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Білім көгінде, арман биігінде 
келешекке нық қадаммен!
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Құрметті оқытушылар, ардагер ұстаздар, студенттер!

Ува жаемые кол леги!
Известная казахская пословица гласит: «Жердің сәні 

–  егін, ердің сәні - білім», что означает «Красота земли – по-
севы, красота человека – знания». Западно-Казахстанская 

область богата не только красотой природы, историей края 
и мудростью казахской культуры, но и замечательными 
людьми – гордостью государства и нации. Ваш благодатный 
край прирастает знанием, в том числе и благодаря ЗКГУ 
им.М.Утемисова, начавшему свою славную историю в да-
леком 1932 году. Преподавателями вашего университета – 
одного из старейших вузов Казахстана – было подготовлено 
70 тысяч высококвалифицированных специалистов, соста-
вивших культурную элиту нации.

Тот факт, что вашему университету было присвоено имя 
великого казахского поэта, рыцаря и аристократа Степи 
Махамбета Утемисова вселяет огромную надежду на вашу 
открытость богатству русской словесности и готовность к 
диалогу с российским образованием. Как известно, судьба 

Махамбета Утемисова была связана с русским языком и рус-
ской культурой, а на Родине он был признан «частицей души 
казаха, той частицей, которая будит совесть и призывает ее 
к совершенству». Преподаватели университета, служащие 
делу образования, стремятся к совершенству и обладают 
уникальным даром делать мир лучше, помогают молодому 
поколению раскрыть свой талант и возвышенность духа. 
Коллектив Самарской государственной академии культуры 
и искусств искренне поздравляет университет со славным 
юбилеем – 80-летим! Мы желаем вам творческого вдохнове-
ния, поддержки государства в серьезном деле образования 
нации, упорства в достижении ваших благородных целей, 
долгой истории и признания казахского народа! Пусть ваши 
замечательные проекты получат успешную реализацию в 
республике и за ее пределами!

Э.А.КуруленКо, 
ректор Самарской государственной 

академии культуры и искусств, доктор 
культурологи, профессор

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
80 жылдық тарихы – бұл ізденістер, үміттер, жеңістер және жетістіктерге 
толы тұтас бір дәуір. 

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына маңызды үлес 
қосып келе жатқан ғалымдардың, оқытушылардың, көптеген 
лауазымды мамандардың бір шоғырын тәрбиелеуде университет 
үлкен рөл атқарды. Біз университеттің тарихымен, түлектерімен 
және оқу орнының қалыптасып, дамуына зор үлес қосқан педагог-
ғалымдарымызбен мақтанамыз.

Оқу орны 80 жылдық тарихында  70 мыңнан астам мамандарды 
дайындап шығарды. Бүгінде батыс өңіріндегі алғашқы оқу орнының 
түлектері қоғамның әр саласында қызмет атқарып, алдыңғы қатарлы 
маман ретінде ел дамуына елеулі үлес қосып келеді.

Бүгінгі таңда қазақстандық жоғары оқу орындары рейтингісінің 
қорытындысы бойынша М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті республикадағы үздік жоғары оқу 
орындарының қатарынан орын алды. Біздің университет облыста 
алғашқылардың бірі болып институционалды және 11 мамандық бой-
ынша халықаралық аккредиттеуден сәтті өтті. 

Осы оқу жылында М.Өтемісов атындағы БҚМУ қазақстандық 
бірнеше жоғары оқу орындарының қатарында ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің бұйрығымен көптілді білім беруді жүзеге асырудың 

пилоттық жобасына қатысу мүмкіндігіне ие болып, студенттер үшін 
белгілі мамандық бойынша үш тілде білім алу мүмкіндігі туып отыр. 

Сонымен қатар, университет шетелдің  жоғары оқу орындары-
мен байланыс орнатып, студенттерге білім берудің бірлескен оқу 
бағдарламаларын жүзеге асыруда. Осы бағдарлама негізінде біздің 
студенттеріміз шет елдерде білім алып жатса, оқытушыларымыз 
халықаралық тағылымдамадан өтуде. 

Ғалымдарымыз Батыс Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына бағытталған ғылыми-зерттеу жобаларына белсене қатысып 
келеді.

Университетте студенттеріміздің сапалы білім алуына, 
шығармашылық қабілетін шыңдауларына, спортпен шұғылдануларына 
барлық жағдай жасалған. Олар да ұстаздар үмітін ақтап, БҚМУ-дың 
туын желбіретіп жүр бүгінде.

Осындай мерейлі сәтте баршаңызды 80 жылдық мерейтой-
мен құттықтай отырып, оқытушылар қауымына білікті мамандар 
даярлаудағы еңбектеріне тың ізденістер, студенттерімізге соны 
серпілістер мен жарқын да жемісті жетістіктер тілеймін.

Асхат Сәлімұлы ИмАнғАлИев,
 М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, академик

Уважаемые коллеги!
Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты Саратовского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского искренне поздравляют Вас и в Вашем лице весь коллектив Западно-Казахстанского государственного 
университета с 80-летием со дня основания!

Ваш университет является многопрофильным и одним из самых динамично развивающихся учебных заведений страны. 
Достигнутые вами успехи строятся на прочном фундаменте, созданном несколькими поколениями руководителей и препо-
давателей университета. Самая большая их заслуга – высочайшая ответственность и верность своему делу. 

Желаем Вам на многие годы вперед крепкого здоровья, благополучия, сил и оптимизма для успешной реализации 
планов, новых творческих свершений и открытий!

С наилучшими пожеланиями, л.Ю. КоССовИч,
 ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского, профессор

Құрметті Асхат Сәлімұлы!
Сіздің және сіз басқарып отырған М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
ұ ж ы м ы н  8 0  ж ы л д ы қ  м е р е й т о й л а р ы ң ы з б е н 
құттықтаймын!

Уақыттың ұлы көшінде университет талай-талай асу-
лардан асып, небір биік белестерді бағындырып, өзінің 
бүгінгі мерейтойына толағай табыстармен келіп отыр.

Университеттің қазіргі заман талабына сай білім 
беру жүйесі, оқу үрдісі ғылым мен тәжірибені қатар 
ұштастырған ұтымды нәтижелері адамзат игілігіне 
ұсынып келе жатқан жемісті еңбегі мол.

Ұжым өзінің 80 жылдық тарихында кең байтақ 
елімізде еңбек етіп жүрген мыңдаған кәсіби білікті ма-
мандарды оқытып, өмірге жолдама берді.

Бүг інг і к үні университеттің серпінді дамуы, 
материалдық-техникалық базасының нығаюы, білім 
беру технологияларының енгізілуі, шетелдік білім беру 
мекемелерімен байланысының кеңеюі көңіл қуантады.

Университет ұжымына алдағы уақытта да үлкен 
жетістіктер, Елбасының білім инновациясын дамытудағы 
талабына сәйкес бәсекеге қабілетті мамандар даяр-
лауда жаңа табыстар тілеймін! Жоғарғы оқу орнының 
абыройы артып, асқақтай берсін!

Ізгі ниетпен шәкіртіңіз:  Д.Жұмашева (Жұмаева), 
маңғыстау облысының білім басқармасының 

бастығы

Уважаемый Асхат Салимович!

Поздравляю Вас с 80-летием ВУЗа! Это за-
мечательное событие касается без преувеличения 
очень многих педагогов Казахстана, особенно из на-
шего региона, получивших его дипломы и успешно ре-
ализующих знания в системе образования. Немало 
выпускников вашего университета работают в 
Западно-Казахстанском ОЦДЮТиЭ, Уральском 
городском и районных центрах детско-юношеского 
туризма и экологии.

Горжусь тем, что в свое время окончил ваш 
знаменитый естественно-географический фа-
культет вместе с ныне известными государ-
ственными деятелями Казахстана Имангали 
Тасмагамбетовым и Еленой Тарасенко. К слову, 
и наш главный редактор республиканского научно-
методического журнала «Сокпак-Тропинка», тоже 
является выпускником этого факультета. 

Желаем ЗКГУ им. М.Утемисова благополучия, 
процветания, дальнейших успехов в подготовке пе-
дагогических кадров для нашей страны!

в.П. Фомин,
шеф-редактор журнала «Сокпак-Тропинка», 

директор ОЦДЮТиЭ, академик МАДЮТиК, кандидат 
педагогических наук
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Құрметті әріптестер!
Сіздерді Отанымыздың батыс түкпіріндегі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің 80 жылдық мерейтойымен құттықтаймын!
Университет өз мерейтойын Қазақстан Республикасындағы ірі жоғары оқу орны ретінде 

тойлап отыр.
1932 жылы құрылған Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Қазақстан 

Республикасының белгілі университеттерінің біріне айналып, ұлттық рейтингте және әлемдік 
академиялық қоғамдастықта жоғары орынға ие.

Бүгінгі таңда университет өзекті ғылыми бағыттар бойынша іргелі және қолданбалы 
зерттеулерді жүзеге асыратын ірі ғылыми орталықтардың бірі болып табылады.

Оқу орны ғалымдарының, магистранттары мен студенттерінің білімнің, ғылымның, эконо-
мика мен мәдениеттің дамуына қосқан үлестері мемлекет пен қоғам тарапынан жоғары бағаға 
ие болып отыр. БҚМУ оқытушыларының қатарында ғылым мен техниканы дамытуға көрнекті 
үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға, дарынды жас ғалымдарға берілетін мемлекеттік 
ғылыми стипендияның «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының, 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қорының жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін 
берілетін грантының және т.б. сыйлықтардың иегерлері бар.

Университеттің алдағы уақытта да Қазақстан Республикасындағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұстанымдарын нығайтуға үлес қосатындығына сенімдімін.

Жоғары оқу орнының ұжымына шығармашылық табыс, еңбекте жеміс және отбасыларына амандық тілеймін!

Құрметпен, Б.Т. ЖұмАғұлов 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі

Уважаемые гости, ветераны, преподаватели, 
выпускники университета и студенты! 

Юбилей  Университета – это важное событие для всей Западно-Казахстанской области. 
Его открытием решалась в перспективе проблема педагогических кадров высшей квали-
фикации в нашем регионе. К тому времени в области, где еще в дореволюционный период 
существовала достаточно развитая сеть школ не только в городе, но и в крупных селах, среди 
996 учителей не было ни одного учителя с высшим образованием. И тогда педагогический 
институт стал не просто центром образования для подготовки учителей,  а он стал центром 
интеллигенции и культуры. 

За эти годы университет пережил много событий, в страницах его истории Великая 
Отечественная война, восстановление народного хозяйства. И во всем этом принимали 
участие сотрудники и выпускники Уральского педагогического института.

Я выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам, всем, кто делал нашу историю, 
всем педагогам и выпускникам старейшего вуза, благодаря которым Западно-Казахстанский 
государственный университет  продолжает оставаться одним из ведущих вузов Республики 
Казахстан. 

Сегодня Университет является лидером в области инновационных и научно-практических разработок, и в этом - огромная за-
слуга профессорско-преподавательского состава. Ученые ЗКГУ вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Приуралья. Я уверен, что инновационно-научная, образовательная, социально-культурная деятельность Западно-Казахстанского 
государственного университета будут способствовать дальнейшему качественному развитию нашего региона.

Педагог всегда был и остается ключевой фигурой в обществе. Я еще раз искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всю 
педагогическую общественность нашей области, гостей, выпускников, студентов и сотрудников Университета с замечательным 
событием.

Искренне надеюсь, что Университет будет и впредь развивать лучшие традиции высшего профессионального образования. 
Желаю благополучия, процветания, новых открытий и побед в Вашем инновационном развитии! 

нурлан ногАев,
аким Западно-Казахстанской области          

Г лубокоуважаемый Асхат Салимович!
От имени ректората Башкирского государственного университета сердечно поздравляю Вас и коллектив 

Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова со знаменательной датой – 80-летием 
со дня основания.

Западно-Казахстанский университет, один из старейших вузов, сегодня по праву занимает особое место в 
научно-образовательной, общественно-политической и культурной жизни Республики Каазахстан.

Между нашими вузами с давних пор установились тесные контакты, связанные с различными этапами 
становления системы высшего образования. Эти связи официально подтверждены договором, благодаря кото-
рому активизировались все виды сотрудничества университетов: участие в научных конференциях, памятных 
событиях, приглашение специалистов для чтения лекций, обмен студентами, в том числе филологических 
факультетов, в рамках реализации программы академической мобильности, обмен опытом внедрения новых 
образовательных технологий и совместных научно-исследовательских проектов, прежде всего в системе гума-
нитарного образования.

Желаем Вам и коллективу Западно-Казахстанского университета  успехов во всех направлениях учебно-
методической и научной деятельности. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

А.г. муСТАФИн, 
ректор Башкирского государственного университета, 

доктор химических наук, профессор

Дорогие коллеги! 
В связи со столь знаменательной датой примите самые искрен-

ние поздравления с 80-летием Западно-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Утемисова. Я, как бывшая студентка 
и преподаватель Уральского пединститута имени А.С. Пушкина, по 
сей день считаю себя частичкой Вашего вуза, который является 
кузницей высокопрофессиональных специалистов. Сегодня авто-
ритет ЗКГУ как флагмана подготовки учителей высок не только в 
Казахстане, но и у нас, в Украине.

Вы подготовили десятки тысяч квалифицированных педагогов. 
Многие из них плодотворно трудятся в учебных заведениях не 
только Казахстана, но и других стран мира. Среди тех, кто работал 
и учился в стенах ЗКГУ, – талантливые педагоги и ученые, обще-
ственные деятели, вписавшие яркие страницы в историю мировой 
науки и культуры. 

Университет может по праву гордиться своей славной историей, 
достижениями в становлении и развитии образования. И сегодня 
ЗКГУ хранит верность славным традициям казахской высшей шко-
лы, с каждым годом совершенствуя образовательные стандарты, 
внедряя современные методики и программы обучения. 

Студентам университета желаю добиться успехов и реализовать 

себя в выбранной профессии. Будьте 
настойчивы, целеустремленны и 
инициативны. Помните, что совсем 
скоро вам будет вверен бесценный 
дар – дети и их чистые души!

Уверена, что и впредь ЗКГУ будет 
воспитывать в новых поколениях 
казахстанцев все самые лучшие 
профессиональные и духовно-
нравственные качества. 

От всей души желаю коллективу 
университета счастья, новых свер-
шений, творческих успехов на благо 
отечественного образования! Пусть 
Вам сопутствует смелость мысли и 
вдохновение! Всего Вам самого доброго, здоровья, любви и вдох-
новения! Желаю всем успехов в дальнейшем развитии и приумно-
жении традиций университета, благополучия и процветания, мира 
и добра, открытий, смелых проектов и свершения творческих 
замыслов!

А.р. гАБИДуллИнА,
доктор филологических наук, профессор кафедры

языкознания и русского языка
Донбасского государственного педагогического университета
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Congra tu la t i on!

 Dear tutors of West Kazakhstan State 
University after M. Utemisov, we’d like to 
thank you for everything!

To be a teacher is a bravery of hearts 
and poetry of thoughts.

We wish you prosperity and health!
Long live our splendid Alma-mater! 

