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Мәртебелі болашақ туралы армандай отырып,
                                    мерейлі өткенімізді де жадымызда сақтағанымыз абзал.       Нұрсұлтан Назарбаев

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты» 

Жолдауы ЖариялаНды
2012 жылдың 27 қаңтар күні Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында 
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауын жариялады. 

Елбасының биылғы Жолдауын Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымы ұйып тыңдады. Жолдау 
университеттің әр оқу ғимараттарының акт залында тікелей эфирде 
көрсетілді.

Құрметті 

Асхат Сәлімұлы!
Сізді  Батыс Қазақстан облыстық 

мәслихатына № 22 сайлау округы бойынша 
«Нұр Отан» халықтық-демократиялық пар-
тиясы атынан депутат болып сайлануыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз. Депутаттық 
сайлауалды тұғырнамаңызда көрсетілген  
н а қ т ы  м а қ с а т т а р  м е н  м і н д е т т е р 
облысымыздың өркендеуін, әлеуметтік-
экономикалық дамуын, облыс тұрғындары 
әл-ауқатының одан әрі жақсаруы мен білім 
саласындағы қызметкерлерге қолдаудың ар-
туын қамтамасыз ететініне университет 
ұжымының атынан ерекше сенім білдіреміз. 

 Сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық 
және алға қойған ортақ мақсаттарға қол 
жеткізуде толағай табыстар тілейміз! 

 М. Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы

1996 жылдан бастау алған Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
жыл сайын жаңа мақсат-міндеттер мен тапсырмаларды 
қамтитын Жолдауы биыл да өз жалғасын тауып, жаңа үкімет пен 
жаңа парламентпен тарихи кезеңде, барша қазақстандықтарға 
биылғы жылға арналған кезекті тапсырмалардан тұратын 
жаңа Жолдауын халық назарына ұсынды. Жолдау он басым 
бағыттарға негізделген. Олар: 1.Жұмыспен қамту мәселесі. 2. 
Қол жетімді баспана. 3.Өңірлерді дамыту. 4. Қызмет көрсету. 
5.Ел басқару саласындағы жаңашылдық. 6. Сот жүйесінің 
жаңаруы. 7. Адами капиталдың дамуы, яғни білім беру, денсаулық 
сақтау. 8. Зейнеткерлік. 9. Индустриалды-инновациялық жоба. 
10.Ауылшаруашылықтың дамуы. 

Оқу орнының басшылығы, белді ұстаздары, студенттер 
қауымы Мемлекет басшысының бұл жолғы Жолдауының осы он 
басым бағыттарын негізге ала отырып, өз ойларын ортаға сал-
ды. Оқу орнының ұстаздары мен студенттері жас мамандарды 
жұмыспен қамтуға байланысты айтылған Жолдаудағы басым 
бағыттар, әсіресе, ауылдық жерлерде жұмыс орындарының 
көптеп ашылуына зор ықпалын тигізеді дейді.

Балхия Бақтығұлова, 
ҚР тарихы кафедрасының  
аға оқытушысы:
-  Е л б а с ы н ы ң Қ а з а қ с т а н 

халқына Жолдауын тыңдап отыр-
мыз. Тақырыбы ерекше. Жолдауда 
адамдарды ж ұмыспен қамту 
мәселесі көтеріліп жатыр. Және 
шағын қалалардың жағдайын 
көтеру ескерілген. Жұмыспен 
қамту мәселесін қарастыратын 

болсақ, біз педагог мамандарын дайындайтын болғандықтан, бұл 
бізге де өте жақын тақырып. Педагог мамандар көбіне жұмыссыз 
қалып қоятыны бар. Солардың жағдайын ойлап, мемлекет арнайы 
бағдарлама жасап, іске асыруға Президент тапсырма беріп жатыр. 
Студенттердің жыл сайынғы шәкіртақысын көбейтуде. Жастарға 
ерекше көңіл бөлуде. Соған біз өте қуаныштымыз және үлкен 
сенім артамыз. 

Альфия Жақсығалиева, тәрбие ісі жөніндегі бөлім 
психологы: 
-  Биыл да Елбасымыз халыққа он 

бағыттан тұратын Жолдауын ұсынып 
отыр. Мені өзімді білім беру саласын-
да қызмет ететін қызметкер ретінде 
жетінші бағыт - адами капиталдың 
дамуы, яғни білім беру саласы мен 
денсаулық сақтау саласын дамытуға, 
модернизациялауға арналған жобалар 
мен бағдарламаларға қуанып отыр-
мын. Дана ғалымдар бекер айтпаған, 
білім - адам баласының болашақ ка-
питалы деп, сондықтан Елбасы білімге 
баса назар аударуы, болашақта тек 
адам адамнан біліммен ғана озатынын 
көрсетеді. Ел тізгінін ұстап болашақ 
елдің іргесін қалайтын жастарымызға 
Елбасы Президенттік корпуста өзін шыңдайтын мүмкіншілік жа-
сауы, болашақ жастардан үлкен үміт күтетіні сезіледі, сондықтан 
ардақты менің құрдастарым, ардақты студенттер Елбасымыздың 
сенімін бірге ақтайық дегім келеді.

Эдуард Имашев, руководитель 
отдела НИР: 
- Необходимо отметить, что в своем 

послании Президент страны подчер-
кнул важность модернизации сферы 
образования и науки. Ведь будущее 
любой страны зависит от уровня раз-
вития образования и науки. Запущен 
механизм системной модернизации 
научной деятельности в Казахстане, 
основой которой стал утвержденный 
18 февраля 2011 года новый Закон 
«О науке».

Одним из приоритетных направ-
лений, озвученны Главой государства, 
является региональное развитие и внедрение индустрально-
инновационных проектов. Однозначно Президентом страны 
отмечено, что индустриально-инновационное развитие явля-
ется главным вектором модернизации экономики Казахстана. 
Индустриально-инновацинное развитие формирует новую 
парадигму региональной политики и пространственной органи-
зации хозяйства и населения страны, имеющую немаловажное 
значение в региональном развитии. Дальнейшая реализация про-
граммы индустриально-инновационного развития страны в целом 
и ее регионов невозможна без разработок и внедрения инноваци-
онных проектов. Роль Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова в индустриально-инновационном 
развитии Западно-Казахстанской области заключается в подго-
товке высококвалифицированных кадров, разработке и внедре-
нии в производство инновационных проектов.

Құрметті оқырман қауым! 
Биыл 2012 жылдың күз айында білім ордасы 80 жылдығын 

тойламақ. Мерейтойға арналған университетішілік бірнеше 
шаралар жоспарлануда. Оған бәріміз бір кісідей қатысып, 
атсалысуға міндеттіміз. Осы 80 жыл ішінде университеттің алған 
асулары өлшеусіз. Алмағайып кезеңді бастан өткерген білім 
ордасы еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейінгі өмірінде де 
айтарлықтай оқиғаларға  куә болып,  биік белестерді бағындыра 
білді. Қазір әлем мойындаған елдердің қатарында болсақ, 
1932 жылдан өз бастауын алған білімнің қара шаңырағы бүгінгі 
таңда әлем елдерінің жоғары оқу орындарымен терезесі теңдес 
болып, үлкен рейтингке ие болды. Білім сапасының деңгейі 
жоғарылап, профессор-оқытушы қауымының әлеуеті артып, 
материалдық базасы нығайды. Қасиетті қара шаңырақтың абы-
ройын асқақтатып, биік шыңнан көрінуіне өз үлестерін қосқан 
іскер әрі шебер басшылардың еңбегі ерен деп айтуға болады. 
Сан жылдарға толы, өткен тарихи күндерден сыр шертер 
естелік әңгімелер мен жырларыңыз болса, «Өркен» газетінің 
бетінен «Таңғажайып өмір» деген тақырыппен ашылып отырған 
айдарға жолдауларыңызға болады. Пікірлеріңізді білдіріп, қалың 
оқырманмен ой бөлісуге шақырамыз. 

Біздің мекен-жайымыз: Сарайшық көшесі, 34, 106 бөлме, БАҚ 
және баспа орталығы, байланыс телефоны: 8(7112)50-76-52.

«Өркен» газетінің редакциясы

ИнспекцИонный аудИт 
системы менеджмента качества

Целью ежегодно проводимых инспекционных ауди-
тов является оценка результативности и непрерывного 
улучшения СМК ЗКГУ им. М.Утемисова  в соответствии с 
требованиями стандарта СТ РК ИСО 9001 при предостав-
лении образовательных услуг. 

В период с 25.01. по 26.01. 2012 года в университете  про-
шел инспекционный аудит по подтверждению соответствия 
системы менеджмента качества требованиям СТ РК ИСО 9001. 
Инспекционная проверка проводилась экспертом-аудитором 
Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр 
экспертизы и сертификации» Махлеевой В. Г. Аудит проходил 
в 16 подразделениях вуза согласно плана ЗКФ АО «НаЦЭкС», 
согласованном с руководством университета. Экспертом-
аудитором были охвачены практически все основные процессы 
жизнедеятельности университета, влияющие на качество 
предоставляемых образовательных услуг. По результатам 
инспекционного аудита были отмечены следующие сильные 
стороны: лидерство руководства, высокая компетентность и 
профессионализм персонала, использование современных 
методов обучения, совершенствование процессов, необхо-
димых для ее функционирования. 

Инспекционный аудит установил соответствие си-
стемы ЗКГУ им.М.Утемисова требованиям стандарта СТ 
РК ИСО 9001.

 Оқырман назарына

80жыл

Құрметті 

Тұяқбай Зейітұлы!
Сізді М. Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы 

атынан Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты 
сайлауының табысты өтуімен және облыстық 
мәслихат сайлауындағы сенімді жеңісіңізбен 
шын жүректен құттықтаймыз. 

Аудан тұрғындарының бірлесе қолдау жа-
сауы – Сіздің білім, білік, бірлікке негізделген, 
алдағы уақытта жүзеге асыратын болашақ 
жоспарларыңызға деген сенімінің айқын 
көрінісі. Әрдайым денсаулығыңыз мықты, 
ғұмырыңыз ұзақ болып, күш-қайратыңыз арта 
берсін!
                        М. Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы
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Өткен жылдың 30 желтоқсанында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректораты 
болып өткен еді. Онда жемісті еңбегімен жетістікке жеткен 
жеңімпаздар марапатталып, күн тәртібіндегі мәселелер 
қаралды.

Марапаттаулар: Мельников Владимир Леонидович 
қысқы Президенттік көпсайыста ҚР кубогында І орын 
алғаны үшін дипломмен марапатталды.

Жарылғасов Бағдат Ашот Макарян жүлдесі үшін 
VІІІ халықаралық самбо турнирінде ІІІ орын алғаны үшін 
грамотамен марапатталды.

Күн тәртібінде: Қашықтан оқыту технологиясы 
бөлімінің жетекшісі З.М.Габдуллина университетте 
қашықтан оқыту технологиясын енгізу барысы туралы, 
ТІ және ӘМ жөніндегі проректор Т.М.Даришева ЖОО-
дағы тәрбие жұмысын ғылыми-сараптамалық және 
әдістемелік қамтамасыз ету мен негізгі бағыттары туралы, 
ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор Ә.Қ.Мұқтар «М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
академиялық қауымдастырылған профессоры (доцент), 
академиялық профессоры ғылыми атақтарын беру тура-
лы» ережені бекіту туралы, ғылыми хатшы А.С.Ниетова 
А.Б.Ниязбекованың «Химиялық экология», «Химия пәнінен 
сарамандық жұмыстар» оқу құралдарын Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің “Білім” 
тобындағы мамандықтар бойынша ОӘС-ның грифін алуға 
ұсыну туралы сөз қозғап, қаулылар қабылданды.

2012 жылдың 9-шы қаңтарында оздырылған ректо-
ратта университет ректоры Асхат Сәлімұлы Иманғалиев 

Ғылыми кеңесте

Қазақстан Ұлттық Телерадиохабар Таратушылар Ассоциациясы 2012 жылы қаңтар айының 23-і күні  Орал 
қаласында журналистер, заңгерлер және БАҚ басшылары мен баспасөз хатшыларына арналған «Журналистер 
мен БАҚ-тың құқықтық және лингвистикалық қауіпсіздігі» тақырыбында семинар өткізді. 

Шырайлы 
ректорлық бал кеші 

Жасыл шырша 
анында

Өткен жылдың 30 желтоқсан күні университетте 
белсенді жастардың жаңа жылдық шыршасы болып 
өтті. Мерекелік кешке арнайы келген университет түлегі, 
ҚР Парламенті мәжілісінің депутаттығына үміткер 
Тарасенко Елена Ивановна, университет түлегі, жастар 
көшбасшысы, қалалық мәслихат депутаттығына үміткер 
Сатыбалдиев Марс, «Нұр Отан» ХДП БҚО филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары, университет түлегі, 
облыс мәслихат депутаттығына үміткер Сарқұлов 
Асланбек, облыс мәслихат депутаттығына үміткер, ректор 
Иманғалиев Асхат Сәлімұлы қатысты. Проректорлар 
Ә.Тасмағамбетов, Т. Даришева, Ғ. Жүсіпқалиева және 
жастар даму орталығының белсенді түлектері де осы 
кештің куәсі болды. Думанға толы кеште Е.Тарасенко сөз 
сөйлеп, осы білім ордасының түлегі екендігіне мақтаныш 
сезімін білдіріп, студент жастарды оқып-білім алуға, елдің 
патриоты болуға сенім артып, жаңа жылдық мерекемен 
құттықтады. Сондай-ақ кеше ғана білім ошағынан түлеп 
ұшқан, жас та болса бас болып, ел игілігі жолында еңбек 
етіп келе жатқан Асланбек Сарқұлов та өз лебізін жастарға 
арнады. Ректор А.Иманғалиев жастардың білім алуына 
қазіргі таңда бар жағдайдың жасалып жатқандығын атап 
өтіп, жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Одан әрі жаңа 
жылдық кеште аяз ата мен ақшақардың қатысуымен 
өнерпаз жастардың өнері тамашаланды. Жастар даму 
орталығының жетекшісі М.Исатаев университеттің оқу 
үрдісінде, мәдени шараларында белсенділік танытқан бір 
топ студенттерді марапаттады. Жастарды адамгершілікке 
баулып, тәрбиелейтін, жастар арасынан өз көрермендерін 
тапқан «Серпін» жастар театрының жетекшісі Жігер 
Мұрзалиевке арнайы алғыс білдіріп, сый-сыяпат табыс етті. 
Жасыл шырша жанындағы ерекше құттықтаулар мен әдемі 
әндер студент жастарды әсем көңіл-күйге бөледі.

Өз тілшіміз

Өткен жылдың 28 желтоқсан күні «Университет» 
кафесінде жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
және мүгедектігі бар студенттерге арналған жаңа жылдық  
«Ректорлық бал» мерекелік кеші ұйымдастырылған 
болатын. Кешке ректорат мүшелері, отбасы үлгісіндегі 
балалар үйінің директоры және университеттің белсенді 
студенттері қатысты. «Ертегілер әлемі» деп аталған 
кеште «Серпін» студенттер театры 
«Жаңа жылдық  ертегілер ассортиі» 
деп аталған қойылымын шақырылған 
қонақтар назарына ұсынды. Кеш бары-
сында І проректор Ә.С.Тасмағамбетов 

студенттерді Жаңа жыл мерекесімен құттықтап, жаңа 
табыстар мен жетістіктер тіледі. Әрі қарай университеттің 
«Қорған» тобы, «Намыс» КТК командасы, Ә.Орашев 
пен Д.Рамазанов, Б.Оразғалиева және балалар би 
студиясы әсем ән және көңілді бимен кештің шырайын 
келтірді. Сонымен қатар жаңа жылдық мерекенің басты 
қонағы, әр адам асыға да тағатсыздана күтетін Аяз 

ата және Ақшақар да бұл 
кештің құрметті қонағы бол-
ды. Олар ескі жылда болған 
жетістіктерді атай отырып, 
жаңа жылда жаңа асу-
ларды бағындыратынына 
сенім білдіріп жаңа жылдық 
ыстық лебіз ін білдірді. 
Кеште арнайы дайындалған 
мерекелік торт кесіліп, 
с т уд е н т т е р г е  б а ғ а л ы 
сыйлықтар табыс етілді. 
Сонымен қатар кеште түрлі 
ойындар ұйымдастырылып, 
кейін би кешімен жалғасын 
тапты.  

Айжангүл  ПеРғАлИевА, 
студенттік 

кәсіподақ төрайымы

ҚазҰтА  өткізген семинар 
Аталмыш шараға Батыс  Қазақстан 

облысы мен Орал қаласының БАҚ 
басшылары, редакторлар, журна-
листер, заң саласының мамандары 
қатысты. Семинар Батыс Қазақстан 
облысы мен Орал қаласының БАҚ 
б а с ш ы л а р ы н ы ң ,  з а ң г е р л е р д і ң , 
ж урналистерд ің констит уциялық 
құқықтары мен міндеттерін, БАҚ-тың 
жауапкершіліктерін және т.б. заңдық 
дәрежелерін жоғарылату мақсатында 
ұйымдастырылды. 

Семинар барысында  БАҚ-қа қатысты 
мәселелер, құқықтық және этикалық 
стандарттар, ақпарат алу және тарату 
бостандығы, БАҚ өкілінің құқықтары мен 
міндеттері, ар-намыс, іскерлік беделді 
қорғау туралы талап арыздар, мәтіндік 
сараптаманың қажеттілігі, оны жүргізу, 
журналистердің құқықтық мәдениеті, 
лингвистикалық қауіпсіздікті сақтау, 
журналистердің қоғамдағы рөлінің 
ерекшелігі сынды келелі тақырыптар талқыланып, осы 
тақырыптар аясында шеберлік сабақтар өтті.  Семинарды 
белгілі журналист,  тәжірибелі тренер Әженова Ғалия 
Хакімқызы жүргізді. Бұл семинарға біздің университеттен 
де өкілдер қатысып қайтты. 

Бүгінгі дамыған ақпараттық қоғамда бұқаралық 

ақпарат құралдарының  рөлі мен  журналистердің кәсіби 
және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында арнайы 
семинарлардың жүргізілуі БАҚ өкілдері үшін маңызды 
болмақ.

Рита СұлтАНғАлИевА, 
М. Өтемісов атындағы БҚМУ 

баспасөз хатшысы

филология факультетінің деканы м.а. Утегенова Қарлыға 
Тасқалиқызын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтап, 
университет атынан «Құрмет грамотасымен» марапатта-
ды және  алғыс хат, ақшалай сыйлық  пен гүл шоғын табыс 
етіп, университет ұжымы атынан ізгі тілегін білдірді.

Қаңтар айының 11-ші жұлдызында М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың кезектен тыс Ғылыми кеңесі 
өткізілді.

Күн тәртібінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ құрметті 
профессоры, танымал ақын А.Б.Бақтыгерееваның «Ақ 
айдын» жинағын Қазақстан Республикасының әдебиет 
және өнер саласындағы Мемлекеттік сыйлығына  ұсыну 
туралы сөз қозғалып, қаулы қабылданды.

Қаңтар айының 20-сы күні М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың ректораты өткізіліп, күн тәртібіндегі мәселелер 
қарастырылды. 

Тарих және қ ұқық , экономика және басқ ару 
факультеттерінде БҚМУ түлектерінің еңбек нарығында 
сұранысқа ие болуын қамтамасыз ету мақсатында 
элективті пәндер каталогы, мамандану, оқу үрдісінің 
кестесін қалыптастыру бойынша жұмыс берушілер және 
сараман базасымен жұмысты ұйымдастыру және 2010-
2011 оқу жылында ПОҚ-тың республиканың жетекші 
оқу орындарында біліктілік арттыруының нәтижесі 
мен жетілдіру жолдары туралы маңызды мәселелер 
талқыланып, қаулы қабылданды.

Айгүл НИетовА, 
ғылыми хатшы 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ұйымдастыруымен 2010 жылдың 
24-26 қараша күндері аралығында студенттердің 
ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) конкурсының 
университетішілік кезеңі сәйкес факультеттерде өткен 
болатын. 

Жалпы университетішілік конкурсқа барлығы                 
167 жұмыс тапсырылды. Комиссия шешімі нәтижесінде 
54 жұмыс іріктеуден өтіп, конкурстың республикалық 
кезеңіне жіберілді. Республикалық СҒЗЖ - 2010-2011 оқу 
жылындағы конкурсына жіберілген 54 жұмыстың ішінде 
Е.Попова, Е.Соловей, М.Ханафеева, А.Молдашева, 
Ә.Елешев, О.Карташова, Л.Иманкулова, А.Абоимов сынды 
студенттеріміздің жұмысы комиссия шешімімен үздік деп 
танылып, министрліктің І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдарымен 
марапатталды. 

2012 жылдың 29 қаңтары мен 26 сәуір аралығында 
академиялық оралымдылық бағдарламасы бойынша 
университетіміздің 9 студенті Польшаның Быдгощ 
қаласындағы Халықаралық туризм және мәдениет 
институтына оқуға барады. 

Сондай-ақ Гутенберг атындағы университетпен 
жасалған келісімшарттың негізінде университетіміздің         
3 студенті аталған университетке оқуға кеткелі жатыр.

Бүкіләлемдік қысқы универсиада – 2017 жоспа-
рына сәйкес бастапқы әскери дайындық және дене 
шынықтыру бөлімі студенттерінің арасында 9 қаңтар 
күні шаңғы спортының біріншілігі өтті. 

Бұл жарыс Хан тоғайында ұйымдастырылды. Жарыс 
қорытындысы бойынша Абулхайров Ерлан І орынға, 
Андреев Алексей ІІ орынға, Облатков Артем ІІІ орынға 
ие болды.

Еліміздің бас қаласы – Алматыда шаңғы спор-
тынан Қазақстан Республикасының чемпионаты 
оздырылды. 

Бұл додада М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті дене тәрбиесінің теориясы мен 
әдістемесі кафедрасының оқытушысы В.Л.Мельников           
І орынға қол жеткізді.

Ағымдағы жылдың 11-13 қаңтар күндері Орал 
қаласындағы Айтиев атындағы спорт залында жастар 
арасында дзюдодан облыстық чемпионаттың іріктеу 
кезеңі өткізілді. 

Бұл бәйгеде С.Бақытжан 66 кг. салмақ дәрежесінде      
І орынға, Б.Қаделов 70 кг. салмақ дәрежесінде ІІ орынға, 
Н.Мәдениетов  55 кг. салмақ дәрежесінде ІІІ орынға ие 
болды.

БҚГА-ның ұйымдастыруымен 11 қаңтарда 
оқытушылар арасында үстелді теннистен ашық 
біріншілік өтті. 

