
№6 (878) мамыр 2012 жыл

Табандылық пен өзіңді-өзің билеу, өр рух пен қайыспайтын қайсарлық - ерліктің кепілі                                                                                                                   
Бауыржан Момышұлы

80жыл

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Ұлы Жеңістің 
67 жылдығы қарсаңында Халық қаһарманы Х.Қ.Доспанованың 90 жылдығына арналған 
«Х.Доспанова - қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы» тақырыбында республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы өтті.

Қазақтың тұңғыш 
         ұшқыш қызы – Хиуаз

Астрологи, или звездочеты, утверждают, что жизнь человека заранее предопределена, и узнать, какой будет жизнь ново-
рожденного, можно лишь внимательно рассмотрев звезды на небосводе. Но 80 лет назад никто и предположить не мог, что 
в небе горит, посылая на Землю свой негасимый свет, маленькая звездочка, которой предстоит носить имя нашего с вами 
горячо любимого и бесконечно уважаемого ученого Разака Абдрахмановича. 

Разак Абдрахманович АбузяРов – 
планета в созвездии близнецов

Жеңіс күні соғыстан оралмай қалған 
ерлеріміздің рухына бас иіп, арамызда жүрген 
соғыс ардагерлеріне құрметпен қарап, олардың 
қайсарлықтары мен ерліктеріне тағзым ететін 
күн емес пе?! Президентіміз  Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев: «Ұлы Жеңіс – Қазақстан тарихының 
жарқын беттерінің бірі. Бұл – қан майданда от 
кешкен соғыс ардагерлері мен сол жылдарда 
«Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін»деп, 
құлақтары жастыққа тимеген тыл ардагерлерінің 
мейрамы» деп атап өткен болатын.

Қан майданды басынан өткеріп, жеңіс үшін 
жанын берген апа-аталарымызды, сол жылдар-
да қиындыққа төзіп, тылдағы ауыр жұмыстарды 
атқарып, Жеңіс күндерді жақындатқан апала-
рымыз бен әжелерімізді мақтаныш етеміз. Осы 
орайда ел намысы мен Отан абыройы жолында 
от кешіп, кеудесін оққа тосқан қандастарымыз бен 
жерлестеріміздің есімін жаңғыртып, жас буын са-
насына сіңіре түсу – біздің басты борышымыз.  

Ел басына күн туған шақта сұрапыл соғысқа 
араласып, бейбіт заманда еліне  талмай қызмет 
еткен «Халық Қаһарманы»,  қазақ халқынан 
шыққан сан мыңдаған батыр ұл-қыздардың ішінде 
есімі елге ерекше таныс батыр апаларымыздың 
бірі - Хиуаз Доспанова.

 Қазақтың жас қызы Ұлы Отан соғысы жыл-
дары штурман қызметін атқарған. Майдандағы 

ерлігі үшін ол «Қызыл жұлдыз», ІІ дәрежелі «Отан 
соғысы» ордендерімен және көптеген медаль-
дармен марапатталған. Ал «Еңбек Қызыл Ту» 
ордені - соғыстан кейінгі жылдардағы елеулі 
еңбегінің жемісі. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың 
аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина 
Раскова басқарған 46-гвардиялық полкінің 
құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына 
қатысқан Хиуаз Доспанова сол кездің өзінде 
теңдессіз ерлігі үшін «қанатты қыз» атанған еді. 
Соғыстан кейін лауазымды қызметтер атқарған 
Хиуаз Доспановаға Елбасының Жарлығымен 
«Халық қаһарманы» атағы берілген.

Х а л қ ы м ы з д ы ң  м а қ т а н ы ш ы  Х и у а з 
Доспанованың құрметіне арналған конферен-
ция жұмысын ашқан п.ғ.д., академик, М. Өтемісов 
атындағы БҚМУ ректоры А.С.Иманғалиев 
Ұлы Жеңіст ің 67 жылдығы қарсаңында 
ұйымдастырылып отырған бұл шараның маңызы 
өте зор екендігін, келешек ұрпақтың жарқын 
болашағы үшін жастық ғұмырын сарп етіп, 
бейбітшілік үшін күрескен ата-апаларымыздың 
ерлігі қазіргі жастар үшін үлгі-өнеге екендігін, 
осындай ұлы тұлғалардың алдында борышты 
екенімізді баса айтты. Шара барысында «Хиуаз 
Доспанова» атты деректі фильм көрсетілді.  
Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбаса-
ры С.К.Сүлеймен, ҚР Президенті жанындағы 

әйелдер істері және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі ұлттық комиссия кеңесшісі Қамал 
Әлпейісовалар келешек ұрпақ үшін тәрбиелік 
мәні жоғары шараларды жиі ұйымдастырып өткізу 
керектігін, мұндай шаралар сол жолдағы жарқын 
істердің бірі екендігін сөз қыла отырып,  біздің 
парызымыз ата-апаларымыздың қасиеттерін 
дәріптеп, жастарды Отанды құрметтеуге баулу 
керектігін атап өтті. Ұлы Отан соғысының ардагері, 
зейнеткер, ұстаз-ғалым Павел Букаткин, соғыс 
ардагері Бисен Жұмағалиев, соғыс ардагері, 
соғыстан кейінгі жылдары ұстаздық қызмет 
атқарған Майра Махатова сұрапыл жылдардың 

естеліктерімен бөліссе, Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 
доценті, тарих ғылымдарының докторы А.Қ.Ахмет 
Х.Доспанова: «Халқым қарғамайтын, ұрпағымды 
ұялтпайтын өмір кештім» тақырыбында баянда-
масын оқыды.

 Сол сияқты конференция жұмысына 
облыстық және  қалалық мекеме басшылары,  
білім беру басқармасының, Орал қалалық жоғары 
оқу орындары, орта оқу орындары, арнайы 
мектеп өкілдері, облыстық және қалалық жалпы 
білім беретін мектептерінің педагогтары және 
мұражай, мұрағат қызметкерлері, университет 
магистранттары  қатысты.

Конференция шеңберінде Қазақстан 
тарихындағы қазақстандықтардың ІІ дүниежүзілік 
соғысқа қатысуы туралы зерттеулер, Х.Доспанова 
және Ұлы Отан соғысындағы әскери авиацияның 
қалыптасуындағы әйелдер рөлі, Х.Доспанованың 
өмір жолы мен соғыс жылдарындағы әйелдер 
ерлігі, Х.Доспанова - қоғамдық қайраткер және 
жазушы, майдангерлер мен қаһарман қыздың 
ұрпақтарының естеліктері, қазіргі замандағы 
әйелдер ерліктерін дәріптеу және Қазақстан 
Республикасындағы гендерлік саясаттың  
тағылымдары бағытындағы мәселелер қаралды. 
Конференцияда 3 секция аясында  30-дан 
астам ғылыми баяндамалар тыңдалып, кон-
ференция қарары қабылданды және  жұмыс 
соңында соғыс жылдарындағы майдангер-
лер мен қаһармандар естеліктері негізінде 
қазақстандықтардың ІІ дүниежүзілік соғысқа 
қатысуы туралы зерттеулер жазуды жалғастыру, 
«Халық Қаһарманы»  қазақтың тұңғыш ұшқыш әрі 
батыр қызы Х.Доспанованың 90 жылдық мерей-
тойы және Ұлы Отан соғысының 67 жылдығына 
орай Х.Доспанова тұрған тұрғын үйге ескерткіш 
тақта орнату секілді тұжырымдар жасалды.

Светлана Беккужиева

Но не до звезд было в небогатой кре-
стьянской семье малограмотным родителям. 
Воспитали-вырастили, научили трудиться. И 
отпустили в большую жизнь, положившись 
на судьбу. Школа, училище, великая тяга к 
знаниям. Институт, аспирантура, встречи с 
интересными людьми. Поурочные планы, ме-
тодические пособия, учебники – и целый мир 
русского языка. Методология и краеведение. 

Лингвокультурология и двуязы-
чие, телеуроки и военное дело. 
Литературный мир Пушкина и Тукая, 
русский, татарский и казахский язы-
ки. Татаро-башкирский культурный 
центр Малой Ассамблеи народа 
Казахстана и Всемирный курултай 
башкир. И бесконечное желание 
получать и делиться знаниями, на-
учными открытиями, заражать всех 
вокруг беспокойством под названи-
ем – наука. Границы интересов и от-
ветственности у большого ученого 
очертить бывает невозможно.

Сегодня имя Абузяров извест-
но далеко за пределами не только 
нашего университета, с нескры-
ваемым уважением произносят эту 
звучную фамилию в ученых кругах 
Казахстана и России. 

Но дор о го вр емя ис тин -
ного ученого – 80-летний юбилей Разака 
Абдрахмановича стал лишь страницей в работе 
международной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы формирования общечело-
веческих ценностей в системе образования в 
контексте культуры мира».

На пленарном заседании конференции, 
прошедшем 16 мая, приняли участие за-
меститель акима Западно-Казахстанской 

области С.К.Сулеймен, профессор БашГУ 
Л.Г.Саяхова (РФ), ведущий научный сотрудник 
Федерального института развития образования 
З.Г.Сахипова (РФ), профессор КазНПУ им. Абая 
Г.А.Кажигалиева (РК), профессор Казанского 
федерального университета Р.К.Ганиева (РФ), 
профессор СемГПИ Г.А.Бадамбаева (г.Семей, 
РК) и многие другие. Профессор Донбасского 
ГПУ А.Р.Габидуллина (Украина)поздравила 
юбиляра и зачитала свой доклад в он-лайн 
режиме. В зале присутствовали ученые, учи-
теля школ, преподаватели и студенты ЗКГУ. 
Заседание открыл ректор ЗКГУ им. М.Утемисова 
А.С.Имангалиев. Представив гостей, Асхат 
Салимович перечислил главные заслуги 
юбиляра. 

-Для меня большая честь - приветствовать 
всех участников международной научно-
практической конференции и открыть ее. 
Прежде всего потому, что на самом деле высок 
уровень и состав участников конференции, 
которые находятся в зале. В соучредителях 
этой конференции - Министерство образо-
вания и науки Республики Казахстан, акимат 
Западно-Казахстанской области, Ассоциация 
татарских и башкирских НКЦ РК, Башкирский 
государственный университет, Казанский фе-
деральный университет, Евразийский центр 
Габдуллы Тукая, - подчеркнул ректор. 

Присутствие столь высоких гостей ученого 

мира, международный уровень конференции 
еще раз подтверждают неоценимый вклад в 
науку и авторитет Разака Абдрахмановича 
Абузярова.

-Особый вклад в рамках экономического 
Союза вносит школа Абузярова своими раз-
работками идей исламского ренессанса. 
Эти задачи поставлены главой государства 
Нурсултаном Назарбаевым в докладе «На пути 
к ренессансу исламской цивилизации». Данные 
проблемы будут рассматриваться и в работе 
сегодняшней конференции. 

Тема док лада, с которым выступил 
Разак Абдрахмнович Абузяров, «Духовно-
нравственное воспитание в системе обучения 
в школе и вузе, семейного и дошкольного вос-
питания в контексте культуры мира», в котором 
была попытка реабилитировать исламскую 
религию. В современном мире, когда наблюда-
ется падение нравственных устоев, необходима 
сила, способная помочь молодежи не стать 
жертвами «культа секса, насилия, предатель-
ства, всякой безнравственности». Мощной си-
лой преодоления болезней общества являются 
духовно-нравственные устои ислама. Однако, 
прежде всего, требуется преодолеть стереотип, 
сложившийся в последнее время, когда ислам 
отождествляется с терроризмом, жестокостью 
и насилием. 

(Окончание на 4 стр.)
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С 15 по 16 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова проводила работу группа экспертов АККОРК (Агентство по общественному контролю качества 
образования и развития карьеры) для оценки специальностей, выдвигаемых на аккредитацию. 

Визит экспертов АККОРК в ЗКГУ  

АККОРК является независимым профес-
сиональным агентством в сфере консульти-
рования, проведения экспертиз, аккредитации 
и сертификации образовательных учреждений. 
Сегодня АККОРК является аффилированным 
членом Европейской ассоциации гарантий ка-
чества в высшем образовании (ENQA). Наряду 
с этим АККОРК является полноправным членом 
ведущих международных аккредитационных 
сетей в сфере образования. В состав экс-
пертной комиссии вошли ученые-специалисты 
зарубежных вузов и Казахстана во главе с 
ведущим специалистом проектного отдела 
АККОРК А.Л.Дрондиным.

На совещании по аккредитации он сказал:
-Совместная работа началась давно. 

Уверен, что работа будет полезной для всех 
участников.

Настоящей экспертизе предшествовала 
большая работа по заочной самооценке 
деятельности вуза, в особенности тех специ-
альностей, которые будут оцениваться аккре-
дитационной комиссией. В ходе работы были 
рассмотрены миссия, цели и задачи, структура, 
система планирования и управления в универ-
ситете, действующие нормативно-правовые 
акты в сфере образования. А также тщатель-
ному рассмотрению подверглись кредитная 
технология обучения в ЗКГУ, методическое 
обеспечение учебного процесса, организация 
работы с абитуриентами, трудоустройство, 
организация научно-исследовательской 
работы.

На заключительном совещании с руковод-
ством университета члены экспертной комис-
сии отметили высокий уровень организации 

процедуры внешней оценки, что позволило за 
3 дня работы ознакомиться со всеми направле-
ниями работы вуза и специальностями.

Решение об аккредитации будет принято 
после подготовки отчетов. Но уже сегодня, по 
словам директора центра стратегического 
развития и аккредитации О.В.Юрова, экс-
перты говорят, что уровень трудоустройства 
наших выпускников, привлечение работода-
телей к учебному процессу, реализации кре-
дитной технологии обучения, методического 
обеспечения учебного процесса, внедрения 
электронного обучения, систем менеджмента 
качества, академической мобильности студен-
тов достаточно высок, и наш опыт может быть 
использован как образец для других вузов. 

а.Л.Дрондин, ведущий специалист про-
ектного отдела АККОРК:

-Мы выражаем благодарность руковод-
ству университета за открытость, настрой на 
открытый диалог, что даст возможность сде-
лать заключение максимально достоверным. 
Любая проверка, экспертиза не вызывает 
положительных эмоций, но предельная от-
кровенность проверяемого дает возможность 
для развития. Не стану отвечать на вопрос о 
результатах экспертизы, поскольку предстоит 
еще большая работа, наш приезд лишь часть 
большой работы. Итоги будут позже. Есть поло-
жительное в деятельности университета, есть 
даже что рекомендовать другим вузам. Но есть 
и замечания, которые позвольте назвать зоной 
развития, иначе нам собственно незачем было 
бы проверять вас. Спасибо за плодотворный 
совместный труд.

М.Я.Ситниченко, член комиссии:
-Наша работа была взаимной честью. Мы 

не просто партнеры, мы на равных позициях. 
Хочу сказать особые хорошие слова в адрес 
коллектива. В ЗКГУ собраны люди, которые 
служат одному общему делу, которые хотят и 
могут расти. Спасибо.

Марта ДжуМагаЛиева

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті - талай таланттыларға қанат қақтырған білім 
ордасы. Өнер мен білімге үйретіп, тәлім-тәрбие берумен 
қатар спортқа әуес жастарды да тәрбиелеп келеді. Білім 
ордасының облыстық туризм, дене шынықтыру және 
спорт басқармасымен облыстық спорттық жарыстарды 
ұйымдастыруда, спортшы жастарды республикалық, 
халықаралық жарыстарға қатынасуына, салауатты 
өмір салтын насихаттау бағытында бірге жұмыс жасап, 
спорт тұлғаларын дайындап жатқан істеріне тәнтіміз. 
Осы орайда университете педагогика факультетінің 
ұйымдастыруымен облыстық туризм, дене шынықтыру 
және спорт басқармасының бастығы, ҚР Құрмет орденінің 
иегері, ҚР Құрметті спорт қайраткері, дене шынықтыру 
және спортты дамытудағы еңбегі үшін төс белгілерінің 
иегері Оңдағанов Мүсілім Оңдағанұлымен кездесу кеші 
болып өтті.

 Кешке аталмыш басқармаға қарасты 
облыстық және қалалық спорт мектептерінің 
б а с ш ы л а р ы ,  с п о р т  қ а й р а т к е р л е р і , 
университеттің профессор-оқытушылар 
құрамы мен спортшы жастар қатысты. 

Облыстың бірқатар спорт саласының 
мамандарының басын қосқан кешті педаго-
гика факультетінің деканы А.С.Қыдыршаев 
ж үр г і з і п ,  универс итет т ің  80 ж ыл ды ғ ы 
қарсаңында университет  ректоры, ака-
демик А.С.Иманғалиевтің жетекшіліг імен 
қарқынды жұмыстар орын алып жатқанын 
атап өтті. Спорт мамандарын даярлауда зор 
еңбек етіп жатқан ұстаздарымыздың бірі, 
дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., доцент 
Р.Н.Испулова, дене тәрбиесі кафедрасының 
меңгерушісі М.Х.Темірғалиева сөз алып,  жа-
стар үшін жасалып жатқан іс-шаралар мен 
спорттағы жетістіктер төңірегінде айтып өтті. 

 «Университетте 14 секция, 2 денсаулық 
тобы жұмыс жасайды, дейді сөз кезег ін 
алған«Ақжайық» спорт клубының төрағасы, ҚР 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жұбанышқали 
Жардемов: Бапкерлердің ішінде Т.К.Құбашев, 
Қ .И.Ис ма ғ ұ л о в,  С.Ш.Б ек баев ард агер 
ұстаздарымыз бар. Жасөспірімдерді спортқа 
баулу мақсатында №1, 6,43 және 38 мектеп 
оқушыларымен спорттық жаттығулар өтеді. 
«Бокс» секциясы ашылып, Н.Қоңырбаев 
жаттықтыру өткізеді», -дей келе, оқу жылының 
басынан бастап университет студенттері 
мен оқытушыларының қатысуымен 80-ге 
жуық іс-шаралар өткендігін айтып, осын-
дай жарыстардың өтуіне дене тәрбиесі 
кафедрасының меңгерушіс і ,  универси-
тет қауымдастығының профессор-доценті 
М.Х.Темірғалиеваға және келген қонақтардың 

с п орт та ғ ы ең б ек тер ін е риз ашылы ғ ын 
білдірді.

Мұнан кейін сөз алған Мүсілім Оңдағанов 
бұл өздері үшін тұңғыш рет болып отырған кез-
десу екендігін айтып, қазақ елінің азаматтарын 
тәрбиелеу жолындағы ұстаздар қауымының 
еңбектеріне жеміс тіледі. «Студенттерге 
бүгінг і таңда жақсы жағдайлар жасалып 
жатыр, Елбасы Жолдауымен мектептер-
де, жоғары оқу орындарында спортқа ден 
қойылып жатыр.  Сондықтан студенттер 
уақыттарын бос өткізбей, шылым шегу, ішімдік 
ішу сынды зиянды әрекеттерден аулақ болып, 
сабақтарын жақсы оқып, ата-аналарының, 
ұстаздарының үміттерін ақтаса деймін. Және 
бір айта кетететінім, жастар Мемлекеттік 
елтаңбамыз бен туымызды қ ұрметтеп, 
әнұранымызды жаттап жүрсе деймін. Қазір 
спортшыларға қояр талап сол. Университеттің 
түлегі болғаннан кейін, құрметіміз ерекше. 
Облыстағы спортшыларымыздың көбі дерлік 
осы оқу орнының түлектері. Әлі де алда 
осы оқу орнымен біріг іп, жұмысымызды 
жалғастыра талантты спортшыларымызды 
дайындай берейік, біз бірігіп жұмыс жасауға 
ниеттеміз»,- деп өз сөзін білдірді Мүсілім 
Оңдағанұлы.

