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АНОНС:

Дарынды және ынталы жас ғалымдарды инновацияның дамуына өз үлестерін 
қосуға жұмылдырып, олар ұсынған жаңа жобалардың жүзеге асуына мүмкіндіктер 
жасау, оқушылар, студенттер арасында инновациялық ойдың жетілуіне, оларды 
ғылыми іздену талпынысына тарту мақсатында «Технопарк «Алгоритм» ЖШС 
мәжіліс залында Батыс Қазақстан облысының Ішкі саясат басқармасы мен 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ қолдауымен  «БҚО жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық 
бірлестігі  және «Технопарк «Алгоритм» ЖШС-ның ұйымдастыруымен 2012 
жылдың  31 қазан күні «Жас ғалым-2012» инновациялық жобалар байқауы өтті.

«Жас ғалым - 2012»
инновациялық жобалар байқауы өтті

Облыстық «Жас ғалым-2012» инновациялық 
жобалар конкурсы ақпан айында жарияла-
нып, оған оқушылардың, студенттердің, жас 
ғалымдардың 107 жобасы тапсырылып, сәйкес 
сертификаттарға ие болды. Соның ішінде 
80 жоба  іріктеу кезеңінен өтіп, жас ғалымдар 
өз жобаларын конкурс комиссиясының алдын-
да қорғауға мүмкіндік алды. Байқауға төрелік 
жасаған БҚО жастар саясаты мәселелері 
басқармасы бастығы Серік Молдағалиев, 
«БҚО Жастар қауымдастығы» ЗТБ төрағасы 
Манарбек Ажкенов, «Технопарк «Алгоритм» 
ЖШС жетекші менеджері Асқар Сермаков, 
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ Ғылыми зерттеу 
институты директоры Қажымұрат Ахмеденов 
және БҚО бойынша экология департаментінің 
жетекші маманы Эльмира Мадировалар әділ 
бағаларын берді. Инновациялық жобалар 
байқауы ІТ технологиялар және инженерлік-

конструкторлық жобалар, экология 
және биотехнология жобасы және 
әлеуметтік маңызды инновациялық 
жоба бағыттары бойынша өтті.

конструкторлық жобалар бағытында оқушылар 
арасында ARTECH халықаралық ғылыми-
білім компьютерлік технология орталығы 
тыңдаушысы Щелков Артемнің, студенттер 
арасында Байбозов Біржанның және жас 
ғалымдар арасында Кушалиев Дауреннің 
жобалары І орын тұғырынан көрінді. 27 жүл-
делі орынды иеленген жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен  марапатталды, бірінші орын 
иегерлерінің жобалары «Технопарк «Алгоритм» 
ЖШС арқылы байқау негізінде грантқа ұсынылу 
мүмкіндігін алды. 

Жас ғалымдарымыз ұтқыр идеяларымен 
биіктерден көріне берсін деген тілегімізді 
жолдаймыз.

«Алаш Орда және тәуелсіздік»
(Ж. Досмұхамедовтің туғанына 125 жыл толуына орай)

Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, адамзаттық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің 
нығайып-көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп, еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!

Нұрсұлтан Назарбаев

Қазанның отызында БҚМУ-да М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті, Батыс Қазақстан об-
лысы ішкі саясат басқармасы, Ж. Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледж және «Батыс Қазақстан облысы Жас 
ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 
Жаһанша Досмұхамедовтің туғанына 125 жыл толуына арналған 
«Алаш Орда және тәуелсіздік» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция оздырылды. 

Конференцияны ашқан университеттің тарих және құқық 
факультетінің деканы Ғиззатов Саялбек Махамбетұлы қонақтарға 
қош келдіңіз десе, ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтар жастарға патриоттық 
тәлім-тәрбие беруде үлкен мәні бар маңызды шараларды көптеп 
ұйымдастыру қажеттігін, әсіресе, қазақ елінің бостандығы жолында, 
жарқын келешегі үшін жанын қиған ұлы тұлғаларымыздың құрметіне 
арнайы іс-шаралар ұйымдастыру біздің оқу орнында дәстүрге 
айналғандығын атап өтті. Алаш зиялыларының  тағдыры, олардың 
қоғамдық-саяси қызметін біліп-өсу жастар үшін артық етпейді, - дей 
келіп, конференцияға қатысушыларға сәттілік тіледі. Батыс Қазақстан 

облыстық ішкі саясат басқармасы бастығының 
орынбасары Есекенова Алия Оразқызы маңызды 
жиында ғылыми фактілер жарияланады, 
ғалымдардың нақты мәліметтірін тыңдап, Алаш 
қозғалысы өкілдерінің жұмыстарымен кеңірек та-
нысамыз деп ойлаймын, - деп  баяндамашыларға 
сенім артты.

Пленарлық мәжілісте Х. Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 
доценті, тарих ғылымдарының докторы 
Ахмет Аққали Қабижанұлы «Батыс Алашорда 
қайраткерлері», Батыс Қазақстан инженерлік-

гуманитарлық университетінің доценті, тарих 
ғылымдарының кандидаты Сүлейменова 
Дәметкен Досмұханқызы «Батыс Алашорда 
жетекшісі - Ж. Досмұхамедовтің азамат соғысы 
жылдарындағы атқарған қызметі», М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты Мажитов Равиль Сидагатұлы 
«Ж.Досмұхамедовтің саяси-құқықтық мұрасы», 
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық 
колледжі, қоғамдық пәндер кафедрасының 
меңгерушісі Журекенова Әлия Бекесқызы «Истоки 

формирования общественно-политических взгля-
дов Жаһанши Досмухамедова» тақырыбындағы 
баяндамаларын оқыса, Башқұрт мемлекеттік 
университетінен тарих ғылымдарының канди-
даты Газизов Радмир Рашитовичтің «Ахмет заки 
Валиди и Алаш Орда» атты баяндамасы онлайн 
режимінде тындалды.

Пленарлық мәжілістен кейін еліміздің әр об-
лысынан келген ғалым-оқытушыларымыздың 
жұмыстары 3 секция аясында тыңдалып,  
ұсыныс-қарарлар қабылданды.

Өз тілшіміз

Құрметті студенттер, Сіздерді тамаша мереке – 
Халықаралық Студенттер күнімен құттықтаймыз. 

Сіздерге қажымас қайрат, жалынды жігер, оқуда тамаша жетістіктер, 
барлық өмірлік бастамаларыңызға сәттілік тілейміз.

Суретте: І орын иегерлері  - М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ студенттері А.Қапашева мен А.Жұмабаева

Байқау қорытындысы бойынша әлеуметтік 
маңызды инновациялық жоба бағыттары бой-
ынша оқушылар арасында Анар Айтжанованың, 
студенттер арасында М. Өтемісов атындағы 
Б Қ М У  с т у д е н т т е р і  А . Қ а п а ш е в а  м е н 
А.Жұмабаеваның, жас ғалымдар арасында 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты 
А льфия Жақсығалиеваның ж ұмыстары 
І орынға лайық деп танылды. Экология және 
биотехнология жобасы бағыты бойынша сту-
денттер арасында І орынға БҚИГУ студенті 
Абатова Ботакөз ие болса, жас ғалымдар 
арасында І орынды Жәңгір хан атындағы 
БҚАТУ жас ғылыми қызметкері Кулбаев Рухан 
иеленді. ІТ технологиялар және инженерлік-
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5 қазан күні БҚМУ спорт сарайында «Ұстаздар 
күніне» орай кафедра мұғалімдері арасында 
үстелді теннистен сайыс ұйымдастырылды. 
12 спортшының арасынан А.Т.Шандозтегі І орын-
ды именденсе, М.Қ.Телагисов жүлделі ІІ орынға 
табан тіреді.

2012 жылдың 20 қыркүйегінде М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекет тік 
университетінің жемқорлыққа қарсы күрес 
ко м и с с и я с ы н ы ң о т ы р ы с ы б о л ы п ө т т і . 
Жиналысты комиссия төрағасы Ә.Қ.Мұқтар ашып, 
университет ректорының 19.09.2012 ж. №013-484 
бұйрығымен бекітілген комиссия құрамымен және 
2012-2013 оқу жылына арналған жоспарымен та-
ныстырып, комиссия   жұмысының жемқорлықпен 
күрестегі негізгі міндеті - профилактикалық жұмыс 
жүргізу, жастардың  сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты мәдениетін қалыптастырып дамыту 
екеніне тоқталды. Сонымен қатар университетте 
стратегиялық даму және сапа департаментінің ди-
ректоры О.В.Юровтың кабинетінде 26-06-25 нөмірлі 
сенім телефоны жұмыс жасайтынын  және барлық 
оқу ғимараттарында шағымдар мен ұсыныстарға 
арналған жәшіктер ілінгенін атап көрсетті. 

По приглашению ВПШ партии «НурОтан» в 
г.Актобе с 10 по 13 октября доцент И.М.Ломоносов 
провел тренинг на тему «Управленческая коман-
да. Команда образования». В тренинге приняли 
участие слушатели ВПШ – руководители первич-
ных парторганизаций Актюбинской, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, Мангыстауской областей. 
Руководство ВПШ выразило сердечную благодар-
ность ученому и руководство ЗКГУ за проведенный 
тренинг.

11-15 қазан аралығында Болгария елінің 
астанасы София қаласында самбодан әлем 
чемпионаты болып өтті. Бұл халықаралық чем-
пионаттан еліміздің самбошылары үздік атанып, 
ерлер арасынан Сұңғат Махамбетов жүлделі 
І орынды және Нұрбол Серіков ІІ орынды иемден-
се, әйелдер арасынан Қазиева Әсел ІІІ орынды 
қанжығаға байлап, елімізге олжамен оралды.

17-26 қазан аралығында Марокко елінде 
болған ардагерлер арасындағы әлем чем-
пионатынан 82 кг бойынша Қамеш Исмагулов І 
орынды иемденсе, 74 кг бойынша Сатыбалды 
Бекбаев ІІІ орынды қанағат тұтты.

23 октября в конференц-зале ЗКГУ прошел 
прием группы врачей, в числе которых главврач 
клиники Olga-Hospital в г. Штутгарте (Германия), 
доктор медицины, член европейского общества 
оториноларингологов, член специализирован-
ного издательства Thieme-Verlag в Штутгарте, 
один из авторов «Атласа по микрохирургии 
среднего уха». Хеннинг Хойманн, представители 
медицины Западно-Казахстанской области.

2012 жылдың 24 қазан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекет тік 
университетінде физика-математика факультеті 
мен мәдениет және өнер факультетінің 1 курс 
студенттеріне арналған «Жемқорлыққа жол 
жоқ!» атты құқықтық пәндер кафедрасы 
оқытушыларымен кездесуі болып өтті. Сөз 
кезегін алған құқықтық пәндер кафедрасының 
оқытушысы Муттайрова Толқын Муттайровна 
«Жемқорлық» туралы Қазақстан Республикасының 
Заңымен таныстырып өтті.

С начала нового учебного года узнавать 
расписание работы преподавателей ЗКГУ и 
занятий академических групп будет возможно 
на сайте университета на казахском, русском и 
английском языках.

На семестровое обучение в вузы Польши вы-
ехали студенты нашего университета. В их числе 
18 студентов вторых и третьих курсов специаль-
ностей «математика», «физика», «информатика», 
«юриспруденция», «физическая культура и спорт», 
а также студенты 1-4-го курсов специальностей 
«юриспруденция», «история», «туризм». 

Министерством образования и науки РК 
введена Единая Система Управления Высшим 
Образованием (ЕСУВО), база данных которой 
содержит полную информацию о текущем контин-
генте студентов и выпускниках 2011-2012 учебного 
года.

Қазанның он жетінші жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  тарих және 
құқық факультеті, дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының ұйымдастыруымен «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыруының негізгі жолдары - әлеуметтік дамудың басты кепілі» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция өтті. Бұл шара ҚР Президентінің «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 
20 қадам» атты бағдарламасы негізінде ұйымдастырылған еді.

Елбасы бағдарламасы 
талқыланған конференция
Бұл шараға М.Өтемісов атындағы БҚМУ 

ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры Ә.Қ.Мұқтар, БҚО ішкі сая-
сат басқармасының бастығы Ш.Ж.Теміржанов, 
факультет декандары, оқытушылар мен сту-
денттер қатысты. Жиынды ашқан Әбілсейіт 
Қапизұлы қонақтарға қош келдіңіз айтып, 
баяндамашыларға сәттілік тіледі.

Еліміздің өскелең жастары – болашақ 
Қазақстан азаматы. XXI ғасыр есігінен еркін 
еніп, дүниежүзілік мәдениетті танитын, өзін 
сыйлата алатын рухани дүниесі бай, интел-
лект деңгейі жоғары, білімді де білікті әрі 
саналы, парасатты, жан-жақты мәдениетті, 
еліміздің еңсесін өркениетке жетелейтін 
патриот азаматтарымыздың көп болуы - 
нарық талабы. Елбасы бағдарламасын 
талқылауды мақсат еткен шарада  әр ба-
яндамашы өз ой-пікірлерін жақсы жеткізіп, 
көпшілікке Ел Президенті жолдауының басты бағыттары мен 
артықшылықтарын айқындап берді. Дүниежүзілік тарих және 
әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының оқытушысы Мақпал 
Батырғалиқызы «Жалпыға ортақ еңбек қоғамы – Қазақстан 
халқының жарқын болашағы» атты баяндамасында Елбасы 
бағдарламасында «еңбек» сөзіне үлкен мән беріп, оған ерекше 
тоқталғандығын сөз етті. Арман-мақсаттарға жету үшін аянбай 
еңбек ету қажеттігін баса айтты. 2015 жылға дейін орындалуға 

міндетті тапсырмалардан тұратын бұл мақала Елбасы 
Жолдауының жалғасы іспеттес екендігін сөз сөйлеушілер 
айтып өтті. Қазақстан Республикасы дамуының ұзақ мерзімді 
жолдары, еңбек нарығы мәселелері, еліміздің даму жолындағы 
жастардың рөлі туралы мәселелер қарастырылған маңызды 
конференция баршамызға үлкен серпін бергені анық.

Өз тілшіміз

Экология және жастар
«Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. 

Жер, су, ауа – адам баласының ұрпағынан 
ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. 
Әрбір ағашты,әрбір бұтақты, жалғыз дәнді де 
ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу – басты 
міндеттің бірі». 

Ы.Жақаев

Қазан айының оныншы жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жанынан 
құрылған «Жас экономист» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен университетте «Экология және жастар» 
тақырыбында облыстық дөңгелек үстел болып өтті. 

талқыланған жиынға студенттер өте белсенді қатысып, 
өзіндік пікірлерін жеткізе білді.

«Жас экономист» ЖҚБ төрағасы, облыстық 
пікір-сайыс турнирлерінің төрт мәрте  жүлдегері, 
қаржы мамандығының ІІ курс студенті Мырза 
Еркебұлан Ерболатұлы: «Біз келер ұрпаққа жасыл 
орманға оранған әдемі ел қалдыруымыз керек. 
Тәуелсіздігімізді орнаттық, мемлекетті нығайтып 
жатырмыз. Қазақстанды әлемге таныттық. Енді 
өзімізге, халыққа жайлы, таза ауасы денсаулыққа 
шипасын тигізетін Қазақстан жасауымыз керек», 
- деп Елбасы айтқандай, біз, жастар экологиялық 
жағдайдың жақсаруына, табиғаттың көркеюіне 
атсалысуымыз қажет.  Жастар көп пайдаланатын 
әлеуметтік желілерге видеороликтер енгізіп, оларға 
ой тастау қажет, жастар - қоғамның қозғаушы 

күші екенін ескере отырып, студенттер арасында түрлі 
бағыттағы үндеулер арқылы табиғатты сүюге, аялауға 
шақыру керек,- деп өз ойын білдірді.

Студенттік президент, қаржы мамандығының 3 курс 
студенті Бисембиев Нұрсұлтан Орақұлы: «Біздер, жастар, 
студенттер, қаламыздың қазіргі жағдайына баса назар 
аударуымыз керек. «Өз қаламыз - өз үйіміз», сондықтан да 
ата-бабамыз айтып кеткендей, «су ішкен құдығымызға 
түк ірмейік». Бізд ің шешуге тиісті мәселелерім ізд ің 
бірі – қала ішіндегі қоқыс жәшіктерінің мәселесі, қала 
сыртындағы қоқыс тастайтын жер және құс фабрикасынан 
шығатын өте жағымсыз иіс мәселесі. Қоқыс жәшіктерін 
қалдықтарға қарай бөліп, қала сыртындағы нысандар-
ды алшақтау орналастыруға немесе сол жерден шығып 
жатырған жағымсыз иісті бөгеуге болмас па еді? Егер бұл 
бастама қолға алынар болса, онда қаламыздың экологиялық 
жағдайының жақсаруы да жеделдей түсер еді. Ұзын сөздің 
қысқасы, Елбасымыз айтқандай: «Қазақстанның болашақта 
шөл мен шөлейттері болмауы керек, еліміз тек қана орман 
бақтардан құралуы қажет». Бұл сөз тек Томас Мордың 
«Утопиясын» қайталамаса болғаны. Сондықтан да, еліміздің 
ертеңі – біздің қолымызда. Туған табиғатымызды аялайық, 
замандастар!»,- деп жолдастарына үндеу тастады.

Еліміздің қолда бар байлығын сақтау, оны тиімді пайдала-
нып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету арқылы жарқын 
болашақта өмір сүру өзіміздің қолымызда. Табиғи таза ортада 
өмір сүруімізді қамтамасыз ету үшін қоршаған ортаны қорғау 
– біздің міндет!

Светлана БеккуЖиева

Аталмыш шараға БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасының бас маманы Сұлташева Фариза 
Аязбайқызы, «Жас эколог» ЖҚБ төрағасы Ескендіров Салтанат 
Жұмажанұлы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ оқытушысы, эко-
логия магистрі Бекқалиев Бауыржан Үмітқалиұлы, «Батыс 
Қазақстан облысының студенттік құрылыс және жастар 
еңбек жасақтарының штабы» Жастар қоғамдық бірлестігінің 
төраға орынбасары Сағатов Азат Боранбайұлы, «БҚО Жастар 
қауымдастығы» ЗТБ әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы 
Айтбаев Нұрбек, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың тәрбие 
жұмысы бөлімінің жетекшісі Исатаев Мейрам Исатайұлы және 
университет студенттері қатысты.

Тәрбиенің негізі - табиғат, ал адам табиғаттың бір бөлігі 
және оның заңдылықтарына бағынушы.  Қоғамның дамуы да 
табиғатпен тығыз байланысты. Табиғат - адамның бойына қуат, 
көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық 
пен әсемдік әлемі. Осы табиғатты аялай жүріп, қорғау тек осы 
саланың мамандарына ғана қатысты мәселе емес, ол – барша 
адамзаттың басты борышы екені анық. Ұйымдастырылған 
шарада табиғатты қорғауға, қоршаған ортаны таза ұстауға, 
экологиялық мәселелерді шешудің жолдары жайында біраз 
ой-пікірлер айтылып, ұсыныстар талқыланды. Қазір облы-
сымызда Жайық өзені мен күл-қоқыс тастайтын жерлердің 
мәселелері мамандарды алаңдатып отырғаны ақиқат, осындай 
өзекті жайлардың шешімін табу үшін атқаратын жұмыстар 
мен шаралар көп. Менің ойымша, тазалықты әр адам өз 
басынан бастауы тиіс, яғни қоршаған ортаны қорғау жөнінде 
балабақшадан бастап түсіндіріп, мектептерде жалғастырсақ  
нұр үстіне нұр болар еді,-дейді Салтанат Жұмажанұлы. 
Экологиялық мәселелер, оны шешудің тиімді жолдары қызу 
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Қазан айының жиырмасыншы жұлдызында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ректораты оздырылды.

Жиында  2011-2012 оқу жылындағы университет бітірушілердің 
жұмыспен қамтылу жайы туралы мансап орталығының директо-
ры А.С.Аманбаев, кредиттік оқыту жүйесі бойынша сабақ кестесін 
жаңаша құру туралы оқу үрдісін жоспарлау және ұйымдастыру 
бөлімінің жетекшісі Р.Х.Латыпова баяндады.

Марапаттаулар:
Музыкалық білім, бейнелеу өнері және сызу, мәдени-тынығу 

жұмысы мамандықтарына ҚР жоғары оқу орындары арасында 
бакалавриат мамандықтары бойынша 2012 жылғы ұлттық 
рейтинг нәтижесінде 2-орын алғаны үшін және вокалдық өнер 
мамандығына ҚР жоғары оқу орындары арасында бакалавриат 
мамандықтары бойынша 2012 жылғы ұлттық рейтинг нәтижесінде 
3-орын алғаны үшін ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық ак-
кредиттеу орталығының сертификаттары табыс етілді.

Жаратылыстану-география факультетінің 3-курс студенті 
Ағалиева Светланаға ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің 
ІV республикалық пәндік олимпиадасында география мамандығы 
бойынша жеке есепте І орын алғаны үшін ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің І дәрежелі дипломы, жаратылыстану-
география факультетінің командасына ҚР жоғары оқу орында-
ры студенттерінің ІV республикалық пәндік олимпиадасында 
химия мамандығы бойынша жалпы командалық ІІІ орын 
алғаны үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің ІІІ дәрежелі 
дипломы, жаратылыстану-география факультетінің 4-курс 
студенті  Жолгелдиев Жанболат Бақытұлына ҚР жоғары оқу 
орындары студенттерінің республикалық пәндік олимпиада-
сында 2-орын алғаны үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
ІІ дәрежелі дипломы, жаратылыстану-география факультетінің 
2-курс студенті Серікұлы Нұрбекке ҚР жоғары оқу орындары 
студенттерінің республикалық пәндік олимпиадасында 3-орын 
алғаны үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің ІІІ дәрежелі 
дипломы табысталды.

ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің үздік ғылыми-
зерттеу жұмыстарына арналған республикалық байқауының 
жүлдегерлері - Шукова Елена Валерьевнаға (есеп және аудит, 
2-орын), Айтбаев Нұрбек Еркінұлына (дене тәрбиесі және спорт, 
3-орын) дипломдар тапсырылды.

Жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық 
және экономикалық ғылымдар бойынша студенттердің ең 
үздік ғылыми жұмысына арналған республикалық байқауының  
жүлдегерлері -  Мұқашева Мәншүк Мұратқызына (химия, 
3-орын),  Нұрмұханов Жансұлтан Қайыржанұлына (тарих, 
3-орын), Дүйсеналиева Айнара Жамбылқызына (тарих, 3-орын) 
дипломдар тапсырылды. 

Дене тәрбиесі және спорт мамандығының 1-курс студенті 
Алекешова Дианаға Оңтүстік Корея Республикасында та-
эквандодан алған қара белбеуі, дене тәрбиесі және спорт 
мамандығының 3-курс студенті Махамбетов Сұңғатқа Самбодан 
әлем чемпионатында 2-орын иеленгені үшін диплом (Болгария, 
София қ.), дене тәрбиесі және спорт мамандығының 2-курс 
студенті Серіков Нұрболға Самбодан әлем чемпионатында 
3-орын иеленгені үшін диплом (Болгария, София қ.), дене 
тәрбиесі және спорт мамандығының 1-курс студенті  Гоф 
Евгенийге волейболдан ерлер командасы арасында Қазақстан 
кубогында 2-орын иеленгені үшін медал табыс етілді.

айгүл Ниетова,

РектоРатта

О грантовом 
финансировании науки

16-17 октября в г. Уральске состоялся семинар по под-
готовке заявок на грантовое финансирование научных 
исследований. Семинар был проведен  Национальным 
центром государственной научно-технической экспертизы 
при поддержке Комитета науки МОН РК в сотрудничестве 
с ЗКАТУ им. Жангир хана. 

Цель семинара - улучшение качества подаваемых научных 
заявок, а также укрепление сотрудничества с международными 
научными сообществами. 

В работе приняли участие ведущие научные деяте-
ли Казахстана и представители лучших международных 
университетов мира, в числе которых Гарвардская школа 
медицины (США), МГУ (Россия), Империал Колледж Лондон 
(Великобритания), Университет Брайтона (Великобритания), 
Университетский Колледж Лондона (Великобритания),  
Университет Калифорнии в Беркли (США), Вашингтонский 
университет в Сэнт Луисе (США, Университет Эге (Турция). 
В семинаре приняли участие 26 преподавателей ЗКГУ им. 
М.Утемисова.

Была создана диалоговая площадка между казахстански-
ми учеными и ведущими учеными университетов и научных 
фондов мира.

Жастар - елдің болашағы 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  

университетінде «Біз, жастар, діни сектаға қарсымыз!» атты 
тақырыбында конференция өткізілді. 

Бұл конференцияның негізгі мақсаты болашақ қазақ жа-
старын, Қазақстан аумағындағы діни ұйым секталарының 
көбейіп, шарықтау шегіне жетуіне байланысты жастардың 
бұрыс жолға түсіп кетуіне бағыт беру, діни сауаттарын арт-
тыру болатын. Дін мәселелері қоғам мен мемлекет үшін аса 
маңызды  да күрделі проблемалардың бірі болып табылады. 
Дін қоғам өмірінің барлық жақтарына әсер етіп, қоғамдық 
дамуға зор ықпал етеді. Қазіргі таңда діни секталардың саны 
артуда. Қоғамдық ұйымдар осы мәселелерге байланысты әр 
түрлі шаралар ұйымдастырып, қоршаған ортаға кері әсерін 
тигізбеудің алдын алуда.

Бұл  шараға №1 жатақхананың студенттері және ғылым 

департаментінен  Мажиев Ғилымбек Жәдігерұлы, Ақанов 
Жарас Иебергенұлы қатысып, өздерінің діни ұйымға байла-
нысты дәрістерін оқып, ой-пікірлерін білдірді. 

Құран - барша мұсылмандардың ерекше қадір тұтып, 
ұстанатын кітабы. «Құран» сөзі араб тілінде «көп оқылатын 
к ітап» деген мағынаны  білдіреді. Құранның әл-Китаб, 
әл-Фурқан, Рахмәт, Шифа, Уахи, Азиз, т.б атауларда 
кездесетінін айтып, мәлімдеме беріп кетті. Өзекті мәселелер 
көтерілген маңызды жиын  жастардың бойына күш-қуат беріп, 
көкейлерінде жүрген сұрақтарына студент жастар қонымды 
жауап ала алды.

Біз, тәуелсіз елдің жастары, өзге елдермен тереземіз 
тең болып, әрі қарай алға қойған мақсатымызға жету жо-
лында жалықпай еңбектенуге міндеттіміз. Біздер, Қазақстан 
Республикасының жастары, қазақ жерін, қазақ елін көркейтіп, 
өсіп-өнуіне үлес қосуымыз қажет. Еліміздің болашағы – 
жастардың қолында!

айгерім таШБаева,
тарих және құқық факультетінің 1-курс студенті 

Мен қазақ қыздарына қайран қалам...
.

Үстіміздегі жылдың қазан айының 18-і күні «Ақ Жайықтың ақ шағаласы» 
атанған Ақұштап Бақтыгереева қасиетті білім ордасы М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі әр факультеттің студент 
қыздарымен ашық сырласу сағатын өткізді.

 Бүгінгі Жайықтың қыз Жібегі, сұлу Баянына лайықты Жайық аруларымен 
алғашқы сырласу сағатының ашылуына аталған оқу орнының тәрбие ісі және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Дәрішева Түймеш Малбағарқызы мен 
тәрбие жұмысы бөлімінің жетекшісі Исатаев Мейрам Исатайұлы қатысты. «Мен 
қазақ қыздарына қайран қалам» деген жерлес ақынымыз Жұбан Молдағалиев 
жырымен үндес келген ақын апамыздың бұл дәріс сабағы қазақ қыздарына тән 
пәктік пен адалдыққа, «сабырлы таудай салмақты мінез» бен қайырымдылыққа, 
«жеңілмес мықты қару – нәзіктік» пен тәкаппарлыққа жаны жақын болуға үндеді. 
Көркем шығармаларда кездесетін сұлу әйел бейнелері арқылы өмірден сабақ алып, 
шыңдала түсуімен қатар қазақтың намысты қызы болуға шақырды.

«Өлең-жырды түсіну – сұлулықты түсіну, себебі поэзия – сұлулықтың көрінісі» 
санайтын ақын Ақұштап апамыз дәріс барысында тақырыпқа сай өзінің «Ақ шағала» 
атты жыр жинағынан өлеңдер оқыды:

Осал да болма ойыңнан оңай адасқан,
Өжет те болма орынсыз сөзге таласқан.
Алдымен қызға керегі - пәктік, адалдық,
Одан соң, жаным, жаз мінез керек жарасқан...
«Сіңліге сыр» деп аталатын бұл жыры ақынның туған жері – Ақжайық аруларының 

намысы мен абыройы, ақылы мен бақыты үшін Отанына 
оралуының себебін айқындайды. «Қызға қырық үйден тыю» деп 
атам қазақ бекер айтпаса керек-ті, «Әкеме» жырынан Ақұштап 
апамыздың өз жастық шағында әке үшін қыз бала емес, «әке 
көріп, оқ жонар» демекші, ұлдай тәрбиеленіп өскендігін де 
байқамау мүмкін емес-ті:

Болса да нәзік гүл өңім,
Өсірдің еркек баладай.
Қыз деуді, әке, білемін,
Көңілің жүрді қаламай.
Қалмадым елі қасыңнан,
Мен болдым қызың, ұлың да.
Үйір ғып қойдың жасымнан
Қамшыға, асау құлынға.
Тағдыры қыздың мүлде өзге,
«Жаралды жатқа» - деме сен.
Асығып күткен бір кезде,
Армандай балаң емес пе ем?!
Асау құлындай еркін, ерке кездерінде қазақ аруларының 

«қызым үйде, қылығы түзде», аяғын аңдамай шалыс басуының 
салдарынан бүгінде етегін кеңге жая белең алып отырған жетім, 
тастанды балалардың көбеюінің алдын алу мақсатын көздеген 
ақын сырын ішке бүгіп, тіпті дос құрбысына да ашыла айта 
бермейтін құпиясын қағаз бетіне түсіріп отыру керектігі жөнінде 

өз ақыл-кеңесін берді. Бір заматтары қос етек көйлек, камзол 
киген, «таудан ақын құлатқан бұлақ, қол жетпеген ұнатқан ар-
ман» болған қос бұрымды, шашбаулы арулардың бұл күндері, 
«заманына қарай адамы ма?.. қалай?..» «жүнін жұлған тауықтай» 
бүгінгі бойжеткен қыз – ертеңгі бір-бір үйдің берекесін айрандай 
ұйытып отыратын болашақ ана болатынын ұмыт қалдырып, 
«қысқа көйлек белін ашты, кіндік тесіп, сырға тақты» қылықтары 
өз алдына, қызға лайықты ар-ождан, ибалықтан безгендігі 
қынжылтады ақын апамызды.

Ол қолдан шелектен су ішті бүгін,
Өжеттің кім түсінсін ішкі мұңын.
...Асаудан жуас болдық, өмір деген,
Қояр ма мойындатпай күштілігін,- деп жырлағанындай, 

өмірдің бой бермес қиын белестерінде сонау 1945 жылдары 
зұлмат соғысты көзі көрген ұшқыш Хиуаз Доспанова, «Максим» 
пулеметін серік қылған Мәншүк Мәметова, мерген Әлия 
Молдағұлова сынды батыр апаларымыздың ерліктерін бір сәт 
еске алып, ескеруді үлгі-өнеге етеді.

Мұндай дәріс сабағы – сырласу сағаттарының әлі де бола-
тынын жоспарына нық бекіткен екен ақын. Біздер де қасиетті 
білім ордамызда ақын апамызды дәл осылай құшақ жая қарсы 
алатын күндерді асыға күтеміз әлі-ақ.

Әйгерім ҚауеН, 
филология факультетінің 2-курс студенті

Жайықты 
әнмен тербеткен... 