Жарысқа 4 құрама команда қатысты. М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың дене тәрбиесі кафедрасының 
оқытушысы А.Х.Жұмағалиев І орынға ие болып, БҚАТУ 
оқытушысы С.Ержанов ІІ орынға қол жеткізсе, БҚГА-
ның оқытушысы К.Досов ІІІ орынды місе тұтты. Жалпы 
командалық есепте БҚМУ құрама командасы жүлделі         
І орынды қанжығаларына байлады.  
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Мұхадес Әпсанасы 
Жазушы-прозик, халықаралық «Алаш» 

сыйлығының лауреаты Мұхадес Еслямғалиев 
әу баста «жағырафия» факультеті студенті 

 Білім ордасына 80 жыл

атанып, кейін филфакқа көп «әупіріммен» 
ауысқан. Бірде мен: «Мұхадес, көп шәкірт 
институттағы таңдаулы факультет-
жаратылыстану-география факультетіне 

әзер түседі, ал сенің одан безгенің не?» - 
десем: «Әй, Секе, сенің не білгенің бар, онда 
бақа-шаянды оқытады екен ғой, Сіздерде 
әйтеуір «адамтануды» үйретеді емес пе?, - 
деп қарап тұр?!

«Ленин» орденді оқытушы
Шәндә Жұмағазықызы өте қатал, 

әділ, көп сөзсіз, еңбекшіл оқытушы еді. 
Әуелі қиын мәтінді диктантпен группаны 
«құлатып, құлатып» алып, сосын грам-
матика сиқырын, сауаттылық сырын 
ғажап ашады екен. Оқытушыларды 
«сортқа» бөлудің майталманы, өте сауат-
ты, Ленин  атындағы  стипендиат Сембай 
Қаңтарбаев:

- Әттең, Шәндә апай орта мектепте 
жұмыс істесе мына сауат, мына мінсіз 
қызметімен әлдеқашан «Ленин» орденін 
алар еді, институтта қор болған өмір мен 
еңбегі-ай, - деп қажып отыр.

Таңғажайып өмір
Жер бетінде университет секілді қастерлі орын сирек. Университет 

- адамдар зердесінде ұшқын атып, жалын шашып, мәңгілік маздап тұрған 
Прометей оты. Бұл аз. Университет - баладан Сіз секілді дана тәрбиелейтін 
орын. Бұл да аз. ұлттық университет - сол ұлттың есеюі, парасат 
әлеміндегі паспорты, -  деді ұлы Зейнолла Қабдолов.

Айтса айтқандай, университетте қаншама ғұлама ғалым, тамаша 
студенттер  болмады десеңізші?! Солардың әрбіреуі университеттің 80 
жылдық шежіресіне бір-бір парақ өнеге-үлгі, жарқын оқиғалар қалдырып 
кетті. Біз сонау шежіренің ең үздіктерін жариялағымыз келеді. «таңғажайып 
өмір» рубрикасына, қош келдіңіздер!

«Мен 18-ге толдым, алғаш рет 
дауыс беремін!» акциясы өтті 

 Сайлау - 2012

Мықты мен күшті
Менің группаласым Сер ікболат 

Закировтің бойы 188 сантиметр, салмағы 
120 килограм еді. Ал досым Ұзақбай 
Рахметуллин тапал, жалпақ, 32 килограм 
кіртасын 32 рет көтеруші еді. Біздің «жынды» 
қыздар әп-сәтте қанатты сөз ұшырған: «О, 
алла, Серікболаттың астына, Ұзақбайдың 
уысына түспегейсіздер, - деп. Екеуі де о 
дүниелік болып кетті. О, опасыз дүние.

Пах, пух!
70-ші жылдары жас оқытушылар сту-

денттермен мидай араласап жүруші еді 
ғой. Қазір оларды бір азамат, не Ұлы Отан 
соғысынан келген ардагер дерсіз...

Б ірде Шыңғыс Айтматовтың бір 
әңгімесінен 646-топ студенттері бір актілі 
пьеса қойды. Акт залында ине шаншар жер 
жоқ. Фабула бойынша оқытушы Байжан 
Молдағалиев соғыстан қашып жүрген 
міскінді (студент Қожахмет Демеубергенов) 
атып жіберу керек. Тарс еткен дыбысты 
магнитофон шығаруға тиісті. Ол бұзылса 
керек. Байжекең ауызбен «Пух» деді де 
«құла», «құла» деп зілдене сыбырлады. 
Зал «қырылып» қалды.

Көрген, естіген 
Серікқали ШАРАБАСов

Алғыс хат

БіЛіМ
Тәуелсіз Қазақстан агенттігінің рейтинг 

қорытындысы бойынша республикадағы 
ЖОО-ның үздік ондық қатарына кірді. 

Университетте жаңа бакалавриат 
мамандықтары ашылды: 1.Есептеуіш тех-
никасы және бағдарламалық қамтамасыз 
ету. 2. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану.

М .Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы  Б Қ М У 
колледжінде физика және математика 
мамандығы ашылды.

Магистратура «менеджмент: жал-
пы және стратегиялық менеджмент» 
мамандығы бойынша РХДУ-мен бірлескен 
білім беру бағдарламасымен жұмыс 
жасауда.

ТӘРБИЕ
Университет студенттері өзін-өзі 

басқару ұйымының құрылуына 5 жыл 

толуына байланысты республикалық 
конференцияға қатысты.

Ун и в е р с и тет  с т уде н т те р і  м е н 
оқытушылары «Жас дәурен», «Бәйтерек» 
секілді ұйымдарға барып, волонтерлық  
іс-әрекеттер жасады.

ҒыЛыМ
2011 ж ыл дың ш іл дес ін де КПО 

б.в. жариялаған жоба конк урсына 
қатысып, 2011 жылдың қараша айында 
химия ғылымдарының докторы, про-
фессор Д.К. Мендалиева мен химия 
ғылымдарының кандидаты, доцент 
З.Х.Кунашева «Металдық титаннан 
қатты зат жасау мен титан электродының 
нег і з г і  элек трана литика лық және 
электрохимиялық қасиеттерін зерт-
теу» тақырыбында тендерге қатысып 
ұтып алды. Екі жақты келісім-шартқа 
қ о л  қ о й ғ а н н а н к е й і н  М.Ө те м і с о в 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ғалымдары зерттеу 
жұмыстарын бастады.

Газет ішіндегі газетГазет ішіндегі газет
Университеттің «Өркен» газетіне педагогика факультетінің деканы, п.ғ.д., профессор Абат 

Қыдыршаевтың парасаттылығы мен көрегендігінің  арқасында «Тағылым» және «Салауатты 
өмір салты» жаршыларының басыла бастағаны өте құптарлық жаңалық болды. Біздің студент-
тер университет қабырғасынан құр білім ғана емес, сонымен қатар сол білімдеріне сай өнегелі 
тәлім-тәрбие, үлгілі әдеп те алып шығулары қажет қой. Адамдар тек жағымды ісімен, сыпайы 
мінез-құлқымен ғана айналасындағы жұрттың ілтипатына бөлене алады. Джон Локк: «Қоғам 
іскер адамдардан гөрі ізетті адамдарды көбірек қажет етеді», - дегендей тәрбиелі, тағылымы 
мол адамдар ғана өмірлік мақсаттарына көп қалтарыссыз жете алатын болады. 

Қазіргі көптеген жастар батысқа көзсіз еліктеп, өзіміздің өнегелі салт-дәстүр, әдет-
ғұрыптарымыздан айырылып бара жатқанға ұқсайды. Ақынның «қыз – ибасыз, ұл – ар-
сыз, заманның зары осы» дегені шындыққа айналып бара ма? Үлкенді сыйлау, олардың 
ақылына құлақ асу, жол беру, сәлемдесу жақтары кемшін түсіп жатады. Тіпті, білімді, үлгілі 
деген студенттеріміздің өзі қасиетті қара шаңырақ – университет ғимаратының өзінде де 
әдептіліктері мен үлгілі тәртібін көрсете бермейді. 

Сондықтан да «Тағылым» беттеріндегі тәрбиелік мәні бар басылымдар студент 
жастардың ой-санасын оятуға түрткі болып, ұлттық діліміз бен рухымыздың қалыптасуына 
зор әсер етері сөзсіз. 

Ал, «денсаулық - зор байлық» деген халық даналығы бекерге айтылмаған шығар, білім 
мен тәрбие, барлық жетістіктер тек денсаулық арқасында келетіні талассыз. Салауатты өмір 
салты мен зор денсаулық –  мақсатқа жетер сара жол. Әркімге спортшы болу міндет емес, 
бірақ дене шынықтыру қажеттілікке айналуы тиіс. Г.Гейне айтқандай: «Дені сау қайыршы 
аурулы корольден гөрі бақыттырақ». Сау денеде ғана күшті рух болады.

Жұмабай НәБИұлы,  
Құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы  

Діни ағым туралы семинар-кеңес өтті
Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының кіші мәжіліс залында 

қаңтар айының 20-шы жұлдызында ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 
Заңын жүзеге асыру және басқа да діни тақырыптарды, соның ішінде деструктивті 
діни ағымдар туралы ақпараттандыру бағытындағы БАҚ өкілдеріне арналған 
семинар-кеңес өтті. 

ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңының орындалу барысын түсіндіру, 
заңды жүзеге асыру бағытындағы 2012 жылға арналған БҚО Дін істері департаментінің 
медиа-жоспарымен таныстыру, ҚР аймағында діни бірлестіктердің тіркелуі мен қайта тіркелу 
жұмыстары туралы ақпарат беру мақсатында ұйымдастырылған бұл жиынға мемлекеттік 
органдар, дін өкілдері, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, облыстық, аудандық  БАҚ өкілдері 
қатысты. Шара барысында дінге қатысты Заңның облыс бойынша насихатталуын, аудандық, 
облыстық, республикалық басылым беттерінде мақалалар жариялап, телеарналарда 
телебағдарламалардың шығарылуын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар талқыланды 
және БҚО Дін істері департаменті жанынан құралған сараптамалық топтың мүшелері 
ретінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың І проректоры, тарих ғылымдарының докторы 
Тасмағамбетов Әсет Сембайұлы мен тарих ғылымдарының докторы, доцент Нұрғалиева 
Ағила Мұстахымқызына қызметтік куәлік табыс етілді.

Өз тілшіміз

ҚР Парламент Мәжілісі және ҚР Мәслихат депутаттарын сайлау аясында 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ағымдағы 
жылдың 10 қаңтар күні «Мен 18-ге толдым, алғаш рет дауыс беремін!» атты акциясы 
өткізілді. 

Бұл шара мемлекет үшін үлкен бір белес болып табылатын Қазақстан Республикасы 
Мәжілісі, сондай-ақ облыстық, қалалық мәслихат депутаттарын сайлау қарсаңында, өз 
елі үшін, өзінің жарқын болашағы үшін алғаш рет дауыс бергелі отырған азаматтарға 
арналып ұйымдастырылған болатын. Алғаш рет сайлауға қатысушы жастардың 
құрметіне орай оздырылған аталмыш акцияда университет ректоры, академик А.С. 
Иманғалиев сайлауға алғаш қатысқалы отырған жастарды мерекелерімен құттықтап, 
оларды саяси таңдау жасауда қателеспеуге шақырса, Ұлы Отан соғысының ардагері, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Қ.Ж. Сүйіншәлиев өз өміріндегі алғашқы 
сайлауға барған сәті туралы естеліктермен бөлісті. Университеттің қазақ тілі мен 
әдебиеті мамандығының 4 курс студенті, Н.Ә.Назарбаев атындағы атаулы шәкіртақы 
иегері, студенттік ректор Е. Асылханова заңмен белгіленгендей депутаттыққа 
үміткерлер қатарынан лайықтысын таңдауға 18 жасқа толған әрбір адамның құқығы 
бар екендігін, сондай-ақ осындай жасқа келгендердің басым бөлігі – студенттер қауымы 
үшін бұл алғашқы саяси таңдау болып саналатындығын баса айтты. Сайлауға алғаш 
қатысушылардың атынан мәдени-тынығу жұмысы мамандығының 1 курс студенті 
Ә. Елемесова жастардың келешектегі өмірінің баянды болуы мемлекет саясатын 
жүргізетін билік органдарын сайлауымен  тікелей байланысты деп санаса,  қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығының 1 курс студенті  Ә. Орынбасаров алдағы ел болашағын 
айқындауға мүмкіндік беретін осы сындарлы сынақта бірауыздан дауыс беріп, жастар-
ды еліміздің келешегінің кемелді болуына өз үлестерін қосуға шақырды. «Мен 18-ге 
толдым, алғаш рет дауыс беремін!» акциясын университетіміздің 1 курс студенттері  
Ә.Орашев пен Д.Рамазанов Н.Тілендиевтің «Өз елім» әнімен қорытындылады.

P.S. Халық - мемлекеттік биліктің бастауы десек, оның нақты көрінісі халықтың 
билікті құруға қатысуымен байланысты. Ал бұл маңызды шара сайлау арқылы іске 
асырылатыны белгілі. Тәуелсіздіктің 20 жылдығымен тұспа-тұс келген биылғы жылдың 
елеулі оқиғасы – 15 қаңтарда өткен Қазақстан Республикасы Мәжілісі мен әртүрлі 
деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлауы. Бұл - мемлекетіміз  үшін аса маңызды 
шаралардың бірі. 

Біздің білім ордасының профессор-оқытушы қауымы мен қызметкерлері, студент 
жастары 2012 жылғы 15 қаңтар күні сайлау учаскелерінде үш түрлі бюллетень арқылы 
жарқын болашақ үшін өз таңдауларын жасады. Ел болашағы айқындалды.

Заңмен белгіленгендей депутаттыққа үміткерлер қатарынан лайықтысын 
таңдауға 18 жасқа толған әрбір адамның құқығы бар. Осындай жасқа келгендердің басым 
бөлігі – студенттер қауымы. Колледждер мен жоғары оқу орындарының шәкірттері 
үшін бұл алғашқы саяси таңдау болып отыр.  «Болашақ – жастардың қолында» деген 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзін негізге ала отырып, сайлау кезінде 18-ге 
толған жас ұрпақ және университет ұжымы сайлауға тегiс қатысып, белсендiлiк пен 
бiрлiгiн көрсеттi!

2 011  ж ы л ғ ы  2 8  ж е л т о қ с а н д а  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Білім және ғылым министрлігінде 
министр Б.Т. Жұмағұловтың төрағалығымен 2011 жылғы 
«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантын тағайындау жөніндегі республикалық конкурстық 
комиссияның отырысы өтті. Конкурсқа республикамыздың 
84 жоғары оқу орнынан 600-ден астам үміткер қатысты. 
«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гран-
тын тағайындау үшін конкурстық іріктеу нәтижелері бойын-
ша республиканың ең үздік 200 үміткері айқындалды.

Конкурс нәтижесі бойынша М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, экономикалық 
теория және бизнес кафедрасының меңгерушісі э.ғ.д., до-
цент Мерғалиева лилия Игоревна «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы-2011» мемлекеттік грантын иеленді. 

Лилия Игоревнаны осы үлкен жетістігімен шын жүректен құттықтай отырып, ғылым 
жолында шығармашылық ізденістер мен жаңа асуларға жетуді тілейміз!

Жоо-дан кейінгі дайындық бөлімі 

Құттықтаймыз!!!

ҚР Президенті Әкімшілігінің басшысы А.Мусин Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын 

алуға арналған конкурсқа белсене қатысқаны үшін 
«М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті» РМҚК-ға алғыс жариялады.
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Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз тегіннен-тегін айтылмаса керек. 
Ата-анадан кейінгі балаға білім беріп, тәрбие үйрететін сол – ұстаз. 

Сәтті сессия – 
        басты талап!

Шаттығы мен қызығы мол студенттік өмірдің сәттерін 
ұмыту мүмкін емес. Студент алғаш оқу орнына түскен 
сәттен бастап түрлі оқиғаларға куә болады. Оның 
алғашқысы өзіне жат түсініксіз лекция, срсп, семинар, се-
местр, сессия терминдерімен танысуымен бастау алуы. 
«Міне, енді бәріне бой үйреттім, үйрендім» дей бергенде 
емтихан да таяп қалады. Университет рейтингісінің бас-
ты өлшемі сессия кезеңімен өлшенетіндігі тәжірибеден 
белгілі. Студенттің өз жиған-терген білімі мен тәжірибесін 
сынға алатын, пысықтап, таразылайтын шешуші сын сәті 
де студенттік өмірде сессия ұғымымен тығыз байланыс-
ты. Сонда студенттер алдында: «Сессияға дайынсың 
ба, студент?» деген сұрақ тұрады. Өйткені, бірер күннен 
соң студенттер үшін «қиямет күні» басталады. Түпкі 
мағынасына үңілсек, тағы бір бітпейтін жырдың құлағы 
қылтияды. Екі студенттің басы қосылса, әңгімелері 
сессияны қалай тапсырудың жоспары мен жолдарына 
арналады. Әрбір емтиханды үреймен күтетін студент, 
барын салып дайындалып, ойындағыдай тапсырып, 
қорқыныштың бәрі артта қалғандай көңілді күйге қайта 
оралады. Әрдайым қиындығы мен қуанышы, қызығы мен 
шыжығы қатар жүретін сессия  әрбір студенттің есінде 
сақталып, жүрегінен орын алады.

Осылай қызықты сәттерге толы сессия күндері 
жанымызға әдемі әсерлер мен санамызға студенттік 
өмірдің тәттілігін сездірді. Ендігі бізде туындайтын сұрақ: 
«Демалысымды қалай жоспарласам болады?»

әсемгүл ШУКИевА,
 «Есеп және аудит»  мамандығының 

3 курс студенті  

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана сказано, что личным 
кредо каждого казахстанца должно стать «образование в течение жизни». Послевузовское профессиональное 
образование как высшая ступень системы непрерывного образования имеет целью подготовку научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации.    

В связи с этим, с 2010 года в Западно-Казахстанском университете им. М.Утемисова, при факультете эко-
номики и управления, совместно с Российским университетом дружбы народов г. Москвы, открыта образова-
тельная программа по направлению магистратуры «Менеджмент» специализации «Общий и стратегический 
менеджмент».

Магистратура РУДН
Магистерская про -

грамма реализуется си-
л а м и п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского соста-
ва двух вузов, где изучение 
учебных дисциплин в РУДН 
и ЗКГУ взаимно допол-
няют друг друга в рамках 
единой согласованной об-
разовательной программы 
на контрольной основе. 
Образовательный процесс 
в рамках совместной об-
разовательной программы 
осуществляется по заоч-
ной форме обучения с  ис-
пользованием дистанци-
онных образовательных 
технологий в соответствии 
с действующим законо-
дательством в сфере 
образования. 

Направление магистра-
туры «Менеджмент» специализации «Общий стратегический 
менеджмент» предполагает наличие у поступающего сле-
дующих общекультурных категорий:

- культура мышления, способность к анализу и восприя-
тию информации;

- использование нормативно-правовых документов в 
своей деятельности;

- критическое мышление;
- способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы. Поэтому поступать на эту специали-
зацию имеют право выпускники любого вуза и различных 
специальностей.

Фундаментальная подготовка магистров позволяет 
им работать:

- в банках, финансово-экономических, страховых и 
инвестиционных компаниях;

- на предприятиях всех отраслей национального 
хозяйства;

- в иностранных фирмах в Казахстане и за рубежном;
- в специализированных организациях и иных органах 

государственного контроля экономической деятельности;
- в казахстанских и зарубежных учебных заведениях.
Порядок проведения вступительного испытания про-

водится в письменной форме. Экзаменационный билет со-
держит 4 вопроса, на которые необходимо дать развернутый 

письменный ответ, из них 2 вопроса из курса базовых дис-
циплин и 2 вопроса из курса специальных дисциплин. 

На данный момент обучаются 50 выпускников раз-
личных вузов региона, как, например, выпускники ЗКГУ им. 
М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангирхана, ЕНУ им. Гумилева, 
КАЗГУ им. Аль-Фараби и т.д. 

Вся документация, личные дела студентов, результа-
ты экзаменов, переводы осуществляются по программе 
«Электронный деканат». 

Обучение проходят в стенах ЗКГУ им. М.Утемисова, 
где читают лекции как ведущие преподаватели на-
шего вуза к.э.н., доцент Нестеренко Г.И., к.э.н., доцент 
Мансурова М.А., к.э.н., доцент Комаров С.Д., так и корифеи 
столичных вузов: РУДН - Маслов Е.В., Севастьянова Н.В.,  
МГИМО  - Дегтяров Д.А. Занятия проводятся на двух 
языках: русском и английском.

Прием для обучения по программе магистратуры прово-
дится на контрактной основе по результатам вступительных 
испытаний по заявлениям граждан, имеющих один из до-
кументов государственного образца:

- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра.
Срок обучения в магистратуре – 2,5 года.
После успешного завершения учебы по программе 

выдаются документы об образовании государственного 
образца РФ.

 венера ЧУдРовА, куратор    

жаңалықты жатсынбай 
қабылдайтын, студент 
жанына нұр құйып, өмірде 
өзі де бақытты болып, 
өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін 
ж а с   м а м а н д а р д ы ң 
бірі. Сондықтан да ол 
әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді.

Алтын ұямызбен қоштасқаннан кейін де кураторы-
мызбен арамыздағы достық қала береді деп ойлаймыз. 
Кураторымызға деген алғысымыз шексіз. Ұстаз еңбегінің 
қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбегіне  
табыстар тілей отырып, төмендегідей тілек жолдарын 
жолдағымыз келеді: Сіз ғой бізді үйреткен маман бол 
деп,

Маман бол деп, ел сыйлайтын адам бол деп,
Жол көрсетіп алдымызда сіз тұрсаңыз – бітіргенде 

оқуды, аман бол деп.
Болар ма едік біз қазір дәл осылай
Бәсекеге қабілетті маман болып.

«Маркетинг» мамандығының 
09406-топ студенттері

Үлгі болар куратор

Экономика - танымы терең сала

математика 
для экономистов

Математика для экономиста 
– это метод мышления, поэтому 
необходимо добиться того, чтобы 
определенный комплекс матема-
тических представлений прочно 
входил в мироощущение будущего экономиста. Изучение 
математики развивает логическое мышление, приучает 
человека к точности, к умению выделять главное, сооб-
щает необходимые сведения для понимания сложнейших  
задач, возникающих в различных областях деятельности 
современного человека. Научно- технический прогресс не-
возможен без увеличения объема математических знаний 
на всех уровнях, современный  экономист  должен не только  
знать основы математики, но и хорошо владеть новейшими 
математическими методами исследования, которые могут 
применяться  в области его деятельности.