Университет ректоры Асхат Сәлімұлы 
да спортпен әрбір азаматтың айналы-
суы қажеттіг ін айтып өтіп, алдағы күнде 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы арқылы 
студенттерді шетелдік жоғары оқу орындарына 
оқуға жіберсек, шетелдік мамандар келіп дәріс 
берсе, студенттік футбол командасы ашыл-
са деген ұсыныс-тілегін білдірді. «Біз неге 
ішімдік, нашақорлық туралы айтамыз, өйткені 
жастарымыз бос уақыттарын тиімді өткізбейді, 
спортпен шұғылданбайды. Алдағы күнде 

университетте спорттық комплекс ашу жоспар-
лануда, эскизі дайындалды. Қала әкіміне  хат 
жолданды. Бізге жер телімі берілсе, 1-2 жылда 
салып бітіреміз бе деген ниеттеміз. Бұл қала, 
облыс халқына қолданылатын спорттық кешен 
болады,- деп қуанышты хабарын жеткізіп, 
жауапты қызмет атқарып отырған қонақтардың 
игі істеріне сәттілік тілеп, спорт саласының 
мамандарын даярлауда жаттықтырушыларды 
шақырып, тәжірибе алмасу, бірігіп ғылыми 
семинарлар, дөңгелек үстел, конферен-
циялар ұйымдастыру, жаттықтырушылардың 
біліктілігін жоғарылату мақсатында универ-
ситет пен Батыс Қазақстан облыстық туризм, 
дене шынықтыру және спорт басқармасымен 
өзара серіктестік құжатына қол қойды.

Мүсілім Оңдағанұлы университеттің 80 
жылдық мерекесіне орай осы білім ордасын 
бітіруші спортшы қауымы атынан, облыстық 
спортшылардың атынан самбо кілемін тарту 
етіп, университет шотына 1млн. қаржылай 
демеушілік жасайтынын жеткізді.

Біздің талантты студенттеріміз, бітірген 
түлектеріміз де назардан тыс қалып жатыр. 
Олардың кейбірі  өз салалары бойынша 
жұмысқа орналаспағандықтан қылмыстық 
істерге барып, жат ағымдарға кетіп жатыр. 
Сондықтан жастардың болашағы, еліміздің 
жарқын келешегі үшін спорт саласы маман-
дарымен болып отырған тәлімі мол осындай 
кездесулер тек біздің университетте ғана 
емес, аудан-ауылдарымызда да жалғасын 
тауып, спорт тұлғаларына зор септігін тигізсе 
дейміз. 

Кеш соңында музыкалық сәлем жолданып, 
сый-сыяпат көрсетілді.

г.Шынтемірова

Меморандумға қол қойылды

АЭФ комитеті ұйымдастырған G-Global 
коммуникативті ауданының жұмыстары 
байқауына М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 
ғалым-оқытушылары мен студенттері өз 
ғылыми мақалаларын жолдаған болатын. 
Осы байқаудың комиссия шешіміне сәйкес 
университеттің ғылыми жұмыс бөлімінің 
жетекшісі Э.Ж.Имашев «G-Global коммуникативті 
ауданының үздік мақала авторы» аталымының 
жеңімпазы атанды. 

С 15 по25 мая 2012 года 5 магистрантов 
первого курса, обучающихся по специально-
сти 6М011000-физика, прошли научную ста-
жировку в Федеральном государственном 
автономном учреждении «Федеральный ин-
ститут развития образования» (РФ г.Самара). 
Наименование программы стажировки «компе-
тентности подход в обучения физике».

Мамыр айының 17-19 күндері Элиста 
қаласында (Қалмақ Республикасы, Ресей 
Федерациясы) «Инновациялық экономика 
жағдайындағы Каспий маңы аймағының 
әлеуметтік экономикасын дамытудың 
өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы болып өткен 
еді. Оған біздің университеттен ғылыми жұмыс 
және халықаралық байланыс жөніндегі про-
ректоры, т.ғ.д., профессор Әбілсейіт Мұқтар, 
педагогикалық факультетінің деканы, ф.ғ.д., 
профессор Абат Қыдыршаев, жаратылыстану-
математикалық факультеті деканының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Самал Темірғалиева 
қатысып қайтқан еді. Әлемнің түкпір-түкпірінен 
басқосқан ғалымдар келешекте біріккен ғылыми-
зерттеу концорциумын құру бойынша ой қозғап, 
Каспий маңы елдерінің экономикалық ғылыми-
зерттеу жұмыстары бойынша көкейкесті 
мәселелерін талқыға салды.

Батыс Қазақстан облысы әкімі Нұрлан 
Ноғаев бастаған облыстық делегация 
28 мамыр күні Ресей елінің Орынбор 
мемлекеттік университетінде  болып 
қайтты. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыс 
және халықаралық байланыс проректоры, т.ғ.д., 
профессор Әбілсейіт Мұқтар да бұл құрамда 
еді. Жиында өзара ынтымақтастықты нығайту 
мақсатында біріккен ғылыми-зерттеулер 
жүргізу, біріккен оқу бағдарламаларын қолдану, 
қосдипломдық білім, академиялық ұтқырлық 
бағытында магистранттармен, студенттермен 
және оқытушылармен алмасу мәселелері сөз 
болды.

Қазақстандық делегация Ресейдің 
Орынбор қаласындағы Ресей ғылым 
академиясының Дала институтында да 
болды. География ғылымының докторы, 
профессор А.А. Чибилев басшылық ететін 
Ресей ғылым академиясының Дала институты 
мен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті білім мен ғылым 
жолындағы екі ел жастарының тәжірибесін 
арттыру мақсатында академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы аясында келіс імшартқа 
отырды.  

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да тарих және 
құқық факультеті мен М.Б.Ықсанов атындағы 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, 
Қазақстан Ғылым Академиясының академигі, 
техника ғылымдарының докторы, үш мәрте 
Социалистік Еңбек Ері Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевтың 100 жылдығына орай «Мақтан 
тұтар ұлы тұлға» атты ғылыми-практикалық 
конференция өтті.

Жиында тәуелсіз Қазақстан келбетінің 
қалыптасуындағы ұрпақтар жалғастығы мен 
тарихи сабақтастық өзектілігі, Отан тарихының 
жарқын өкілдерінің қызметі, ғылыми мұрасы, 
Д.А.Қонаевтың өмірі мен қызметі талқыланды.

28 мамыр күні М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ «театрлік-хореографиялық өнер және 
кітапханатану» кафедрасының ұйымдастыруы  
мен халықаралық балаларды қорғау күніне орай 
хореография мамандығының ансамбльдері, 
балалар балет би студиясы мен қалалық 
би ұжымдары өнерлерін көрсетті. Концерт 
«Нұр Отан» ғимаратының акт залында өткен 
болатын.

ПОПравка
В №4 газеты «Оркен» в статье «Архивных 

дел мастер» на стр. 10 допущена ошибка. 
Читать: «Рысты Халесовна Сариева окон-
чила физико-математический факультет 
Уральского государственного педагогиче-
ского института в 1970 году».
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Достойные своих предков
14 мая в актовом зале Западно-Казахстанского университета имени 

Махамбета Утемисова состоялась встреча казахстанского дипломата 
Вячеслава Хаменовича ГИЗЗАтОВА с преподавателями, сотрудниками и 
студентами университета.

Уроженец Западно-Казахстанской области, Вячеслав Хаменович в год свое-
го 70-летнего юбилея посетил родные края. Вместе с нашим прославленным 
земляком на встречу пришли его товарищи, ветераны дипломатической службы 
Каир Рахметжанович ОМАРОВ и Акас Амангалиевич АМАНГАЛИЕВ, в свое 
время окончивший Уральский педагогический институт им. Пушкина (ныне ЗКГУ 
им. М.Утемисова).

Ректор ЗКГУ им. М.Утемисова Асхат Салимович Имангалиев, открывая встре-
чу, сказал:

-Сегодня мы встречаемся с Вячеславом Хаменовичем Гиззатовым, человеком, 
который внес огромный вклад в развитие советской дипломатии. После распада 
СССР он находился у истоков становления казахстанской дипломатической 
службы. С его непосредственным участием  формировался  внешнеполитический 
курс молодого независимого Казахстана. На протяжении многих лет он в составе 
МИДа РК защищал и продвигал на мировой арене национальные интересы нашей 
республики. Для нас он является близким человеком, ибо родился на уральской 
земле.

Казахстан и Россия – дружба и сотрудничество

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  
университетінің педагогика және психология ка-
федрасында мамырдың 18-нде «12 жылдық білім 
беру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің 
функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру» атты 
облыстық ғылыми-тәжірибелік  семинар болып өтті. 

Бастауыш сынып 
мұғалімдерінің функционалдық 
сауаттылықтарын арттыру

Семинарды ұйымдастырудағы негізгі мақсат - бастауыш 
сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын 
қалыптастыру, 12 жылдық білім беруге дайындық  мәселелері. 
Семинар барысында 12 жылдық бастауыш білім берудің 
мазмұны  мен технологиясы, бастауыш білім берудегі 
құзыреттілік тұрғыны жүзеге асыру, тұлғаның функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру тақырыбында 3 секция жұмыс 
жасады. Семинарға облыс, қала, аудандардан барлығы 
80-нен астам мақалалар келіп түсті. Ғылыми-тәжірибелік 
семинар жұмысына 60-қа жуық қатысушылар тіркелді, қала 
мектептері, Бөкей Ордасы, Ақжайық, Теректі, Шыңғырлау 
аудандарының педагогтары белсенділік танытып, семинар 
жұмысына қатысты. Семинар жұмысына қатысушылар ба-
яндамаларын оқып, өз іс-тәжірибелерімен бөлісіп, дөңгелек 
үстел отырысында қызу талқылауға қатысты. 

Семинар аясында п.ғ.д., профессор Ә.М.Мұханбетжанова 
«Құзыреттілікке бағытталған білім берудің теориясы, тех-
нологиясы мен әдістемесі», ал магистр А.Б.Хайруллина  
«Құзыреттілікке бағытталған тапсырмалардың құрылымы мен 
оларды сабақта қолданудың ерекшеліктері»  тақырыбында 
шеберлік кластарын өткізді. 

Семинар барысында «Құзыреттілік тұрғыдан 12 жылдық 
білім беруге бастауыш сынып  мұғалімдерінің даярлығы» 
тақырыбындағы дөңгелек үстел оздырылды. Дөңгелек үстел 
модераторлары - педагогика факультетінің ғалымдары, 
облыстық білім басқармасының жетекші  мамандары, 
қалалық  білім бөлімінің жетекші мамандары, облыстық білім 
жетілдіру және қайта даярлау институтының жетекші маман-
дары, мектеп әкімшілігі және мұғалімдері болды.

Семинар қорытындысы бойынша қатысушылар 
тарапынан ұсыныстар қабылданды, облыстағы бас-
тауыш мектеп мұғалімдерінің басын қосып, қазіргі кезде 
маңызды міндеттердің бірі болып отырған бастауыш 
сынып мұғалімдерінің функционалдық сауаттылықтарын 
қалыптастыру, 12 жылдық білім беруге дайындық  мәселелері 
сөз болған семинарды ұйымдастырушыларға мектеп 
мұғалімдері өз ризашылықтарын білдірді.

Д.Ғ.ХаБиева, 
педагогика және психология
кафедрасының оқытушысы

«Здравствуй, племя, младое и… Знакомое!» - такими сло-
вами начал свое выступление дипломат Гиззатов, намеренно 
перефразировав крылатую пушкинскую строчку. За долгие годы 
своей карьеры он часто встречался с молодежью, передавая 
неоценимый опыт.

Атмосфера встречи, несмотря на ранги и должности при-
бывших гостей, была свободной и легкой. Вячеслав Хаменович, 
которого товарищи чаще называли Менжаном, рассказал сту-
дентам о происхождении своего необычного для родившегося 
в ауле казахского паренька. Как оказалось, отец Хамен Гиззатов 
узнал о рождении сына уже на фронте и просил в ответном пись-
ме назвать новорожденного в честь своего боевого товарища 
Вячеславом, Славой. Отец погиб в боях под Москвой, оставив 
сыну в память о себе славное имя.

С нескрываемым интересом слушали студенты специаль-
ности «международные отношения» и «регионоведение», ведь 
пройдет немного времени, и уже им, молодым и амбициозным, 
отстаивать честь Независимого Казахстана на мировой арене.

По словам Каира Рахметжановича Омарова, ныне пред-
седателя Совета ветеранов МИД РК, дипломат должен быть 
многосторонне развитым. «Получив в наследство от старших 
поколений независимую, богатую страну, будьте достойны 
своих предков!»

 -Необходимо учить языки, как минимум три языка вы долж-
ны знать, - обратился к студентам Каир Рахметжанович. – Один 
восточный и один западный, ну и родной, естественно. Быть 
морально и физически подготовленным. Быть начитанным, 
эрудированным, обладать чувством юмора.

И рассказал слушателям одну из многочисленных шуток 
английского политика Бернарда Шоу о том, что в современном 

мире все продается и покупается, даже женщины. Услышав 
это, королева обратилась к своему именитому подданному: 
«Сколько тогда, по-вашему, стоит английская королева?» На 
что тонкий дипломат остроумно отшутился: «Ну вот, Ваше 
Величество, вы уже торгуетесь!». В подтверждение слов о 
многогранности талантов дипломатов еще советской школы 
Каир Рахметжанович великолепно исполнил песню Абая.

-Нас представили как ветеранов дипломатической службы, 
а вернее будет сказать, и об этом уже можно говорить вслух, 
что мы ветераны советской разведки. Подготовка будущих раз-
ведчиков была непростой, и наш товарищ Менжан показывал 
небывалую даже для нас силу духа и усидчивость. Всякий раз, 
заходя к нему в гости в годы учебы в Москве, я заставал его за 
изучением китайского языка, которым он владеет в совершен-
стве, - рассказал друг и соратник Акас Амангалиев. – Учебой, 
глубокими знаниями, упорством можно добиться того, чего до-
бился, без связей и поддержки, простой каратобинский парень. 
Внешняя политика Республики Казахстан, место и роль на миро-
вой политической арене – в ваших руках, дорогие студенты.

Гости встречи ответили на многочисленные вопросы 
студентов-международников, которых интересовали зна-
чение вступления Казахстана в Организацию Исламского 
Содружества, позиция нашей страны в отношении предпола-
гаемого мирового господства Китая. Были затронуты вопросы 
моральной составляющей в международной политике, какую 
роль для Казахстана сыграл отказ от ядерного оружия и многие 
другие вопросы.

В завершение встречи по казахской традиции на плечи 
именитых гостей были накинуты чапаны.

Марта ДжуМагаЛиева

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде тарих және құқық факультеті мен М.Б. Ықсанов 
атындағы қоғамдық қорының ұйымдастыруымен «Жас ұрпақ бойында патриоттық құндылықтарды қалыптастыру, 
патриоттық тәрбие беру»  атты ғылыми-практикалық конференция өткізілді. 

отансүйгіштікке тәрбиелеу – заман талабы

24-25 мая состоялся Международный 
форум молодых ученых «Наука и образова-
ние: точки роста», посвященный 20-летию 
со дня подписания Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи меж-
ду Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией, в рамках 80-летнего юбилея 
Западно-Казахстанского государственного 
университета им М.Утемисова.

Наука, как известно, не имеет ни границ, ни 
национальности, законы науки едины для всех. 
Именно поэтому общие научные устремления 
молодежи должны содействовать укреплению 
дружбы между государствами, в данном случае 
содружеству вузов приграничных зон.

Организатором форума выступил Совет мо-
лодых ученых ЗКГУ им. М.Утемисова. Финансовую 
поддержку в проведении международного ме-
роприятия оказало Управление внутренней 

политики ЗКО во главе с т.И.Имашевым. В организации фо-
рума также приняли участие консул РФ С.М.Прохоров, ректор 
ЗКГУ им. М.Утемисова А.С.Имангалиев.

Международный форум собрал молодых ученых из горо-
дов сопредельных регионов Российской Федерации (Саратов, 
Уфа, Казань, Москва), высших учебных заведений областей 
Западного Казахстана.

На открытии в своем приветственном слове ректор ЗКГУ 
А.С.Имангалиев призвал участников форума свободно и пло-
дотворно обсуждать любые темы, но не затрагивать политику 
и не критиковать власть. С ним согласился представитель кон-
сульства РФ С.М.Прохоров, сказав, что молодые ученые – это 
сила, способная без сложившихся стереотипов, не отягченная 
проблемами прошлых лет, решать вопросы межгосударствен-
ной важности.

Традиционно и территориально наши народы объединяют 
языковое, культурное родство, общая история. Об этом и о 
путях и перспективах сотрудничества в сфере образования и 
развитии науки говорили в своих докладах молодые ученые 
Казахстана и Российской Федерации.

Соб. инф.

Д.А. Қонаев, М.Б. Ықсанов, Ж. Молдағалиев, Р. Егізбаев, 
Ә.Бейсеуов, С. Меңдешов, Р. Бағланова сынды мемле-
кет және қоғам қайраткерлерінің еңбек және саяси жолын 
ғылыми деңгейде зерттеу, жас ұрпақ арасында патриоттық 
құндылықтарды қалыптастыру, тарихи-патриоттық мұраны 
сақтау, ұлттық ерекшелікті, туған өлке дәстүрін дамыту, аға 
ұрпаққа деген сыйластық сезім қалыптастыру, өскелең ұрпақты 
өз елінің тарихымен тереңірек таныстыру бұл конференцияның 
басты көздеген мақсаты болатын.

Жиынды ашқан ғылыми жұмыс және халықаралық байла-
ныстар жөніндегі проректоры Ә.Қ.Мұқтар жастарға патриоттық 
тәрбие беруде мұндай шараларды өткізу заман талабы екендігін 
баса айтып, баяндамашылардың жұмыстарына сәттілік тіледі. 
Конференцияда тарих мамандығының студенттері Г.Ерешова  
«Д.А. Қонаев: тарихи тұлға», Ә.Әндіжанов «С. Мендешев – Қазақ 
халқының ұлы тұлғасы», Ғ.Саинов «С.Р. Егізбаев – ардақты 
азамат», А.Омарова «М. Б. Ықсанов – мемлекет және қоғам 
қайраткері», В.Жұмағалиева «Ғұмар Қараш – ғұмырнама» 
тақырыбында баяндамаларын оқыды және өз ой-пікірлерін 
ортаға салып, талқылады. Конференцияда М.Б. Ықсанов 

атындағы қоғамдық қордың төрағасы А. Атаев студенттерді 
марапаттап, жиынды қорытындылады.

С.Беккужиева

Жақында М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің   кәсіби бағдар, қабылдау 
және білім беру мекемелерімен байланыс бөлімі  
қызметкерлері Жәнібек, Казталов аудандарында 
іссапармен болып қайтты. 

Мектеп бітіруші 
түлектермен кездесу 

Іссапар барысында Жәнібек пен Казталовта 2011-2012 
оқу жылында осы аудандардың  мектеп бітіруші түлектерімен 
кездесулер өткізілді. Кездесуге екі аудан бойынша барлығы 
548 түлек қатысты. Кездесу кезінде түлектерге топ жетекшісі 
Асқар Сайынұлы Аманбаев ҰБТ-ға дайындалу және қатысуға 
байланысты ақыл-кеңестер беріп, біздің университет және 
оның барлық артықшылықтары мен мүмкіндіктері жөнінде 
ақпарат берді.