2012 жылдың 24-25 қазан күндері аралығында Қазақстан 
және Қырғызстан Республикаларының еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
ҚР «Парасат», Қырғызстан Республикасының «Дәнекер» 
ордендерінің иегері, Жамбыл және Шыңғыс Айтматов 
атындағы халықаралық әдеби сыйлықтардың лауреаты, 
белгілі сазгер, жазушы, өнер зерттеушісі Илья Жақанов 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ мәдениет және өнер факультетінің 
студенттеріне және магистранттарына жеке дәріс оқыды.

Илья Жақановтың жазушылық, композиторлық мұрасының 
ішінде Жайық өңірі ерекше көркемдікпен мазмұндалады. 

Композитор өз шығармашылығында өңірдің табиғатына, 
геосаяси жағдайына үлкен мән беріп, көкірегіндегі үлкен 
сезімін әнге қосады. Оның көптеген  туындыларының ішіндегі 
Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Еділ мен Жайық» 
әнінің орны бөлек. Халық арасына тез таралған әнде қос 
өзеннің ағысы секілді, шекаралас жатқан халық өмірінің бір-
бірімен астасып жатқан тұрмыс-тіршілігі, тарихы жырланады. 
Қазіргі кезде И.Жақановтың бұл туындысы достық символы 
ретінде халық арасына тез таралып, республикамыздың ше-
бер орындаушыларының репертуарынан табылып, концерттік 
бағдарламалар, ақпарат құралдары арқылы кең насихатталу-
да. Сонымен қатар, композитордың Ақжайық өңіріне арналған 
«Оралдың ерке самалы», «Ағады, Жайық, ағады» атты әндері 

де ел арасында кеңінен орындалады. 
Ән деп жүрегі соққан, жастық арман жылуында маужыраған, 

туған жерге деген асыл сезім құшағында тербелген, достыққа 
деген пәктікті жүрегінде әлдилеген қазақ елінің әрбір перзенті 
Илья әндерінің жаныңды баураған сазының ғажайып лиризмге 
бөккен мелодиясымен сусындап өсті.

Композитордың өзі елдің қай бұрышына, қай түкпіріне 
барса да, қай республикаға қадам басса да, оны бауырындай 
қабылдайды. Илья Жақановтың саз өнерін Ақ жайық жастары да 
ерекше ілтипатпен қастерлейді және қастерлей бермек.
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АО «НЦНТИ» крупный информационный центр 
Казахстана, занимающийся вопросами создания госу-
дарственных ресурсов научно-технической информа-
ции, изучения информационных потребностей, обе-
спечения научно-технической информацией ученых и 
специалистов и доступа потребителей к отечественным 
и зарубежным источникам информации, основанный 
в 1957 году. 

ДеятельнОсть 
национального центра 

научно-технической информации
Главная задача АО «НЦНТИ» - формирование массива 

государственных информационных ресурсов в научно-
технической сфере страны, включая информацию о 
научном потенциале в целом. В их составе массивы до-
кументов и сведения о национальных, республиканских, 
целевых, отраслевых, межотраслевых, региональных 
научно-технических программах и программах фунда-
ментальных исследований, завершенных НИР и ОКР, 
защищенных диссертациях, депонированных рукописях 
научных работ, научно-технических разработках.

За эти годы Национальным центром научно-технической 
информации подписаны Национальные лицензии с Научным 
подразделением ТhomsonReuters, центром обслуживания 
клиентов SpringerGmbH, а также с компанией Elsevir. Что 
позволяет казахстанскому академическому сообществу по-
лучать бесплатный доступ к данным электронным ресурсам 
в пределах вуза. Учитывая острую необходимость научного 
сообщества Казахстана в зарубежных информационных 
ресурсах - научных журналах, базах данных, АО «НЦНТИ» 
занимается популяризацией зарубежных ресурсов и повы-
шением престижа казахстанской науки на международном 
уровне.

Ра б о т а  н а п р а в л е н а  н а  ул у ч ш е н и е н ау ч н о -
исследовательской активности казахстанских ученых, 
изучение информационных потребностей, создание госу-
дарственных ресурсов научно-технической информации.

Связаться с филиалом НЦНТИ в ЗКО можно по адре-
су: 090000, г.Уральск, пр. Достык-Дружбы 218/2, каб.107,e-
mail: zkf_ncnti@mail.ru, тел: 8 (7112) 53 58 76; сот: 8775 408 
76 19; 8777 183 47 17.

Жақсы кітап – жан азығы

кітапханашылардың 
басқосуы

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми кітапханасында «Әлемнің шапағатнұрлы 
адамдары» атты ақпараттық-танымдық, әдістемелік жинақтың тұсаукесер рәсімі болып өтті.

«ТаугулПринт» баспасынан Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Әлемнің 
шапағатнұрлы адамдары» атты жинақтың тұсаукесер 
рәсіміне БҚМУ оқытушылары мен студенттері, 
баспасөз басылымдарының өкілдері, БҚО білім 
басқармасының өкілі мен ұстаздар қауымы қатысты.

Жастардың дүниетанымын толықтыру бағытында 
жасалған «Әлемнің шапағатнұрлы адамдары», 
«Одаренные люди земли» атты екі тілде жазылған 
ақпарат тық-танымдық , әд іс темел ік жинақ ты 
құрастырушылар - облыс мектептерінде көптеген 
жылдар бойы қызмет еткен, 1968 жылы А.С.Пушкин 
атындағы Орал педагогикалық институтының  тарих-
филология факультетін тәмамдаған Миуа Ғалымқызы 
Наурызғалиева мен университет түлегі, мәдениет 
және өнер факультетін үздік дипломмен тәмамдаған 
Гаухар Амангелдіқызы Капушова.

Алғашқы сөз кезегін алған М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың тәрбие ісі және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректоры Түймеш Малбағарқызы Дәрішева 
кітап авторы М.Ғ. Наурызғалиеваны жарық көрген 
жинағымен құттықтап, еңбегіне зор табыстар тіледі. Жаңа кітаптар 
кітапхана сөресінен табылсын деген ізгі ниетін білдірді.

Тұсаукесерге қатысқан облыстық «Жайық ұстазы» газетінің 
редакторы Ақмаржан Бақытқызы Таубаева «Жаңа кітап – жан 
азығы» атты баяндамасында кітаптың тарауларына талдау 
жасап, ақпараттық-танымдық жинақтың берері мол екендігін 
барша тыңдаушы қауымға баяндап берді.

Кеш барысында жинақта топтастырылған Ерназар 
Қисахметовтың «Азаттық» өлеңін 02202-топ студенті Әмірашев 
Нұркен орындаса, 02105-топ студенті Лесов Наурызбек 
Қ.М.Тарыбаевтың «Қорқыт баба» өлеңін оқыды. Ал, Махамбеттің 
күйі «Қайран Нарынды» БҚМУ оқытушысы Асқар Құсайынов 
орындап берді.

БҚО Білім басқармасының әдіскері Нұржан Жұмабекұлы 
Сәбитов «Ілгілік ілімі – болашаққа қорған» тақырыбындағы 
мәліметінде атаулы іс-шараның мән-жайын, жинақ-кітаптың 

әдістемелік құрал ретінде қолдануға болатындығын айтып, 
авторға шығармашылық табыстар тіледі. 

Кеш соңында сөз алған құрастырушы автор Миуа Ғалымқызы 
Наурызғалиева кітаптың қандай мақсатпен жазылғандығын, 
берері мол дүние екендігін баса айтып, кітаптың соңында 
электронды нұсқасымен қатар, музыкалық шығармалардың 
жиынтығы бар екендігін көрсетті және шара қонақтарына, 
ұйымдастырушыларға шексіз ризашылығын білдірді.

 «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа 
қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан 
да тыйылар едік» деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, кітап адам 
баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен 
тағылымының алтын сандығы екенін ұмытпайық, ағайын!

Назгүл еРМекҚаЛиева,
 ғылыми кітапхана әдіскері

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 80 жылдық мерей-
тойына орай Батыс Қазақстан облысындағы жоғары 
оқу орындары, техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдары кітапханаларына әдістемелік орталық болып 
табылатын университет ғылыми кітапханасы «Оқу орны 
кітапханаларының оқу үрдісіндегі рөлі, даму кезеңдері мен 
бағыт алысы» атты облыстық семинар өткізді. 

Конференцияға Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғылыми 
кітапханасы, Біліктілікті арттыру институтының кітапханасы, 
Жәнібек, Шыңғырлау, Переметное, Ақсай техникалық кол-
ледж кітапханалары, Орал қаласындағы №12, №1, №3, 
№4 кәсіптік лицей кітапханалары, Орал гуманитарлық-
техникалық колледжі, Орал медициналық колледжі, Орал газ, 
мұнай және салалық технологиялар колледжі, Орал қаржы-
экономикалық колледжі, Батыс Қазақстан инженерлік-техникалық 
колледжі, Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж 
кітапханаларының кітапханашылары қатысты.

Конференцияның ашылу мәжілісінде сөз алған т.ғ.д., про-
фессор, БҚМУ-дың ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры Ә.Қ.Мұқтар 
университет ғылыми кітапханасының арнаулы кәсіптік білім беру 
орындарының кітапханаларына әдістемелік орталық болып 
табылатындығын, жыл сайын жоспарға сай түрлі тақырыпта 
семинарлар өтетіндігін баса айтып өтті. БҚМУ-дың 80 жылдық 
мерейтойына орай ұйымдастырылған облыстық конференцияға 
қатысушы кітапханашыларға ақ жол, шығармашылық табыстар 
тіледі.

К і тапхана дирек торы Т.А лимбекерова облыс тық 
конференцияға қатысушыларға қош келдіңіз айтып, жұмыстарына 
сәттілік тіледі. Ғылыми кітапхананың даму кезеңдерін қамтыған 
«Университет інжу-маржаны»: 80 жылдық тарихы бар ғылыми 
кітапхана өмірі мен даму барысы» атты баяндамасын оқыды.

Конференцияның жұмыс бағдарламасына сәйкес Жәңгір хан 
атындағы БҚАТУ кітапханасының директоры А.Б.Есенаманова 
электронды кітапхананың даму барысын, әр түрлі жобалармен 
жұмыс жасайтындығын, жеткен жетістіктерін слайд арқылы 
тізгіндеп айтып берді. Орал газ, мұнай және салалық техноло-
гиялар колледжі кітапханасының меңгерушісі К.Ж. Умбетова 
«Кітапханада ақпараттық-электронды ресурстарды қолдану» 
атты мақаласында кітапхана саласында қолданылып жатқан 
жаңа ақпараттық технологиялар, электрондық ресурстар, 
пайдаланушыларға қызмет көрсетудің жаңа формалары, 
кітапхана қорларын сақтау – бұл бүгінгі күннің белесі екендігін 
баса айтып, колледж кітапханасында 12 компьютерден тұратын 
электронды оқу залы жұмыс жасайтындығын мақтанышпен 
атап өтті.

Орал газ, мұнай және салалық технологиялар колледжінің 
кітапханашысы Т.С.Шимко мен Орал қаржы-экономикалық колледж 
кітапханасының меңгерушісі В.Искакова өз баяндамаларында 
білім беру ошақтарындағы кітапханалардың қалай жабдықталуы 

керектігін, оқырмандармен жүргізілетін жұмыстарды, заманға сай 
жүргізілген ақпараттық-библиографиялық іс-қызметтерді атап 
өтті. Ғылым мен техниканың қарқынды дамыған қазіргі кезеңінде 
кітапхананың қызмет көрсету ауқымы электронды ресурстармен 
толығып жатқандығын көрсетті.

Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі кітапхана-
сының меңгерушісі М.Ә.Такеева «Колледж кітапханашыларының 

кәсіби біліктілігі, оқырмандармен жүргізілетін тәрбие жұмыстары» 
атты баяндамасында кітапханада басқа жұмыс түрлерімен 
қатар өткізілетін түрлі іс-шаралар ұйымдастырылатындығын, 
жастардың рухани жан-дүниесін, ой-өрісін байытуға, жоғары 
эстетикалық талғамын, адамгершілікке, елі мен жерін сүюге, 
құрметтеуге, кітапқа деген өзіндік махаббатын оятуға ықпал етуге 
маңызы зор  екендігін атап өтті.

Конференцияның қадірлі қонақтары Краснодар мемлекеттік 
мәдениет және өнер университетінен келген п.ғ.д., А.А. Горбачев, 
университет ғылыми кітапханасының ардагерлері Ф.Н.Сұлтанова, 
Г.Т.Бурекешева, Г.З.Таушевалар кітапхана тарихы мен даму 
кезеңдерінен естеліктер айтып өтті. Университет ұжымына, 
кітапханашыларға жетістіктер тіледі.

Конференция барысында кітапхананың өзекті мәселелері де 
көтерілді. №13 кәсіптік колледж кітапханасының кітапханашысы 
И.П.Черкова жалпы кітап қорын, жасалып жатырған жұмыстарды 
айта келе, кітапханада компьютердің жоқтығын айтты. Жәнібек 
колледжінің кітапханашысы А.С.Баташева кітапханада өтетін 
көпшілік іс-шараларды, мектеп кітапханаларымен байланысын, 
бірлесе жұмыстанып жатқандығын, баспасөз басылымдарын 
уақытымен алатындығын, кітапханада жұмыс компьютерінің 
бар екендігін, жұмыс барысының қанағаттанарлық тұрғыда 
жүргізіліп жатқандығын тілге тиек етті. Сондай-ақ, қаладағы 
колледж кітапханалары кітапханалық бағдарламалармен әлі де 
болса жабдықталмағандығы сөз болды. Автор Дильмуханованың 
«Библиотечное дело» бағдарламасы тиімді, әрі арзан екендігі осы 
бағдарламаны алып қолданысқа енгізу қажеттілігі айтылды.

Оқу орнындағы кітапханалардың өзекті мәселелері мен 
алдағы жоспарлары, жасалып жатырған жұмыстары мен 
жетістіктері айқындалған конференция жұмысы өз мәресіне 
жетті. Конференцияға қатысушыларға естелікке университет 
тарихынан кітаптар мен қалта кітапшасы ұсынылды.

22 октября в ЗКГУ состоялся семинар Thomson 
Reuters «Как опубликовать статьи в журналах с 
импакт-фактором», организованный при информаци-
онной поддержке АО «Национальный центр научно-
технической информации».

Семинар провел Сергей Парамонов, кандидат хи-
мических наук, специалист по обучению и поддержке 
клиентов. Принявшие участие в семинаре преподаватели 
и магистранты получили сведения по публикации статей в 
научных журналах с импакт-фактором. Прежде чем статья 
будет опуликована, необходимо пройти несколько этапов. 
Прежде всего необходимо выбрать журнал. Затем озна-
комиться с требованиями к оформлению статей. Затем 
следует отправка статьи на рецензию в журнал. И если 
статья будет принята, она будет отправлена на доработку. 
И лишь после исключения всех замечаний статья будет 
опубликована.

Вполне вероятно, что поступит отказ от публикации. 
Тогда необходимо вернуться к первому этапу – выбору 
журнала.

Господин Парамонов детально рассказал, как и где в се-
тях можно найти необходимые сайты поиска журналов, а также о 
различных стратегиях публикации научных работ, рекомендовал 

Thomson Reuters о публикации статей

наиболее приемлемые платформы и программы. 
По кончании семинара участники получили сертификаты.
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 история зкГу им. М.утемисова в датах 

ЗКГУ - один из старейших 
вузов страны (основан в 1932г.)

(Продолжение. Начало в №2, №3, №7, №8)
В 2005 году был создан и на сегодняшний день плодотворно 

осуществляет свою деятельность студенческое самоуправление. В 
его состав входят: студенческий ректор, председатели молодежных 
общественных объединений, студенческие деканы. 

Традиционным в университете является проведение мероприя-
тий: «Посвящение в студенты», «БҚМУ дарабозы», «Студенческая 
весна», «Ана тілі аруы», «Ана тілі сұлтаны», танцевальный марафон 
ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, акции: «Мы поддерживаем 
здоровый образ жизни»; новогодние вечера, «Ректорский бал», 
тематические встречи, КВН, творческие выставки, вечера встречи, 
круглые столы, спортивные мероприятия и спортивные эстафеты.

Молодежные  общественные объединения: дебатный центр 
«Акикат», «Студенческий профсоюз», «Жас экономист», «Альянс 
студентов Казахстана», клуб «Достық», студенческий театр 
«Мұрагер», юридическая клиника, студенческий отряд содействия 
полиции, студенческий отряд «Жасыл ел», студенческий строи-
тельный отряд, молодежное крыло «Жас Отан» является центром 
для реализации идей студенческой молодежи, творческого роста 
студентов.

К Международному Дню студентов ежегодно в университете 
проводится торжественный вечер, где проводится награждение 
студентов, особо отличившихся в учебе, в науке, спорте и в обще-
ственной деятельности. Студенты награждаются грамотами, ди-
пломами, ценными подарками. Лучшие студенты представляются 
в номинациях: «Лучший в науке», «Отличник учебы», «Лучший ор-
ганизатор», «Лучший спортсмен», «Лучший в творчестве», «Лучший 
боец ССО», «Лучший боец Жасыл ел».

Студенты, достигшие высоких результатов в учебе, науке, обще-
ственной деятельности, получают именные стипендии: имени Н.А. 
Назарбаева, Аль-Фараби, Г.Мусрепова, М.Толебаева, А.С.Пушкина, 
М.Утемисова, В.Иванова, М.Тлеужанова, А.Тайманова. 

Университет имеет прекрасную учебно-образовательную и 
материальную базу:

- 8 учебных корпусов;
- научная библиотека с читальными залами и абонементами во 

всех   учебных корпусах;
- компьютерный комплекс (1200 ед. компьютеров и оргтехники, 

бесплатный Интернет для студентов и магистрантов, 14 мобильных 
интерактивных и мультимедийных классов);

- учебные лаборатории и телевидение;
- издательский центр и СМИ;
- пять филиалов музея университета: музей археологии и этно-

графии, музей экологии, исторический музей, музей декоративного 
и прикладного  искусства; 

- пять конференц-залов;
- студенческая юридическая  клиника;
- Дворец спорта;
- студенческое общежитие;
- студенческая поликлиника;
- балетные залы;
- швейная мастерская;
- ювелирная мастерская;
- мастерская по изготовлению музыкальных инструментов;
- студенческие столовые и кафе;
- туристическая база на озере  Чалкар;
- агробиостанция.
В 2011 года Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова 

возглавил академик Асхат Салимович Имангалиев.
* * *

Сегодня Западно-Казахстанский государственный университет 
им. М.Утемисова как крупнейший образовательный и научный центр 
региона не только продолжает сохранять свою историю и лучшие 
традиции, но и непрерывно развивается и совершенствуется. 

2011 г.  – По итогам рейтинга независимого Агентства Казахстана 
ЗКГУ вошел в десятку лучших вузов Казахстана. 

В структуре университета функционируют 6 факультетов 
(естественно-математический, филологический, педагогический, 
экономики и управления, культуры и искусства, истории и права), 
колледж, департамент по академическим вопросам, Центр страте-
гического развития и аккредитации, Центр информационных и об-
разовательных технологий, молодежный центр развития, спортклуб, 
Совет молодых ученых. В вузе функционирует региональный центр 
переподготовки кадров и дополнительного образования, издатель-
ский центр и СМИ,  действует студенческое самоуправление.

23 кафедры готовят кадры по 50 специальностям бакалавриата, 
24 специальностям высшего научно-педагогического образования 
(магистратура) и 4 специальностям PhD. Контингент студентов и 
магистрантов – около 4000 чел.

Западно-Казахстанский государственный университет им. 
М.Утемисова, с современной материальной и учебно-методической 
базой, сложившимися и развивающимися научно-педагогическими 
школами, высококвалифицированными кадрами, стремится быть 
элитным вузом региона по предоставлению комплекса социаль-
ных, экономических и образовательных услуг в образовательном 
пространстве Республики Казахстан с последующим выходом на 
мировой рынок.

За 80 лет своего существования университет занял достойное 
место в ряду ведущих высших учебных заведений страны. Из его 
стен вышло не одно поколение талантливых учителей, которые 
трудятся не только в ЗКО, но и по всей стране. Многие наши выпуск-
ники добились выдающихся успехов в науке, политике, творчестве 
и других сферах.

Свыше 70 тысяч высококвалифицированных специалистов, 
вышедших из стен старейшего вуза, являются нашим профессио-
нальным и духовным богатством. Среди выдающихся выпускников 
вуза – известные общественные и государственные деятели, руко-
водители и ведущие специалисты государственных предприятий 
и частных фирм: Б.С.Айтимова – Постоянный представитель РК 
в ООН, И.Н.Тасмагамбетов – аким г.Астаны,  доктор политических 
наук, Ж.Ш.Какишев – бывший депутат Сената Парламента РК, 
Л.И.Беда – дважды герой Советского Союза, летчик, Р.Х.Сариева – 
председатель комитета по управлению архивами и документацией 
Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, 
Э.Г.Габбасов – экс-сенатор Парламента РК, писатель, Р.И.Нафигов 
– академик АН Татарстана, доктор исторических наук, Б.Железчиков 
– директор Поволжского института археологии АН СССР, доктор 
исторических  наук, А.Д.Тайманов – академик АН КазССР, доктор 
физ.-мат.наук, профессор, Е.И.Тарасенко, Ш.А.Утемисов – депута-
ты Мажилиса парламента РК, Е.А.Агелеуов – доктор биологических 
наук, профессор.

Выдающиеся люди науки и культуры – гости ЗКГУ, ставшие 
почетными профессорами: М.Жолдасбеков, И.Тасмагамбетов, 
А.Днишев, Т.Мусабаев, Т.Шамелов, А.Амонашвили, М.Бисенгалиев, 
Крис Крейкер, К.Мырзалиев, А.Бактыгереева, Е.Мусиреп, 
А.Кекильбаев, Ф.Онгарсынова, экс-аким Западно-Казахстанской 
области Б.Измухамбетов.

Ұстазым, менің, ұстазым...

 «Ұстаз болу – бұл адамтану, адамның күрделі және 
қызықты, шым-шытырығы мол рухани жан-дүниесіне үңіле 
білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер – 
ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады» - деп 
В.А.Сухомлинский айтқандай, бар өмірін білікті де білімді 
шәкірттер дайындауға арнаған ұлағатты ұстаздардың бірі 
де бірегейі Ұлдай Рысқалиқызы - батыс  өңірінің жер-су 
атауларының сырын зерттеген, қазір заман талабына сай  
шәкірттерге білім маржанының жақұттарынан  дәріс беріп 
жүрген табанды да, білгір ұстаз.  Өзіндік құнды пікірімен, тура 
сөзімен ерекшеленіп тұратын өр  тұлғалы ұстаз. 

Әсерлі кездесуде білгір маман болумен қатар, шәкірттеріне 
аналық шуақ төге білетін Ұлдай Рысқалиқызының өмір жолы 
туралы сыр шертіліп, кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге боларлық  
істері туралы мәліметтер берілді. Қатысушылар ұстаздарына 
жауабы қызықтыратын  сұрақтар қойып, біраз мағлұматтарға 
қанық болды.

Ұстаздарына деген шексіз құрметті студенттер мен Ұлдай 
Рысқалиқызының шәкірттері ән арқылы, жүрек түкпірлерінен 
шыққан өз туындыларын жолдау арқылы жеткізді.

Ұстаз - ұлағатты есім.  Шәкірттерін білім  нәрімен  сусын-
датып, тәлім-тәрбие және  адамгершілік рухта бағыт беруде 
Ұлдай Ержанованың орны ерекше.  Сондықтан ол әрдайым 
қасиетті тұлға ретінде ерекшеленіп, шоқтығы биік  тұғырдан 
орын алатындығын ұлағатты ұстаздың алдынан өткен шәкірттері 
мойындай отырып, еңбегіне бас иеді.

Қазағым «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деп  қалай 
тауып  айтқан. Ұлдай Рысқалиқызының әр сабағынан ұшан-
теңіз білім нәрімен сусындап, ұстазымыздың кісілік қасиетінен 
қайраттанып, аналық мейірімінен қанаттанып шығамыз.  

«Біздің  кәсіп - біреу бала  оқыту» деген  сөзді айтуға 
арланбай-ақ мақтанышпен  айтып  жүреді.  Ғалым ұстаздың, 

ана-ұстаздың жанымызға жақын, жүрегімізге жылы тиетін  
өрелі сөздері бізге қаншама қуат бергенін іштей сезінеміз - 
дейді Ұлдай Рысқалиқызының шәкірттері.

Ұстаз ақыл-ойы мен күш-қуатын балаларға арнап, жан аямай 
еңбек етеді. Өйткені ол, оның көкірек көзін ашып, дүниетанымын 
кеңейтіп, қияға қанат қақтырады. Сондықтан да, арман қуған 
балалар да, тіпті дарынды ойшылдар да ұстазды ерекше пір 
тұтып қадірлейді және қадірлей бермек.

С. БеккуЖиева

24 октября в музее ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась встреча студентов с выпускником нашего вуза, кандидатом педаго-
гических  наук, доцентом кафедры «Теория и методика физического воспитания» ЗКГУ Булатом Укасовичем Альмухановым. 
Такие встречи нередки в музее, проводимые по инициативе его заведующей Минслу Каершиевны Есикеновой. Музей, 
по мнению Мислу Каершиевны, не место, где должны пылиться стареющие экспонаты и пожелтелые фотографии. Это 
место памяти и вдохновения для молодых, место встречи и общения разных поколений.

Встречи в музее Булат Укасович – преподаватель с большим стажем. В 1972 
году окончил Уральский пединститут им. А.С.Пушкина (ныне 
ЗКГУ им. М.Утемисова) факультет физвоспитания, в 1994 году 
защитил диссертацию в Российском Государственном педин-
ституте им. А.Герцена. Научная деятельность Булата Укасовича 
направлена на разработку учебно-методических пособии и 
учебников по физической  культуре и спорту.

Альмуханов Булат Укасович опубликовал свыше 160 на-
учных работ, награжден почетной грамотой Министерства 
образования и науки.

На встрече были зачитаны рекомендательные письма 
«Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург», Западно-Казахстанского областного  института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров, ректора Западно-Казахстанского государственного 
университета  им.М.Утемисова академика Асхата Салимовича 
Имангалиева.

Студенты подготовили небольшую концертную программу, 
сказали теплые слова коллеги.

В стихотворении, прочитанном на встрече студенткой 1-го 
курса филфака Лаззат Шынгалиевой «Разными бывают учите-
ля», есть слова:

Поговорить бы с ними - и есть о чем -
Да все как-то нет времени.
Остается лишь пожелать, чтобы у каждого из студентов и 

преподавателей находилась минутка времени для теплой и 
искренней беседы.

Осындай тақырыппен қазан айының төртінші жұлдызында БҚМУ орталық  мұражайында  ұстаздар күні  мерекесіне 
орай университет түлегі, филология  ғылымдарының  кандидаты, доцент Ержанова  Ұлдай  Рысқалиқызымен   кездесу  
кеші өтті.

Ветераны посетили музей
С 16 по 18 октября в Уральске проходил Республиканский семинар-совещание ветеранских организаций Западных об-

ластей «Ардагерлер ұйымдары кәзіргі кезде. Тәрбие, мәселелер». В связи с этим мероприятием делегаты из Атырауской, 
Актюбинской и Мангыстауской областей посетили военно-исторический музей ЗКГУ им. М.Утемисова. Экскурсию провел 
руководитель музея Павел Романович Букаткин, участник Великой Отечественной войны, историк, педагог.

Убеленные сединами мужчины, вышедшие 
на заслуженный отдых, но остающиеся в рядах 
активных граждан, сегодня с мальчишеской 
страстью слушали рассказ ветерана войны о 
тех далеких героических днях. Внимательно 
рассматривали гости музея панораму битвы 
312 стрелковой дивизии, вспоминая близкую 
для них историю. Ведь многие из них – дети во-
енных лет. 

Затаив дыхание, выслушали историю о 
том, как случай из трудовой биографии Павла 
Романовича стал толчком к пополнению истории 
Сталинградской битвы и зачисления Западного 
Казахстана в разряд ближнего тыла.

Председатель Совета ветеранов Атырауской 
области Катимолла Ризуанов от имени всех 
делегатов поблагодарил Павла Романовича 
Букаткина за экскурсию и выразил общее мнение, 
что такие музеи необходимы для воспитания 
молодежи в духе патриотизма.
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 серебряный век

словесность

«Если душа родилась крылатой»
(к 120-летию со дня рождения М.и.Цветаевой)

Жизнь Марины Ивановны Цветаевой совпала с периодом 
трагических катаклизмов XX века. Ей пришлось пережить первую 
мировую войну, февральскую революцию, октябрьский перево-
рот 1917 года, время сталинских репрессий 30-х годов, начало 
Великой Отечественной войны. 

В публицистической статье «Поэт и время» она так писа-
ла об отклике художника на события современной ему эпохи: 
«Современность поэта во стольких-то ударах сердца в секунду, 
дающих точную пульсацию века – вплоть до его болезней, во 
внесмысловом, почти физическом созвучии сердцу эпохи и моё 
включающему, и в моём – моим – бьющемуся». Поэзия Цветаевой 
в полной мере отразила драматические испытания, выпавшие на 
долю русского интеллигента XX века. 

Марина Ивановна родилась 26 сентября 1892 г. (по старому 
стилю). Её отец, Иван Владимирович Цветаев, учёный с мировым 
именем, директор Московского Румянцевского и Публичного му-
зеев, создатель Музея изящных искусств на Волхонке, связывал 
дочь с миром античного искусства, истории, философии. Мать, 
Мария Александровна Мейн, талантливая пианистка, восхищав-
шая Антона Рубинштейна, привила девочке любовь к музыке, 
живописи, иностранным языкам, немецкой литературе. 

Первые сборники стихов М.И.Цветаевой «Вечерний альбом» и 
«Волшебный фонарь» интересны для нас как книги – предвестия 
будущей Цветаевой. В них она вся – как в завязи: со всей предель-
ной искренностью, ясно выраженной личностью: Лирическая 
героиня исполнена сильнейшей жажды любви к жизни, она хочет 
испытать всё, что может выпасть на долю человека. 

Я жажду сразу – всех дорог! («Молитва»)
В своей программной статье «Искусство при свете совести» 

М.И.Цветаева определяла произведение искусства как «произ-
ведение природы», но «долженствующее быть просвещённым 
светом разума и совести». Эстетическое начало в творчестве 
поэта теснейшим образом связано с этическим, нравственным, 
духовным.

В лирике Цветаевой нашли отражение имена почти всех её 
поэтов – современников, ставших впоследствии классиками 
поэзии Серебряного века: Ахматова и Мандельштам, Волошин 
и Пастернак, Эллис и Брюсов, Есенин и Маяковский привлека-
ли пристальное внимание Цветаевой и находили отзвук в её 
поэзии. 

Размышляя о природе творчества, Цветаева приходит к ёмко-
му афоризму: «Равенство дара души и глагола – вот поэт». 

В 1920 году она записывает: 
«У ваятеля может остановиться рука (резец),
У художника может остановиться рука (кисть),
У музыканта может остановиться рука (смычок)
У поэта может остановиться только сердце.
Любовь к России красной нитью проходит через всё 

творчество Цветаевой, но особенно ярко проявляется в её сбор-
нике «Версты» в цикле «Стихи о Москве». 

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный
Мы все к тебе придём.
И льётся аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
(«Стихи о Москве»).

В годы революции драматичность судьбы Цветаевой, стра-
давшей от безвестности и непризнания, усугубилось опасной 
двусмысленностью положения, в котором она оказалась из-за 
того, что её муж, Сергей Эфрон, был в рядах белой армии.

Почти три года живя в голодной Москве, терпя не просто 
нужду, а нищету, потеряв ребёнка, умершего от голода, она не 
имела о муже никаких сведений. Лишь позднее выяснилось, что 
Эфрон волною отступления был унесён в Чехию, став эмигрантом. 
В 1922 году Цветаева выехала к мужу. 

Эмиграция оказалась бедой, несчастьем, тоской и – неволь-
ным, незаслуженным позором в официальных кругах её родины, 
повлёкшим за собой отлучение от родной земли. 

Первые три года она жила в пригородах Праги – Вшенорах 
и Мокропсах, затем переехала в центр русской эмиграции – в 
Париж. 

С горечью и болью встретила Цветаева известие о захвате 
Чехословакии фашистской Германией. В «Стихах к Чехии» она вы-
ступила художником пламенного гражданского темперамента. 