К примеру, одно из самых динамичных направлений со-
временной экономической науки – количественный финан-
совый анализ,  сформировавшийся на стыке финансовой 
науки и математики. Он нацелен на решение широкого круга 
задач – от элементарных начислений процентов до анализа 
сложных инвестиционных, кредитных, коммерческих и 
других проблем в различных их постановках.

Одной из дисциплин, необходимой для подготовки 
специалистов с высшим экономическим образованием, 
является «Экономико- математическое моделирова-
ние» . Изучение данной дисциплины включает не только 
теоретическую подготовку в области математики и эконо-
мики, но и овладение навыками построения экономико-
математических моделей, знания компьютерных техноло-
гий, подходов и методов к решению задач.

И, к сведению будущих студентов. Изучение математики 
следует проводить строго последовательно, начиная с пер-
вой главы, с первого параграфа и с первого пункта, так как 
в математике все понятия тесно связаны между собой . Из 
одного понятия следует другое, и пропуск какого-либо из них 
может вызвать непонимание последующего. Постоянный 
труд  и усердие помогут вам  успешно  освоить данную  
дисциплину и сдать экзамены.

Гулсим САдыКовА, 
преподаватель кафедры 

«Менеджмент и предпринимательство» 

Кеше ғана біз үлкен арманға қанат қағып универси-
тет табалдырығын аттаған едік. Қалаға басқа жерден 
келген әрбір студент алдында бұрын-соңды кездес-
пеген, белгісіз мәселелер жиі туындап тұрады және 
де сол мәселелерді шешу жолын туған-туыстарының, 
жақындарының көмегінсіз іздеуге тура келеді. Дәл сол 
сәттен бастап, ең жақын досымызға, жанашырымызға, 
ақылшымызға айналған кураторымыз Шарафутдинова 
Ажар Нұрболатқызы болды. Қазір біз төрт жылды артқа 
тастап, студенттік жылдардың соңғы баспалдағына 
аяқ бастық, сол төрт жылдың ішінде ол кісі барлық 
жетістіктеріміздің де, қиыншылықтарымыздың да куәгері 
болды, сырлас досымызға айналды. Ажар Нұрболатқызы 
- адамгершілігі мен ақылын, даналығы мен даралығын 
ұштастыра білген жан. Бір қарағанда салмақты, қатал  
адам болып көрінгенмен, кей кездері біздермен әзілдесіп-
ойнап, қалжыңдасып қояды. Сабақ уақытындағы шаралар-
да да, сабақтан тыс шараларда да әрдайым кураторымыз 
қасымыздан табылады. Студенттер болып мерекелерде 
жиналып қалсақ та, кураторымызды шақырамыз. 

Демалыс күндері ауылға үйлеріне кеткен шәкірттерінің 
хал-жағдайларын біліп отырады.

Біз білетін Ажар Нұрболатқызы – өз ісіне берілген, 

Экономика және басқару     
                 факультетінің жаршысы
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3 января наступившего 2012 г. Николаю Михайловичу Щербанову 
исполнилось бы 70 лет. Но ровно за 4 месяца до этого знаменательного 
дня он ушел из жизни. Огромная, невосполнимая утрата…

Подлинный лидер, настоящий ученый-педагог, он в течение многих лет 
задавал тон работе всей нашей кафедры, был инициатором многих научных 
проектов и начинаний, под его руководством кафедра общего языкознания 
и перевода стабильно занимала высокие места в общеуниверситетском 
рейтинге.

Не будучи коренным уральцем по рождению, он, как никто другой, сделал 
исключительно много для литературной истории Приуралья, для восста-
новления «белых пятен» в жизни и творчестве замечательных писателей и 
этнографов, живших в нашем удивительном крае или в разное время побы-
вавших здесь. Научно-популярное исследование литературно-краеведческого 
характера – вот его главная научная сфера,  и в ней равных ему у нас просто 
не было. И.Железнов, Н.Савичев, В.Правдухин – вот имена тех писателей, 
которых он буквально открыл для широкого круга читателей.

С молодых лет его отличали исключительная целеустремленность, 
трудолюбие, скрупулёзность в научных изысканиях. Ни один штрих, ни одна 
мелочь не ускользала от его внимательного, пытливого взгляда. Собирая бук-
вально по крупицам необходимые факты, он, казалось бы, на небольшом по 

«Он между нами жил…»   
объему материале создавал целостные, основополагаю-
щие исследования. Только об одной поездке А.С.Пушкина 
в Уральск он написал три книги.

При его активном участии был открыт кабинет 
А.С.Пушкина и Абая в университете и городской музей 
Пушкина.

В 2011 году Н.М.Щербанов был награжден дипломом 
лауреата литературного конкурса им.В.Правдухина за цикл 
своих научных исследований.

Как педагог, он всегда работал творчески, читал осно-
вополагающие для студентов-филологов курсы: фольклор, 
введение в литературоведение, введение в журналистику, 
русскую литературу конца Х1Х – начала ХХ века. На его за-
нятиях всегда царил дух творчества, любви к литературе. 
Лекции читал всегда в спокойной, неторопливой, добро-
желательной манере, тщательно отбирал материал для 
практических занятий и самостоятельной работы студен-
тов. Николай Михайлович никогда не повышал голос ни на 
студентов, ни на коллег по кафедре, но возражать ему или 
не послушаться его было просто невозможно: так велики 
были обаяние и внутренний авторитет его личности.

В течение многих лет Н.М.Щербанов руководил ди-
пломными работами, кандидатскими и магистерскими 
диссертациями. Его ученики успешно работают не только 
в нашей стране, но и за её пределами. 

Н.М.Щербанов был 12 ноября 2007 г.  награжден 
орденом «Құрмет», в 2008 г. стал победителем конкурса 

«Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан».  
Хотя прошло 4 месяца с тех пор, как нет с нами 

Николая Михайловича, мы, коллеги, постоянно ощущаем 
его незримое присутствие.

Он задумал научную конференцию «175 лет со дня 
выхода «Капитанской дочки» А.С.Пушкина», которая была 
проведена нами 30 ноября 2011 года. В декабре на кафе-
дре прошли, ставшие уже традиционными, Малеченские 
чтения, посвященные изучению творческого наследия 
выдающегося ученого-лингвиста Н.М.Малечи, начало же 
этой славной традиции положил Николай Михайлович.

А каким он был интересным, остроумным и веселым 
собеседником, душой любой компании, где бы она ни со-
биралась: на кафедре, дома, на берегу Урала.

«Лицом к лицу – лица не увидать,  большое видится 
на расстоянии», - так писал его любимый поэт Сергей 
Есенин. И чем больше будет проходить времени со дня 
его кончины, тем сильнее и острее мы будем ощущать, как 
много он значил для нас, тем более ярким светом будут 
высвечиваться грани его личности. И всё-таки хочется 
закончить статью о Николае Михайловиче в мажорном 
тоне. О таких людях, как он, без сомнения, писал в своё 
время великий русский поэт В.А.Жуковский: «Не говори 
их нет, но с благодарностью – были!»

евСтРАтов А.Н., 
доцент кафедры общего языкознания и 

перевода ЗКГУ им.М.Утемисова

 «Добродушный, 
талантливый, 
отзывчивый и 

понимающий...»
Мокрецова Маргарита,  студентка гр.03404а
Никогда не приходилось нам встречать человека, 

столь щедро отдающего себя  работе. Добродушный, 
талантливый, отзывчивый и понимающий -именно 
таким остался в нашей памяти Щербанов Николай 
Михайлович.

Митрофанова Наталья, студентка гр.03204а 
Нам посчастливилось наслаждаться его замеча-

тельными лекциями всего лишь год, но за  этот малый 
период времени он оставил след не только в наших 
знаниях, но и в наших сердцах.

Новиков Кирилл, студент гр.03204а
Не передать словами, насколько сильно мы бла-

годарны ему за помощь при поступлении в Западно-
Казахстанский  государственный университет 
имени Махамбета Утемисова, ведь именно Николай 
Михайлович своими собственными усилиями нашел 
спонсоров для семи студентов группы. Думаем, что 
такую доброту в наше время уже не встретить.

Голубова ольга, 
магистрант 1 курса специальности «Филология»
Грусть и скорбь одолевает при мысли, что наш 

город потерял истинного учёного, краеведа и просто 
хорошего человека. 

Фольклором Николай Михайлович заинтересовал 
меня и многих моих одногруппников еще на 1 курсе. 
В дальнейшем мы вместе с ним подбирали материал 
для книги о пословицах и поговорках уральских каза-
ков «Мал золотник, да дорог».

Под руководством Николая Михайловича я напи-
сала и защитила дипломную работу «Фольклорные 
традиции в творчестве В.П.Правдухина», что было 
одним из самых незабываемых событий в моей 
студенческой жизни. Над этой темой я работаю 
и в магистратуре, а это значит, что мысли и дела 
Николая Михайловича находят продолжение и после 
его ухода. 

Все знали Николая Михайловича Щербанова 
как выдающегося ученого-краеведа и фолькло-
риста, но не всем известно, что в юности он писал 
стихи, а в 70-е годы, будучи молодым преподава-
телем, руководил кружком студентов, делающих 
первые шаги в литературном творчестве. 

И в конце жизни он вновь обращался к своим 
стихам, желая опубликовать многие из них.

На этой страничке мы представляем читателю 
Николая Михайловича Щербанова как поэта, стихи 
которого пронизаны светом, подкупают искренно-
стью и дышат молодостью. 

Николай  Щербанов

Это звонкое утро сияющих сил
Принесло чудеса с первой стужей:
Кто-то добрый и мудрый в хрусталь
                                       превратил
Темную наледь кленовых кружев.
И во мне кто-то имя твое произнес
На веселом и легком наречьи…
И дарил! И сулил окаянный мороз
Позабытые первые встречи.

                     Март
С утра разгадываю тайну,
Что значат мартовские дни:
Зимы ль последнее страданье
Иль песня первая весны?
Еще зимою воздух дышит.
По-царски вербы серебрит,
А сердце вешний трепет слышит
И новой радостью болит.

Светлей наивная надежда,
Звени ручейная молва!
Твои глаза в просторе снежном
Поют весенние слова.

                              ***
Когда на улице гроза,
Не бойтесь звуков заоконных – 
Смелей впустите шум дождя
С его тревогою и звоном.
Пускай открытое окно
Забытым детством душу ранит,
Пускай мгновение одно
Нас целой вечностью одарит.

Материалы для творческой страницы 
подготовила к.п.н., доцент

выдРИНА Н.А. 

«Это звонкое 
утро сияющих сил...»В рамках методической недели 14 декабря 2011 года на филологическом фа-

культете состоялись Малеченские чтения, посвященные 70-летию выдающегося 
краеведа Н.М.Щербанова. 

языку, языкознанию, диалектологии, исторической грам-
матике, лексикографии, кроме того, преподавал немецкий 
и латинский языки. Воистину Нестор Михайлович обладал 
энциклопедическими знаниями.

Старший преподаватель кафедры общего языкознания 
и перевода, к.ф.н. Донскова Г.А. познакомила участников 
Малеченских чтений с научной деятельностью ученого.

В 1955 г. Н.М.Малеча защитил кандидатскую диссерта-
цию «Фонетический строй территориального диалекта ураль-
ских казаков». Но самый главный труд его жизни «Словарь 
говоров уральских (яицких) казаков». Работа над словарем 
продолжалась в течение 25 лет. Многие поколения студентов 
ездили в диалектологические экспедиции, побывали в 180 
пунктах Уральской, Оренбургской и Гурьевской области,  
собрали 200 тысяч карточек с лексемами. Весь материал 
составил 3 419 машинописных страниц.

Нестора Малечу часто называют наследником В.И. Даля, 
и действительно, это был человек, обладавший огромным 
трудолюбием и упорством в достижении поставленной 
цели. 

Достойным учеником Н.М.Малечи являлся Н.М. 
Щербанов. Как и его учитель, он работал до последнего дня 
жизни над интересовавшими его научными проблемами. 
Не случайно именно Н.М. Щербанов написал предисловие 
к «Словарю говоров» Н.М.Малечи.

С воспоминаниями о Н.М.Малече выступила доцент  
М.В.Чечетко. Она часто встречала ученого у киоска с книж-
ными новинками, располагавшегося  на первом этаже здания 
института. М.В.Чечетко отметила необычайную галантность 
Нестора Михайловича, интерес к научной и художественной 
литературе.

С научными докладами на конференции выступили 
магистрант кафедры общего языкознания и перевода 
О.Голубова («Фольклорные традиции уральских казаков в 
творчестве В.П.Правдухина») и старший преподаватель, 
к.ф.н.Донскова Г.А. (Лингвострановедение как новое направ-
ление языкознания).

В завершение работы конференции студенты высказали 
свои впечатления от нее. Мокрецова М.(группа 03404а) от-
метила, что всем присутствовавшим было очень полезно 
узнать о жизни и творческом пути выдающегося ученого ХХ 
века Н.М. Малечи. Немало нового для себя они узнали о Н.М. 
Щербанове, хотя старшекурсники общались с ним и помнят  
его замечательные лекции.

вИННИК Р.Э.,
ст.преподаватель кафедры общего 

языкознания и перевода

О Малеченских чтениях 
Сама традиция прове-

дения Малеченских чтений 
на факультете была зало-
жена Н.М. Щербановым, со-
всем недавно ушедшем из 
жизни.

Во вступительном слове 
доцента, заведующего кафедрой Н.А.Выдриной было 
подчеркнуто, что кафедра общего языкознания и перевода 
отдает дань памяти и уважения двум выдающимся ученым, 
которых связывали отношения учителя и ученика. 

В докладе старшего преподавателя Винник Р.Э. были 
освещены основные этапы  жизни и творческого пути Н.М. 
Малечи.

Нестор Михайлович Малеча прожил долгую жизнь, 
целиком отданную науке. Он родился в 1887 году в 
Черниговской губернии  в семье священника. Учился в 
Черниговской духовной семинарии, в Новгород-Северской 
гимназии. С детства Н. М. Малеча увлекался фольклором. 
Живя в селе Пакуле, на Украине, от одной крестьянской 
девушки  в 1908-9 г.г. записал около1000 песен, сказок, 
пословиц, поговорок, загадок. К сожалению,  этот матери-
ал погиб в Киеве  в 1941 году во время оккупации города 
фашистами.

С 1917 года началась педагогическая деятельность 
Н.М. Малечи. В конце 20-х годов он работал инспектором 
образования в Киеве, затем сотрудником Института язы-
кознания Академии УССР, преподавал украинский язык и 
литературу в Киевских вузах. Под его редакцией вышли 
учебники украинского языка,  буквари для взрослых, ор-
фографические словари. 

В 30-е годы Н. Малеча стал известным человеком, 
создателем шевченковского словаря.

Но в годы сталинских репрессий выдающийся ученый и 
педагог был арестован и без суда выслан в город Уральск. 
Несмотря на тяжелые испытания, Н.М. Малеча не пал ду-
хом, а начал работать на новом месте, отдавая всего себя 
делу образования молодого поколения. Он учительствовал 
во многих  школах Уральска, принял участие в организации 
школы № 6. В музее города Н.М. Малеча сделал замеча-
тельное открытие: обнаружил в запасниках краеведческого 
музея портрет Никиты Федоровича Савичева кисти Тараса 
Шевченко.

С 1939 года Н.М. Малеча  начал работать в Уральском 
педагогическом институте им. А.С. Пушкина. Он читал 
лекции по старославянскому и современному русскому 
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 М.Өтемісов атындағы  БҚМУ-дың 80 жылдық мерейтойына орай

 Біздің сұхбат

Бүгінгі әңгіме толғанысы көзден кетсе де, көптің көңілінен кетпей жүрген 
ұлағатты ұстаз, әдебиеттанушы ғалым, қоғам қайраткері Сәрсен Ақмурзин туралы 
болмақ. Осы мақаланы жазуды ойға алғаннан кейін қажет дереккөз ретінде универ-
ситет архивінен Сәрсен Ақмурзиннің өмір жолынан хабар беретін құжат папкасын 
алдыртқанда, мұқабасындағы  1938 – 1996 жылдар аралығы деген мәліметті көріп, 
қара шаңырақта 58 жыл қызмет істегендігіне көз жеткізгенімізде «бар саналы 
ғұмырын ұстаздық жолға арнады» деген сөздің мәнін және бір ұғынғандаймыз.

Ақмырзаұлы Сәрсен аталмыш құжат 
қағазда өткен ғасырдың басы 1909 жылы 
Жаңақала ауданының Қарасамар деген 
елді-мекенінде кедей шаруа отбасында 
дүниеге келген. Алдына төрт-бес қарадан 
артық мал бітпеген Ақмырза әкеден 
Сәрсен ағай алты жасында айырылады. 
Жастайынан тірліктің тауқыметін тар-
тып өскен Сәрсен Ақмурзинге мектеп 
табалдырығын аттау қазіргідей алты 
жасында емес,  1922 жылы б ір інші 
м ү ш е л г е  т о л ғ а н  о н  ү ш  ж а с ы н д а 
бұйырды. ХХ ғасырдың басында қазақ 
қоғамында орын алған саяси, әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер жас Сәрсеннің 
өміріне оң ықпал етті. Ол өзі оқи жүріп 
сауатсыздықты жою науқанында өзінен 
жасы әлдеқайда үлкендерді оқытып, «бала 
ұстаз» атанды. Кеңестік идеологиямен 
қаруланған бозбала Сәкеңнің алғашқы 
қызметі ауылдағы қосшы одағының 
хатшылығы болатын. Ескі мен жаңаның 
алмасып жатқан заманында қара халықты 
жерге орналастыру, ұжымға біріктіру, т.б. 
қым-қуыт тірліктердің басында жүрген 
оны билік жиырмаға жетер-жетпесінен 
ауданның ауылдық Кеңесінің төрағасы, 
кейіннен ауданның атқару комитетінің 
аппаратына жоғарылатады. Байқағанға 
азғантай жылдар ішінде үлкен жетістік. 
Мансап қуған, орынтақ буына бой алдырған 
жанға бұл жата жабысып, жылы орнымды 
суытпаймын дейтін-ақ қызметтер бола-
тын. Алайда, оқу-білімге деген құмарлық 
бәрін тәркі етіп, оны 1930 жылы жиырма 
бір жасында Сламихин ауылындағы 
педтехникумға алып келеді. Мақсат - 
терең білім алу, халық ағарту ісіне үлес 
қосу. Ішкі түйсік, жүрек қалауы Сәрсен 
Ақмурзинді алдамапты. Педтехникумнан 

кейін ұстаздық жолын түбейгейлі таңдаған 
ол 1933 жылы Орал қаласында жаңадан 
ашылған педагогикалық институттың 
қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне оқуға 
түседі. Шәкірт санасына орасан білім, 
жүрегіне ұлттық рух дәнін себе білген қазақ 
әдебиетінің толағайы Қажым Жұмалиевтің 
алдын көріп, дәрісін тыңдайды.

Сәрсен Ақмурзиннің кәсіби ұстаздық 
жолы 1936 жылы қаламыздағы №4 қазақ орта 
мектебіне (қазіргі №11) директор болып 
тағайындалуынан басталды. Директорлық 
қызметке кездейсоқ келмегендігін жас 
маман озық тәжірибелерді мектеп өміріне 

Азамат МАМыРов,
Қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент                                                                                              

батыл, аса бір ісмер әдіскерлікпен енгізе 
білуімен көрінді. Сол кезеңдегі қаладағы 
жалғыз қазақ мектебінің материалдық-
т е х н и к а л ы қ  б а з а с ы н  н ы ғ а й т ы п , 
ұйымдастырушылық қабілетімен танылған 
Сәрсен ағайды көз көргендер осы кезге 
дейін құрметпен еске алуы да сондықтан 
болса керек. 

Со ғыс жылдары Ленинград пен 
Прибалтика майдандарында капитан 
шенінде артвзводты басқарып, айтулы 
Кенигсберг шабуылына қатысқан жауын-

гер ұстаз Ақмурзиннің кеудесіне тағылған 
Қызыл Жұлдыз орденінің бүгінгі ұрпақ 
тарихи маңыздылығын білгенімен, сырын 
білмейтіні өкінішті-ақ. 

Соғыстан  бейбіт  тірлікке  оралған 
С ә р с е н  а ғ а й д ы 19 4 5  ж ы л д ы ң 21 
қ а р а ш а с ы н д а  Қ а з а қ  С С Р  Х а л ы қ 
ағарту комиссариатының орынбаса-
ры А.Шариповтың бұйрығымен Орал 
педагогикалық институтына дирек-
тор, бүгінгінің тілімен айтқанда ректор 
қылып тағайындады. Бұл сындарлы 
жылдар болатын. Ұзаққа созылған соғыс 
елді-мекендермен қоса білім ордасын 
да шатқаяқтатып кеткен кезі еді. Өмір 
өткелдерінен өтіп, тәжірибе жинақтап 
келген Сәрсен Ақмурзин педагогикалық 
институтқа жаңа тыныс береді. 

Институт ректоры, проректор, де-
кан, кафедра меңгерушісі сынды бас-
шы қызметтерді абыроймен атқарған 

Сәрсен Ақмурзин ғылым жолын да ұмыт 
қалдырған емес. Ол 1955 жылы қазақ 
әдебиеттану ғылымында арнайы зерт-
телмеген сала,  ек інші дүниежүзілік 
соғыс жылдарында жазылған қазақ 
жазушыларының шығармаларын саралап, 
«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ 
прозасы» деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғады. Бұл тақырыпқа 
алғаш түрен салған ол кейінгі жылдары 
зерттеу нысанының аясын кеңейтіп, 
жиырмадан астам мақала да жазғанын 
байқаймыз. 2010 жылы ғалымның туғанына 
100 жыл толу мерейтойына орай аталмыш 
кандидаттық жұмысты кафедра моногра-
фия етіп жариялады. 