Сонымен қатар бөлім қызметкерлері түлектерге сауал-
нама жүргізіп, университет өмірінен бейне материалдар 
көрсетіліп, жарнамалық материалдар таратты.

Кездесуге аудандық білім бөлімдерінің қызметкерлері 
мен ҰБТ-да дайындықпен айналысып жүрген мұғалімдер 
қатысып, ортақ пікір алмасылды.
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Ғылыми кеңесте
МАРАпАттАУЛАР:
Махамбетов Сұңғат самбо күресінен 

1992-1993 ж. туған жастар мен қыздар ара-
сында ҚР чемпионатында 100 келі салмақ 
дәрежесінде І орын алғаны үшін дипломмен 
марапатталды.

Серіков Нұрбол самбо күресінен 1992-
1993 ж. туған жастар мен қыздар ара-
сында ҚР чемпионатында 62 келі салмақ 
дәрежесінде І орын алғаны үшін дипломмен 
марапатталды.

Серіков Нұрбол ҚР Президентінің 
жүлдесі үшін самбо және әскери самбо 
күресінен Әлем кубогы кезеңінде 68 келі 
салмақ дәрежесінде ІІ орын алғаны үшін 
дипломмен марапатталды.

Серіков Нұрбол дзюдо күресінен 1993-
1994 ж. туған жастар арасында ҚР чемпио-
натында 66 келі салмақ дәрежесінде ІІ орын 
алғаны үшін дипломмен марапатталды.

Поволжье мемлекеттік әлеуметтік-
гуманитарлық академиясында  дене тәрбиесі 
және спорт мамандықтары студенттерінің 
ашық пәнаралық олимпиадасында БҚМУ 
құрама командасы жүлделі ІІ орын алғаны 
үшін грамотамен марапатталды.

Поволжье мемлекеттік әлеуметтік-
гуманитарлық академиясында  дене тәрбиесі 
және спорт мамандықтары студенттерінің 
ашық пәнаралық олимпиадасында БҚМУ 
командасының белсенді мүшесі Андреев 
Алексей ІІ орын алғаны үшін дипломмен, 
«Қосқан дербес үлесі үшін» номинациясы, 
«Теориялық сайыс», «Спортивная мельница» 
бөлімдері бойынша көрсеткен жетістіктері 
үшін грамоталармен марапатталды.

Поволжье мемлекеттік әлеуметтік-
гуманитарлық академиясында  дене тәрбиесі 
және спорт мамандықтары студенттерінің 
ашық пәнаралық олимпиадасына бел-
сене атсалысқаны үшін БҚМУ құрама 
командасының жетекшілері Жищенко 
Александр Николаевич пен Мельников 
Владимир Леонидович алғыс хатпен 
марапатталды.

Сергеев Антон, Абоимов Александр 
ақпараттық технологиялар бойын -
ша халықаралық студенттік жобалар 
байқауында «Makhambet»  автоматты 
ақпараттық жүйесі үшін І дәрежелі диплом-
мен  марапатталды. 

Даупаев Нұрсұлтан  ақпараттық 
технологиялар бойынша халықаралық 
студенттік жобалар байқауында әмбебап 
синтезаторы үшін  ІІІ дәрежелі дипломмен  
марапатталды. 

Баймұқашева Айнагүл ІІІ халықаралық 
іскери ойындар мен инновациялық бизнес 
жобалар байқауында ІІ және ІІІ орын алғаны 
үшін дипломдармен марапатталды.

темишева Жібек ІІІ халықаралық іскери 
ойындар мен инновациялық бизнес жобалар 
байқауында ІІ және ІІІ орын алғаны үшін дип-
ломдармен марапатталды.

Уразбаева Азиза ІІІ халықаралық іскери 
ойындар мен инновациялық бизнес жобалар 
байқауында ІІ және ІІІ орын алғаны үшін дип-
ломдармен марапатталды.

Енгалычева Асия ІІІ халықаралық іскери 
ойындар мен инновациялық бизнес жобалар 
байқауында ІІ және ІІІ орын алғаны үшін дип-
ломдармен марапатталды.

 Ч уд р о в а В е н е р а  Ө т е г е н қ ы з ы 
І І І  халықаралық іскери ойындар мен 
инновациялық бизнес жобалар байқауына 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ командасының  
белсене қатысуын ұйымдастырғаны үшін 
алғыс хатпен марапатталды.

Күн тәртібінде:
Тәрбие ісі және әлеуметтік мәселелер 

жөніндег і проректор Дәрішева Түймеш 
Малбағарқызы 2011-2012 оқу жылындағы 
университеттің тәрбие жұмысының есебі тура-
лы, Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы Ғиззатов 
Саялбек Махамбетұлы М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ жас ғалымдар кеңесінің жұмысы туралы, 
оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор 
Жүсіпқалиева  Ғалия Қайдарқызы 2012-2013 
оқу жылына арналған оқу  үрдісінің кестесін  
бекіту туралы сөз қозғады. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде 25 мамыр күні 
Ғылыми кеңес өтті. 

Марапаттаулар:
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, ака-

демик Иманғалиев Асхат Сәлімұлы Қалмақ 
Республикасының ғылымы мен білім беру 
саласын дамыту мен халықтар арасындағы 
достықты нығайтуға қосқан үлесі үшін Қалмақ 
Республикасы Үкіметінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, ака-
демик Иманғалиев Асхат Сәлімұлы Қазақстан 
Республикасы татар және башқұрт милли-
мәдени орталықтары ассоциациясының алғыс 
хатымен марапатталды.

Ғылыми жұмыс және халықаралық байла-
ныстар жөніндегі проректор Мұқтар Әбілсейіт 
Қапизұлы көп жылғы жемісті еңбегі үшін 
Қалмақ Республикасы Білім, мәдениет және 
ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

Абай атындағы ҚазҰПУ-да өткен «Қазақстан 
Республикасында үздіксіз көркемсуреттік білім 
беру: сәндік-қолданбалы өнер – 2012» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция аясында өткізілген қолөнер шеберлерінің 
шығармашылық көрмес індег і айрықша 
еңбектері үшін Бекқалиева Ақтоты, Бахитова 
Ақмарал, Искалиева Шолпан дипломмен 
марапатталды.

Күн тәртібінде:
1. ОӘЖ жөніндегі проректор Жүсіпқалиева 

Ғалия Қайдарқызы 2011-2012 оқу жылында 
оқу үрдісінің ұйымдастырылуы туралы есеп  
берді.

2. Зертхана меңгерушісі Сдықова Гүлия 
Жұмғатиқызы экология және биогеохимия 
сынақ зертханасының жұмысы туралы ақпарат 
берді. 

3. Белгілі ғалым, философия ғылымының 
докторы, академик, Қазақстан Республикасы 
Сенатының депутаты Ғарифолла Есімге 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің құрметті про-
фессоры атағын беру туралы, Қазақстан 
және Қырғызстан Республикаларының еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, белгілі сазгер, өнер 
зерттеушісі Илья Жақановқа М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университет ін ің қ ұрметт і профессоры 
атағын беру туралы, менеджмент және 
кәсіпкерлік кафедрасының аға оқытушысы э.ғ.к. 
Г.Н.Сүлейменованы БҚМУ қауымдастырылған 
профессоры (доцент) академиялық атағына 
ұсыну туралы, дене тәрбиесінің теориясы мен 
әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы 
А.Н.Жищенконы БҚМУ қауымдастырылған 
профессоры (доцент) академиялық атағына 
ұсыну туралы, дене тәрбиесінің теориясы мен 
әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы 
Л.Б.Амельченконы БҚМУ қауымдастырылған 
профессоры (доцент) академиялық атағына 
ұсыну туралы ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор 
Ә.Қ.Мұқтар сөз қозғады.

айгүл НиетОва,
ғылыми хатшы

Переход 
на исследовательские вузы
первый проректор ЗКГУ им. М.Утемисова А.С.тасмагамбетов принял участие в 

Республиканском семинаре «Исследовательские университеты: казахстанский путь» в        
г. Астане на базе Назарбаев Университета, который состоялся 21-22 мая текущего года.

Целью данного семинара явилась оценка 
состояния и повышение эффективности 

перехода казахстанских вузов на исследова-
тельские. В мероприятии приняли участие на-
циональные и государственные вузы страны.

На семинаре говорилось о необходимых 
мерах, работе по созданию исследовательских 
университетов и путях получения действующи-
ми университетами статуса исследовательских, 
приоритетными направлениями в деятельности 
которых научные изыскания и претворение в 
жизнь научных достижений. Для этого необхо-
димо создание научных проектов, укрепление 
научных кадров, создание материальной базы. 
Значительную роль играет укрепление междуна-
родных связей с ведущими исследовательскими 
университетами зарубежья.

Данной работой вплотную заняты нацио-
нальные университеты, привлекаются ученые, 
устанавливаются исследовательские связи с 
производством, ведутся переговоры по созда-
нию совместных проектов с организациями и 

промышленными предприятиями.
 Второй день был посвящен теме «Механизм 

внедрения опыта управления «Назарбаев 
Университет».

На семинаре с участием представителей 
Министерства образования и науки РК, чле-
нов рабочей группы по внедрению в учебный 
процесс высших учебных заведений опы-
та Автономной организации образования 
«Назарбаев Университет», руководства вузов 
страны провели презентации университет 
Пенсильвании и Назарбаев Университета.

Профессор, завкафедрой высшего обра-
зования Высшей школы Пенсильвании Мэтью 
Хартли поделился с коллегами опытом корпо-
ративного управления в вузах США. Об органи-
зации деятельности Попечительского Совета 
НУ рассказал Председатель Исполнительного 
Совета НУ Аслан Саринжипов.

После подведения итогов заседания 
рабочей группы участникам были вручены 
сертификаты.

Роль науки 
в мусульманских странах
22-23 мая в Астане прошел симпозиум Академии наук Исламского мира в Казахстане 

«Наука и технологии в мусульманском мире: достижения и перспективы», в котором принял 
участие первый проректор ЗКГУ им. М.Утемисова  А.С.тасмагамбетов.

В симпозиуме приняли участие заме-
ститель премьер-министра РК Ербол 

Орынбаев, министр образования и науки РК 
Бакытжан Жумагулов, президент Академии 
наук исламского мира, экс-премьер министр 
Иордании профессор Абдель Салам Маджали, 
депутаты парламента РК, представители науч-
ных организаций и вузов, дипломатического кор-
пуса и духовенств, ведущие ученые Иордании, 
Малайзии, Туниса, Сенегала, Пакистана, 
Ирана, Германии, Италии, Туркменистана, 
А з ербай д ж ана,  Ро с с ии и Каз а хс тана.  
Данный симпозиум направлен на расширение 
сотрудничества в научно-технической сфере, со-
действие всестороннему обмену информацией о 
передовых достижениях науки, способствующих 
процессу, экономическому и социальному росту, 

усиление роли науки в мусульманских странах. 
По итогам работы симпозиума будет приня-
та Астанинская декларация, направленная 
на консолидацию усилий по использованию 
интеллектуального и научного диалога, а 
также научно-исследовательских достижений 
в качестве средств по достижению стабиль-
ности общества и человеческого развития. 
В ходе симпозиума проводилась выставка 
«Наука и технологии в Казахстане: дости-
жения и перспективы», где представлены 
инновационные разработки научных органи-
заций и вузов республики, отражающие со-
временное состояние и перспективы развития 
научно-исследовательской деятельности в 
Казахстане.

Соб. инф.

Жастар - еліміздің ертеңі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Болашақ жастардың қолында»,- 
деп, егемен еліміздің кемел келешегіне үлес қосатын жастарға үлкен сенім артып отыр. 
Артылған үлкен сенімді ақтауға өзіндік үлесімізді қосу үшін біздің негізгі міндетіміз –сапалы 
білім алу. Біздің білім алуымызға жағдай жасап, қолдау көрсетуде «Бота» қоғамдық қорының 
маңызы өте зор. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
«Бота» ҚҚ БГБ директоры Шаханова Нұриля Жақсыбекқызымен және «Бота» ҚҚ маманы 
Жиенғалиева Баян Сағындыққызымен әсерлі кездесу өтті.

«Бота» қоғамдық қорының өкілдері университетте

Кездесуді университетіміздің тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректо-
ры Дәрішева Түймеш Малбағарқызы ашып, 80 
жылдық тарихы бар білім ордамыздың  жемісті 

жетістіктерін атап өтіп, белсенді студенттеріміз 
туралы сөз қозғады. Сөз кезегін алған тәрбие 
бөлімі психологы, университет бойынша «Бота» 
ҚҚ БГБ студенттерінің координаторы Альфия 
Сырымқожақызы еріктілердің оқу үлгерімі жағынан 
да алда болып, қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласып, түрлі игі істерді атқарып жүргендерін 
баяндап берді. Жиын барысында степендиаттар 
бұл қоғамдық қордың  талайларды таңғалдырып, 
таңдай қақтырған, талайларға бұйырмай кеткен 
бақ іспетті екенін жеткізе келе, сол бақытқа ие 
болып, арман мақсаттарын жүзеге асыруда көп 
көмегін, қамқорлығын көрсеткен «Бота» қоғамдық 
қорына  деген шексіз алғыстарын білдіріп, жүрек 
жарды лебіздерін жолдады. 

Нұркен ӘМіраШев

Разак Абдрахманович АбузяРов – 
планета в созвездии близнецов

    (Окончание. Начало на 1 стр.)
-Непосредственным началом перехода к 

новой эре в истории человечества может стать 
речь Н.А.Назарбаева на заседании Совета ми-
нистров иностранных дел (СМИД) Организации 
исламского сотрудничества «На пути к ре-
нессансу исламской цивилизации» при всту-
плении Казахстана в председательство ОИС. 
Уверенность в возможности этого придает со-
держание вышеназванной речи Н.А.Назарбаева, 
конкретные решения Президента о формирова-
нии интернет-поддержки, возвеличивании исла-
ма и др., непосредственное решение с выделе-
нием средств на решение задач, поставленных 
Президентом, - сказал Р.А.Абузяров.

Понять и принять культурные, духовно-
нравственные ценности ислама, возродить их 
и применить в воспитании молодежи. Он также 
сказал:

- «Наука, философия, поэзия и все виды ис-
кусства процветали в мире Мухаммеда, тогда как 
Европа была погружена в варварство», - писал 
лауреат Нобелевской премии философ Бертран 
Рассел. Подобной точки зрения придерживал-
ся и Папа Римский Павел VI. Видя опасность 
противопоставления цивилизаций, он устроил 
прием ведущим исламоведам Саудовской 
Аравии и извинился перед ними за клевету за-
пада на ислам. В таком же уважительном духе 
составлен Документ Секретариата Ватикана 
«Ориентиры для диалога между Христианами и 
Мусульманами». В нем на 150 страницах Ватикан 
выступает глобальным защитником Ислама. 
Например, доказывает, что ислам не религия 
страха, а религия любви.

Не заострять внимание масс на актах терро-
ра, лишь малая доля которых приходится на му-
сульманский мир – «так, по данным Европола,  

из 249 террористических актов на территории 
ЕС в 2010 г. мусульманами совершено только 
три» - а обратиться к огромному научному, 
культурному наследию мусульманского мира. 

-Речь Н.А.Назарбаева при вступлении 
Казахстана в председательство ОИС можно 
сравнить с точкой опоры, благодаря которой 
Архимед обещал сдвинуть Землю. Таким об-
разом, она дает возможность, опираясь на 
нее, показать всему миру, каждому человеку 
и, в первую очередь, учащейся молодежи ис-
тинное, миролюбивое лицо ислама и интеллек-
туальную мощь исламской цивилизации.

На пленарном заседании были зачитаны 
доклады ученых, прозвучали горячие слова 
поздравлений с юбилеем и пожеланиями в 
адрес Разака Абдрахмановича. В числе многих 
значимых и по-настоящему ценных подар-
ков – объявленная Карылгой таскалиевной 
Утегеновой,  деканом филологического 
факультета, ученицей юбиляра, объявление 
о том, что теперь в созвездии Близнецов 
есть звезда по имени Разак Абдрахманович 
Абузяров. И это подтверждено соответствую-
щим сертификатом.

-Все прозвучавшие слова в мой адрес были 
искренними, хорошо, если хоть в малой доле я 
соответствую им. То, что делал и делаю я, это 
результат работы многих. Спасибо, - сказал в 
заключение аксакал.

В рамках конференции работали две 
секции, посвященные следующим темам: 
«Ренессанс исламской цивилизации в духовно-
нравственном воспитании молодежи» и 
«Лингвокультурологический аспект препода-
вания языков».

Марта ДжуМагаЛиева

научный мир
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«Өлсе, өлер Мұқағали Мақатаев, 
             өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім»
 

Университет ғылыми кітапханасында «театрлік-
хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасының 
аға оқытушысы Меретаева Балшекер Нұрғазықызының 
70 жасқа толу мерейтойына арналған «Ұстаз ұлағаты» 
атты кездесу кеші болып өтті.

Ұстаз - ұлы есім
К е ш т і  к ә с і п о д а қ 

к о м и т е т і н і ң  т ө р а ғ а с ы 
М . О . Д а у п а е в  а ш ы п , 
ұлағатты ұстазды универ-
ситет тарапынан алғыс 
хатпен марапаттады.  

Кәс іби б іл ік т іл і г ін ің 
т е р е ң д і г і м е н ,  б и і к 
адамгершілік қасиетімен 
ерекшеленет ін мерей -
то й и е с і н  ә р і п те с те р і 
«Театрлік-хореографиялық 
өнер және кітапханатану» 
кафедрасының меңгерушісі 
Қ . Д . А й т қ а л и е в а ,  
к а ф е д р а н ы ң  а ғ а 
оқытушылары Ы.Есенқызы, 
Қ.Айтбайқызы және  кафедра ұжымы құттықтады.

Аға оқытушы Ы.Есенқызы Балшекер Нұрғазықызының 
өміріне тоқтала келіп, ұстаздың еңбектегі жолын айтып өтті. 
Мерейтой иесінің өмірі мен шығармашылығы жолындағы 
фотосуреттерден бейне-слайд ұсынылды.

Кітапханатану кафедрасының тарихы Балшекер 
Нұрғазықызының өмірімен тығыз байланысты. Көптеген 
жылдар бойы арнайы кітапханашы мамандарын оқытып, 
білім берген. Осы орайда облысымызда кітапханатану 
саласында қызмет етіп жүрген кітапханатану ісінің бір топ 
мамандары сөз алып, мерейтой иесіне ақ лебіздерін білдіріп, 
алғыстарын жеткізді. 

Көп жылдар бойы ақырын жүріп, анық басқан, ұстаз     
болуымен бірге сабырлы, мінезбен, салиқалы салмақты 
ақылымен тәрбиелеп,  әр студенттің өмірден өз орын-
дарын табуына септігін тигізген ұстаз, мерейтой иесі  
Балшекер Нұрғазықызы Меретаева кешті ұйымдастырушы 
к ітапхана директоры Т.Е.Алимбекероваға, кафедра 
ұжымына, университет ректоратына алғысын жеткізіп, өз 
ұжымына шығармашылық табыс-тар тілеп, университеттің                                
80 жылдығымен құттықтады.

Кеш соңында ғылыми кітапхана ұжымы да өз лебіздерін 
білдіріп, сыйлыққа кітап пен гүл шоғын ұсынды. Мерейтойлық 
кездесу барысында ән-шашу ұсынылды.

Ғылыми кітапхана

ӨнеР жұлдызыМен кездесу
Білім ордасының мәдениет және өнер факультетінде 15 мамыр күні Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік 

«Дарын» сыйлығының лауреаты, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері  Әсел Иманғалиқызы  Мәмбетованың « театр - менің 
тағдырым!» атты шығармашылық кездесу кеші болып өтті.