Не умрёшь, народ!
Бог тебя хранит!
Сердцем дал – гранат,
Грудью дал – гранит.
(«Стихи к Чехии»)
В тяжелейшие годы эмиграции Цветаева обращается к образу 

А.С.Пушкина. Её отношение к поэту – кровно заинтересованное и 
совершенно свободное, она обращается к нему как к единомыш-
леннику, товарищу «по мастерской»:

Вся его наука –
Мощь. Светло гляжу.
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.
(«Стихи к Пушкину»)
Вслед за мужем и дочерью М.И.Цветаева с сыном Георгием 

возвращается в СССР. Её близких настигает лавина сталин-
ских репрессий: сестра сидела в лагере, муж был арестован и 
расстрелян, дочь Ариадна провела в лагерях и ссылках около 
двадцати лет.

Интуицией поэта она предчувствовала неизбежность траги-
ческого исхода своего возвращения: 

Мне Францией – нету 
Щедрее страны! -
На долгую память 
Два перла даны. 
Они на ресницах 
Недвижно стоят. 
Дано мне отплытье 
Марии Стюарт. 
31 августа 1941 года в Елабуге М.И.Цветаева кончает жизнь 

самоубийством. 
Поэт умирает – его поэзия остаётся. Исполнилось пророче-

ство Цветаевой, что её стихам «настанет свой черёд». Сейчас они 
вошли в культурную жизнь мира, в наш духовный обиход, заняв 
высокое место в истории поэзии. 

Р.Э.винник, 
ст. преподаватель кафедры русской филологии

Человек , Ученый, Педагог
Именно так, с большой буквы, мы говорим, вспоминая Зою Ивановну Туаеву. 

8 октября 2012 года ей бы исполнилось 75 лет.
На кадрах домашнего видео немолодая женщина особым проникновенным, певучим 

голосом рассказывает сказку. Зрители, собравшись в кружок – семья, друзья – внима-
тельно слушают, погружаясь в необычный мир спектакля одного актера. Зоя Ивановна, 
добрая выдумщица, околдовывает зрителей. И мы, глядя на эти давнишние кадры, не 
можем оторваться от экрана. И очень хочется, чтобы это кино не кончалось.

Как попала в казахский город Уральск осетинка Зоя? Привез ее, сраженный красо-
той, особым очарованием влюбленной в литературу девушки, молодой ученый Разак 
Абузяров. Ах, эти Горки Ленинские, незабываемая Москва! Встреча двух филологов 
была предопределена свыше. Иначе как объяснить в этом непостоянном мире поэти-
ческую любовь двух, казалось бы, таких разных людей, родившихся и выросших в 
разных концах света, впитавших разную культуру? 

Красивых девушек немало. Но так страшно заглянуть в душу – что там, в потемках? 
Свет души и глубина знаний, доброта и мягкость навсегда полонили мужчину. Сколько 
лет прошло? Стали большими дети, выросшие буквально на кафедре и в учебных клас-
сах, родились внуки, приходит черед правнукам. А не отпускает Разака Абдрахмановича 
этот плен. И в этот светлый день он повторяет уже который раз: его успех как ученого 
– заслуга супруги. И большой любви, добавляют те, кто знал эту семью.

На встрече, организованной кафедрой русской филологии филологического 

факультета при участии семьи – детей и супруга, выступали кол-
леги, ученики Зои Ивановны Туаевой, нынешние студенты.

Свое вступительное слово декан филологического фа-
культета Карлыга Таскалиевна Утегенова открыла изречением 
Вильяма Артура Ворда: «Посредственный учитель рассказывает, 
хороший учитель объясняет, замечательный учитель показывает, 
гениальный учитель вдохновляет», - ставшим лейтмотивом вече-
ра встречи. Удивительно было видеть, как, вспоминая образ лю-
бимого преподавателя, вновь становились студентами опытные 
учителя, молодели ее коллеги и как те, кто не имел чести быть в 
числе ее учеников, откровенно сожалели об этом. 

За 27 лет работы в педагогическом институте (ныне ЗКГУ) она 
не просто подготовила, обучила сотни учителей русского языка и 
литературы, а «вдохновила на учительство, передала зажженный 
факел труда и веры в силу профессии». Об этом они понимают 
сейчас, уже опытные профессионалы. А тогда, в те прекрасные 
студенческие годы, выслушивая комментарии скромного и бес-
конечно тактичного педагога к путевым записям с летней практики, 
чувствовали себя, по меньшей мере, Радищевыми и Пушкиными. 
Настолько она могла внушить веру в величие написанного. Коллега 
же, Наталия Алексеевна Выдрина (к.п.н., доцент) вспомнила, 
как особо отмечали отчеты Зои Ивановны, написанные высоко-
художественным языком с полным анализом практики. «Ее отчеты 
заслуживают отдельного издания», - уверена Н.А.Выдрина.

- Лекции по современной русской литературе, прочитанные 
в рамках областного обучающего семинара перед учителями 
русского языка и литературы, - рассказывает, вспоминая Зою 
Ивановну, Розалинда Эйзеровна Винник, - помогают нам и се-
годня ориентироваться в информационном потоке о литературе 
XX века. Материал лекций огромен: это литература русского за- века. Материал лекций огромен: это литература русского за-
рубежья, и деревенская проза, и военная проза, и драматургия, и 
литература постмодернизма. Это пособие, на наш взгляд, должно 
стать настольной книгой каждого учителя-словесника. 

По словам бывшего студента филфака Айдарбека 
Айтпукешева, работая в институте усовершенствования учите-
лей, посещая школы, выезжая в районы, вдруг очень четко видел 
на уроках русского языка и литературы подчерк Зои Ивановны и 
Разака Абдрахмановича. Творческий подход к методике препо-
давания предмета, отход от штампов, использование новатор-
ских методов на уроках и экзаменах превращали ее занятия в 
настоящие откровения.

Вечер прошел в теплой, почти семейной обстановке. Ведь 
для студентов всегда были открыты двери хлебосольного и 
гостеприимного дома. Зная о любви Зои Ивановны к хорошей 
песне, вечер завершили одной из любимых произведений – пес-
ней «Надежда».

Марта ДЖуМаГаЛиева

30 октября в конференц-зале ЗКГУ прошла презента-
ция программ английского языка  Посольства США, про-
веденная региональным директором Дженифер Ухлер, 
при участии преподавателя из США, магистра Давида 
Нортона. Почётным гостем областной конференции был 
доктор филологических наук, профессор из Германии 
(г.Майнц) Карл Кайнер.

АНГЛИйСКИй яЗыК ИЗ АМЕРИКИ
Программа «English language FELLOW» Посольства США, 

финансируемая Конгрессом США, ориентирована на препо-
давателей и учителей английского языка. Цель программы 
- передача новых методик преподавания английского языка в 
вузах и школах. 

Все началось с желания преподавателей кафедры «Теория 
и практика обучения иностранному языку и переводческому 
делу» внести в работу новые нотки. Проректором по учебной 
работе Галией Кайдаровной Жусупкалиевой было предложе-
но пригласить преподавателя – носителя английского языка. 

-Ответственность за такое достаточно хлопотное дело на 
кафедре было возложено на меня, - рассказывает старший 
преподаватель кафедры Индира Набиоллиевна Касимова. 
– Позвонив в Посольство США, вышли на программу «English 
language FELLOW», на которую в это время принимались заявки. 
Потянулась череда переговоров, были собраны необходимые 
документы. И наш ЗКГУ из числа 9 вузов-претендентов получил 
возможность участия в данной программе.

«E������ �������� �E����» является высокооплачивае-E������ �������� �E����» является высокооплачивае- �������� �E����» является высокооплачивае-�������� �E����» является высокооплачивае- �E����» является высокооплачивае-�E����» является высокооплачивае-» является высокооплачивае-
мой и очень престижной для преподавателей, финансируется 
Конгрессом США и бесплатная для принимаемой стороны. На 
презентации региональным директором Дженифер Ухлер были 
представлены и другие программы, реализуемые в Казахстане, 
а также Кыргызстане, Узбекистане.

Давид Нортон будет преподавать на кафедре до конца учеб-
ного года. Он выразил готовность в поиске других программ по 
изучению и популяризации английского языка и в организации 
семинаров и мастер-классов.

31 октября в стенах университета состоялась областная 
научно-практическая конференция «Интерактивные методы 
в обучении иностранным языкам: современое состояние и 
перспективы», проведенная преподавателем Д.Нортоном 
и региональным директором Посольства США Д.Ухлер для 
преподавателей вузов, учителей английского языка городских 
школ.

Более подробно о конференции читайте в журнале 
«Вестник ЗКГУ» в материале кандидата филологических 
наук А.Г.Абухановой.   



№ 10 (882) қазан 2012 жыл 7

Чем знаменателен месяц октябрь? С 
этим вопросом я обращалась к студентам 
и преподавателям. Ведь уже улеглись вол-
нения, связанные с началом учебного года. 
Первокурсники, наконец, разобрались с 
расписаниями занятий и даже стали почти 
отличать СРСП от семинара, напуганные 
весельчаками-старшекурсниками страш-
ным словом «сессия». 

В октябре реже встретишь заблудив-
шихся в поисках аудитории студентов, 
поскольку утверждено расписание занятий 
и опубликовано на трех (!) языках на сайте 
университета. Как оказалось, это удобно 
не только преподавателям и студентам, 
но и проверяющим. А уж они не преминули 
выявить и нелицеприятные моменты, как 
то: срывы занятий вследствие отсутствия 
академических групп в полном составе на 
занятии и отсутствие преподавателя на 
рабочем месте. Меры приняты, виновные 
наказаны, а учебный процесс пошел своим 
чередом.

«Отдаленные седой зимы угрозы» 
настраивают на романтический лад не 
только почитателей пушкинской поэзии, 
но всех, кто обладает хоть каплей та-
ланта. Филологический факультет в этом 
преуспел, проведя настоящий праздник 
по выявлению талантливых студентов на 
факультете. По слухам, лишенные воз-
можности свои таланты показать студен-
ты других факультетов «напросились» к 
филологам и с удовольствием выступили 
на сцене актового зала. Это радует не 
только талантов и их поклонников, но и пре-
подавателей. Ведь ни для кого не секрет, 
что талантливый человек, как правило, 
талантлив во всем, в учебе в том числе. 
И будем надеяться, что умение студентов 
петь, танцевать и музицировать будет вол-
новать не только «Культуру и искусство» 
и воспитательный отдел, но и всех, кто 
работает с молодежью.

Кстати, о воспитании. На днях стала 
свидетелем отвратительной сцены. В 
одном из бутиков модная, вполне респек-
табельно выглядящая девушка с шумом 
была задержана продавцами при попытке 
украсть сумочку. Бдительные продавцы 
вызвали полицию. 

Поспешу успокоить читателей – девуш-
ка к нашему учебному заведению не имеет 
никакого отношения. Но радости от этого, 
почему-то, не прибавилось. Но вот другой 
случай, который произошел со студентами 
нашего университета. Ребята случайно 
нашли бесхозный кошелек. Но, заглянув 
внутрь, обнаружили, что эта вещь имеет 
вполне реального хозяина, вернее хозяй-
ку – студентку столичного вуза. Молодые 
люди нашли возможность предупредить о 
находке. Об этом хорошем поступке ребят 
мы с вами и не узнали бы, если бы не хо-
зяйка кошелька, которая пожелала предать 
происшествию огласке. О героизме, может, 
речи и нет, но порядочность молодых лю-
дей вызывает желание с чувством пожать 
им руку. 

Отныне каждый, кто решится показать 
свои таланты со сцены актового зала 
университета, может смело заявить, что 
выступал на одной сцене с симфоническим 
оркестром филармонии им. Джамбула г. 
Алматы, выступление коего явился на-
стоящим культурным явлением в жизни 
нашего вуза.

А раз уж разговор зашел о культуре, то 
нельзя не сказать следующее. В рамках 
академической мобильности в нашем 
университете работают преподаватели, 
нередко с мировым именем, из высших 
учебных заведений зарубежья. И то, какое 
впечатление создадут студенты на ученых, 
зависит отношение не только к нашему 
университету, но и к стране в целом. Не 
забывайте о простых правилах хорошего 
тона, которые являются общими для всех, 
независимо от возраста, национальности 
и вероисповедания. Оставляй верхнюю 
одежду в гардеробе, но брать штурмом гар-
деробщиц не стоит – без скандалов и шума 
очередь всегда продвигается быстрее. Не 
говорите громко, кричать и вовсе неприлич-
но, даже если вас распирает от радости, 
что учитесь в лучшем вузе страны. Думаю, 
говорить о плевках, разбрасывании жвачек 
и использовании ненормативной лексики 
– для особо продвинутых, на английском 
языке - даже не стоит, хотя напомнить не 
считаю лишним. 

Удачи!
Марта ДЖуМаГаЛиева, 

редактор

 колонка редактораЖастар кадрлық резерві – жастарға жақсы бастама
Биылғы жылы да «Нұр Отан» ХДП жанындағы «Жас Отан» Жастар 

қанатының  дәстүрлі «Жастар кадрлық резерві» ашық байқауы 
ұйымдастырылды. Жастар кадрлық резерві – қызметтік өсуге ынталанған, 
кәсіптік дағдылары және басқару біліктіліктері жоғары мамандардың 
республикалық деректер базасы. Басқарушы кадрларды анықтау, іріктеу, 
оқыту және дайындау, жас қазақстандықтардың кәсіби өсуі үшін жаңа 
білім алуға және өзін-өзі жетілдіруге қажетті жағдай жасау, жетекші 
оқыту технологиялар негізінде кадрлық резерв дайындаудың тиімді 
жүйесін қалыптастыру,  шебер сөйлеу мәнері негіздерін бейімдеген, 
жеке ұстанымдарын дәлелді түрде табандылықпен жеткізе білетін 
жас публицистикалық саясаткерлер жүйесін қалыптастыру, жас кад-
рларды Қазақстан Республикасы Парламенті мен барлық деңгейдегі 
мәслихаттардың сайлау алды науқанына, ұлттық компаниялар мен 
мемлекеттік бос лауазымдарға орналасу үшін конкурстарға қатысу 
тәжірибесін енгізу міндеттерін басшылыққа алған бұл жобаның мақсаты 
- Қазақстан Республикасының мүддесі үшін тиімді жұмыс істейтін кәсіби 
жастарды іріктеу және оларды дамыту болатын. 

Осы жобаға қатысу үшін еліміздің әр облысынан көптеген жастар 
өтініш білдірген. Жобаның ережесіне сәйкес жеке тұлға сауалнаманы 
толтырып, өздерінің осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктерімен таны-
стырып өтуі тиіс. Батыс Қазақстан облысы бойынша өтініш білдірген 
230 қатысушының ішінен 18-і  формальды іріктеуден, тестілеуден өтіп, 
әңгімелесуге жіберілсе, екінші турдан 8 жас өткен екен. Осы сындар-
дан сүрінбей өткен, потенциалды стратегиялық ойлары мен ерекше 
қабілеттіліктерімен көзге түскен 8 жастың арасында болған М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің тәрбие бөлімінің 
психологы, 1 курс магистранты Жақсығалиева Альфия Сырымқожақызы 
2012 жылдың 12-14 қазан күндері Ақмола облысы, Бурабай қаласындағы 
Приозерный лагер  базасында  Жастар кадрлық резерв жобасы аясында 
тұлғалық өсуге, қарым-қатынас жасауға, лидерлік қабілеттерді дамытуға 
арналған  тренингке қатысып келді. Бұл  тренингті 3 күн бойы Мәскеу 
(Ресей Федерациясы) қаласының белді психологы, тренері Власова 
Альвина өткізген. 

- Бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына кірудегі еліміздің 
жаңашылдық қадамын қамтамасыз ету үрдісінде, Қазақстан жаста-
рын мемлекеттік қызметке дайындау мақсатында 2008 жылдың 
30 қаңтарында Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық 
«Болашақ» стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығының 
II Форумында, 2010 жылдың 14 мамырында «Жас Отан» Жастар 
қанатының І Съезінде Елбасы Н.Ә. Назарбаев жастар арасынан 
«мемлекеттік басқару жүйесі, бизнес пен қоғамдық қызмет саласы 

үшін заманауи және тиімді басқарушылардың жаңа генерациясын 
қалыптастыру керек деп» атап көрсеткен болатын. 2009-2011 жыл-
дары аталған жобаға 5 000-нан астам жас қатысып, олардың 200-і 
ашық байқауға қатысқан. 2012 жылғы жобаға өзінің аналитикалық 
ойлау қабілеті жоғары және көшбасшылық мінездемелері айқын 
байқалатын жастар қатысып, біршама тәжірибе жинақтады. Ел 
болашағы – жастар,- демекші, еліміздің жарқын болашағын құруға 
өз үлестерін қосатын білімді де білікті жастар тәрбиелеу – заман 
талабы. Сондықтан, мұндай жобалардың біздерге берері мол,- дейді 
Альфия Сырымқожақызы.   

Светлана ӘДІЛХаНҚЫЗЫ

БлагОДарнОсть
Свою благодарность пожелала выразить студентка Евразийского Национального университета им. Л.Гумилева Диана Шунаева в 

адрес четырех молодых людей – студентов ЗКГУ. А дело в следующем.

Бакдаулет ералы, Жаркынбек Шынтаев, айболат 
Серикжанов, Наурызбек Лесов (на фото) случайно на 
лавочке около университета обнаружили кошелек. В нем 
помимо денег лежали документы и билет на самолет на 
имя Дианы Шунаевой, студентки столичного университета. 
Недолго думая, вспомнили про товарища – студента этого 
вуза. Позвонив ему, попросили найти девушку и дать ей 
их координаты. Ждать долго не пришлось. Позвонившая 
Диана была вне себя от радости – она уже и не надеялась 
найти потерю.

На этом история бы и забылась. Но впечатленная благо-
родством ребят, девушка попросила руководство ЗКГУ не 
оставить случай без внимания.

Понять девушку можно. Ведь потерять студенческий 
билет, удостоверение личности и еще другие бумаги, не-
обходимые в жизни студента – просто катастрофа! О день-
гах говорить не особо принято, но возвращенная сумма, с 
которой девушка распрощалась однозначно, порадовала 
рассеянную хозяйку. 

- Поступок вполне рядовой для порядочного человека, - 
считают сами герои. – Любой из наших друзей поступил бы так же.

А вам слабо совершить поступок, за который вас будут благода-
рить? Может среди ваших друзей есть ребята, совершившие достойный, 

благородный, а, возможно, героический поступок, но в силу своей 
скромности утаившие его от общественности? Пишите, будем рады 
написать об этом на страницах нашей газеты!

«Дала дарындары» таланттарды анықтады
 «Осы фестивальді ұйымдастырған Халық шығармашылық 

орталығының ұжымына және мені дайындаған ұстаздарыма алғыс 
білдіремін»,-дейді Үміт. 

Біз де дарынымен, ұшқыр ойымен танылып жүрген жас талантқа 
қаламың мұқалмасын, жолың ашық болсын дейміз! 

Өз тілшіміз

Үстіміздегі жылдың 2 қазан күні Орал қаласында облыстық «Дала 
дарындары» атты жастар шығармашылығы фестивалі өтті. Дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылған фестивальдің негізгі мақсаты - Батыс 
Қазақстан облысындағы жас таланттарға қолдау көрсетіп, өнер 
жолында жаңа есімдерді ашу. Облыстық «Дала дарындары» жастар 
шығармашылығы фестивалінің «Классикалық музыка», «Бейнелеу 
өнері», «Журналистика», «Халық музыкасы», «Цирк өнері», «Жас 
балет артистері», «Үздік әдеби шығарма» номинациялары бойынша 
байқау жеңімпаздары халықаралық «Шабыт» фестиваліне жолдама 
алды. Ал «Вокалдық топтар» және «Сатиралық жанр» номинацияла-
ры бойынша байқау тек облыс көлемінде ғана өткізілді. Белгілі өнер 
шеберлерінен құрылған қазылар алқасының құрамы фестивальдің 
жеңімпаздарын Жастар мәдениет үйінде өткен қорытынды гала-
концертте марапаттады. 

Фестивальге М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ақпараттық жүйелер мамандығының 1 курс студенті Үміт 
Жәңгірова «Журналистика» номинациясы бойынша қатысып, әділқазылар 
алқасының шешімімен  ІІ орынға ие болды. Бұл фестивальге қыркүйек 
айынан бастап дайындалған Үміт үш кезеңнен тұрған байқауға «Тіл – бу-
ынсыз, Ой – түпсіз» атты кітапшасын және осы кезге дейін газет бетінде 
жарық көрген және жарияланбаған мақалаларын тапсырған. Әділқазылар 
алқасы шеберлік кластарын жүргізіп, фестиваль қатысушылары біраз 
тәжірибе жинақтағандай болды.

Құттықтаймыз!!!
Батыс Қазақстан  облыстық ішкі саясат басқармасы «Жайық» 

деструктивті діни ағымдардан  жапа шеккендерге  көмек көрсету  
орталығының ұйымдастыруымен өткен «Діни адасушылықтан 
саяси сауаттылыққа қадам»  тақырыбында  қалалық  оқу орын-
дары арасында оздырылған  дебат  ойындарында  біліктілігімен  
көзге түсіп, белсенділік танытқаны үшін «Ең үздік төреші» номина-
циясымен марапатталған БҚМУ тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім 
психологы,  педагогика және психология мамандығының 1 курс 
магистранты Жақсығалиева Альфия Сырымқожақызын құттықтап, 
шығармашылығына шалқар шабыт, толағай табыстар тілейміз.

университет ұжымы

Жас Ұрпақ
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Көпшілікке жол тартқан 

«Жатақхана»

Дружная группа - хороший куратор Жастар қоғамдық 
бірлестіктерінің 

таныстырылым кеші
Ағымдағы жылдың 12 қазан күні М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
университетіміздің 1 курс студенттеріне арналған жас-
тар қоғамдық бірлестіктері мен жастар ұжымы туралы 
таныстырылым кеші болып өтті. Бұл шараға «Жас эко-
номист» жастар қоғамдық бірлестігі, «БҚМУ Студенттер 
Кәсіподағы» және «БҚМУ «Ақиқат» пікір сайыс орталығы, 
«Орал студенттер Альянсы» қатысты. 

Кеш шымылдығын ашқан университеттің тәрбие жұмысы 
жөніндегі бөлім жетекшісі Мейрам Исатайұлы Исатаев  
университетіміздегі жастар қоғамдық бірлестіктері жөнінде 
және белсенді студенттердің бас қосатын ұйымы Жастар 
даму орталығы жұмыс жасайтыны туралы айтып өтіп, 1 курс 
студенттерін университетіміздің қоғамдық өміріне белсене 
араласуға шақырды.  

«БҚМУ студенттер кәсіподағының» төрайымы, қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс студенті Айжангүл 
Перғалиева:  «бұл қоғамдық бірлестік 2002 жылы 20 ақпанда 
«Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті студенттерінің 
кәсіптік одақ мүшелерінің құрылтай жиналысында бекітілген. 
Кәсіподақ мұраты мен міндеті студенттердің кәсіби, әлеуметтік-
экономикалық құқы мен мүддесін қорғау, әрі оқуына көмек 
көрсету. БҚМУ студенттер кәсіподағы қызметінің_ауқымы кең: 
әр кәсіподақ мүшесінің экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
ынтасын өрістету, қорғау әрі оны университет әкімшілігі, 
мемлекеттік органдармен жете таныстыру, әр студент кейбір 
кездейсоқ жағдайға тап болса, оның анық-қанығын сот, 
прокурор назарынан құқық және заңдылық арқылы қорғау, 
тұрмыстық мәселелерді шешуге көмектесу, кәсіподақ жиын-
дарына қатысып басқа мәселелерді шешу, қаржы құрау, өзге 
осы ұйымды өрбітетін орындарды өсіру,  лотерея ойындарын, 
мұқтаждарға көмек көрсету шараларын ұйымдастырады, 
басқа кәсіби ұйымдармен ынтымақпен араласады, тәжірибе 
алмасады және басқа мемлекеттік ұйымдармен ерікті қарым-
қатынас жасайды, кәсіподақ ірі және кіші сауда ұйымдарын 
құра алады және кәсіпкерлікпен айналыса алады»,-деп негізгі 
жұмыстарына тоқталды.

Жастар қоғамдық бірлестігінде әр факультеттің студенттері 
қызмет етуде. Олар: Ерболатова Бекзада – (жаратылыстану-
географиялық факультеті), Сабырова Айгерім, Ерсайынова 
Гүлфани – (филология факультеті), Дощанова Гүлназ, 
Әбуғалиева Гүлнұр – (физика-математикалық факультеті), 
Жүсіпова Бейсұлу – (педагогикалық факультеті), Оразғалиева 
Назима (экономика және басқару факультеті), Садихова 
Бибигуль - (мәдениет және өнер факультеті) студенттік 
кәсіподақ жетекшісі. «БҚМУ студенттік кәсіподақ» бірлестігі 
“Дарабоз-2012 ” интеллектуалдық ойыны, “Шынықсаң, шы-
мыр боларсың” эстафеталық жарысы, “Ректорлық бал” жаңа 
жылдық мерекелік кеші, “Есірткісіз болашақ” акциясы аясында 
“Өмір – ең үлкен сыйлық” атты театрландырылған қойылымдар 
конкурсы және тағы да басқа көптеген университетшілік шара-
лар ұйымдастырып өткізді. Осындай шаралардың студенттер 
үшін мән-маңызы жоғары болатын.

«Орал Студенттер Альянсы корпоративтік қорының» 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті бойынша көшбасшысы Роза Хайруллина бұл 
қоғамдық бірлестіктің негізгі мақсаты студенттер арасындағы 
жемқорлықты жою мен студенттердің құқын қорғау екендігін 
айтып өтті.

Университетімізде белсенді түрде жұмыс жасап жүрген 
қоғамдық бірлестіктеріміздің бірі  «БҚМУ «Ақиқат» жастар 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы, мәдени-демалыс жұмысының 
жетекшісі Мерген Қуанышұлы Сүлейменов «Ақиқат» пікір 
талас орталығының құрылған кезінен бастап жасаған 
жұмыстарын және бұрынғы бірлестік басшыларын слайд 
арқылы таныстырып өтті. 

Таныстырылым барысында «БҚМУ «Ақиқат» пікірталас» 
орталығының қазақ лигасы бойынша мүшесі, экономика және 
басқару» факультетінің студенттік деканы, университет рек-
торы грантының иегері, облыстық пікір-сайыс турнирлерінің 
жеңімпазы Т.Бердібай мен орыс лигасы бойынша жастар 
қоғамдық бірлестігінің мүшесі, тарих және құқық факультетінің 
4 курс студенті, Н.Ә.Назарбаев атындағы атаулы шәкіртақы 
иегері Д.Мергенева сөз алып, өздерінің пікір-сайысқа қалай 
келгендері туралы айтып, таныстырылымға қатысып 
отырған 1 курс студенттерін пікір-сайыс ойындарына белсене 
араласуға шақырды. 

Үміт Жәңгірова,
 ақпараттық жүйелер мамандығының 1 курс студенті

Студенческая жизнь полна событий. Учеба и отдых, практи-
ка и общественная работа. Чтобы каждый студент был вовле-
чен в активную студенческую жизнь, необходимо неустанное 
внимание и руководство, добрый совет и строгий надзор кура-
тора группы. Именно таким представили студенты естественно-
географического факультета биологи-первокурсники своего 
куратора Нуржана Рахметовича Мулдаханова, кандидата сель-
скохозяйственных наук, доцента кафедры «Биология и эколо-
гия». Они поздравляют Нуржана Рахметовича с юбилеем ЗКГУ 
и желают ему научных открытий и талантливых учеников.

Н.Р.Мулдаханов окончил Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И.Вавилова, прошел курс факультета повы-
шения квалификации по биологии и переподготовки педагогических 
кадров по ЗКО.

Говоря о родном ЗКГУ, Н.Р.Мулдаханов подчеркивает, что гер-
бариев по растениеводству, какие есть на кафедре биологии, он не 
видел в других вузах, кроме ЗКГУ. Имеет около 40 опубликованных 
статей. Для 80-летнего юбилея ЗКГУ по 
профориентационной работе за 2012-2013 
учебный год проинформировал 160 СОШ 
в Атырауской области. 

В группе 01107 студентка Девяткина 
Виктория Ивановна участвовала в конкур-
се «Абай оқулары» и получила Диплом ІІ 
степени. 

Группа Н.Р.Мулдаханова в честь 80-
летнего юбилея университета подготовила 
и провела концерт «Золотая осень». Танцы 
и песни создали лирическое настроение. В 
концерте классика соседствовала с совре-
менностью. Нуржан Рахметович поздравил 
всех с Днем учителя. 

Праздник удался, он стал эмоциональ-
ным началом  юбилейных дней.

Для обучения студентов законам при-
роды, взаимосвязанных разных сфер и 
более обдуманного решения при выборе 
будущей профессии провел экскурсию ЗКО 
ЮННАТ и музей экологии.

Рассказывают будущие биологи І курса 
группы 01107 ЗКГУ.

Мы с нашим куратором Нуржаном Рахметовичем посетили 
станцию юннатов – нечто вроде детского зоопарка. Первое, что мы 
увидели, войдя в комплекс, большие, просторные клетки, в которых 
обитали мыши. Дальше нам показали хомячков, морских свинок, 
птиц самой разнообразной окраски и размеров, в террариумах мы 
наблюдали пауков, скорпионов, ящериц, лягушек и им подобных. 
Следующими были совы. Они были такими, какими я их себе 
и представляла – большие, взъерошенные, будто их только 
что разбудили, но с очень умными глазами. Медведи в клетках 

2012 жылдың 22 қыркүйек күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің өнер сахнасында аталған білім 
ордасының 80 жылдық мерейтойына арналған 
Искакова Индира Идиятқызы жетекшілік ететін 
«Мұрагер» студенттер театры және Құрманғазы 
саз колледжі студенттерінен құралған 
«Жатақхана» атты Сая Қасымбекованың ко-
медиясы көпшілік назарына ұсынылды.

Қойылым арқылы көрерменге ой тастауды, 
адамгершілікке тәрбиелеуді алдына мақсат етіп 
қойған қойылым режиссері – Сұлтанова Меңдігүл 
Есламғалиқызы жетекшілік ететін «Режиссура» 
мамандығының 4-курс студенті Елекенова Ардақ. 
Көрермендерді астарлы әзілмен күлдіре білген 
бұл қойылым атына заты сай нағыз жатақхана 
өмірін  көпшілікке паш етті.

Жатақхана – бұл күнделікті көріп жүрген 
қоғам, қоршаған адамдар: комендант (Хамматова 
Жайнагүл, «Режиссура» мамандығының 2-курс 
студенті, БҚМУ), №4 күзетші (Жантақбаева Айдана, «Режиссура» 
мамандығының 5-курс студенті, БҚМУ), сантехник (Еркінғалиев 
Темірлан, «Режиссура» мамандығының 2-курс студенті, 
Құрманғазы саз колледжі), сондай-ақ, әрине, студенттер қауымы: 
Шөңгел (Маратов Мырзабек, «Режиссура» мамандығының 
1-курс студенті, БҚМУ), Күлше (Серікбаева Назгүл, «Режиссура» 
мамандығының 2-курс студенті, БҚМУ), жылауық қыз (Унгарбаева 
Айсұлу, «Режиссура» мамандығының 1-курс студенті, БҚМУ), 
Үлек (Катигаев Құралбек, «Режиссура» мамандығының 2-курс 
студенті, Құрманғазы саз колледжі), Фараон (Шамуратов Дәурен, 
«Режиссура» мамандығының 1-курс студенті, БҚМУ) және Жанар 
(Шаукерова Гүлзира, «Мәдени-демалыс жұмысы» мамандығының 
1-курс студенті, БҚМУ). Жоғарыда аталған кейіпкерлермен 
қоса көпшілік сахнасында М.Өтемісов атындағы БҚМУ және 
Құрманғазы саз колледжінің студенттері өздеріне тағайындалған 
рөлдерін жетік әрі әсерлі түрде сомдап шықты. Сахна төрін бейне 
бір жатақхананың дәл өзіндей қып әсемдеуде әрі әр кейіпкердің 
образын дәл көрсете білуде режиссер Ардақ пен қойылымның 
гримдеуші-шебері «Сызу және сурет өнері» мамандығының 
2-курс студенті Ораз Әсемнің еңбегі орасан зор. Олар кейіпкердің 
ішкі болмысын сыртқы бейнелері арқылы, яғни көрер көзге 
жағымсыз, ерсі, ашық, түрлі-түсті киім киген, қас-қабағына бүгінгі 
заманда етегін кеңге жайып келе жатырған «татуировка» салған 
жастардың бейнесін қара түсті бояулардың көмегімен де көрсете 
білетін нағыз шебер екендіктерін танытты. 