Ө т к е н  к ү н г е  ш е г і н і с  ж а с а п о й 
түйіндесек, осы мақала авторының 
бақытына орай, сексенінші жылдардың 
аяғында абызға айналған Сәрсен ағайдың 
шәкірті, тоқсаныншы жылдардың басын-
да әріптес інісі болдым. Дәріс оқитын 
ұстаздар ішінде жасы үлкен Сәрсен 
ағай сол кезде сексенде болатын. Жасы 
ұлғайғанымен, денесін тік ұстап, қазіргі 
Достық даңғылы бойымен жолдасы 
Мәрзия апай екеуі қолтықтасып серуендеп 
жүрген ұстазымызды жиі көргенімізде, 
сексеннің өзі сүйегін асыл болса көпшілік 
айта беретін көңілсіздеу жас емес екендігін 
ұғынған едік. Әдемі қартаюдың өнегелі 
жолын көрсете білген ағайымыз кезекті 
бір дәріс үстінде сезімге берілмей-ақ 
сөйлеу әдебін жүрегімізге ұялата білгеніне 
тәнтімін. Көпті көрген ұстазымыздан 
Сәкен Сейфуллин шығармашылығын сөз 
ету барысында қазақтың Қызыл сұңқар 
ақыны - Сәкенмен танысып, тілдесе 
алдыңыз ба деп сұрап қалдық. Сонда 
ұстамы мықты ұстазымыз әлдекімдердей 
болмағанды болғандай қылып желдіртіп 
ала жөнелмей, сәл ойланып, «1936 жылы 
Сәкен Сейфуллинді жоғары мінбеде 
сөйлеп тұрғанын көрдім, сөйлесу бақыты 
бұйырмады» деген болатын. Жоғары 
мінбедегі ақын бейнесін тамсана айтқан 
ұстазымыз, түсінген жанға ақ сөйлеудің 
жоғары үлгісін танытып өтті.

Ұлылықты  ұлықтай білген халқымыз 
«Тау алыстаған сайын асқақтай түседі» 
дегені белг ілі. Ал тау тұлғалар ұлт 
тарихының төріне озады.

Ұстаз. 
рЕктор. 
тҰлға.

Білім ордасында әр мерекенің сәні бола білген, өз көрермендерін таба білген жас өнерпаздар жоқ емес. Біртабан белестерге қол 
жеткізіп, өнер жолында өзіндік бояуын сала білген студенттік «Қорған» тобы көпшіліктің сүйер тобына айналды. Құрылғанына екі 
жылға жуық уақыт болса да, осы аз уақыт ішінде өнер байқауларына қатысып, жүлделі орындарға қол жеткізген. Өнерпаз өрендермен 
болған сұхбаттымызды назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Шыңғырлау ауданында дүниеге есіг ін 
ашқанмын. Әкем Берекетов Әділше күзет 
мекемесінде, анам Берекетова Сандуғаш 
аудандық емханада қызмет атқарады. 
Отбасында ағам, апам бар. Мектепті 
2009 жылы жақсы аяқтап, өнер жолына түстім.  

Есет: 1990 жылдың 13 қыркүйегінде 
Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге 
келдім. Әкем Тұрғанов Дәулетқали – мұнайшы, 
анам Дощанова Ғалия – дәрігер. Әсет атты 

інім бар. Мектепті 2008 жылы үздік аяқтап, 
Оралдағы белді оқу орындарының бірі 
БҚМУ-ға вокал мамандығы бойынша оқуға 
қабылдандым.

– Құрылған екі жыл уақыт ішінде топ 
халыққа кеңінен танылып, үлкен-кішінің 
құрметіне бөленді. Өзгесін айтпағанда, 
Халықаралық «Шабыт» шығармашыл 
жастардың байқауына қатысу да оңай 
емес. Мұндай жетістіктерге жету сіздер 
үшін оңайға түспеген болар?

Артем: 2 курста оқып жүргенде Есет де-
ген группаласым екеуміз Дамир мен Тимурды 
шақырып «Қорған» тобын құрдық. Топ ретінде 
алғашқы қатысқан конкурсымыз аймақтық 
«Ержүрек Мәншүк» деп аталатын патриоттық 
әндер конкурсы болатын. Бұл байқауда 

жүлделі ІІІ орынды еншіледік. Содан кейін, 
Республикалық Шәмші байқауында ІІІ орын-
ды қанжығаладық. 2011 жылдың көктемінде 
Орынбор қаласында өткен Халықаралық «На 
Николаевский» байқауына қатысып, жүлделі 
І орын алдық. 2011 жылдың қараша айында 
Астана қаласында өткен Халықаралық 
«Шабыт» фестиваліне қатысып, финалист 
атанып қайттық. Халықаралық студенттер 
күніне орай осы еңбегіміздің арқасында 

университет ректо-
ры Асхат Сәлімұлы 
И м а н ғ а л и е в т і ң 
а л ғ ы с  х а т ы н 
иелендік. 

Дамир: Әрине, 
өз басым ештеңе де 
оңайлықпен келеді 
деп ойламаймын. 
Жоғарыда Артем 
айтқан жетістіктерге 
б і з  о ң а й л ы қ п е н 
ж е т к е н  ж о қ п ы з . 
Білмейтін біреулер 
б і з д і  « Б а й д ы ң 
б а л а л а р ы,  а т а -
аналары ауқатты 
жандар, әкелерінің 

арқасында ән салып, шалқып жүр» деп ойла-
уы мүмкін. Жоқ, біз ешқандай байдың балала-
ры емеспіз. Халықтың ортасынан, қарапайым 
отбасынан шықтық. Топ болып құрылғаннан 
бастап, жетекшіміз әрі ұстазымыз – Қисметов 
Қуаныш Лабибұлының қолдауымен, 
жетекшіл і г імен і з ден іп ,  еңбек тен іп 
келеміз. Шабытқа бармас бұрын, басқа да 
байқауларға қатысқан болатынбыз, өзімізді 
сынап, деңгейімізді байқап көргенбіз. Сосын 
жетекшіміз Қуаныш Лабибұлы ұсыныс жаса-
ды. Облыстық «Дала дарындары» байқауына 
қатысайық, жеңімпаз атанып жатырсақ, 
Халықаралық «Шабыт» байқауына барамыз 
деп. Алғашында жүрексіндік. Бойымызда 
халықаралық дәрежедегі байқауға қатысуға 
деңгейіміз жете ме, өзімізге артылған сенім 
мен үмітті ақтай аламыз ба деген қорқыныш 

–  Ө м і р  ж о л д а р ы ң ы з д ы б а я н 
етсеңіздер?

Дамир: Мен, Сатибаев Дамир Орал 
қаласында дүниеге келдім. Мектепті Теректі 
ауданы Аңқаты ауылында тәмамдадым. 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ мәдениет және 
өнер факультетіне түспес бұрын №4 кәсіптік 
лицейде дәнекерлеуші мамандығы бойын-
ша білім алдым. Ән айтуды 10 сыныптан 
бастадым. Жаным әнге, әуенге ғашық бола-
тын. Ата-анам - қарапайым  адамдар. Әкем 
Сатибаев Ғилман Сансызбайұлы қарапайым 
дәнекерлеуші, анам Сатибаева Қазима 
Сатымқызы үй шаруасында.

Тимур: Мен 1991 жылы 27-ші тамызда 
Ақжайық ауданы Ілбішін ауылында туып- 
өстім. Сол ауылдағы Қаршы жалпы орта 
білім беретін мектепті 2009 жылы аяқтадым. 
Ата-анам мектеп қабырғасында жұмыс жа-
сайды. Әкем Қанат – мұғалім, анам Гүлзада 
– Қаршы жалпы орта білім беретін мектеп-
балабақшасының директоры болып жұмыс 
атқарады. Артур, Камиль есімді бауырларым 
бар. 

А р т е м:  М е н,  М ұ қ а т а е в  А р т е м ,                       
1990 жылы Жәнібек ауданы, Талов ауы-
лында дүниеге келдім. Кішкентай кезімнен 
ән айтуды жақсы көрдім. 5-ші сыныптан 
бастап, түрлі конкурстарға қатысып лау-
реат атандым. Жалпы өнер жолына түсуді 
мектеп кезінен армандап, талпынып келдім. 
Мектепті 2008 жылы бітіріп, қазір осы Орал 
қаласындағы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-
дың вокалдық өнер мамандығында білім 
алудамын.

Қатима: Мен 1990 жылы Орал қаласында 
дүниеге келдім. Казталов ауданы Қарасу 
ауылында өсіп бой жеттім. 2009 жылы Қарасу 
атындағы жалпы орта білім беретін мектепті 
аяқтап, осы оқу орнына қабылдандым. Әкем 
Елемесов Зерделі Насиболлаұлы – күзетші, 
анам Елемесова Әлия Көшкінқызы – үй 
шаруасында. Жастайымнан өнерге құмар 
боп өстім.

 Бибігүл: 1992 жылы наурыздың 28-і 

болды. Сосын «Дала дарындары» байқауына 
қатысып, қызу тартыста І орынды иемденіп, 
халықаралық «Шабытқа» жолдама алдық. 
Қуаныш ағайымызбен  күн-түн демей дай-
ындалып, Астанаға «Шабыт» байқауына 
бардық. Байқауға алғашқыда 62 қатысушы 
қатысады деп жоспарланған екен. Алғашқы 
күні іріктеу турында 47 қатысушы өнер 
көрсетсе, солардың 15-і ғана финалға жолда-
ма алды. Біз де финалистердің қатарында бо-
лып қана қоймай, әділқазы алқасындағы ком-
позитор Кеңес Дүйсекеевтің, әнші Алтынбек 
Қоразбаевтың ыстық ықыластарына ие болған 
болатынбыз. Әділқазылар алқасындағы 
Украинадан келген сарапшы шілде айында 
өтетін Украинадағы үлкен байқауға жолдама 
шақырту берді. Болашақта демеуші табылып 
жатырса, Украинада өтетін байқауға қатысып, 
ел мерейін, жер мерейін асқақтатып қайтсақ 
деген арманымыз бар.  

 – Дамир, Артем, «Қорған» тобының 
құрылғанына екі жылдан астам уақыт 
өтіпті. Осы жылдар ішінде өнерден, топтан 
не ала алдыңыздар? 

Дамир: Жалпы, алғашқыда «Қорған» 
тобы жігіттердің квартеті болып құрылды. 
Кейін топқа Қатима мен Бибігүл келді. Қазіргі 
құрамдағы «Қорғанның» құрылғанына 
екі жылға жуық уақыт өтті. Өнер әлеміне 
алғаш аяқ басқан топ ретінде жетекшімізбен 
бірлесіп, ақылдасып шешім қабылдаймыз. 
Топ құрамында өнер көрсету арқылы ұжымда 
жұмыс жасауға, көпшілікпен оңай тіл табысуға, 
бастысы ауызбіршілікті үйрендік. Әрине, кей-
де келіспеушілік болады, бірақ шешімін бірге 
табамыз. Бәріміздің өнерден алғанымыз әлі 
аз. Мүлдем аз десек те болады. Адам баласы 
негізінен өмір бойы үйрене беруі, үйренуден 
жалықпауы тиіс деп есептеймін. Өнерде 
жүрген үлкен ағаларымыз бен апаларымыз 
кеңестерін аямай айтып жатады. Соны ұғуға 
тырысамыз. Қолдарынан келгенше үйретіп те 
жатады. Дұрыс жолға бағыттайды да.

Артем: Екі жылым бекер өткен жоқ, 
әсіресе, жеке адам ретінде өзімді жетілдірдім, 
мамандығым тарапынан кәсібилігімді арттыр-
дым, жаңа достар, «Қорған» тобының әнін сүйіп 
тыңдайтын жанашыр тыңдармандарымды 
таптым. Бұдан бөлек, жақсыны да, жаман-
ды да көрдім. Неше түрлі жағдайларға тап 
болдық. Сәттіліктерді де, керісінше көңіл 
түсіретін жағдайларды да бастан өткіздік. Осы 
екі жыл ішінде көп есейгенімді байқаймын. 
Осыдан екі жыл бұрынғы Артем мен қазіргі 
Артемді салыстыруға келмейді. Арамызда 
үлкен айырмашылық бар. Ең бастысы, 
бойымда өзіме деген, өз өнеріме деген, өз 
талантыма деген сенім пайда болды. 

– Қатима, Бибігүл, «Қорғанға» қалай 
келдіңіздер?

«Қорған» тобыТалайды тамсандырған 
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Жыл үздіктері анықталды

«Ұстаздық ЕткЕН Жалықпас...»
 немесе ізгілік жаршысы

Сәуле... Жаратушының жазуымен 
миллиондаған шақырымдарды секундтар-
да жүріп өтіп, жұмыр жерге тіршілік нәрін 
сыйлайды ол. Еркіндікті сүйеді, адамзатты 
сүйеді. Адамзат та оған ұмтылады. Маған 
ұстаздық та сол аппақ сәуледей көрінеді. 
Қазақтың ең қымбатын «шырағым» дейтіні, 
«Шырағың сөнбесін!» деген тілек тілейтіні 
бекер болмаса керек-ті.  Сырттай қарағанға 
бір-ақ түс. Ал біле білсек оның бойында 
қаншама ғажайып бояу бар. Көк те, қызыл 
да, сары да. Ұстаздық та сол сәуледей бір 
өзіне қаншама бақыт, қуаныш, үміт, арман, 
ізгілік құндақтаған. 

Осы бір жарқырайтын сәуле қымбат 
таста да бар. Ол – гауһар. Гауһар тастың 
қыры көп болған сайын, жан-жаққа ша-
шатын сәулесі де, жарқырайтын қасиеті 
де арта түседі. «Сегіз қырлы, бір сырлы» 
деген ұғым да бар. Бұл - кез-келген адамға 
айтылмайтын, телінбейтін баға. Нағыз 
гауһар тас жан-жағына жарқыратып сәулесін 
шашып, нұрын сыйлайды. Нағыз ұстаз 
да – айналасындағыларға жарық сәуленің 
шырақшысы бола білген жан. Ақыл, білім, 

білік, парасат, көркем мінез иесі бола білген 
ардақты адамды мен ұстазға балар едім. 

«Ұстаз...  жаратылысынан өз іне 
айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, 
естіген және аңғарған нәрселердің бәрін 
жадында жақсы сақтайтын, бұлардың 
ешнәрсесін ұмытпайтын... алғыр да 
аңғарымпаз ақыл иесі..., мейлінше шешен, 

өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны 
асқақ және ар-намысын ардақтайтын, 
жақындарына да, жат адамдарына да 
әділ..., жұрттың бәріне... жақсылық пен ізгілік 
көрсетіп... қорқыныш пен жасқану дегенді 
білмейтін батыл, ержүрек жан» деп шығыс 
ғұламасы әл-Фараби айтқан екен. Шығыс 
данасының осы сөзін жадына сақтаған әр 
адам ұстаздық қасиеттің ауыр жүгін сезінуге 
тиіс. Үлкен жауапкершілік жүкті абыроймен 
атқару-да арлы іс. Ұстаз алдында шәкірт 
болу бар да, ұстазбен әріптес болу бар. 
Аға буын өкілдерінен кейінгі жас ұрпақ 
үлгі алары сөзсіз. Әріптестік ниетпен лебіз 
білдіру де –  азаматтық парызымыз. Адамды 
толыққанды білу үшін сан жылдар қажет 
емес. Ұстаздық ортада да. 

Бүгінгі мерейтой иесі – Өтегенова 
Қарлыға Тасқалиқызымен таныстығыма  
екі жылдан астам уақыт болды. Осы уақыт 
аралығында мен мерейтой иесінің мерейлі 
жылдарды ғана бастан кешіргенін білдім. 
Жемісті жылдардың жеңісі мен жетістігі көп 
екені аңғарылады. Ұстазы шәкірті жайында 
толғанып, сыр шертетін жағдайлар сирек 

кездеседі. Қарлыға Тасқалиқызы ортада 
өзіндік таным, терең ақыл, еңбексүйгіш, 
жұмысқа қабілеттілік пен талапшылдық 
қасиеттерімен ерекшеленген тұлға деп 
сүйікті ұстазы Разак Абузяров шәкірті 
жайында сыр шертеді.  Талапкер бо-
лып келіп, студент атанған өрімдей қыз 
жетекшісімен етене жұмыс жасауының 
арқасында курстық, дипломдық жұмыстарды  
тындырымды аяқтап, ғылым әлемінің 
баспалдағын да рухани кеңесшісімен 
бірге аттайды. Кандидаттық диссертация 
да сәтті қорғалды. Шәкіртімен жұмыс 
атқару ұстазына қуаныш сыйлайды. Разак 
Абдрахманұлы шәкіртінің жаңа идеяларға 
құмар, шығармашыл ізденгіш, алға қойған 
мақсатын орындау үшін уақытпен санаспай 
еңбек ететін қасиетіне тәнті екенін айтып 
жүреді өз естеліктерінде. 

Қ а р л ы ғ а  Та с қ а л и қ ы з ы  О р а л 
педагогикалық институтын бітіргеннен кейін, 
облыстағы ең шалғай аудандардың біріне 
жұмысқа орналасады. Орыс тілді сөйлеу 
ортасы жоқ аймақта шәкірттеріне орыс 
тілін үйретуді мақсат қояды. Білікті ұстаз 
ол мақсатына жетті де. Ауылдық аймақта 

атқарған еселі еңбек өз бағасын да алды. Бұл 
туралы мәскеулік газет «Қызыл жұлдызда» 
«Орыс тілінде жазамын» атты мақала да 
жарияланды. СССР Қорғаныс министрлігінің 
тапсырысы бойынша өткізілген сабақтар 
видеоға түсіріліп, Орталық телеарнаның  
4-ші бағдарламасында көрсетілген. 
Қ.Өтегеновамен берілген сұхбат одақтық 
«Маяк» радиосынан да берілді. «Нағыз 
адамның белгісі - кісілік» деген екен шығыс 
ғұламасы Жүсіп Баласағұн. Қарлыға 
Тасқалиқызы - кісілік келбетін келістіріп, 
шынайылықты асқақтатап келе жатқан 
ардақты ұстаз. Ана сүті дарытқан абзал 
қасиеттің жемісі – айналасына ғибрат нұрын 
шашқан ғұмыр сыйлады.

Қарлыға Тасқалиқызын тіл жанашыры 
деп айтуға толықтай негіз бар. Мемлекеттік 
тіл – қазақ тілін оқытудың қарқынды әдісін 
іздеуге атсалысқан жанның еңбегі де жан-
ды. Өз бетімен үйренушілер көбейді. Қазақ 
тілін жеделдетіп оқыту методикасы дүниеге 
келді. 3 жыл үзбей іздену нәтижесінде екі 
оқулық жазылып, бұл әдіс республиканың 
төрт облысына ендірілді.

З а м а н м е н  б і р г е  Қ а р л ы ғ а 
Тасқалиқызының жұмыс үдерісі де өзгеріп 
отырады. Қазір ол орыс тілін оқытудың 
инновациялық жаңаша әдіс түрлерін игеріп 
келеді. Оның авторлық бірестікте ересек-
тер үшін қазақ тілді оқытудың интенсивті 
курсы мен бастауыш сыныптарға арналған 
курстар дайындалды. «Оқимыз және қазақ 
тілінде сөйлеуді оқытамыз» атты оқу құралы 
Қазақстанның барлық аймақтарында 
қолданысқа енді. Бұл да жасампаз, жаңашыл 
ұстаздың жастық кезеңінің жемісті жылда-
рын айқындайды.   

Жастық кезең де кездесетін сан 
қиындықтарға мойымай, қиналғанда қуаткер, 
оңашада ой-ерік, жалғыздықта жолдас, 
бақытқа бастар ақылшы, торыққанда тая-
ныш, адамдар арасында айбар, жауға қарсы 
жебе болатын – білімді қуалады. Жылдар 
өте ізденістің, қабілет-қарымның арқасында 
шеберлігі дамып, өмірге деген көзқарасы 
кеңейіп, ғылым жолына бүкіл ғұмырының 
рухани азығына, қызығы мен шыжығына 
айналған педагогика ғылымына келді. Ғылым 
майданының қатардағы жауынгері тек үнемі 
оқу, іздену, талпыну, тану, өмір мектебінен өту 

Қатима, Бибігүл: «Қорған» алғашында 
жігіттердің тобы болып құрылғаны белгілі. 
2010 жылдың қазан айында осы топтағы төрт 
жігіттің, жетекшіміз – аға оқытушы Қуаныш 
ағайдың ұсынысымен топқа келдік. Келген 
кезде бойымда болашақта қалай болады, 
жігіттермен тіл табысып кете аламыз ба деген 
қорқыныш болды. Кейін топ болып жұмыс 
жасағаннан соң алғашқы күдігіміз сейіліп, 
болашаққа, шығармашылығымызға деген 
сенімділігіміз нығая түсті. 

–  «Қ о р ғ а н д а ғ ы »  ә р б і р і ң і з д і ң 
қызметтеріңіз қандай?

Тимур: Топта 4 жігіт, 2 бойжеткеніміз 
бар. Қанша дегенмен, арамызда екі қыз 
болғандықтан олардың нәз ік жанды 
екендіктерін ескеріп, қарындастарымыз 
ретінде сыйлап, оларға көп салмақ салғымыз 
келмейді. Көбіне топтағы бар жұмысты 4 жігіт 
болып атқарамыз. Қыздардың көмегіне тек 
ән таңдаған сәттерде, сондай-ақ сахналық 
костюм, сахналық образ таңдағанда 
жүгінеміз.

– Сырт көзге тату-тәтті, ешқашан 
ұрыспайтын, та ласпайтын топқ а 
ұқсайсыздар?

Бибігүл: Тіфә-тіфә, тіл көзден сақтасын, 
шынымен де ешқашан айқайласып ұрысып не-
месе бір-бірімізге ауыр сөздер айтқан кезіміз 
жоқ. Мұның басты себебі, көзқарасымыздың 
бір жерден шығатындығында деп ойлай-
мын. Сосын жетекшіміз, ұстазымыз Қуаныш 
ағайдың мықтылығы. Ол кісі бізді бір-бірімізден 
ешқашан бөліп жармайды, бәрімізді тең 
ұстап келе жатыр. Адам болғаннан кейін 
кейде бір-бірімізді дұрыс түсінбей қалатын, 
белгілі бір мәселелерде тартысып қалатын 
сәттеріміз болады. Бірақ, оның бәрін сол 
жерде қалдырамыз да, ешқашан іштегіні 
сыртқа шығармаймыз. Былайша айтқанда, 
келіспеушілікті әры қарай жалғастырып, 
берекемізді кетірмейміз.

– Репертуарларыңызда қанша ән 
бар? Солардың арасындағы патриоттық 
тақырыптағы әндерге тоқталсаңыздар?

Есет: Репертуарымызда 10-нан астам ән 
бар. Солардың арасында ел, туған жер тура-
лы «Арман-ай», «Туған жер», «Астана-Қыран» 

және де тағы басқа тақырыптағы патриоттық 
әндер - өзіміз үшін репертуарымыздағы ең 
ыстық туындылар. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Әнұранын орындаймыз.

– Топтағы адам санының көптігі кон-
церттерге дайындық барысына кері 
әсерін тигізбей ме? Бәріңіздің бір уақытта 
жиналуларыңыз, концерттерге кешікпей 
келулеріңіз жағын кім қадағалайды?