From the graduate and master student 
of “Foreign language: two foreign 

languages” specialty N. N. Kilisheva

Аз уақыт ішінде үздік жетістіктерімен көзге түсіп, 
факультет намысын  қорғап жүрген, болашақтарынан 
үміт күттірерлік студенттер жетерлік. Соларға сөз 
кезегін берелік: 

ольга рапацкая, 2011 жылғы облыстық 
«мемлекеттік тіл – менің тілім» 
сайысының, 2012 жылғы республикалық 
«Абай оқулары» байқауының бас жүлде 
иегері

 - Менің кіндік қаным тамған құтты мекенім – 
Зеленов ауданы, Степной ауылы (қазіргі Өркен 
ауылы). Әкем – белорус, анам – қазақ. Степной 
ауылында 9 жылдық мектепті тәмамдап, 
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық 
колледжге оқуға түстім. Колледжден 2011 жылы 
«Бастауыш сынып мұғалімі» мамандығын 

алып шықтым. Биыл, міне, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетіне бақытыма орай ақысыз бөліміне «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» мамандығына оқуға түстім. Бұл университетте, ең 
бастысы осы мамандықта білім алу - мен үшін қайталанбас зор бақыт. 
Қазақ тілі әдебиеті бөлімінде білім алу мен үшін арман болатын. Сол 
арманымның орындалғаны үшін шексіз бақыттымын.

Өз ана тілін өгейсіп жүрген кейбір қазақ жастарына айтарым, Қадыр 
Мырзалиев атамыз айтқандай: «Тіліңнен түңілме, сол жебер түбінде». 
Тіліміздің болашағын қазақ жастары ойламаса, басқа кім ойлайды?  
Еліміздің болашағы – жастар демекші, тілімізді де, ділімізді де басқа 
елге танытатын – жастар. Сондықтан әрбір қазақстандық жас қазақ 
тілінің өркендеп, қанат жаюына өз септігін тигізуі қажет.

Ал біздің БҚМУ-дың студенттері мәдениетті, өнерлі, ғылым-білімге 
ынтық және сол білімді іске жарату арқылы нәтижесін көре алатын жаңа 
заманғы талаптарға сай жан-жақты болуы керек.

 Білімнің биік шыңдарынан көріне бер, БҚМУ! 

Жи е н ғ а л и е в а  г ү л д а н а  -  о р ы с 
филологиясының студенттік деканы

Киелі білім ордасы - бұл өр рухты Махамбет 
Өтемісов атындағы БҚМУ. Сан жылдар бойы 
ұрпақ тәрбиелеп келген қара шаңыраққа да 
биыл, міне, 80 жыл толып отыр. Тамыры та-
рихпен сабақтасып жатқан білім ордасының 
студенттер қауымына  бергені мен берері көп.  
Университет оқытушылары жастарды сапалы 
білім нәрімен сусындатып келеді. Университет 
жанындағы БҚМУ Спорт сарайының өзі 
спортпен шұғылданамын деген студентке 

үлкен мүмкіндік туғызып, республикалық, дүниежүзілік белестерді 
бағындыруға, армандарына қол жеткізуде өз үлестерін қосып келеді. 
Сонымен қатар, ғылым мен техника дамыған заманда студенттерді 
тегін интернетпен қамтамасыз етіп келеді. Міне, осы жағдайлардың 
барлығы студенттер үшін, яғни, Қазақстанның болашағы - жастар үшін 
жасалынып келе жатқан оң нәтижелі істер деуге болады. Осындай 
университетте білім алып жатқаныма өзімді бақытты санаймын! 
Және біліммен қатар жүрер тәрбие ісі өнегелі ұрпақ тәрбиелеуде 
аянбай еңбек етіп келеді. «Тәртіпке бағынған құл болмайды» деген-
дей, білім ордамыздың талабы студенттердің сапалы білім алуына 
әсерін берді. 

80 жасқа келген білім ордамыздың мерейтойы баршамызға құтты 
болсын дей отырып, саналы ұрпақ тәрбиелеудегі игі шаралары көп 
болғай, алға қойған мақсаттары орындалып, жетістіктен жетістікке 
жете беріп, асулардан асуларға асып, мәртебесі асқақтай берсін 

осынау 80 жыл ішінде батыр баба атындағы киелі  
қара шаңырақ талай түлектерді қанаттандырды. Соның 
бір легі былтыр ғана университет қабырғасынан өмірлік 
жолдама алып, дүниенің бір кірпіші болып қалануды мақсат 
етіп, сол жолда еңбектенуде. олар қазір де еліміздің қай 
қиырында жүрсе де түлеп ұшқан ұясын мерейтойымен 
құттықтауды ұмытпапты.

А с ы л х а н о в а  е л д а н а ,  
н.Ә.назарбаев атындағы атаулы 
шәкіртақы иегері. 2011-2012 жылғы 
университеттің студенттік рек-
торы.  Қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 2012 жылғы түлегі

- Бұл мамандықты жүрек қалауыммен 
таңдаған едім. Кішкентайымда атам: 
«Кімде-кім басқалар бақытты болсын 
деп бар ғұмырын сарп етсе, оның 
жаны әсемдікке бөленіп, жұлдызы 
жана түседі»,-деп айтып отырушы еді. 
Міне, сондықтан да жастайымнан  бар 
саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған  атамның жолын қууды, 
үмітін ақтауды ең бастысы, қазіргі білімділердің ғасырында 
толыққанды тұлға болып қалыптасуды армандадым.

Осы арманым мені Ақжайықтың төсінен орын тепкен 
М.Өтемісов атындағы білім ордасына алып келді. Бұл оқу ор-
нында тәлім алған жылдары адам ретінде рухани жағымнан 
өсіп, тұлға болып қалыптастым, сауатты маман болып жетілдім. 
Қазірде Атырау қалалық әкімдігінде баспасөз хатшысы болып 
жауапты қызмет атқарудамын.

Сондықтан да алдыма осыншама мақсат қойып, шыңдала 
түсуіме бірден-бір септігін тигізген әрі менің өмірімдегі 
бағытымды айқындап берген  университетіме айтар алғысым 
шексіз.

РАХМЕТ, САҒАН, УНИВЕРСИТЕТ!  МЕРЕЙТОЙЫҢМЕН, 
ҚАРА ШАҢЫРАҚ!

             

Бағдат Асылбеков - универси-
тет қабырғасында «Қақпақтар 
күні»,  «Жабайы қызғалдақ», 
« С о ң ғ ы  в а л ь с »  с и я қ т ы 
қойылымдарымен көрермендерді 
қуантып, режиссерлік қабілетін 
мойындата білген студент, 
университеттің 2012 жылғы 
түлегі

- В данное время я работаю 
учителем в поселке Новенький 
Зеленовского района. Я всегда 
с благодарностью вспоминаю 

своих преподавателей, которые дали мне путевку в жизнь. 
Поздравляю всех преподавателей и студентов с 80-летием 
университета, желаю процветания.

 Хочу, чтобы студенты осознавали, чье имя носит ЗКГУ 
и в будущем становились личностами, которые приносят 
стране много пользы. И чувствовали гордость от того, что 
учатся в таком сильном ВУЗе.

дейміз! Сапалы кадр даярлап, сұранысқа ие мамандар дайындап келе 
жатқан М.Өтемісов атындағы БҚМУ - біздің мақтанышымыз! Біздің 
университетіміз 80 жыл бойы талай-талай толқынды қанаттандырып, 
қатарға қосты. БҚМУ - мүмкіндіктер мен сәттіліктердің мекені. Мерейлі 
мерекеңмен! Мәртебең мәңгілік болсын, туған ордам!

Жанайдар Болатбекұлы, «Жас жүрек 
жырлайды» жас ақындар мүшәйрасының  
І орын иегері, қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 1-курс студенті 

- Бұл университетт і таң даудағы 
мақсатым - білім мен ғылымның нәріне қану, 
мектебімнен алған білімді одан әрі толықтыру. 
Бұл университеттің тарихы өте тереңде. 
Мықты-мықты профессорлар, небір айтулы 
ұстаздардың өзі осы жерден білім алып, 
түрлі ғылым саласында жетістіктерге жетіп, 
өздерінің алған білімдерін шәкірттердің, 

студенттердің бойына сіңіруде .
80 жылдық тарихы бар ордалы білім ошағына толағай табыстар, 

ұзақ ғұмыр тілеймін!
Жасай бер мәңгілік,  білімнің ордасы!

Шынтаев Жарқынбек,  «Әнді сүйсең 
менше сүй» байқауының бас жүлде 
иегері, жас айтыскер,  филология 
мамандығының 1-курс студенті

- Биыл М.Өтемісов атындағы қара 
шаңыраққа 80 жыл толып отыр. Осы білім ор-
дасына алғаш қадам жасаған уақытымызбен 
тұспа-тұс келіп отырған бұл айтулы ме-
реке - біз үшін үлкен қуаныш. Әлемдегі 
айтулы жоғары оқу орындарымен иығы 
тең М.Өтемісов атындағы мемлекеттік 
университетінде білім алып жатқанымды 
мақтан тұтамын. 

Осы айтулы мерекеге орай университет ұжымына толағай табыс, 
қызметтеріне еңбекте жеміс, өмірде жеңіс тілеймін. Біздерге білім 
нұрын сеуіп жүрген әрбіріңіздің шаңырақтарыңызға  Алла тағала 
шаттық сыйласын!

Б ө л е к б а е в а  А й с а р а  -  қ а з а қ 
филологиясының студенттік деканы

- Құрметті Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері, оқытушылар қауымы! Сіздерді   
киелі білім ордамыздың 80 жылдық мерей-
тойымен шын жүректен құттықтаймын! Ақ ар-
мандарын аялап, мақсаттарына қол жеткізсем 
деп, болашақта азат елімнің қарыштап дамуына 
өз үлесімді қосар азамат болсам екен деп 
бүгінгі күні аянбай еңбек етіп, үлкен ізденіс 

үстінде жүрген құрбыларым! Елбасымыздың  Қазақстанды мықты 
гүлденген және жан-жақты дамыған елге айналдырсам деген асыл 
арманын іске асыратын жастар, яғни, біздер. 80 жылдық тарихы бар 
бұл университеттің  студенті атану жоғары мәртебемен қатар үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Сондықтан да жастықтың жыры болып, ақиық 
ақын Мұқағалиша  айтқанда, «жалындат деп от берген , жауыңды ат деп 
оқ берген» жастық шағымызды жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атануға 
жұмсап, оқуда да қоғамдық қызметте де белсенділік танытайық.

Білімнің биік шыңынан көріне берейік, БҚМУ жастары!

Мерейтойыңмен, Альма-матер!

К.Т. уТегеновА, кандидат педагогических наук, доцент,
декан филологического факультета _______________________________________

Любить Слово
Слово «филология» буквально означает «любовь к слову». Именно любовь 

к слову объединяет нас: преподавателей и исследователей языков и литератур 
в их современном состоянии и историческом развитии, а также переводчиков, 
работников средств массовой информации, писателей, поэтов. Поэтому можно 
утверждать, что на факультете собрались люди, очень любящие язык.  

Язык действительно есть нечто большее, чем просто средство общения. 
И мы, профессионалы, изучающие его, прекрасно понимаем это: именно язык 
образует, сохраняет и выражает нацию. Язык – это история цивилизации. Именно 
язык фиксирует ее достижения на протяжении многих веков. А сердцем ее явля-
ется литература, духовные высоты ее, воплощенные в уникальных, богатейших 
языках, — это и объект изучения для нас, филологов, и предмет гордости.

Человеческое знание разнообразно, но едино. Филология и сейчас вносит свой 
достойный вклад в универсальное взаимодействие различных видов человеческого 
знания. Поэтому не случайно, что филологические науки с самого основания уни-
верситета оказались среди основных дисциплин, изучаемых в нем! 

Наш факультет по праву является кузницей высокопрофессиональных 
специалистов-филологов. Факультет подготовил не одну тысячу педагогов, многие из которых плодотворно трудятся в учебных 
заведениях не только Казахстана, но и странах СНГ и в дальнем зарубежье. Среди тех, кто работал и учился на филологическом 
факультете – известные педагоги и ученые, общественные деятели, вписавшие яркие страницы в историю педагогической науки 
и культуры. 

И сегодня факультет хранит верность славным традициям высшей школы, с каждым годом совершенствуя образовательные 
стандарты, внедряя современные методики и программы обучения. Открываются новые специализации, совершенствуется учебно-
методическая и воспитательная работа, ведутся научные исследования, развиваются международные связи, среди которых можно 
отметить тесные связи с США, Германией, Россией, Украиной. 

Изучение совокупности наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве, оказывает огромное 
влияние на формирование личности студента-филолога, учит его Любить Слово.

Студентам Университета желаю добиться успехов и реализовать себя в выбранной профессии. Будьте настойчивы, целеу-
стремленны и инициативны. 

От всей души желаю коллегам новых свершений и достижений, творческих успехов на благо отечественного образования. 
Пусть Вам сопутствуют смелость мысли и вдохновение!
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Тарих факультетінің негізі 1938 жылы 
1 қыркүйекте қаланды. Алғашқы 1938-1939 оқу 
жылында 75 студент қабылданса, бүгінде атал-
мыш бөлімде бір мыңға жуық маман даярлануда. 
Құрылымдық жағынан бірнеше өзгерістерге 
ұшыраған бұл бөлім 2009 жылдан бастап 
Тарих және құқық факультеті деп аталып 
келеді. Бүгінгі таңда факультетте дайындық 7 

бакалавриат, 2 магистратура бойынша жүзеге 
асырылады.

Білікті кадрларды дайындауда профессор-
оқытушылар құрамы басты орын алады. 
Олардың басында тарих ғылымдарының док-
торлары Т.З.Рысбеков, Ә.С.Тасмағамбетов, 
Ә.Қ.Мұқтар, А.М.Нұрғалиева, ғылым канди-
даттары Х.И.Қожабергенова, Е.Ш.Ниязов, 
Г.Б.Сүлейменова, Л.С.Серікова және өзгелері 
тұр. 

 Тарих және құқық факультеті академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша алыс және 
жақын шетелдермен тығыз байланыс ор-
натты. Әсіресе Халықаралық қатынас және 
туризм, экономика университеті (Польша), 
Саратов мемлекеттік құқық академиясы, Қалмақ 
мемлекеттік университеті (Ресей) және өзге оқу 
орындарымен профессор-оқытушылар, студент-
тер алмасу сәтті жүргізіліп келеді. 

Фак ул ьтет  к аф е д ра л ар ы з ам ан ау и 
инновациялық технологиялармен жабдықталған. 
Құқықтық пәндер кафедрасының пәндері бой-
ынша сабақтар жүргізу үшін криминалистика 
кабинеті, сот отырысының оқу залы ашылған. 

Стать достойным гражданином
Талгат Берсекенов является выпускником факультета «История и право» нынешнего юбилейного года. Заместитель студенческого 

декана, а на третьем курсе - декан, дебатер, член молодежного крыла партии «Жас Отан», боец, а затем командир студенческого отряда , 
капитан команды факультета по мини-футболу, ведущий городских, университетских и факультетских мероприятий, волонтер благотво-
рительных акций, участник научных конференций. Накануне празднования юбилея университета мы поинтересовались, как сложилась 
судьба «юбилейного» выпускника. Талгат с большим удовольствием ответил на наши вопросы.