Өнер атаулының атасы – поэзия мен музыка болса, анасы – 
театр. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов: «Театр 
– сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі» - дегендей, 
театр қазақ елінің рухани мәдениет ошағы. Өнер атты қызығы 
мен шыжығы мол, қиындығы мен сәттілігі біте қайнасып жатқан 
үлкен әлемде жиырма сегіз жылдан бері еңбек ететін, өнерді 
сүйе білген актриса -  Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, 
Мемлекеттік «Дарын» сыйлығының лауреаты, «Ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері, Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА доценті, 
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар 
мен жасөспірімдер театрының актрисасы, жерлесіміз Мәмбетова 
Әсел Иманғалиқызы  еліне келіп, талай өнерлі шәкірттер дай-
ындап келе жатқан  университеттің профессор-оқытушылар 
құрамымен, мәдени-тынығу және режиссура мамандығының 
студенттерімен кездесті. 

Мәмбетова Әсел Иманғалиқызы 1959 жылы 9 тамызда БҚО 
Ақжайық ауданында дүниеге келген. 1977 жылы Абай атындағы 
опера және балет театры жанындағы музыкалық студиясы-
на қабылданып, 1979 жылы аяқтаған. Сол жылы Т.Жүргенов 
атындағы Алматы мемлекеттік театр және көркемсурет 
институтының театр факультетінің музыкалық-драма бөліміне 
түсіп, аталған оқу орнын 1984 жылы артист мамандығы 
бойынша тәмамдап шыққан. Сол жылдан бастап Мәдениет 
министрлігінің жолдамасы бойынша, Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театрында актриса қызметін атқарып келеді. Жас өнерпаздарға 
әдемі әсер берген әдемі кеш олардың армандарына қанат 
бітірді. Әртіс апамыз өзінің алғашқы шығармашылық жолы, 
сомдаған кейіпкерлері, көрермен мәдениеті, әсіресе мектеп 
оқушыларының қабылдауы, сондай-ақ қазақ театрының бүгінгі 
мәселесі жайында әңгімеледі.

Әдемі кеште І проректор Әсет Тасмағамбетов «Театрлік-
хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасының 
меңгерушісі, өнертану кандидаты, доцент Қарлығаш Айтқалиева 
жас өнерпаздарға - ертеңгі түлеп ұшқалы отырған түлектерге 
өзінің апалық ақ тілегін жолдап, ақыл-кеңес беріп, кездесуге келіп 
жатқандығына университет ұжымы атынан ризашылықтарын 
білдірді.  

Әсел Мәмбетова көрермен көңілінен шыққан көптеген рөлдерді 
сомдады. Мысалы, Ә.Әбішевтің «Мәди» спектакліндегі – Ділдәш, 
В.Шекспирдің «Дуалы түнгі думанында» - Гермия, А.П.Чеховтың 
«Шағаласында» - Нина Заречная,Ф.Оңғарсынованың «Бақыт пен 

мұңындағы» - Ақын қыз,С.Балғабаевтың «Ең әдемі келіншек» 
лирикалық мұңында – Гүлбаршын, Ғ.Мүсіреповтің 100 жылдық 
мерейтойына орай қойылған «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
трагедиясындағы Баянның анасы Күнікей. 

Әсел Мәмбетова 1984 жылы театр табалдырығын аттағаннан 
бастап театрмен қатар Алматы қаласы мен оның аудандарын-
да өтіп жатқан республикалық мерекелік шараларға қатысып, 
думан-концерттердің әншісі және салтанатты кештердің 
жүргізушісі ретінде де халыққа кеңінен танылып үлгерген.

Әсел Мәмбетованың театр сахнасындағы ұзақ жылдық 
жемісті еңбегі мен ел мәдениетінің өркендеуіне қосқан еңбегі 
жоғары бағаланып, 2009 жылы Елбасының Жарлығымен 
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағына 
ие болған.

Мәдениет және өнер факультетінің студенттік деканы 
Шаримов Алпамыс факультет  атынан гүл шоғы мен  универси-
тет тарихы туралы сыр шертетін естелік кітабын сыйға тартып, 
университетке осындай әдемі кешті дәстүрге айналдырып, 
шеберлік-класын өткізуге, тәжірибе жинақтауға келіп тұруына 
университет ұжымы атынан өтініш білдірді.

г.ШыНтеМірОва

Қысқа ғұмырында ақын М. Мақатаев  - қазақ поэзиясына ұлан-ғайыр мұра қалдырып кеткен ақын. Дара дарын, халқының 
қара өлеңін құдіретке айналдырған М. Мақатаевтың шығармашылығына арналған дәстүрлі түрде өтетін «поэзия, менімен 
егіз бе едің?» атты республикалық байқаудың облыстық кезеңі М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен өтті.

Адам деп аталатын пенденің ара қатынасына дәнекер 
болып, бірін-бірі түсінісіп, біріне-бірі ұйып, біріне-бірі көз аларт-
пауына араша түсіп жүрген құдірет – өнер!

Ашуы мен ақылын, сезімі мен қайратын, жақсы да жаман 
қасиетін алдына тартып, қанатымен су сепкен қарлығаш та 
– өнер!

Сол өнердің ең мықты, ең бір мәуелі – жапырақты 
бұтақтарының бірі – поэзия!

Байқауға қатысуға 23 ақын ниет білдірген. Олардың ішінде 
жоғары оқу орнының студенттері, аудандық, облыстық көлемде 
танылып жүрген жас ақындар бар. 

Кеш шымылдығын Батыс Қазақстан облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының орынбасары Ерназаров Жомарт 
Тілекқабылұлы ашып, жас ақындарымызға сәттілік пен ақын 
рухын асқақтатар болашақ жас өрендерге шығармашылық 
шабыт тіледі.  

Облыстық байқау М. Мақатаевқа арналған, тіл тақырыбына 
арналған өз өлеңдерін оқу, М. Мақатаев күнделіктерінен үзінді 
оқып, ақын бейнесі арқылы көркемсөз оқу шеберлігін таныту 
мақсатында «Болашағым, сен тұрсаң, мен өлмеспін!», «... Ал 
екінші бақытым – тілім менің», «Күнделік жаз, жарқыным!» атты 
үш кезеңнен тұрды. 

Қазылар алқасыныңқұрамында Қазақстан жазушылар 
одағының мүшесі, ақын Айтқали Нәріков, жас ақын, облыстық 
айтыстардың жүлдегері Айнабек Бисенғалиев, 2009 жылғы 
«Мұқағали оқулары» байқауының жеңімпазы, ақын Талғат 
Мықилар төрелік жасады.  

Байқау қорытындысында бас жүлдені М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың 2 курс студенті Сұлтанмахмұд Айдана иеленіп, 
республикалық байқауға жолдама алды. Жүлделі орындарды 
Әжғалиев Әділбек, Ұябасова Айнұр, Жұмасалихов Сыйлыхандар 
бөлісіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Кеш соңында сөз алған, ақын Айтқали Нәріков бұл 
байқау жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп келеді. Ол жыр сүйер 
қауым үшін үлкен қуаныш. Биылғы байқаудың ерекшелігі жас 
ақындарымыз өз өлеңдерімен бірге ақын күнделігінен сыр 
шертті. Өйткені Мұқаң қара сөздің де шебері, оның күнделігін 
жастанып оқымаған жан аз шығар. Сол бір күнделіктерінің 
қаншама сыр мен сұхбатқа толы, мұң мен қуанышқа толы 
екендігіне бүгінгі жастарымыз көз жеткізді. Осы мен өлмейтін 
шығармын, Сәл ғана мызғып ап, қайтадан тұрармын, - 
деген өлең жолдары бір көрегендікпен, сезімталдықпен 
жазылғандай. Мұқағали мұзбалықтың ортамызда әлі де тірі 

болатын. Кездесуге физика-математика және информатика 
кафедрасының оқытушылары мен студенттері қатысты.

Ғайша Нағымқызы 1961 жылы Орал педагогикалық инсти-
тутын тәмамдағаннан кейін  Батыс Қазақстан облысының ау-
дандарында, Еңбекшілдер ауданында, А.С. Пушкин атындағы 
Орал педагогикалық институтының физика кафедрасының аға 
оқытушысы, кейіннен сол кафедраның деканының орынбасары 
қызметтерін атқарған. 1975 жылы «Социалистік жарыстардың 
жеңімпазы» белгісімен, КСРО Ағарту министрлігінің грамо-
тасымен, алғыс хаттармен, «Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталған.

Кездесу барысында Ғайша Нағымқызының әріптестері 
сөз сөйлеп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1-курс 
студенті Базарбаев Азамат өз туындысын оқып, информати-
ка мамандығының 3-курс студенті Оразғалиева Бұлбұлдың, 
музыкалық білім мамандығының 1-курс студенті Өтегенова 
Жұпардың орындауында әсем әндер шырқалды. 

ж.Б. ЗДаНОва, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-курс студенті 

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы, 
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы, 
Азбайтұғын адамның алтындығы – деп ақын Ғ.Қайырбеков 

жырлағандай, ұстаздықтың ыстығы мен суығына төзе біліп, 
бұл өнердің жілігін шағып, майын ішкен жандардың іс-әрекетін 
ерлік екенін мойындамауымыз қателік болар. Ұлағатты ой 
иелері де, арман оты жүрегінде алаулаған жеткіншектер де, 
парасатты қоғам қайраткерлері де бір адамға қарыздар. Ол 
– Ұстаз! Ұстаз жүгі – ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен, 
асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген 
қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық 
лебі есіп тұрғандай.

«Ұстаздық өнер - ұлы өнер» демекші, ұстаз болу екінің 
бірінің қолынан келе бермейді. Қыр-сыры мол, қиын да 
жауапты еңбек жолын таңдап, сол жолда ерінбей еңбек 
еткен жандардың бірі – Ишамбекова Ғайша Нағымқызы. 
Университет түлегі, ардагер ұстаз Ғайша Нағымқызымен 
кездесу университет мұражайында мұражай меңгерушісі 
Меңсұлу Қайыршақызының ұйымдастыруымен өткен 

екеніне бүгінгі кеште оқылған өлеңдері, оны сүйіп оқып, өз 
өмірінің бір бөлшегіндей көретін жыр сүйер жастар тағы бір 
дәлелдеді, – деді. 

Қарасөз, қара шалғын өлеңде өстім, 
Жыр жазсам, жұртым, елеңдестің.
Өлсе өлер, Мұқағали Мақатаев, 
Өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім, - деп ақынның өзі 

айтқандай, оның өлеңі өмірден өзі кетсе де, өшпей жалғасын 
тауып келеді. Өйткені биік таулардың алыстаған сайын зорая 
түсетіні сияқты, мықтылық та уақыт озған сайын тұлғалана бас-
тайды. Ал Мұқағали ақын - табиғатына айнымай тартып туған 
ақын. Ақын өлеңдері өз рухымен бірге қазақ елін мәңгі жебеп 
жүрері айқын.  
                      рита СҰЛтаНҒаЛиева,
                         М. Өтемісов атындағы БҚМУ                                          

баспасөз хатшысы

Ұстаздық еткен жалықпас...

О готовности к ЕНт
18 мая состоялось заседание государственной комис-

сии по проведению ЕНт.
На заседании присутствовали председатель госко-

миссии  А.С.Имангалиев, ректор ЗКГУ им. М.Утемисова, 
зампреда партии «НурОтан» К.А.Нигмет, представители 
органов образования, ЧС, полиции, прессы, другие члены 
комиссии.

В этом году тестирования будут проводиться 2 и 4 июня 
(ЕНТ и КТА соответственно). Полиции и ЧС было дано задание 
тщательным образом подготовить аудитории, порядок во время 
тестирования, проверку на наличие взрывчатых веществ и ис-
ключение использования сотовых телефонов тестируемыми. 
Кроме этого, была особо подчеркнута необходимость создания 
максимально комфортных условий для выпускников с целью 
исключения возможности суицида.

Представителям СМИ предписывается максимальная от-
крытость освещения тестирования во избежание подозрений и 
кривотолков со стороны как тестируемых, так и их родителей.

- В течение продолжительного времени шла подготовка 
к ЕНТ. Были проведены десятки пробных тестирований, тем 
не менее надо быть готовыми к любым неожиданностями, 
- сказал А.С.Имангалиев. - Всем членам комиссии необхо-
димо ознакомиться с Типовыми правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РК от 19 января этого года.

Следующее заседание приемной комиссии пройдет по 
прибытии представителя Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

Соб.инф.

мәдени өмір



№ 6 (878) мамыр 2012 жыл6
Уақыттың ұлы тегеурінімен нарықтық экономикаға бет 

бұрып, көп елдерден көш ілгері келе жатқан мемлекеттердің 
бірі екеніміз баршаға аян. 

Иә, сол жас мемлекетіміздің  қазіргі таңдағы көпті 
толғандыратын өзекті мәселелері де жоқ емес. Ең бастысы, 
ұлтты ұлт, халықты халық қылатын тілі мен діні екеніне ешкім 
шүбә келтіре алмас. Талай қазақ қандастарымыз өзге дінді, 
яғни, «иегова куәгерлері», «кришна», «баптистер» секілді 
теріс пиғылды ұйымдардың мүшесі ғана емес, кей жағдайда 
басшысына да айналып жүргенін көріп жүрміз. Ұйымдарға 
мүше болған қандастарымыздың отбасының бұзылуы, 
ағайын-туыстың бір-бірінен ажырауы да әдетке айналып 
отыр. Қазақ халқының мұсылман дінін ұстануы сан жылдар-
дан  келе жатқаны айқын.  Себебі мұсылман діні тәрбиесінің 
өзі анамыздың ақ сүтімен қанымызға сіңген болатын. Алайда 
елімізде соңғы жылдары үгіткерлік  жағдайлар жүйелі түрде 
өршіп келеді.

Отанды сүю - 
тіл мен дінді құрметтеуден
Біз, бүгінде Қазақстан деген жас, тәуелсіз елміз. Біздің 

алдағы мақсатымыз да, арманымыз – еліміздің мәдениет, 
өркениет, білім, ғылым, экономика жағынан дамыған елдердің 
қатарына ену. Ал осы мақсатқа жетуде бізге жол көрсететін, 
күш беретін иманымыз, дініміз екені сөзсіз. Үлгілі адам, үлгілі 
ұрпақ болудың кілті де осында. Кім-кімнің де өзге діннің, басқа 
тілдің сойылын соққасын, өзге мемлекеттің жоғын жоқтары 
анық. Ондай сәттерде  Отанға, елге, халыққа деген махаббат 
та көлеңкеде қалары сөзсіз. Отанды сүюге тәрбиелеудің  ең 
бастысы, саяси экстремистік мүдделерді пайдаландыруға 
жол бермеу мақсатында халқымызға дұрыс бағыттағы дінді 
сауатты түсіндірер мамандардан тұратын, тіліміз өзге тілдің 
көлеңкесінде қалып қоймас үшін өз тіліміздің қамын ойлайтын, 
елжанды, ұлтын сүйетін, сөзге де, іске де қатар жүретін білімді 
де білікті мамандардан тұратын қоғамдық  бірлестіктердің 
жұмысы жандануы тиіс. Жас ұрпақты тәрбиелеуде осы 
айтылған мәселелер назардан тыс қалмауы керек. Тілі мен 
діні, салты мен діліне құрмет көрсетуге тәрбиелеу – бұл 
жастар бойындағы патриотизмді қалыптастырудың басты 
жолдарының бірі  екені баршаған аян. 

рита СҰЛтаНҒаЛиева,
БҚМУ баспасөз хатшысы

Қоғамдағы жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайлар 
білім беру мәні мен оның түпкі нәтижесін қайта қарауды талап 
етуде. Бүгінгі азаматтың білімділігі, шығармашылық ізденіске 
қабілеттілігі сияқты тұлғалық сапалары елдегі саясат пен  
мәдениет дамуының  түпкі негізіне айналып отырған кезде 
барлық білім беру мекемелерінің басты мақсаты – ұлтжанды 
тұлға қалыптастыру  болып табылады.     

Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында бұл 
жөнінде былай делінген: «…жаңа жағдайларға сай біздің 
бәрімізді алаңдататын мәселе – білімді, кәсіби даярлығы бар 
адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында 
ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, 
рухани және әлеуметтік-адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны 
қалыптастыру».

Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар қоғамнан тыс 
жеке-дара  қалыптаспайды. Ұлттық сезім – ерекше әлеуметтік-
психологиялық құбылыс, ол сыртқы әсерлерге тең бой алдырып 
отырады. Сондықтан ол үнемі тәрбиелеуді және ақыл-парасат 
тарапынан бақылауды қажет етеді. Жеке тұлғаның ұлттық 
сезімін тәрбиелеу өмірлік қағида болып табылатын белгілі бір 
құндылықтармен толықтыру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан болашағы – қоғамның 
идеялық бірлігінде» атты еңбегінде ұлт ішіндегі бірлікті нығайту, 
ұлтжанды тұлға қалыптастыру, отансүйгіштікке тәрбиелеу 
мәселелеріне тоқталып, «Біздің тағы бір аса маңызды 
идеологиялық міндетіміз – ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу, 
әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру. Шынайы 
отансүйгіштікті, нағыз азаматтықты қалыптастыру жеке бастың 
өзін саяси тұрғыдан айқын сезінуін, өз Отанын саналы түрде 
таңдауын көздейді» - деген.  

Ұлттық құндылық - белгілі бір ұлтқа тән адам болмысындағы 
қарым-қатынастың, адами құндылықтың, ұлылықтың жетілген 
бейнесі. 

«Ұлт жандылық» ұғымы жеке т ұлғаның өз ұлтына 
сүйіспеншілігін білдірсе, «елжандылық» ұғымы оның белгілі 
бір мемлекеттегі бүкіл елге деген сүйіспеншілігін, ұлт пен 
ел мүддесін жоғары қоюы және оларға адал қызмет етуін 
білдіреді. 

Қазақстан Республикасы азаматтарының осы өлкедегі ата-
бабаларының салт-дәстүр, әдет-ғұрпын оқып үйрену, туған өлке 
тарихымен тереңірек таныстыру болашақ ұрпақ тәрбиесінің 
негізі болуы шарт. Әлемдік деңгейдегі тарихи тұлғаның, қазақ 
зиялыларының өмірі мен еңбектерін жас ұрпаққа танысты-
рып, ұлттық құндылықтар негізінде олардың туған Отанға 
деген отаншылдық қасиеттерін қалыптастыру, қазақстандық 
отансүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын 
билеуін қалыптастыру бүгінгі күннің кезек күттірмес міндетіне 
айналуда. Бұл орайда, қазақ зиялыларының атқарған қызметтері 
мен олардың қалдырған тарихи-педагогикалық мұраларына 
ерекше назар аудару қажет. 

Болашақ ұрпақты сан ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік 
тарихы бар құндылықтар негізінде тәрбиелейтін мазмұнды 
ақпараттар өте мол. Олар ғұлама ойшылдардың, ақын-
жазушылардың еңбектерінде түрлі көзқарастарда баяндалып, 
атадан балаға ұласатын құндылықтар, тұлғаның тәрбиелігін 
анықтайтын ізгі қасиеттерді қамтиды. 