Көпшілік көрерменнің көңілінен орын табуда әр бейнені 

спали, а волки, как и положены, всем своим видом выражали 
агрессивность.

                             Саймуханбетова алия, 
                          І курс гр. 10107 “Биология”

Много интересного нам рассказала сотрудник станции Архипова 
Наталья Сергеевна. Невероятная история связана с появлением в 
центре косули Султана – ее маму убили браконьеры. Обессилевшего 
и отбившегося от стада детеныша нашли на дороге люди и привезли 
на станцию юннатов. Когда Султан повзрослел, его отдали в 
заповедник, но молодой самец там не прижился и был возвращен 
назад – в заботливые руки своих попечителей. Летом у него рожки 
начали пробиваться, он бодался. Сейчас, когда видит подошедших 
к вольеру людей, всегда тянется, чтобы его погладили. 

Одна из главных заповедей юнната – войди в природу другом.
Габитова Саида,

І курс гр. 10107 «Биология»

Животные, которых мы видели на станции, в большинстве 
своем встречаются на бескрайних просторах нашей Родины, но 
вот увидеть их своими глазами на расстоянии вытянутой руки – 
прекрасное удовольствие. К примеру, символ гордости, свободы, 
размах крыльев которого знаменует независимую волю Казахстана 
– степной орел. Мне не хватило бы и дня, чтобы рассказать обо всем 
увиденном. Спасибо Антиповой Наталье Сергеевне за краткую, но 
занимательную экскурсию. 

Мулдагалиев куаныш,
І курс гр.10107 «Биология» 

шынайы түрде көрсете білген студенттеріміздің, әсіресе, ба-
сты рөлдерді сомдаған аруларымыздың әртістік шеберлігінен 
дарындылығымен қоса ұстаздарының да ерен еңбектері айқын 
көрінеді. Рас, «Адам өмірінің қайта айналып келмес кезеңі жастық 
шағы болса, сол жастық шақтың өзінің ұмытылмас, естен кетпес 
сәттерінің бірі студенттік өмірден сыр шертетін «Жатақхана» 
деп аталатын бұл қойылым өте қызықты сюжетке құрылған. 
Әр әртіс жатақхана өміріндегі қызықты оқиғаларды шынайы 
суреттей білді» (Нұркен Әмірашев, «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығының 2-курс студенті). Ал, сахна төріндегі өнерлі 
студенттеріміз бізге беймәлім қандай күйді бастан кешті екен?

Хамматова Жайнагүл (комендант): «Қойылымдағы басты 
әрі күрделі рөлдердің бірі жатақхана комендантының рөлін 
сомдау мен үшін қиындау болды десем, жалған айтқаным 
болмас. Өйткені, өздерің куә болғандай, коменданттың шектен 
шыққан мінез-құлқын, іс-әрекетін күлкілі етіп көрсете білу үлкен 
шеберлікті талап етеді. Бұл рөлді өзіме сенімді түрде соңына 
дейін орындап шығуда жанымдағы өзге де студенттердің көмегі 
ауыз толтырып айтарлықтай көп болды. Жалпы өзім осы сахна 
өміріне тікелей қатысы бар мамандықта оқып жатқандықтан, 
әр спектакль үшін барымды салып дайындаламын. «Кішкентай 
рөл болмайды, кішкентай актер болады» дегендей, қай кейіпкер 
болмасын өз алдына күрделі болып саналады. Басты рөл ме, 
эпизодтағы рөл ме... бәрі, бәрі әр адам үшін, әсіресе актерлер 
үшін маңызды болып саналады. Біздер, студенттер қауымы 
сабақпен қатар сахна өмірін де қоса алып жүреміз. Ең бастысы, 

әр адамда өнерге деген ұмтылыс пен жауапкершілік болуы 
керек».

Жантақбаева Айдана (№4 күзетші): «Маған бұл спектакльде 
№4 күзетші кейіпкерін сомдау оңай болмады. Басты рөл менің 
құзырымда болғандықтан, көпшілікті жалықтырып алмау ең ба-
сты мақсатым болды. Әрине, көрерменді сендіріп, күлдіру қиын. 
Ол үшін көп ізденіс керек. Осы кезге дейін трагедия, драмада ой-
нап жүргеніммен де, комедияда ойнауым алғаш рет. Әр жанрдың 
өзіне тән қиындықтары бар. Сондықтан да көп жұмыстандық. 
Халық – сыншы... Айтулары бойынша сәтті шыққан. Көңілге 
қонымды жағдай. Бұл әлі-ақ бастамасы ғана».

Қойылым соңында «Мәдени-демалыс жұмысы» бөлімінің 
жетекшісі Мерген Қуанышұлы көпшілік көрерменге қасиетті 
сахнаның жас саңлақтарын таныстырып, оларға үлкен 
шығармашылық табыстар тіледі. Университетіміздің бетке ұстар 
студенттерінің өнеріне тәнті болған көрермен қауым орын-
дарынан тұрып, зор қошеметке бөледі. Дәстүрлі түрде БҚМУ 
кәсіподағының атынан берілетін гүл шоқтарымен қоса біздер 
де ішімізден: «Талаптарыңа нұр жаусын!» дестік.

Өз тілшіміз

Студенты с куратором I курса  гр. 011007 кафедра «Биология и экология»
Айдын А, Ищанова А, Дуйсенбаева Б, Рахимова А, Мулдаханов Н, 

Габитова С, Саймуханбетова А, Девяткина В.
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Казахская государственная 
филармония им. Жамбыла в гостях ЗКГУ

Концерт Государственного академического симфонического оркестра Алматинской 
филармонии им. Жамбыла явился большим событием в культурной жизни нашего универ-
ситета. Мы не могли не поговорить с дирижером оркестра, сыном знаменитого музыканта 
Каршыги Ахмедьярова – Ерболатом Ахмедьяровым.

По окончании концерта ректор ЗКГУ А.С.Имангалиев, поблагодарив артистов из куль-
турной столицы за прекрасный концерт, отметил, что сейчас наблюдается ренессанс 
казахстанской культуры.

«Я болен музыкой. 
Но и музыка меня лечит…»

Мы не могли не поговорить с дирижером 
Ерболатом Ахмедьяровым к большому неудо-
вольствию поклонниц, ожидавших получить 
автограф и фотографию на мобильник.

Несколько смущенный таким вниманием, 
молодой дирижер тем не менее с большим удо-
вольствием фотографировался и подписывал 
тетради и блокноты.

-Как вы оцениваете сегодняшнюю пу-
блику? Насколько студенты прониклись 
классической музыкой?

-Ректор вашего университета Асхат 
Салимович Имангалиев одним этим пригла-
шением сделал большое дело. Думаю, что такие 
встречи должны быть чаще. И это может быть не 
только концерт, но и рассказ об артисте, истории 
произведения. Именно такие беседы, а не толь-
ко мастер-классы проводил со студентами мой 
папа Каршыга Ахмедьяров. Сегодня мы играли 
на большем подъеме, и настроение создала пу-
блика, ее прием. Мы постарались включить наи-
более узнаваемые произведения. Собственно 
это переработанные народные песни. Редкий 
концерт проходит при такой поддержке зрителя. 
Я не думаю, что я такая уж звезда, чтобы раз-
давать автографы, но было приятно.

-Сегодня я наблюдала интересные мо-
менты. Некоторые из артистов во время 
проигрыша своей партии смялись, будто 
играли для себя или близкого человека. 
Таков Ваш стиль работы?

-Каждый музыкант пропускает музыку через 
себя. Кому-то близко выражать все свои чувства 
открыто. Другие переживают глубоко внутри. 
Но это никак не влияет на качество звучания. 
Все это очень индивидуально. Но ведь и музы-
ка, которую мы сегодня исполняли, и зритель 
были великолепны. Музыканту необходима 
обратная связь. Аплодисменты зрителя – это 
оценка труда музыканта. Как учил мой папа, 
исполнять нужно так, чтобы проникнуться чув-
ством зрителя, а потом вернуть его, пропустив 
через душу.

-Расскажите немного о себе.
-Родился в музыкальной семье. Учился в 

школе-интернате для музыкально-одаренных 
детей им. Куляш Байсеитовой. Затем кон-
серватория. Сейчас работаю дирижером в 

15 октября 2012 года в актовом зале ЗКГУ состоялся концерт одного из ведущих 
коллективов Казахской государственной филармонии им.Жамбыла – государственного 
симфонического оркестра РК. Дирижер – Лауреат Международных конкурсов Ерболат 
Ахмедьяров. 

Е.Ахмедьяров – достойный продолжатель 
семейных музыкальных традиций своего отца, 
замечательного музыканта, композитора-
исполнителя, кюйшы и педагога Каршыги 
Ахмедьярова.

Для профессорско-преподавательского 
коллектива и студентов ЗКГУ концерт стал со-
бытием большой значимости, ведь не так часто 
университет и наш город посещают большие 
творческие коллективы.

Артисты оркестра во главе с дирижером 
показали высочайший исполнительский про-
фессионализм. В программе концерта прозву-
чали произведения различных направлений и 
жанров, казахских современных композиторов 
и классиков симфонической музыки.

Первый номер программы симфонический 
кюй Еркегали Рахмадиева «Кудаша-думан» вы-
звал бурные аплодисменты зрительного зала. 
А следующая за ним симфоническая поэма 
Евгения Брусиловского «Дударай» заставила 
слушателей подпевать полюбившуюся всем 
знакомую народную мелодию о любви русской 
девушки к казахскому джигиту. На интонаци-
ях этой популярной песни и построено все 
произведение.

Знаменитое итальянское «Фуникули-
фуникуля» («На качелях») композитора Денца, 
не раз исполнявшееся на университетских кон-
цертах студентами специальности «Вокальное 
искусство», на этот раз прозвучало на высоком 
эмоциональном подъеме в исполнении заслу-
женного артиста РК Вениамина Ли. Прекрасное 
артистичное выступление столичного вокали-
ста не оставило зрителей равнодушными – в 
ритм песни звучали дружные аплодисменты.

И вновь заполнили зал звуки знако-
мой всем мелодии любимого всеми кюя 

Даулеткерея «Косалка». Это оркестр заиграл 
танец «Косалка» из оперы «Абай», который 
написали Ахмет Жубанов и Латиф Хамиди. 
Следующий за ним «Вальс» А.Хачатуряна к 
драме М.Лермонтова «Маскарад» покорил слу-
шателей широкой мелодией, звучащей у группы 
струнных, а затем у духовых инструментов.

«Полька» Аллена очень понравилась не-
искушенному зрителю свей легкой и веселой 
мелодией. Затем последовали произведения 
венского «короля» вальса – Иоганна Штрауса. 
Это полька «Трик-трак» и оркестровая увертюра 
к оперетте «Летучая мышь».

Бурные зрительские аплодисменты вызва-
ло появление на сцене Народного артиста РК, 
Лауреата Госпремии РК Нургали Нусипжана. 
Под аккомпанемент симфонического оркестра 
в его исполнении прозвучала казахская народ-
ная песня «Алконыр».

«Шалкыма» современного казахского 
композитора Алмаса Серкибаева и заключи-
тельный номер «Шашу» мэтра казахской про-
фессиональной музыки Евгения Брусиловского 
вызвали несмолкаемые аплодисменты зри-
тельного зала.

Кстати сказать, концерт прошел при полном 
аншлаге, для  опоздавших слушателей в зале 
не осталось свободных мест.

Концерт «Отаным бақыт мекенім»  оста-
вил неизгладимые впечатления у студентов 
и преподавателей ЗКГУ. Хотелось бы, чтобы 
выступления таких высокопрофессиональных 
творческих коллективов проходили как можно 
чаще.

у.а.МЫНБаева, 
преподаватель кафедры 

«Вокал и инструментальное искусство»

Алматинской филармонии им. Жамбыла, парал-
лельно дирижирую в ГАТОБ им. Абая. В моем 
становлении как дирижера сыграл большую 
роль Тулепберген Абдрашев, хотя вначале я 
учился по классу фортепиано. Являюсь лау-
реатом конкурса «Шабыт» в качестве пианиста. 
Как дирижер в 2004 году завоевал 1-е место в 
Республиканском конкурсе молодых дирижеров 
им. Нургисы Тлендиева, в это году в мае получил 
в этом же конкурсе Гран-при.

-Каковы Ваши творческие планы?
-Творческие планы? – с улыбкой переспра-

шивает музыкант. – В данное время так много 
работы, что нет времени думать о планах. Хотя 
есть большое желание выезжать на гастроли, по 
Казахстану прежде всего. Музыка, настоящая, 
по опыту знаю – лечит. В современном мире 
есть возможность слушать музыку на разных 
носителях. Но живую музыку ничем не сравнить. 
И неважно, профессиональная будет сцена или 
сцена обыкновенного сельского дома культуры 
– зритель должен слышать нашу игру. Потом, 
приехав в Алматы, он сможет сказать, что зна-
ет этот коллектив, он слышал нашу игру. Так 
же и молодежь приобщается к сокровищнице 
классической музыки. В Алматы мы проводим 
детские абонементные концерты для учащихся 
музыкальных школ. Это бесплатные концерты, в 
практике совместное выступление школьников 
и профессионального оркестра. Мы не просто 
учим будущих музыкантов, растим коллег, но и 
воспитываем своего зрителя.

-Какова роль музыки в Вашей жизни? Это 
только работа?

-Я слушаю музыку всегда, даже в машине 
всегда звучит музыка. Причем самая разная. 
Очень интересно слушать исполнение одного 
и того же произведения разными оркестрами. Я 
уже говорил, что музыка меня лечит, я живу ею.

-Большое спасибо. Желаем Вам творче-
ских успехов и исполнения всех желаний.

-И я желаю вашему университету и лично 
ректору духовного обогащения. А в связи с пред-
стоящим юбилеем – 80-летием ЗКГУ – дальней-
шего процветания, роста возможностей и чтобы 
студенты не подводили своих учителей!

Беседу провела М.ДЖуМаГаЛиева

«Так завоевывают души и сердца!»
Студенты ЗКГУ наслаждались игрой прославленного ансамбля, его яркой артистичностью, 

романтической приподнятостью, в то же время строгой классической уравновешенностью. 
Мы благодарим гениальных певцов, дирижера, прославленный оркестр. Нам осталось только 
позаботиться о сохранении прекрасного настроения, подаренного артистами. Уверена, что 
именно так завоевывают души и сердца!

Отдельное спасибо руководству в лице ректора Асхата Салимовича Имангалиева за воз-
можность быть причастными к празднику вечной музыки. Всем огромная благодарность и 
наши дружные рукоплескания!

Саулеш иСМаГуЛова, 
студентка гр. 07104

Масылдыққа жол жоқ немесе 
Жалпыға ортақ еңбек қоғамы Идеясы

Патриотизм - өз еліңе қолдау көрсету. 
Франклин Рузвельт

2 4  қ а з а н  к ү н і  Е л б а с ы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның 
әлеумет т ік  жаң ғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына 
қарай 20 қадам» атты кешенді 
бағдарламасын талқылауға 
арналған дөңгелек үстел болып 
өтті. 

Д ө ң г е л е к  ү с т е л г е  Б Қ О 
Жастар саясаты мәселелері 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с т ы ғ ы 
С.Б.Молдағалиев, «Нұр Отан» ХДП 
БҚО филиалы қоғамдық-саяси 
жұмыстар бөлімінің кеңесшісі 
А.Тарасқызы, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ, дүниежүзілік тарих және 
әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының 
оқытушысы М.Б.Гайсина, БҚО «Жастар 
қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі 
төрағасының орынбасары С.А.Тоқмамбетов, 
«Заман» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
А.Е.Өкшебаев, «Интеграл» жастар қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы А.Н.Мектепқалиева, 
«Жас толқын» жастар қоғамдық бірлестігі 
төрағасының орынбасары Б.Б.Оразаева 
және жастар ұйымдарының жетекшілері мен 
белсенділері қатысты. 

Дөңгелек үстелге қатысу шылар Мемлекет 
басшысының қазақстандық қоғамды әлеу мет-
тік жаңғырту саласындағы жаңа бастамаларын 
жоғары бағалады. Дөңгелек үстелде тыңдалған 
баяндамаларда ел Президентінің мақаласы 
барлық қоғамның, мем лекеттік қызметтің, ел 
жетістігінің экономикалық факторын әлеу мет-
тік фактормен теңестіруші болып табылатыны 
аталып өтті. Қатысушылар, сон дай-ақ Н. Ә.На-
зарбаевтың қазақ стан дықтардың әл-ауқатын 
жақ сар ту сала сын дағы тың идеялары ның 
маңыз дылығын атап өтті. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қа зақ  станның 
әлеуметтік жаңғыр тылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық 
мақаласы еліміз дің әлеуметтік дамуының 
басым бағыттарын тиянақтап, алда ат қарар 
істердің ауқымын айқын дап берді. Соның 

ішінде 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Қазақстан Республикасын әлеу меттік дамытудың 
Жалпы ұлт тық тұжырымдамасын жасау, өзін-
өзі еңбекпен қамтығандар тобындағы еңбекке 
қабілетті ха лықты нақты жағдайларды және 
жұмыспен қамту саласының перс пективасын 
ескере отырып, жұмыспен қамтуға қарай 
ойыс тырудың әдістемесін жасау тапсырылды. 
2020 жылға дейінгі біліктіліктің ұлттық жүйесін 
кезең-кезеңімен әзірлеу жоспарын дайындау 
ұсынылды. Еңбек дауларының алдын алу, 
еңбек ақы жүйесін қамтамасыз ету мәселелері 
қойылды. Кәсіподақ тар  дың рөлін күшейту, қолже-
тімді баспана мәселесі, жоғары оқу орындарының 
санын оң тайландыру және кадрларды сапалы 
дайындау, жаңа пәндер ен гізу, денсаулық сақтау, 
спорт, туризм мәселелері жөнінде айқын тап-
сырмалар берілді. Журналистердің қоғамдық 
бір лестіктермен бірлесіп Жур на листік этика 
кодексі жобасын әзірлеу тапсырылды. Еңбекке, 
адал кәсіби табысқа, Отанға қыз мет етуге, 
жоғары патриот тық ниеттерге оң көзқарастар 
қалыптастыратын отандық әлеу меттік-мәдени 
өнімдерді жаң ғыр   тудың салалық бесжылдық 
жоспарын әзірлеп қабылдау мін деті жүктелді. 
Қысқасы, Нұр сұлтан Әбішұлы белгілеп берген 
20 тапсырманың барлығы да саламатты қоғам 
құруға, сауатты ұрпақ тәрбиелеуге, өркениетті 
елдер қатынасын дамытуға ба ғытталып отыр.
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шықтым. 1 және 2 сұраққа жауап бердім, 3-ші 
сұрақ Қ азақстанның жер асты сулары 
болатын. 

Бұ л с ұ р а қ қ а  ә з і р л е н г е н д е м е к те п 
оқулығында Қазақстанның жер асты сулары 
тақырыбы 1 бет-ақ болатын, сондықтан көбірек 
ойланып, газет-журналдан, өзімнің совхоз 
шаруашылығында жұмыс жасап жүргенде 
үлкен кісілерден естіген-көргенімді айтуға 
бел будым. 

Республикалық  «Социалистік Қазақстан» 
газетінде жер асты сулары, оларды игеру 
жөнінде бір белгілі ғалымның (есімін ұмыттым) 
үлкен мақаласы шыққан, соны қоса айтамын 
деп шештім.

Үшінші сұраққа Қазақстанның картасын 
пайдалана отырып, еліміздегі жалпы жер асты 
сулары туралы айта келіп, газеттегі мақаланың 
көтерілген мәселелеріне қысқаша тоқталып, 
өзіміздің Батыс Қазақстан, ол кезде ол Орал 
облысы болатын, ондағы жер асты сулары 
аздығын, әсіресе оңтүстік аудандарда ауыз су 
тапшы екендігін айттым да, картадан көрсете 
отырып, Қаратөбе ауданының, ондағы өзім 
тракторшы болып жасаған «Қалдығайты» сов-
хозы туралы айтып келіп, бұл өңірде су тапшы, 
әсіресе ауыз су, бірақ зерттеулер жүргізіліп 
жатыр, «Тышқантай» деген ауыз су көзі бар, 
көлемі үлкен болуы мүмкін деген пікірімді 
қосып айтып, сұраққа толық жауап бердім.  
Сол мезетте манағы үлкен кісі, яғни Георгий 
Ефремович, орнынан түрегеліп, тақта алдында 
тұрған маған жақындады. «Балам, атың кім?» 
деді. Мен «аты-жөнім - Мұрат Нұрсұлтанұлы 
Әлжанов» деп жауап бердім.

Өз өлкеңді, облыс пен ауданды жақсы біледі 
екенсің, өзінің туған өлкесін жақсы білетін адам, 
жақсы географ бола алады, - деді де, «біздің 

  М.Өтемісов атындағы БқМу-дың 80 жылдық мерейтойы қарсаңында

Білім ордасына биыл 80 жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде оқу ордасында білім алған түлектер еліміздің түкпір-түкпірінде абыройлы қызмет атқарып 
жүр. Олардың оқу орнының ғана емес, еліміздің мақтанышына айналып, есімдерінің асқақтай түсеріне сеніміміз мол. Университетіміздің туын желбіретіп жүрген 
түлектердің естелік әңгімелерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Университеттің баға жетпес мұрасы

Өнер – оқу, ізденуді қажет етеді

Газетіміздің бүгінгі кейіпкері 80 жылдық мерейтойын тойлап жатқан қасиетті қара шаңырақ - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің (бұрынғы «Құрмет белгісі» орденді  А.С.Пушкин атындағы педогогикалық институтының) жаратылыстану-
география факультетінің 1975 жылғы түлегі, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе селосының тұрғыны - Әлжанов Мұрат Нұрсұлтанұлы осы уни-
верситетте білім берген ұлағатты ұстаздарды ерекше құрметпен, сағынышпен еске алады...

Мұрат ӘЛЖАНОВ:                                                          

«Ұстаздарымды еске аламын...»
Тәлім алып, үлкен өмірге жолдама алған 

білім бұлағының алтын орда бесігі - институт-
ты, жаратылыстану-география факультетін, 
ондағы дәріс беріп, білім шыңына шығуыма 
тер төккен аяулы да құрметті ұстаздарымның 
есімін ұмытпақ емеспін.

С ол ардың арас ын д а ф ак ул ьтет т і ң 
нег із ін қалаушылардың бір і, география 
ғылымының кандидаты, доцент Москалев 
Георгий Ефремович, факультет ақсақалы, 
ботаник, ғылым докторы, профессор Иванов 
Всеволод Вечяславович, кезінде факультет 
деканы болып, кейін осы институттың рек-
торы, Алматы қаласындағы КАЗПИ ректоры 
болған Ағелеуов Есенбай Ағелеуұлы, ғылым 
кандидаттары - Петренко Анатолий Захарович, 
Мазницына Клавдия Тимофеевна, Амангелді 
Галимов секілді ұстаздарымның орны біз үшін, 
шәкірттері үшін өте жоғары, сондықтан болар, 
ұлағатты ұстаздарымыз студент жастардың 
зор ілтипатына бөленіп жүретін.

Олар әрдайым дәріс сабақтарын өте тар-
тымды, қызғылықты өткізіп, өмірмен байланыс-
тыра отырып, бізге ақыл-кеңестерін айтып 
жүруден әсте жалықпайтын.

Марқұм, доцент Г.Е.Москалев жарқын 
мінезді, жоқтан өзгеге ренжіп тарылмайтын, кең 
пейілді жан болатын. Кім-кіммен де ортақ тіл та-
быса кететін, адамды өзіне тартып тұратын.

Мен Георгий Ефремовичпен сонау 1970 
жылы институтқа түсуге талапкер болып жүрген 
кезде танысып едім: - Қабылдау сынағын гео-
графия пәні бойынша тапсырып жатқан кезім. 
Қабылдау комиссиясында 3 адам, ортасында 
жасы елуден асқан, ақ шашты, кең маңдайлы, 
ашық жүзді, орта бойлы кісі отырды. Ол кезде 
мен оның Г.Е. Москалев екенін білмеймін ғой. 

Билетті суырып, әзірленіп, жауап беруге 

факультетте осындай жастар оқуы керек»- деп 
комиссия мүшелеріне бұрылды. 

Сөйтіп, мен осылай «5» деген баға алып, 
институтқа қабылдандым. Кейін бұл к іс і 
менің курстық жұмыстарыма жетекші болды, 
география қағидаларын дұрыс түсінуіме, 
географияның нақты өмірмен байланысын 
білуге, табиғат пен айналаны, қоршаған орта 
мен туған өлкені қадірлеп, сүюге үйретті.

Мен Георгий Ефремовичке Орал қаласына 
келген сайын сәлем беріп, барып тұратынмын. 
Оны соңғы рет, облыс ауруханасында іздеп 
көңілін сұрауға барып, жолығып едім, бұл менің 
соңғы рет көргенім екен, кейін қайтыс болды.

Келесі ұлы тұлғаның бірі - ботаникадан 
және өсімдіктер әлемі жөнінде дәріс оқыған - 
профессор Иванов Всеволод Вячеславович.  
1973 жылы жазда Ресей Федерациясы 
Орынбор облысы, Бузулук   қаласы маңындағы  
қарағайлы орман қорығында далалық прак-
тиканы өткізген біздің курсқа жетекшілік етті. 
Ондағы Боровка өзені жағасындағы студент-
тер далалық лагері, орман ішіндегі ғажайып 
табиғат, қызықты практикалық жұмыстар 
ұмытылмақ емес. 

Сонымен қатар тағы бір ұстазымыздың бірі 
- Ғұмар Сарсенғалиев 1974 жылы Астрахань-
Грозный-Орженикидзе (Владикавказ)-Тбилиси-
Сухуми-Ростов-Волгоград қалаларына алыс 
комплексті практикаға апаруға жетекшілік 
етті. Онда біз тарихи-географиялық орын-
дар, кәсіпорын-завод, өндіріс ошақтарымен 
тікелей таныса отырып, физикалық геогра-
фия, экономикалық география, ботаника мен 
өсімдіктер, жануарлар әлеміндегі сабақтар 
өткізуге зор тәжірибе жинақтадық.

«Ат тұяғын тай басар» деген халықта мақал 
бар, марқұм Амангелді Галимовтың ұлы - Мирас 
Галимов әкесінің жолын жалғастырып, геогра-
фия кафедрасында жұмыс жасайды екен, оған 
табыс тілеймін.

1975 жылғы түлектер қазір еліміздің әр 
тарапында еңбек етіп, бірі жас ұрпаққа тәлім-
тәрбие беріп жүрсе, бірі өзге салаларда табы-
сты қызмет етуде. 

С о н ы ң  б і р і  -  В а л е н т и н  И в а н о в и ч 
Амельченко, біздің арамыздағы үздік студент, 
қазіргі таңда осы университеттің география 
кафедрасының меңгерушіс і, география 
ғылымының кандидаты, доцент.

Объезянов Александр Николаевич - Орал  
газ, мұнай және салалық технологиялар 
колледжінде директордың өндірістік оқыту 
жөніндегі орынбасары.

Өзім алғашқы ұстаздық еңбек жолымды 
туған жерім Қаратөбе ауданында бастап, 
1981 жылдан бері мемлекеттік қызмет сала-
сында жемісті еңбек етіп келемін.

Біздің нәтижелі қызмет етуіміз – ұлағат-
ты да көреген ұстаздарымыздың жемісті 
еңбег ін ің арқасы деп б ілеміз. Сапалы 
біліммен бізді қаруландырған, дүниеден 
озған ұстаздарымызды сағынышпен еске ала 
отырып, аруақтарына тағзым етеміз.

Еліміздегі іргелі білім ордасы - М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында 
профессорлар-оқытушылар құрамы мен 
еліміздің жарқын болашағы – студент жастарды 
мерекелерімен құттықтай отырып, зор табы-
стар тілеймін. Киелі қара шаңырақтың алар 
асулары асқақ болсын.

Тәжірибелі де ұлағатты, еңбегі елге елеулі ұстаздар тәлім-тәрбие алған, қабырғасынан 
талай таланттылар қанат қаққан батыс өңіріндегі киелі қара шаңырақта бір әулеттің 
ұрпақтары әр жылдары білім алып, өмірден өз жолдарын тауыпты. Кәсіптің бір саласына 
шынайы берілген мұғалімдердің бір шаңырақтан шығуы - ол өзі сирек кездесетін құбылыс. 
Осы сиректер қатарынан орын алатындардың бірі – Айталиевтер әулеті.

Ұстаздар отбасы
Сатпай Айталиевтен бастау алған ұстаздық 

ұлы жолды бүгін де балалары мен немерелері 
жемісті жалғастыруда.

Соғыс және еңбек ардагері Айталиев 
Сатпай 1916 жылы Орда ауданы, Шонай ауыл 
кеңесіне қарасты Қаракөл деген жердегі 
Калинин колхозында (соңынан құрылған) 
дүниеге келген. Орта білім алғаннан кейін 1933 
жылы Оралда мұғалімдер даярлайтын арнау-
лы курсты бітіріп, 1933-34 жылдары Қаракөлге 
келіп, қазақ балаларына арналған орыс 
класында сабақ беріп, ұстаздық жұмысын ба-
стайды. Шоңай, Қасымтау ауыл кеңестерінде 
хатшы болып істейді. 1939 жылы азаматтық 
борышын ақтау үшін Қызыл Армия қатарына 
алынады. Міндетін атқарып қайтар алдын-
да Ұлы Отан соғысы басталып, ел қорғауға 
қатысады. Ұлы Отан соғысының басынан 
аяғына дейін болып, жеңіспен 1946 жылы елге 
старший лейтенант атағымен оралады.

Сол жылдан бастап түрлі салада қызмет 
атқарған С.Айталиев 1960 жылы Бисен 
ауылына келіп мектеп директоры, интернат 
меңгерушісі, кейіннен өмірінің соңына дейін 
ұстаздық қызмет жасаған. Сатпай Айталиевтің 
еңбегі жоғары бағаланып, жоғарғы партия, 
совет, халық ағарту органдарының грамота-
ларымен, медальдарымен наградталған. Ол 
1985 жылы дүниеден озған. 

С а т п а й  а т а й д ы ң  б а л а л а р ы н ы ң 

үлкені - Айталиева Тайба 1958-1962 жыл-
дары университеттің физика-математика 
факультетінде білім алып, физика мамандығын 
алып шыққан. Тайба апай «атақты ұстаз - Үміт 
Қобланова апайды терең де, сапалы, нақты 
білім бере білген мықты ұстаз еді»,- деп 
ерекше еске алады. Апай ұзақ жыл ұстаздық 
қызмет атқарып, зейнетке шыққан. Оның ұлы 
– Қабдолов Бауыржан да – осы университеттің 
түлегі, қазір жемісті еңбек етуде.

1964-1969 жылдары біл ім ордамыз-
да білім алған Айталиева Қалима - қазақ 
мектептеріндег і орыс т ілі мен әдебиеті 
мамандығын алып шыққан, отыз жылдан астам 

уақыт шәкірттерін білім нәрімен сусындатқан 
ұстаз, қазір зейнет демалысында. Сол кездегі 
ректор В.К.Сидоров өте білімдар, талапшыл, 
адамгершілігі мол кісі еді. Ал ұстаздарымыз 
орыс тілі мен әдебиетінің сан қилы сырларын 
терең түсіндіріп, бойымызға дарытып, білімді 
маман болып қалыптасуымызға зор септігін 
тигізген жандар дейді,- Қанипа апай. Апайдың 
қызы – Гауһар да – университет түлегі.