-Студенческая жизнь позади. Как сло-
жилась жизнь за стенами вуза? чем ты 
занимаешься сейчас? 

- С июля этого года я работаю ведущим 
менеджером в филиале «Жилстройсбербанк 
Казахстана» в городе Атырау. Продолжил учебу 
в магистратуре МГУ. Все так же поддерживаю 
здоровый образ жизни, играю в футбол. 

- Каков твой девиз? 

- Мой жизненный девиз: «Добрый - не потому 
что слабый, добрый - потому что сильный»! Хочу 
поздравить мой любимый вуз с юбилеем и пода-
рить стихотворение собственного сочинения.

Все эти 80 лет 
Живет величественный вуз,
Неся в себе лишь знаний свет, 
Лишь мудрости великий груз. 
Пусть я не долго с ним прожил, 
Но это хватит на всю жизнь. 
Средь храмов знаний сторожил, 
Четыре года он учил, 
Как стать достойным гражданином, 
Любить страну и факультет, 
И уходить с дороги мнимой,
Мужчиной быть, все тет-а-тет.
Спасибо всем кто жизни учит, 
Спасибо, факультет «истфак». 
Побольше радости без грусти, 
Студентам всем большой Good luck!!!

-Спасибо.
Айнура ИХСАновА, 

студентка 2-го курса

 Факультет мақтанышы
Қамалова Әдемі Райымбекқызы - М.Б.Ықсанов атындағы №36 жалпы орта білім беретін мектебінің 

түлегі. Мектеп қабырғасында оқып жүргенде-ақ табыстарға қол жеткізген. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 
қалалық, облыстық олимпиадалардан жүлделі ІІ, ІІІ орындарды  иеленсе, 2010-2011 жылы «Қазақстан 
Республикасының үміт артарлары» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
кітабына есімі енген, 2011 жылы өткен қалалық сән байқауында «Орал ханшайымы - 2011» атағын 
жеңіп алған. Осы байқаудан кейін І дүниежүзілік ұлттық «Қазақ ханшайымы» байқауында дипломант 
атанған.

Оқушы кезінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түсуді 
мақсат қойған Әдемінің  арманы бүгінгі күні шындыққа айналып, ол қазір құқықтану мамандығы бойынша 
білім алуда.

Әдемінің ендігі мақсаты – сапалы біліммен қаруланып, білікті заңгер атану.

Жүрекжарды:  - Мен осындай әлемдік деңгейде де ойып тұрып өз орнын алған білім орда-
сында оқып жүргенімді мақтаныш етемін. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті - облысымыздағы ең ірі мемлекеттік жоғары оқу орны. 

Ғасырға жуық тарихы бар білім ордасының ұстаздар қауымы, студенттер! Сіздерді университеттің 
80 жылдық мерейлі мерекесімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, шығармашылық табыс, 
шаңырақтарыңызға шаттық, баянды ғұмыр тілеймін! Университеттің биік шыңдардан көріне беруіне 
шын жүректен тілектеспін!

Факультетте оқытушылар 
және студенттер күшімен 
заң клиникасы құрылып, сәтті 
қызмет атқарып келеді.

Тарих және құқық факультетінің ғалымдары 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі жариялаған ғылыми жобалар 
конкурсында топ жарып келеді. 2012 жылғы 
байқауда тарих ғылымдарының докторы 
Ұ.Т.Ахметова «ХVІІІ-ХХ ғасыр бас кезеңіндегі 
Қазақстанды зерттеген ғылыми қоғамдар мен 
мекемелер: тарихы, зерттеу бағыттары және 
маңызы» тақырыбында жоба ұтып, отандық 
тарих ғылымы үшін құнды зерттеулер жүргізу 
үстінде.

Осылайша, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих 
және құқық факультеті қазіргі заман талабына 
сай өз жұмысын сәтті атқарып келеді. 

Барша профессор-оқытушыларды, студент-
терді төл қара шаңырағымыздың 80 жылдық 
мерекесімен құттықтай келе, білім және 
ғылым саласындағы асқар шыңдарды бірлесіп 
бағындыруға шақырамын!

С.м. гИззАТов, тарих ғылымдарының кандидаты,
тарих және құқық факультетінің деканы _______________________________

Қасиетті білім ордасы - 
тағылымды тарихҚа толы

Талгат БерСеКенев, 
выпускник 2012 года

досуговой работе М.К.Сулейменов. С чувством 
особой благодарности хочется выделить препо-
давателей, которые учили не только предмету, 
они преподавали уроки жизни. Благодаря им, 
я понял, что такое дружба, взаимопонимание, 
поддержка в трудную минуту. Это Э.С.Хабиева, 
Г.Н.Есеева, О.Г.Полянина. 

С днем рождения,
любимый университет!!!

Наш университет гордится своей бо-
гатой историей, своими традициями и до-
стижениями.  В этом году наш университет 
празднует свое 80-летие. Из года в год он 
все больше выпускает высококвалифици-
рованных специалистов. Наши выпускники 
– это работники социальных служб, препо-
даватели средних образовательных школ 
и вузов, менеджеры, работники правохра-
нительных органов и правительства. Они 
же спортсмены и танцоры, певцы и просто 
талантливые люди. 

За период учебы мы узнаем, что такое 
студенческая жизнь, семинары, срсп, лек-
ции, доклады. Но нам еще многое пред-
стоит узнать, и в этом нам помогают наши 
любимые преподаватели. Балагодаря им 
мы совершенствуем свои знания. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить наш университет 
с этой знаменательной датой и пожелать 
Западно-Казахстанскому государственному 
университету имени М.Утемисова процвета-
ния и успехов в воспитании разносторонне 
образованного поколения!

Айнура ИХСАновА,
студенческий декан исторического 

факультета

***
ЗКГУ - большая летопись  наших 

масштабных и достойных высших по-
хвал, побед.

Отмечая 80-летний юбилей, думаю, 
буду права, если от имени всех кто учился 
и учится, работал и работает, скажу: «Мы 
заслужили этот юбилей, потому что в нем 
труд, творчество, дух нескольких поколений 
великих тружеников науки».

Поэтому я хочу поздравить каждо-
го, кто имел отношение к деятельности 
Университета. Поблагодарить  и поздравить 
ветеранов Университета, каждого студента 
ЗКГУ.

Наш студент должен, понимать в какой 
ВУЗ он попал, какую миссию он несет и 
будет нести для развития страны.

80 лет - это настоящая, насыщенная 
событиями история от самых маленьких до 
самых крупных побед, что позволяет каждо-
му из нас гордиться тем, что мы - студенты 
именно этого Университета.

Поздравляю! ЗКГУ, мы достойны 
уважения!

Ару мустафина,
студентка 1-го курса факультета 

истории и права

-Студенчество - неотъемлемая часть моей 
жизни, за период которого я узнал многое. 
Учился всему с самого первого курса. С детства 
моим любимым видом спорта является футбол. 
Став студентом, я продолжил свою спортивную 
деятельность, начав играть за сборную команду 
факультета по мини-футболу. Также я занимал 
должность заместителя студенческого декана 
по культурно-досуговой работе, писал статьи 
в студенческую газету  «Оркен», участвовал в 
организации различных мероприятий. 

- расскажи о своих достижениях в каче-
стве дебатера. 

- Участие в дебатном клубе дало мне очень 
многое. Я стал ярче выражать свои мысли, при-
меняя в жизни, к примеру, когда опаздывал на 
пары. В дебатах нужен очень сильный партнер, 
кем стал мой лучший друг, ныне студент 4-го 
курса филологического факультета Мустафа 
Алмаз. С ним мы стали отличной командой. 
Были чемпионами областных, городских де-
батных турниров.  

- в жизни каждого человека есть люди, 
которые в какой-либо мере играют важную 
роль в становлении его как личности. что 
вы можете сказать об этом? 

- Я рад, что в моей жизни были такие люди, 
как проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Т.М.Даришева, руково-
дитель отдела по воспитательной работе 
М.И.Исатаев, руководитель по культурно-
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Педагогикалық еңбек ардагері, КСро мен ҚазССр-і оқу 
ісінің үздігі, Қазақстан республикасы білім беру ісінің 
құрметті қызметкері, Ы.Алтынсарин медалінің иегері - 
Өтебай ҚұСПАнов:

«Университетке 
өмір бойы борыштымын»

Менің өмірімнің жарты ғасыры бүгінгі күндері 80-ге толу-
ын тойлап отырған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетімен тығыз байланысты болды. 
1959 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтының физика-математика факультетіне түсіп, оның 
математика бөлімін 1964 жылы үздік дипломмен аяқтадым. 
1968-1986 жылдары институттың ассистенті, аға оқытушысы 
қызметтерін атқардым. Ал 1986-2011 жылдары педагог 
кадрлар біліктілігін арттыру институтының басшысы болған 
кезімде университетпен қоян-қолтық жұмыс істеуді әрі 
міндетім әрі шәкірттік парызым деп есептедім. 

Инстит у т та оқыған кезде дәр іс берген ғалым-
математиктер Рахмет Маскеевич Маскеев, Павел Иванович 
Токарев, Үміт Бисенқызы Қобланова, Сияр Бекерович 
Аблялимов, Хайролла Кенжегулович Кенжегулов, Алексей 
Кондратьевич Вознякевич, Юрий Кондратьевич Суетин, 
Тауфик Жамалетдинович Назиров және математикадан сабақ 
берудің әліппесінен бастап қыр-сырын үйреткен оқытушым 
Роза Кәрімқызы Мұқаналиеваларға айтар алғысым 
шексіз. Осы аттары аталған және басқа да дәріс берген 
ұстаздарымның арқасында мен институтты бітіргенде мүлде 
басқа адами деңгейге көтеріліп, әжептәуір математик және 
мұғалім ретінде өмірге жолдама алдым. Сол кездегі қуаныш 
сезімімді «Орал өңірі» газетінің 1964 жылғы бір нөмірінде 
Құбаш Қажымовтың институт бітірушілерге арналған бетінде 
«Рахмет саған!» атты мақаламда білдірген болатынмын.

Педагогикалық институтта қызмет атқарған кезде 
жоғарыда аты аталған ұстаздармен бірге көптеген та-
маша ғалым-педагогтармен жұмыстас болып, көп нәрсе 
үйрендім. Сол кездерде институт басқарған В.К.Сидоров, 
Х.К. Кенжегулов, Е.А.Агелеуов, С.С.Сатубалдиндерден көп 
үлгі-өнеге алдым. Институтта алты жылдан астам уақыт 
кәсіподақ комитетін басқарып, отыз жылдан астам уақыт 
салалық кәсіподақтың облыстық комитетінің төрағасы 
Галилей Жангиреевич Тұрғаналиевпен қоян-қолтық жұмыстас 
болып, халықпен жұмыс істеудің университетінен өттім деп 
айта аламын. Т.З.Рысбеков басқарған БҚМУ-дың Ғылыми 
кеңесінің ұсынысымен 1995 жылы “педагогика доценті” 
ғылыми атағын иелендім. Мен университетке берген білімі 
мен азамат ретінде қалыптастырудағы жан-жақты тәрбиесі 
үшін өмір бойы борыштымын деп сезініп, борышымды тек 
Отаныма, халқыма, қызмет  еткен таза еңбегім арқылы өтеуге 
тырыстым.

Институтты менімен бір топта бітірген достарымның екеуі 
Сейткереев Төлеген мен Акишев Асқардың «Қазақстанға 
еңбегі сіңген мұғалім» атағын алуы да осы қарашаңырақтың 
алдындағы шәкірттік парыздарын өтеуі деп білемін. 

Қазірг і кезде университетте жұмыс істеп жүрген 
З.Жұбанышева, Ж.Камкиева, Ғ.Жүсіпқалиева, А.Қарасаева 
сияқты оқытушылар менің шәкірттерім деп мақтанышпен 
айта аламын.

Әр жылғы түлектердің университетке айтар алғысы 
шексіз.

Университет ұжымын 80 жылдық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтап, жаңарған Қазақстан үшін ХХІ ғасыр 
талаптарына сай, бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда 
табыстар тілеймін.

А.Б. меДешовА, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
физика-математика факультетінің деканы ___________________________________

ФИЗИКа-МаТеМаТИКа ФаКУльТеТі 
университеттің қуанышымен бөліседі

Қазақстанда алғашқы болып ашылған жоғары оқу орнының бірі - қазіргі  
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Университеттің 
физика-математика факультеті өз тарихын 1932 жылдан бастайды. 80 жылдың 
ішінде факультеттің асулардан асып, биіктерге көтерілген де, басқа факуль-
теттермен біріктірілген де кездері болды. Қалай десек те, осы факультеттің 
студенттері мен түлектері әрдайым қоғам сұранысына сәйкес қызмет етіп, жоғары 
жетістіктерден көрінді. алғашында физика, математика мұғалімдерін дайын-
дайтын факультет қазіргі кезде өз ауқымын кеңейтіп, информатика саласының 
мамандарын қоса даярлайды. 

Қазіргі уақытта факультет ұжымы мен студенттер оқу, ғылым, тәрбие 
жұмыстарына белсене атсалысып  жүр. Факультеттен түлеп ұшқан жоғары білікті 
бакалаврлар мен магистрлар еңбек нарығында сұранысқа ие болып, жыл сайын 
түлектердің жұмысқа орналасуы жоғары нәтиже (100%) көрсетіп отыр.  

Факультетте елге елеулі ғалымдар А.Д.Тайманов, 
Х.К.Кенжеғұлов, С.Х.Тілеуғалиев, Қ.А.Тілеужанов, т.б. өз 
қолтаңбасын қалдырса, қазіргі кезде олардың салған сара жолын 
А.Е.Кузьмичева, Ж.Сырым, А.Е.Жұмағалиева, В.С.Молдағалиев, 
Ғ.Қ.Жүсіпқалиева, А.А.Кульжумиева, т.б. жалғастырып тынбай 
еңбек етіп келеді. «Ғылым жолы - ауыр жол. Егер сен күн сайын 
өз талантыңды ұштап, еңбектенбесең, еш нәрсеге қол жеткізе 
алмайсың» дегендей, жетер шыңы биік, алға қойған мақсаттары 
айқын Қазақстанның батыс өңіріндегі оқу орнында білім алу 
ғылыми ізденіспен, тәрбиелік шаралармен ұштасады.

Оқу үрдісі жаңа, заманауи технологиямен жабдықталған 
А.Д.Тайманов, П.К.Суетин, К.Х.Кенжеғұлов есімімен  аталатын 
дәрісханаларда, оннан астам мультимедиалық кабинеттер-
де, Internet класстарда, физика, математиканың интерактивті 
кабинеттері мен виртуалдық зертханаларда жүргізіледі.