Жалпы қазақ зиялылары мұраларының ұлтжанды тұлға 
қалыптастырудағы қажеттілігі күннен-күнге артып отыр. 
Қазақстан Республикасын мекендеуші қазақ және өзге ұлт 
өкілдерінің азаматтарын отансүйгіштікке тәрбиелеуде қазақ 

Отағасы                                          

бәріне де жауапты
Халқымыз отбасын киелі санайды. Себебі, отбасы – шағын 

мемлекет. Осы шағын мемлекеттің басшысы - ер адам, яғни 
отағасы екендігі белгілі. Олай болса, басшының міндеті де, оған 
жүктелетін жауапкершілік те зор. 

Ер адам отбасы мен әйелі алдында абыройлы, қажырлы 
болғаны абзал. Өйткені оған жүктелер міндет орасан. Сол 
міндеттерді өз дәрежесінде атқара алған адам тек жанұясында 
емес, ел-жұрттың алдында да сыйлы, құрметті. Есімі мұсылман 
әлеміне әйгілі имам Шәмілді бүкіл Капқаз халқы құрмет тұтқан. 
Мұның сырын сұрағанда имам Шәміл «Мені алдымен үйде әйелім 
сыйлады, содан соң ауыл-аймақ құрмет тұтты. Осылайша бүкіл 
Капқаз халқы құрметтейтін дәрежеге жеттім» деп жауап берген 
екен. Өзіне деген құрметтің әйелінен басталғанын имам текке 
мысал етпесе керек. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.): «Отбасында ер адам 
бақташы және қол астындағыларға жауапты» деген. Бұл хадисте 
қол астындағылар деп оның әйелі мен бала-шағасын меңзейді 
және солар үшін қияметте сұралатын болады. Ер азамат от-
басы мүшелерінің ар-намысын қорғап, олардың рухани Һәм 
материалдық жағдайларын қамтамасыз етуге міндетті. 

Отағасының басты міндеті – отбасы мүшелеріне дұрыс 
тәрбие беріп, пайдалы ілім үйрену. Тәрбиелеуде діни қағидаларға 
сүйенгені абзал. Ал білім беруде ең бірінші діни құндылықтарды 
үйрету парыз саналады. Хазірет Әли (р.а.ғ.): «Бала-шағаңызға 
жақсы тәрбие беріп, оларға ілім үйретіңдер» деген. Бала тәрбиесі 
ата-ананың екеуіне де қатысты. Бұл мәселе асыл дінімізде жан-
жақты қамтылған.

Енді ер адамның әйелі алдындағы міндетіне тоқталайық. 
Біріншіден, ер азамат көркем мінезімен әйелін қадірлеп, жарасым-
ды өмір кешуі тиіс. Еш уақытта әйеліне жаманшылық жасамауы 
керек. Сүйікті Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Сіздердің ең жақсыларыңыз 
- әйелдеріңізге жайлы болғандарыңыз», деген. Тек сырт көзге 
сыпайы болып, әйеліне дөрекілік жасау жақсы еркектің ісі емес. 
Ақиқатында әйел құрметке лайық. Екіншіден, мұсылманның за-
йыбына, үй шаруасына көмектесуі сүннет. Сахабалар Айша (р.а.ғ.) 
анамыздан: «Аллаһ елшісі бос уақытында немен шұғылданады?» 
деп сұрағанда, «Ол үй шаруасына көмектеседі» деген екен. 
Өзін мұсылманмын деп санайтын жан әйеліне мейірімді болуы 
тиіс. Анас ибн Мәлік (р.а.ғ.): «Мен Аллаһ елшісіндей әйелдерге 
мейірімді адам көрмедім» деген. Еркек сондай-ақ, әйелінің намы-
сын аяқасты етпей, қадірін сақтауға міндетті және келеңсіздікке 
апаратын істен сақтандырғаны жөн. Жұбайын асырау, киіндіру 
және тапқан нәпақаны ысырап етпей, ретімен жарату - ер адамның 
мойнындағы іс. Аллаһ Тағала мұндай іс қылған еркекке сауап жаза-
ды. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Әйелін асырау үшін тапқан нәпақасы 
үшін де ер адамға Жаратушы иеміз сауап жазады» дейді. Егер әйел 
діни міндеттерді білмейтін болса, күйеуі үйретуі тиіс. Мұсылман 
еркекке сөзімен де, ісімен де әйелінің жаратылысын, яки мінезін 
келемеждеуге немесе туған-туыстарын балағаттап, кемсітіп, 
қорлауға рұқсат етілмейді.

АллаҺ тағала әр отбасына береке, ер азаматтарымызға иман, 
тауфиқ берсін.

Нұрлан СаМатҰЛы,
облыстық орталық мешіттің баспасөз хатшысы

лттық құндылықтар – 
лтжанды тұлға тәрбиелеу тетігіұ

зиялыларының патриоттық іс-әрекеті мен олардың мұраларын 
оқып - үйрену қазіргі жастардың ұлтжандылық және елжандылық 
іс-әрекет белсенділігін  арттырса, олардың отансүйгіштік 
қасиеттерін қалыптастыруға айтарлықтай үлес қоса алады. 

Қазақ халқының  Абай, Шәкәрім, Шоқан сынды зиялыларының 
баға жетпес мұралары арқылы жастарды ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу – қазақ ұлтының болашағын қалыптастырушы күш 
деп білеміз. 

Қазақстан  Республикасында нарықтық экономика 
жағдайында ғылыми-техникалық жаңалықтарды меңгеру 
мен ұлттық мәдени мұраларды жандандыруға ерекше көңіл 
бөлініп отыр. Болашақта жаңарған қоғамның жастарына асқақ 
руханилық пен адамгершілік қадір-қасиеттерін тәрбиелеу 
мемлекеттік саясаттың басымдылығы ретінде білім беру 
мекемелеріне негізгі міндет етіп  белгіленген. 

«Қазақстан  Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 
беруді дамыту» тұжырымдамасы білім берудің мақсат-
міндеті мен мазмұны ізгіліктік, рухани-адамгершілік және 
демократиялық идеяларға негізделген мемлекетіміздің білім 
беру саясатын айқындайды. Аталған идеяларды жүзеге асыру 
негізінде гуманитарлық ғылымдар арқылы ұлтжанды тұлғаны 
қалыптастыруға болатындығы белгілі. 

Қазақ халқы сан ғасырлардан бері дамып келе жатқан 
тарихында өз ұрпағына отансүйгіштік тәрбие беруде баға 
жетпес тәрбиелік мүмкіндігі зор рухани, мәдени мұраның мол 
тәжірибесін жинақтаған. 

Қазіргі кезде қоғамдық-әлеуметтік жағдайлардың жаңаруына 
байланысты білім мен тәрбие берудің де жаңаша бағытта 
қалыптастыруда жеке тұлғаның «бәсекеге» қабілетті болуына 
талап-міндеттер қойылуда. Мұның өзі сана-сезімі жетілген, елін, 
жерін, Отанын қорғай білетін, Мемлекеттік Рәміздерді қасиет 
тұтатын ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеуді негізге алатын басым 
бағыттардан тұрады. 

Патриоттық сезімнің нысаны мен қайнар көзі Отан десек, 
оның мазмұны – туған жер, ұлттық тіл, ұлттық дәстүр, тарихи 
ескерткіштер, олардың адам көкірегіне жылылық, туысқандық 
сезімдерін ұялатып, ізгі ерлік істер қайнар көзіне айналуы 
ұлтжандылыққа тәрбиелеудің арқауы болады. 

Қазақ тарихын парақтасақ, қазақ халқының ұлтжандылық 
қасиеті ерте кезден бастап қалыптасқандығын көреміз. Себебі, 
сонау сақ дәуірінен Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде туған 
жер үшін ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен күресіп, 
келешек ұрпағына Отанымызды, «қазақ» атауын бізге мұра етіп 
қалдырған батырлар, билер, хандар заманында хатқа «қазақ 
патриотизмі» деп  жазылмаса да, ауызекі түрде кейде жыр, 
өлеңмен тараған өсиеттердің негізінде бізге жеткен. Демек, 
гуманитарлық ғылымдар негізінде рухы биік ұлтжанды тұлғаны 
қалыптастыру – ата-бабаларымыздың қаһармандық, батырлық, 
ерлік, отансүйгіштік тәлім-тәрбие беру идеяларының жиынтығы 
деп білеміз. 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Ғасыр мақсаты – қоғамдық 
нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық 
және рухани дағдарысты жеңіп шыға алатын, ізгіленген, 
ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты 
мәдениетті жеке тұлға қалыптастыру» деген тұжырым жасады. 
Тұлғаны ұлтжандылыққа тәрбиелеуде дұрыс ұйымдастырылған 
оқыту мен тәрбиелеу септігін тигізуі тиіс. 

рита БекжаНқыЗы, 
филология ғылымдарының кандидаты

Обращаясь к соотечественникам, президент страны 
Н.А.Назарбаев отметил, что «новый этап казахстанского пути» 
ставит перед обществом  «новые задачи укрепления экономи-
ки, повышения благосостояния народа». Для нас  «жизненно 
важно найти оптимальный баланс между экономическими 
успехами и обеспечением общественных благ». Называя 10 
основных направлений коренной социально-экономической 
модернизации, глава государства говорит о необходимости  
«реализовать комплекс задач по десяти направлениям». Одно 
из них непосредственно связано с нашей профессиональной 
деятельностью – это качественный рост человеческого капита-
ла в Казахстане. В ряду мер, направленных на  модернизацию 
системы образования, предлагается «внедрять в процесс 
обучения современные методики и  технологии». В нашем уни-
верситете успешно осуществляется переход на новые техно-
логические решения организации дистанционных и кредитных 
форм обучения, в следующем учебном году по инициативе 
ректора вуза академика, д.п.н. А.С.Имангалиева планируется 
выделение целого учебного корпуса, работа в котором будет 
полностью компьютеризирована. В ЗКГУ уже сформирована 
надежная база компьютерной техники. Компьютерный парк на-
считывает 760 компьютеров нового поколения. В учебном про-
цессе используются интерактивные доски, графопроекторы и 
видеопроекторы. К корпоративной сети с выходом в Интернет 
подключено 600 компьютеров. Официальный Web-сайт ЗКГУ: 
www.wksu.kz. Разработан Intranet-сайт вуза (http://inside.wksu.
kz), позволяющий вести оперативное делопроизводство, кор-
поративная электронная почта (mail.wksu.kz), обеспечивающая 
связь между внутренними и внешними абонентами. На сайте 
университета каждый обучающийся – студент или магистрант 

– может найти программы и УМКД (учебно-методические ком-
плексы) по изучаемым предметам. Активно разрабатываются 
новые УМКД для заочного отделения, работа которого транс-
формируется в дистанционную. 

Для кафедры, готовящей кадры преподавателей-русистов 
и переводчиков, было особенно важно увидеть в Послании 
подтверждение курса на многоязычие страны. Патриотизм, 
нормы морали и нравственности, межнациональное согласие 
и толерантность, физическое и духовное развитие, законопос-
лушание - всё это предлагается формировать в комплексе.

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев особо подчерки-
вает: «Одной из этих ценностей и главным преимуществом 
нашей страны является  многонациональность и многоязы-
чие. Государственным языком, согласно нашей Конституции, 
является казахский. Наравне с ним в государственных 
органах официально употребляется русский. Это нормы 
нашей Конституции, которые никому не позволено нарушать. 
Планомерное развитие казахского языка не будет происходить 
в ущерб русскому».    

Напомним, что преподавание сразу трёх языков в школе, 
начиная с начальных классов, уравнивает возможности наших 
молодых сограждан. Далеко не каждая страна, тем более в 
СНГ, решилась на такой затратный проект. 

Всё это вселяет в преподавательский состав филологов 
оптимизм и рождает желание еще более активно включаться в 
решение вышеназванных задач государственного значения.

г.а.ДОНСкОва, 
ст.преподаватель кафедры 

общего языкознания и перевода

ВеКтОРы РАЗВития 
образовательной системы Казахстана 

в Послании Президента

тәрбие
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М.Өтемісов  атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті  келесі тізімге сәйкес 

бос қызмет орындарына факультет декандарын, кафедра меңгерушілерін, профессорларды, 
доценттерді, аға оқытушыларды, оқытушыларды  орналастыру жөнінде конкурс жариялайды. 

Біліктілік талаптары:
факультет деканы  үшін:
- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білімі, ғылыми 

дәрежесі, білім беру ұйымдарында басшы 
қызметтегі немесе мамандығы бойынша 
еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс, білім 
беру менеджменті бойынша біліктілікті арт-
тыру курсынан өткені жөніндегі сертификаты 
(куәлігі) болуы керек.

кафедра меңгерушісі үшін:
- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білімі, ғылыми 

дәрежесі және білім беру ұйымдарында бас-
шы қызметтегі немесе мамандығы бойынша 
еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.

профессор үшін:
- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білімі, ғылыми 

дәрежесі, «профессор» ғылыми атағы және 
ғылыми педагогикалық қызметтегі 5 жылдан 
кем емес, соның ішінде доцент қызметіндегі 
1 жылдан кем емес жұмыс өтілі;

- ҚР білім және ғылым саласындағы 
бақылау жөніндегі Комитетімен ұсынылған 
соңғы 3 жыл ішінде ғылыми басылымдарда 
жарияланған 5 мақаладан кем емес жұмысы, 
4 басылым беттен кем емес көлемде 
шетелдердегі ғылыми басылымдарда 
жарияланған жұмысы.

доцент үшін:
- жоғары (ЖОО-дан кейінгі) білімі, 

ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, ғылыми-
педагогикалық қызметтегі  5 жылдан кем 
емес, соның ішінде аға оқытушы қызметіндегі 
1 жылдан кем емес жұмыс өтілі; 

- ҚР білім және ғылым саласындағы 
бақылау жөніндегі Комитетімен ұсынылған 
соңғы 3 жыл ішінде ғылыми  басылымдарда 
жарияланған 3 жұмысы, 2 басылым беттен 
кем емес көлемде  шетелдердегі ғылыми 
басылымдарда жарияланған жұмысы; 

- өнер мамандығының оқытушылары 
үшін халықаралық және республикалық 
байқаулардың лауреаты атағын иелен-
ген немесе студенттер арасынан лау-
реаттар дайындаған оқытушылардың 
шығармашылық жетістіктері ескеріледі.

аға оқытушы үшін:
- жоғары (ЖОО-дан кейінгі)  білімі және 

магистр академиялық дәрежесі бар, ғылыми-
педагогикалық қызметтегі 3 жылдан кем 

емес, соның ішінде оқытушы қызметінде 
немесе мамандығы бойынша 2 жылдан кем 
емес жұмыс өтілі; 

- ҚР білім және ғылым саласындағы 
бақылау жөніндегі Комитетімен ұсынылған 
соңғы 3 жыл ішінде ғылыми  басылымдарда 
жарияланған 3 жұмысы, 1,5 басылым беттен 
кем емес көлемде шетелдердегі ғылыми 
басылымдарда жарияланған жұмысы; 

- өнер мамандығының оқытушылары 
үшін халықаралық және республикалық 
байқаулардың лауреаты атағын иелен-
ген немесе студенттер арасынан лау-
реаттар дайындаған оқытушылардың 
шығармашылық жетістіктері ескеріледі.

оқытушы үшін:
- Мамандығы бойынша 3 жылдан кем 

емес жұмыс өтілі бар жоғары (немесе 
ЖОО кейінгі) білімі және / немесе магистр 
академиялық дәрежесі бар; 

Ізденушілердің ұсынатын құжаттарының 
тізімі  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекет т і к  универс итет і  ғ ылыми -
педагогикалық қызметкерлерінің лауазымда-
рына орналасу конкурсын өткізу ережелеріне 
сәйкес хабарландыру басып шығарылған 
күннен бастап 1 айда тапсырылады.

М .Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы Б қ М у  
қызметкерлері үшін:

у н и в е р с и т е т  р е к т о р ы  а т ы -
на жазылған өтініш, ғылыми еңбектері 
мен өнертабыстарының тізімі, кафедра 
меңгерушісінің қолы қойылған мінездеме, 
кафедра мәжілісі хаттамасының көшірмесі, 
факультет Кеңесінің отырысы.

ескертулер: конкурсқа  жіберіледі:
- диплом қосымшасында 1-ден  артық 

«қанағаттанарлық» бағасы болмайтын 
тұлғалар;

конкурсқа қатысуға тілек білдіруші 
тұлғалар үшін:

у ниверс итет р ек торының атына 
жазылған өтініш, ғылыми еңбектері мен 
өнертабыстарының тізімі, соңғы жұмыс 
орнынан берілген мінездеме, алдын ала 
кепілдемелерімен М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ кафедрасы мәжілісінің,  факуль-
тет Кеңесі отырысының хаттамасынан 
көшірме.

Анықтама алу үшін мына мекен-жайға хабарласуға болады: 
090000, Қазақстан Республикасы,  Батыс Қазақстан облысы, 

Орал қаласы, Достық даңғылы, 162, 107 кабинет
      Байланыс телефоны: 8 (7112) 50-86-11

конкурс жариялаймыз * объявляем конкурс

Западно-Казахстанский государственный университет  имени Махамбета Утемисова объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей деканов факультетов, заведующих кафедрами, про-
фессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей:  

Квалификационные требования:
для  декана факультета :
- высшее (или послевузовское) образо-

вание, наличие ученой степени, стаж работы 
на руководящих должностях в организациях 
образования или по специальности не менее 
5 лет, наличие сертификата (свидетельства) о 
прохождении курсов повышения квалификации 
по  менеджменту образования;

для заведующего кафедрой:
- высшее (или послевузовское) образова-

ние, наличие ученой степени и стаж работы 
на педагогических, руководящих должностях  
не менее 5 лет;

для профессора:
- высшее (или послевузовское) образова-

ние, наличие ученой степени, ученое звание 
«профессор» и стаж работы не менее 5 лет 
научно-педагогической деятельности, в том 
числе не менее 1 года на должности доцента;

- опубликовавшие за последнее 3 года не 
менее 5 статей в научных изданиях, рекомен-
дованных Комитетом по контролю  в сфере 
образования и науки РК, в зарубежных научных 
изданиях, объемом не менее 4-х печатных 
листов;

для доцента:
- высшее (или послевузовское) обра-

зование, наличие ученой степени, ученого 
звания, стаж работы не менее 5 лет научно-
педагогической деятельности, в том числе 
не менее 1 года на должности старшего 
преподавателя;

- опубликовавшие за последнее 3 года 
не менее 3–х статей в научных изданиях, 
рекомендованных Комитетом по контролю  в 
сфере образования и науки РК, в зарубежных 
научных изданиях, объемом не менее 2-х пе-
чатных листов;

- Для преподавателей специальностей 
искусства учитываются следующие творче-
ские достижения: лауреаты международных и 
республиканских конкурсов или подготовившие 
лауреатов среди студентов.

для старшего преподавателя:
- высшее (или послевузовское)  образование 

или  наличие академической степени маги-
стра, стаж работы не менее 3-х лет научно-
педагогической деятельности, в том числе не 
менее 1-го года в должности преподавателя или 
стаж педагогической работы по специальности 
не менее 2-х лет;

- опубликовавшие за последнее 3 года не 
менее 3–х статей в научных журналах, реко-
мендованных Комитетом по контролю  в сфере 
образования и науки РК, в зарубежных научных 
изданиях, объемом не менее 1,5 печатного 
листа;

-  для преподавателей специальностей ис-
кусства учитываются следующие творческие 
достижения: лауреаты международных и рес-
публиканских конкурсов или подготовившие 
лауреатов среди студентов;

для преподавателя:
- высшее (или послевузовское) образование 

при  наличии стажа по специальности не менее 
3 лет и / или наличие академической степени 
магистра.