Дамир: Әрине, кей кездері болады. 
Дайындық кезінде микрофон жетпей қалады.  
Былай ешқашан кері әсері болған емес. Ол 
жағын өзім қадағалап, алдын-ала бәріне 
хабарлаймын. Концерт басталатын уақыттан 
ерте 1 сағат бұрын шақырамын, кейін бәрі 
түгел келіп болмайынша тыныштала ал-
маймын. Кейде киім жағы қиындау болады, 
әлі студентпіз дегендей. Қаражат жағының 
жетіспеушілігі байқалады. Бәрін өзіміз сатып 
аламыз. Сондықтан бір киіммен ұзақ уақыт 
жүріп қалуға тура келеді. 

– Тимур, Есет, әнші болу бала кезгі 
армандарыңыз ба еді? Жалпы өнер 
әлеміне қалай келдіңіздер?

Тимур: Әнші болу бала кезгі арманым 
болатын. Аллаға шүкір, сол арманым ақиқатқа 
айналғандай. Жалпы өзім өнерге мектеп 
кезінен-ақ аяқ басқанмын. Әр түрлі аудандық, 
облыстық байқауларға қатысып, жүлделі 
орындардан көрініп жүрдім.

Есет: Әнші болу, халықтың сүйген ұлы болу 
– бала кезгі арманымның бірі. Кішкентайымнан 
үлкен әнші аға-апаларыма еліктеп өстім. 
Жастайымнан түрлі конкурстарға қатысып, 
шыңдалдым. Осының арқасында биік-биік 
белестерді бағындырып, қазіргі дәрежеме 
жеттім десе де болады. 

– Өнердегі ұстаздарыңыз жайында 
айта кетсеңіздер?

Дамир: Өнердегі ұстазымыз – Қисметов 
Қуаныш Лабибұлы. Қуаныш ағай талай 
халықаралық, республикалық байқаулардың 
лауреаты, өте талантты адам. Қорғанды 
«ҚОРҒАН» қылған сол кісінің еңбегі. Әрдайым 
көмек қолын созып, жағдайымызды жасауға 
тырысады. Топтың әр әншісіне түсіністікпен 
қарап, пікірлерімен үнемі санасып отырады.

Тимур: Өнердегі ұстаздарым туралы 
айтатын болсам көп қой. Олардың арасы-
нан тек екі-ақ адамды бөліп атағым келеді. 
Олардың бірі –  ҚР еңбек сіңірген әртісі 
Рахимова Жұмағаным Әбдіхалыққызы. 
Екіншісі – ұстазым, әрі жетекшіміз Қисметов 
Қуаныш Лабибұлы. Осы екі ұстазымыздың 
арқасында ғана осындай дәрежелерге жеттік 
десек болады. Бізді тұлға ретінде жетілдіріп, 
әнші ретінде қалыптастырып, өз үлестерін 
қосқандары үшін айтар алғысымыз шексіз.

– Қазақ өнеріне жаңадан тәй-тәй ба-
сып келе жатқан топсыздар. Тоқтаусыз 
еңбектеріңіз бен таланттарыңыздың 
арқ асында ел арасына танылып 
келесіздер. Бұл – әнсіз өмір сүре алмау 
ма, әлде «Қалай да танымал болуымыз 
керек» дегеннің қамы ма?

Есет: Адамның өз бақыты жолындағы 
күресі адамгершілік арнасынан ауытқымауға 
тиіс. Біздікі жәй әншейін қызылға ұрынған 
же л ө к п е д аң ғ аз а л ық ,  бас ы бай л ы 
атаққұмарлық, өзімізді, қала берді түрімізді 
танытып қалу ғана болғанда бәрі де басқаша 
болар еді. Жалпы өнер адамы әмбебап болуы 
қажет. Ол үшін сөзің де, өзің де түзу болуың ке-
рек. Көрерменнің көпшілігі қарапайым болса 
да, қарабайыр емес. Елдің адамы болғаннан 
соң көшеде немесе қоғамдық ортада олпы-
солпы болып жүруге хақың жоқ. Былайша 
айтсақ, өнер адамы мәдениеттің бастауы. О 
басында басымызға ән болып қонған бақытты 
баянды ету жолында  арпалысып келеміз. 
Бірақ, өнерді шын сүйеміз. Алтауымыз да 
өнерге шын ғашықпыз. Өнерге келгеннен 
бастап еңбектендік, еңбектеніп келеміз, 
болашақта да талмай еңбектене береміз. 
Біздің басты арманымыз – тыңдарманды 
баурап алу арқылы келетін шын жеңіске қол 
жеткізу. Сондықтан да, біздің мына күйбең 
тіршілікті «Қалай да танымал болудың қамы» 
емес, өнерсіз өмір сүре алмау деп ұғынған 
жөн.

– 2011 ж ы л «Қ ор ғ а н» т обы н а 
несімен есте қалды? Келер жылдан не 
күтесіздер?

Дамир: 2011 жыл «Қорған» тобы үшін 
жемісті жыл болды десек қателеспейміз. 
Халықаралық «На Николаевский» байқауынан 

жүлделі І орын алсақ, «Шабыт» байқауының 
финалисті атандық. Бұның өзі еңбегіміздің, 
маңдай теріміздің нәтижесі деп ұққан жөн. 
Түрлі облыстық, қалалық, университетішілік іс-
шараларға, мерекелік концерттерге қатысып, 
өз үлесімізді қостық. Сондықтан, «Қорған» 
тобының өткен жылға еш өкпесі жоқ. Келер 
жылдан өз еңбегіміздің нәтижесін көргіміз 
келеді, өзімізге артылған сенімді абырой-
мен ақтағымыз келеді. Көкейімізде алдағы 
Украинада өткелі отырған байқауда қазақ 
елінің мерейін өсіріп, атағын аспандатып 
қайтсақ деген ҮЛКЕН АРМАН бар.

– А лға қойған мақсат тарыңыз 
қандай? 

Дамир: Университет бітіргесін тара-
май, шығармашылығымызды шыңдау, 
өнерімізді жалғастыру; үлкен сахналарда 
өнер көрсетіп, ел үмітін ақтау; бастысы үнемі 
шығармашылық ізденіс үстінде жүру арқылы 
рухани жағымыздан баю.

– Есет, Артем, сіздердің білім орда-
мызды биыл аяқтағалы отырғандарыңыз 
белгілі. Топтың тағдыры қалай болады? 
Бітірген соң не істейсіздер?

Артем: Біз Есет екеуміз, биыл бітіреміз. 
Оқу бітіргеннен кейінгі көптеген жоспарлар 
бар. Бірақ, топтың құрамында қалып, әлі де 
ән айтып жұмыстанамыз деп есептеймін. 
Арманым топтың барлық мүшесі бітіргенше 
осы қалада еңбек етіп, бітірген соң өнер 
ордасы Алматы, иә болмаса Астанаға барып 
шығармашылығымызды шыңдау, халықтың 
ықыласына бөленген үлкен топ болу.

Есет: Алға қойған мақсатым өнерімді 
ары қарай жалғастырып, биік шыңдарды 
бағындыру, қазақ елінің байрағын биіктерден 
желбірету.

– «Өркен» газетінің оқырмандарына, 
у н и в е р с и т е т  с т у д е н т т е р і  м е н 
замандастарыңызға айтар тілектеріңіз.

Қатима: Оқу орнымызда білім алып 
жүрген жастарға айтарымыз еңбектенуден, 
оқудан ешқашан жалықпаңыздар. Себебі, көп 
еңбек еткенге бақыт басын қашан да иеді.

Сұхбаттасқан 
елдана АСылХАНҚыЗы

арқылы ғана оның ірі қайраткер дәрежесіне 
дейін көтерілетіні анық. 

Е .  Б у к е т о в :  « П а р а с а т т ы л ы қ , 
ш а р а п а т т ы л ы қ ,  к е ң д і к ,  а д а л д ы қ 
ғылымда қызмет істеген әрбір адамға 
лайық, халқымыздың мәпелеп, бетке 
ұстары – ғылым адамдары» десе, біздің 
кейіпкеріміздің бойынан осы ғылым ада-
мына лайық абзал қасиеттердің барлығы  
табылары сөзсіз. 14 оқулық, методикалық 
кітаптар және 81 ғылыми мақала жазған 
еңбекқор жан ғылым әлемінде өзіндік 
қолтаңбасын қалдырды. 

Қарлыға Тасқалиқызы - жаңалыққа 
жаны құштар жан. Қазіргі компьютер тех-
нологиясы, менеджмент, сапа бағытында 
да бірқатар істер атқарылды. Осы салаға 
қатысты бөлімді басқаруда да біліктілік та-
нытып отырды. Оның бір дәлелі-  Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсқа 
қатысушыларды бағалау өлшемдері 
сертификатының иегері атанғаны. 

Қызметте бағы жанған ұстаз - бүгінде бір 
шаңырақтың түтінін түтетіп отырған отана-
сы. Қарлыға Тасқалиқызы - Жымпиты өңірінің 
тумасы. Өнегелі отбасында дүниеге келген 
Қарлыға апайымыздың ағайындарымен 

қарым-қатынасының беріктігі отбасында 
көрген ғибратты өнегесінен деп айтуға 
болар. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген халық мақалы да осының 
дәлеліндей.  Қарлыға Тасқалиқызының 
әкесі өмірден ерте өтсе де,  ұл-қыздарының 
бүгінг і биіг ін анасы көруде. Қарлыға 
Тасқалиқызында әкесінің анасына жазған 
хаттары күні бүгінге дейін сақтаулы. Ел 
азаматы атанған ерен тұлға, асқар таудай 
әке мен ананың ғибратты ғұмыры болашақ 
педагогтің өсу жолдарына елеулі әсерін 
тигізгені айқын. 

Б ү г і н д е  Қ а р л ы ғ а  а п а й ы м ы з 
университеттің педагогикалық дәстүрі 
мен ғылымы зор филология факультетін 
басқ аруда.  Бұ л жолдағы еңбег іне  
апайымызға толағай табыстар тілейміз.

Қарлыға Тасқалиқызы – Төлеген атты 
жар сүйіп, Әмір атты ұл сүйген ардақты 
ана. Қызметте еңбегі жанған отанасына  
мерейтой қарсаңында шаңырақ бақытына 
кенелсін деген тілек білдіреміз.

 Рита СұлтАНғАлИевА,
филология  ғылымдарының кандидаты
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Тіл – татулық тірегі

Қазақтың Қабдоловы қайтыс болғалы 1825 күн өтіпті. Қазақ халқы Зейнолла Қабдоловқа қарыздар еді. Өйткені Зекең 
халқын суреткер, педагог, ғалым болып халқының рухани өмірін көркейтіп еді. Егер, ол Адам тірі болса: «Сөзің бар болсын, 
Шарабасов! Құдай-ау халықтан үлкен адам бола ма? Адам сол халық деген әлеуметтік құбылыстың бір титімдей бөлшегі. 
Үндеме, күпірлік қылма, айналайын, - дер еді-ау», Жарықтығым! 

Сіз бізді кешіріңіз, Зеке!
Шынында Орал өңірі Зекеңе біле-

білсе мол қарыздар еді. 60-жылдардың 
аяғында тергеу, қуғын, айдау, түрмеден 
к ө з  а ш п а ғ а н  Х а м з а  Е с е н ж а н о в 
қаламгермен бірге келіп, Хамза рухани 
әлемін, «Ақ Жайық» трилогиясының 
әдеби-эстетикалық, әлемдік әдебиеттегі 
орнын алтын шегемен әспеттеп кетіп еді. 
Зекеңнен соң: «Шын ғалым, су төгілмес 
шешен осы екен-ау» деп жұртшылық 
шегін ішке тартты. Абайдың: «болмасаң 
да ұқсап бақ» дегенін көп таланты жастар 
жүрек қалауы етіп өңіріне тартқан-ды. 

1979 жылы сары күзде Зекең маған 
ертең «Оралға ұшамыз» дегенде өлі мен 
тірі арасында  қалдым. Үйім 32 қаңылтыр 
жамауы бар, голланд пешті, 8 шаршы 
метр құжыра еді. Әсіресе, институтымыз 
мамыр айында өртеніп кетіп, терезелері 
қорқынышты үңірейіп, тұрбалары 1941 
жылы Гитлер авиациясы бомбылаған 
Ресей қалаларындай қап-қара болып 
ырсиып тұр еді.

Зекең келе, №1, №11 қала мектептеріне 
тарыдай шашылған студенттер ауди-
ториясында әдемі дәрістер оқыды. 
Қаламгерлік кездесулер өткізді. Іле-
шала Чапаев, Жаңақала, Орда, Жәнібек, 
Казталовка, Жалпақтал аудандарында 
болып, Исатай-Махамбет ұлт-азаттық 
көтерілісі болған жерлерді армансыз ара-
лады. Ел көрді, жер шолды. Қайтарында 
институт ректоры Есентай Ағелеуов заң 
шеңберіндегі еңбек ақысын ұсынды. 
Зекең: «Есентай, бүлінгеннен бүлдіргі 
алма деген аталарымыз. Қиын кезеңді 
бастан кешіріп жатыр екенсіздер, мына 
ақшаларды жетім студенттерге жұмса» 
деп қайтарып берді. 

Аймақбасы Мұстахым Біләлұлы 
Ықсановпен дидарласып, ауыз-екі есеп 
берді: «бір Махамбет жөнінде көңіл 
түйткілім бар еді, соны шештім. Өртенген 
институтқа да дем бергім келді» деп...

2006 жылдың 26 тамыз күні көп 
ауырған жүрек тыншыды, мәңгі тоқтады. 
Апырым-ау Орал өңірі бұл қазаға «аһ 
ұрмады. Ел болып бармады, кешір 
Зеке!».

Махамбетті тану академик Қажым 
Жұмалиевтен басталады, бірақ сол 
Махамбеттануға Зекең өлшеусіз үлес 
қосты. Ел ішіндегі еңбегі бір бөлек, 
әсіресе, дүниежүзі мәдениетінің Эйфель 
мұнарасы – Парижде: «Махамбеттің өмірі 
қасіреттің синонимі, ал Махамбеттің 
өнері қасиеттің символы, бұл адамзат 
батырларының бірі» деп жар салып 
қайтты.

Біздің елдің кейбір заңдары жүрек 
шошытарлық. Бір ұлы өлсе,оның есімін 
мәңгілікке айналдыру үшін 5 жыл күту керек. 
Біз күттік. Ақыры, қазақ филологиясының 
2403 тобы академик Зейнолла Қабдолов 
есімін қала мектептерінің біріне бе-
руге үн көтерді. Кафедра, М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ Ғылыми кеңесі қолдады. 
Біздің игі ісімізге білім департаменті 
(бастығы Ж.Төремұратова), №1 жалпы 
орта білім беретін мектеп ұжымы (ди-
ректоры Н.Дәулетқалиева) бұл ұсынысты 
заңдастырып, жоғары құзырлы органдарға 
жөнелтті. 

Әр ортаның жарық жұлдызы секілді 
төңірегіне шұғыла шашып, жарқырап 
тұратын айрықша асыл тұлғалар бола-
ды. Солардың санатындағы салиқалы 
сардар тұлға болып қана қоймай, қазақ 
әдебиет ін ің с өз д ілмарына, көсем 
сөздің зергеріне айналған Зейнолла 
Қабдоловтың қазақ әдебиетіндегі орны 
ойып аларлықтай. Дүниеде теңіз терең 
емес, адам жанының терең екендігін 
дәлелдеумен өткен осы бір заңғар алып 
тұлғаның өзгелерден қашанда оқ бойы  
озық тұруы, қазақ әдебиетінің шоқтығы 

биік саңлағына айналуы, біздіңше, табиғи 
заңдылық. 

Әні мен күйі шалқыған, сыры мен 
жыры тасыған ғажайып сұлу Атырау 
өлкесінде дүниеге келген Зейнолла 
атамыз т ір і болса, бұл күнде, яғни 
желтоқсан айының 12-ші жұлдызында 
сеңгір сексеннің төртеуіне келер еді... 
Ама л не? Дүниеге келмек бар да, 
дүниеден өтпек те бар. Ауызы алты 
қарыс Ажал деген аждаһадан ешкімнің 
қашып құтылмасы да баршаға аян. 
Осыдан төрт жыл бұрын, 2006 жылдың 
26 маусымында  бұл дүниемен қоштасып, 
алыс сапарға аттанған заңғар тұлғаның 
алып бейнесі қазақ халқының мәңгі жа-
дында. Уақыт өтіп, замана көші үздіксіз 
алға жылжығанымен елімізде Зейнолла 
Қабдоловты еске алып, мәңгілік мұрасын 
жаңғырту, атағын аспандату мақсатында 
көптеген іс-шаралар атқарылып келеді. 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
м е м л е к е т т і к  у н и в е р с и т е т і н д е  ә р 
жылдың 12-желтоқсанында Зейнолла 
Қабдоловтың т уған к үн і әдеби- саз 
кеші түрінде өткізіліп тұрады. Қазақ 
әдебиет ін ің дамуына өз ін ің сүбел і 
үлесін қосқан Зейнолла атамыз қашанда 
адами арлы қалыптан айнымай өткен 
нағыз Азамат бейнесінде де халықтың 
жадында ғасырлар бойы сақталмақ. Ел 
тарихында есімдері алтын әріптермен 
жазылуға лайық тұлғалы таланттардың 
талайымен аралас-құралас, дәмдес 
болғанының өз і заңғар жазушының 
қасиеті мен көрегендігін көрсетіп тұр 
емес пе? 

Көсем сөздің зергері, сұңғыла ойдың 
сардары Зейнолла Қабдолов - халқына 
шын жаны ашып, елім деп еміреніп өткен 
есіл ер, жан азабынан ар азабын жоғары 
қойған абзал азамат. Өзінің мағыналы 
да мазмұнды өмірінде артына өшпестей 
мұра қалдырған Зейнолла ағамыздың 
рухына тағзым ету - біздің азаматтық 
парызымыз.

Серікқали ШАРАБАСов, 
филология ғылымдарының кандидаты 

елдана АСылХАНовА, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 

студенттік ректоры

Болашақ Зейнолла Қабдолов атындағы №1 жалпы орта білім 
беретін мектеп оқушылары мен ұстаздары университет 

оқытушылары С.ғ.Шарабасов, А.ы.Мамыровпен бірге.

Утегенова 
К а р л ы г а 
Таска лиевна  
всегда выде-
лялась среди 
окру жающих 
своей  эруди-
цией, глубоким 
умом, трудолю-
бием, работо-
способностью 
и принципиаль-
ностью.

 
«И дым отечества нам 

сладок и приятен…»

Как певца степей, патриота Джамбейты, 
я впервые заочно узнал Карлыг у 
Таскалиевну, ставшую моим Первым уче-
ником. Как о перспективной абитуриентке, 
затем талантливой студентке, отзывалась 
о ней Зоя Ивановна Туаева, которая прини-
мала у Карлыги Утегеновой вступительные 
экзамены и на первом курсе вела про-
педевтический курс русской литературы. 
Сочинение Карлыги о родном крае было 
настолько интересным и душевным, что 
преподаватели использовали его как об-
разец подобных работ. Настолько сильной 
любовь к родному краю может быть только 
у человека со светлой душой. Так мог пи-
сать только талантливый студент.

«Этот день мы 
приближали, как могли…»

Но непосредственно я узнал Карлыгу 
с 3-го курса, когда студенты начинают 
осваивать методику русского языка, когда я 
начал читать в ее группе лекции, вел педа-
гогическую практику, руководил ее курсо-
вой,  дипломной работами и кандидатской 
диссертацией. Стоит ли говорить о том, что 
лучшие конспекты тематических уроков, 
а в школе лучшие тематические уроки, 
как и лучшие доклады на спецсеминарах, 

на конференциях после практики были у 
Утегеновой Карлыги.

Достойна особого выделения работа 
старосты методического кружка по сбору 
материала о преподавателях института – 
ветеранах Великой Отечественной войны. 
Сколько интереснейших встреч кружковцев 
и студентов разных групп с ветеранами 
было организовано нами со всегда актив-
ным, инициативным старостой. А сколько 
замечательных уроков было разработано и 
проведено на этом материале. Результатом 
работы стал сборник «Этот день мы при-
ближали, как могли…». Много соавторов 
у этого сборника. Но самым первым моим 
помощником от самого начала до переплета 
в типографии является Карлыга Утегенова. 
Теперь это Красная книга, книга памяти о 
тех, кто спас нас от фашистского рабства: 
Абояне Артеме Филлиповиче, Акмурзине 
Сарсене Акмурзиевиче, Габидуллине 
Ришате Нуриевиче и десятках других. Этот 
сборник стал пособием по обучению речи, 
патриотическому воспитанию многих по-
колений студентов.

«Я вам пишу на русском языке…»

Я всегда получаю удовлетворение от 
работы с Карлыгой: она на лету  схватывает 
новые мысли, творчески вникает в новые 
идеи и не жалеет времени и сил для овла-
дения  и внедрения их в практику. Карлыга 
Таскалиевна очень тонко чувствует потреб-
ности в разработке наиболее актуальных 
проблем образования и внедрении резуль-
татов  их в практику. 

Именно поэтому после окончания 
Уральского педагогического института с 
красным дипломом она выбрала не аспи-
рантуру («она еще подождет» - заявила 
Карлыга), не родную Джамбейту, где ее 
ждали родители, а отдаленный район и 
самое далекое село, куда даже питьевую 
воду привозили за десятки километров. Там 
остро стояла проблема обучения русской 
речи в условиях совершенного отсутствия 
естественной русской языковой среды.  

Карлыга Таскалиевна достойно выдержала 
это испытание, стала любимой учитель-
ницей школы, ее питомцы до настоящего 
времени не забывают, навещают ее.

Выпускники Карлыги, призванные в 
армию, быстро и легко адаптировались  к во-
енной службе в условиях функционирования 
русского языка и достойно выполняли свои 
обязанности. Об этом с благодарностью пи-
сали они своему любимому преподавателю. 
Результаты такого опыта высоко оценила 
московская газета «Красная звезда» в ста-
тье «Пишу по-русски» (26 мая 1988 г. с.2).

По заказу Министерства Обороны СССР 
эти занятия сняли на видео и показали по 
4-ой программе Центрального телевидения. 
Интервью с Карлыгой транслировалось по 
Всесоюзному радио.

«Казахский язык стал моим 
любимым предметом в школе…»

Так заявляли ученики не только Карлыги 
Таскалиевны, но и десятков других учите-
лей, работавших по интенсивной методике 
казахского языка.