Өзінің ана тілімен қатар орыс, ағылшын тілдерін қатар 
меңгерген жас маман бүгінгі заман талап етіп отырған ұстаз 
келбетін анықтайды. Көптілді оқыту бағдарламасы біріккен 
білім бағдарламасы түрінде жасақталып, Польшаның  
Быдгощ қаласындағы Ұлы Казимир университетінің, жара-
тылыстану университетінің, Германиядағы Отто фон Герике 
атындағы университетінің, Ресейдің Элиста қаласындағы 
Қалмақ мемлекеттік университетінің, Ресейдегі білім беруді 
дамытудың федералдық институтының Приволжье филиалы  
ғалымдарымен факультеттің тәжірибелі оқытушы ғалымдары 
бірлесе жүзеге асырып жатыр.   Академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы шеңберінде студенттер мен магистранттардың 
кәсіби білім алу кеңістігін кеңейтуге мүмкіндік ашылып отыр. 
Олар биылғы жылы аталмыш шетелдік оқу орындарында 

семестрлік білім алып келді, ал ғалымдарының дәрістерін біздің 
факультеттің базасында тыңдау мүмкіндігі туды.

Факультетіміздің түлегі, физика-математика ғылымдарының 
докторы, академик А.Д.Таймановтың құрметіне «Тайманов 
оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
өткізу факультетіміздің дәстүріне айналды. Соңғы жылдары 
университетіміз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің тапсырысы бойынша математика пәнінен 
республикадағы жоғары оқу орны студенттерінің арасында 
олимпиада өткізу үшін базалық жоғары оқу орны ретінде та-
нылды. Факультеттің студенттері Кабасов Б., Стульников Е., 
Сағынғалиева Ә. бірнеше жыл қатарынан намысты қолдан бер-
мей, жүлделі орындарды иеленді. Халықаралық бағдарламалау 
олимпиадаларында информатиктер жоғары көрсеткіштерді 
иеленіп жүр.

Әлеуметтік серік тестермен, жұмыс берушілермен 
және түлектермен байланыс орнатылып, студенттер мен 
магистранттардың сараман базалары ретінде КПО б.в., Технопарк, 
облыстық білім беруді ақпараттандыру орталығы, арнаулы 
орта кәсіптік білім беру орындары мен мектептер анықталған. 
Біз сондай-ақ, факультеттің дамуына өз үлесін қосып жүрген 
Шапкенов С.Ж., Мыңбаева А.А., Катаев Е.С., Куспанов У.К., 
Курманалина Ш.Х., Баев В.А., Протасов В., Искалиева А.Б. сияқты 
түлектерімізбен мақтанамыз.

«Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді» деп 
М.Әуезов айтқандай, оқу мен тәрбиенің шырағын қатар жаққан, 
тарихта алтын әріптермен аты қалған Махамбеттің білім орда-
сын, университет қауымын 80 жылдық мерейтойымен құттықтай 
отырып,  «Мәртебең асқақтай, жұлдызың жарқырай берсін! Алар 
асуымыз биік болсын!»- деген тілек білдіремін.

Қазақстанда білікті кадрларымен, сенімді ақтайтын 
шәкірттерімен ерекшеленетін М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы 
мен ардагерлерін, студенттері мен түлектерін 80 жылдық мерей-
тойымен құттықтай отырып, еліміздің білім беру саласындағы 
мәртебесі әрдайым маңызын жоймай, заман талабына сай 
өркендей беруін тілейміз. Біз осы оқу орнының 1978 және 
1979-жылғы түлектеріміз. Қолымызға дип-лом алғаннан кейін 
Қаратөбе ауданы Шөптікөл орта мектебіне жұмысқа орналастық. 
Педагогикалық институт қабырғасында алған біліміміз кәсіби 
біліктілігімізді арттыруға, тәжірибе жинақтауға негіз болды. 
Ізгілік нұрын сепкен Қ.А.Тулежанов, Қ.Ж.Жұмахметов, Ү.Б. 
Қобланова секілді ұлағатты ұстаздарымыз - біз үшін әрқашан 
тау іспетті. Қазір - біріміз зейнеткер, біріміз жоғары санат-
ты математика мұғаліміміз. Отбасында ұлдарымыз, келін, 
қыздарымыз, бауырларымыз осы мұғалімдік қызметті таңдап, 
біз оқыған білім ордасын тәмамдап, жан-жақты қызмет атқарып 
жүр. Мәселен, А.Б.Медешова - осы университетте факуль-
тет деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
Т.С.Бақтығалиев - №38 қалалық мектептің бірінші санатты 

Выпускники группы «Г» физико-математического 
факультета Уральского педагогического института 
а.С.Пушкина 1962 года выпуска поздравляют свой лю-
бимый ВУЗ с юбилеем.

Университет 
справляет 80-летие

Для ВУЗа возраст некритичный,
А самый, так сказать, расцвет!
Желаем в юбилейный год
Избавиться от всех хлопот.
В науке – смелости,
В решениях – зрелости,
Студентам – знаний,
Доцентам – званий,
Спонсорам – щедрости.
Выпускникам – ВУЗу верности.
Ректорату – решимости.
Коллективу – терпимости.
Всему ВУЗу – престижа.
И быть в рейтинге выше.
Чтобы на столетний юбилей
Снова ждать своих друзей.

Поздравляем с юбилеем, желаем всему коллективу универ-
ситета крепкого здоровья, успехов в труде.

С благодарностью вспоминаем своих педагогов: Маковскую 

Г.Ф., Космасову А.А., Вознякевича А.К., Токарева П.И., Назирова 
Т.Д., Меляха М.Я., Суетина П.К., Суетина Ю.К, Данилова М.А., 
Баева В.А., Кенжегулова Х.К., Малявко В.Ф., Аблялилова С.Б., 
Каримову Р.А., Олейникову Т.И., Давилину Л.К., Тумпурова Ю.Ф., 
Гагина Б.Ф., Сатыбаева Н.М., Быковец С.Г.

 По поручению группы «г»:
член факбюро: Крежинина (Смилина) з.К.

Староста: Бирюкова А.Ф.
Комсорг: чебакова (ермолаева) Ю.К.

Профорг: Фель (штанг) г.  

мұғалімі, А.Т.Сағитова - Е және ӘҚА-да  (АТИСО) жоғары 
санатты экономика мұғалімі, Д.Сағынғалиұлы - №21 кәсіптік 
лицейдің дене шынықтыру мұғалімі, М.С.Бақтығалиева - 
Қаратөбе аудандық шығармашылық орталығы директорының 
орынбасары, А.Тулеуов - Қаратөбе гимназиясының интер-
нат меңгерушісі, А.Ү. Бақтығалиева – Маңғыстау облысы 
Құрық ауданының әлеуметтік педагогы, Е.Ү.Бақтығалиев пен 
А.Қадырова - Шөптікөл орта мектебінің музыка мұғалімдері.

Мұның өзі 80 жылдық тарихы бар оқу орнының бір әулеттегі 
алатын орнының зор екендігін ғана көрсетпейді, ғылымға, білуге 
ұмтылған жас ұрпақтың жүйелі жұмыстануына, биік кәсіби 
мақсаттарға жетуге үйрететінін айқын дәлелдейді. 

«Ұстаздан байқалар деп елдігіміз,
Бойыма білімменен от өрдіңіз.
Білікті мамандарды дайындайтын
Болат құяр домна пеші секілдісіз,»-деп университеттің 

алдағы уақытта да асар белесі жоғары болсын дегіміз келеді.

БАҚТЫғАлИев Үмбетқали жанұясы

Жанұялық лебіз
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Нам всё по плечу!
За многолетнюю историю своего существования  ЗКГУ 

имени М.Утемисова стал крупным учебно-научным цен-
тром в регионе. Благодаря высокому профессионализму, 
компетентности и преданности своему делу профессорско-
преподавательского состава,  университет развивается и за-
нимает ведущее место среди образовательных учреждений 
Республики Казахстан. 

Коллектив университета, в том числе профессорско-
преподавательский состав педагогического факультета, 
целенаправленно работает над повышением качества 
учебно-воспитательного процесса, находится в постоянном 
творческом поиске, способен всемерно учитывать специфические особенности и требования 
современной науки. Многое делается для создания новых научных направлений, подготовки 
кадров, тесного сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими центрами страны и 
укрепления международных связей.

Образовательная, научная инновационная деятельность в университете всегда создавала 
активную творческую среду, которая способствует формированию конкурентоспособных и 
высококвалифицированных специалистов. Университет по праву гордится профессиональным 
уровнем своих выпускников. 

Желаю  родному университету процветания, умных, пытливых студентов, успешной реали-
зации самых сложных проектов, созидательной энергии всему коллективу университета и удачи 
во всех начинаниях.

Их называют ветеранами спорта. 
Однажды волею случая шагнув в спорт-
зал, остались верными спорту навсегда.

Ветераны… Кто-то придумал их так назы-
вать. Хотя, ветераны спорта – люди особого 
порядка. И показывают высочайший класс 
своим ученикам, невзирая на года, на самом 
высоком уровне.

Обладателями высоких спортивных на-
град вернулись с чемпионата мира по самбо 
среди мастеров, который состоялся в октябре 
этого года в городе Касабланка (Королевство 
Марокко), Камеш Исмагулович Исмагулов, 
доцент, заслуженный тренер РК, отличник 
просвещения, и Сатыбалды Шамранович 
Бекбаев, старший преподаватель кафедры 
физвоспитания, мастер спорта СССР, чемпи-
он КазССР среди студентов, призер многих 
турниров.

Камеш Исмагулович не скрывает своего 
возраста и в свои семьдесят два года выгля-
дит молодцевато.

-Ни дня без физкультуры. Домашние 
уже все привыкли, что мой день начинается 
с утренней зарядки. Без физической на-
грузки чувствую себя нездоровым, сердце 
требует тренировки, - рассказывает Камеш 
Исмагулович.

Титулов и заслуг у Камеша Исмагуловича 
не счесть, но уговорить его сфотографиро-
ваться с его нынешней наградой – медалью 
чемпиона – удалось не сразу.

-Ну уж не в том возрасте я, чтобы меда-
лями хвалиться, - сопротивлялся аксакал, 
- молодежи это больше к лицу.

И лишь последний аргумент – «это еще 
таких молодых надо найти, кто бы на миро-
вой арене первые места по самбо брал!» 
- преодолел скромность чемпиона.

Чемпион Казахстана, призер Союза среди 
студенческой молодежи, пятикратный чемпи-
он Алма-Аты, четырехкратный чемпион мира 
по самбо среди мастеров, Камеш ага является 
родоначальником самбо в Уральском педаго-
гическом институте им. Пушкина (ныне ЗКГУ 
им. М.Утемисова). За 45 лет преподавания 

Медали «мира» - 

          в ЗКГУ!

воспитал около сорока мастеров спорта! И о 
каждом из его учеников надо писать отдель-
но. Интересуемся у Камеша Исмагуловича, 
что дает силы человеку уже немолодому 
участвовать и побеждать?

-Закончив карьеру, уйдя на тренерскую 
работу, любой спортсмен является обла-
дателем богатого опыта. И соревнования 
мастеров дают возможность оставаться в 

строю. А что такое твоя победа на соревно-
вании мирового уровня? Это такой душевный 
подъем, гордость за страну, когда на глазах 
представителей 20 стран мира поднимается 
высоко над головой флаг твоей страны и 
звучит родной гимн. Тут уж забывается и воз-
раст, и многолетний опыт, и ты опять ликуешь 
как мальчишка.

Сатыбалды Шамранович Бекбаев вот 
уже тридцать лет преподает на кафедре 
физвоспитания и тренерует женскую команду 
дзюдо. В Касабланке состоялся его второй 
чемпионат мира по самбо среди мастеров, на 
котором он завоевал бронзу. Перейдя на тре-
нерскую работу в 1981 году, считает, что все 
же легче самому отстаивать честь команды, 
страны, самому сходиться с противником на 
ковре, чем переживать за своих учеников.

-И радость за учеников бывает сильнее, 
когда они ступают на пьедестал почета, - го-
ворит Сатыбалды Шамранович. – Вообще, 
будущий чемпион виден сразу, в самом на-
чале тренировок. Это характер, отношение 
к занятиям.

Так же как его учитель, а Сатыбалды 
Шамранович один из многочилсенных уче-
ников Камеша ага, ни на один день не пре-
кращает тренировок.

-Это уже образ жизни, тот самый здоро-
вый образ жизни, о котором так много говорят. 
Это уже не просто привычка, а порой необхо-
димость – чувствовать себя здоровым.

В е т е р а н ы - с п о р т с м е н ы  К а м е ш 
Исмагулович Исмагулов и Сатыбалды 
Шамранович Бекбаев желают всем процвета-
ния и выражают готовность защищать честь 
университета на любых соревнованиях.

В юбилейном году педагогиечский факультет обогатился замечатель-
ными первокурсниками. В их числе адилбек Маматов, Диана алекешева, 
евгений Гоф, Перизат аккулова, Бакытжан Конарбай и Сагындык Мулдашев 
(на фото).

Для волейболиста евгения Гофа спорт 
давно стал смыслом жизни. И поступление в 
ЗКГУ – ступень  для лучшего овладения мастер-
ством спортсмена. По мнению Жени, четырежды 
чемпиона РК по волейболу среди молодежи, 
призера Кубка РК среди мужских команд, при-
зера международных турниров в России, чем-
пиона области, города, любой спортсмен должен 
быть высокообразованным человеком. В школе 
был отличником, но в классе восьмом к учебе 
поостыл. Сейчас, став студентом, ему придется 
многое наверстать, несмотря на долгие сборы, 
иногда по несколько месяцев. «Преподаватели 
ко мне пока лояльны, постараюсь оправдать 
их доверие!» - признается Евгений. Спорт для 
него – уверенность, характер, волевые качества, 
много друзей во всем мире.

Для Дианы алекешевой юбилейный год 
вуза стал серьезным шагом в ее спортивной 
карьере. Начав заниматься таэквондо в 2008 

году в родном Аксае, 10 октября 2012 года она, 
многократный чемпион районных и област-
ных, призер республиканских соревнований, 
Кубка РК, международных турниров, кандидат 
в мастера спорта, получила международный 
именной черный пояс (1-ый дан) в Южной Корее. 
Впереди у нее еще много побед, ведь чем бы 
она ни занималась – музыкой, танцами, обще-
ственной работой – привыкла все доводить до 
совершенства. Поэтому именно ее студенты 
выбрали студенческим деканом педагогического 
факультета. Красивая, бесконечно обаятельная 
девушка и блистательная спортсменка верит в 
свою звезду, смело идет к своей мечте и желает 
всем-всем удачи во всем! 

Бакыт жан Конарбай и Сагындык 
Мулдашев – боксеры. В этом году поступили в 
ЗКГУ на специальность «Физкультура и спорт» 
педагогического факультета.

Боксом Бакытжан стал заниматься с десяти 

лет, приобщил к спорту папа – мастер спорта 
СССР Нурсултан Конарбаев. Легко ли, когда 
родитель еще и твой личный тренер? На это 
Бакытжан ответил: «Это очень ответственно». 
Сейчас Бакытжан кандидат в мастера спорта 
по боксу, зональный чемпион РК, финалист 
5-ой летней спартакиады, многократный призер 
республиканских и международных турниров. 
Худощавый, немногословный, но умеющий 
метко, по-доброму пошутить, Бакытжан меньше 
всего похож на грозного боксера. На что паренек 
с достоинством заметил, что для боксера глав-
ное характер и длинные руки. 