Документы  соискателей представляются 
в соответствии с утвержденными Правилами 
проведения конкурса замещения должностей 
научно – педагогического персонала Западно-
Казахстанского государственного университета 
им. М.Утемисова не позднее 1 месяца со дня 
опубликования объявления.

Д л я л и ц ,  р а б о т а ю щ и х в  З к г у                                           
им. М. утемисова:

 заявление на имя ректора университета, 
список научных трудов и изобретений, характе-
ристику, подписанную заведующим кафедрой, 
выписку из протокола заседания кафедры, за-
седания Совета факультета.

Примечание: к конкурсу допускаются  
лица, имеющие:

- не более 1 оценки «удовлетворительно» в 
приложении к диплому;

Для лиц, желающих принять участие в 
конкурсе:

заявление на имя ректора университета, 
список научных трудов и изобретений, харак-
теристику с последнего места работы, вы-
писку из протокола заседания кафедры ЗКГУ                                  
им. М. Утемисова  с предварительной рекомен-
дацией, заседания Совета факультета.

За справками обращаться  по адресу: 
090000, Республика Казахстан,  Западно-Казахстанская область, 

г. Уральск, пр. Достык, 162, кабинет 107
Контактный телефон:  8 (7112) 50-86-11 

№ Бөлімшелердің 
(факультеттердің, кафедралардың ) атауы

Ваканттық лауазымдар
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Факультеттер
1 Педагогикалық факультет 1
2 Филология факультеті 1
3 Тарих және құқық факультеті 1
4 Экономика және басқару факультеті 1

Кафедралар
1 Педагогика және психология кафедрасы 1 1 2 4 5

2 Дене тәрбиесінің теориясы 
мен әдістемесі кафедрасы 1 - 2 3 3

3 Дене тәрбиесі кафедрасы 1 - - 3 5

4 Жалпы педагогика, психология және 
өзін-өзі тану кафедрасы 1 - 1 1 2

5 Шетел тілдерін оқытудың теориясы мен 
практикасы кафедрасы 1 - 2 2 3

6 Тілдерді оқып-үйренудің 
практикалық курсы кафедрасы 1 - - 1 4

7 Қазақ филологиясы кафедрасы - 1 3 3 2
8 Жалпы тіл білімі және аударма кафедрасы 1 - - 1 4
9 География кафедрасы 1 - 1 1 2
10 Биология және экология кафедрасы 1 - 8 2 6
11 Химия кафедрасы 1 - 1 - 2
12 Физика және математика кафедрасы - - 1 1 1
13 Информатика кафедрасы 1 - 2 1 5
14 ҚР тарихы кафедрасы 1 - 1 5 2

15 Дүниежүзілік тарих және 
әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы 1 - 4 4 4

16 Құқықтық пәндер кафедрасы 1 - 2 2 4
17 Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы 1 - 1 4 2

18 Экономикалық теория және 
бизнес кафедрасы - - - - 2

19 Есеп және қаржы кафедрасы 1 - 4 3 3
20 Музыкалық білім беру кафедрасы 1 - 1 2 4

21 Көркем-қолданбалы өнер және 
кәсіптік білім беру кафедрасы 1 - 2 2 5

22 Вокал және аспаптық өнер кафедрасы 1 - 4 - 4

23 Театрлік-хореографиялық өнер және 
кітапханатану кафедрасы 1 - - 1 11

Барлығы:     199 4 20 2 42 46 85

   
№ Наименование подразделения 

(факультеты, кафедры)
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Факультеты
1 Педагогический факультет 1
2 Филологический факультет 1
3 Факультет истории и права 1
4 Факультет экономики и управления 1

Кафедры
1 Кафедра педагогики и психологии 1 1 2 4 5

2 Кафедра теории и 
методики физического воспитания 1 - 2 3 3

3 Кафедра физвоспитания 1 - - 3 5

4 Кафедра общей педагогики, 
психологии и самопознания 1 - 1 1 2

5 Кафедра теории и практики обучения 
иностранным языкам 1 - 2 2 3

6 Кафедра практического курса изучения языков 1 - - 1 4
7 Кафедра казахской филологии - 1 3 3 2
8 Кафедра общего языкознания и перевода 1 - - 1 4
9 Кафедра географии 1 - 1 1 2
10 Кафедра биологии и экологии 1 - 8 2 6
11 Кафедра химии 1 - 1 - 2
12 Кафедра физики и математики - - 1 1 1
13 Кафедра информатики 1 - 2 1 5
14 Кафедра истории РК 1 - 1 5 2

15 Кафедра всемирной истории 
и социально-политических дисциплин 1 - 4 4 4

16 Кафедра правовых дисциплин 1 - 2 2 4

17 Кафедра менеджмента 
и предпринимательства 1 - 1 4 2

18 Кафедра экономической теории и бизнеса - - - - 2
19 Кафедра учета и финансов 1 - 4 3 3
20 Кафедра музыкального образования 1 - 1 2 4

21 Кафедра художественно – 
прикладного искусства и профобразования 1 - 2 2 5

22 Кафедра вокала 
и инструментального искусства 1 - 4 - 4

23 Кафедра театрально-хореографического ис-
кусства и библиотековедения 1 - - 1 11

Итого:      199 4 20 2 42 46 85
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  академиялық ұтқырлық  

Жастар және Ғылым 

Брендовое слово – наркотик
В магазине с аксессуарами продавцы предлагают брелоки, подвески, сережки, ремни и сумки с наркосимволикой. 

Зимой и летом молодежь ходит в одежде с листиками каннабиса, желтыми смайлами-экстази и надписями «Cocaine in 
my brain!». Особые фанаты ночью спят на постельном белье с зелеными кружевными листиками конопли, а поутру пьют 
теплое молоко из кружек с такими же надписями. И еще куча всевозможных разноцветных, жизнерадостных и «позитив-
ных» символов украшают совершенно обычные предметы быта.

Оқу жылының  екінші семестрінде ҚР ЖОО-лары арасында - М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 29 профессор-оқытушылар 
құрамы, магистранттары мен студенттері польшаның Быдгощ қаласындағы жоғары оқу орындарына барып қайтқан бо-
латын. Бірінші топ 6 еуропа елдерін аралаумен халықаралық туристік сараманнан өтсе, екінші топ мүшелері польшаның 
Быдгощ қаласындағы ЖОО-на барып семинарларға қатысып қайтты. Шетел жоғары оқу орындарына барып келген 
біздің оқытушыларымыз бен студенттеріміз мамырдың 22-сі күні «М.Өтемісов атындағы БҚМУ және шетел ЖОО-лары: 
академиялық ұтқырлық шеңберіндегі ынтымақтастықтың болашағы» атты баспасөз отырысында өз ойларымен бөлісті. 
Баспасөз жиналысына университет басшылығы, студенттер мен БАҚ өкілдері қатысты.

білім берудің биік белесі

- Если вы заглядываете на год, са-
жайте рис. Если вы заглядываете на 
десять лет вперед, сажайте деревья. 
Если вы заглядываете вперед на всю 
жизнь, воспитывайте человека.

Словами древнего мудреца начала свой доклад об 
итогах воспитательной работы на ученом совете про-
ректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам т.М.Даришева.

Трудно не согласиться. Более того, высказывание мудреца 
актуально в наше время. 20 лет независимости, строительства 
новой государственности, нового общества. Сейчас выросло 
целое поколение – ровесников страны, с новым взглядом на 
жизнь, нацеленных на успех, свободных и активных. Но не-
смотря на это, молодым необходима вдохновляющая сила, 
вовремя умеющая поддержать и направить. В ЗКГУ им. 
М.Утемисова такую роль выполняет отдел по воспитательной 
работе во главе с туймеш Малбагаровной Даришевой, не-
сомненным генератором всех студенческих идей.

Ограниченные регламентом минуты прочтения отчет-
ного доклада, по отзывам участников ученого совета, не 
были скучными. Каждый пункт, который был озвучен Туймеш 
Малбагаровной, наполнен жизнью, нервами реальных участ-
ников и организаторов мероприятий. 

Говоря о состоянии организации и проведения воспита-
тельной  работы с обучаемыми на факультетах, докладчик вы-
делила, что это не есть дело одного человека и одного отдела. 
«Воспитательную работу на 6-ти факультетах осуществляют 
во главе с деканами при участии зав.кафедр, 6 заместителей 
деканов по воспитательной работе и 193 куратора с общим 
количеством 3.077 студентов. Для организации досуга студен-
тов в университете работают - 5 молодежных объединений 
(МОО «Жас экономист»; МОО Дебатный центр «Ақиқат»;  
Профсоюз  студентов; студенческое  самоуправление;  МОО 
Совет молодых ученых)».

Особого внимания была удостоена работа кафедры 
физвоспитания под руководством М.Х.темиргалиевой и 
спортклуба университета, уже второй год осуществляющих 
программу «Шынықсаң шымыр боларсың» по привлечению 
студентов к активному занятию спортом.

Немало сделано в социальной сфере. В зоне внимания 
– студенты из социально уязвимых семей. «В университете 
обучаются 38 сирот, 30  инвалидов I, II, III групп, 267 студентов 
из неполных семьей, у 370 студентов  родители имеют статус 
безработных, 185 студентов из  многодетных семей». Гранты 
и скидки в оплате за обучение, предоставление бесплатного 
общежития на время учебы дают возможность овладеть про-
фессией и в дальнейшем обеспечить себя и свою семью. В 
этой связи «необходимо проводить тщательную и последова-
тельную работу с организациями, которые намерены предо-
ставить образовательные гранты обучающимся». Значимое 
место в социальной работе занимает обеспеченность студен-
тов медицинским обслуживанеим. Рост сердечно-сосудистых 
заболеваний среди студентов требует усиленного врачебного 
контроля на занятиях по физической культуре, на спортивных 
мероприятиях, при медосмотре для участия в трудовом се-
местре. В связи с этим актуальным является приобретение 
для университета специального медицинского оборудования 
и  препаратов для оказания первой неотложной медицинской 
помощи.

Под пристальным вниманием – ветераны вуза. Кроме 
этого, на мероприятиях, посвященных памяти видных ученых, 
обучаемые получают огромный нравственный жизненный урок 
становления личности. В рамках академической мобильности 
все больше студентов посещают другие страны, в связи с 
этим необходимо поставить на новый уровень патриотическое 
воспитание молодежи.

в заключение т.М.Даришева сказала:
-Вся  воспитательная работа, проводимая в универси-

тете за отчетный  год, была направлена на воспитание 
толерантного, высокопрофессионального, патриотичного 
специалиста. В общей сложности было проведено более 
170 разноплановых мероприятий, которые способствова-
ли становлению востребованной  личности. Результаты 
учебного года позволили наметить, планы на дальнейшее 
совершенствование воспитательных функций в процессе 
социализации личности современного специалиста.

Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры, т.ғ.д., профессор Әбілсейіт Мұқтар Болон деклара-
циясы бойынша біздің оқу орнының профессор-оқытушылары 
мен студенттері еуропалық және Ресей жоғары оқу орындарында 
болып қайтқандығын мәлім етті. 2012 жылы ҚР Білім және ғылым 
министрлігі біздің оқу орнымызды қазақстандық жоғары оқу 
орындарының ішінде алғашқы ондыққа кіргізіп отырғандығын ай-
тып, алдағы 2012-2013 жылы шетелдің профессор-оқытушылары 
келіп дәріс беретіндігін, бұған министрліктің арнайы қаражат 
бөліп отырғандығын жеткізді. «Қазақстан Республикасы Болон 
декларациясына қосылу мәртебесіне ие болған және еуропалық 
білім кеңістігіне толық енген бірінші Орталық-Азиялық мемлекет 
болып табылады. Болон процесімен академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы арқылы оқытушылар мен студенттер алмасып, 
бірлескен білім беру бағдарламаларымен білім беру үрдісі 
дамып, сараманнан өтіп, тәжірибеміздің артатынына сенім 

мол»,- деп атап өтті ҒЖ және 
ХБ жөніндегі проректоры Ә.Қ. 
Мұқтар.

Х а л ы қ а р а л ы қ  б а й л а н ы с 
және Ұлы Казимир атындағы 
университеті (ҰКУ), дипломатия 
мен поляк миграциясы мұражайы, 
экономика университеті (ЭУ), 
халықаралық туризм мен мәдениет 
институты (ХТМИ) қазақстандық 
топқа арнайы қызықты семинар-
лар дайындағандығын, біздің 
оқыт ушылар Х ТМИ-да қ азақ 
халқының дәстүрлері мен мәдениеті 
туралы мазмұнды дәрістерімен 
қазақ елін таныстырып, бакалав-
риат пен магистратураның түрлі 
мамандықтарға қосдипломдық 
б а ғ д а р л а м а л а р ы  б о й ы н ш а 
қосымша келісімдерге қол қойылып, 
БҚМУ-дың студенттері мен маги-
странттарына арналған сараман-
дар, жазғы жиындар, семестрлік 

оқулар бойынша келіс імдер жасалынып жатқандығын 
халықаралық байланыс және академиялық ұтқырлық бөлімінің 
жетекшісі Майра Барадосова баяндады.

Туризм мамандығы бойынша БҚМУ-дың 9 студенті ХТМИ-
дағы (Быдгощ, Польша) семестрлік оқуларын аяқтады. Оқу 
нәтижелері мен алған әсері туралы 07201 тобының студенті 
Нұрмұханов Жансұлтан өз ойымен бөлісіп, студенттердің білім 
дәрежелерін кеңейтіп, барып келуге зор мүмкіндік жасаған 
университет ректоры Асхат Сәлімұлына,  жетекшілік етіп көмек 
көрсеткен Майра Бариқызына алғысын білдірді.

Башқұрт мемлекеттік университетінде (Уфа) бір апта 
мерзімінде болған іссапар нәтижелері жайында филология 
факультетінің деканы Қарлыға Өтегенова баяндаса, ғылыми 
бөлімнің жетекшісі Эдуард Имашев ғылыми ынтымақтастықтың 
болашағы туралы сөз қозғады.

Өз тілшіміз.

Распространение в целях рекламы образцов средств, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
запрещается в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Работа по уничтожению идет своим ходом, а мода на нарко-
тики идет своим. И даже не идет, а бежит. Бывают случаи, когда 
наркозависимыми становятся дети школьного возраста.

Почему так происходит? Оглянись, ведь со всех средств 
массовой коммуникации на головы молодежи сливается ин-
формация о наркотическом образе жизни звезд шоу-бизнеса, 
о миллионных партиях белого порошка, кочующих из страны в 
страну, об опыте Голландии.

Наркотики входят в нашу жизнь, становятся совершенно 
нормальной ее частью. Они входят в моду, как неотделимая 
часть медиа-индустрии, шоу- и кинобизнеса. Со страниц 
журналов и ярких баннеров на мир глядят стройные красотки, 
тонущие в ароматах Dior Addict, Yves Saint Laurent - «Opium», 
«Cocaine». В Америке запустили в продажу энергетический 
напиток «Cocaine». А чего стоит ассимилированный бренд 
«Coca-Cola», ведь всем давно известно, что первая часть 
названия – это одноименное растение, вошедшее в список 
наркотических средств.

Итак. Наркотики нынче в моде? Наркотики – бренд особый. 
Он входит в моду и эту же моду пожирает. Но ведь нельзя за-
бывать, что мода, являясь примером для подражания, еще и 
социализирующий механизм. Проще говоря, для молодого чело-
века, который еще только-только знакомится с реальным миром, 
мода – это своего рода ориентир. В обществе увеличиваются 
тенденции либерализации отношения к наркотикам. Конечно, 
героин в расчет не берется. Про него рассказано и показано 
такое количество, что приоритет отдается тем наркотикам, кото-
рые, по мнению несведущей и мало информированной публики, 
более «легкие». По мнению подростков, это необходимый для 
повседневной жизни кайф, способный улучшить настроение, 
повысить самооценку и пр. Здесь явно угадывается маркетин-
говый ход, когда товару приписываются качества, из-за которых 
потребитель должен обязательно этот товар приобрести, ведь 
без него он и дня не проживет.

В нашем обществе, где все строится на идеале простоты 
действия, беспроблемной доступности и просто невыносимой 

легкости бытия, наркотики – золотой ключик к достижению всех 
благ сразу. Тут тебе и расслабиться, и взбодриться, и пофанта-
зировать, и в контакт войти, и вообще – почувствовать себя су-
перменом. А что потом – об этом мы подумаем позже. О страш-
ной ломке, когда хочется изорвать себя в клочья, о навязчивой 
идее, с которой невозможно ни жить, ни работать, ни учиться, 
о рыдающих матерях и женах, о больных и уродливых детях, 
о пожирающих организм заживо гепатите и СПИДе, о смертях 
от передозировок в подъездах домов – об этом современные 
бренды молчат! Молчат, потому что слишком страшно?!

А между тем растут дети, то самое новое поколение, взра-
щенное на наркосимволах и передачах о «красивой жизни», 
где наркотик-товар овеян магическим ореолом волшебной 
палочки-выручалочки. Многим такой расклад не нравится. 

Поэтому создаются советы и инициативные группы, готовые 
бросить свои силы на создание анти-бренда.

Оглянись, современник! В твоем окружении есть немало 
людей, по-настоящему увлеченных и свободных от дополни-
тельных стимуляторов радости, здоровых духом. Увлеченных 
спортом, наукой, искусством. Посмотри на них незатуманенным 
взглядом, на них и их труд. Не через призму рекламы, толкающих 
отрицать все и вся, а глазами человека со своим свободным 
мнением. Сходи в музей, не для галочки, нет! Даже не с дру-
зьями, а просто сам, один. Увидь. Потрать каких-то 300 тенге 
на театр. Ну не может нести туфту искусство, которое вот уже 
тысячелетия приковывает внимание масс театралов. Или проч-
ти, наконец, ту самую детскую книжку про веселого человечка 
Карлсона, чтение которой ты посчитал лишней тратой времени 
и сил и сел играть в очередную стрелялку за комп. Попробуй 
себя в спорте и стань чемпионом. Пусть не олимпийским, хотя 
- почему бы и нет?

Создай сам свою моду, будь креативен, продвигая ис-
тинные, близкие каждому человеку вечные ценности – добра, 
порядочности, радости и счастья. Создавай сейчас здоровое 
и красивое завтра!

Подг. М.ДжуМагаЛиева

  здоровое поколение
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Не теряйте времени даром
В моей жизни произошло замечательное событие, которое 

по-настоящему определило мое будущее. Приступая в этом 
году к государственной практике, я, как и многие мои товарищи, 
думала, что это очередной этап в студенческой жизни, угото-
ванный планом обучения в вузе. Но я попала в творческую 
среду ТОО «Аншлаг» Дворца культуры «Зенит». Коллектив 
будто ждал лично меня, помогая раскрыться моим талантам, о 
которых я и сама не подозревала. Сухая теория, которую нам 
старательно вбивали в головы преподаватели на протяжении 
4 лет, вдруг обрела вполне реальные очертания: сценарий 
рождался на бумаге, сценические образы, персонажи поста-
новок показывали свой характер, который выражался голосом, 
костюмом, поведением и местом на проводимых праздниках. 
Под руководством опытных специалистов мы провели конкурс 
«Жігіт сұлтаны-2012» среди старшеклассников с целью выяв-
ления «героя нашего времени». На базе СШ №16 я защитила 
дипломную работу по теме «Празднование Наурыза». Это было 
время настоящей работы, и теперь вопрос «Кем быть?», пусть 
и с опозданием ровно на 4 курса, полностью для меня решен 
– я могу смело сказать, что люблю свою профессию! Ведь я 
поступала в университет почти «в слепую».