Айталиева Қания - институтта 1972-1977 
жылдары оқып, математика мамандығын 
игеріп шыққан. Жас ұстаздарды тәрбиелеп, 
тәжірибесімен алмасудан, математиканың 
ғажайып сырларын шәкірттеріне үйретуден 
әсте жалыққан емес, қажырлы еңбегі зая кет-
пей, ондаған шәкірттері үздік нәтиже көрсетіп, 
«Алтын белгі» иегерлері атанып та үлгерді. 

Айталиев Сатпайдың немере ұлы мен 
келіні Шәкір мен Айнұр да университетті тарих 
мамандығы бойынша бітіріп шыққан. 

Әр уақытта бір әулеттен ата, әке, ана, ұл-
қыз, немерелердің мұғалім мамандығын алып 
шығып, осы жолда абыройлы қызмет атқарып 

жүру – ұрпақтар сабақтастығының үлгісі 
емей немене?! Қасиетті қара шаңырақты 
80 жылдық мерейтойымен құттықтай оты-
рып, ұлағатты өмірімізге жол ашқан білім 
ордамның барлық ғалымдарына, оқытушылар 
қауымына Айталиевтер жанұясы атынан бас 
иеміз,-дейді Қалима Айталиева.

Өз тілшіміз

Сол жақта Сатпай  айталиев және 
генерал Шәкір Жексенбаев, 1946 ж. 
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ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ.....
Қазақ «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» дейді. Сондай жанның бірі – Аққүн Халиоллақызы. Ол  80 жылдық 

тарихы бар университет қабырғасында 20 жылдан бері қызмет етіп келеді.
ЖОО кафедрасындағы зертханашы - кафедра меңгерушісінен кейінгі екінші адам. Олар кафедрадағы барлық істің басы-

қасында жүреді. Олар - университеттің барлық бөлімдерімен тығыз байланыста болып, кафедраның түрлі  жұмыстары 
жөнінде толық ақпарат беретін, іс-қағаздарын сауатты толтыра білетін, студенттермен, кафедра оқытушыларымен біте 
қайнасып отыратын бірден-бір қызметкерлер. Осындай көзге көріне бермейтін жұмыстармен айналыса отырып, оқу 
орнын үлкен жетістіктерге жеткізуге септігін тигізетін де - осылар. Бірақ осындай қыруар жұмысты атқарып отырған 
зертханашылардың еңбегін біреу білсе, екіншісі көзге ілмей де жатады. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз де - өз ісінің шебері 
атанған жан.

Кто хоть раз принимал участие в спортивных соревнованиях, проводимых в университете, видел этого стремительного, 
беспокойного человека. Поминутно срываясь с места, он летит по делам. Потому что ему удобнее и, главное, быстрее все 
сделать самому. Речь, как вы догадались, о доценте, председателе спортивного клуба «Ак Жайык» ЗКГУ им. М.Утемисова, 
Почетном деятеле спорта РК, заслуженном тренере РК, мастере спорта СССР Жубанышкали Садыровиче Жардемове. 

факультета НН.Пересветов так и сказал: «Хочу видеть тебя в 
качестве тренера».

Молодому преподавателю выделили комнату в общежитии, 
в которой, по старой интернатской привычке, жил по принципу 
«общего котла». Ученики после тренировок и соревнований 
шли дружно домой к тренеру, где для них всегда был накрыт 
дастархан. Кстати о супруге. За своей единственной любовью, 
молчаливой Гульбаршын он ухаживал три с половиной года. 
Ездил к ней еженедельно в Чимкент, где она училась. И добился 
таки, ведь еще ни разу не отступал от поставленной цели боец 
Жубанышкали. Вместе они вырастили двух сыновей, пестуют и 
балуют четверых внуков – двух девочек и двух мальчиков. 

-Она все терпела, ни разу не упрекнула меня, хоть у меня и 
тяжелый характер, - с нескрываемым волнением говорит он о сво-
ей супруге. – Ведь на сборы воспитанников порой приходилось 
возить за свой счет, пропадать с ними день и ночь.

За 25 лет работы Жубанышкали Садырович Жардемов  воспи-
тал 2 заслуженных мастеров спорта международного класса, 25 
мастеров спорта СССР и КазССР по самбо, дзюдо, казакша-курес, 
3 заслуженных тренеров РК. В эти предпраздничные юбилейные 
дни, а именно 5 ноября, он празднует свое 60-летие. И все его 
ученики и коллеги, друзья по школе и однокурсники, спортсмены 
и тренеры, многочисленные родственники от всей души желают 
юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма. И про-
щают ему вспышки его «тяжелого» характера!

Марта ДЖуМаГаЛиева

«У меня тяжелый характер», - любит повторять Жубаныш-
агай, но окружающие знают его совсем другим – добрым и отзыв-
чивым. Быть может, спортсмен вкладывает в слово «тяжелый» 

совсем иной смысл, хотя с ранних студенческих лет он привык 
быть «суперлегким». Впрочем, все по порядку.

Родился в семье животноводов в Жанибекском районе в 1973 
году. Отец рано ушел из жизни. Оставшаяся за главу большой 
семьи, мать имела непререкаемый авторитет. 

Подошел срок, и маленький Жубанышкали поступил в 
Первомайскую школу-интернат Чапаевского района, десяти-
летку окончил в Орде в школе-интернате санаторного типа им. 
М.Горького. О школьных годах вспоминает с особой теплотой.

-Это были лучшие годы. Мы и сейчас встречаемся, мои 
одноклассницы-девчата готовы ухаживать за мной, как за родным 
братом. Это было особое братство детей, живущих по принципу 
«одного котла». Учителями и воспитателями были выпускники 
детских домов, осиротевшие в годы войны, понимавшие нас, 
скучающих по родителям и родному дому. Хорошее было детство! 
Занимался волейболом. Был капитаном команды чемпионов 
области, хоть и ростом не вышел.

Рост не всегда играет роль, когда есть характер лидера и по-
бедителя. Работоспособность, особо ценимая в дружном школь-
ном коллективе, и упорство еще не раз помогут ему в жизни. 

После школы пошел работать на Уральский ремзавод уче-
ником токаря, а ровно через два месяца был призван в ряды 
Советской Армии – в авиацию. Руководство предложило де-
ловитому и надежному младшему авиаспециалисту остаться 
в армии, но мама не разрешила, не хотела отпускать далеко 
младшего сына. Вернулся на завод в Уральск. А в 1973 году по-
ступил в Уральский педагогический институт на физкультурный 

факультет.
В университетской волейбольной команде не получилось 

играть, поскольку уже была сформирована команда, а сидеть 
на скамейке запасных чемпиону было не по рангу. 
Но случилось принять предложение тренера по 
самбо Камеша Исмагулова. Наметанный глаз 
опытного тренера  увидел упорный характер 
бойца, нацеленного на победу.

-И вот, купив по совету тренера большую 
спортивную сумку, сложив туда выданную форму, 
пошел в институтский «подвал». Зал был полон 
самбистов. С этого дня начались тренировки. 
Выступал я в весе 48 кг. За два месяца стал чем-
пионом республики. В этом весе почти никого не 
было. Лучшей школой были сборы в Алма-Ате. 
Занимаясь в одном зале с лучшими самбистами 
Казахской ССР, вырос профессионально под 
руководством заслуженного тренера Казахстана, 
профессора Аскара Акимовича Асубаева. В 1975 
году стал участником VI Летней Спартакиады 
народов СССР в г. Тбилиси, единственный пред-
ставитель Уральска – соревнования мастеров 
высшего класса. 

После окончания института были предло-
жения поехать в столицу. Но тогдашний ректор 
Кенжегулов сказал: «Өзге елде сұлтан болғанша, 
өз еліңде ұлтан бол». Спорить с народной му-

дростью не стал и остался преподавателем на кафедре физво-

спитания. С тех пор навсегда связал себя с одним единствен-
ным вузом.  В 1977 году Жубанышкали Садырович выполнил 
нормативы мастера спорта СССР, подтвердив затем звание 6 
раз. И в этом же году он завершает карьеру спортсмена. Декан 

Аққүн Халиоллақызы өзінің университеттегі еңбек жолын 
сонау 1992 жылдан «Саясаттану және әлеуметтану» кафедра-
сында философия ғылымдарының кандидаты, доцент Нина 
Павловна Скачкованың басшылығымен бастады. Аталған кафе-
драда  профессор Б.Г. Шынтемірова, доценттер - П.А. Добряев, 
В.П.Полубабкин, марқұм О.И. Гришина сынды тәжірибелі 
ұстаздармен тіл табыса жұмыс істеп, олардан үйрене жүріп, 
өзінің де кім екенін таныта білді.  Отбасындағы тәрбие, алған 
білім, еңбекке деген жауапкершілік, айналасындағы адамдар-
мен қарым-қатынаста бола білуінің өзі оның сыйлы қызметкер 
болуына септігін тигізді.

Аққүн  Халиоллақызы зертханашылық қызметінде  
университеттің беделді, лауазымы жоғары, ең мықты деген 
кафедра меңгерушілерінің алдын көрді. Олар - ф.ғ.к., до-
цент Н.П.Скачкова, профессор А.С. Қыдыршаев, марқұм 
А.П. Анищенко, ф.ғ.к., доцент Л.К. Даминова, профессор 
Т.Х.Рысқалиев, Е.Ш.Ниязов, З.К. Мұхлисова, Д.Б. Абулкасова, 
К.М.Науанова. 

Осы 20 жылдық еңбек жолында университте түрлі қайта 
құрылымдар мен талай біріктірулер болды.  Сол біріктірулер 
бірінде Аққүн 1994 жылы филология факультетіне ауыстырыл-
ды. Аталған факультетте  С.Г. Шарабасов, Шәнді Жұмағазиева, 
А.М.Мұсаев, А. Ниязғалиева, К.Г. Аронов, Ж.С. Сериков, 
Р.Х.Латыпова, К.К. Биалиева, К.Т. Утегенова, Т.М. Даришева, 
марқұм О.Б. Бүркітов, А.П. Анищенко сынды жандармен біте 
қайнасып еңбек етті. Марқұм А.П. Анищенко суық, алдына көп 
адамдар  бара бермейтін тік мінезді, өзіне де өзгеге де қатал 
қарайтын, бір сөйлейтін азамат еді. Ол Ақкүннің ұқыпты, адал, 
қандай жұмысты да сеніп тапсыруға болатын қызметкер екендігін 

бірден таныды. Ол уақытта компьютер жоқ, кафедраның көпшілік 
қағаздары қаламмен толтырылатын, сонда Ақкүнге, «қәне, Аққүн 
әдемі жазуларыңмен өзің жазшы» дейтін. 

Университеттің талапкерлерді қабылдау комиссияларында 
ол бірнеше жыл қатарынан техникалық хатшы қызметін атқарды. 
Ол кезде қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы міндетін 
доцент Л.К. Даминова басқаратын. Өз ісінің шебері, білгірі Люзия 
Кадимовна да  Аққүннің талай еңбегін атап өтті.

Сөз орайы келгенде айта кететін нәрсе - арнайы зертханашы 
даярлайтын мамандықтар жоқ, олар - жоғары білімді мамандар. 
Ақкүн Халиоллақызы да - жоғары білімді педагог, ұстаз, тіл ма-
маны. Сондықтан да болар әрбір бөлімнен келген ақпараттарға 
шолу жасап, тиянақты оқып шығып, іс-қағаздарды сауатты 
жүргізеді. 

Осы зертханашы қызметінде тек қана іс-қағаздарын толты-
ру, меңгерушінің бұйрығын орындаушы ғана емес, өзінің құнды 
ойларын ортаға сала білетін, профессор-оқытушылар құрамын 
тек сабақ жүргізушілер ретінде емес, олардың ғалым ретінде 
түрлі басылымдардағы, журналдардағы еңбектерімен, авторе-
фераттары мен монографияларын оқып, пікір таластыра алатын, 
көзқарасын бөлісе алатын  жан. 

Осы еңбек жолында қаншама зертханашылар Ақкүн 
Халиоллақызымен бірлесе еңбек етті, соларға жұмыстың қыр-
сырын үйретуден жалыққан емес. Олар да жақсы адамның 
ықпалымен тиянақты, сыйлы  жұмыс иелері  атанды.  Олар - 
жоспарлау бөлімінің жететкшісі Д.Ж. Джумагазиева, деканның 
орынбасары Ж.С. Иксебаева. 

Университеттің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында Аққүн 
Халиоллақызына  шын ниетпен  денсаулық, еңбек жолында әлі 

де биіктерден көрінуді тілеймін. Университетте осындай сауат-
ты, өз істеріне мығым, сенімді жастар, қызметкер барда  талай 
жетістіктердің куәсі болатынымызға сенемін. 

 С.к. утаРова

С юбилеем, Жубаныш-агай!
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КОРИФЕЙ  ФИЛОЛОГИИРабота Николая Ивановича Фокина на 
филологическом факультете, без преуве-
личения будет сказано, - целая эпоха. Мало 
кто из студентов решался прогуливать его 
лекции, и это происходило отнюдь не из-за 
боязни «распеканий» и «злопамятности» пре-
подавателя. Николай Иванович являл собою 
пример чрезвычайно серьезного отношения к 
делу. Легковесность, дилетантизм в подходе к 
литературным явлениям он всегда решительно 
пресекал не только как преподаватель, но и 
как ученый, дающий отзыв о появляющихся 
научных работах. 

Складывающиеся, формирующиеся лите-
ратурные процессы всегда были в центре вни-
мания Николая Ивановича. Он читал огромное 
количество современной литературы, глубоко 
анализировал сложные и многообразные ли-
тературные явления. Уже, будучи на пенсии и 
проживая в Москве, во время одного из при-
ездов в родной город в начале 2000-х годов 
Николай Иванович выступил перед студентами 
с интереснейшей лекцией, раскрывая перед 
ними новые тенденции в развитии литературы 
на постсоветском пространстве.

Как ученый-литературовед Н.И.Фокин 
сформировался во время учебы в аспирантуре 
при Ленинградском университете. Его научным 
руководителем был крупнейший русский фило-
лог XX века Борис Викторович Томашевский 
– пушкинист, стиховед, текстолог, специалист 
по стилистике. 

В 1955 г. Н.И.Фокин защитил кандидатскую 
диссертацию, посвящённую изучению романа 
А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Однако на-
учные интересы Н.И.Фокина не ограничиваются 
лишь пушкинской тематикой.  Он занимался 
литературным краеведением Приуралья, 
много лет на филологическом факультете УПИ 
читал такие сложные курсы, как «Советская 
литература», «Теория литературы».   

Более 12 лет Н.И.Фокин стоял во главе 

профессором ЗКГУ. 
С середины 90-х годов Н.И.Фокин живёт в 

Москве, продолжая интенсивно заниматься 
научной работой. Николай Иванович имеет 
более 150 публикаций. Среди них – моно-
графии, литературоведческие исследования 
и критические статьи, опубликованные в 
Алматы, Москве, Ленинграде, Самаре, Вологде, 
Астрахани, Омске, Кемерово, Ульяновске, 
Тамбове, Уральске. В 90-е-2000-е он выпускает 
следующие книги: «Уральцы… мои земляки» 
(1998), «Финал трагедии. Уральские казаки в ХХ 
веке» (1996), «Уральск православный. Эпизоды 
местной духовной и социальной истории» 
(2002), «Во времени и пространстве… Повесть 
о жизни и трудах профессора В.В. Иванова» 
(2005), которые имели большой резонанс для 
общественной жизни нашего города и Западно-
Казахстанской области.

Уроженец Уральска и патриот своего края, 
Николай Иванович много работает в москов-
ских библиотеках, раскрывая перед земляками 
малоизученные страницы истории духовной 
жизни Приуралья. Проблемы духовности, 
духовного возрождения общества, по мнению 
Николая Ивановича Фокина,  крайне важны для 
современного общества и связаны со стремле-
нием людей к согласию, взаимопониманию.

Николай Иванович имеет много учеников 
как среди вузовских преподавателей, так и 
учителей-словесников. Лучшими своими ка-
чествами как специалисты-филологи они во 
многом обязаны Николаю Ивановичу Фокину 
– замечательному преподавателю и ученому.

Н.а.вЫДРиНа, 
к.п.н., доцент кафедры русской филологии 

ЗКГУ им. М.Утемисова

Мероприятие, посвященное 80-летию ЗКГУ 
им. М.Утемисова, и встреча с ветераном труда 
Чечетко Маргаритой Владимировной – канди-
датом филологических наук, доцентом.

В зале ученых научной библиотеки прошла 
встреча с ветераном труда Чечетко Маргаритой 
Владимировной – кандидатом филологических 
наук, доцентом, посвященная 80-летию ЗКГУ 
им. М.Утемисова. Организаторами данного 
мероприятия выступили научная библиотека 
и магистранты 1-го курса. 

Чечетко Маргарита Владимировна – вы-
пускница Саратовского пединститута, за-
щитившая кандидатскую диссертацию в МГУ 
имени М.В.Ломоносова по творчеству Джейн 
Остен.

С 1964 года работает в ЗКГУ им. М.Утемисова 
на кафедре теории и практики обучения ино-
странному языку и переводу. 

Как истиный крупный ученый, Маргарита 
Владимировна подготовила молодых иссле-
дователей, которые с ее помощью продолжили 
изучение зарубежной литературы, написали 
и защитили кандидатские и магистерские 
диссертации, в числе которых Г.Нургалиева, 
А.Е.Габдешева, Е.А.Дроздова и другие. Она 
занимается изучением использования драма-
тизации при обучении иностранным языкам, 
руководитель театров «Вещие сестры» (1989 
– 1994 г.г.) и «Эхо» (немецкий театр на основе 
«балладной оперы», основан в 1998 г.).

Кандидат филологических наук, доцент 
Маргарита Владимировна ведет активную 
научно-исследовательскую и педагогическую 
деятельность, поддерживает связь со многими 
вузами, научно-исследовательскими центрами 
Республики Казахстан, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Маргарита Владимировна большой ученый, 
талантливый педагог и литературовед, спра-
ведливый и мудрый руководитель и настав-
ник, общественный деятель, бескорыстный 
энтузиаст, доброжелательный к людям. Она 
вносит свой весомый вклад в формирование 

Выпускники 
снова 

в университете
Десятого октября в стенах нашего 

университета, а если быть точнее, на 
кафедре русской филологии прошла 
встреча выпускников филологическо-
го факультета. Мне посчастливилось 
увидеть их, послушать истории этих 
интересных женщин. Среди гостей 
были директор  гимназии «Талап» 
Галина Александровна Архипова, за-
меститель акима Зелёновского райо-
на Гульназ Магжановна Кульжанова 
и декан нашего факультета Карлыга 
Таскалиевна Утегенова. 

Встречу открыл своей презентацией сту-
дент третьего курса Кирилл  Новиков. Он рас-
сказал о жизни современных студентов и об 
изменениях на филологическом факультете. 
Узнав, что происходит в нашей студенческой 
жизни, выпускницы вспомнили, как они жили 
и как учились. Галина Александровна рас-
сказала о том, как поступила в тогдашний 
институт имени А.С.Пушкина, как несколько 
раз сдавала один и тот же экзамен строгим 
преподавателям, вспомнила еще много 
забавных моментов. Гульназ Магжановна 
рассказала нам о различных программах 
по трудоустройству молодых специалистов. 
Нам, как представителям уже редкой, кажу-
щейся вымирающей специальности, было 
очень интересно узнать, какие перспективы 
могут открыться перед нами и другими вы-
пускниками вузов.  Теперь, после добрых 
слов Гульназ Магжановны, внушающих до-
верие, я поняла, что после окончания учебы 
я найду применение своим знаниям.

Гостьи делились своими воспоминания-
ми, рассказывали о своей нелегкой, но такой 
веселой юности. Ведь студенческие годы – 
самые яркие и незабываемые в нашей жизни. 
Мы также не стеснялись задавать вопросы. 
Одна из студенток спросила, каким выпуск-
ницы видят наш университет через двадцать 
лет. Признаться, я думала, что нам скажут о 
более радужном будущем. Возможно, они 
были правы, говоря, что все автоматизиру-
ется и мы будем вкладывать меньше души 
в сам процесс обучения. Надеюсь, что это 
будет не так и из нас вырастет не менее до-
стойное поколение филологов.  Поговорив 
обо всем на свете, мы оставили друг о 
друге только положительные впечатления. 
Закрыл нашу встречу красивый музыкаль-
ный номер. 

В заключение хочу привести фразу, ска-
занную во время нашей беседы: «Первое 
образование обязательно должно быть 
филологическим». На ярком примере наших 
гостей я поняла, что кем бы мы все потом ни 
работали, в любом случае мы должны быть 
людьми достойными, развитыми, не стыдя-
щиеся себя, а главное – своей профессии. 
Мне и всем присутствующим было приятно 
познакомиться с людьми, которые доказали, 
что мы учимся на одной из лучших специаль-
ностей. Их слова напутствия мы точно за-
помним надолго. Ждем следующей встречи 
с ними и другими выпускниками!

а.кРиуЛя, 
студентка гр.03107 

спец. «Филология: русский язык»

кафедры русской и зарубежной литературы, 
значительно укрепив ее. Как преподаватель 
и руководитель, он отличался требователь-
ностью, принципиальностью и в то же время 
глубоко уважительным отношением к коллегам 
и студентам, всегда готов был прийти на по-
мощь людям в трудную минуту.

Николай Иванович высоко держал планку 
специальности «Русский язык и литература», 
добиваясь от обучающихся в вузе основатель-
ных и прочных знаний по предмету, а от препо-
давателей – максимальной отдачи делу.

В 1993 году Н.И.Фокин с тановится 

куЛьЖаНова 
Гульназ 
Магжановна,                                     
зам. акима 
Зелёновского района  

высококвалифицированных специалистов 
нового поколения. Проявляя профессионализм 
и высокие моральные качества, Маргарита 
Владимировна является достойным примером 
для нас.

На встрече были заданы следующие во-
просы: «А правда ли, что Вы были знакомы 
с Владимиром Высоцким? Занимались ли 
Вы поэзией в студенческие годы? Какие свои 
поэтические произведения Вы могли бы про-
честь наизусть?» 

Музыкальный номер «A tutor appreciation 
song: You have made a difference» подготовил 
магистрант специальности история Айбек 

Ныгмет. В конце мероприятия магистранты 1-го 
курса Ильдар Канатов, Айбек Ныгмет и Нургуль 
Килишева от лица всех ее учеников выразили 
глубокую признательность за многолетний 
плодотворный труд и пожелали ей дальнейших 
успехов.

В зале ученых оформлена выставка 
«Личность. Педагог. Ученый». Выставлены 
научные работы Маргариты Владимировны 
Чечетко и магистерские диссертации ее 
магистрантов.

Нургуль киЛиШева, 
магистрант 1-го курса спец. «Иностранный 

язык, два иностранных языка»

с любовью К педаГоГУ

аРХиПова 
Галина 
александровна,    
директор  
гимназии «Талап»    
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2012 жылдың 19 қазан күні біздің қасиетті ордамыз М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
ақын, сатирик, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Амангелді Шахинмен кездесу өтті.

   Сыры терең, 
                   сыңғыры бөлек жүздесу

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің 80 жылдығына арналған қазақ тілі мен 
әдебиеті бөлімінің «Біз таланттарды іздейміз!» атты 
1 курс студенттері арасында өткен өнер апталығы сал-
танатты түрде өз мәресіне жетті.

Өр рухты Махамбеттің 
жырымен басталған кеш 
таланттарды марапаттау-
мен жалғасын тапты. «Ел 
іші – өнер кеніші» деген-
дей университет імізд ің 
табалдырығын ат таған 
1 курс студенттерінің та-
ланттары мен талаптары, 
өнерлері мен өрліктері бар-
ша жұртты тәнті етті.

« Б і з  т а л а н т т а р -
ды іздейміз!»атты өнер 
апталығы аясында өткізілген 
мәртебесі биік шаралардың 
бірі – «Көркем мәтіннен - 
көркем ойға» атты көркем 

сөз оқу шеберлерінің сайысы. Шынғалиева Ляззат, Досбол 
Орманбек, Ысқақова Ұлмекен, Алтыбайқызы Мөлдір 
III орынға, Рахымғалиева Ағиса, Татаханова Айдана II орынға, 
Орынбасарова Нұрбөпе I орынға, Лесов Наурызбек бас жүлдеге 
ие болып, дипломдармен және жүлделі сыйлықтармен мара-
патталды.  Сондай-ақ осы апталықта өткізілген «Құлақтан кіріп 
бойды алар, жақсы ән мен тәтті күй» атты ән байқауында 
III орынды Манап Жаннұр, Қадырбаева Құндыз, Абдубалі Әсел, 
Амандуриева Алтынай, II орынды Жолдиева Шамшырақ пен 
Кустаубаева Малика, Даулова Айнұр, Лесов Наурызбек, 
I орынды Шынтаев Жарқынбек, бас жүлдені Аликенов Дидар 
қанжығаларына байлады. «Тал шыбықтай бұралған» атты 
би байқауы бойынша III орын Сланбекова Динараға, II орын 
Нурмангалиева Венера мен Ахметова Асимаға, I орын 
Бақтыгереева Айкөркемге бұйырды.

Жүрек сырын жырларымен әрлендіре білетін ақындардың 
орны ерек. Қазақ филологиясы әр кезде жас ақындардың 
қатарымен толықсып отырады. Сол дәстүр биыл да жалғасын 
тауып, «Жас жүрек жырлайды...» атты ақындар мүшайрасы 
өз жеңімпаздарын тапты.  III орын Абуова Гүлбаршаға, 
Дәулеталиев Ержанға, Нәби Әлиге, II орын Бақтығалиева 
Жанерке мен Шамұратов Дауренге, I орын Болатбекұлы 
Жанайдарға, бас жүлде Хамза Жандосқа бұйырып, дипломдар-
мен марапатталды. Таланттардың талаптары таудай екені тағы 
да «БҚМУ-менің мақтанышым» атты жайдарман сайысында 
айқын көзге түсті. Болат Ақнұр, Наби Али, Орахова Саягүл, 
Ихсанғалиева Раушан, Абдубалі Әсел үздік ойыншы атанса, 
«01 перваштары» командасы бас жүлдені жеңіп алды.

Бойларына тұнған өнерлерін ортаға салып, тайсалмай 
жарысқа түскен әрбір жас өренге өнерлерің өрге жүзіп, білімнің 
биік шыңынан көріне беріңіздер дейміз. Қанаттарың талмай, 
алысқа самғай беріңдер, жас таланттар!

ақгүл куЛаГова,
1 курс студенті

«Тілші  болғың  келсе....»
«Алты алаштың ауырлығын арқасына арқалаған, 

қазақты қазақ  қылам» деп қилы заманды басынан 
өткерген  аталарымыз қаншама десеңші. Тар жол, тайғақ 
кешуде елі мен жеріне қызмет еткен аталарымыз Ғұмар 
Қараш пен Елеусін Бұйрынды ұлыларды ұлықтау 
мақсатында «Жайық Пресс» ЖШС мамыр айынан бастап 
«Тілші болғың келсе ...» атты байқау жариялаған бола-
тын. Байқау шарты бойынша шығармалар қазақ, орыс 
тілдерінде қазақ елінің тәуелсіздігі үшін күрескен ары-
старымыз қақында болу қажет. Бас жүлде 100 мың теңге 
ақшалай сыйлық, 1 – 2 орын жеңiмпаздары облыстық, 
аудандық газеттерге жұмысқа шақырылды. Батыс елі 
көптен күткен бәйгенің қорытындысын қазанның 4-i 
күнi «Жайық Пресс» ЖШС-ның ғимаратында өткізілген 
кездесуде жариялады. 

Бұл кездесуге М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың филология 
факультетінің 1 – 2 курс студенттері де қатысқан болатын. 
Әділқазы өкілдерінің шешімін «Жайық Пресс» ЖШС-ның бас 
директорының орынбасары Салауат Айбатов жариялады. 
Сонымен 3-ші орынға  Базарова Айнұр, Кәрімова Назгүл, 
Хамидуллина Айдана ие болса, 2-ші орынды қалалық білім 
бөлімінің маманы Шағатай Ләззат қанжығасына байлады. 
Ал 1-ші орынға сөз бастаған шешен, қол бастаған көсем 
Ер Сырым бабамның елінен келген сері жігіт – Мұстафиев 
Бауыржан лайық деп танылды. «Жайық Пресс» ЖШС Шағатай 
Ләззатқа «Орал өңірінен» жұмыс ұсынса, жеңімпаз Мұстафиев 
Бауыржанды аудандық «Сырым елі» редакциясына орналас-
тыратынын хабарлады. Студенттер бұл кездесуден үлкен 
әсермен оралды. Сырымымды сағынған жабырқаулы көңіліме 
бұл кездесу үлкен қуаныш әкелгендей, жерлес ағамның биіктен 
көрінгеніне іштей қатты қуанып, өзімнің  «Тілші болуға» деген 
ұмтылысым одан сайын шарықтай түст�. «Жайық Пресс» ЖШС-
ның ұйымдастырған бәйгесі талантты жастардың талаптарына 
талап қосып, өз мақсатына жеткендей! 

Ләйлі МаҚСотова, 
02102-топ студенті 

Кто такая Марина Цветаева? 
Думаю, каждый из нас ответит на этот 
вопрос по-своему: поэтесса, прозаик, 
переводчик. Если вдуматься, то сколь 
многогранна была эта личность - дочь 
профессора и пианистки, представи-
тельница русской интеллигенции. 

Именно этой великой женщине был 
посвящен литературный вечер, который 
прошел на кафедре русской филологии 
12 октября. В нем приняли участие не 
только студенты филологического фа-
культета, но и школьники Мичуринской 
СОШ, которые прочитали свои любимые 
стихотворения поэтессы.

Прозвучали романсы на стихи 
Марины Цветаевой. Зрители прослу-
шали записи таких романсов, как «Мне 
нравится, что вы больны не мною», «У 
зеркала». А студентки Яна Гумарова 
и Анна Криуля порадовали гостей 
замечательным исполнением роман-
са «Под лаской плюшевого пледа». 
Трогательные стихи М.Цветаевой при-
обрели новое звучание. Соединение 
музыки М.Таривердиева и пронзительных строк поэтессы не 
могло не взволновать сердца зрителей.

Атмосфера мероприятия была особенной, наверное, как и 
жизнь Марины Ивановны. Рябина, музыка, ее стихи – все это 
передавало необыкновенный дух Ее эпохи. Эпохи такой трудной 
для нее и ее современников и такой интересной благодаря ее 
стихам, нашему времени. Многие ее стихи, особенно последних 
лет, проникнуты грустью и какой-то безнадежностью. После про-
чтения стихотворения «Вчера еще в глаза глядел» студенткой 
1-го курса Анной Криуля, в аудитории долго звенела тишина. 

Сөз өнері ғасырлар бойы үздіксіз 
дамып, халықтың рухани қажеттілігін 
өтеп келеді. Қоғамдағы әлеуметтік-саяси 
түбірлі өзгерістердің ең алдымен өнерде 
көрініс табатыны, бұл өзгерістердің оны 
соны өзгерістерге, тың ізденістерге 
бастайтыны - ежелден мағлұм жайт. 
Өйткені, қай-қай замандарда, уақытта  
да өнердің қандай бір түрі болмасын 
өмір шындығынан нәр алады және сол 
шындықты танушы болады. Ұлттық 
лириканың дамып-өркендеуіне зор үлес 
қосып келе жатқан ақын-жазушылардың 
шығармашылық болмыс-бітімін, ақындық 
қарым-қуатын тану - әр кезде де күн 
тәртібінен түскен емес.

Қаз ірг і қазақ жазушыларының 
көрнекті өкілінің бірі, бүгінде өлеңсүйер 
қауымға танымал жазушылардың бірі 
Амангелді Шахин шығармашылығы 
әр уақытта да көркем шығарма сүйер 
қауымның, әдеби сынының оң назарын-
да болып, оның өмір, белгілі ақындар, 
махаббат, сезім, адам тақырыптарына 
арналып жазылған туындылары жоғары бағаланып келеді. 