Смуглый, невысокий крепыш Сагындык 
Мулдашев внешне полная противоположность 
Бакытжану. Но так же, как и друг, предпочитает 
отмолчаться. Широко улыбнувшись, он признал-
ся, что в школе больших успехов не имел, но 
увлекся спортом, любимым предметом в школе, 
кроме физкультуры, была математика. Младший 

в многодетной семье, он был абсолютно само-
стоятелен в выборе своего будущего. И по со-
вету тренера Саттара Султангалиева выбрал 
лучшее – поступил в ЗКГУ.  Мастер спорта РК, 
призер чемпионата РК среди молодежи, в этом 
году завоевал первое место в Международном 
турнире в Актау. Побывал во всех городах 
Казахстана, и почти везде у него друзья.

У Бакытжана и Сагындыка, как и у любо-
го спортсмена, мечта – стать чемпионами 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. И мечта 
эта вполне осуществима, уверены ребята, надо 
лишь очень много трудиться.

Перизат аққұлова оқушы кезінен баскет-
болмен айналысып, жетістіктерге қол жеткізіп 
үлгерген. Барлық жарыстарға қатысуда қолдау 
танытқан, өзіне жарқын болашақ сыйлаған ата-
анасына шексіз алғысын білдіреді. 

Негізгі мақсатым – факультеттің ұлағатты 

Гордость педагогического факультета – 

                    еГо студенты 

ұстаздарынан дәріс алып, университетті 
ойдағыдай аяқтап, білікті де білімді маман 
болу. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, 
білім ордасын мерейтоймен құттықтаймын, 
университеттің көркеюіне үлес қоссам деген 
Перизат оқытушылар қауымына денсаулық, 
баянды бақыт, университетке гүлдену тілейді.

Әділбек Маматов мектепте оқып жүргенде-
ақ  бірнеше сайыстарға қатысып, жүлдеге 
ие болған. Мәселен, математика пәнінен 
олимпиадаларға бірнеше рет қатысқан, облыс 
бойынша президенттік көпсайысқа қатысып, ІІІ 
орынға ие болған және шығарма жазып, 3-ші 
орынды қанжығасына байлаған. Мектептің 
президенті болып, қоғамдық жұмыстарға 
атсалысқан Әділбек факультеттің ғана емес, 
университеттің атағын алысқа апарады деген 
сенімдеміз. 

Болашағынан үміт күттірер студентіміз 
тарихы терең, шежірелі, берері мол, асқақ 
армандарға қанат қақтыратын қасиетті 
білім ордасында білім алып жатқанын 
мақтан тұтады және университетті мерей-
тойымен құттықтай отырып, даңқы асқақтай 
берсін деген жылы лебізін жолдайды.
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ғұбайдолла Әнесов: 

«Жасасын қазақ халқы, 
қазақ елінің бостандық  
алатынына кәміл сенемін!»

азаттықты жанымен құптаған көп,
енді осындай ерлерден мықты адам жоқ.
Ғұбайдолла жас еді жанып кеткен,
«Қазақ халқын құлдықтан құтқарам!» деп.

Ғайса-Ғали Сейтақ

Бұл мақала республикада алғашқы ашылған жоғары 
оқу орындарының бірі, аймақтық рухани өмірінде айшықты 
қолтаңбасы бар қара шаңырақ М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығына ар-
налады. Өйткені, Ұлы Отан соғысы қарсаңында өлкемізде 
антикеңестік мақсатта құрылған «Қазақ халқын қорғаушылар 
одағы» ұйымының белсенді мүшелерінің бір шоғыры 
– сол жылдардағы Орал педагогикалық институтының 
студенттері еді. азаттықтың ақ таңын аңсаған алаштың ал-
тын асықтай ұлдарының астыртын қимылдарын ҰҚК Батыс 
Қазақстан облыстық мұрағатының деректері дәлелдейді.

Сөз басы
1943 жылы Орал қаласындағы НКВД түрмесінде он тоғыз жа-

сында оққа байланған оғлан Ғ.Әнесов– 
мемлекеттік деңгейде әлі толық тарихи 
бағасын алып үлгермеген жас боздақ. 
Қазақ тарихына есімі алтын әріптермен 
қашалған Қазақстан Республикасының 
Халық Қаһарманы Қ.Рысқұлбеков сынды 
саңлақпен тағдырлас Ғ.Әнесов тұлғасы 
соңғы жылдары жұртшылықтың назарын 
өзіне аудара бастады. Әзірше көңілге 
медеу болары жалындаған жас жетекші 
Ғ.Әнесов (1-сурет) негізін қалаған «Қазақ 
халқын қорғаушылар одағы» туралы 
қысқаша мәліметтің ҚР Білім және ғылым 
министрлігі бекіткен мектеп оқулығына енуі (Қараңыз: Т.Тұрлығұл, 
С.Жолдасбаев, Л.Қожакеева. Қазақстан тарихы. 11 сынып. А., 
2007. 64-65 бб.). 

Ұлт ісі дегенде үнемі тастүйін жүретін әріптес ағамыз про-
фессор Шарабасов Серікқали бір күні үйге телефон қоңырауын 
шалып, ертең Ж.Молдағалиев атындағы орталық кітапханада 
журналист А.Шахиннің «Сол бір сүргін» атты кітабының 
тұсаукесері болатынын, соған дейін зерттеуді бір қарап шығып, 
зобалаң жылдар шежіресінен сыр шертетін деректі еңбекке кәсіби 
тарихшы ретінде ақ жол тіле деп қолқа салды. Бұл 2002 жыл еді. 
Ғалым ағаның ұсынысын құп алып, кітапты қайта-қайта парақтап, 
өз түйген-білгенімізді ертеңгісін жергілікті зиялы қауыммен 
бөліскен едік. Осы жиында жасалған баяндаманың мақала 
түріндегі нұсқасы сол тұста «Орал өңірі» газетінде жарияланды. 
Көтерілген мәселе туралы  өзара  әңгімеде кітап авторы бұл 
тақырыпты тарихи тұрғыда тереңдете зерттеу қажет екендігіне 
тоқталды және жаны жайсаң азамат қолындағы бар деректерінің 
көшірмелерін тарту етті. Уақыт өте «Үміт» лингвистикалық 

гимназиясындағы шәкіртім Есенбаева Қымбат екеуміз  аталған 
тақырыптан ғылыми жоба дайындауға білек сыбана кірісіп кеттік. 
Гимназия директоры Д.Мұштанованың белсене араласуымен ҰҚК 
Батыс Қазақстан облыстық басқармасының мұрағатына рұқсат 
қағаз алып, бұрын А.Шахин пайдаланған тергеу хаттамаларын 
тарихшының көзімен қайта пайымдап, ол кісі жарияламаған кейбір 
құжаттарды ғылыми айналымға қосу нәтижесінде Ғ.Әнесов және 
ол жетекшілік еткен ұйымның тарихын тағы бір мәрте сараладық. 
Сол тұста ұйым мүшелерінен жалғыз тірі қалған Орал қаласында 
тұратын Молдағалиев Сатқали ақсақалдың үйіне шәкіртімді ертіп 
барып, ұйым тарихы туралы ұзақ әңгімелестік. Астыртын ұйымның 
белсенді мүшесімен болған бұл дидарласу мұрағатта сақталған 
ұйым мүшелерінің тергеу хаттамаларындағы тағдырлар еш 
күмәндануға болмайтын тарихи шындық екеніне біздің көзімізді 
жеткізе түсті. Бертін келе қала сыртындағы бейіттердің бірінен 
Сатқали қартқа уақыт болғанын көріп, марқұмның рухына бет 
сипадым.

Сөздің қысқасы, қай қырынан алып қарағанда да «Халық 
Қаһарманына» лайықты асыл ұлдың ерлігі бүгінгі өскелең  ұрпаққа 
өнеге. Сонымен, әлқисса... 

Антикеңестік ұйым қалай құрылды?

1936 жылы Фурманов (қазіргі Жалпақтал) поселкесінде 
14 жастағы Әнесов Ғұбайдолланың отбасымен бірге сол кездегі 
Фурманов аудандық атқару комитетінің іс жүргізушісі болып 
қызмет атқарған 25 жастағы Сатымов деген туысқаны тұрған. 
Жасөспірім Ғұбайдолланың саяси көзқарасының жетілуіне осы 
азаматтың әсері болғандығын айыпталушы Әнесовтің жауаптау 
хаттамаларынан аңғаруға болады. Алайда Сатымов құрт ауруына 
шалдығып, көп ұзамай сол 1936 жылы дүниеден өткен. Ауруы 
әбден асқынған ол бақи өмірге аттанар алдында Ғұбайдолланы 
өзіне шақырып алып, саналы ғұмырын қазақ халқын орыстың 
бұғауынан босату жолына арнағандығын айтып, мектеп оқушысы 
– Ғұбашты кеңестік билікке қарсы ұйымдасқан күреске бағыштап, 
Қазақстанды КСРО-дан бөлуге әрекет жасау керектігін өсиет 
еткен. Сатымовтың бұл өсиетін жаттап қалған зерек бала ержете 
келе, айтылған әңгіменің саяси астарын жете түсіне бастайды. 
Бұл жерде азамат Сатымов сол жылдардағы кеңес үкіметіне 
қарсы ұйымның мүшесінің бірі болды ма екен деген де ой келеді. 
Бірақ мұрағат құжаттарымен толық танысқан біздер Сатымов 
туралы басқа ешқандай мәлімет таба алмадық.

Осы жерде айта кетуіміз керек, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Батыс Қазақстан облыстық басқармасының мұрағатынан біздің 
назарымызды аударған қызықты тарихи деректер табылды. 
1942 жылғы 2 наурыздағы тергеу кезінде С.Шорабаев: “Орал 
мұғалімдік институтының студенті болып жүріп, институт ішінде 
студенттерден құралған “Сұрпақбайлар” атты антикеңестік 
топтың бар екенін естігем. Бұл туралы маған Қосанов 
Ғалиасқар (С.Шорабаевпен пединститут жатақханасының №61 
бөлмесінде бірге тұрған 4 курс студенті – автор) айтты. Осы 
әңгіме Советская-125 көшесіндегі мемлекеттік пединститут 

жатақханасының (2-сурет) №61 бөлмесінде болды. Менен 
басқа бізбен тұратын студент Демжанов Мағын да сол кезде 
бөлмеде отырған еді. Бұл әңгіме неден пайда болғаны есімде 
жоқ” – деп жауап берген (Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Батыс Қазақстан облыстық басқармасының мұрағаты 
(бұдан кейін ҰҚК БҚОБМ) №П 3545, іс №3789, т.1, 143-парақ). 
Ал  тергеушінің антикеңестік “Сұрпақбайлар” тобының құрамын 
және басшысы кім екенін білуге қызығушылық таныттыңыз ба? 
– деген сұрағына Сайдолла: “Жоқ”, - деп қысқа қайырған (ҰҚК  
БҚОБМ,  №П 3545, іс №1627, 144-парақ). Бұл тарихи деректен 
біздің байқағанымыз сол кезде Орал педагогикалық институ-
тында “Сұрпақбайлар” атты ұйымның болғандығы. Біз алғаш рет 

ғылыми айналысқа қосып отырған тарихи құжат – 1941 жылғы 
18 желтоқсандағы Молдағалиев Сатқалидың жауаптау хаттама-
сында төмендегідей мәліметтер келтірілген: “1941 жылдың 
ІІ жартысында Әнесов маған Оралда “ҚХҚО” деп аталатын, өзінің 
алдына Қазақстанды  бөліп алуды мақсат еткен ұйым бар деп 
айтты. Сонымен қатар Әнесов осы ұйым басшылары атынан 
1941 жылғы қарашаның басында маған “ҚХҚО” атты ұлтшыл 
контрреволюциялық ұйымға кіруге ресми ұсыныс тастады” (ҰҚК 
БҚОБМ,  №П 3545, іс №3789, т.1, 277-парақ). Бірақ 1941 жылы 
29 желтоқсанда Ғ.Әнесов тергеушілерге берген жауабында: 
“ҚХҚО” деп аталатын кеңестік үкіметке қарсы ұйымға мені ешкім 
де тартқан жоқ. Өйткені бұл ұйымның ұйымдастырушысы да, 
басшысы да өзім – Әнесов Ғұбашпын” деген. Қалай болғанда 
да, сол жылдары Орал пединститутында антикеңестік мақсатта 
әйтеуір  бір  ұйымның болғандығын мұрағат деректерін мұқият 
тексерген адам іштей сезіп отырады. 

Түйін

Батыс Қазақстан облысы көлемінде белгілі болған бұл 
оқиғаны республика жұртшылығы әлі толық біле бермейді. Ұлы 
Отан соғысы басталардан сәл ғана бұрын Батыс Қазақстан 
облысының Жалпақтал ауданында «Қазақ халқын қорғаушылар 
одағы» деген атпен антикеңестік мақсатта құрылған жасырын 
ұйым жеті ай өмір сүрген. Арасында Орал педагогикалық 
институтының 6 студенті болған бұл жастар ұйымының саны 
14 еді: 17 мен 23 жас арасындағы балғын боздақтардың бәрі де 
кейін ұсталып, сотталды. Сол кезде ұйым басшысы Ғұбайдолла 
Әнесов небәрі 17 жаста еді. Ол 1943 жылы 19 жасында Орал 
қаласындағы НКВД түрмесінде атылған. Қылышынан қан тамған 
Қызыл империяға қарсы көзсіз ерлікке барған оғландардың 
есімін елі, ұрпағы ұмытпауы тиіс. Олар: Ғұбайдолла (Ғұбаш) 
Әнесов, Сейітқали Бажекенов, Сатқали Молдағалиев, Ғұмар 
Тұрымов, Сайдолла Шорабаев, Мұхамбетжан Нұралин, Иғали 
Мұхамбетқалиев, Мәззап Әлиев, Мәннап Ахметов, Қамал 
Мақұлбаев, Сүндетқали Қаражанов, Өтеген Аманов, Қайырғали 
Сапаралин, Иманғали Насыров.

А.С. ҚЫДЫршАев, 
Халықаралық көптілді білім беруді
дамыту орталығының директоры, п.ғ.д., профессор __________________________________

Көптілділік – бүгінгі заман талабы. ел Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халықтары 
ассамблеясының Хіі сессиясында сөйлеген сөзінде: «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 қабілеттілігі туралы айту қиын», - 
деген-ді. Осы түйінді ойын елбасымыз «Қазақстан білім қоғамы жолында» тақырыбындағы 
«Назарбаев университетінде» оқыған интерактивті дәрісінде әрі қарай тарата келіп: «Мектеп 
жасына дейінгі білім беру деңгейінде үш тілді оқытуды жаппай енгізуді қамтамасыз ету 
қажет. Осылайша біз тілдерді меңгерудің қисынды жүйесін қалыптастыра аламыз: әліпбиі – 
балабақша деңгейінде, мектепте – базалық деңгей, университет пен колледжде – мамандық 
бойынша кәсіби тіл», - деп, көптілді білім беруді дамытуға басымдық танытады. 