Вот по поводу «опоздания» я и хотела поделиться своими 
мыслями. Учеба внезапно подошла к концу, а казалось, что это 
будет длиться вечно: лекии, экзамены, срезы, тестирования, и 
т.д. и т.п. Сколько советов преподавтелей прошло мимо, сколько 
дел можно было переделать! Но важными казались подружки, 
компания. Сейчас и не вспомнить, какие «мировой важности» 
проблемы я пыталась решить с подружками, какие «серьез-
ные» дела мы с ними делали. Зато я прекрасно помню, какие 
мероприятия я не посетила, с какими интересными людьми 

не удалось познакомиться на встречах со студентами, какие 
грамоты не завоевала на спортивных соревнованиях. «Будьте 
активными!» - призывала нас проректор по воспитательной 
работе Туймеш Малбагаровна Даришева, буквально загоняя 
нас на мероприятия. Те, кто посещал их, после были рады, что 
не упустили возможности узнать чуть больше, чем мы. Но мне 
тогда казалось неудобным прийти в отдел воспитания или в 
студенческий деканат и ректорат и сказать, что хочется быть 
активистом. Тем более, что подруги не поддерживали моих по-
рывов. А теперь через пару месяцев начнется у меня совсем 
другая, трудовая жизнь, и мой мир станет значительно шире, 
чем компания подруг. Но что интересного, помимо знаний, 
ограниченных программой, я привнесу в свой будущий коллек-
тив? Очень хочется посоветовать своим младшим товарищам: 
торопитесь получать знания, торопитесь посещать все меро-
приятия, участвуйте в подготовке праздников. Поверьте, вам 
будут рады. 

Ты думаешь, что посещение детского дома или же дома пре-
старелых не принесет тебе пользы – забудь о пользе и выгоде! 
Отдавая, ты получаешь больше. Уделив капельку внимания 
нуждающимся, ты вдруг понимаешь, что у тебя есть сердце, ты 
способен на сострадание, в тебе есть чувство ответственности 
перед обществом. Общение же с писателями и поэтами, ува-
жаемыми людьми, общественными деятелями даст тебе ответ 
на вопрос «Каково твое место в нашем обществе?». Пройдет 
немного времени, и возможно именно ты в качестве приглашен-
ного гостя будешь открывать жизнь перед студентами в нашем 
родном университете. 

Не будьте зависимыми от мнения толпы, но будьте в гуще 
общественной жизни. Создавайте историю страны сейчас. И... 
дали тебе лимон – сумей превратить его в лимонад!

Нургуль елеуова, 
выпускница факультета культуры и искусства, 
специальности «Культурно-досуговая работа»

Бірлесе көтерген жүк жеңіл                                                      
Құрылғанына  көп болмағанымен БҚМУ еріктілер  

тобының істеген игі істері  аз емес. 2012 жылдың 1 мамыры 
күні кезекті өткізген іс-шараларының бірі Балалар ауылы-
на барып, балалармен  бірлесіп әсем гүлдер мен  өзге де 
өсімдіктер егуге  арнайы жерлерді қазуы болды.

Балалар ауылына бұрын да барып жүрген еріктілер 
ұйымының  мүшелерін оқушылар хал-жағдай сұрасып, жылы шы-
раймен қарсы алды. Еңбек етуге  арналған құрал -саймандарын  

Студенттердің демалыс күні
Қызыққа толы студенттік өмірдің түртіп  қояр күндерінің 

бірі -  сәуір айының 29-шы жұлдызы  күні табиғат аясында 
өткізген демалыс күніміз. 

Демалыс күнімізді М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің  жатақханасында тұратын 2-ші 
қабаттың  студенттері  болып өте қызықты  есте қалардай 
өткізуге барымызды салып дайындалдық. Табиғат аясында 
тәрбие бөлімінің психологы  Альфия Сырымқожақызының 
ұйымдастыруымен өткізілген эстафеталық  ойындар  бізге 
көңілді әсер сыйлады.

 Табиғат аясында  өткізген демалыс күніміз  қуанышты 
сәттердің бірі болып, есте қалмақ. 

жұлдыз ЗиуатДиНОва, 
мәдени-тынығу жұмысы мамандығының 3 курс студенті  

Студенттер жатақханасында 
өткен пікір-сайыс

 М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ-дың мәдени-тынығу  
жұмысы  мамандығының  оқытушысы  Жұмағалиева  
Гүлжазира  Ермекқызының  жетекшілігімен  жатақхана  
студенттері  арасында  жатақхана  оқу  залында « Гендерлік  
саясат  дұрыс па, бұрыс па?»  деген  тақырыпта  пікір-сайыс  
өткен  болатын.  

Пікір-сайыстың  мақсаты  жатақхана  студенттерінің  кешкілік  
бос  уақытын  тиімді  пайдалануға үлес қосу болатын.  Сайыс  ба-
рысында  жігіттер  жағы «Серілер», қыздар жағы «Тұмар»  коман-
дасы  болып  екіге  бөлінді.  Сайысқа театрлік-хореографиялық  
өнер  және  кітапханатану кафедрасының оқытушысы, ма-
гистр  Жұмағалиева  Гүлжазира  Ермекқызы  және  психолог  
Жақсығалиева  Альфия  Сырымқожақызы бар әділқазылар 
алқасы төрелік жасады. Сайыс  екі  командаға  берілген  тапсырма  
бойынша  өтті  және  соңында  төрешілер  тарапынан  сұрақтар  
қойылды.  Пікір-сайыс  Гүлжазира  Ермекқызы  мен  Альфия  
Сырымқожақызының  командаларға   алғыстарын  білдірумен  
аяқталды.

ақмарал  қОжаСейтОва,   
мәдени-тынығу жұмысы мамандығының 3 курс студенті            

«Даже неизлечимую болезнь можно победить!» - именно под таким девизом 11 мая на конкурсе театральных постано-
вок «Өмір – үлкен сыйлық», организованном студенческим профсоюзным комитетом университета, выступила команда 
отделения Декоративно-прикладное искусство. В театральной постановке участвовали студенты первых и вторых 
курсов. В главных ролях играли студент 2-го курса специальности «ИЗО и черчение» Камбар Рахметов и студентка 1-го 
курса специальности «Декоративное искусство» Улгаш Айтжан, а также студенты 1-го курса Жамал Жұмагереева в роли 
медсестры, Аймира Карымсакова в роли коллеги Камбара.

Ëþáîâü ïîáåæäàåò çëî! 
Ýòî - äîêàçàíî

Описывая краткий сюжет постановки, могу сказать, 
что это отрезок истории жизни одной молодой семьи, 

которая ждет пополнения,  когда им сообщают, что в их крови 
найдена вирусная инфекция ВИЧ. Далее показывают, как 
главный герой – Камбар - остается один на один с самим со-
бой, своими мыслями, где раскаивается за бурную молодость, 
полную безответственности и случайных связей. В этом 
эпизоде ребята хорошо показали отвержение общества… Он 
решает, что ему не жить и идет домой покончить с собой, где 
жена успевает спасти его  и заставляет поверить, что и такую 
страшную болезнь как СПИД можно победить. «Только вместе 
мы победим эту болезнь! Даже неизлечимую болезнь можно 
победить! Самое главное любить чисто и искренне», - говорит 
Улгаш. В конце они гуляют в парке уже с ребенком, и никто их 
не отвергает, а наоборот общаются с ними. На такой хорошей 
ноте они закончили постановку.

«Самое долгое для нас было из всех предложенных идей 
выбрать одну», - сказал Камбар.

Действительно, идей было много, и в каждой была своя из-
юминка, поэтому члены студенческого деканата решили объе-
динить все идеи. И это у них получилось. Свидетельством это-
му является 1-е место в конкурсе театральных постановок.

Э.аХатОва, 
зам.декана по воспитательной работе 

факультета культуры и искусств работе

Главной целью театральной постановки показать людям, 
что жизнь - это действительно подарок, данный нам свыше, и 
мы определяем свою судьбу. А также научить людей взаимо-
пониманию и поддержке друг друга. Больные СПИДом больше 
всего нуждаются в любви и поддержке близких, потому что 
если они не поддержат их, покинут, оставят наедине с про-
блемой, то другие люди и подавно не поддержат. И что им 
остается. кроме как покончить с такой жизнью или же мстить, 
заражая других здоровых людей. Таких людей не надо жалеть, 
их надо в полной мере обеспечить заботой и поддержкой. 
Именно с помощью этих чувств мы можем победить эту бо-
лезнь. Тогда, я думаю, больные СПИДом дальнейшую жизнь 
не будут тратить впустую, а начнут воплощать свои цели в 
реальность и ставить новые. Начнут жить с этой болезнью 
и помогать другим людям. У них будет полноценная жизнь 
и будущее. 

Я уверена, что не одна я верю в это, потому что идея теа-
тральной постановки заключалась именно в этом. Студенты 
Декоративно-прикладного отделения очень ответственно 
отнеслись к этому конкурсу и готовились около 3-х недель. 

еріктілердің ерлікке тұрарлық істері
Өмірде көмекке мұқтаж, зағип жандар бар. Осындай 

көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсету мақсатында түрлі 
шаралар ұйымдастырылып, университетімізде еріктілер 
ұйымы, «Бота» ҚҚ степендиаттарының еріктілік ұйымдары 
қызмет атқарады. 

Бұл ұйым мүшелері адамдарға көмек қолын созып, 
қайырымдылық көрсетуді өздерінің азаматтық парызы деп ұғады. 
Еріктілер ұйымы мүшелері және «Бота» ҚҚ стипендиаттарының 
еріктілері жақында Теректі ауданына қарасты Юбелейный 
ауылында Отбасы күніне орай ұйымдастырылған концерттік 
бағдарламаға белсене араласып, моральдық қолдау көрсетті. 
Концерттің ұйымдастыруына белсене атсалысқан Ақ Отау от-
басы қоғамдық бірлестігі директоры Алтынай Галимқызы, Нұр 
Отан ХДП өкілдері және ауыл адамдары алғыстарын білдірді.

Нұркен ӘМіраШев

Радость общения

әр оқушы  өз үйлерінен  алып шығып, жұмысқа студенттер мен 
оқушылар, сонымен қатар БҚМУ еріктілер тобының жетекшісі 
Альфия Сырымқожақызы, Балалар ауылы директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнар Сабырқызы білек 
сыбана  кірісті. Қызу жұмыс үстінде оқушылар мен  студенттер 
әзілдесіп те, естелік суретке  түсіп те үлгеріп жатты.

Бұл өткізген  іс-шараның  басты мақсаты – оқушылардың  
бос уақытын  пайдалы іске жұмсауға үйрету, еңбекке баулу, 
студенттер мен  оқушылардың қарым-қатынасын жақсарту, ең 
бастысы ұйымшылдыққа  үйретіп, «Бірлесе көтерген жүк жеңіл» 
екенін түсіндіру болатын.

Посещая Дом ветеранов 
труда, волонтеры ЗКГУ полу-
чают большую радость от про-
деланной работы. Общение 
со старшим поколением дает 
возможность приобрести жиз-
ненный опыт.

На этот раз студенты 
устроили большой концерт, 

который был посвящен Дню единства народа Казахстана. Песни, 
танцы пришлись по душе пожилым  людям. Танец «Кара жорга» 
не оставил равнодушным никого в зале, все участники концерта 
с удовольствием приняли участие в исполнении танца.

Время пролетело быстро, всем было радостно оттого, что 
два поколения понимали друг друга без слов. Огромную благо-
дареность выражали пожилые зрители. Студенты-волонтеры 
уезжали, надеясь на очередную скорую встречу.

ж.ЗДаНОва, 
студентка 2-го курса 

специальности «Казахский язык и литература»
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  м.өтемісов атындағы бҚму-дың 80 жылдық мерейтойы қарсаңында

Білім ордасына 80 жыл толып отыр, ол осы жылдар ішінде бір де бір өз атауын жойған жоқ. Бір ғана өзгермегені – түлектердің сусындап шыққан жоспарлы 
жоғары білімі. Ғалымдарды, қоғамдық және саяси қайраткерлерді, бизнесші, сондай-ақ «ақыл мен білімді, парасаттылықты бойына жиыстырған» мұғалімдерді 
тәрбиелеп өсірген осылар ғана еліміздің ең іргелі оқу орнының басты мақтаныштары болып қала бермек.

Университетіміздің туын желбіретіп жүрген түлектердің естелік әңгімелері мен тарихын назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Университеттің баға жетпес мұрасы
Кударова Ханафия: 

«Жастар халыққа адал қызмет етсін»

Кударова Ханафия Қарасайқызы 1925 
жылы 14 қазанда Чапаев ауданында дүниеге 
келген. Мектепте ұзақ жыл мұғалім болған 
әкесі кейіннен Чапаев аудандық білім бөлімінде  
әдіскер қызметін атқарған. Анасы үй шаруасы-
мен айналысып, балаларының тәрбиесіне көңіл 
бөлген.  Отбасында екі қыз, екі ұл тәрбиеленіп, 
кішкентайларынан білімге зейінді, еңбекқор 
болып өседі. Ханафия апай сұрапыл соғыс 
жылдары еңбекке ерте араласып, колхоз-
да егін орып, пішен жинаған. Майдандағы 
батыр бабаларымызға берілген тапсырма 
бойынша күніне бірнеше қолғап тоқыған. 
Жастайынан жауапкершілікті сезініп, еңбекпен 
есейген Ханафия Қарасайқызы Чапаев орыс 
мектебін 1943 жылы бітіріп, 1943-1945 жыл-
дары Орал педагогикалық институтында 
физика-математика факультетінде білім алған. 
1946-1948 жылдары Саратов педагогикалық 
институтында білімін жалғастырады. Еліне ора-
лып 1948 жылы Чапаев орыс орта мектебінде 
физикадан сабақ беріп, әріптестерінің ортасын-
да құрметке бөленіп, 1951 жылы Әбілов Хаби 
ағайға тұрмысқа шығады. Төрт жылдан кейін, 

яғни, 1952 жылы мамандардың жетіспеушілігіне 
байланысты Орал педагогикалық институты 
басшылығының шақыртуымен физика кафе-
драсына қызметін ауыстырады. 

Жастардың озық ойлы, білімді маман 
болып қалыптасуларына зор көңіл бөлген 
Ханафия ұстаз ол кездің өзінде оқулықтардың 
ж е т і с п е й т і н д і г і  б ы л а й 
тұрсын, орыс тіліндегі физи-
ка, математикаға арналған 
оқулықтарды қазақ тіліне 
аударып, қазақ т іл індег і 
оқулықтардың молаюына 
үлес қосқан. 

Педагогикалық қызмет 
пен үй шаруасын бірге алып 
жүріп, Алматыда физика-
ны оқытудың әдістемесінен 
кандидаттық жұмыстарын 
жоғары деген бағаға дай-
ындай жүріп, мүмкіндік бол-
май қорғауға бара алмай 
қалады. Ақыл мен білімді 
б ойына ж иыс тырып,  ө з 
і с іне тиянақ тылығымен,  
іскерлігімен Ханафия апай 
адал қызмет етіп, келешек ұрпақ елдің болашағы 
деп білімді мамандар тәрбиелеуді басты 
міндетім санайды.   

«Чапайда оқушы кезімізде,- деп бастады 
апай бізге әңгімесін, - Украинадан, Ленинградтан, 
жан-жақтан математикадан, физикадан, биоло-
гиядан өте білімді мұғалімдер келіп сабақ берген 
еді. Кабинет, оқу құралдары жоқ болғанмен 
сабақты ынталы жақсы оқыдық. Сол кісілердің 
берген білімі арқасында оқуға түстік.

Мен институтқа қызметке келген жылда-
ры ректор Ақмурзин болған еді, одан кейін, 
Кенжебаев, Ағелеуов болды. Ол  кезде физика 
кафедрасын Г.С.Якимович басқарған болатын. 
Кафедрада Е.Д.Жүнісов, Сатыбаев, Серов, 
Новикова деген мұғалімдермен қызметтес 
болдым. Мен олардан педагогикалық маман-
дар даярлаудағы сабақ беру әдісін үйренген 

едім, тәжірибе жинақтадым. Сол кезден бастап 
физика пәнін оқытудың әдістемесінен сабақ 
бердім, студенттерді қалалық, аудандық мек-
тептерде практикадан өту кезінде жетекшілік 
еттім. Шәкірттерімнің көбісі дерлік институтта 
физикадан оқытушы болуға қалдырылды, 
олардың ішінде Алтын Жұмашева, Рахметолла 

Құсайынов, Жәлел Сырым. Және басқалары 
облыстық, ауылдық жерлерде де мектептерде 
қызмет етуде. Көп жылдар куратор болдым, 
Ленинград, Мәскеу, Самара қалаларына барып, 
автобуспен, поезбен студенттермен ел көріп, 
жер көріп, саяхат жасайтын едік. Ол кезде заман 
басқа еді. Сөйтіп бала тәрбиелеу ісінде аянбай 
еңбек етіп, 1985 жылы еңбек демалысына 
шықтым.  Мен осы білім ошағында білім алып, 
еңбек еткенімді мақтаныш тұтамын».

Әңгіме барысында білгеніміз, Ханафия 
апай жасы үлкейсе де әлі күнге есте сақтау 
қабілетінің жақсы жұмыс атқаруы үшін түрлі 
сөзжұмбақтарды шешкенді жақсы көреді екен. 
Бос уақытында газет-журнал оқып, теледидардан 
жаңалық қарайтынын, қаламызда Н.Назарбаев 
атындағы физика-математика мектебі ашы-
лып жатқандығына қуанып отырғандығын да 

жеткізді. «Жастар жақсы білім алып, жақсы 
маман болсын, жақсы өмір сүрсін, халыққа адал 
қызмет етсін. Университет өткен шаралардан 
тыс қалдырмайды, баруға денсаулығым жара-
майды. Құрметтеп, мейрамдарға, жиындарға 
шақырып жатады, барлығына үлкен рахметімді 
айтамын»,- деп аналық алғысын білдіріп, өткен 
күндерден сыр шертті Ханафия апай. 

«Мен өзім 70-74 жылдары Орал пединститу-
тынан ағылшын тілі мамандығын алып, Теректі 
ауданында, кейін қалада №36 мектебінде 
мұғалім болып, қалалық білім бөлімінде әдіскер 
қызметін атқардым. Қазір зейнеттемін. Анамыз 
бізді білімді, ақылды және адал болуға үйретіп, 
жақсы-жаманның не екенін ұқтырып өсірді. Ол 
кісі жұмысқа да, үйдің шаруасына да шапшаң 
еді. Барлық ағайын-туманың тірлігіне де ара-
ласып, алыс, жақын демей шауып кететін. 
Үйден қонақ арылмайтын. Соларды көріп, біліп 
өстік. Әріптестері, шәкірттері де бұрын үйге 
жиі келетін. Қазірдің өзінде кафедра болсын, 
университеттің шаралары болсын, мереке 
сайын қалдырмай құттықтап, шақырып жатады, 
үлкейген шағында көпшілік жерге бара алмай-
ды, анамды елеп, ескеріп ұмытпайтындарына 
ризашылығымды білдіргім келеді,-дейді қызы 
Күләш апа.