Технологию интенсивного обучения вто-
рому языку Карлыга Таскалиевна предложи-
ла использовать при обучении казахскому 
языку в русской школе. По ее инициативе 
нами в соавторстве были разработаны ин-
тенсивные курсы казахского языка для 
взрослых, а также курсы для  первокласс-
ников. По учебнику «Учимся и учим гово-
рить по-казахски», изданному в Алма-Ате, 
работали во  всех областях Казахстана. Эти 
уроки  перепечатаны журналом «Бастауыш 
мектеби», многие – разными газетами. Были 
многочисленные отзывы в республиканских 
и областных газетах. 

Совершенствованию интенсивных 
курсов способствовал и семинар в Москве 
у специалиста по интенсивной методике 
английского языка И.Ю.Шехтера, активное 
участие в котором приняла К.Т.Утегенова и 
привезла для кафедры учебные пособия, 
разработки занятий. 

На кафедре уже был опыт работы по 
интенсивным курсам с призывниками, ко-
торый освещался в специальных рубриках 
«Военно-речевая подготовка», которые  по 
нашему с Утегеновой К.Т. и Туаевой З.И. опы-
ту открылись в методических журналах, по-
священных русскому языку в национальных 
школах в Москве, Алматы,  Баку, Ереване и 
столицах других республик. 

Широкому распространению ин-
тенсивной методики способствовали и 

ОТ СТУДЕНТА-ОТЛИЧНИКА 

ДО ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
                                       (о Карлыге таскалиевне Утегеновой)
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рекомендации ученых Академии наук Башкортостана повсе-
местно внедрять эту методику при обучении башкирскому 
языку как государственному и отзыв редактора книги про-
фессора Копыленко М.М.: это уроки «наполненные живым, 
ярким, увлекательным действом».

Таким образом, еще до защиты кандидатской диссер-
тации на тему «Развитие русской речи на факультативных 
занятиях по интенсивной методике» и после ее защиты  
К.Т.Утегеновой был внесен значительный вклад в совер-
шенствование разных вариантов интенсивной методики как 
русского, так и казахского языка. 

Невозможное стало реальностью

Имея богатейший опыт, две книги, дипломы победителя 
Республиканских педчтений, Первого Республиканского 
слета творчески работающих учителей, написать диссер-
тацию было не так уж трудно. Кандидатская диссертация 
К.Т.Утегеновой написана в аспирантуре  ЗКГУ и успешно за-
щищена при полной поддержке московских ученых в Москве 
в Институте национальных проблем образования.

Но оказались барьеры, которые обычному человеку в та-
ких условиях преодолеть невозможно…  При этом  Карлыга 
Таскалиевна  показала свою научную и этическую принци-
пиальность и порядочность при стойком  преодолении жест-
кого прессинга со стороны некоторых руководителей ЗКГУ, 
фактически направленного на ее научного руководителя. 
Это подвиг, несравнимый ни с чем в ее жизни.

очередной шаг в становлении 
ученого, коллектива, лингводидактики

К.Т.Утегенова была лучшим из заведующих кафедрой 
методики русского языка, пришедших на смену профессору 
Абузярову  Р.А. 

Работая заведующим кафедрой практического курса 
русского языка,  Карлыга Таскалиевана уже сама воз-
главляла авторские коллективы. Под ее руководством и 
на основе ее учебников по практическому курсу русского 
языка для вузов, электронному учебнику, учебнику для 
дистанционного обучения целые коллективы составляли 
методические разработки. Так К.Т.Утегенова обеспечила 
переход к обучению по кредитной системе. Своим опытом 

преподаватели кафедры, учителя школ делились на целом 
ряде научно-практических конференций, которые проводи-
лись под руководством  Карлыги Таскалиевны. 

Особый этап  научно-исследовательской работы 
К.Т.Утегеновой начался, когда ее назначили директором 
педагогического института. С присущей ей хваткой Карлыга 
Таскалиевна приступила к решению главной задачи совре-
менной школы: поднятию престижа профессии учителя, 
прежде всего у учащихся  школ, который требовал самого 
внимательного отношения к нему со стороны вышестоящих 
органов. 

В последнее время кандидат педагогических наук, до-
цент Утегенова К.Т непосредственно выполняет задания, 
возвышающие университет и помогающие реализовать 
самые современные идеи в международном масштабе. Так, 
на международной конференции в Казани, посвященной 
125-летию Г.Тукая, Карлыга Таскалиевна сделала доклад о 
деятельности Евразийского центра Тукая, который получил 
высокую оценку слушателей.  После конференции Карлыга 
Таскалиевна начала переговоры о соглашении между ЗКГУ, 
Казанским (Приволжским) федеральным университетом и 
НИИ истории языка и литературы АН РТ о создании консор-
циума, одним из главных направлений которого является 
формирование общечеловеческих ценностей в процессе 
изучения всех дисциплин. 

У порога нового этапа деятельности

В университете К.Т.Утегенова направляется руководите-
лем подразделений,  которые испытывают особую потреб-
ность в подобном руководителе. 

И вот она как декан, продолжая традиции филологиче-
ского факультета, встречает свой юбилей. 

Перед филологическим факультетом университета 
стоят большие задачи: интеграции в мировое образователь-
ное пространство, трехъязычия, духовно-нравственного 
воспитания молодежи, которая направлена на реализацию 
лингвокультурологического аспекта изучения языков и вно-
сит особый вклад в совершенствование методики русского 
языка и методики казахского языка, как государственного.   

О том, что это задача реальная, говорит опыт про-
ведения в Уральске 17 мая 2011 года международной 
on-line конференции с участием в ней  ведущих ученых в 
этой области из Казани, Уфы, Алматы, Уральска. Карлыге 
Таскалиевне Утегеновой, как декану факультета легче будет 
осуществлять руководство подготовкой и проведением кон-
ференции, запланированной на 16 мая 2012 года.

Таким образом, юбилей Карлыги Таскалиевны – это и 
начало нового этапа деятельности. Это новый этап деятель-
ности и кафедры, и факультета.

С юбилеем вас, дорогая Карлыга таскалиевна! 
Благополучия вам, счастья вам и вашим близким и 
хорошего здоровья всем для реализации  «планов на-
ших громадье».

АБУЗЯРов Р.А., профессор

20 жылдағы жасампаздық
1991-де:
Ордалы халқым, сан келіп қырғын,
Жан-жақтарыңнан ысқырып жел тұрд(ы).

                        ...Азаттық-әке қол беріп тұрдың,
                        Ухілегенде күрсініп ел-жұрт.

Міскін-мұңдардың қозғалып соңы,
Ет жүрек елтіп елжіреген-ді.
Аспани жақта бостандық болып,
Аспан түстес ту желбіреген-ді.

Полигон шоғы бықсып басылды,
Шаттық үндерің шартарап тарап,
Желтоқсан болып мысыңды асырдың,
Көрші жұрттарға тәкаппар қарап.

2011-де:
Жаңарғандайсың жойқынды ызғын,
Ұяң өр ұлыңа ұнамасы жоқ.
Жоғары өрлеп, мойныңды создың,
ОБСЕ-нің төрағасы боп.

Алдағы күнге сенім ғып үміт,
Қанаты қайтып, сөгілді қаз-мұң.
Кер маралыңдай керіліп күліп,
Бәйтерегіңнен төгілді саз үн.

Бірлігің берік, жанжал ұсақтап,
Деп ой түйеді мендік бала сын.
Жетіліп келіп, арман құшақтап, 
«Жетілік» елге кетіп барасың.

Астана-қыз
Түнгі сағат 12:00. Қабырғадағы ілулі Астана суретіне 

көз жүгіртіп, қиялшыл студент төсегінде тұңғиық ой 
кешуде...

Қараңғы түн. Құр қорамыш секілді үміт,
Қызғалдақ ой шешек атып көзіме талай.
Желіктіріп, жетім сырды жетілдіріп,
Еліктіріп тартқандайсың өзіңе қарай.

Ақордасы қызарған от жүректің,
Өрнек алып әсемдіктің гүлі шынында.
Шыны ғана, саған іңкәр көкіректің,
Ұлы қала, сиқыр бар ұлылығыңда.

(Өзгелерді өмірем ғып қабылдамады)
Жайма көрпе, қабаттаса күліп бала мұң.
Жанарымды алмай суретіңнен қабырғадағы,
Арманның ақ поезына мініп аламын.

Мендік қиял, бәкенелеу, оқ жетер шың,
Астана қыз әуендетіп, таспа күй бақта.

ЖАС ҚАЛАМ  МОЛОДОЙ АВТОР  A YOUNG AUTHOR

Қанаттанып күн көгіңде көк көгершін
Бәйтерегің тіреу қағып аспани жаққа.

Түсіме еніп... сен жетелер кезім үзік,
Ісіне күліп, бақытқа оранды жөргек.
Күшіне мініп, қағынғыр сезімді үзіп,
Кісендетіп ой әлемді қараңғы бөлме.

Астана-қыз Оралымдай өз түні бар,
Сәлем тосып үміт етіп келесі күннен.
Шаршап барып... сонан соң көз жұмылар,
Түні бойы алысам деп елесіңмен.

БАЗАРБАев Азамат,
«қазақ тілін оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі» 

мамандығының  1 курс студенті

Сердце затрепетало при звуках лиры,
Билось внутри маленькой пёстрой птичкой.
Тело, из крови и плоти, стало эфирным,
Призрачным, легким до необычного.
Ты изогнулась изящно в сладкой истоме,
Белой рукою, едва прикасаясь к струнам.
Голос твой ведал чарующие истории,
Что были намного древней, чем руны.
Музыка смолкла. Птичка внутри затихла.
Эфир неизбежно сливался с плотью.
Покинув таверну, коня оседлала лихо
И скрылась в ночи, в своём тёмно-зелёном платье.

Франт
Вы только взгляните на этого франта,
На его чёрный суконный фрак.
Он так умен, он цитирует Канта,
В общении с дамами он мастак.

В лицо ему швырнули перчатку.
Растрепались волосы в бриолине.
Он стал смешон. Боясь проиграть схватку,
Ищет укрытия в бальзамине.

Ах, как трусливы эти альфонсы,
То подкручивают усы и курят трубку,
То, пресмыкаясь, раздают реверансы
И пытаются спрятаться за каждой юбкой.

***
Как всё изменилось. 
Цокот копыт - обратился шуршанием шин, 
Принц - обратился пузатым банкиром, 
Башня с принцессой в лесной глуши - 
                                                замшелой квартирой.

 НовИКов Кирилл, 
студент группы 03204а

Тілек
Екеумізді
Толқыны тербеп шертілген күйдің,
Ақ қайың әнін жырласа деймін.
Естай мен Қорлан тағдырын емес,
Пәк сезімдерін сыйласа деймін!

Біз екеуміз
Адал махаббат дастанын жазып,
Сезімі ыстық, өрт-жалын ғашық
Болайық бірге. Ойнайық күнде
Жайықтың сары құмдарын шашып.

Біз екеуміз
Пәк сезімдерді қорғасақ екен.
Махаббат жібін жалғасақ екен.
Қосылмай кеткен Қозы мен Баян,
Төлеген-Жібек болмасақ екен!

Екеумізге
Тағдыр бұғауын салмаса екен.
Тәңір сыйларын жолдаса екен.
Мендік махаббат темірдей мықты.
Оған күмәнің болмаса екен!   

Тәуелсіздігім – құрдасым
Тәуелсіздігім, еңкейтпей ұстап, тұлғасын.
20 жыл болды, келеміз өсіп, құрдасым.
Мерейтойыңа тарту етейін, қабыл ал,
Ескірмес мәңгі, жырымның алтын сырғасын.

Оңайлықпенен келмеді азат, теңдігің.
Басым боп шықты елдігің менен өрлігің.
Тұтқасы берік, тұғыры биік қашанда
Тәуелсіздігім, тайдырар сені енді кім?!

Егемендігім, еңселім менің, айбыным!
Көгіңді мынау, бұлты жаппасын қайғының.
Қалықтап қыран, шарықтап дархан далаңда
Оңынан тусын, сәулесін шашып, Ай-Күнің!

Тәуелсіздігім, естелік бала шағымнан.
Шыр еткен кезде табылдың сол сәт жанымнан.
Сен өссең өрлеп, күтемін мен де жақсы сый,
Ағарып атқан ақ таңдай болашағымнан.

еРМАНовА Жадыра,
«филология: қазақ тілі» мамандығының  

2 курс студенті

Біз екеуміз....
Біз екеуміз - бәйшешекпіз бүр жарған,
Сарқырамамыз құлап ағатын құздардан.
Біз үшін сәулем махаббат жан ләззаты,
Жүректегі асау сезімнен құралған.
Біз екеуміз-қос аққумыз көлдегі,
Сенсің кәусар бұлағым да шөлдегі.
Саған жазған сұлу әсем жырларым,
Албырт сезім, ғашықтықтың өрнегі.
Теңеспейді, тең келмейді ешбір жан.
Кілтін ашқан, жүрегімнің құлпынан.
Ғашық болған сүйіктімді іздеймін,
Тіпті кейде, таңның түскен шығынан.
Сезбейсің ғой, сенбейсің ғой, сүйіктім?!
Лағындаймын, адасқан бір киіктің.
Судай толқып, өз жаныма сыймаймын,
Толқынындай ерке сұлу Жайықтың!
Махаббатым шексіз менің «сен» деген,
Тамақ кеуіп, зәм-зәм суға шөлдеген.
Кейде сәулем, төрт бұрышқа қамалып,
Толғанамын, шықпастай-ақ бөлмеден.
Жаза берем, жаза берем тынбастан,
Мен жан емес, жүрегі тозып тот басқан.
Талай ғашық махаббатына мәңгілік,
Біз екеуміз ізі болдық жалғасқан.
Қыран болып, аспанда қалықтайық,
Шәрбат сезім жүректен болмас ғайып.
Тағдыр бізге нендей жайт, салса басқа
Ешқашанда сүюден жалықпайық?!

 Шындық менің  бетімдегі ажарым
Ғашық болдым мына ғажап дүниеге.                              
Адалдықты сүйдім күндіз түнде де.
Менің жұмыр жүрегімде орын бар,
Құр сезімсіз, бос сандалып жүр деме.
Шындық менің бетімдегі ажарым,
Ақын болсам тек шындықты жазамын.
Алдымнан менің өтірігі шықсыншы,
Қалқан ұстап, қылышыммен шабамын.
Талқандаймын таптап аяқ астына,
Шындық туын көтеру үшін басыма.
Адал аппақ ниетімді жер қылмай,
Сақтағандар жүрсін әр кез қасымда.
Сағым болып кетпесінші бақшасы,
Ақиқат - біреу,жалғандықтың бас қасы.
Құрбандығы болсаң мейлі шындықтың,
Бірақ таза болсын ардың тақтасы!
Қазір қалды ақиқаттың елесі,
Көтеріп желкен, кетті ұзап кемесі.
Айтады да өтірігін шындай ғып,
Ақша тастап кетеді екен көкесі.
Айтшы қане бар ма сонда періште?!
Істің басын алып жүрер жеңісте!
Табиғатыңнан жаралған соң адам боп,
Шындық үшін сенде өлмей беріспе?!

БИМАғАМБетовА Салтанат,
«қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының  

1 курс студенті
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

№1(3), қаңтар, 2012 жыл

“тағылым”  жаршысын  әзірлеуші  жауапты редактор – Нұрмұханбетова венера, 06301-топ, 
«Педагогика және психология» мамандығы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректорының грант иегері

Университетіміздің  ″Педагогика және психология″, ″БОПӘ″, ″Дене шынықтыру және спорт″, ″БӘД″, «Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтарында оқитын студенттерімізге риторика ғылымы туралы білу қажет 
пе? Жалпы студенттерімізді  риторикалық мәдениетке баулудың қаншалықты қажеттілігі бар?

Сөйлеу тілін дамыту мәселесі сөйлеу мәнері мен тіл мәдениетіне қатысты. Бұл 
-  күрделі мәселе, өйткені сөйлеу тілін дамыту психологиямен байланысты. Тілді 
дамытудың  барлық сатысында қарым-қатынас жасау мен пікір алмасу бар. Ал  қарым-
қатынастың жүзеге асуы тіл мәдениетімен  байланысты. Адамдар арасындағы пікір алы-
сатын құрал тұрғысынан  тілді дамытудағы психологиялық құбылыстардың бірі - түйсік. 
Сыртқы дүниені танып-білу осы түйсіктен басталады. Әсіресе, күнделікті тіршіліктегі 
сөзімізде көру мен естуге қатысты түйсіктердің рөлі ерекше. Таным әрекеттерінен 
қабылдау, ес және қиял қағидаларының адам сөйлеуіндегі орны бөлек.

Тіл білікТілігі 
    ауадай қажет

Сөйлеу мәнері арқылы адамның психологиялық 
кескін-кейпі аңғарылса, тіл мәдениеті арқылы адам сөзінің  
дұрыстығы мен анықтылығы, ақылға қонымдылығы 
айқындалады. Демек, ой-өрісіміздің деңгейін сөзіміз, 
сөйлеуіміз  арқылы таныта аламыз.

Ойлау мен сөйлеу - ойды дұрыс жеткізу мен сыртқы 
дүниені бейнелеудің ең жоғарғы түрі. Сондықтан да тілдік 
біліктердің ауадай  қажеттілігі дау туғызбайды. Педагогика 
факультетінің деканы, п.ғ.д., профессор Қыдыршаев 
Абат Сатыбайұлының бастамасымен  ұйымдастырылған 
«Тәуелсіз Қазақстанға - білікті маман» тақырыбындағы 
шеберлік класына қатысушылардың «сөйлеу мәдениеті», 

«сөйлеу логикасы» және т.б. салаларға қатысты мазмұнды 
сөздері тілдік білікті қалыптастыру мақсатында өте пай-
далы ой-түйіндерге толы деп санаймыз. Ел тәуелсіздігінің 
20 жылдығына орай өткен бұл тәрбиелік шара студент 
жастар үшін тағылымға мол болды. Бұған қуанамыз әрі 
осы бағыттағы іс-шараларды қолдаймыз.

Қорыта айтсақ, студент жастарымыз әр сөзді орынды 
қолдана білуі жөн. Әр мамандықтың өз ерекшелігі бар. Ал 
ұстаз атаулының тіл білігі жоғары болуы – заңдылық.          

темірғали ҚАйыРғАлИев, 
жалпы педагогика, психология және 

өзін-өзі тану кафедрасының аға оқытушысы

РИТОРИКАЛық 
мәдениетке баулу ісі

Сөз сөйлеу құдіретіне ие болу – адамның жер бетіндегі 
тіршілік атаулының бәрінен де жоғары сатыда екендігін та-
нытатын, адамды адам етіп тұрған адамзат баласының ұлы 
қабілеттерінің бірі. Тілсіз, сөзсіз, сөз сөйлеу дағдысынсыз 
адам өмірін көз алдымызға  елестету мүмкін емес, оларсыз 
адам ғұмыры мағынасыз. Сөз – адамдар арасындағы қарым-
қатынас құралы, ақпарат алмасу тәсілі, өзге адамның сана-
сына және әрбір қадамына, әрекетіне әсер ету құралы. Сөзді 
орынды қолдана, құбылта білу өте жоғары бағаланады. Бұл 
сияқты қабілет - адамның жалпы мәдениетінің, білімділігінің 
құрамды бөлігі де. Бүгінгі таңда зиялы адамның сүреңсіз де 
сөлекет сөйлеуі, яғни шешен сөйлеу мәдениетінің төмендігі 
адам баласының оқи және жаза білмеуі сияқты ыңғайсыз 
көрінуі тиіс, ал білім беру мен тәрбиелеу ісін толық жүзеге 
асыруды шешендіксіз көзге елестету қиын. 

Сөз қоғам дамуының ағымын аңғартады және ілгері 
даму үрдісіне мүмкіндік туғызады. Сөз адамдардың сана-
сы мен еркіне бірден-бір әсер ететін, оларға білім беретін, 
сенімін қалыптастыратын, жастарды нақты әрекеттерге 
жұмылдыратын өте күшті қарудың рөлін атқарады. 

Өте ежелгі дәуірлерден бері адам баласы жанды сөздің 
әсер ету құпиясының сыры неде екенін (бұл туа біткен қасиет 
пе, әлде ұзақ уақыт тер төге оқудың, өз бетімен білім алудың 
нәтижесі ме?) танып-білуге ұмтылуда. Осы және өзге де 
сұрақтарға жауапты риторика ғылымы - «сөйлеу сәтінде ойды 
дәл аңғарту, сөзді орынды орналастыру және мезетте тауып 
айту» заңдары туралы ерекше ілім жауап береді. Ежелгі 
дәуірде  атылмыш ғылым беделі, оның қоғам  мен   мемлекет  
өміріне әсері өте жоғары болған, сол себептен де риториканы  
«ақылға жетекшілік  жасайтын өнер» ретінде атап, әскери 
басшылық, эпос және музыка өнерімен қатар қойған. 