көптілді білім беруді дамыту: 
алғашқы тәжірибелер, келешегі мол қадамдар
Осы тұжырымды-түйінді қағидаларды елеп-екшей келе, 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің жетекші нұсқаулықтарын 
алғышарт ете отырып, биылғы оқу жылында М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығы (ХКББДО) 
құрылды. Орталықтың міндетіне көптілді білім берудің 
нормативті-құқықтық базасын дайындау, көптілді білім беру 
жүйесін ғылыми-әдістемелік тұрғыда қамтамасыз етуде арнайы 
мамандықтарға орай ағылшын тіліндегі оқулық, оқу құралдарын, 
үш тілді терминологиялық сөздіктерді әзірлеу, көптілді топ-
тарда қазақ, орыс, ағылшын тілдерін  меңгеруге қатысты оқу-
әдістемелік кешендерді даярлауға бағыт беру енеді. Сондай-
ақ, орталықтың кәсіби филолог-тілші мамандардан құрылған 
ғылыми-әдістемелік кеңесі жоғары оқу орны оқытушылары 

облыстық, қалалық білім мекемелерімен, жоғары оқу орында-
рымен тығыз байланыс орнатуға, университет студенттерімен, 
орта мектеп оқушыларымен көптілді оқу-тәрбиелік шаралар  
ұйымдастыруға басымдық беріледі.

Демек, көптілді білім беруді дамыту – көпқырлы мәселе. Бұл 
саланы қилы қырынан қарастыру – университет профессор-
оқытушылар құрамының алдында тұрған негізгі міндеттердің 
бірі. Басты мақсат – көптілді және көпмәдениетті маман 
қалыптастыру. Осы мәселенің басты алғы шарттарын ғылыми 
тұрғыда кешенді үлгіде саралау әрі жүзеге асыру мақсатында 
халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығы биылғы 
2012-2013 оқу жылы бірқатар көлемді іс-шараларды қолға алу-
да. Университет тарихында тұңғыш рет ашылған халықаралық 
көптілді білім беруді дамыту орталығының «Полиглот» атты 
басылымы университет ректоры, академик   А.С.Иманғалиевтің 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өрілген алғы сөзімен 
алғаш рет жарық көрді. Енді бұл басылым ай сайын жарық 
көріп, студенттерге көптілді білім алудың құндылықтарын 
айқындайтын болады. Қыркүйек айында «Өзге тілдің бәрін біл, 
өз тіліңді құрметте!» атты тілдер апталығы ұйымдастырылып, 
университет студенттерінің көптілді білім алуға қызығушылығын, 
құлшыныстарын байқадық. Қазан  айында үш тілде білім алып 
жатқан студенттермен («Физика», «Математика» мамандығы) 
дидарласып, Ұлы Казимир атындағы университетінен (Польша 
қаласы) келген ғалымдармен кездесті. Сондай-ақ, бұл саптан 
«Жоғары оқу орындарында көптілді білім беруді дамытудың 
ғылыми-тәжірибелік мәселелері» тақырыбындағы ғылыми-
тәжірибелік семинарын әзірлеуді, «Көптілділік – полимәдениетті 
студент-тұлғаны қалыптастырудың негізі» тақырыбындағы 
дөңгелек үстелді, «Тіл – достық дәнекері» тақырыбындағы 
Тілдер фестивалін ұйымдастыруды және т.б. қосар едік. 

Қысқасы, нарықтық экономика өзара еңбек сайысында 
бәсекеге қабілетті мамандарды қажет етеді. Ендігі кезекте 
ой үдесін дөп басу үшін, бізге керегі – үш тілді білімді ұстаз. 
Ал білімі көп адам – құралы сай ұста  секілді: не істесе де, 
келістіріп істейді. Ендеше, түзу ғылымнан, түзу ұстаздан тәлім 
алған шәкірт неге түзелмесін! Түзу бағыттағы көшіміз қашан 
да көрікті болғай!

мен студенттері үшін ағылшын тілі курстарын жүргізу, көптілді 
білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
жоғары оқу орнында көптілді топтар ашу, осы салаға қатысты 
мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларын әзірлеуге бағыт 
беру, көптілді білім беруді енгізуге қатысты оқыту семинарла-
рын өткізу, көптілді білім беруді енгізу мониторингісін саралай 
жүргізу жұмыстарын ұйымдастырады. Көптілді білім беруді 
теориялық-әдіснамалық тұрғыда қамтамасыз ету мақсатында 
көптілді білім беру мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу 
бағыттарын айқындайды, көптілділіктің өзекті проблемалары 
бойынша ғылыми жобалар конкурсына қатысады, осы мәселеге 
қатысты ғылыми-практикалық конференциялар, семинарлар 
өткізуді жоспарлайды. Нәтижеде көптілді білім беруді дамыту 
бағдарламасын жүзеге асыруда халықаралық, республикалық, 
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1950 жылдан бастап факультет құрамына ірі университеттерді 
тәмамдаған жас мамандар қабылданады. Солардың қатарында 
Е.Ж.Жүнісов те болатын.

«Ол 1946 ж. Атырау облысы, қазіргі Индер ауданындағы 
Елтай орта мектебін бітіріп, Қазақ Мемлекеттік университетінің 
физика факультетіне түсті. Оны 1951 ж. ойдағыдай бітіріп, 
Есенғали Жүнісов Орал педагогикалық институтына жолдама 
алады. Осы мерзімнен басталған оның қызмет жолы ұстаздық 
таланттың биік шыңына жетеледі. Есенғали Жүнісұлының 
дәрістерінде ешбір басы артық (бағдарламадан тыс) мағлұмат 
болмайтын және ешнәрсе ұмыт қалмайтын. Оның сөз өрнектері 
физика заңдарының математикалық формулаларымен тұтас 
қабысып, ақынның хатындай тізіліп жататын.

Қай курстың студенті болса да, оның дәрістерін немесе 
практикалық сабақтарын жібермеуге тырысатын. 

Есенғали Жүнісовтің ұстаздық қабілетінің тағы бір ерекшелігі 
- сабақтағы студенттердің бар, не жоғын тексеруге артық уақытын 
жұмсамайтын. Бірақ емтихан кезінде студенттердің семестр 
бойғы іс-әрекеті: коллоквиумды тапсыруы, кеңес алуға келгені, физикалық есептерді қандай 
дәлдікпен шығарғандығы немесе сабақтан кешігіп қалулары секілді  мәліметтер оның дәптерінің 
бетінде тізіліп тұратын.

Білікті ұстаздың қабілетінің келесі бір ерекшелігі – үнемі шығармашылық ізденісте, өз білімін 
толассыз көтеруі болатындығы. Қолынан бір мезет әртүрлі тілдегі газет-журналдар түспейтін. 
Кроссвордтарды шешуде оның ойлау қабілетінің жоғары деңгейін көрсететін деп»,- Ж.С.Сырым  
өз мақаласында атап өтеді.

Тағы бір дерек көздеріне сүйенсем, 70-жылдары қатты денелер физикасының мәселелері 
бойынша зерттеудің нәтижесі бойынша кафедра мұғалімдері - А.А.Пресняков, Р.Р.Абдульмановтар 
диссертация қорғап, физика-математика ғылымдарының кандидаты атағына ие болады. 

Осы тұста да Есенғали Жүнісовтің қосқан үлесі зор болған екен.  Осындай ғылыми жетістікке 
жетудің басты көзі - факультеттегі және кафедрадағы оқу әдісі мен үдерісінің оң нәтижесі. 
Кафедрадағы біліктілігі өте терең Есенғали Жүнісұлы Жүнісов, Степан Григорьевич Быковец, 
Қанапия Қарасайқызы Қодарова, Ғайша Нағымқызы Иманбекова және тағы да басқа ұстаздардың 
студенттерге нақты, терең білім беруінде.

Кафедралық семинарларға (оған мұғалімдер мен жоғарғы курс студенттері қатысатын) до-
центтер П.И.Токарев, Б.П.Щахов, Ү.Б.Қобланова, Ю.К.Суетин, Х.Чиханов, А.К.Вознякевичтермен 
қатар  Есенғали Жүнісов те жетекшілік еткен болатын.

Сағынғали  Жұмақановтың туған жері - Ақтөбе облысының Ырғыз ауданы.  Саратовтың 
Н.Чернышевский атындағы университетін 1975 жылы тәмамдап, Орал педагогикалық институ-
тына жұмысқа қабылданады.

«Жақсы адам ғана жақсы ұстаз бола алады» - демекші, Жұмақанов өте жақсы hәм білімпаз 
ұстаз болған. Геометрия кафедрасы математикалық талдау кафедрасымен біріккеннен кейін, ол 
жұмысын математиканы оқыту әдістемесі кафедрасында жалғастырады. Жақсы әдіскер – ұстаз 

болуына оның терең математикалық білімі септігін тигізеді.
Сағынғали Жұмақанұлы өз біліктілігін ұштау үшін Мәскеудегі 

КСРО Педагогикалық ғылымдар академиясының аспирантурасы-
на оқуға түседі. Оған орта мектептегі көптеген математика пәні 
оқулықтарының авторларының бірі – академик Семен Исакович 
Шварцурд жетекшілік етеді.

Жұмақанов жоғары  оқу орнында сабақ беру үдерісін ғылыми-
зерттеу жүмыстарымен ұштастыра білді. Оның көптеген ғылыми 
мақалалары республиканың және одақ көлеміндегі басылымдар-
да жарияланған. Осындай деңгейдегі ғылыми конференцияларда 
бағдарламаларының тыңдалуы ол кісінің еңбекқорлығында 
жатыр. 

С.Жұмақанов 1985 жылы ашылған информатика кафедрасын 
қалыптастырушылардың бірі болды.

Сонымен бірге облыстық педагог кадрлардың білімін 
арттыру институтында мұғалімдерге математиканың және 
информатиканың әдістемелері бойынша дәріс оқыды. 
Университет жанындағы педагогикалық лицейде де сабақ берді. 
Көп уақытын мектеп оқушыларының білімін ұштауға жұмсады. 

Міне, осындай аяулы ұстаздардың еңбегі еш кетпесі анық. Олар тәрбиелеген шәкірттерінің  
жадында мәңгілікке жаңғырып тұрары хақ!

«Ұлылықтың басында ұстаз тұрар!»- демекші, осындай ұстаздарымыздың алдында мәңгіге 
бас иеміз! Сіздердің бейнелеріңіз – әрқашан біз үшін үлгі болмақ!

 шынар АПАлИТовА, 
физика мамандығының 2-курс студенті

История Западно-Казахстанского государственного университета неотделима от истории страны, от истории народа. 
Уж так повелось, что о днях испытаний, выпавших на долю советского народа, частью которого в недавнем прошлом 
были и мы с вами, привыкли вспоминать лишь 9-го мая – в День Победы.

То медленно, то убыстряя ход, течет сво-
им чередом река по имени История. Но кто 
мы без знания своего прошлого? И не наша 
вина, что жизнь не состоит лишь из радост-
ных праздничных дней. Павел Романович 
Букаткин, уже который год возглавляющий 
Военно-исторический музей, участник 
Великой Отечественной войны, надевает 
свои боевые награды лишь в исключитель-
ных случаях и, разумеется, в праздничный 
День Победы. Он и сейчас в строю – офицер, 
педагог, ученый и бессменный директор 
Военно-исторического музея ЗКГУ. В любое 
время он готов провести экскурсию для по-
сетителей музея. 

В канун 80-летнего юбилея нашего уни-
верситета хочется вспомнить имена тех, кто 
без лишнего шума и торжественных речей, 
отложив до лучших времен студенческие 
билеты и папки с лекционным материалом, 
ушли на фронт. Никто из них не думал пре-
дать этому факту некую значимость. Уходили 
не вершить историю, не стать ее частью, а 
с оружием в руках защищать свою Родину 
от врага.

-В первые дни войны не было даже мысли 
записывать в отдельный список – для потом-
ков – имена тех, кто уходил на фронт. Работа 
над воссозданием имен ушедших из учебных 
аудиторий на войну в университете идет 
непрестанно. По неполным данным в этом 

списке - 195 фамилий студентов, преподавате-
лей, сотрудников. И список этот пополняется, 
- рассказывает Павел Романович. 

Недописанная научная статья, не сданная 
сессия… Кто были они, герои, не думавшие о 
героизме? Почтив минутой молчания, вспом-
ним их имена…

Преподаватели, погибшие на фронте:
Адилов Джардем, кафедра казахского 

языка
гусак Петр Иванович, кафедра началь-

ной военной подготовки
Джадралиев А.А., естественно-гео-

графический факультет
Аунапу михаил Иоганнович, естествен-

но-географический факультет
Соколов виктор Иванович, историче-

ский факультет
Киреев Д.И., исторический факультет
Кошкаров ментай, аспирант, казахская 

филология
Хлебников Петр львович, секретарь 

партбюро
Кач а н о в в .н . ,  е с т е с т в е н н о - г е о -

графический факультет
ромов габриель И., физико-матема-

тический факультет

медетов Абдулла, казахское языко-
знание

Юрин (возм. Юрьев), кафедра высшей 
математики

Садвакасов, председатель профкома

Студенты, погибшие на фронте 
(по неполным данным)

Афанасьев Иван
Дынников н.
морозов С.
Иванов Петр
мустафин Ханим
Кухта в.
мироненко С.
наурузбаев И.

Приятелев н.
Тупикова е.
Павлычев Ю.
Бочков Д.
шегенов м.
Королева А.
услонцев
макорин
Камязин
Палычев е.м.
мамычев е.И.
нетбай николай
Сюсюкин С.
шатрова галина
Журавлев Ю.Д.
малыгин К.н.
лотарев Анатолий А.
шмелев А.
лытонин в.А.

(По материалам, собранным 
Букаткиным П.р.)

Иә, ұстаз - ұлағатты ұғым! Ұстаз еңбегі – өлшеусіз...
Сан тарау жоса жолдардан өтіп, қаншама шәкірт дайындап, асылдардың асылы - 

ұстаздарымыз өз ерен еңбектерімен, өмір жолын физика-математика факультетіне сарп 
етіп, қаншамасы өмірден өтті...

Кезінде осы факультетте дәріс беріп, бар ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған 
ұстаздарымыздың бірі - е.Ж. Жүнісов пен С.Ж.Жұмақановтар болатын... Олардың қалдырған 
ізі мәңгілік!

Өмірдегі шығармашылық жолдары – біздің физика-математика факультетінде ұзақ жыл-
дар қажырлы еңбектерінен басталса керек...

В юбилейный день рождения университет сделал себе подарок – фильм «ЗКГУ: 
вчера, сегодня, завтра».

Современные технологии - юбилею
Кто создатель фильма? Этот фильм – результат коллективного творчества, вобравший 

идеи преподавателей, сотрудников и, конечно же, студентов. Фильм – исторический. Поэтому 
было очень важно не ошибиться в данных. Была проведена огромная работа с архивным 
материалом.

Технически воплотили идею студенты университета и сотрудники лаборатории учебного 
телевидения Департамента 
инновационных технологий 
ЗКГУ. По словам главного ин-
женера отдела IT Миржана 
МУХаМБеТОВа, был использо-
ван видеомонтаж с применени-
ем 3D-анимаций. В современном 
мире киноиндустрии все чаще 
находят свое применение видео-
эффекты с использованием 3D-
технологий. Данной технологией 
в совершенстве овладели со-
трудники лаборатории учебного 
телевидения ЗКГУ.