Бұл кездесуіміздің негізгі мақсаты – ақын әрі жазушы 
ағамыздың шығармашылығындағы махаббат, көңіл-күй лири-
касы, туған жер тақырыбы, дала образы жайлы кеңінен таны-
стыра отырып, әсіресе көңіл-күй поэзиясының алуан қырын 
сана елегінен өткізіп, автордың шығармашылық әлеміндегі 
парасат пен сезім дүниесінің орнын бағамдауда болып отыр, 
себебі ақынның сан-салалы лирикасына, лирикалық кейіпкер 
әлеміне бойлай еніп, оның шығармашылығындағы парасаттылық 
пайымының шарықтау шегі мен сезім дүниесінің терең 
қатпарларын бағамдау.

Поэзиялық, прозалық, публицистикалық кітаптардың авторы, 
бүгінде Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз хатшы-
сы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Амангелді 
Шахинге арналып отырған кештің шымылдығын 1-курс студенті 
Қадырбаева Құндыз «Жайық деген жанды су» атты термесімен 
ашса, ІІ курс студенті Қаршығақызы Таңшолпан  оның өмірі мен 
шығармашылығына арналған баяндама оқыды.

Бұл кешімізге басты себеп - 2012 жылғы 24 қыркүйекте 
өткен Қазақстан жазушылар одағының кезекті ХІVсъезі. Заңда 
белгіленген ережеге сәйкес бес жылда бір рет өтетін съезд 
жөнінде толық мағлұматты ақынның өзі берді.

Ақын - өзі өмір сүрген дәуірдің үнін жеткізетін ғасыр 
перзенті. Әрине біздің қоғамда заманның қайғы-қасіретін көрсе 
де көрмегенсіп, естісе де естімегенсіп, билікке жағыну үшін 
«Көк байрағым желбіреп тұр» деп, жыр жазып жүрген ақындар 
жетіп артылады. Амангелді ақын арзан сезімге малданатын 
«ақындардың» санатынан емес. Керісінше,  ол - өз ұлтының 
мұңына көбірек құлақ түріп қазақтың көз жасын өлең орамалы-
мен сүртіп, жан жылуымен, жалынды өлеңімен жұбатқысы келіп 
тұратын жыр перзенті. 

Публицистикалық шығармаларының ішінде «Сол бір сүргін» 
деп аталатын тарихи деректі шығармасы көпшіліктің ыстық 
ықыласына бөленген болатын. 

«Сол бір сүргін» атты жазықсыз қуғынға ұшырағандар 
жөнінде нақты деректермен жарық көрген кітабы жөнінде айтқан 
әңгімесінен тыңдарман қауым ерекше әсер алды.

Жазушы әрі ақын Амангелді Шахиннің бүкіл шығармашылығын 
шолып шыққан адам оның шығармашылығының ең басты екі 
тірегін байқар еді: ол - ақынның туған ел мен жер, атамекен, 
қоғам, адамгершілік турасындағы салиқалы да салмақты ақыл-
парасат ұғымы мен оның махаббат пен көңіл-күй лирикасындағы 
арнасынан асқан асау сезім.  02101-топ студенттері Болатбекұлы 
Жанайдар, Ахметқалиева Самал, Татаханова Айдана ақынның 
сыры терең, сыңғыры бөлек  сыршыл өлеңдерін оқыса, ІІ курс 
студенті Орынбасаров Әділет өзінің жүрекжарды туындысымен 
кештің көркін келтіре түсті.

«Теледидарды қоссаң да, радионы ашсаң да құйылтып тіл 
безеп, ойқастап ой тербеп тұрған таныс тұлға, таныс үн. Газетке 
үңілсең де, алқалы жиынға жүгінсең де топты жарып, кесек ту-
рап, келісті сөз саптаған Шарабасов»,-деген болатын  Амангелді 
ақын өзінің  бір шығармасында.

Ақынның ұстазы, университетіміздің профессоры, 
әдебиетші ғалым Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов ізгі лебізін 
білдірсе, кафедра меңгерушісі Мамыров Азамат Ыбырайұлы 
Амангелді ағаның алдағы ақындық, жазушылық еңбегіне зор 
шығармашылық табыс тіледі.

Қорыта айтқанда, ақын Амангелді Шахин өлеңдері - 
философиялық түйіндер мен поэтикалық қуаты мол, ойлы, 
өрнекті. Ауыл өмірінен ойып алынған қысқа да нұсқа әзіл 
әңгімелері езуге еріксіз күлкі үйіріп, жан жадыратады. Ал 
публицистикалық шығармалары туған өлке тарихымен 
әуестенушілерді бей-жай қалдырмайтыны кәміл.

таңшолпан ҚаРШЫҒаҚЫЗЫ, 
Ырысты оМаРова,

филология факультетінің 2-курс студенттері

Отчаяние, тоска и грусть строк М.Цветаевой, посвященных воз-
любленному, передались слушателям.

Особенно запомнилось зрителям стихотворение «Знаю, 
умру на заре!», которое прочла студентка 1 курса Яна Гумарова. 
Оно настолько чувственно и проникновенно, что буквально за-
ставляет замереть сердце. 

Общее впечатление о поэтическом празднике, конечно, 
положительное. Не может быть иначе, ведь это литературный 
вечер не простого поэта, а истинного гения женской души.

Ләззат Шыңғалиева, гр. 3107

Таланттарымен 
анылған
алаптылар
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«Полиглот» жаршысын әзірлегендер: алтын аманғалиқызы имағамбетова (жауапты редактор),  
Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының әдіскері;  айдана Сұлтанмахмуд, 02302-топ студенті  

Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының жаршысы
№2, қазан, 2012 жыл

Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үштілді болуы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруі тиіс. 
еуропада көптілділік қалыпты нормаға айналған, біз де осы қатардан міндетті түрде табылуға тиіспіз. ағылшын 
тілін кең тұрғыда білмей, ұлттың нағыз бәсекеге қабілеттігі туралы айту қиын.

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
XII сессиясында сөйлеген сөзінен (2006 ж.,24 қазан)

  Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!               Учи все языки, родной цени навеки!              Learning foreign languages, respect your mother tongue!

Қадыр Мырза Әлі

Биылғы 2012-2013 оқу жылының басталуы тың жаңалықтарға толы  болды. Соның бірі – Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің арнайы ұйғарымына сәйкес университетіміз  осы оқу жылынан бастап көптілді бірлескен оқу 
бағдарламаларын іске асыру тәжірибесін жасауға рұқсат етілген санаулы ЖОО-лардың қатарына енуі. Бұл – министрлік 
тарапынан біздің оқу орнымызға көрсетілген үлкен сенім де. Министрліктің көптілді білім беруді дамыту бағдарламасына 
сәйкес университетімізде  алғашқылардың бірі ретінде халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығы ашылды. 

«Полиглоттар тобында оқығым келеді»

ҚазаҚтың тұңғыш полиглот 
ғалымы туралы білеміз бе?

Полиглот деп кімді атаймыз?
Полиглот -  бірнеше 

тілді жетік меңгеріп, еркін 
сөйлейтін адам. Сандаған 
тілдерді өз еркімен емін- 
еркін игеріп, өз ортасында 
танымал болған полиглот 
ғұламалар қазақ халқында 
көптеп саналады. Әріге бар-
май, беріден қайтсақ, бұл 
сапқа Құдайберген Жұбанов,  
Ахмет Байтұрсынов, Халел 
Досмұхамедов,  Мағжан 
Ж ұ м а б а е в ,  Б а у ы р ж а н 
Момышұлы және та ғы 
басқаларын қосар едік. 
Десек те, олардың ішінде тұңғыш полиглот ғалым атанған 
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері - Асфендияров 
Санжар Сейітжапарұлы.

Ол 1889 жылы Ташкентте дүниеге келген. 1907 жылы 
Ташкенттегі реалдық училищені, ал 1912 жылы Петербургтағы 
әскери-дәрігерлік академияны бітіреді. Әскери министрліктің 
теңіз ведомствосының стипендиясына оқып, төрт жыл 
қатардағы әскерде қызмет еткен Санжарды өмір толқыны 
сансыз рет толқытады. 1914 жылы Жоғары Әскери басшылық 
қателіктерінің кесірінен 5-ші Түркістан атқыштар полкы Лодзъ 
неміс қоршауында қалып, Санжар басынан ауыр жарақат алып, 
жау тұтқынына түседі. Осы кезден-ақ, неміс тұтқынында патша 
үкіметі тағдырдың тәлкегіне салған мыңдаған жауынгерге 
медициналық көмек көрсетіп, Торн, Кутно, Александровка кон-
центрационалды лагерінде бір жылға жуық уақыт өткізеді. Тек 
1915 жылдың аяғында Қызыл Кресттің тұтқындарымен алмасу 
бағытында алдымен Швецияға, сосын Санкт-Петербургке 
оралады. Бұл жерде арнайы медициналық тексерістен өтіп, 
денсаулығы нашар деп танылған Санжар Түркістан әскери- 
медициналық басқармасының резервіне жіберіліп, 1919 жылы 
Ташкентке оралады.

Туған жерге табан тіреген, дала ауасынан кең тыныс алған 
Санжар Асфендияров 16 жылға жуық уақыт бойы Түркістан 
Республикасының Мәскеудегі өкілі, РСФСР Кеңхалкомы 
ұлттық мәселесі жөніндегі коллегиясының мүшесі, БОАК 
Президиумының мүшесі, КСРО ҒА-ның қазақстандық база-
сы бөлімшесінің орынбасары сынды жауапты қызметтер 
атқарады. Өзге халықтардың тұрмыс ерекшелігін, дәстүр-
салты мен мәдениетін кеңінен зерттеп, ерінбей-жалықпай 
еңбектенуі, табанды түрде тер төгуі арқасында орыс, ағылшын, 
француз, араб тілдерін жетік меңгереді. Соның негізінде 
Қазақстан тарихының күрделі мәселелерін зерттеген тарихшы 
өзге тілдерде жазылған мағлұматтармен танысып, сараптама 
жасап, еліміз үшін маңызы зор бірқатар ғылыми еңбектер 
жазады. Өкінішке орай, Ресейдің Қазақстанды жаулап алуы 
жөнінде ашық айтылған, отаршылдықты әшкерелеген тарихи 
шығармасы үшін жұбайы Рабиға КарЛАГ-та 5 жыл айдауда 
болып, өзі жалған жаламен ату жазасына кесіледі. 

Ақыры, өмір қанша сынаса да, сынына мойымастан 
мақсатына ұмтылған белгілі ғалым  С. Асфендияров еңбегі тек 
1958 жылы 26 мамырда ғана ақталады. Бүгінгі таңда Алматы 
медициналық академиясы осы атақты ғалым атымен аталады. 
Көрнекті қоғам қайраткері қиындық кемесімен жүзіп жүріп, 
өзінің қазақ халқының тұңғыш полиглоты екенін сезбеген де 
шығар. Алайда, Санжар Асфендияров есімі қазақ үшін тұңғыш 
полиглот ретінде тарих беттерінен табылады.

Қадірлі құрбылар! Қиын-қыстау заманда сансыз 
теперіш, тепкі көрген Санжар сынды ағаларымыздың 
білімге құштарлығынан, ел үшін еңбек етуге деген 
намысшылдығынан үлгі алсақ болар!

айдана СұЛтаНМаХМуД,
«Полиглот» жаршысының тілшісі

Орталыққа директор тағайындалып, әдіскер, аудармашы 
мамандар тартылды. Орталықтың жылдық жоспары әзірленді. 
Бұл – осы  орайдағы іргелі істің басы ғана. Көптілді білім беруді 
дамыту бағдарламасына сәйкес университетіміздегі 5В011900 
«Математика» (8 студент), 5В011000 «Физика» (8 студент) 
мамандықтарындағы II курс студенттері үш тілде (қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде) оқи бастады. Әзірге 16 студентті қамтыған 
бөлімге бүгінгі таңда тілдік білік-дағдыларына сәйкес жігерлі де  
алғыр, мамандықтарын құлай сүйетін лайықты студент жастар 
іріктелді. Студенттер контингенті – негізінен, Батыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Ақтөбе облыстарының ұландары. Жуырда аталған 
бөлім студенттері бас қосып, университетімізге Польша елінің Ұлы 
Казимир атындағы университетінен арнайы келіп, дәріс оқыған 
оқымысты ғалымдары Казимир Фабисяк, Петр Своровскилермен 
кездесу-сұхбаттасу барысында байқағанымыз – студенттеріміздің 
көптілді білім алуға құлшыныстарының зор, ынта-жігерлерінің 
мол, қызығушылықтарының телегей-теңіз екендігі. Университет 
тарихындағы алғашқы полиглот  топ студенттеріне сәтті қадам 
тілеп, ендігі кезекте студент жастардың өздеріне сөз беруді жөн 
санадық.

ибалы тоқтамысова, 04203а-топ («Физика» мамандығы): 
«Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім ал» дегендей, көптілді 
игеру – заман талабы. Біз қазіргі таңда үш тілді меңгерудеміз. 
Осылайша жан-жақты жетіліп, жоғары талаптарға сай маман 

Көп тіл білгендік - көрегендік

Тіл - адамның, мемлекеттің бірден-бір айрықша белгісі. Тілі 
жоқ - нөл адам, мемлекеттік тілі жоқ ел глобуста болмайды. Қазақ 

тілі ұзақ та қиын жылдарды бастан кешірді, сөйте тұра дана 
халқымыз жерін, елін, ділін сақтап қалды. Апыр-ай! Тәуелсіздік 
алған күннің өзінде «мемлекеттік тілге орыс тілін жалғайық, 
қостілді ел болайық» деген мүләйім, жансыз ұсынысқа депутат-
жазушы Шерхан Мұртаза: «Тіл адамда - жалғыз-ақ, ал айыр 
тіл - жыланда ғана!» деп ана тіліміздің жауларын бір жуасытып 
алып еді...

Тәуелсіздік алғанымызға 20 жылдан асты. Мемлекеттік 
тіл нығайды. Орыс тілі еш салада жетім күн көрген емес. 
Енді әлемдік экономикалық, техникалық, сауда, ғылым 
қауымдастықтарына белсене қатысу үшін үшінші тілді игеру 
мақсатын Елбасы Н.Ә.Назарбаев қолдап отыр. Университеттің 
көрнекті ғалымы, тілші Ғабдырахым Әбухановқа баласы: «Қай 
мамандық таңдайын, әке, жәрдем беріңіз», - десе, ол кісі: 
«Қызым, қандай төңкеріс - бұлғақтарда мектеп өлмеген, сірә, шет 
тілін қолайлаған жөн. Ең кемі екі тіл білген, кәдімгі құсша парлап 
ұшады емес пе?», - десе керек. Өте дұрыс шешім ғой.

Бүгінгі заман - кибернетика, нанотехнология заманы. Енді, 
сірә, үш тілді еркін меңгерген жөн. Мұнсыз әлемдік биіктерді 
игеру мүмкін емес. Қазір тіл үйренуге шекара жоқ. Жастар, 
болашақ үшін тиімді сәттерден қапы қалмаңыз! Көптілділік - 
болашақ кепілі!

С.Ғ. ШаРаБаСов, 
М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессоры,

филология ғылымдарының кандидаты

болуға ұмтылуымыз керек. Мен өзім осындай бағдарламамен оқып 
жатқаныма өте қуаныштымын. Үш тілді өз мамандығымның 
нағыз иесі болатыныма сенемін. Әрине, бас кезінде қиналып, 
түсінбей де жатқан кездеріміз болды. Дегенмен «басы қатты 
болса, аяғы тәтті болады» деген бар емес пе? Осы жылдың сәуір 
айының 1-і мен 17-сі аралығыда университетіміздің делегациясы 
Еуропаның бес елінде (Франция, Германия, Польша, Люксембург, 
Бельгия) іссапарда болдық. Әр ел өзінің белгілі бір қасиеттерімен 
ерекшеленеді. Мен өз университетімнің арқасында шет елге 
шыққаныма шексіз бақыттымын. Өз елімнен жырақ жүріп, өміри 
тәжірибемді толықтырдым. Шет елге шығу үшін, әрине, тіл білу 
қажет. Тіл білмей елден шыға алмаймыз. Сондықтан да универ-
ситет қабырғасында жүріп, тілді меңгеріп, алыс шет елдерге 
өз мамандығым жөнінде тәжірибемді молайту мақсатында оқуға 
барсам деп армандаймын. Сол үшін, ерінбей-жалықпай еңбек 
етемін. 

Нургуль Бердишова, гр. 4201 (спец. «Математика»): Я хочу 
учиться в полиязычной группе. Так как считаю, что умным и 
квалифицированным специалистом можно лишь при стремлении 
студента к самопознанию и саморазвитию. Я думаю, что в по-
лиязычной группе можно развить именно такие качества. 

Наш университет имеет мощную базу для подготовки об-
разованных специалистов.  Так почему бы не воспользоваться 
такой возможностью. Наряду с казахским языком знание других 
языков  полностью меняет сознание студентов. Обучение в 
группах с таким направлением определенно дает преимущество 
обладать всеми навыками XXI  века в обучении полиязычного 
образования и подготовке специалистов. И я верю в то, что 
студенты обучающиеся по данной программе добьются успехов 
в этой сфере. 

Tursynay Islyamova, gr. 04201a (spec. “Mathematics”): We 
live in innovative and information-advanced age. For broadening of our 
outlook and intellect, we have to comply with modern tendencies that 
require a learning of foreign languages. We are very glad that this year 
in our university was opened the International centre for development of 
polylingual education. And in this connection in physical and mathemati-
cal faculty organized polylingual groups by specialties “Mathematics” 
and “Physics”.  Since the beginning of the academic year we learn in 3 
languages, Kazakh, Russian and English. We need additional courses 
to improve our knowledge in these languages and centre gives us such 
opportunity. In the middle of October, the director and methodists of the 
International centre for development of polylingual education arranged a 
meeting for polylingual groups where were invited professors of physics 
and mathematics from Poland, Cazimir Fabisyak and Peter Svorovski. 
The meeting was devoted to discussions and acquaintance with the 
tasks of the academic year, concerning polylingual education, especially 
to development in improving knowledge in English. All participants of 
the meeting expressed their opinions and wishes. I was impressed with 
the event and now I have a desire to improve my knowledge in foreign 
languages.  
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Экономика және басқару     
         факультетінің жаршысы

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың  экономика және басқару факультетінде  қазан айының 
19-шы жұлдызында «Есеп және қаржы» кафедрасының оқытушысы, қаржы мамандығының 
09309, 09409 топтарының кураторы Махаббат Нұрланқызының ұйымдастыруымен  «Татуаж, 
пирсинг сән бе, қазақ қызына тән бе?!» деген тақырыпта  ашық сұхбаттасу кураторлық 
сабағы өтті. Бұл шараға осы мәселені талқылау мақсатында облыстық тері-венерологиялық 
диспансерінің дәрігер-маманы Сатқанова Жамилия Тұрғабылқызы, ҚР діни басқармасының  
Батыс Қазақстан облыстық мешітінің наиб имамы Марат Асанов мырза, «Жас Отан»  
жастар қанаты облыстық филиалының  менеджері Зулхаров Әділгерей Сырымбетұлы, 
М.Өтемісов атындағы  БҚМУ-дың тәрбие жұмысы бөлімінің психологы Жақсығалиева 
Альфия Сырымқожақызы  шақырылды. 

ТаТуаЖ, пирсинг 

сән бе?

«Теріс ағымдардың 
зияны мен зардаптары» 

жайындағы  жиын
Қазан айының 25-і күні экономика және басқару факультетінде «Теріс ағымдардың 

зияны мен  зардаптары » атты дөңгелек үстел өткен болатын. Бұл кезекті шараны 
жергілікті және мемлекеттік басқару мамандығы мен туризм мамандығының  1-курс 
студенттері ұйымдастырды. 

Работа бухгалтера в условиях рыночной экономики сложна и ответственна. Профессиональный 
уровень людей этой специальности непосредственно влияет на практику налогообложения, на 
начисление заработной платы, на развитие каждого отдельно взятого предприятия.

Без преувеличения, бухгалтер — это второе лицо организации, развитие и процветание кото-
рой в огромной степени зависит от бухгалтерии. В небольших же предприятиях бухгалтер заме-
няет директора,  финансового аналитика и кадровика, а также решает юридические вопросы.

Поэтому в получении профессионального образования бухгалтера заинтересованы и учебное  
заведение, и руководители, и сотрудники организации. Возможность получения таких знаний 
студентам  всегда предоставляет ЗКГУ имени М.Утемисова, а точнее факультет экономики и 
управления. И уже который год по традиции в октябре проводится  «Неделя бухгалтера», приуро-
ченная к профессиональному празднику День бухгалтера - 6 октября.

Әрине, қан майданды да, сұрапыл соғысты 
да көрген халқымыздың қыздары қай за-
манда да мөлдіреген бота көз, қиылған қасы, 
садақтың оғындай тізілген кірпіктері, шие-
дей ернімен және де көркем мінезімен әр 
уақытта да ел назарында болған. Ақ жаулықты 
әжелеріміз бен аналарымыз бойжеткен қызды 
қырық үйден тыйып отырған. Бір кездері 
әдемілік пен пәктіктің нышаны болған бұрымды 
бойжеткендеріміздің денесінің әр жеріне сырға 
салдырып,  «мөр» бастырып, із қалдыруы 
- өк інішті жағдай. Сәнге еріп сандалған 
қыздардың татуаж, пирсингтің қазақ қызына 
тән еместігін біле ме екен?! Сән қуып сәнденген 
қыздар болашақ ана ретінде денсаулықтың 
мәнін түсіне ме деген сұрақтар туындайды. Осы 
орайда арнайы шақырылған қонақтарымыз 
өз пікірлерін айтып өтті. Дерматолог маман 

ретінде Сатқанова Жамиля Тұрғабылқызы 
татуаж, пирсингтің адам организміне зиян 
екендігін түсіндіріп, медициналық тұрғыдан 
тоқтала кетті. Ал наиб имам Марат Асанов мыр-
за діни жағынан деректер келтірді. Сонымен 
қатар бұл шараға қатысқан басқа да қонақтар 
өз ойларын айтып, татуаж, пирсингтің тек қазақ 
қызына ғана емес, бүкіл адамзатқа тән емес 
деген  пікірлерін білдірді. Ұйымдастырушы 
қаржы мамандығының 4 курс студенттері 
өздерінің жүргізген зерттеу нәтижелерінің  
қорытындысын және де денеге салынатын су-
реттер мен сырғалардың зияны мен салдарын 
айтып жеткізуге тырысты. Бұл ашық сұхбаттасу 
сабағына қатысқан әрбір бойжеткен мен боз-
бала өздеріне ой түйерлік ақпарат алды деп 
ойлаймын.

Жадыра ЖауМЫтБаева 

Дөңгелек үстел БҚО-ның Дін істері  
департаментінің бас маманы Романқұлов 
Мақсат Аралбайұлы, Жайық деструктивтік 
діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек 
орталығы төрайымының орынбасары Аханов 
Жарас Иебергенұлы, тарих ғылымдарының 
кандидаты, әлеуметтік пәндер кафедрасының 
меңгерушісі Сүлейменова Гүлнар Бахиқызы, 
тәрбие бөлімі психологы Жақсығалиева 
Альфия Сырымғожақызының қатысуымен 
өтті.  М.Ю.Жумагалиева дөңгелек үстелдің 
өткізу мақсатын түсіндіре отырып, қазіргі 
жастардың теріс бағыттағы діни ағымдардың 
жетегінде кетіп, адасып, үлкен қателіктер 
жасап, ата-аналарынан безініп, қылмысқа 
бой ұрдырып жататынын айтып өт т і . 
Осы шараны өтк ізудің себебін курато-
рымыз – Мариям Юмағазықызы дін мен 
діни ағымды ажырату, оның қауіптіліг ін 
ұғындыру мақсатында, арнайы мамандар-
ды шақырып, өткізіліп отырғанын түсіндіріп 
өтті. Осы жиында мамандардың айтуынша, 
қаламызда дәстүрлі 2 діннің бар екені анық. 
Олар - Ханафи бағытындағы Ислам және 
Православиелік Христиандық. Ал, қалған 
әр түрлі діни ағымдар жалған бағыттағы, 
адам баласының санасын улайтын дін екенін 
түсіндірді. Яғни, студент жастарға, жалпы 
қоғамдағы ниеті түзу адам баласына осын-
дай жалған діни - ағымдардан сақтану керек 
екенін тілге тиек етті. Студенттер мамандар-
ды тыңдай отырып, дөңгелек үстелден үлкен 
әсер алды және тың мәліметтерге қанық 
болып, теріс діни ағымдардың қауіптілігін 
түсінгендей болды. 

Дін дегеніміз - қара киім киіп, бетті 
тұмшалап, сақал өсіріп, намаз оқымағандарды 

кінәлап, оны кәпірге санау емес, білім алып, 
таза жүріп, ешкімнің ала жібін аттамай, 
қиянат жасамай жүргеніңнің өзі сауапты 
іс. Сондықтан да имандылық әр адамның 
жүрегінде орын алуы тиіс екенін әр қатысушы 
ұққандай. 

Адам баласының тура жолдан адаспай, 
толық, кемел, ақыл-есі түзу азамат қатарына 
жетуі оның жас шағында алатын тәрбиесіне 
байланысты. Бабаларымыздың қастер 
тұтып, атадан балаға аманаттап, жүрекке 
дарытып келген асыл қасиеттері көп-ақ. 
Халқымыз сырт көзбен емес, жүрекпен 
ұғатын адамгершілік құндылықтарды жоғары 
дәріптеген. Имандылық, әділеттілік, ізгілік, 
мейірімділік мұраттарын терең игеруге 
күш салған. Мал-мүлкінен, дәулетінен има-
нын жоғары бағалаған қазақ «Ер жігіттің 
үш байлығы бар: бірінші – иманы, екінші 
– ырысының тұрағы, үшінші – дәулетінің 
тұрағы» деп аталы сөз қалдырған. Қазіргідей 
«мал үшін біреуді алдап, біреуді арбаған» 
жандар кездесіп отырған кезде мұндай 
сөздің маңызы да жоғары. 

Имандылық тың сырына терең ірек 
үңілетін болсақ, данышпан Абай бір өлең 
жолдарында Аллаға деген ниетіміздің түзу 
жолда болу керек екендіг ін айтқан еді. 
Сондықтан, «имандылық  - басты байлық» 
деп халық арасында бекер айтылмаған. 
Иманымызды ту етіп, соған жету үшін бар 
күш-жігерімізді салып, аянбай еңбек етейік, 
достар! 

асқар аҚЖоЛ,
мемлекеттік және жергілікті басқару 

мамандығының 1 курс студенті БухгалтерЫ, 
ваш труд - неоценим! пособий по бухгалтерскому учету и аудиту 

в библиотеке корпуса. Студенты первого 
курса с интересом знакомились с  научной 
литературой.

Стены  корпуса  факультета  были украше-
ны поздравительными газетами.

Старшим преподавателем Жангалиевой 
Р.У. совместно со студентами 4-х курсов специ-
альностей  «Учёт и аудит» и «Финансы»  органи-
зовали и провели  деловую игру «Бухгалтерия 
2012». Строгие члены жюри оценили по до-
стоинству заинтересованность и активность 
участников. По результатам игры команды 
были награждены почётными грамотами.

В рамках недели был проведён круглый 
стол, на который  были приглашены почетные 
гости из ЗКАТУ имени Жангир хана к.э.н., до-
цент, профессор А.Ш. Шамгонов, и  главные 
бухгалтеры нескольких организаций, а также 
студенты специальности «Учет и аудит». 
Данное мероприятие  торжественно открыла 
заведующая кафедрой «Учет и  финансы» 
к.э.н., доцент М.К. Нугманова. Во время 
круглого стола обсуждались  актуальные 
вопросы, давались  компетентные ответы. 
Доброжелательная обстановка — составляю-
щая прошедшей беседы, которую оценили ее 
участники. Для многих студентов-бухгалтеров, 
задававших вопросы, прежде всего, было важ-
но услышать подтверждение специалиста, что 

они сделали  верный выбор, обучаясь этой 
специальность.

После все гости с готовностью откликну-
лись на предложение принять участие   в ин-
теллектуальной игре «Бухгалтер ХХІ века», 
организованной преподавателем кафедры 
«Учёт и финансы» А.К. Тогжановой.

Аудитория была  достаточно большая, по-
этому, задавая вопрос, каждый человек непо-
средственно повышал и свой уровень знаний, 
и уровень знаний, сидящих в зале. Ценно то, 
что на конкретных примерах участники «стола» 
узнавали полезную информацию.

Будни бухгалтера — это всегда кропотли-
вая работа, требующая серьезного подхода 
к решению профессиональных задач, поэтому 
ежегодно организовывая «Неделю бухгалте-
ра»,  мы, организаторы, заботились не только 
о том, чтобы было как можно больше полезной 
информации, но и о создании праздничного 
настроения, ведь акция приурочена к профес-
сиональному празднику бухгалтеров.

Надеемся, что  прошедшая «Неделя бух-
галтера» будет долго радовать студентов, 
напоминая им не только  о периоде, насыщен-
ном полезной и актуальной информацией, 
но и праздничным настроением в дружеской 
атмосфере.

Л.С. акБаРакова,
преподаватель кафедры 

«Учет и финансы»           

В этом году в рамках Недели студентами 
кафедры «Учёт и финансы» были выпущены  
стенгазеты, проводились  деловые игры, была 

организована  встреча с почетными гостями и 
праздничный концерт.

Неделя открылась выставкой  учебных 
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Педагогика факультеті  5В010300 «Педагогика 
және психология», 5В010200«Бастауышта оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі»,  5В012300 «Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану» бөлімінің жаршысы

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

Құрбан айт — ұлық мереке
26 қазан — Құрбан айттың алғашқы күні. Құрбан — араб тілінде «жақындау», яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі 

тазартып, Аллаға жақындай түсу дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы — «шарттарымен санаса отырып, құлшылық 
ниетімен мал бауыздау». Құрбан айт  күндері шалынатын мал «ұдһия» деп аталады.

кетіп, ұйқысы қашады» деген Пайғамбарымыздың хадистері күллі 
мұсылман жұртшылығын бір-біріне жанашыр болуға, қамқорлық 
жасауға, қиналғандарға көмектесуге, жағдайы нашарларға 
қарасуға, өзара мейірімді болуға шақырады.

Осы орайда айта кететін бір жайт, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың №7 ғимараты асханасының иесі Нұрланов Мұхтар 
Есмағұлұлы сол факультеттегі отбасылық жағдайы төмен, 
жартылай жетім студенттер үшін ақ дастарханын жайып, 
құрбандық шалды. Бұл шараға қатысқан құрметті қонақтар өз 
алғыстарын білдіріп, барлығы жақсы көңіл-күймен тарқасты. 
Ақ дастарханда Қайырғалиев Темірғали Қайырғалиұлы құран 
бағыштады. Бұл шараға педагогика факультеті деканының 
орынбасары Қажымова Қарылғаш Рахымқызы, оқытушы 
Б.А.Молдағалиев, университеттің психологы Жаксығалиева 
Альфия Сырымқожақызы және факультетіміздің белсенділері 
қатысып, Мұхтар Есмағұлұлына шынайы алғыстарын білдіріп, 
жылы лебіздерін жолдады. 

Айт күндері мейлінше көтеріңкі көңіл-күйде, жылы жүзді, 
кешірімді болуға тырысу керек. Ренжіскен кісілер қайта табысып, 
айтта бір-бірін кешірген жөн. Ауырып жатқан кісілердің көңілін 
сұрап, арнайы бас сұғу, жетім-жесір, мұң-мұқтаждарға қол ұшын 
беріп, шамалары келсе көмектесу, оларға да айттың қуанышын 
сездіру өте сауапты істерге жатады. Бұған қоса, әке-шешесіне, 
отбасындағы жандарға, көрші-қолаң, жора-жолдастарына 
мүмкіндігінше кішігірім болса да сәлем-сауқат, сый-сыяпат жасап, 
Айт мейрамын ерекше өткізуге  болады. Айтта осындай амал-
дарды жасау адамдардың бір-біріне деген жылылықтары мен 
сыйласымдықтарын  барынша  арттырады. Қамшының сабындай 
ғана қысқа ғұмырда ұлт пен ұлысқа бөлінбей, жақсы мен жаман 
деп алаламай, тату-тәтті, мәнді де сәнді өмір сүрейік, ағайын! 