Риториканың алғаш ғылыми талдамасының авторы ежелгі 
дәуірдің ұлы ойшылы Аристотель риториканы «әрбір нақты 
пәнге қатысты сендірудің мүмкін болар амалдарын табу 
қабілеттерін туғызар» ілім ретінде анықтайды. Бұл арадағы 
басты сөйлеу мәселесіндегі орталық назар аударар тұс – 
оның сендіру құралы екендігінде. Барлық кезеңдегі ғалымдар 
мен шешендерді тап осы мәселе толғандырып келеді, әлі де 
ойландырады. Шешен алға қойған мақсатқа қалай жетуге бо-
лады? Аудитория назарын қалай өзіңе аударуға, баурап алуға 
болады? Қалайша сөйлеу бірден-бір әсерлі болмақ?  Шаршы 
топ алдында ауызша сөйлеудегі сендірудің құпиясы неде? 
Үздік шешендік сөздің құпиясы немен өлшенеді? Мүмкін болар 
сендіру амалдарының бірден-бір тиімдісі деп қайсыларын 
атауға болады? Бұл сияқты сауалдарға жауап табу, әсіресе, 
шешендік өнерді жаңадан бастап үйренуші студент жастарға 
оңай шаруа емес. Ондай адамдарға риториканың тарихы 
мен теориясын терең оқып-үйренуден, ауызша сөйлеудің 
атақты шеберлері мен ғалымдарының еңбектерімен танысу-
дан алшақ кетуге, өзімен жүргізілетін салмақты тәжірибелік 
жұмыстарға мән бермеуге, сырт қарауға әсте болмайды. 
Мәселен, студент жастар назарына ұсынылып жүрген 
“Тағылым”, “Салауатты өмір салты”  жаршыларының 
алдағы мақсаттарының сапына жаңа 2012  жылдан бас-
тап,  шаршы топ алдында ауызша сөйлеуге баулитын сан 
тарау әдебиеттердің ішінен белгілі бір дәрежеде өзіндік 
жол сілтеуші, жүйелі бағыт-бағдар беруші рөлін атқару, 

риторикалық ілімнің басты теориялық мәселелері бойынша 
жас атаулының басты көзқарасын қалыптастыру, сондай-
ақ бұл орайдағы мәселелердің машықтық қалтарыстарын 
көбірек аңғарту, сөйлеуге даярлау барысы мен көпшілік ал-
дында сөз сөйлеуге бағыт-бағдар сілтеу, кеңес беру, ең бас-
тысы қоғамның сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға әсер 
ету, бүгінгі университет студенттерінің – ертеңгі білікті 
мамандардың ауызекі сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға 
себептесуді  қосқымыз келеді. Бұның үстіне педагогика 
факультеті деканаты жанынан «Риторика» ғылыми-
зерттеу орталығын ашу ойда. Әрине, студенттер үшін,

Адам баласының қай-қайсысы да дұрыс та дәл, әрі ше-
шен сөйлей білуді жете меңгеруге ынталы. Себебі бұл өзге 
адамдармен (отбасында, университетте, қызметте, қоғамдық 
өмірде) жылы да жағымды қарым-қатынас орнатуға және оны  
сақтауға мүмкіндік береді, әр түрлі салада жетістікке жетуге 
көмектеседі. Әншейінде мағынасы көмескі, тіптен қажетсіз 
көрінетін сөзді өз орнында, дәл мезетінде шебер де шынайы 
қолдана білсе, ол теңдессіз күшті құралға айналады. Біздің бір-
бірімізбен қарым-қатынасымыз сәтті болу үшін, тек қана тілді, 
оның грамматикасы мен сөздік қорын жақсы біліп қана қою 
жеткіліксіз. Әңгімелесушіңді қызықтыра отырып, оған әсер ету 
үшін, өз бағытыңызға икемдеп, баурап алу үшін, өзіңізге көңілі 
ауған, ұнататын адамдармен, тіпті өз қарсыластарыңызбен де 
сөйлесу үшін, өз сөзіңізді орынды үйлестіре білу аса қажет. 
Демек, сөз сөйлеуді шебер меңгеруді қажет етпейтін мамандық 
атаулы жоқ. Ал адам іс-әрекетінің кейбір салаларында ол 
аса қажетті. Мәселен, заңгер, педагог-психолог, оқытушы, 
спортшы, менеджер, саясаткер, әлеуметтік педагог, әскери 
маман, діни қызметкер өз мамандықтарының шырқау шегіне 
жеткісі келсе, сөйлеу өнерін жете меңгеруі тиіс. Себебі, оларға 
адамдармен үнемі қарым-қатынас жасауға, яғни әңгімелесуге, 
ақыл-кеңес беруге, ұстаздық етуге, ресми жағдайда шаршы 
топ алдында сөйлеуге тура келеді. Ал шаршы топ алдында 
сөз сөйлеу үшін, не айтатыныңды ғана білу аздық етеді, 
бұған қоса, қалай айту керектігін білген жөн. Шешен өз сөзінің 
ерекшеліктерін көз алдына елестете білуі керек. Шешен мен 
тыңдаушыларға әсер ететін сандаған факторларды ескеруі 
дұрыс. Сөйлеу техникасын меңгеруі тиіс.

Риторика – адам өмірінің әрқилы ішкі үрдістерін 
бейнелеудің озық тәсілі, өзгелерді өз еркіне бағындырудың 
аса күшті қаруы, жанды қарым-қатынастың амалы ретіндегі 
сөз сөйлеу құдіретіне ие болғызатын, шын мәнінде адамның 
құдіреттілігін танытатын көп қырлы ілім. Бүгінгі таңда қоғамның 
дамуына сәйкесті иландырушы сөзге нақты қажеттілік пайда 
болды. Риторика әрбір қадам сайын қолданылады: ол жеке 
адамның күнделікті өмірлік қажеттіліктеріне қатысты істерде 
де, сондай-ақ мемлекеттік мәндегі үлкен істерде де бірдей 
керектігі  даусыз. Бұл ретте ойшылдардың бірі С.Лихудқа 
сүйенсек, «егер де көкте құдайдың, кеудемізде жанның бары 
рас болса, онда адамзаттың тыныс-тіршілігі де риторикадан 
ажырағысыз». Демек, шешендік өнер – тіл мәдениетінің, 
сөйлеу мәдениетінің шыңы.

Қадірлі студенттер! Тәрбие мен білімнің маңыздылығы 

-  жастарды тұлға ретінде қалыптастыруға  қажеттілігінде. 
Университетіміздің педагогика факультеті профессор- 
оқытушыларының  студент жастармен бірлесе  ашып отырған  
“Тағылым”,  “Салауатты өмір салты”  жаршыларының түпкі 
мақсаты да – талантты, аса қабілетті, елгезек те ізденімпаз 
студент жастарымызға қолдау білдіру, қазақ елінің интеллек-
туалды ұлт келешегін қалыптастыруға саналы түрде үлес 
қосу. Біздіңше, қазіргі заманның ғаламдық проблемасы  бұл 
таза экономикалық, саяси не ғылыми проблемалар емес, 
ең алдымен, адамгершілік-рухани құндылықтар. Ұлттық 
құндылықтардың бірегейі – тіл. Демек, біздің айтарымыз да – 
осы және өзге де түйіндерді ой елегінен өткізуге шақыру. 

Абат ҚыдыРШАев, 
Ресей риторикалық қауымдастығының мүшесі

Жаңа жылды 
қарсы алу 

дәстүрлерін білеміз бе?
Жаңа жыл -  әлемнің көптеген халықтары той-

лайтын ортақ көп ұлтты мереке. Жаңа жыл мейра-
мында қай елде болмасын салтанатты қабылдаулар 
жасалып, көпшіліктің бірігіп тойлауы әлі күнге дейін 
жалғасуда. Жаңа жылды әр халық түрлі деңгейде 
және әр қилы тойлайды. Кейбірі төмендегіше:

Финляндия - Аяз Атаның Отаны. Бұл елде 
негізгі қыс мерекесі 25 желтоқсанда аталады, 

ол Рождество деп танылады. Рождество түні Аяз Ата 
Лапландиядан ұзақ жол жүріп келіп, үй алаңында үлкен 
кәрзеңкеге салынған сыйлықты қалдырады. Жаңа 
жыл  - Рождествоны қайталау десе де болады. Отбасы 
қайтадан түрлі тамақтарға толған үстел басына жина-
лады. Жаңа жыл түні финдіктер өз тағдырларын білу 
үшін бал ашады, балауыз балқытып, сосын оны суық 
суға құяды.

Италияда Жаңа жыл күні терезелерден ескі-
құсқыны лақтыру дәстүрі бар. Жаңа жыл 

мейрамы 6-шы қаңтар күні басталады. Ырымдарға 
сәйкес, бұл сиқырлы түні сыпырғышпен мейiрбан пері 
Бефан ұшып келетін көрінеді. Ол кiшкентай алтын 
кiлтімен есiктерді ашып, балалар ұйықтайтын бөлмеге 
кiрiп, әдейі ілінген шұлықтарды сыйлықтармен толты-
рады. Ал, жақсы оқымаған балаларға Бефана күлдiң 
шөкiмiн немесе ұсақ көмiр тастап кетедi. Италияндық 
Аяз атаның есімі - Баббо Наталь. Италияда жаңа жыл-
ды ескінің барлығынан босап, жаңа жылды жаңамен 
қарсы алу деген ырым бар. Сол себепті, жаңа жыл 
қарсаңында италияндықтар өз терезелерінен ескі-
құсқыны лақтыратын көрінеді.

Жапонияда ең жақсы сыйлық - бақыт 
жинауға арналған тырнауыш.  Жаңа 

жылдың Жапонияға келгенін  қоңыраудың 108 соққысы 
хабарлайды.  Бірінші күн шуағымен олар бір-бірін 
құттықтап, сыйлық сыйлайды. Жапондық Аяз атаның 
аты - Сегацу-сан – Жаңа жыл мырза.  Ең танымал жаңа 
жылдық аксессуар – тырнауыштар. Әрбір жапондықта 
оның болғаны дұрыс. Жаңа жылда онымен бақыт жинау 
үшін қажет деп есептейді.

Шотландықтар өртенген бөшкені көше 
бойымен домалатады. Жаңа жыл 

мерекесін «Хогмани» деп атайды. Көшелерде мерекені 
Роберт Бернстің сөздеріне жазылған өлеңмен қарсы ала-
ды. Жаңа жыл түні дәстүр бойынша бөшкелерді жағып, 
көшелерді аралатады. Сөйтіп, Ескі жылды жағып, Жаңа 
жылды шақырады. Шотландықтар жаңа жылда олардың 
үйлеріне кім бірінші болып кірсе, келесі жаңа жыл  бойы 
отбасыларында сәттілік пен сәтсіздік соған байланысты 
деп есептейді. Олардың пікірінше, үйге сыйлық алып 
келген қара шашты еркек үлкен сәттілік алып келеді. Бұл 
дәстүр «ферст футинг» деп аталады. 

Француздар шарап толы бөшкені мерекемен 
құттықтайды. Француз Аяз атасы - Пер Ноэль 

– жаңа жыл түнінде келіп, балалардың аяқ киімдеріне 
сыйлықтар қалдырады.  Кімге боб түріндегі жаңа жылдық 
пісірілген бәліш тисе, «боб королі» титулын иеленеді 
және жаңа жыл түні оның бұйрықтарына барлығы көнеді. 
Сантондар  - шыршаның маңына қойылатын ағаш не-
месе саздан жасалған бейнелер. Дәстүр бойынша жақсы 
үй қожасы – міндетті түрде бір бөшке шараппен шоқынып, 
оны жаңа жылымен құттықтап, келесі астықтың табысты 
болуы үшін ішіп қоюы қажет. 

қытайда сені құттықтап жатқан кезде сумен 
құйындырады. Қытайда Будданы шомылту 

дәстүрі сақталған. Бұл күні барлық Будданың статуя-
лары храмдар мен монастырларда құрметпен таза тау 
суымен жуылады. Ал адамдар оларға жаңа жылдық 
жақсы тілектер айтылып жатқан кезде сумен жуынады. 
Сондықтан бұл мереке күні барлықтары су киіммен 
көшеде жүреді. Қытай күнтізбесімен есептесек, 
қытайлықтардың 48 ғасырлық тарихы бар. Осыған сәйкес 
бұл тарихқа ел 4702 жылы енген. Қытай Жаңа жылының 
мерзімі 21 қаңтар мен 20 ақпан арасында өтеді.

Венгрияда жаңа жылда ысқыру қажет екен. 
Венгрияда Жаңа жылдың «тағдырлы» бірінші 

секундында ысқыруды дұрыс деп санайды, саусақпен 
ысқырмай, балалардың сыбызғысын, түтік тесігін, 
ойыншық ысқырғышын қолданады. Олар дәл жын-
перілерді қуып, қуаныш пен берекені шақырады деп 
есептеледі. Мерекеге дайындалғанда  венгрліктер 
жаңажылдық тағамдардың сиқырын ұмытпайды: бадана 
мен бұршақ рух пен тәннің күшін сақтайды, алма көрік пен 
махаббатты, жаңғақ қасіреттен, сарымсақ аурулардан 
сақтайды, бал өмірді тәтті етеді деп сенеді. Қадірлі дос-
тар! Оқи берсең, біле берсең, жүре берсең, көре бересің 
деген осы да.

Ғаламтор материалдары бойынша әзірлеген
лунара СеРАЖовА, 06101-топ

Жас жігерге табын, білсең сол барың, Бос өткізбей ізде зейнет жолдарын.
Ж.Баласағұн

Педагогика факультеті  5В010300 «Педагогика 
және психология», 5В010200«Бастауышта оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі»,  5В012300 «Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану» бөлімінің жаршысы



Ґ
№

 1 (873) қ
аң

т
ар

 2012 ж
ы
л

11

 Психологиялық тест

Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

Педагогика факультеті  5В010800  «Дене шынықтыру және спорт»,  
5В010400 «Бастапқы әскери даярлық» бөлімінің жаршысы 
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Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі  * В здоровом теле - здоровый дух            

«Салауатты өмір салты» жаршысын әзірлеуші жауапты редактор - лунара Серажова, 06101-топ, «Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығы

Шәкірт баулу ісімен айналысқандарға осы орайдағы 
әрбір басылымдарға үңілу – аса қажетті іс. Бұл бағыттас 
басылымдардағы жарияланымдардың қай-қайсысы да 
жас толқынды толыстырары, өсірері, тәрбиелері даусыз. 
Байқауымызша, университетіміздің  “Өркен” газетінің өзге 
дүниелерін айтпағанда сирек те болса жарық көріп тұратын 
шығармашылық бетінің университет жастарына, студент 
- шәкірт қауымына әсері көл-көсір. “Өркен” бетінде жастар 
шығармашылығына кезек берілуі, төл туындыларының үзіліссіз 
жариялануы – сүйсінерлік жай. Газетіміздің беті арқылы талай 
талантты жастарымыз өз тырнақалды шығармасын көпшілік 
сарабына ұсынып тұсаукесерін жасап та жүр.

Жас адам табиғаты қашан да күрделі. Албырттығымен, 
шынайылығымен, қызуқандылығымен, еліктегіштігімен 
ерекшеленеді. Болашақ өмірінің алғаш сүрлеу-соқпақтары да 

жастық кезеңде қаланбақ. Күш-қайраты, ақыл-есі, қысқасы,  жас 
адамның жан-жақты дұрыс қалыптасуы осы тұстағы естіген-
білгендерімен, көрген-түйгендерімен, іс-әрекеттерімен тығыз 
бірлікте болмақ. 

Әрине, кей тұстарда жастарымыз не істерін білмей санда-
лып, алтын уақытын босқа өткізіп жүретіні жалған ба? Ондайда, 
«ұрынуға қара таба алмай жүрмісің» деп жатады үлкендер. 
Тіпті, СОӨЖ және семинар сабақтарына да қол қусырып келетін 
«ғұламалар» қаншама. Ал адам баласының  жастық кезеңде 
айналысар істері қандай болмақ? Іс-әрекет атаулы көп болар. 
Солардың бастылары - рухани көсеміміз Ахмет Байтұрсынұлы 
айтқандай, «өшпес жарық, кетпес байлық» даналыққа ұмтылу. 
«Өнердің кілті – ғылымда» екенін анық тани отырып, саналы 
түрде біліммен қарулану, сөйтіп, жан-жақты толысу, ілгері 
шабуылға әзірлену. Сөз жоқ, білім - ақылдының қазынасы. Дана 
қашан да білімімен мақтанады. Білек бүге алмағанды білім 
бүгетіні   жастарға мәлім. Ғұлама Шәкәрім айтады: «Құбылған 
әлем жарысы, ақылды жанның табысы» деп. Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев айтады: « Қазіргі 
бәсеке заманында қажыр-қайратың, ынта-жігерің, тынымсыз 
ізденісің болмаса, көштен қалу оп-оңай» деп.

Жас атаулы жүре, оқи, талаптана келе жоғары сатыға 
жетпек, қосылмақ. Таңдап алған мамандығының иесі ретінде 
қалыптасу, толығу – үнемі шарқ ұрып іздену, басты тауға да, 
тасқа да соғудан туындамақ. Білімділік, іскерлік, табандылық 
қасиеттер осы жолда шоғырланып шыңдалмақ. Біздіңше, жас 
адам бағалы сағаттарын құр ұйқымен өткізбей, көрнекі өнердің 
(сәулет, сымбат, кескін, әуез, сөз өнері) не тірнек өнердің бірінің 
етегінен мықтап ұстауы парыз. Бұл ретте Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы: « Алыстан ойламаған, жақыннан уайым табады» 
деген бар. Біз болашағымызды болжап отырған елміз. Енді тек 
ұмтылыс  керек, еңбек пен қабілет керек, ең бастысы - Отанға де-
ген шексіз сүйіспеншілік керек»,- дейді. Ал жастардың білім дәмін 
тез тануына, саналы оқуына жәрдем жасау - әр ұстазға қарыз 
іс. Өмірде кездесер кез-келген қиындықты тек білімділікпен, 
ғылымилықпен, тер төгумен жеңуге болатындығына әрбір жас 
адамның көзі анық жетуі тиіс. Басқалай жолдың бәрі тез суалар 
құр далбаса... 

Ендігі қысқа сөз - “Тағылым”, “Салауатты өмір салты” 
қосымшалары  хақында. Жалпы, «Педагогика және психо-
логия», «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі», 
«Дене шынықтыру және спорт», «Бастапқы әскери дайындық», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтарында 
оқитын студенттерге арналған жастар жаршыларының жарық 
көруінен ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. «Жастар газет оқымайды» 
дей бергеннен гөрі, газетке жастардың назарын аударуға, 
газетті оқу мәдениетіне тәрбиелеуді ойлансақ. Тіпті, облыстық, 
қалалық жастар ұйымдары осы газет қосымшаларының 
бірден-бір қолдаушысы болса несі бар. Аталмыш ұйымдар 
“Тағылым”, “Салауатты өмір салты” жаршыларының бетіндегі 
жарияланымдардағы пікір-түйіндерді өз істерінде ескеріп от-
ырса нұр үстіне нұр болар еді. Көпшілік жағдайда студент жас-
тармен қоян-қолтық жұмыс жасауға тиісті жауапты азаматтар 
кабинеттерінен шыға алмай жатады. Не күнделікті сабақтан 
мұрғасы болмай, иә желкесі жар бермейтіні жалған ба?

“Тағылым”, “Салауатты өмір салты” жаршылары бетінде 
қандай мәселелер көтеріліп, қандай тақырыптар қозғалса игі? 
Бұл ретте студент  қауымымен сұхбаттасып көргендегі түйгеніміз 
бір шоғыр. Студент жұртшылығы газет бетінен жастарға 
үлгі боларлықтай, ойланарлықтай пікірталас, сұхбаттарды, 
адалдыққа, төзімділікке, өз бетімен өмір сүре білуге баулып, 
жігерлендіретін, рух беретін мақалаларды көргісі келеді. 
Тағдырлары әр түрлі замандас-құрбылары туралы ойланады.  
“Тағылым”, “Салауатты өмір салты” жаршылары бетіндегі 
«Сырласу бұрышы» арқылы жастар өзінің  сырға толы хаттарын 
жолдап, ой бөліскісі келеді. Сөйтіп өмірден өз орнын таба алмай 
жүргендерге септессе, сабақ болар, ақыл айтар, сыр бөлісер 
студент-жастардың  жанашыр беті болса деген ой айтады. 

«Таныс болыңыз» айдары арқылы Қазақ елінің ертеңі болар 
факультетіміздің жас барыстарымен таныстыру да – қажет іс. 
Бұл орайда қаламыздағы кейбір фирмалардың басшылары да 
университеттің күні  кешегі түлегі екенін есте ұстау ләзім. Сондай-

ақ, «Мен елім үшін не істей аламын?», «Өркениетті елдің адамы 
қандай болу керек?», «Салауатты өмір салтын сақтау жолдары 
қандай» деген сауалдар төңірегінде де жастарымыз ой қорытса 
нұрлы іс. Сол секілді студенттік жатақхана тұрғындарының бүгінгі 
тыныс-тіршілігі - ауадай керек тақырып.

Сондай-ақ, белгілі психолог-педагог  ғалымдарымыздың, 
дүлдүл спортшыларымыздың, жерлес ақын-жазушыларымыздың 
жастық  шақ туралы әңгімелері, жас толқынға айтар ақыл-
кеңестері қажет-ақ. Толағай заманға қатысты алуан күйге түсіп, 
толқып жүрген жастарға зиялыларымыздың тілқатар, бағыт 
сілтер кезі келген секілді. Әйтпесе, кей  тұстарда үлкендеріміз 
өз қара басының қамын күйттеп кеткендей, арттарынан сүріне-
қабына тырмысып келе жатқан іні-қарындастарын бір сәт естен 
шығарғандай, ұмытқандай. Әрине, “Тағылым”, “Салауатты өмір 
салты” жаршыларының беті  көтерсе, жазылажақ тақырыптар, 

ашылар айдарлар ауқымы ұшан-теңіз. Қуанарлығы, университет 
қабырғасында өзіміз куәсі болып жүргендей, небір талапты да 
талантты, қабілетті студент-шәкірттеріміздің  қалыптасып келе 
жатқаны көңіл тасытады. Мәселен, өзіміз дәріс оқитын педаго-
гика, филология факультеттерінің Ι-ΙV курстарындағы Гауһар 
Жоламанова, Раушан Айтақанова, Венера Дәулетова, Гүлшәрбат 
Қыдырашева, Саида Нәсіпқалиева, Арайлым Төремұратова, 
Анна Череватова, Гүлайхан Файзуллина, Лунара Серажова, 
Венера Нұрмұханбетова, Ботагөз Бақтығалиева, Гүлназ 
Салимова, Айсәуле Артығалиева, Бағдат Жарылғасов, Әсемгүл 
Үмбетқалиева, Әлия Тұяқбаева, Жайнагүл Кенжеғалиева, 
Айнагүл Таскенова, Ботагөз Рашева, Бақыт Ибраева, Айман 
Қисымова, Айжан Шаймұханова, Гүлмаржан Машаева, 
Владимир Прокофьев, Көркем Кетебекова, Әсем Қисамеденова, 
Дина Матыбаева сынды өзге де студенттеріміздің келешегіне 
үмітпен қараймын. 

Мұхтар Әуезов бірде «Ақ жол» (4 ақпан, 1923, №270) ба-
сылымы арқылы «Қазақ» газетінің бетінен анда-санда оқып 
отырған әсерлі анық сөздер қауіптің пішінін айқын қылып 
көрсетіп, мектептегі балалардың сезімін түзу жолға беттеткен-
дей, жас буынның жаңа туып келе жатқан ойын «жол мұндалап» 
жетегіне алып бара жатқандай байқалатынын, мектептегі 
сабағын оқымайтын бала «Қазақ» газетін көрген жерде қадалып 
тұрып қалатындығын жазған-ды. Ендеше, студент-жастар 
қауымы үшін университетіміздің «Өркен» газетінің “Тағылым”, 
“Салауатты өмір салты” жаршылары да осы ағартушылық 
тұғырдан көріне бергей. “Тағылым”, “Салауатты өмір салты” 
жаршылары «Педагогика және психология», «Бастауышта 

Бiздiң әрқайсымыз өзiмiздiң негiзгi қырларымызды жеке 
қарым-қатынас тәжiрибелерiмiз арқылы жанұядағы, мектептегi, 
жұмыстағы, көшедегi тiкелей қатынастар арқылы игеремiз. Егер 
бiз өз өмiрiмiздi бақыласақ, онда мынаны байқаймыз:

- басқа адамдармен өзара әрекеттесiп, оларды 
қабылдаймыз және бағалаймыз;

-  жи i  т үрл i  ест i гендер iм iз д i  қызығ ушылықпен 
қабылдаймыз;

- таныстарымызбен немесе кездейсоқ адамдармен өмiрлiк 
тәжiрибелерiмiзді алмасамыз;

- басқа адамдардың әсерiн сезiнiп, оларға елiктеп өз мiнез-
құлқымызды өзгертемiз;

- шешiм қабылдағанда көп жағдайда қасымыздағы 
адамдардың пiкiрiн есепке аламыз.