Аяулы ұстаздар дара біткен...
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Өнер – оқу, ізденуді қажет етеді

Б.С. ӘлЖАновА, а.ш.ғ.к., доцент,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжі директоры______________________

Мәртебең биік болсын, 

университет!
Жас маманды мамандығының шебері ететін, оны қызмет бабында 

өсіретін басты қасиет - бұл оның өз-өзіне деген сенімділігі. 
Сенімділік үшін сапалы негіз болуы қажет. Ол жас маманның жалпы мәдениетінен, 

зерделілігі мен өресінен, кәсіби біліктілігінен  және адамгершілігінен құралады. 
Әр шәкірттің жүрегінің түбінен орын ала білген және де осы шәкірттерді белгілі маман 

етіп қалыптастыратын, аялы алақанын аямай, бар мейірімін шаша білген қасиетті қара 
шаңырағымыздың биыл 80 жылдық мерейтойы. 

Осы жылдар ішінде көптеген отты, шерлі, мұңды жылдарды басынан кешіріп, бүгінде 
азаттықтың ақ таңы атқанда алқалы істерде бас қосып, ой бөлісіп жүрген жайымыз 
бар.

 Алысқа көз тігіп, үлкен арман қуып  келетін әрбір ауылдың  қара домалақ балалары 
да жоғарғы дәрежелі оқу орнына түсуді қалайды. Міне, осындай арманның жетегіне еріп 
келген шәкірттің тілек, ниетін қақпай, бар мүмкіндікті жасай білген М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
қандай мақтау мен мадақтауларға да лайық. 

Мен осы университеттің 80 жылдардағы түлегі  екенімді және алғаш еңбек жолын бастаған ошағымды мақтан етемін. Университет 
қабырғасынан алынған терең де, сапалы білім еңбек пен ғылым жолында жеткен табыстарымның негізі болды. 

Мен өз атымнан және колледж ұжымы атынан сіздерді шын жүректен мерейтойларыңызбен құттықтаймын! Әрқашан «Альма-
Матер, біз  ұлы  Махамбеттің ұрпақтары, сенің даңқыңды көтеріп, саған мәңгілік өмір сыйлаймыз! » деп ұрандайтын  саналы ұрпақтың 
жетістіктерін көре берулеріңізге тілектестік білдіремін! 

Шәкірт жетісітігі –колледж мерейі 
немесе ертеңгі мамандар туралы...
2005 жылдан БҚМУ-дың құрылымдық бөлімшесі ретінде Облыстық Білім беру департаментімен тығыз байланыс орната 

отырып, өз қызметіне кіріскен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті колледжі  қазіргі заман 
талабына сай техникалық және кәсіптік білімі бар сапалы мамандарды дайындайды. Әрбір оқытушы топ кураторларымен 
біріге отырып, шәкірттерінің жан-жақты ашылуына жағдай жасап келеді. 

МыңЖылДықТАр 
тоғысындағы қазыналы қалашық

С а н а л ы  ғ ұ м ы р ы н 
біл ім жолына арнаған, 
қасиетіне құт дарыған, 
өрлік пен ерліктің симво-
лына айналған Махамбет 
есімді шаңырақтың іргесі 
қ а л а н ғ а н ы н а  б ү г і н д е 
80 жыл толып отыр. Ізгіліктің 
ілтипаттылығын танытатын 
іргелі шаңырағымның  ме-
рейтойымен құттықтаймын! 
Б а қ ы т т ы  б о с а ғ а с ы н а 
байлаған, берекесін беліне 
буған, бар байлығы білім 
болған, білімін бесіг іне 
бөлеген БҚМУ-ға баянды 
болашақ тілеймін! 

Туған жерден алыстадым қоштасып, 
Сағынышым сары күзбен астасып.
Жалғызсырап Сыр елінен келгенде,
Жүргенім сол Ақ Жайықпен қоштасып. 
Мен бүгінде - тәуелсіз ел, кемелмін,
Біз ұрпағы болғаннан соң өр елдің.
Табалдырық аттағанда алғашқы
БҚМУ-дың сексеніне бөлендім.
Байрақ қонған батысымның бақытын,
Тұспа-тұс боп шырқай берер шабытым.
Сексен жылдық тарихыңа БҚМУ
Арнай берем жыр-шабыттың жақұтын! 

                                  шаттық орЫнБАевА, 
колледждің студенттік директоры м.а.

Сондай кураторлардың бірі Жумиев Роман Шакибалович 
болса, шәкірті Набиуллинов Нұрлан оқып жүрген уақытында 
да еңбектеніп, университеттің ғылыми кітапхана жұмысын 
ақпараттық-техникалық жағынан қамтамасыз етуші штаттан тыс 
инженер-программист қызметін атқарды. Жазғы демалысын 
еңбекпен ұштастырып, студенттік құрылыс жасағының «Жігер» 
тобында әр күнгі жұмысын адал атқарған Нұрлан ең жоғары 
еңбекақы алып, университет әкімшілігінің алғыс хаты мен «Үздік 
СҚЖ жауынгері» атағына ие болды. 

Қалаға келіп, білім алған әрбір ауыл баласы көп жағдайда 
осы ошақта қалуға тырысса, елім деген азамат Евразия 
академиясының сырттай бөліміне құжат тапсырып, туған ауылы-
на жол тартты. Өзі өндірістік машықтан өткен мекемеден түскен 
ұсынысқа қарамастан Ақжайықтағы кәсіптік лицейде алғаш еңбек 
жолын бастады. Барған бойда ең бірінші жетістігі, ол - лицейдің 
ресми сайтын жасап, облыста І орын иеленуі еді. 

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы негізінде арнайы 
үстемақыға ие болып, қазіргі таңда отау құрып, жеке баспана 
иеленбекші. Алған білімімен тоқтап қалмай бүгінде Е.Гумилев 
атындағы Еуразиялық университетінде қашықтан оқыту түрі 
бойынша «Телекоммуникация және спутниктік байланыс» 
мамандығын игеруде. 

Аталмыш кәсіптік лицей былтырғы оқу жылынан бастап, 
Ақжайық аграрлық-техникалық колледж болып өзгертілді. 
Біздің түлек сол колледждің техник-бағдарламашы және 
өндірістік оқыту шебері лауазымдарын атқаруда. Шәкірттері 
облыс көлемінде түрлі сала бойынша жеңімпаз атанып 
жүрген Нұрланның өзі де колледждің оқу үрдісіне қажетті 
бағдарламалармен жабдықтап келеді, соның бірі - колледж 

түлектерін тестілеуге арналған бағдарлама. Жас болса да, 
еңбекқор маман Киев қаласында болып, программист маман-
дармен тәжірибе алмасып, білімін жетілдіріп келді.  

Колледж қабырғасында жүріп, «БҚМУ қырандары» КТК 
командасының мүшесі болған Өркен Жумакулов физика 
мамандығын жақсы аяқтап, мамандарды тарату нәтижесінде 
«Дипломмен ауылға!» деп сонау Маңғыстау облысының 
Түпқараған ауданының Баутино кентінде группаласы Еркималиев 
Дамир екеуі еңбек жолын бастады. «БҚМУ сұлтаны», «Студенттік 
көктем», КТК ойындарына қатыса жүріп, жетекшісі, жоғары 
санатты ұстаз Кубаева Балия Санаққызының басшылығымен 
ғылыми конференцияларға 
қатысып, жүлделі орындар 
иеленді. 

Өзі оқу бітірген 3 жыл 
ішінде талай жетістіктерге 
жеткен жас маман қазіргі 
таңда М. Горький атындағы 
д а р ы н д ы  б а л а л а р ғ а 
арналған мектеп-лицейдің 
физика пәнінің оқытушысы 
ж ә н е  т ә р б и е  ж ұ м ы с ы 
жөн індег і  орынбас ары 
қызметін атқарып келеді. 
Шәкірттері информатика, 
физика пәндері бойын-
ша ғылыми жұмыс жазып, 
олимпиадаға қатысып, 
жүлделі орындар иеленсе, оқытушы Өркен облыстық мұғалімдер 
слетінде «Ізденімпаз ұстаз», «Білгір жас мұғалім» номинацияла-
рын иемденіп, аудандық «Алтын диск» байқауының бас жүлдесін 
жеңіп алған. 

БҚМУ колледжін тәмамдап, еліне еңбек етіп, саналы ұрпақ 
тәрбиесіне сүбелі үлес қосып жүрген жас мамандарға сәттілік 
тілейміз. 

Қайда жүрсе де БҚМУ-ды мақтаныш етіп, мәртебесін 
көтеріп жүрер шәкірттеріңіз көп болғай! 

Нық сеніммен жасалған таңдау!
Колледж қабырғасында оқып жүріп-ақ көзге түскен 

біздің түлектер университет мәртебесін көтеруде де ая-
нып қалмайды деп сенеміз, соларың бірі «Информатика» 
мамандығының студенті Досқараев 
Нұрлан IV облыстық «INFOMAN-
2009, 2010» интеллектуалдық ком-
пьютерлік сайысының жеңімпазы 
атанып, әділ-қазылар тарапы-
нан үлкен мақтауға ие болса, 
Д.Г.Габдуллаевтың жетекшілігімен 
Алматы қаласы, студенттік коман-
далар арасындағы программа-
лаудан өткен әлем чемпионатының 
¼ фина лы, БҚМУ командасы 
құрамында ІІІ жүлделі орынды, 
ба ғдарлама лаудан ЖОО - ның 
орындары студенттері арасында 
І орынды  иемденген болатын. 
Қазіргі таңда жетекшісімен бірге 
қайта жұмысқа кіріскен талапты 
студент әлі де талай шыңдарды 
бағындырады деп сенеміз. 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студент і 
Жәңгірова Үміт – студенттік директор міндетін атқара 
жүріп, университеттің барлық мәдени шараларының өтуіне 
өзіндік үлес қосып, колледждің жеке тілшісі де атана 
алды. Барлық жазған туындыларының жинағы басылып 
шығып, халықаралық «Шабыт» фестивалінің әділ-қазылар 
алқасының арнайы сыйлығын иеленді. Қазіргі таңда «Ең 
үздік тілші» номинациясы бойынша облыстық байқауға 
жолдама алуда. 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенті, 
колледж қабырғасында студенттік директор қызметін 
атқарған Перизат Балмұқанова республикалық, облыстық 
конференцияларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп, 

«Экология», «Экономика» жұлдызы атағын алды. Сонымен 
бірге талантты актриса, жас режиссер студенттердің 
қойылымдарына қатысып та үлгерді. 

Колледж түлектер і !  Әрдайым шы ғармашылық 
ізденістеріңіз талмасын, кәсіби шеберлікті шыңдай 
түсетін толассыз еңбектеріңіз өркениетті елдер қатарына 
енуге талпыныс жасап отырған еліміздің және сүйікті 
университетіміздің мерейін арттыруға арналсын!

Туған күнің құтты болсын, 
СҮЙІКТІ УНИВЕРСИТЕТ! 

н.А.Туралиева, 
колледж директорының тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары 
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Университет - киелі мекен
Тарихи тамырын 1932 жылдан бастау алатын киелі қарашаңырақ Махамбет 

Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеттің 80 жылдық мерей-
тойымен жаратылыстану-географиялық кафедрасы ұжымы атынан құттықтаймын.

Жаратылыстану-географиялық факультеті - университетіміздің сонау Покровский 
атындағы институт болып құрылғаннан бері оқу-тәрбиелік және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жасап келе жатқан ең алғашқы факультеттердің бірі.

Құрылған жылдардан бастап сындарлы жылдар соқпағынан өте келе, бүгінде 
абыройы асқақ, мамандары білікті, түлектері білімді факультеттер қатарына енді. 

Өлкеміздің және республикамыздың педагог мамандарын дайындауда ерен еңбегін 
сіңірген факультетіміз талай талантты дарабоздардың жұлдызды сәтінің жануының 
куәгері болды. 80 жыл бойы бай тарихы бар факультетімізде білім алған студенттер 
өмірдің барлық  салаларына белсенді араласып, биіктерден көрінуде. Факультетіміздің 
студенттері мен оқытушылары республикалық  және халықаралық көлемдегі түрлі 
жарыстар мен додаларда бақтарын сынап, университет атын танытып жүр.

Алғашқылардың бірі болып саналатын факультет жұмысы алдағы күндерде де 
биіктен көрініп, жоғары бағалануын тілеймін. 

Университетіміздің 80 жылдық  мерейтойымен барша оқытушыларды, университетімізді тәмәмдаған түлектерді және болашақ 
кәсіби мамандар - студенттер қауымын құттықтай отырып, еңбектеріне жеміс, толағай табыс және ұстаз бақытын тілеймін. 
Факультетіміз университетіміздің  әрі қарай қарыштап дамуына өзіндік үлес қосады деп сенемін.

В созвездии знания
Высшее образование – это возможность научиться решать лю-

бые задачи в сфере своей специальности, творчески и с охотой под-
ходить к своей работе, а также получить знания не только из области 
своей специальности, но и научиться всему, что пригодится в жизни. 
Когда передо мной стоял вопрос о выборе ВУЗа, мы с родителями 
решили: если Уральск, то только ЗКГУ. Он выделяется среди других 
университетов не только тем, что один из первых ВУЗов страны, но 
и своей богатой историей, достижениями в области образования, 
опытными педагогами и лучшими студентами.

Жизнь в университете, кажется, не прекращается ни на ми-
нуту. Еще вчера мы знакомились с преподавателями и делились 
впечатлениями о первых встречах, а сегодня уже задумываемся 
над первой сессией. Жизнь в ЗКГУ проходит быстро, но в то же 
время очень интересно, оставляя в нашей памяти яркие оттенки 
уже начавшейся студенческой жизни. Здесь каждый урок проходит 
с интересом. У нас целое «созвездие» мудрых, благородных с энци-
клопедическими знаниями преподавателей. Благодаря им мы получим 
путевку в трудовую жизнь. 

Уже с первых дней перед нами открылась дверь активной университет-
ской жизни. Мы не раз стали свидетелями ярких, интересных и полезных меро-
приятий. Здесь созданы все условия, чтобы каждый студент смог раскрыться.

 Все ближе мы подходим к концу первого семестра, и многие уже поняли,  что 
обучение в университете требует большого труда. Но с помощью наших препо-
давателей, я уверена, мы станем настоящими специалистами. Успехов всем, кто 
стартовал в мир студентов. 

гулнур САгАДАТовА, 
студентка 1-го курса

Осыдан 80 жыл бұрын Орал 
өңірінде құрылған жоғары оқу орны 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ бүгінде 
студенттерге дәйекті білім беріп, 
тәрбиелеп, сара жолға салған 
қара шаңырақ, еліміздегі еңселі де 
беделді оқу орындарының бірі болып 
саналады. 

Университетіміздің түлектері 
тек Қазақстан Республикасының 
аймақтарында ғана емес, сонымен 
қатар таяу және алыс шетелдер-
де қызмет атқарып жүргенін және 

жоғары біліктілік, жауапкершілік, білімдарлық көрсетіп, 
ерекшеленетіндерін үлкен мақтанышпен атап өту қажет.