ақерке ЖаҚСЫЛЫҚова,
педагогика және психология

мамандығының 1-курс студенті

ПОЭзиЯ – менің өмірімде
Жазбай қалдым, күз мұңына жуынып,
Сезімдерім салқын түнде суынып.
Менің жазған өлеңдерім жай ғана,
Жатырғандай ой түбінен туылып.

Ойыммен бөліспедің, сұрамадың,
Ақ параққа өлеңдетіп жыр арнадым.
Сан жылдар өте берді мұңға бөлеп,
Жапырақтар секілді құламадым.

Болмаған соң жаза бердім ақ параққа,
Сен жайлы ұмытылды ақпарат та.
Ал енді не жазамын дегендей бір,
Жазар ойым кете берді әр тарапқа.

Сен менің ойымды ұстамағын,
Жалғанда сені іздеп ұсталамын.
Жазбай қалсам өлеңді не болар ед...
Поэзия - сен мені қыстамағын!

Жо-жоқ болмайды екен жыр жазбасам,
Сырымды сақтай берсем сындарға асам,
Мына мені жаратқан сол өлең шығар?
Жазайын тыным таппай жыр арнасам

Поэзияға байланып қалғандаймын,
Қаламымның бітпеуін армандаймын.
Жаза берем, арнап күнді қара өлеңге,
Өшпес өлең, өшер болса сор маңдаймын.

Поэзия - қалмас менің арманым боп,
Шіркін, өмір, шындықтан да жалғаның көп.
Бәрін-бәрін бетке басып айта берем,
Көзім барда өлеңге қорғасын боп.

Көңілімді өлең ғана сезер болды,
Мен өсірген, өзім күткен гүлдер солды.
Жанымды мазалайтын мазасыз күн,
Басыма түсініксіз кездер қонды.

Иә, иә, поэзия екен ғой мазалаған,
Жазбай қалсам өкініш боп жазалаған.
Жазылмаған ақ парақты көрем-дағы,
Күрсінгендей боламын жаза алмағам.

Әйгерім СаҒЫНДЫҚ,
педагогика және психология  

мамандығының 1-курс студенті 

 Өлең - сөздің патшасы

 имандылық әліппесі

Құрбан айт — мұсылмандардың ұлық мерекесі. Ол күні Алла 
разылығы үшін мал шалынады. Қажылық парызын өтеушілер 
Қағбаға жүзін қаратып, Арафатта жалбарынып, дұға оқиды. 
Дүйім мұсылман баласы пайғамбарлардың ісін қайта жаңғыртып, 
Алла жолында құрбандық шалу арқылы дінге беріктік танытуға 
шақырады. Құрбан айт күндері қаладағы барлық мешітте құрбан 
шалынады.

Құрбанға шалынған мал етінің бір бөлігін азаматтардың өзі 
алуына немесе  бір бөлігін туыстары мен мұқтаж кісілерге беруіне 
болады. Бірақ есте болатын нәрсе, Алла Тағала «сендердің 
шалған малдарың да, қандарың да маған жетпейді. Сендердің 
тақуалықтарыңыз ғана жетеді» деген. Сондықтан біреу үшін, 
атақ үшін немесе ет үшін емес, Алла ризашылығы үшін құрбан 
шалынуы керек.  Кішкентай малдарды бір кісінің атынан шалса, 
ірі малды жеті кісі бірігіп  шалуға болады. Жеті кісі мал шалып 
жатқан кезде біреуі Алла ризашылығы үшін емес, басқа ниетпен 
тұрса, барлығының да  ниеті бұзылады. Құрбандықта тақуа, ниет, 
ықылас болу шарт.

Құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не 
екенін, құлшылықтың не үшін жасалатынын жақсы білген жөн. 
Қасиетті Құранда «Мен жындар мен адамдарды (Мені танып), 
маған ғана құлшылық жасасын деп жараттым» деп білдірген. 
Демек, құлшылық жасаудың түп мәні – Жасаған Иенің жарлығына 
бағыну, разылығына ұмтылу, сауап жинау.

Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді. 
Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, 
басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің 
пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да 
сыналады.

Мұсылман адам қара бастың қамын ғана ойламауы тиіс. Өзім 
ғана ішсем, жесем, өзім тоқ болсам болды, басқалар не болса ол 
болсын деген түсінік - оған жат. Өйткені, «Көршісі аш кезде өзі тоқ 
түнеген адам бізден емес», «Өзіңе тілеген жақсылықты басқаға да 
тілемейінше шынайы мұсылман бола алмайсың», «Мұсылмандар 
бір дене тәрізді, бір жері ауырса, басқа мүшелерінің де мазасы 

адасушылықтан діни сауаттылыққа
Педагогика факультетінде «Адасушылықтан діни сауаттылыққа» атты пікірталас ой-қозғау кеші өтті. Кешімізге 

педагогика факультетінің деканы Темірғалиева Марина Хамитқызы және декан орынбасары Қарылғаш Рахымқызы 
қатысты. Сонымен қатар педагогика және психология  мамандығы мен әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 
мамандығының студенттері қатысты. 

Ел болашағы – 
еңбекқор жастар!

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе», - дегендей, еңсесін енді 
ғана көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін дарынды, білімді, жігерлі 
ұрпақтардың орны бөлек.  

Елбасымыз Н.Назарбаев «Қазақстанның болашағы, ел ертеңі 
- білімді жастар» деп атап көрсеткендей, жастардың ең басты 
міндеті  - жоғары да сапалы білім алып, ата-бабаларымыздан мұра 
болып келе жатқан құндылықтарымызды, тарихи дәстүрлерiмiзд� 
жаңғыртып, оны алға бағыттап қана қоймай, экономикасын, 
ғылымын  дамытуға, жiгерлене еңбектену. «Бұлақ көрсең, көзiн аш» 
дегендей, қазақ жастарын бiлiмге бағыттау - аса маңызды мәселе. 
Қай елдiң болсын жастарды  ұлтының ерекшелiктерiн сақтап, 
дамытатын, еңсел� ертеңiмен жалғастырар алтын көпiр  мектеп 
болатын болса, олардың тұлға, маман ретінде қалыптасуында  
жоғары оқу орнының алар орны ерекше.  

Бүгінде мен ғасырға жуық шежірелі тарихы бар М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студентімін. 
Осы ұзақ мерзім ішінде мыңдаған мұғалімдер өмірге жолдама 
алды. Университет шәкірттерінің ішінен атақты оқымыстылар, 
ірі мемлекет қайраткерлері де шықты. БҚМУ - облысымыздағы 
ең ірі мемлекеттік жоғары оқу орны, аймақтағы ірі білім беретін 
және оқу-ғылыми орталығы ретінде өзінің тарихын және жақсы 
дәстүрлерін сақтап қоймай, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа- сақтап қоймай, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-сақтап қоймай, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа- қоймай, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-қоймай, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-, үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-үнемі дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа- дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-дамытып, жетілдіруде.  Ұлы педа-, жетілдіруде.  Ұлы педа-жетілдіруде.  Ұлы педа-.  Ұлы педа-Ұлы педа- педа-педа-
гог А.Макаренко: «Тәрбиешiнiң әрбiр қимылы, жүрiс-тұрысының өз� 
балаларға өнеге, тәлiм-тәрбие берерлiктей болуын аңғарған адам 
ғана тәрбиеш� бола алады» деген екен. Олай болса, жастарға білім 
беретін бұл оқу орнының оқытушылар қауымы ұлы мұрат жолында 
жалынды қызмет атқаруда. 

 «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата-Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата- еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата-еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата- жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата-жалықпас, үйретуден балаға» - деп Абай ата-, үйретуден балаға» - деп Абай ата-үйретуден балаға» - деп Абай ата- балаға» - деп Абай ата-балаға» - деп Абай ата-» - деп Абай ата-деп Абай ата- Абай ата-Абай ата- ата-ата-
мыз айтқандай, осы мамандықта білім алып жүрген әрбір студент 
бұл қиыншылыққа толы және үлкен төзімділікті талап ететін ұлы 
істің иесі екенін біле жүруі тиіс. 

Биылғы өзім сияқты 1 курс студенттеріне тек қана сәттілік, 
қажымас қайрат, оқуда тек алда болуларын тілеймін. 

Ел боламын десең, бесігіңді түзе, - дегендей, еңсесін енді 
ғана көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін дарынды, білімді, 
жігерлі ұрпақтардың орны бөлек қой. Елбасымыздың Халыққа 
Жолдауында: Біздің ұрпақ алдында бабалар қол жеткізген игілікті 
сақтау, қайта қалпына келтірілген мемлекетімізді нығайту және 
дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа сапалық 
деңгейге көтерілу міндеті тұр,-деп, жастарға зор сенім мен үміт 
артып отыр. Сол сенімді ақтап, болашағымыз жарқын болу 
үшін ерінбей еңбектенейік, достар. Өзіміз таңдап, қалап түскен 
мамандығымызды сүйіп оқып, келешекте елімізге пайда тигізер, 
азаматы болайық. 

Қоғамның әр саласына бәсекеге қабілетті маман даярлаудағы 
ерен жетістіктерімен танылып жүрген Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті еліміздің бірқатар алдыңғы қатарлы  жоғары оқу 
орындарының санатына енеді. Биыл өзінің  80 жылдық мерейтойын 
атап жатқан бұл білім ордасына алдағы уақытта тек жоғары нәтиже, 
жарқын болашақ тілеймін. Әлемдік деңгейдегі оқу орындарының 
бірі болатынына менің сенімім мол. Ал оны жүзеге асыруда біз де 
аянбай еңбек етеміз.

кәмшат РаХиМЖаНова,
әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

мамандығының 1-курс студенті

Кешті педагогика және психология 
бөлімінің студенттік деканы Нұржан 
Меңдіғалиұлы: «Қазіргі кезде әртүрлі 
діни бағыттағы ұйымдар көбеюде. Бірақ 
ең өкініштісі - олардың көксегені бір 
еді. Адамдарды азғырып, өз ырғағына 
көндіру басты мақсат болып табылады. 
Ондай ұйымға бір кірген адамның қайта 
шығуы екіталай, себебі сен олардың ар-
бауына түсіп, алдауында қаласың. Сол 
себепті жастарды түрлі ағымдар мен 
ұйымдардан сақтануға шақырамын» 
деген үндеу сөзімен ашты. 

Қазіргі кезде діни экстремизмдердің 
де көбейгені бәрімізге аян. Педагогика 
және психология мамандығының 
06104-топ студенті Узақбаева Азиза 
баяндамасында: «Атадан қалған 
асыл дінді көлденең көк аттылардың 
қолжаулық еткісі келуі де бізді ерекше 
алаңдатып отыр. Мұндағы экстремизм 
терминінің қазақ тіліндегі мағынасын түсіндіріп кететін болсақ, 
экстремизм латынның �xtr�m�� – деген сөзінен шыққан. 
Ол «ең соңғы, ақырғы, төтенше» деген мағынаны білдіреді. 
Экстремизмнің бүгінгі таңда кең тараған түрі – терроризм. 
T�rror – латын сөзі, қазақшаға аударғанда қорқыныш, үрей деген 
мағынаны білдіреді. Экстремизм - бұл ілім немесе ғылым емес. 
Ал өмірде радикалды саяси ілімдер, саяси ұғымдар, түсініктер 
жиі кездеседі. Адамның өмірі адам үшін ең қымбатты қазына 
болып саналады, осы қымбат қазынадан айыруға ешкімнің 
құқығы жоқ!,- деді.

Бұл жиынға студенттер белсене қатысып, өз пікірлерін 
білдіруден аянып қалған жоқ.  Әлеуметтік педагогика және өзін-
өзі тану мамандығының 06106-топ студенті Бірлесова Айдана 
«дінді бұрынғы және қазіргі деп қарауға болмайды,  ислам дінінің 
54 бағыты бар. Әр бағыттың өз алдына ұстанатын мақсаттары 
бар. Ислам діні пәктікке, қайырымдылыққа бағыттайды. 

Әйел адам ислам дінін ұстай отырып, тазалыққа, адалдыққа 
үйренеді»,-десе, әлеуметтік  педагогика және өзін-өзі тану» 
мамандығының 06106-топ студенті Аққұлова Перизат оны соңғы 
кезде толғандыратын жайттардың бірі – еліміздегі діни ағымдар 
туралы екендігін, жастардың көбі теріс ағымдағы дінге бет бұрып 
бара жатқандығына көңілі құлазитындығын сөз етті.

Діни мәліметтерден толық мағлұматтар берген кешті  педаго-
гика факультеті деканының орынбасары Қарылғаш Рахымқызы: 
«Дін адам баласын имандылыққа үйретеді. Қазіргі таңда теріс 
ағымдар да баршылық, осы теріс ағымнан жанымызды аулақ 
ұстап, көңілімізді тек оқуға, тәрбиеге, ғылымға бет бұруға 
шақырамын. Егер де бәріміз білімді, тәрбиелі болсақ, ешкім 
де, ешнәрсе де бізді алдауына түсіре алмайды деп ойлаймын. 
Біз адам баласы бір-бірімізге тек жақсылық ойлауымыз керек. 
Сондықтан жандарымыз жақсылыққа жақын, жан-дүниеміз таза 
болсын»,- деп қорытындылады. 



№ 10 (882) қазан 2012 жыл 17

Физика-математика факультетінің жаршысы

№2, қазан 2012 жыл

Ұстаз аты - 
биік әрі мәңгілік!

Данышпан да,  дана да оқып сенен,
Атақ-даңқын асырды бар әлемнен.
«Ұстаз» деген аяулы, асыл жанды,
Жақсы көрем, арнаймын жақсы өлең!

М. Хакімжанова 

Ұстаз... қандай 
қ ас и ет т і  с ө з !  Әр 
адамның жүрегіне 
ер ек ше ж ылулық  
нұрын себетін аяу-
лы тұлға бейнесімен 
ө з е к т е с  ұ ғ ы м . 
А дам баласының 
ж ү р е г і н д е  қ а д і р 
тұтып, құрметтейтін 
екі ұғым болса, оның 
бірі – ұстаз. 

« А д а м н ы ң 
адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады» де-
ген А.Құнанбаевтың 
с ө з і н  т і л г е  т и е к 
ете отырып,  мен 
ө з і м н і ң  с ү й і к т і 
ұстазым, информа-

тика кафедрасының аға оқытушысы Мұхамбетова Ғайнеш 
Ғұмарқызы жайында сыр шертпекпін...

Ұстаз болу - жүректің батырлығы,
Ұстаз болу - сезімнің ақындығы.
Ұстаз болу - мінездің күн шуағы,
А збайт ұ ғ ын а д амның а лтын ды ғ ы, -деп ақ ын 

Ғ.Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән - осындай 
ұстазымыз бар болғанын мақтаныш етемін.

Ғ.Ғұмарқызы бізге 2-курстан бастап сабақ береді. Өзінің 
әсерлі үнімен, асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір 
студентке деген қамқорлықтың, аналық сезімнің, дана 
ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай болады. Иә, адамның 
жан-дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу - 
бұл нағыз шеберлік емес пе?! Бұл қасиеттің барлығы осы 
аяулы ұстазымыз Ғ.Ғұмарқызының бойынан табылады. 
Сонымен қатар Ғ.Ғұмарқызы - өз ісіне берілген, жаңалықты 
жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өзі 
де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп 
жүретін ұстаздардың бірі.

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»,- 
деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры 
мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін 
баршамыз мойындаймыз. Ғ.Ғұмарқызы - қандай жағдай 
болмасын, шәкіртінің ығына жығылып, шәкірті үшін жан 
аямайтын, әрқашан көмектесуге дайын, ақжарқын ұстаз.

... Жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете 
түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің 
барлығын жадында сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын, 
алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі...

Ғ.Ғұмарқызының өзіме ұнайтын, өзім еліктейтін мінезі - 
оның шыншылдығы. Ол - бала бойына ата-анадан кейінгі 
ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-
сезімді сіңіріп келе жатқан екінші анамыз десем, артық 
айтқан болмас едім.

Ғ.Ғұмарқызы өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, 
жайдары мінезімен, тіпті сырт-пішіні, киген киімімен де 
әрбір шәкіртіне жақсы мағынада әсер етеді. Егер біреуіміз 
сабақты түсінбей, үлгермей жатсақ, Ғ.Ғұмарқызы - сабақтан 
кейінгі алтын уақытын бөліп, түсіндіріп, нәтижеге қол 
жеткізгенше, аянбай еңбек етуге дайын, жақсы оқыта 
білетін ұстаз.

Бүгінде Ғайнеш Ғұмарқызы - екі қыздың аяулы анасы. 
Өмірге ұрпақ әкелген аналарды қалай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай дәрежеде 
ардақтауға міндеттіміз. Себебі,  ұстаз - ана, ұстаз - 
дана. Ғ.Ғұмарқызы - даналықты жүрекпен ұға білетін 
педагогикалық шебер иесі. Ол - адамның күрделі де 
қызықты, шым-шытырығы мол, рухани жан-дүниесіне үңіле 
білетін ерекше ұстаз.

Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,
Сырлары мол әрі сыртқа шашпаған.
Шаршаса да осы жолдың бойында,
Қандай жақсы Ғ.Ғұмарқызындай ұстазын тапса адам! 

Бұлбұл оРаЗҒаЛиева,
информатика мамандығының студенті 

Ардагер ұстаздармен кездесу
Қазан айының тоғызында  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың «Физика-математика» факультетінде университеттің 

80 жылдығына орай ұстаздар мерекесі аясында көргені көп, көрегендігі асқақ ардагер  ұстаздармен кездесу кеші 
оздырылды.

Кездесуге осы білім ордасынан қанат қаққан, ұрпақтар 
игілігі үшін аянбай еңбек еткен Ө.Қ.Құспанов, М.Ғ.Ахметов, 
М.С.Хусаинов, Ю.К.Ермолаева, М.Қ.Нұрмұханбетова сынды 
факультеттің ардагер ұстаздары және оқытушылары мен сту-
денттер қатысты.

Кездесудің шымылдығын ашқан факультет деканы 
А.Б.Медешова қонақтарға қош келдіңіз айтып, ізгі лебізін 
білдірді. Кездесу барысында сөз алған ардагерлер өздерінің  
жастық шақтарын тамсана, тамылжыта баяндады. Студенттік 
шақтарына саяхат жасап, біраз еңбек еткен факультеттің, 
ұстаздық қызметтің қыр-сырларымен бөлісті. Көздерінің жана-
рынан, жүздерінің қуанышынан, жаныңды жадыратар сөйлеген 
сөздерінен мейірімділіктің, адалдықтың желі есіп тұрды. Өйткені, 
ұстаздық - пәктік айнасы.

Кездесу физика-математика факультеті студенттерінің 
дайындаған концерттік бағдарламасына ұласты. Әсем әннің, 
мың бұралған бидің әуенінде тербелген ардагерлер көңілі бір 
серпілді.

Көңілді күймен ардагерлер университеттің 80 жылдығына 
орай қазақтан шыққан атақты ғалым-математиктерге арналып 
безендірілген №310 дәрісхананы тамашалап, ақ дастарханнан 
дәм татып, факультет ұжымына үлкен алғыстарын білдірді.

Кездесу соңында ардагер ұстаздарға сыйлықтар мен гүл 
шоқтары табыс етілді.

Зухра МакСиМҚЫЗЫ, 
информатика кафедрасының оқытушысы

Академиялық ұтқырлық - 
білім берудің биік белесі
Ұтқырлықтың негізгі мақсаты –  оқушыға өзі таңдаған мамандық бойынша көпжақты білім алуына мүмкіндік беру.

Физика және математика мамандығы бойынша білім алып 
жатқан 3 курс студенттері қазан айының 15-27 аралығында 

Польша мемлекеті Быдгощ 
қаласынан Ұлы Казимир 
универсиетінен келген 
жо ғары оқ у орнының 
құрметт і профессоры 
Фабисяк Казимир мен 
Своровски Пиотр атты  
P�D  докторының  дәрісін 
тың д а ды.  Лек торл ар 
дәрісті шет тілінде оқыса 
да студенттерге жаңа 
тақырыптарды түсініп, 
оны тереңірек түсініп, 
игеріп кету жеңіл бол-
ды. Дәрісте физика мен 
математика пәндерінің 
ерекшеліктері, күрделі 
есептердің шығару жол-
дары, сонымен қатар 
қызықты жаңалықтар ай-
тылды.  Бір ерекшілігі, 
дәріс сұхбаттасу және 

көрнекіліктерді толық қолдану арқылы өткізілді. Дәрісті тыңдау 
арқылы біздер кәсіби деңгейдегі шетел тілін де меңгеріп үлгердік 

деуге болады. Профессор Фабисяк Казимир мен P�D  докторы 
Своровски Пиотр дәріс оқу барысында өз тәжірибелерімен 
бөлісе отырып, біздерді  Ұлы Казимир университетінде білім 
алуға шақырды.

 Бізге алыс шет елге бармай-ақ көпжақты білім алуға 
мүмкіндік жасағаны үшін студенттер атынан университет рек-
торы, академик Асхат Сәлімұлына,  физика-математикалық 
факультетінің деканы Айгүл Бақтығалиқызына және физика-
математика кафедрасының меңгерушісі Айман Амангелдіқызына 
алғысымызды білдіре отырып, осындай дәрістер алдағы уақытта 
жалғасын тапса дейміз. 

Роза ХаЙРуЛЛиНа,
физика мамандығының студенті
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2012 жылдың қазан айының 18-ші жұлдызында университетіміздің акт залында қара шаңырағымыздың 
дамуына көп  еңбек сіңірген, БҚМУ-да жемісті еңбек етіп, елеулі қызмет атқарған, зоолог ұстаз – Хавкин 
Станислав Максимовичпен кездесу өтті. 

Ұлағатты ұстаз қара шаңырақта

Өмірі үлгі, әр сөзі өнеге болған 
Станислав Максимович жиналған 
студенттерге өз өмірінен мысалдар 
келтіре отырып, ұзақ та, қызықты 
ғұмырынан түйген ой-пікірлерімен 
бөлісті, студенттерді керемет кезең 

– жастық шақты бағалауға шақырды, 
өзіне тәлім берген мұғалімдерін есіне 
ала отырып, нағыз педагог қандай 
болуы керектігі жөнінде кеңестерін 
айтты. 

Кездесуге қатысқан студенттер 

қонағымыздың әңгімесін бар зейінімен 
тыңдап, әңгіме барысында қызу арала-
сып отырды. Станислав Максимовичтей 
білімдіден шыққан сөз, біздің талапты 
студенттерімізге кез болып, олар осы 
кездесуден үлкен тәлім алды. 

- Алған әсеріміз керемет, Станислав 
Максимович өте ашық-жарқын, көңілді, 
көзінен ұшқын көруге болардай жанып 
тұр. Ол кісі өте патриот екен. Атайдың 
айтқан сөздері бойымызға күш-қуат, 
жанымызға жігер бергендей болды,- 
дейді кездесуден алған әсерлерімен 
бөлісіп студенттер. 

80 жылдық тарихы бар білім орда-
мызда ұлағатты өнегесімен шәкірттер 
алдында тағзым мен дәріпке ие 
ұстаздарымыздың орны ерекше. 

Сырлы да мәнді сұхбат студент 
жастарымыздың жігерін жанып, 
көздерін жандыра білді. Осы кешті 
ұйымдастырушыларға барша сту-
денттер қауымы атынан шынайы 
алғысымызды білдіреміз! Осындай 
тәлімі мол кездесулер жалғасын таба 
берсін!

Динара ЗиНеДеН,
01212-топ студенті

ҰСТАз - ҰЛЫ еСім
(апталық аясында өткен іс-шаралар)

Ұстаз - білімге, мәдениетке жетелейтін бірден-бір тұлға. Бала білімді өз 
бетімен кітаптан оқып үйрене алады, бірақ тәрбиені өз бетінше ала алмайды, 
өнеге мен үлгі ата-анадан қан арқылы дарыса, ұстаздан тәлім арқылы дариды. 
Ұрпақ тәрбиесінде ұстаздардың алатын рөлі ерекше.

Факультетте ұстаздардың төл  мерекесіне орай көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырылды. «Ұлы тұлға ұстазға» атты факультет студенттерінің 
қабырға газеті бойынша 1-ші орынды  биология мамандығының  01104-тобы, 
2-ші орынды химия мамандығының  01103б, 01113б-топтары, 3-ші орынды гео-
графия мамандығының  01110-тобы иеленді. «Менің қиялымдағы ұстаз » атты 
шығармалар байқауы бойынша 1-ші орынды 01105-топ студенті  Чандыбаева 
Гүлнұр, 2-ші орынды  01101-топ студенті  Базарбаева Мөлдір, 3-ші орынды 
01101-топ студенті  Жұмахметова Гүлім қанжығаларына байлады. «Ұлылық 
ұстаздан таралады» атты қаламгерлер байқауы бойынша 1-ші орын 01105-
топ студенті Утяшова Алмараға, 2-ші  орын 01105-топ студенті  Чандыбаева 

Гүлнұрға, 3-ші орын 01107-топ студенті Молдагалиев Қуанышқа бұйырды. 
Факультет ішінде  «Жыл ұстазы-2012 ұстаздар арасындағы  байқау өткізіліп, 
Сейфуллина Баян Серікқызы «Жыл ұстазы-2012» атағын жеңіп алды. Бекқалиев 
Бауыржан Үмбетқалиұлы «Аспаз  ұстаз», Айманова Ерсін Ерденқызы «Өнерлі 
ұстаз», Молдагалиева Мәншүк Айтуғанқызы «Білімді ұстаз», Хрысева Наталя 
Андреевна «Өнегелі ұстаз» номинацияларымен  марапатталды. 

Ұстаздар күніне орай ұйымдастырылған шаралар жоғары деңгейде өткізілді. 
Біз, болашақ маман ретінде ұстаздарға қарап бой түзейміз, сондықтан дәл 
осындай іс-шаралардың жиі өткізілуін қалаймыз.

«Ұстаз деген - ұлы сөз ұлағатты,
Ол болмаса, кім береді парасатты.
Асылын беріп шәкірт бойларына,
Ағартқан сол үшін қара шашты»- дей келе, шәкірттерге ақылдың дәнін сеуіп, 

нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иелеріне баянды бақыт, еңбектеріне 
толағай табыстар тілейміз.

«Жас талант»
15-19 қазан күндері аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің жаратылыстану-географиялық 
факультетінде «Жас талант» ән  байқауы өткізілген болатын. Байқаудың 
мақсаты - жастардың елін, жерін, Отанын сүюге тәрбиелеу, жастар 
шығармашылығына қолдау көрсетіп, талантты жастарды анықтау, 
ән өнерінің құдіреті мен әсемдігін көрсетіп, студент-жастардың бой-
ында әнге деген құштарлықты ояту, өнерпаздардың орындаушылық 
шеберліктерін шыңдау, жастардың қоғамдық өмірде белсенділігін 
арттыру.

Байқауға жаратылыс-
т а н у - г е о г р а ф и я л ы қ 
факультетінің 1-3 курс 
студенттері дуэт, трио, 
квартет болып сынға 
түсті. Байқау «Әнім саған 
туған ел» атты патриот-
тық тақырыптағы 1-ші 
ке зең нен және ерк ін 
тақырыптағы 2-ші кезең-
нен тұрды.

БҚМУ-дың 2012 жылғы 
түлегі, «Нұр Отан» ХДП 
жанындағы Жас Отан 
Ж а с т а р  Қ а н а т ы н ы ң 
Батыс Қ азақс тан об -
лысы филиалының жо-
ба лар үйлес т іруш іс і , 
Батыс Қазақстан облы-
сы студенттік құрылыс 
және жастар еңбек жасақтары штабының офис менеджері Ешимова 
Жанбота Есенғалиқызы, БҚМУ-дың 2011 жылғы түлегі, бірнеше облыстық, 
республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпазы Даулетқалиев 
Айтемір Тілекқабылұлы, облыстық және республикалық байқаулардың лау-
реаты, мәдениет және өнер факультетінің музыкалық білім мамандығының 
3-курс студенті Кабиев Азат Маратұлы, облыстық Ғұбайдолла Хибашевтың 
әндерін орындау байқауының бас жүлдегері, 2007 жылы Украина еліндегі 
Одесса қаласында өткен «Созвездие, море, солнце» атты байқауының ди-
пломанты, 2010 жылы Алматы қаласында өткен «Ғұмырдария» байқауының 
бас жүлдегері, «Вокалдық өнер» мамандығының 3-курс студенті Бақтығалиев 
Асылан Мұхтарұлы, республикалық және халықаралық ән байқауларының 
лауреаты, мәдениет және өнер факультетінің музыкалық білім мамандығының 
3-курс студенті Баймағанбетов Әмірхан Амантайұлының қазылығымен өткен 
ән байқауына 11 топ қатысқан болатын. 

Жоғары деңгейде өткен байқау нәтижесінде әділқазылар алқасының 
шешімімен «ЖасSt�r» тобы бас жүлдеге ие болды. «К 3» тобы  І дәрежелі дип-
ломмен, «БИО-�t�r�» тобы ІІ дәрежелі дипломмен, «Ая - Нұр» тобы ІІІ дәрежелі 
дипломмен, «MANDS» тобы «Жарасымды жұп», «Ай - Хан» тобы «Көрермендер 
көзайымы» номинациясымен марапатталды. «SAVI», «2 �� 1», «B��t �t�d��t�», 
«Қуаныш», «Тарлан» топтары  алғыс хатпен марапатталды.

Студенттер қауымы үшін осындай байқаулар мен іс-шаралардың өткізілуі  
- өте маңызды. Жаратылыстану-географиялық факультетінің студенттік дека-
натына алғысымыз шексіз,- дейді  студенттер.

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  80 жылдық мерейтойы қарсаңында 
жаратылыстану-география факультетінде 1-курс студенттері арасында «ЖІГІТ СҰЛТАНы - 2012» байқауы 
өткізілді. Байқаудың  негізгі мақсат-міндеті - жастарды елін, жерін, Отанын сүюге, ержүректілікке тәрбиелеу, 
жастардың қоғамдық өмірде белсенділігін арттыру, жігіттерімізді батырлыққа, шешендікке, тапқырлыққа 
баулу, талантты жастарға қолдау көрсету. 

      анықТалды
Жігіттің сұлтаны

«Жіг ітке жет і өнер де аз», - 
дегендей, өз бойындағы  өнерін 
сарапқа салатын «ЖІГІТ СҰЛТАНЫ 
- 2012» байқ ауына 10 с т удент 
қатысты. Жыл сайын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырыып жүрген мұндай 
іс-шараның орны ерекше. Себебі, 
шығыс философы Әбу Насыр әл-
Фарабидің айтуынша, «Тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың қас 
жауы», яғни, студенттердің арасында 
осындай тәрбиелік мәні бар шара-
ларды ұйымдастырудың нәтижесі 

де соғұрлым жемісті болмақ. Кеш 
студенттерді болашаққа бағыттап, 
оларды жігерлілік пен ұстамдылыққа, 
тапқырлық пен ақылдылыққа, ізгілік 
пен ісмерлікке, әдептілік пен әдемілікке 
тәрбиелеу мақсатын көздеді. Кермеге 
тартылу, ұзындыққа секіру, кір тасын 
көтеру, қол күресі секілді кезеңдерден 
тұрған бірінші турда, таныстыру, тап-
сырмаларды орындау, өнерін көрсету, 
тағам әзірлеу сайысынан тұрған 
кезеңдерде де қатысушы  сері жігіттер 
бар өнерлерін көрсете білді.

«Жігіт сұлтаны - 2012» атағын 
бейорганикалық заттардың химиялық 
технологиясы мамандығының 1-курс 
студенті Құрманалы Жеңісбек жеңіп 
алса,  биология мамандығының 
1-курс студенті Ситешев Айдос 
«Өнерлі жігіт» номинациясымен, хи-
мия мамандығының 1-курс студенті 
Бақтығалиев Қуаныш «Сері жігіт» 
н о м и н ац и я с ым е н,  г е о г р аф и я» 
мамандығының 1-курс студент і  
Шынжырбеков Ернар «Сегіз қырлы, 
бір сырлы жігіт» номинациясымен,  
химия мамандығының 1-курс студенті 
Мырзагерей Сырым «Аспаз жігіт» но-
минациясымен марапатталды.