Қарым-қатынас барлық тірі-тіршілік иелеріне тән қасиет, 
бірақ, адамдар арасында өте жоғары дәрежедегі мәнге ие. 
Ендеше, өзіңіздің қарым-қатынасқа түсу деңгейіңізді бағалап 
көріңіз.

Мақсаты: жеке тұлғаның коммуникабельділік деңгейін 
анықтау.Нұсқау: берілген сұрақтарға ойланбастан тез, «иә» 
(2 ұпай), «жоқ» (1 ұпай), «кейде» (0 ұпай) жауаптарының бірін 
пайдаланып жауап беріңіз. Сұрақтар легі төмендегіше:

Сізге маңызды кездесудің уақытын күту керек. Бұл сізге 
әсер ете ме? 

Сізді хабарландыру айту, баяндама жасау керектігіңіз 
қобалжытады ма?

Сіз дәрігерге соңына дейін жүріп қаралмайсыз ба?
Сіз өзіңіз таныс емес қалаға іс-сапарға баруыңыз қажет. 

Мұны болдырмауға күш жұмсайсыз ба?
Сіз өзіңізді мазалайтын ойлармен бөліскенді  ұнатасыз ба?
Көшеде сізге таныс емес адам жолығып сағат сұрап, жол 

көрсетуіңізді өтінді. Бұл сізді ренжітеді ме? 
«Әке мен бала» мәселесі бар және әр кезеңнің адамдарына 

бір-бірін түсіну қиын дегенге сенесіз бе? 

Часто, очень часто в конце рабочего дня мы бываем, как 
выжитый лимон. Мы жалуемся на упадок сил, головную боль, 
ломоту в тканях и суставах, и вообще раздражительны и по-
давлены. И вроде бы нет причин нашим недомоганиям, хотя 
по большому счету, все недомогания сами же и создали. Мы 
нарушаем законы психологии здорового образа жизни.

Современная жизнь, с её непомерными темпами 
жизни, с большими требованиями к профессиональным 
качествам, предъявляет к человеку максимум работоспо-
собности, конкурентоспособности и естественно здоровья. 
В психологии человека есть понятие: психология про-
фессионального здоровья – это наука о психологических 
условиях здоровья в любой профессиональной деятель-
ности, о методах и средствах его развития и сохранения.  
      Каковы же признаки здорового человека? Среди них 
можно выделить три основных: во-первых, структурная 
и функциональная сохранность систем и органов че; во-
вторых, индивидуальная приспособляемость к физической 
и социальной среде; во-третьих, сохранение и развитие 
потенциальных физических и психологических возможно-
стей здорового образа жизни и деятельности человека. 
Многочисленные исследования доказывают, что истинные 
причины заболевания кроются не в особенностях физиоло-
гии, а эмоциональных условиях жизни человека. Первично 
болезнь возникает на фоне ежедневных негативных эмоции, 
которым окружен современный профессионал. 

Общеизвестно, что для поддержания физического 
здоровья необходимо выполнять комплекс физических 
упражнений. По утверждению академика Н.М. Амосова 
человек должен делать не менее 1000 движений в день, 
это могут быть разные упражнения. Например, общеоздо-
ровительные, или с акцентом на поддержание здоровья 
сердечно-сосудистой системы, или профилактике опорно-
двигательной системы. 

Уровень здоровья и общая неудовлетворенность жизнью 
зависит: - наличие определенного количества социальных 
связей и дружеских контактов. Оказывается, положительные 
эмоции от общения с близкими, психологически совместимы-
ми людьми и вообще хорошие взаимоотношения позволяют 
преодолевать стрессовые ситуации.

Замечено, что в отличие от общительных одинокие люди 
для борьбы со стрессом чаще прибегают к курению, упо-
треблению спиртных напитков, что ухудшает их состояние;  
крепкая семья и наличие в них детей; интересная и любимая 
работа, приносящая моральное удовлетворение. Доказано, 
что безработица отрицательно сказывается на здоровье, так 
как безработные постоянно находятся в стрессовом состоя-
нии, провоцирующем различные заболевания; и не только 
болезни – пристрастие к алкоголю, это тоже нездоровое 
состояние;особый склад личности, который характеризуется 
желанием трудиться не только для собственного материаль-
ного благосостояния, но и осознавая важность и нужность 
своей деятельности для общества; наличие адекватных 
целей, ценностей, перспектив в профессиональной деятель-
ности; оптимизм, вера в себя, в успех общения с другими 
людьми перспективность будущего.

М.Б.МеРГАлИевА, 
магистрант кафедры «Педагогики и психологии»

Психология 
 здорового образа жизни

СТУДЕНТ ЖАСТАРДың                             
               газет оқу мәдениеті туралы ойлансақ 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі», «Дене шынықтыру және 
спорт»,  «Бастапқы әскери дайындық»,  «Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану» мамандықтарына оқуға келемін деушілерді 
де  аталған жаршылардың жас оқырмандары  ретінде көптеп 
тартуға себепші болғай. Іске сәт! 

Абат САтыБАйұлы, 
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі

Қарым-қатынасқа түсу 
деңгейіңізді  бағалап көргейсіз

Жолдасыңыз бірнеше ай бұрын қарыз алды. Соны есіне 
салуға қысыласыз ба?

Сізге мейрамхана немесе асханада  сапасы төмен тағам 
берілді. Сіз жиіркенішпен тәрелкені  сырып, үндемей қаласыз ба?

Таныс емес адаммен жалғыздан жалғыз қалдыңыз. 
Сіз қиналып онымен сөйлеспейсіз, ал сөйлей бастаса 
сасқалақтайсыз ба? 

Сіз үшін кезекке тұру жаман нәрсе, сіз кезегіңізді күтпейсіз 
немесе кетіп қаласыз ба?

Конфликтілік жағдайларды шешу комиссиясына мүше 
болуға қорқасыз ба?

Әдебиет, өнер, мәдениет саласында өз пікіріңіз бар. Ал өзге 
пікірмен келіспейсіз бе?

Сіз өте таныс көзқарас жөнінде өзгенің қате пікірін естіген 
кезде үндемей қаласыз ба?

Оқу немесе жұмыс барысында көмек сұраған сізге ұнайды ма?
Ауызша айтқаннан гөрі жазбаша түрде жауап бергенді 

өзіңізге қолайлы санайсыз ба?
Қорытынды: 30-31 ұпай – сіз коммуникабельді емессіз. 

Сізге топпен атқарылатын жұмысты сеніп тапсыруға 
болмайды. Өзіңізді-өзіңіз қадағалап, ашуланасыз. 29-25  
ұпай – сіз тұйық, жалғыздықты ұнататын болғандықтан, 
достарыңыз аз. Жаңа жұмыс пен жаңа қарым-қатынас 
орнату сіз үшін өте қиын. Бұны сіз білесіз және өзіңізге 
көңіліңіз толмайды. 24-19 ұпай – сіз көпшілсіз, өзге ортада да 
өзіңізді жақсы  сезінесіз. Жаңа мәселелер сізді қорқытпайды. 
Дегенмен де, адамдармен сақтықпен араласып, пікірталас, 
т.б мәселелерге көп қатысып кірісіп кетпейсіз. 18 - 14 
ұпай – сіз орташа коммуникабельді адамсыз. Білуге құмар, 
тыңдап, қарым-қатынаста төзімді, пікіріңізді қызбаланбай 
айтасыз.Жаңа адамдармен кездескен сіз үшін маңызды, 
бірақ шулы ортада болғанды ұнатпайсыз. Көп сөйлемейтін, 
экстравагантты тұлғалар сізге ұнамайды. 13-9 ұпай – сіз 
барлық іске кірісіп, кейде бұл жұмыс қолыңыздан келе ме, 
келмей ме, бұл жөнін де ойламайсыз. Осыған байланысты 
жолдастарыңыз сізге кейде күмәндана қарайды. 3 ұпайдан 
төмен – сіздің коммуникативтік қарым-қатынасыңыз ауру 
адамның белгілерімен сипатталады. Өз денсаулығыңызға 
назар аударыңыз, ойланыңыз.

Әзірлеген: венера НұРМұХАНБетовА, 06301-топ
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Поздравляем!!!

сессия...
Айжангүл:  -  Мен үшін сессия өте оңай. 

Оқытушы-лар бізді компьютерден тапсыра 
алмай қалады деп, әр пән бойынша 200-
500 сұрақтан тұратын тестке алдын-ала 
дайындайды. Яғни, мен үшін сессияның 
қиындығы жоқ.

талғат: - Егер семинар сабақтарына 
толық қатысып жүрсең, СӨЖ жұмыстарын 
уа қ ы т ы л ы о р ы н д а п о т ы р с а ң ,  к ө п 
жағдайда емтихан қиындық тудырмайды. 
Себебі, оқытушылардың көпшілігі тест 
сұрақтарына объективті келуге, студенттер-
ге айтылған, сабақ уақытында талданған, 
негізгі мәселелерге тоқталуға тырысады. 
Соның ішінде менің байқағаным, рейтинг 
сұрақтары емтихан сұрақтарында кездесіп 
отырады.

Гүлназ: - Мен үшінші курста оқысам 
да сессияны қорқынышпен қарсы аламын. 
Себебі, бірнеше ай бойы оқыған пәндерің 
бойынша аз ғана уақыттың ішінде біліміңді 
сынап, жауап беруің керек. Бұл деген өте 
үлкен жауапкершілік қой. Оның үстіне дәл 
сессия уақытында оқытушылар конспект 
тексеріп, тапсырылмай қалған СӨЖ-
дерді сұрағанда ештеңеге үлгере алмай, 
басың қатады. Ал барлық емтиханнан 
құтылғаннан кейін өмірдің кереметтілігін 
ерекше сезінесің.

таңат: - Сессияда жан-жақты дайында-
лып, жоғары көрсеткішке қол жеткізгеніңмен, 
рейтингтің балына бола төмен, нашар баға 
алып қалатын кездер де болады. Студенттің 
сабаққа қатыспауының әртүрлі себептері 
бар ғой. Мәселен, мен оқу төлемақысы 

қымбат болғаннан кейін, жұмыс жасауы-
ма тура келді.  Сондықтан кейде рейтинг 
бағасы төмен болып жатады. 

Жанна: - Мен үшін қысқы сессия өте 
ауыр. Емтихан, сынақ жағынан емес, уақыты 
жағынан. Қысқы сессия 20 желтоқсаннан 
басталады да қаңтардың 21-не дейін со-
зылады. Бұл студент үшін өте қолайсыз. 
Жаңа жылдық мерекеге дейін бітірсек, 
мейрамда ауылымызға барар едік. Алдағы 
уақытта студенттер үшін тиімді жақтарды 
ескеріп, қолайсыздықтардың шешімін тапса 
екен деймін.

Аслан: - Сессия оңай деп айта алмай-
мын. Сабақты өте жақсы оқитын дарынды 
студенттер үшін оңай шығар. Ал мен үшін 
ең қиыны - бірнеше пән бойынша бір күнде 
емтихан тапсыратындығың. Бұл - ақылға 
сыйымсыз нәрсе. МАБ тапсыратын кезде 
арнайы сабақ кестесімен оқытушылар дай-
ындайтын еді. Қысқы емтиханды араға 2-3 
күн салып тапсырамыз, егер балың төмен 
болып жатса ешқандай жеңілдік берілмейді 
(қайта тапсыру, т.б.). өйткені әр пән қиын, 
күрделі. Шпаргалка пайдалануға мүлде 
болмайды, ұсталсаң емтиханнан шығарып 
жібереді.

Жанар: - Қысқы сессия кез інде 
студенттердің тапжылмай, ештеңеге 
алаңдамай өткізетіні белгілі. Қазір соңғы 
курс студенттері үшін осындай қарбалас 
кезең. Кейбір емтихандар тестпен, кейбірін 
арнайы пәндерді ауызша тапсырып жатыр-
мыз. Ешқандай қиыншылықтар болған жоқ. 
Оқытушылардың берген білімін бағалап, 
дер кезінде сабаққа дайындалып жүрсең, 
емтихан тапсыру қиындық туғызбайды. Ол 
үшін үнемі оқып, әр күнгі сабаққа   дайын-
далып жүру қажет.

Сессия – бұл студентті нағыз, шынайы өмір мектебіне жетелейтін 
сатының бірі. Сессия студенттердің білімін сынап қана қоймайды, жастар-
ды төзімділікке, шыдамдылыққа, сабырлылыққа тәрбиелейді және өзінің 
жіберген қателігіне жауап беруді үйретеді. Сондықтан сессия жөніндегі      
М. Өтемісов атындағы БҚМУ студенттерінің өз пікірін тыңдасақ:

Құрметті 
Меңдіғаным Мергенбайқызы!

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ұжымы Сізді өнегелі 
өміріңіздің бір белесі – мерекелі мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтайды.

Тәуелсіз еліміздің жоғары білімін дамытып, 
өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие беруде, жас 
өрендерге әрдайым көмек қолын созып, жағдай 
жасауда сарқылмас жігер танытып жүрген ше-
бер ұйымдастырушы, ақылшы ұстаз ретінде 
Сіз мәдениет және өнер саласында өзіндік 
қолтаңбаңызды қалдырып үлгердіңіз. 

Игілікті істеріңіз молая түсіп, алға қойған мақсат-мұраттарыңызға жетіп, 
шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөлене беруіңізді тілейміз.

Деніңізге саулық, қажымас күш-қайрат, ортаймас несібе-дәулет тілейміз. 
Еңбекте толағай табыстарға қол жеткізіп, абырой-беделіңіз арта берсін! 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы

Т а р и х  ғ ы л ы м д а р ы н ы ң  д о к т о р ы 
Мұханбетқалиев Хайырлы Салықұлын 
20.03.04 «Әскери ғылым» мамандығы бойынша 
профессор атағын алуымен құттықтаймыз.

Ғылым мен білім жолындағы еңбегіңізге 
шығармашылық табыс тілейміз. Әріптестеріңіз 
бен шәкірттеріңіздің ықыласына бөлене беріңіз.

Ректорат

Құттықтаймыз!!!

От всей души поздравляем с юбилеем старшего лаборанта кафедры общего язы-
кознания и перевода валитову Надежду Сакковну.

Надежда Сакковна работает в ЗКГУ  уже 30 лет. Она является сотрудником высокой 
квалификации: имеет высшее образование, владеет компьютерными технологиями.

Слаженная работа кафедры, хороший микроклимат – во многом ее заслуга. 
Надежда Сакковна  постоянно обновляет стенды, обязанности лаборанта совмещает  
с работой в кабинете русского языка и литературы, насчитывающем  до 7000 книг, об-
служивая занятия, помогая студентам в подборе литературы к курсовым, дипломным 
работам, педагогической практике. Творческое начало, требовательность и коррект-
ность снискали Надежде Сакковне уважение студентов и коллег.

Дорогая Надежда Сакковна! Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и работоспо-
собности на долгие годы, работоспособности на долгие годы, благополучия Вашим 
родным и близким.

                                                                         Коллеги, студенты.

  К 80-летию университета

В зале спортивного клуба «Ак Жайык» Западно-Казахстанского университета 
им. М.Утемисова прошла 55-ая Спартакиада, в которой приняло участие рекордное 
количество участников – 230 спортсменов!

Физкультпривет от участников 
«Спартакиады здоровья»

Нынешняя спартакиада, являющаяся 
ежегодной, была посвящена 80-летию учеб-
ного заведения. Причем очень символично, 
что именно спортивный праздник стал 
первым в числе мероприятий, посвященных 
столь весомому юбилею.

Спартакиада проходила с 17 по 20 
января, в дни студенческих каникул, когда 
и профессорско-преподавательскому со-
ставу, а также сотрудникам университета 
позволительно сменить официоз на вполне 
вольный спортивный наряд. Ведь именно 
им предстояло в эти морозные дни сойтись 
в жарком поединке за главный приз соревно-
ваний – Кубок 55-ой Спартакиады.

По словам главного судьи, организатора 
и вдохновителя соревнований, директора 
спорткомплекса «Ак Жайык» Жубанышкали 
Садыровича Жардемова, в этом году были 
введены новшества. Помимо традиционных 
четырех видов спорта: шашек, шахмат, на-
стольного тенниса и волейбола, в программу 
соревнований были включены перетягивание 
каната, дартс, веселая эстафета. Но, судя по 
заключительному дню, это нисколько не по-
влияло на спортивный дух команд.

Но вот прозвучал послед-
ний свисток судьи, и команды 
начали торжественное по-
строение закрытия спартаки-
ады. Все в зале указывало на 
то, что спортивный праздник, 
названный «Спартакиадой 
здоровья», удался на все сто. 
Команды семи факультетов, 
пед.колледжа и администра-
ции университета с замет-
ным оживлением выслушали 
эмоциональную, зажигатель-
ную речь-приветствие про-
ректора по воспитательной 
работе и социальным вопро-
сам Туймеш Малбагаровны 
Даришевой, прерывая ее 
дружными аплодисментами. Соревнования, 
по словам Туймеш Малбагаровны, стали 
хорошим показателем уровня спортсменов, 
а спортивный запал участников указал на 
высокий потенциал наших педагогов. 

Перед участниками также выступили за-
служенные спортсмены и педагоги области.

По результатам соревнований награды 
распределились следующим образом. В 
номинации «Лучший игрок»: шахматы – 
Дмитрий Чернышов, Бауыржан Беккалиев, 
Сандугаш Ажгалиева; настольный теннис 
– Марина Темиргалиева, Жубанышкали 
Жардемов, Самат Файзуллин; шашки – 
Кенес Тастаев, Тельман Мухиданов, Жанна 
Тастаева; дартс – Асхат Джумагалиева.

По видам спорта команды завоевали 
следующие места: шахматы - 1 место занял 
естественно-математический факультет, 
2 место – команда администрации уни-
верситета, 3 место - факультет истории 
и права; шашки: 1 место занял факультет 
истории и права, 2 место - естественно-
математический факультет, 3 место - ко-
манда администрации университета; 
настольный теннис: 1 место – команда 
администрации университета, 2 место – 
педагогический факультет, 3 место – 
естественно-математический факультет; 
эстафета: 1 место – команда колледжа 
ЗКГУ, 2 место - команда администрации 
университета, 3 место – естественно-
математический университет; дартс: 
1 место - команда администрации универ-
ситета, 2 место – команда колледжа ЗКГУ, 
3 место – естественно-математический 
университет; перетягивание каната: 1 ме-
сто - факультет культуры и искусства, 2 
место - команда администрации универ-
ситета, 3 место – команда колледжа ЗКГУ; 
волейбол: 1 место - факультет культуры 
и искусства, 2 место - команда админи-
страции университета, 3 место – команда 
колледжа ЗКГУ.

По итогам 55-ой Спартакиады победи-
телем и обладателем Кубка соревнований 
стала команда администрации универси-
тета. Аплодисменты, крики «ура» и фанфары 
вполне заслуженно звучали в этот вечер в 
адрес победителей. Не менее торжественно 
были объявлены команды, занявшие второе 
и третье места. Ими стали соответственно – 
команда факультета педагогики и команда 
культуры и искусства.

- Я в целом доволен прошедшей юбилей-
ной спартакиадой, - сказал по завершении 
торжества Жубанышкали Жардемов. – По 
правде сказать, преподаватели не слишком 
охотно идут в спортзал, хотя, как показали 
соревнования, они достойные спортсмены. 
Уровень 55-ой Спартакиады заметно выше 
прежних. И по охвату участников и по подго-
товке спортсменов. У команд очень хороший 
спортивный дух. И я рад, что первым привет-
ствием предстоящего юбилея нашего универ-
ситета стало приветствие спортивное.

Сказать несколько слов о проведенном 
мероприятии для читателей газеты мы по-
просили членов жюри соревнований, двум 
дамам, бесконечно красивым в своем по-
чтенном возрасте. Впрочем, сегодня, глядя на 
соревнующихся, им снова было «что-то около 
двадцати пяти», признались обе.

Софья Шаймардановна Имангалиева, 
заслуженный учитель Казахстана, в про-
шлом - выпускница нашего вуза:

- Рада приветствовать всех участников. 
Спорт всегда был в моей жизни, ведь в свое 
время я была чемпионкой области по легкой 
атлетике. В 1956 году я получила диплом 
педагогического института. Работала стар-
шей пионервожатой в средней школе №11, 
много лет была директором 35-го лицея. А 
с 1991 году организовала на общественных 
началах общество учителей-ветеранов при 
гороно. И это все спорт. Он делает человека 
организованным, ответственным и, конечно, 
здоровым. Видеть молодыми людей разного 
возраста очень приятно. Надо всегда нахо-
дить время для занятий хотя бы физкульту-
рой. Помнится, что в спортзале студенческого 
общества «Буревестник» мяч каждый вечер 

был в игре. Играли, невзирая на возраст и 
регалии: студенты, преподаватели, учителя 
школ. Желаю участникам спартакиад нынеш-
него поколения, чтобы всегда побеждали 
дружба и согласие.

Меруерт Жолдыкайырова, всю жизнь 
посвятила преподаванию на кафедре ка-
захского языка и литературы, старший 
преподаватель:

- В педагогический институт я поступила 
в 1942 году. И будучи старшекурсницей уже 
начала свою педагогическую биографию в 
своем вузе. А со спортом мы в те года были 
неразлучны. Еще в школе бегала на лыжах, 
играла в шахматы и шашки, была чемпион-
кой межвузовской спартакиады, тогда мы 
соревновались со студентами российских 
вузов. Было естественно, что каждый из нас 

в любую погоду спешил в спортзал. Нельзя 
сказать: «Мы занимались спортом», спорт 
просто был частью нас. И сейчас, с высоты 
своих лет я понимаю, что значат слова о том, 
что спорт – это здоровье. А для молодежи я 
хочу добавить, спорт – это дисциплина, друж-
ба, политика, бизнес. Такие соревнования 
воодушевляют, делают жизнь насыщенной 
впечатлениями.

М.дЖУМАГАлИевА