Мен Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 2004-
2008 жылдар аралығында жаратылыстану факультетінде 
география мамандығы бойынша білім алдым. Еңбек жо-
лымды облыстық дарынды балаларға арналған қазақ-түрік 
мамандандырылған мектеп-лицейінде сабақ беруден баста-
дым. Қазіргі таңда менің оқушыларым, қазақ-түрік лицейінің 
түлектері Джумашев Бақытжан мен Ажгереев Руслан – осы 
университеттің география мамандығының студенттері. 

Менің өмірден өз орнымды таба білуге жол көрсеткен  
Қ.Т.Турашев, Т.А.Терещенко, С.С.Кулмалиева, Г.Ж.Абдушева, 
Ж.Х.Жұмағалиева сияқты ұстаздарыма алғысым шексіз!!!

Киелі шаңырақтың мәртебесі өсіп, өмірдің өрінен көріне 
берсін. Болашақ ұрпақтың алар білімі мол болсын демекпін. 

А.Б.СИДАровА,
 БҚМУ-дың 2008 жылғы түлегі, ІІ курс магистранты

Шын жүректен!

Ардақты, киелі білім ордасы! 
Атаулы мерекеңмен шын жүрегімнен 
құттықтай отырып, шаңырағыңның 
биік, мәртебеңнің бұдан да жоғары 
болуына және күндей биік болып 
жарқырай беруіне тілектеспін.

М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да 
білім алып жатқаным үшін мың да бір 
рахмет айтамын!!! Менің өмірден өз 
орнымды таба білуге жол көрсеткен 
ұстаздарыма алғысым шексіз!!!

Киелі шаңырақтың мәртебесі өсіп, 
өмірдің төрінен көріне берсін! 

Жұлдыз КенеСовА, 
01209 а топ студенті 

г.И. нестеренко, кандидат экономических наук, доцент, 
декан факультета экономики и управления________________________________ 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 80-летним юбилеем ВУЗа. Сегодня наш 
университет является ведущим ВУЗом в Казахстане, готовящим специалистов широкого 
профиля, востребованных в разных областях. 

Мы гордимся своими выпускниками, работающими в ведущих компаниях и банках 
страны, гордимся своими студентами, занимающими призовые места в международных 
и республиканских олимпиадах. 

От всей души поздравляю Вас с юбилеем, желаю всем преподавателям и сотруд-
никам, студентам и магистрантам беречь университетские традиции и приумножить 
своим трудом достижения родного университета, ради успешного развития Республики 
Казахстан!

Конкурс инновационных бизнес-проектов
 «BUSINESS HOLIDAY»В современных условиях инновации становятся 

основой развития отраслей реального сектора эко-
номики. Инновационное развитие, которое является 
основой экономического роста, основано на система-
тическом внедрении современных достижений науки и 
научно-технической деятельности. В связи с этой про-
граммой 24-26 апреля 2012 года Ж. Тимешева – 09302 
«Экономика», А. Баймукашева – 09304 «Маркетинг», 
А. Уразова – 09203 «Бухучет», А. Енгалычева – 
09203 «Бухучет», под руководством преподавателя 
кафедры «Менеджмент и предпринимательство» 
В.У.Чудровой участвовали на 3-ей Международной де-
ловой игре и конкурсе инновационных бизнес-проектов 
«BUSINESS HOLIDAY» со школой молодых ученых 
«Школа инновационного предпринимательства» в г. 
Тольятти Поволжского государственного университета 
сервиса. 

24 апреля был проведен мастер-класс и тренинг 
школы молодых ученых «Школа инновационного пред-
принимательства» на темы “Зарубежный и отечествен-
ный опыт трансфера технологий, “Инновационная ин-
фраструктура (Технопарк в сфере высоких технологий 

«Жигулевская долина», инновационно-инвестиционный фонд, 
инновационный венчурный фонд, фонд содействия развитию 
малых предприятий в научно-технической сфере и т.д.)

На следующий день был запланирован «Мозговой штурм» 
«Бизнес-идеи за час» после распределения тематик инновацион-
ных бизнес-проектов. Командная работа над бизнес-проектом.

26 апреля прошли презентации бизнес-проектов, где наша 
команда успешно выступила, четко ответив и на все вопросы 
строгого жюри. Ими было отмечено, что наша команда “пришла 
не участвовать, а побеждать!”. Членами жюри были руково-
дители инновационных центров, бизнес-центров, креативных 
организаций г. Тольятти, ими положительно отмечены ответы и 
актуальность выбранного проекта наших девочек. Несмотря на 
то, что участвовало 26 команд и 8 команд заочно городов России, 
Украины, Белоруссии и Казахстана, наша команда по защите 
бизнес-проектов заняла 2-е место в номинации «Инновационный 
прорыв» и 3-е место в номинации «Эффективный бизнес», а также 
каждая участница получила сертификат участника «Школы инно-
вационного предпринимательства».

При подготовке к бизнес-проекту были предоставлены все 
условия, а именно, Интернет-кафе, библиотека. В перерывах 
между подготовкой для иногородних провели экскурсию по ста-
рейшему городу Тольятти.        

в.у.чуДровА, 
ст.преподаватель кафедры 

«Менеджмент и предпринимательство»                       

Буду министром финансов!
Я родилась и выросла в Уральске. 

Но когда встал вопрос о выборе вуза, 
я очень хотела скорее стать взрослой 
и самостоятельной и уехать учиться 
в столицу. Но моя старшая сестра 
(в семье нас четверо детей, я самая 
младшая), окончившая ЗКГУ и очень 
многого добившаяся в жизни, посо-
ветовала остаться в родном городе и 
поступить в местный университет. 

Далеко позади ЕНТ, школьные 
увлечения бальными танцами, люби-
мые школьные предметы – математи-
ка, история, английский. А впереди 
учеба в прекрасном университете, которому в год моего 
поступления исполнилось 80 лет!

У меня есть цель – я хочу стать министром финансов 
Республики Казахстан. И думаю, читая имена славных вы-
пускников вуза, что моя мечта не беспочвенна. Главное 
– трудиться.

Я очень горжусь тем, что являюсь студенткой этого вуза.

Индира КАлИевА, 
студентка 1-го курса факультета «Экономика и управление»
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ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік концерт

Студенттер арасында дәстүрге айналған «Студенттік көктем-2012» 
фестивалінің қорытынды кеші

В юбилейном для ЗКГУ году 80-летие 
Разака абдрахмановича абузярова 
стало страницей в работе международ-
ной научно-практической конференции 
«Проблемы формирования общечелове-
ческих ценностей в системе образования 
в контексте культуры мира». Конференция 
была призвана преодолеть стереотип, 
сложившийся в последнее время, когда 
ислам отождествляется с терроризмом, 
жестокостью и насилием.

Физика-математика ғылымдарының докторы, академик А.Д.Таймановтың 
95 жылдығына арналған «Тайманов оқиғалары - 2012» халықаралық  

ғылыми-тәжірибелік конференциясынан кейін

«Жастар және ғылым» 
тақырыбындағы апталық аясында 

ұйымдастырылған «ХХІ ғасыр - білім 
және ғылым көшінде» атты ғылыми 

жетістіктер көрмесінде

м.м. нАғЫмовА, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
мәдениет және өнер факультетінің деканы _________________

өнер – таусылмас азық, 
сарқылмас байлық
Мәдениет және өнер факультеті - аймақтағы мәдени-ағартушылық,  

бейнелеу өнері және музыка мамандарын даярлайтын орталық.
Факультет 3 педагогикалық және 9 кәсіби-шығармашылық бағытта 

мамандар дайындайды. 
Мәдениет және өнер факультетінің кадрлық  құрамы жоғары білікті 

ғалымдар және мамандармен, ғылым кандидаттарымен, магистрантта-
рымен, ҚР еңбегі сіңген және  мәдени қайраткерлерімен, ҚР Суретшілер 
Одағының мүшелерімен, Республикалық және Халықаралық лауреаттар-
мен және дипломанттармен қамтамасыз етілген. 

Факультеттің негізг і ғылыми-зерттеу бағыты 
шығармашылық жұмыстармен тікелей байланысты 
болғандықтан шығармашылыққа көп көңіл аударылады.

Университеттің тыныс-тіршілігі әрдайым музыка, би, 
көркемөнермен әрлендіріліп, тамаша үлгідегі қойылымдар, 
концерттер, салтанатты кештер жүйелі түрде  өткізіліп 
тұрады.  Факультетте Халық аспаптар оркестрі, «Ата 
- мұра», «Бапас сазы» ансамбльдері, үлкен және кіші 
хор ұжымдары, «Nomad» ВАА, «Арна», «Қыз Жібек» 
хореографиялық ансамбльдері, балалар хореографиялық 
студиясы, «Сырлы парақ» үйірмесі, Серпін», «Мұрагер» 
студенттік театрлары, «Қорған», «Батыс» секілді вокалдық 
топтар, т.б. шығармашылық ұжымдар өңіріміздің мәдениеті 
мен өнерінің дамуына зор үлес қосуда. Сонымен қатар, 
факультетте дыбыс жазу студиясы, костюм қоймасы,  саз 
аспаптары кабинеті, музыкалық халық аспаптарын дайын-
дау және металл өндеу шеберханасы, сәулетшілік дизайн, 
дизайн киімі,  көркем тоқыма және көркем безендіру сынды 
шеберханалар  бар. 

Факультетте Қазақстанның белгілі ғалымдары 
жетекшілігімен жыл сайын ғылыми-әдістемелік семинар-
лар және шеберлік-кластар өткізіледі. 

 «Хореография», «Музыкалық білім», «Вокал және 
аспапта орындау» мамандықтарының басты міндеттері 
- студенттерді өнерге тәрбиелеу. Бұл бағытта студент-
терден құралған би, хор, оркестр ұжымдары, жеке орын-
даушылар, топтар өз өнерлерін көрсетіп жүр. Атап айтсақ, 

Қ.Д.Айтқалиева, Л.Қ.Өмірзақова, Г.Б.Әлімбаева жетекшілік 
ететін  студенттерден құралған би, хор, оркестр ұжымдары 
түрлі концерттерде өз өнерлерін көрсетіп, республикалық 
конкурстардың лауреаттары атанды. 

«Бапас сазы», «Арна» ансамбльдері Польша 
мемлекетінде, Украина, Түрік елдерінде өнер көрсетіп, фес-
тивальдерге қатысып, лауреат атанды.

Аға оқытушы М.М.Попов - «Окно в Европу» Халықаралық 
конкурсының, оқытушы Д.Н. Мақсотов - Халықаралық 
«Шабыт» фестивалінің Гран-при иегерлері.

Шығармашылықты дамыту мақсатында оқытушылар 
А .С.Б а х и т о в а ж ә н е А .С.Б е к к а л и е в а « А қ ж а й ы қ 
қызғалдақтары» атты шығармашылық көрме ұйымдастырды. 
Оқытушы Қ.Н.Мадиров жетекшілігімен Батыс Қазақстан об-
лысы суретшілерінің көрмесі жыл сайын ұйымдастырылып 
тұрады (Жазира-Жайық – 2010, 2011). Көрмеге оқытушылар                       
Қ.Мадиров, Т.Сарманбеков, М.Отаров, С.Кульбеков, 
А. Беккалиевалар өз туындыларымен қатысты.

Халықаралық қатынастарды дамыту  мәдениет және 
өнер факультетінде де жақсы жолға қойылған. 

2012 жылы ҚР БжҒМ Ұлттық аккредиттеу орталығының 
қорытындысы бойынша ҚР ЖОО арасында музыкалық 
білім, бейнелеу өнері және сызу, мәдени-тынығу жұмысы 
мамандықтарының 2-орынға, вокалдық өнер мамандығының 
3-орынға ие болуы – факультет жетістігі.

Өнер жолындағы жастарға, студенттерге шығармашылық 
шалқар шабыт тілейміз! Мәңгі жаса, киелі қара шаңырақ! 

Таланттыларымен мәңгі жасар БҚМУ
 
Батыс Қазақстан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы, 

«Жас толқын» қоғамдық бірлестігі Халықаралық студенттер күніне орай 
студент жастар арасында композитор ескендір Хасанғалиевтің әндеріне 
арналған «Батыс нұры» атты облыстық әншілер байқауында мәдениет 
және өнер факультетінің музыкалық білім мамандығының 3 курс 
студенті Кабиев азат үздік өнерімен көрініп, Гран-приді жеңіп алып, 
«Батыс нұры» ізбасары атағымен марапатталды.

Азат - өнерлі студент.  2009 жылы Облыстық «Дала дарындары» 
байқауының «Вокал» номинациясы бойынша І орын иегері атанса,  Ұлы 
Жеңістің 66 жылдығына арналған облыстық әндер байқауында ІІ орынды 
жеңіп алды.

2010 жылы Алматы қаласында өткен «Тәуелсіз жылдар әндері» атты 
І Республикалық «АРАЙ» конкурсында жүлделі ІІ орынға ие болып, лауреат 
атанса, қалалық «Ержүрек Мәншүк» атты патриоттық әндер байқауының 
қорытындысы бойынша  «Үздік орындау шеберлігі үшін» номинациясын 
жеңіп алды.

Университетте өтетін барлық мәдени-спорттық шараларға белсене 
қатысады.

17-қарашада студенттер күніне байланысты университетте өткен 
мерекелік шарада Азаттың «Үздік шығармашылық жетістігі үшін» номинация-
сын жеңіп алуы, ректораттың оның өнерін жоғары бағалауы деп білеміз. 

Азатқа өнер жолында қанаты талмай, биік шыңдарды бағындыруда шалқар шабыт тілейміз.

ЗКГУ 
- тысячи возможностей на пути к формированию личности!

студенческим деканом целого отделения факультета куль-
туры и искусств. 

Я думаю, что не будь таких талантливых препода-
вателей,  воспитательного отдела и самоуправления в 
университете – многие студенты потерялись бы в жизни. 
Сейчас я научилась ценить свое время. Сделала то, чего 
не могла сделать за 11 лет школьной жизни: приобрела 
много новых друзей, нашла работу, которая доставляет 
мне удовольствие, а самое главное - я с каждой своей 
победой вижу улыбку на лице мамы… 

Хочу обратиться ко всем студентам родного ВУЗа: не 
важно, на каком вы курсе, важно, чего вы хотите добиться 
в этой жизни. 

м.гАлИевА, 
студенческий декан отделения ДПИ 

факультета культуры и искусств, 
студентка 4 курса специальности «Дизайн» 

Я всегда мечтала иметь много друзей, но не 
стремилась быть общительной, мечтала учиться 
на одни пятерки, но не хотела совершенствоваться 
в некоторых предметах, хотела осуществить свои 
планы, но не поверила в себя. Таким человеком я 
переступила порог нашего университета…

Именно здесь, на своей первой линейке в День зна-
ний, увидев прошагавших мимо активистов, я пообеща-
ла себе, что сделаю все, чтобы оказаться в следующем 
году рядом с ними. В меня поверили мои новые друзья: 
студенческий декан Дулат Ахметов и его заместитель 
Зару Есламгалиева. 

За четыре года обучения я выросла как личность и 
осуществила все свои мечты. Пела на большой сцене, 
стала дизайнером в театре мод, стала заместителем 
по культурно-досуговой работе, и наконец, стала 