Биология мамандығының 1-курс 
студенті  Мулдагалиев Куаныш, 
география мамандығының 1 курс 
студенті Нұғмаров Нұрлыбек, биоло-
гия» мамандығының 1 курс студенті 
Батыргалиев Алихан, география 
мамандығының 1-курс студент і 
Ахмедалиев Алтынбек, биология 
мамандығының 1-курс студент і 
Бектұрғанов Ерғалилар Алғыс хатпен 
марапатталды. 

Сайыстың  жоғары дәрежеде 
өткендігін атап өткен әділқазылар 
алқасы «Ата салтын ардақтайтын, 
өз елін сүйер нағыз қазақ жігіттері 
көбейс ін »,- деп  жылы лебіз ін 
білдірді.

Гүлім  ЖұМаХМетова,
химия мамандығының 1-курс студенті
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Оқытушылар арасындағы сайыс

2012 жылдың 23-24 қазан күндері БҚМУ Спорт сарай-
ында университетіміздің 80 жылдығына орай Ректор 
кубогіне арналған университет студенттері   арасында 
волейболдан жарыс болып өтті. 

РЕктоР 
кубогінЕ 

арналған 
волейбол жарысы

Жарыстың салтанатты ашылуына орай тәрбие жұмысы 
жөніндегі бөлім жетекшісі М.И.Исатаев құттықтау сөз сөйлеп, 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Бар факультеттің басын 
біріктірген бұл жарыс өте тартысты өтті. Жарыс қорытындысы 
бойынша жеңімпаз командаларды тәрбие жұмысы және 

әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Т.М.Даришева 
марапаттады. Жүлделі І орынды мәдениет және өнер 
факультетінің құрама командасы, ІІ орынды экономика және 
басқару факультетінің құрама командасы, ІІІ орынды физика-
математика факультетінің құрама командасы иеленді. 

Жүлделі орындармен қоса ең үздік ойыншылар арнайы 
номинациялармен марапатталды. «Үздік шабуылшы» 
номинациясымен мәдениет және өнер факультетінің 
2-курс студенті М.Демеуов, «Үздік қорғаушы» номинация-
сымен физика-математика  факультетінің 1-курс студенті 
Н.Құлшаров, «Үздік байланыстырушы» номинациясымен 
экономика және басқару факультетінің 3 курс студенті, 
студенттік деканы Т.Бердібай марапатталды.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 80 жылдығына орай 
ұйымдастырылған РЕКТОР КУБОГІНЕ арналған студент-
тер арасында өткен волейбол жарысы жоғары дәрежеде 
өтті. Ұйымдастырушылар алқасына студенттер атынан 
алғысымызды білдіре отырып,  әдемі ойын өрнегін көрсете 
білген факультет студенттерін жүлделі орындарымен 
құттықтаймыз. 

Өз тілшіміз

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жыл сайынғы Жолдауында 
«Дені сау ұлт үшін инфрақұрылымын дамытудың маңызы 
жоғары. Балалық шақтан бастап дене шынықтыру мен 
спорттық даярлыққа және оған ең қолайлы мүмкіндіктер 
туғызуға ерекше ден қойылуы тиіс,  30%-ға дейінгі 
қазақстандықтар бұқаралық спортқа тартылуы керек» 
деген болатын.  Елбасымыздың Жолдауын жүзеге асы-
ру, салауатты өмір салтын насихаттау, студенттердің 
бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында 2012 жылдың 
19 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің БҚМУ Спорт сарайында 
«Жас экономист» жастар қоғамдық бірлестігі мен «БҚМУ 
Студенттер кәсіподағы» қоғамдық бірлестіктерінің 
ұйымдастыруымен университеттің 80 жылдығына арналған 
дәстүрлі «Шынықсаң, шымыр боларсың» атты спорттық 
жарысы өтті. 

Жүйріктен Жүйрік    
        озар       

арысқанда
Жарысқа барлығы 15 команда қатысып, жарыс 5 кезеңді 

қамтыды. Биылғы спартакиаданың басты ерекшелігі жарысқа тек 
жастар қоғамдық бірлестіктері мен әр бөлімінің командалары ғана 
емес, университетіміздің магистранттарынан (М.Берлигужин, 
Е.Жақсылықов, Б.Меңдіғалиев, А.Сейтқазиев, А.Дәулетбаева, 
А.Жақсығалиева) құралған команда да қатысқан болатын.

Жарыс қорытындысы бойынша жүлделі 1 орынды педагогика 
және психология бөлімінің командасы, 2 орынды экономика және 
басқару факультетінің құрама командасы иеленсе, 3 орынды 
БҚМУ колледжінің құрама командасы қанжығаларына байлады. 
Жүлделі орындармен қоса, үздік қатысушылар «Ең жүйрік» номи-
нациясымен педагогика және психология мамандығының 1 курс 
магистранты А.Жақсығалиева, «Ең шымыр» номинациясымен 

дене шынықтыру және спорт мамандығының 3 курс студенті 
Т.Бақтығалиев, «Ең мерген» номинациясымен экономика 
мамандығының 1 курс студенті Д.Турдалиева марапаттал-
ды. Сонымен қоса жарысқа белсенді қатысқан  Қ.Рахметов, 
Н.Айболатов, А.Меденов сынды студенттеріміз үздік деп таны-
лып, естелік сыйлықтармен марапатталды.  

«Қазақтар талай рет тұтасымен қырылып кетуге шақ қалды. 
Бірақ өмірге деген құштарлық, азаттық аңсары еңсесі түскен 
елді қайыра түлетіп, қайтадан тәуекел тұғырына қондырып 
отырды» деп - Елбасымыз айтқандай, бұл эстафаталық ойын-
да ұйымшылдығы мықты команда жеңімпаз атанды деген 
сенімдемін.

Үміт ЖӘңГІРова   

2012 жылдың 20 қазан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  

университетінің 80 жылдығына орай Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауын жүзеге асыру, оқу ордамыздың та-
рихы мен салт-дәстүрін құрметтеуге шақыру, 
оқытушылар мен қызметкерлер арасында са-
лауатты өмір салтын насихаттау мақсатында 

өмірге талай талант иелері мен біртуар 
азаматтар тәрбиелеп ұшырған, бақыты 

байлықпен емес, шәкіртінің жетістіктерімен 
өлшенген университетіміздің профессор-

оқытушылар қауымы арасында шағын 
футболдан университет біріншілігі өтті.

Күнгейге бет алған керуен іспетті күн са-
нап жасампаздықпен алға басып келе жатқан 
университетіміз қашан да құзыретті профессор-
оқытушылар құрамымен, талай байрақты 
бәсекелерде ел намысын ту қылып, жеңіс 
тұғырынан көрінген спортшыларымен, олимпиа-
да ойындарының чемпиондарымен, облыстық, республикалық, 
халықаралық байқаулардың лауреаттарымен, ең бастысы 
«Елімнің тағдыры – менің тағдырым» дейтұғын жалын жүректі 
жастарымен мақтанады. Университетіміздің 80 жылдығына 
арналған шағын футболдан өткен біріншілікте «Жаратылыстану-
географиялық» факультетінің құрама командасы (команда 
жетекшісі - Е.Ө.Ақмұқанов), «Филология» факультетінің құрама 
командасы (команда жетекшісі - М.К.Телагисов), «Физика-
математикалық» факультетінің құрама командасы (команда 
жетекшісі - А.Х.Джумағалиев), «Педагогика» факультетінің құрама 
командасы (команда жетекшісі - Ж.Г.Тулеутаева), «Тарих және 
құқық» факультетінің құрама командасы (команда жетекшісі - 
А.Қ.Каукеев), «Экономика және басқару» факультетінің құрама 
командасы (команда жетекшісі - Ғ.Н.Жумагулов), «Мәдениет 

және өнер» факультетінің құрама командасы (команда жетекшісі 
Р.А.Молдабеков), БҚМУ колледжінің құрама командасы (команда 
жетекшісі - М.К. Мурзагалиев), Университет әкімшілігінің құрама 
командасы (команда жетекшісі - Т.Т. Темешев), ІТ бөлімінің құрама 
командасы (команда жетекшісі - Д.Г. Габдуллаев), Қауіпсіздік 
қызметінің қызметкерлері құрама командасы (команда жетекшісі 
- Б.Н. Хайрушев) қатысты. Құт дарып, қасиет қонған киелі қара 
шаңырағымыздың 80 жылдығына арналған  жарыстың салтанат-
ты ашылуына орай алғашқы құттықтау сөз алған университеттің 
І проректоры, тарих ғылымдарының докторы Ә.С.Тасмағамбетов 
жарысқа қатысушы командаларға сәттілік тіледі. «Мәдениет және 
өнер» факультетінің оқытушысы, республикалық, халықаралық 
байқаулардың лауреаты Қ.Қисметов ән шашуын тарту етті.

Спорт өнері мен достықты ту еткен университеттің 

Студенттік еңбек жасақтары  - сенің жастық 
жалының мен күш-жігерің, бақытты жарқын өмірің!
2012 жылдың  26 қазан күні «Нұр Отан» ХДП БҚОФ акт 

залында БҚО ішкі саясат басқармасы, «Нұр Отан» ХДП 
БҚО филиалы «Жас Отан» жастар қанаты және «Студенттік 
құрылыс» және «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының 
облыстық штабының ұйымдастыруымен «Студенттік 
құрылыс» және «Жасыл ел» еңбек жасақтары ІІІ еңбек 
семестрінің үздіктерін марапаттау кеші болып өтті. 

Студенттік құрылыс және еңбек жасақтарының жұмысын 
жандандыру және белсене атсалысқандарды марапаттау, 
атқарылған істерді қорытындылау бұл шараның негізгі мақсаты 
болып табылды. 

Республикада өзінің бастауын 2001 жылдан алатын 
«Студенттік құрылыс» және «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақтарының жұмысы жыл санап жанданып келеді. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың ізгі бастамаларының бірі ретінде студенттік 
құрылыс жасақтары елімізде зәулім ғимараттардың бой 
көтеруіне, қала көшелерінің ажарлануына зор септігін тигізуде. 
Жастар саясатын жүзеге асыру бағытында студенттік құрылыс 
және жастар еңбек жасақтарының алатын орны ерекше. 
Жаз маусымында студенттердің демалыс уақыттарын тиімді 

пайдаланып, оларды жұмыспен қамтамасыз етуде, 
жасақ сарбаздарының демалыс күндерін ұйымдастыру 
бойынша студенттік құрылыс жасақтары облыстық шта-
бымен маңызды шаралар жүзеге асырылуда. Оған дәлел 
ретінде, биылғы жылы студенттік құрылыс және жастар 
еңбек жасақтары құрамында 700-ден астам сарбаздың 
еңбек етіп, 5 құрылыс компаниясының қолдау көрсеткенін 
атап өтуге болады. 

2012 жылдың  ІІІ еңбек семестріндегі студенттік 
құрылыс және жастар еңбек жасақтарының жұмысы 
қорытындыланып, жылдың үздік сарбаздарын анықтап 
және «Жыл үздігі» арнайы төсбелгісі 8 аталым бойынша 
табысталып,  жеңімпаздар марапатталған болатын.

Жеңіс тұғырынан оқу ордамыздың студенттері де көріне 
білді. Атап айтар болсақ, «Ең үздік командир» номинация-
сын «Мәдениет және өнер» факультетінің 2 курс студенті, 
«Жас қыран» құрылыс жасағының командирі Ә.Орашев, «Ең 
үздік жас жауынгер» номинациясын БҚМУ колледжінің 2 курс 
студенті, колледж белсендісі, «Жас саясаткер» мектебінің 
қатысушысы М.Сейтақов, «Ең үздік жасақ – 2012» номинациясын 
университетіміздің «Тұмар» командасы (командирі - Б.Такушева) 

оқытушылары мен қызметкерлері арасындағы дүбірлі додада 
жүлделі І орынды «Жаратылыстану-географиялық» факультетінің 
командасы, ІІ орынды «Физика-математика» факультетінің 
командасы, жүлделі ІІІ орынды «Экономика және басқару» 
факультетінің құрама командасы иеленді. Жеңіс тұғырынан 
көрініп, үздік деп танылған оқытушыларымыз «Үздік қорғаушы» 
(Б.Бекқалиев), «Үздік шабуылшы» (Т.Т.Байгутов) және «Үздік 
қақпашы» (А.Х.Жумагалиев) номинацияларымен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

жеңіп алды. Аталмыш номинациялардан өзге белсенді жұмыс 
атқарған Т.Бердібай, Н.Хамзин, А.Кузеняткин, М.Нагметов секілді  
жауынгерлерді Алғыс хатпен марапаттады. 

Кеш барысында өңірімізге, республикаға танымал Б.Орахаев, 
Е.Өтегенов, Н.Хибашева сынды әншілеріміз әсем әндерін тарту 
етті. 

 Өз тілшіміз

спорт
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Шаңырақ
Өмір-өзен өтпелі... Алма кезек бірінен соң бірі жалғасып жатырған дүние – керуен. Әр адамның әр сәті өз естеліктерімен есте қалары 

хақ. Әсіресе, қызығы мен шыжығы қатар жүретін студенттік өмірдің өзі бір төбе. Бірі оқу деп шабады, бірі одан асып оқу мен жұмысты 
қатар алып жүреді. Ал біреулері тіпті бұл екеуін де шаң қаптырып отбасын құрып жатады. Мойнына зор міндет жүктеген бұл батырлар 
«кішігірім мемлекетінің» қамы үшін күндіз күлкі, түнде ұйқыдан ада болады. Әрине,  «бас екеу болмай, мал екеу болмайды». Мұндай ерлікке 
нартәуекел қадам жасаған арамыздағы студент жастарға қарап разы боласың. Ерлік емей немене? Осындай жұптың бірі М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «би және саз бөлімінің» студенттері, «Қорған» тобының белгілі 
әншілері Дамир мен Қатима Сатыбаевтарды әңгімеге тартқан едік. 

 - Алғашқы таныстықтарың қалай 
басталды? Өздеріңіз жайлы айта 
отырсаңыздар...

Дамир: - Өзіміз жайлы айта 
кетс ек ,  мен 1990 жылы Ора л 
қаласында дүниеге келгенмін. 
Кейін отбасы жағдайымен Теректі 
ауданының Аңқаты ауылына қарасты 
Тасаншеген деген ауылына қоныс 
аударғанбыз. Сол ауылдан мектепті 
тәмамдадым. Ал, Қатима 1990 жылы 
Жалпақталдың Қарасу ауылында дүниеге 
келген. Екеуміз де М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
бір факультетіне оқуға түстік. Тек мен «Вокалдық 
өнер» мамандығын, Қатима «Аспапта орындау» 
мамандығын таңдаппыз. Бұл мамандыққа Қатима 
өз жүрек қалауымен келсе, менің оқиғам өзгеше. 
Бұрын-соңды сахнаға шықпаған мен аудандық 
«Абай оқулары» байқауынан І орын алып, өнер 
саласына оқуға тапсырамын деп шештім. Бірінші 
жылы оқуға түсе алмай, уақытымды текке 
өткізбейін деп кәсіптік - лицейді бітіріп шықтым. 
Одан кейін де оқуға түсе алмасам да, нар тәуекел 
деп ақылы бөлімге оқуға тапсырдым. Студенттер 
санының аз болуына байланысты Қатима 
екеуміздің тобымыз біріктіріліп, бірге білім алдық. 
Біздің алғашқы таныстығымыз сол 
кезден басталған болатын. 
Мен Қатимаға бір көргеннен 
ғашық болып, б ірден 
қ ұ р б ы - д о с т а р ы м а : 
«4-курсты тәмамдаған 
соң, міндетті түрде 
о с ы қ ы з д ы ө з і м е 
жар етіп аламын», - 
деген едім. Алайда 
жоспарлағанымнан 
с ә л  е р т е р е к т е у 
сезімімді білдірдім.

- «Үйлену оңай, үй 
болу қиын ба»?

Дамир: - Қатимаға менен 
бұрынырақ жігіттер көз сала бастағанын 
көз көріп жүргендіктен, одан айырылып қалам ба 
деген ой мазалап, үйленіп, отбасы құруды жедел-
детуге тырыстым. Мінезін білгендіктен, алдымен 
сөз салып, 1 жылдай кездесіп жүрдік те, шаңырақ 
көтеруге батыл бел будық.

Көптеп-көлемдеп, асарлатып тойымыз-
ды жасадық. Тума-туыс пен достарымыздың 
арқасында, құдайға шүкір, өзгелерден артық 
болмасақ, кем түспедік. Әрі студент, әрі жас от-
басы болғандықтан, әлеуметтік-материалдық 
қиындықтар да жоқ емес. Мен ақылы бөлімде, ал 
Қатима грант бөлімінде оқиды. Жалпы отбасын 
әлеуметтік жағдаймен қамтамасыз ету негізі 
менің мойнымда. Күндіз сабақ, кешке, әрі кетсе 
түнде жұмыс, таңертең қайта сабақ... Қатиманы 
сабағынан кейін үй шаруасы күтіп тұрады. 
Жақында, Алла қаласа, сәбилі болмақпыз. Күйбең 
тірлігімізден аса қызықтырып айтарлық ештеңе 
де жоқ. Әзірге тұрғын үй мәселесі қиындау бо-
лып тұр. Құдай қаласа, биыл 4-курсты тәмамдап, 
жұмысқа орналасармыз. Мемлекетіміз түрлі 
жағдайлар жасап жатыр ғой, жастарға ипотекалық 
үйлер, «Дипломмен ауылға» бағдарламасы және 
бар. Мүмкін солардың біріне ілігерміз деген 
ниеттеміз. Болашағымызды солай бағдарлаймыз. 
Жоспарлағанымыз болмас, бірақ бұйырғаны бо-
лар. Бәрін  сыйластықпен, түсіністікпен бірге жеңіп 
шығамыз деп ойлаймыз. 

- Ата-ана, ағайындарыңыздың тара-
пынан мұндай нартәуекел әрекеттеріңізге 
қарсылықтар болған жоқ па?

Дамир: - Алғашқыда отау құрып, шаңырақ 
көтеруіме менің тарапымнан әжемнің қарсылығы 
басымырақ болды. Оқуыңды бітіріп, аяққа тұрып 
ал, тұрақты жеке меншік баспана тап деген 
сияқты... бірақ, әжемнің өзі 80 жасқа келді. Ал 
әкем 50 жаста, анам жоқ. Жасыратыны жоқ, 
үйдегі үшеуіміз, әсіресе біздер, екі ер адам 
үшін кір жуу, тамақ әзірлеу істері қанша жерден 
қолымыздан келсе де, оңай емес, әжеме де үлкен 
қолғабыс болардай жан керек. Оның үстіне сүйген 
сұлуымнан айырылып қалам ба деген ойларым 
тағы бар. Сөйтіп, маған тұрмысқа шығуға Қатима 
да қарсылық білдірмеген соң, ортақ келісіммен 
оны алып қаштым. Біздің үй ішінің жастығымызды 
ескергені ештеңе емес, 22-23 жастағы біздердің 
жанымызда 17-18 жастағы қыз-бозбалалар да 
үйленіп, отау құрып жатқаны бар емес пе?

Қатима: - Ал менің тарапымнан әуелі әкем 
түбегейлі қарсылық білдірді. Ағайындарым да әлі 
ерте, жассың, оқуыңды бітір деген қарсылықтар 
танытты. Алғашқы 2-3 күннен соң рұқсаттарын 
берді. Олардың негізінен менің бұл шешімімді 
қалай қабылдаған түрлерін көрмедім, телефон-
мен хабарласып қана айтып түсіндірдім. Себебі, 
мен оқуда жүрген едім, ал ата-анам ауылда 
болатын.

- «Сұлу - сұлу емес, сүйген сұлу» дейді 
атам қазақ... Студенттік өмірдің дәл бел 
ортасына жетіп барып, үйленулеріңізге себеп 
боларлықтай бір-біріңді өзгелердің бойынан 
табыла бермейтін қандай қасиеттеріңізбен 
баурай алдыңдар?

Дамир: - Ақылына көркі сай жар таңдағаныма 
өкінбеймін. Қатима адаммен ешқашан сөз тала-
стырып, жағаласып сөйлеу дегенді де білмейді. 

Үй жоқ деп үйленуден қашпағандар...
А лғашында ұялып, мен і  а ға 
тұтатынын айтып, кейін 1 жылдан 

соң ғана өзінің де ғашық екенін мой-
ындады. Өз алдына ұяңдығы бір төбе, 

үй шаруасын да тиянақты атқарады. Ең 
басты қасиеті, жүрегі таза, жан баласына 

жамандық ойламайды. Бірақ, шындығын айтар 
болсам, мен әуелі сұлулығына ғашық болғанмын. 
Кейін араласып, танысып-біліскеннен соң одан 
бетер ғашық бола түстім.

Қатима: - Бірінші рет Дамир маған сөз 
айтқанда күнде көрісіп жүрген ағамдай жан еді, 
ыңғайсыздау болды енді. Тіпті бетіне қарауға 
ұялатынмын. Бір жылдай кездескеннен кейін 
тұрмысқа шығуға келісімімді бердім.

- Жалпы өмірде барлық әлеуметтік-
материалдық жағдайларын бір қалыпқа 
түсіріп барып, қатарластарының арты боп, жай 
үйленетін жастардың әрекеттерін қолдар ма 
едіңдер? Бұған қалай қарайсыңдар?

Дамир: - Бір қызық күлдіргі әңгіме бар емес 
пе?.. «Бір қыз карьера, карьера... деп оқи беріпті. 
Нәтижесінде оқи, оқи кітапханашы боп қызмет 
атқарып кетіпті». Бұрын басым бос, бойдақ кезімде 
шашпа жігіт болдым, яғни тапқан табысым қайда, 
қалай кетіп жатқанын да есептемедім. Ал қазір 
мүлдем өзге... Бәрі де есеппен... Ортақ табысы-
мызды үнемдеп, орнымен жұмсаймыз. Басты 
қиындығымыз – пәтер жалдап тұратындығымыз.

Бар жағдайымды жасап алсам, қыздар 
ешқайда қашпайды, өздері-ақ жаныма үйіріледі 
деген қате түсінік. Шынайы махаббатқа бедел-
байлықтың қатысы жоқ. «Ақша – қолдың кірі»... 

- Бір-біріңіздің өнерлеріңізді қаншалықты 
бағалайсыздар? Болашақта Қатиманың өнер 
жолын қууына қарсы емессіз бе?

Дамир: -Өзім де өнерге біртабан жақын адам 
болғандықтан, барша адамның ауасыз, сусыз 
өмір сүре алмайтыны секілді, өнер адамының 
сахна әлемін қажетсінетінін түсінемін. Сондықтан 
болашақта Қатиманың өнер жолын қууына 
қарсы емеспін. Қайта қолпаштап, көтермелеп, 
мүмкіндігінше өз көмегімді де тигізіп отырамын.  
Оның үстіне екеуміз де «Қорған» тоында өнер 
көрсетеміз. Бірге облыстық, республикалық, тіпті 
халықаралық деңгейлердегі байқауларға қатысып 
жүрдік. Ал енді болашақта Қатима «Қорғанда» 
қала ма, жоқ әлде мамандығы бойынша скрипка-
сымен өз алдына бөлек шығып кете ме, белгісіз... 
Бәрі де уақыттың еншісінде.

- «Қорған» тобы туралы айтып кеттіңіз... 
«Қорған» тобының енді болашағы не болмақ? 
Топпен бірге байқ ауларға баруыңызға 
отбасылық өмір тұсау болмайды ма?

Дамир: - Қисметов Қуаныш ағамыз жетекшілік 
етеін «Қорған» тобының екі солисті былтыр бітіріп 
кетіп, әзірге топтың бұрынғы құрамы демалыс 
үстінде. Яғни, әркім белгілі бір себептерімен, 
өз ж ұмыс бабымен әр арна дамыз қ аз ір. 
Бірақ, жаңадан жаныма Әмірқан, Азат есімді 
университетімізге танымал жеке орындаушы-
ларды біріктіріп, ақын Қайрат Жұмағалиевтің 75 
жылдық мерейтойында алғаш рет өнер көрсеткен 
болатынбыз. Бастапқы бастамасы жаман болма-
ды, алдағы уақытта «Жас қанат» республикалық 
ән байқауына барып, өнерімізді ортаға салып 
қайтамыз ба деген жоспардамыз. Байқауға өтіп 
өтпеуіміз беймәлім, бірақ «үмітсіз шайтан», 
дайындық үстіндеміз. Мұндай байқауларға 
қатысуыма Қатима қарсы болмайды, керсінше 
қолдау көрсететініне 100%-ға сенімдімін. Мұндай 
жағдайларда тек қана қаражат мәселелері тұсау 

болады деп ойлаймын. Ал, жалпы осы «Қорған» 
тобы туралы қорытып айтар болсам, бұл топ әрі 
қарай біздер университет бітірген соң да өнер 
сахнасынан кетпейді, өз жұмысын жалғастырады. 
Әлі талай биік шыңдарды бағындырамыз деген 
сенімдемін.

- Екеуіңіз де өнер адамысыздар. Бір-біріңізді 
сырт көзден қаншалықты қызғанасыздар?

Қатима: - «Қорған» тобында Дамир ән салып 
жүргендіктен, тыңдармандары көп. Бірақ, мен өзім 
де өнер адамы болғандықтан оны жақсы түсінемін, 
қызғаныш деген сезімімді тежеуге тырысамын.

Дамир: - Әрине, Қатима өзі айтпақшы, ол 
қызғанған жағдайда мен басу айтып отырамын. 
Кейде арада кикілжіңдер туындаған жағдайда, 
сенім мен сыйластықты бірінші орынға қоямыз. 

«Келіні жақсы үйдің керегесі алтын» деген 
нақыл сөзге көзіңіз жетті ме? Қатима үйде 
қандай келін?

Дамир: - Үйде келін болғасын, қанша деген-
мен де «сырт көз – сыншы»... Қатиманың келін 
ретіндегі орнын әжем мен әкемнен сұрау керек 
сияқты (күлді). Ақиқатына келер болсам, Қатима 
да әуелгіде үйренісе алмай жүрді. Ал әкем қашан 
да менің қолға алған ісімді қолдап отырушы еді, 
бұл жолы да сол қалпынан айнымады. Алған жа-
рымды сынға алмады. Олардың «жаным, күнім» 
деп Қатиманы өз қыздарындай көріп, көңіліне 
қарап, ауырып-сырқамауы үшін алаңдап, асты-
үстіне түскендігінен әжеме де, әкеме де ұнағанын 
білдім. Қатима да өз орнын біледі: уақытымен 
тамақтарымызды дайындап отырады, киім-
кешектеріміз де кіршіксіз, үй де таза. Одан артық 
не керек?.. Әрі-беріден соң баламыз болғанда, 
тіптен бауыр басып кетеді ғой... Ондайда әжем 
немереден асып, шөбересін тым жақсы көріп кете 
ме деп қызғанамын кейде (күлді).

- «Еркекті төрге де, көрге де сүйрейтін 
әйел» деген сөз рас па екен? Қатима сізді 
қаншалықты өзгерте алды?

Дамир: - Бүгінде үйден асып шыққанның 
өзінде-ақ отбасыңды ойлай бастайсың. Сахнаға 
шығатындықтан киім-кешекке баса назар аудара-
тынбыз. Ерекше, қымбаттау киінгенді ұнатамыз. 
Ал, 1 жылдан бері ондай киім үлгісін ұмыттық 
(күлді). Мінезіміз салмақтырақ күйге ауысты. 
Бәрін ақылдасып, бірлесіп шешім қабылдаймыз. 
Айтарлықтай өзгердік...

- Қонақ күте білесіздер ме?
Дамир: - Қазақ өзі - қонақжай халық, қонағымыз 

күнде келеді демесек те, келген қонақтарымызды 
дәм-ауыз тигізбей қайтармаймыз, барымен 
базар. Қонағымызға әрқашан да есігіміз айқара 
ашық. Бұл күнде тамақ жағынан да қиындық 
жоқ, дүкенге барсақ, не керектің бәрі дайын, 
бесбармақты да оңай сатып ала саламын. Оның 
үстіне достарымыздың көбі - өздеріміз сияқты 
студенттер. Бізді олардан артық кім түсінеді?!

-  Ж ы р а қ т а  ж ү р г е н д е  к і м  к ө б і р е к 
алаңдаушылық танытады?

Қ а т им а:  -  Бұ р ы н - с о ң д ы ү н е м і  б і р г е 
жүргендіктен алаңдамайтынмын. Себебі, ол 
үнемі жанымда, көз алдымда. Ал бүгінгі уақытта 
сабақта, осы қала ішінде жүргенде ештеңе емес, 
Ресейге кетіп қалатын кездері болады. Сондай 
жағдайларда менің ол үшін алаңдайтыным сонша, 
кеткеннен үйге оралғанынша телефон соғумен бо-
ламын. Кейде желіден тыс кездері де боп қалады. 
Сондай сәттерде аман-есен келуін тілеп, үйде 
тосып отырамын.

Дамир: - Иә, шыны керек, бәріңізге аян біздер 

көбіне ән өнеріне жақын адамдар той-думандарға 
жиі барып тұрамыз. Былтыр факультет деканы 
Нағымова Меңдіғаным Мергенбайқызының 
қолдауымен «Ректорлық грантқа» ілігіп, бір жыл 
болса да ақысыз білім алып шықтым. Бірақ, 
есесіне «Қорған» тобының, жаңа әндер жазуы, 
дыбыстық өңдеу, дыбыстар жазу, киім-кешекпен 

қамтамасыз етілуі - бәрі, бәрі өз қалтамыздың 
қаражатымен ғана қамтамасыз етіліп отыр-
ды. Кейде тіпті 50 мыңнан да асып түсетін 
шығын мен сияқты жанұялы студент үшін 
көп ақша ғой. Сондықтан тойлар біздің ақша 
табуымыздың бірден-бір көзі болды. 6-7 
сағат халықтың алдында өнер көрсету де 
оңай емес. Қолпаштап отырса, өзің де дема-

лып қаласың. Енді біреулері қаққан қазықтай 
қадалып отырып қалады. Бар энергиямызды 

шашып, әркімнің бір көңілін аулап, көтермелеу 
қиынның - қиыны. Оның үстіне үйде Қатимаға 
бірдеңе боп қалмады ма екен, ауырып жатырған 
жоқ па деп тағы алаңдайсың. «Адамның сырты 
алдамшы» демекші, біздің сырт киімімізге қарап, 
ұстаздарымыз да түсініспестік танытып жатады. 
Сондай сәттердің бәрін бастан өткеріп, үйге 
оралғанымда бір қуанып қаламын. Сүйген жарың 
алдыңнан шығып қарсылап, көңілімді көтеріп, 
асты-үстіме түсіп тамағымды беріп жатырғанын 
көріп бәрін лезде ұмытып та кетеді екенсің.

- Өздеріңіздің қатарластарыңызға не айтар 
едіңіздер? Студенттік өмірде отбасын құру 
тиімді ме екен?

Дамир: - Егер оқуды, болса жұмысты, отбасын 
қатар алып жүре аламын деген студент жастар 
тәуекелмен отбасын құруына болады ғой. Бәрі 
жүре-бара түзеледі. «Отан отбасынан бастала-
ды» деген мақал бар емес пе? Отбасы - шағын 

мемлекет. Біздің мемлекетіміз құлпырып, гүлденіп 
келеді. Отбасымызбен сұхбаттасуды жөн санаған 
газет ұжымына, соның ішінде Сізге ерекше алғыс 
айтамыз. Шығармашылық табыстар тілей отырып, 
биік белестерден көріне беріңіз демекпіз!

Өз жарыңды жаттай күт,
Жат көрсін де түңілсін.
Бір-біріңді қадір тұт,
Жұрт үлгі алсын, үңілсін! – дегендей, 

өзгелерге үлгі боларлық шаңырақтарыңызға 
шаттық, былдырлаған сәби күлкісін тілеймін. 
Бақыт сендерден көзін жазып қалмасын! Сыр 
бөліскендеріңізге рахмет!

Әңгімелескен: Әйгерім ҚауеН