Білімді шәкірт тәрбиелеумен ғана шектемей, 
қаншама ұстаздарға өз тәжірибесін үйретіп, 
мәртебелі мамандық иесі атануына өзіндік 
үлесін қосты. 40 жылға жуық педагогикалық кадр-
ларды тәрбиелеу ісінде кәсіби шеберлігімен, 
жанының ізгілігімен шәкірт жүрегіне жол таба 
білген ұстаз ретінде сый-құрметке бөленген 
Ханафия апай «Қазақ ССР-нің ағарту ісінің 
үздігі» медалімен, «Құрмет белгісі» орденімен 
және бірнеше құрмет грамоталарымен, алғыс 
хаттармен марапатталған, тыл және еңбек 
ардагері. Сүйікті де тәлімі мол ұстаз атанды, 
әріптестерінің алдында құрмет пен дәріпке 
ие, тума-туыстың да қадірлісі бола білген 
Ханафия апай - немере, шөбере сүйіп отырған 
бақытты әже. Қазір бір немересі Тамара Әбілова 
мемлекеттік «Болашақ» бағдарламасымен 
Америкада білім алуда. 

Ә д е м і  ә ң г і м е д е н  к е й і н  Х а н а ф и я 
Қарасайқызына денінің саулығын тілеп, 
шәкірттерінің ыстық ықыласы мен немере-
шөберелерінің қызығына кенеле беріңіз деген 
ақ тілекпен біз де тарқастық.

может стать любой, кто в течение учебного года 
проявил себя. И я с гордостью могу сказать, что 
треть учеников нашей школы – звезды.

Пока учитель рассказывал об учениках, эти 
самые маленькие гении без конца заглядывали 
в класс. Но это были не пустые болтания не 
знающих куда себя деть подростков. То это 
были юные фотографы из НОУ «Прометей», 
которые фиксировали жизнь школы и научного 
общества. То вдруг заглянули ребята в каких-то 
сказочных костюмах, чтобы повторить сценку 
– в школе шла неделя театра. Роняя плакаты 
и рулоны чего-то очень научного входили и вы-
ходили ученики.

- Прекрасный метод привития интереса к 
научной работе, к познавательной деятель-
ности учащегося за пределами школьной 
программы – метод научных проектов. Сейчас 
всё больше детей хочет активно участвовать в 
различных видах внешкольных работ. Мы счита-
ем, что метод проектов очень актуален в наше 
время, помогает ученикам раскрывать свой 
творческий потенциал. Свою деятельность в 
изучении проектных технологий я начала в 1998 
году первой работой «Полигоны в Западном 
Казахстане» (ученик 10 класса Юнусов Р.),  в 
которой  исследовали причины загрязнения 
природных компонентов нашего региона. В 
200З году научный проект на тему «Конфликт 
окружающей среды и здоровье человека» (уче-
ница 10 класса Вазыхова Н.) продолжил данную 
тему. Мы используем результаты этих работ 

В любом из учительских коллективов школ области вы 
встретите выпускников ЗКГУ. И о каждом из учителей можно 
рассказать много хорошего. Но не рассказать об этой школе на 
страницах нашей газеты, мы не смогли.

Наука начинается в школе

Ученицу Коршунову Юлию пригласили участво-
вать в университетской  команде, изучающей 
краеведческие материалы, которые  были 
представлены в г. Москва (Россия). Коршунова 
Ю. стала членом Малой Академии при ЗКГУ 
им. М. Утемисова и продолжила работу над  
новой темой «Функциональное значение ти-
пов поселений по долине реки Урал в 1862 и 
1999году».

Большой опыт НОУ «Прометей», в кото-
ром работают учителя школы Е.Н.Гудкова, 
Г.В.Бекетова, С.О.Шаяхметова, т.В.Романенко, 
О.п.Ганиева, Н.Ю.тыщенко, Г.С.Кужаева, 
завуч А.Х.Хасенова под руководством 
директора школы А.Г.Казмагамбетовой, 
публикуется в учебно-методических пособиях, 
каждая школьная научная работа принимает 
участие в городских, республиканских и даже 

международных конкурсах проектов, находит 
применение в практике.

- В этом году мой родной вуз отмечает свой 
80-летний юбилей. Наш школьный коллектив 
в основном состоит из выпускников этого 
уникального учебного заведения. Я и все мои 
коллеги желаем университету оставаться кузни-
цей отличных кадров. Хочу выразить огромную 
благодарность своим педагогам из геофака. 
Незабываемы уроки Марии Максимовны 
Фортушиной, татьяны Александровны 
терещенко, татьяны Львовны Дмитриевой, 
Константина Алексеевича Ли, татьяны 
Авдеевны Цыганковой, всех-всех препода-
вателей. Знания, которые нам были даны на их 
занятиях, стали огромным фундаментом нашей 
педагогической деятельности. Спасибо им и 
низкий поклон!

на уроках краеве-
дения. Научный 
п р о е к т  «Р о л ь 
В.Правдухина в 
организации экс-
педиций по реке 
Урал» (ученица 8 
класса Коршунова 
Ю.) был представ-
лен  в ЗКГУ им. 
М. Утемис ова, 
курировала эту 
р а б о т у  к . г . н . 
Терещенко Т. А. 

Вполне возможно, что взрослый человек, 
проснувшись утром, вдруг почувствует в себе 
непреодолимую тягу к науке. Неважно к какой. 
Но очень-очень захочет сделать научное от-
крытие, которое потрясет своей новизной весь 
мир! Мы допускаем подобное. Примером тому 
Михаил Ломоносов, из невероятной дали при-
бывший в Москву – за знаниями.

Такие исключительные случаи возможны, 
вот только исключения лишь подтверждают 
правило. На самом деле дети уже одарены 
природой, но у каждого свой ключ к раскрытию 
их потаённых талантов. Вот и занимаются 
учителя поиском этих самых ключей к двер-
цам кладовой детских душ в научном обще-
стве учащихся «прометей» при Областной 
школе для одаренных детей №8 во главе с 
руководителем НОУ, учителем географии 
высшей категории Ларисой Григорьевной 
ЧЕРНЕЦВОй, выпускницей Уральского пе-
дагогического института им. А.С.пушкина 
(ныне ЗКГУ им. М.Утемисова). Знакомство 
с ней произошла во время конкурса научных 
проектов «География в моей жизни», проводи-
мого в ЗКГУ, активной и постоянной участницей 
которого она является.

- В школе мы создаем ситуацию успеха и 
развития одаренности, - делится секретами пе-
дагогического мастерства Лариса Григорьевна. – 
Дети, увлеченные всеобщим вниманием к науке, 
находят что-то интересное для себя. Большой 
труд у учителей начальных классов. Малыши 
у нас тоже не остаются в стороне. Допустим, 
что проходит неделя биологии, в среднем 
звене рассматриваются проблемы охраны 
исчезающих животных Казахстана. Малышам 
предлагается принести в школу фотографии 
любимых животных или домашних питомцев, 
эти фотографии на полных правах занимают 
свое место на выставке. Кроме этого в школе 
действует программа «Город звезд». Звездой 
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Жыл үздіктері анықталды

Концерт, посвященный празднованию Дня победы, состоялся в актовом зале 
ЗКГУ им. М.Утемисова.

Он в мельчайших подробностях рассказывает о событиях, называя имена и фамилии, даты. Описывает местность, населенный пункт, 
чувства, которые пережил он или герои его рассказа. В какой-то момент забываешь, что ты в военно-историческом музее ЗКГУ. Ведь что 
такое музей в понимании многих людей? Это застывшие экспонаты, остановившееся время, свидетельства событий давно минувших 
дней. Но душа этого музея в его хранителе – директоре военно-исторического музея павле Романовиче Букаткине.

Пример мужества и патриотизма

Начало мая всегда сопряжено с приятными 
хлопотами. В эти дни в особом почете пожилые 
люди – свидетели военных дней. Ветераны 
Великой Отечественной войны, работники тыла, 
участники восстановления послевоенной раз-
рухи – люди невероятного мужества и терпения. 
Нарядным, торжественным аксакалам и дамам 
преклонного возраста дела далеких дней не ка-
жутся столь героическими, это была их жизнь, их 
будни. А молодежь, чествуя ветеранов, неволь-

но задумывается, что же толкало тогдашних 
двадцатилетних на пули и штыки, не высыпаясь 
и голодая, стоять у станков, строить в далеком 
тылу, судорожно вчитываясь в скупые строки 
фронтовых сводок, заводы и фабрики? И рвать-
ся на фронт… Каков был предел жертвенности 
у мальчишек и девчонок сороковых-роковых, 
приписывавших год-другой в документы, только 
чтобы наравне со старшими братьями с оружи-
ем в руках отстаивать свободу своей страны? 
И что значила для них Родина? Одна шестая 
суши под названием СССР? Или маленькая 
улочка в провинциальном городке, где прошло 
счастливое детство? Может, бескрайняя степь, 
которую мечтал с младенческих лет обскакать 
вдоль и поперек на любимом стригунке… Или 
терпкий аромат жусана, так волновавший по 
весне молодое сердце, гнавший солдата из 
окопа на вражеские пули, чтобы, победив, вновь 
полной грудью вдохнуть запах Родины? Ничего 
не скажут вам ветераны, за них скажут песни 
военных лет.

Сорок один ветеран Великой Отечественной 
войны и тыла пришли в ЗКГУ, чтобы вместе со 
студентами стать свидетелями замечатель-
ного театрального действа, подготовленного 
отделом по воспитательной работе, театром 
«Серпiн» под руководством Ж.Мурзалиева, 
артистами факультета культуры и искусства.

Торжество началось с минуты молчания.
Свои слова благодарности за подаренную 

нынешним поколениям возможность жить 
под мирным небом высказал ректор ЗКГУ им. 
М.Утемисова А.С.Имангалиев.

-День Победы – большой праздник. В эти 
дни будут чествоваться ветераны, пройдут 

парады. В стенах нашего университета про-
ходит республиканская научно-практическая 
конференция, посвященная первой военной 
летчитце-казашке Хиуаз Доспановой. Но не-
возможно выразить всю благодарность вам, 
уважаемые ветераны войны и работники тыла, 
поминутно приближавшие Победу! Наш универ-
ситет проводит большую работу по патриотиче-
скому воспитанию, ежегодно оказывается мате-
риальная помощь нашим дорогим ветеранам. 

Главное, чтобы это было не единовременная 
акция, а планомерная работа всех и каждого. 
И для этого у нас созданы все условия.

Состоявшийся праздничный концерт стал 
поистине праздником со слезами на глазах. 
Нехитрый репертуар из песен до боли знако-
мых с детства, созданных во время войны и 

фронтовой хроники: ночные бомбардировщицы, 
санитарки на передовой, рядовые и офицеры, 
матери и дочери. На всю оставшуюся жизнь им 
хватит подвигов и славы…

Под занавес в исполнении хора, всех 
участников праздничного концерта и присоеди-
нившегося к артистам зрителей прозвучала 
песня «День Победы». По окончании концерта 
ветеранам был дан праздничный ужин.

Свои пожелания читателям газеты «Оркен» 
выразил председатель Совета ветеранов 
ЗКГУ им. М.Утемисова Калам Жумашулы 
Суюншалиев:

-Что такое война? Это продолжение по-
литики иными средствами: огнем, штыком. 
Что такое война для человека, далекого от 
большой политики? Это лишения, страдания, 
смерть. Мы отмечаем День победы, завоеван-
ный ценой жизни двадцати семи миллионов 
человек. Это цена народа за ошибки поли-
тиков, страшная, невосполнимая цена. Это 
люди, добровольно расставшиеся с жизнью 
ради победы. Вот теперь вдумайтесь в глу-
бинный смысл понятий война и победа. Любая 
война, бунтарство, агрессия – противоесте-
ственны. Надо уметь выражать несогласие 
любыми мирными средствами. Сейчас моло-
дежь умная, развитая, смекалистая, так не 
хочется, чтобы она гибла в угоду чьих-то 
амбиций. поэтому надо неустанно вести 
разъяснительную работу, воспитывать дома, 
на учебе, работе. помочь каждому молодому 
человеку жить в мире и согласии.

Марта ДжуМагаЛиева

после. Звучали они как в исполнении ар-
тистов университета, так и в записи. Булат 
Окуджава, Владимир Высоцкий, Расул 
Гамзатов, Анна Герман – их голоса, как эхо 
военных лет, тревожат сердца слушате-
лей. Усиливют эффект театрализованные 
представления, в которых без единого сло-
ва актеры театра «Серпiн» разворачивают 
панораму Великой Отечественной.

Минутная заминка в четком ритме ра-
боты штаба – молодому комбату приходит 
трагическая весть. Несколько мгновений, 
и, утерев скупую слезу, офицер, под четкий 

ритм песни Высоцкого «Мы вращаем землю», 
вновь в строю.

Под «Эхо войны» в исполнении Анны Герман 
- встреча за минуту до расставания фронтового 
офицера и врача медсанчасти. Все как на войне 
– трагическое и глубоко лирическое рядом. И 
красной линией – женские лица войны. Кадры 

Помнит мир спасенный…

Станция Джаныбек. Именно отсюда неспо-
койный историк начал главный труд своей жизни 
– доказательство того, что Западный Казахстан 
был ближним тылом Сталинградских сражений 
и подвергался бомбардировке врага. Именно он, 
автор книг и многочисленных статей, впервые 
рассказал о том, что эта небольшая станция под-
вергалась атаке вражеских бомбардировщиков, 
что джаныбекцы участвовали в восстановлении 
железной дороги, ведь именно через эту стан-
цию шли на фронт эшелоны с военным грузом и 
раненными. Сельчанам приходилось хоронить 
своих погибших и погибших из разбомбленного 
поезда, стоить ложный аэропорт. Чтобы помочь 
фронту, героические джаныбекцы разбирали 
свои дома и отправляли строительный материал 
на фронт для укрепительных сооружений.

-В начале 60-х годов я по своим служеб-
ным делам был в Джаныбеке и остановился в 

Каждое посещение этого музея – это урок 
мужества и патриотизма, возможность прикос-

нуться к памяти о подвиге 
народа, а общение с Павлом 
Романовичем – пример того, 
как надо уметь не книжно, 
а на самом деле любить 
Родину, быть патриотом зем-
ли, которая взрастила тебя, 
как уметь быть ей благодар-
ной. И доказательством тому 
его боевые награды – три 
ордена Отечественной вой-
ны, орден Красной Звезды, 
множество медалей.

Он все еще в строю, 
боевой офицер и гражданин, 
в одном ряду со студен-
тами и преподавателями 
прошествовал по празд-
ничной площади во время 
Первомая.

гостинице. Там мне и рассказали, что  гости-
ницу, и некоторые жилые дома после войны 

построили россияне 
– вернули давний 
долг благодарные 
жители Сталинграда, 
-  г о в о р ит Пав е л 
Романович.

Молодой, подтя-
нутый, интересный, 
он с заметным удо-
вольствием гово-
рит об обновлении 
музейного фонда, а 
за спиной – война, 
фронт, более 60 -
летний стаж рабо-
ты и целая история. 

16-21 сәуір аралығында өткен 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 80 жылды-
ғына орай «Жастар және ғылым» атты 
студенттер мен магистранттардың 
ғылыми апталығының қорытынды кеші 
өтті. Осы апталық  аясында өткізілген 
шаралардың қорытындысы бойынша 
үздіктер марапатталды. 

ҒылыМ АптАлыҒы 
қорытындыланды

Ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
үздік баяндамасы үшін 1 дәрежелі ди-
пломмен дизайн мамандығының студенті 
Сарбалиева Раушан, мәдени тынығу жұмысы 
мамандығының студенті Аймұханбетова Мира, 
мемлекеттік жергілікті басқару мамандығының 
студенті Ташкенов Нұрлыбек, қазақ тілі мен 
әдебиеті мамандығының студенті Қапашева 
Анар, халықаралық байланыс мамандығының 
студенті Мұқанов Ринат, орыс тілі мен 
әдебиеті мамандығының студенті Новиков 
Кирилл, маркетинг мамандығының студенті 
Тресова Әсемгүл, құқықтану мамандығының 
студенті Сисенғалиева Анар, халықаралық 
қатынастар мамандығының студенті 
Касьянова Фатима, қаржы мамандығының 
ст удент і  Иргалиева Зарина, тарих 
мамандығының студенті Сүндетқали Индира, 
химия  мамандығының студенттері Мұқашева 
Мәншүк, Казманов Ильяс, Келмұханов 
Қуаныш, шет тілі: екі шет тілі мамандығының 
студенті Зубкова Елена, информатика 
мамандығының студенті Абдрахманова 
Айбарша, география  мамандығының студенті 
Тілеубергенова Айдана, педогогика және пси-
хология мамандығының студенті Жаңабаева 
Рахимаш, музыкалық білім мамандығының 
магистранты Бекеева Галия, математика 
мамандығының студенттері Стульников 
Евгений, Тілебалиев Мақат, Перпелкин Артем,  
физика мамандығының студенті Казиева 
Дамира, биология мамандығының студенті 
Кучукова Динара, тарих мамандығының 
студенті Гайсина Альбиналар марапатталды 
және  апталық аясындағы шараларға белсенді 
қатысып, ұйымдастыру жұмыстарына 
атсалысқан студенттердің есімдері ерекше 

аталып, марапатталды.
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Әр ғылымның түп шарты - ақиқат 
ақмолла

№4, мамыр 2012 жыл

Тарих және құқық факультетінің жаршысы

Соғыс – адам баласының басына 
түсетін ең ауыр қасірет. Биыл Ұлы Отан 
соғысының басталғанына 71 жыл, Ұлы 
Жеңіске 67 жыл. Бұл соғыс өзінің табанды 
күресімен, әйгілі ірі шайқастарымен мәңгі 
тарих сахнасына жазылмақ. Жеңістің бас-
ты себебі, әрине, халқымыздың Отанға 
деген сүйіспеншілігі, сын сағатта бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып, бір отбасы 
адамдарындай қимылдай білуі. Бұл Жеңісте 
қазақстандықтардың қосқан үлесі зор. Кеңес 
Армиясының қатарында 1 млн. 360 мың 
қазақстандық жауынгерлер қан майданда 
шайқасты. 600 мың қазақстандық майдан 
далаларынан қайтып оралмады. Сол 

жауынгерлердің қатарында өңіріміздің азаматтары да майданда 
соғысып, тылда еңбек етті. 76 мыңға жуық батыс қазақстандық  
жерлестеріміз соғыс майданына шақырылды. Олардың 
40 жауынгері Совет Одағының Батыры, алтауы –Даңқ 
кавалерлері  атанды. Көптеген жаужүрек жауынгерлеріміз ор-
дендермен, медальдармен марапатталды. 

Адамзат тарихы бастан өткерген зұлмат соғыста мыңдаған, 
миллиондаған адамдар бостандық үшін күресіп, өз өмірлерін Ұлы 
Жеңіс жолында құрбан етті. Ағылшын саясаткері А.Чемберлен 
«соғыста жеңгендер болмайды, тек жеңілгендер ғана болады» 
деп айтқан. Дегенмен, 9 мамыр – халқымыздың батырлығы мен 
батылдығын, күш-жігерін, өр мінезін көрсетіп қана қоймай, бейбіт 
өмір, жарқын болашақ үшін жанын қиған, Жеңіс туын желбіреткен 
батыр жауынгерлерімізді еске алар қастерлі де қасиетті күн. Бұл 
күнді жақындатқан, фашизмге қарсы жан аямай күрескен әрбір 
жауынгерге біз, бүгінгі ұрпақ, мәңгі қарыздармыз. 

Елбасымыз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрдайым 
ардагерлерге көмек көрсетіп отырады және ардагерлер 
мұқтаждықтарын ең алдымен өтелуін аса назарға алып отыр. 
Елбасымыздың бұл ұстанымымен әбден келісуге болады. 
Өйткені, ардақты ардагерлеріміз бүгінде саусақпен санарлықтай. 
Бүгінгі ұрпақтың абыройы да, мақтанышы да осы ардагерлер. 
Ардагер аталарымыздың ерен еңбектері, ерліктері әлі талай 
ұрпаққа үлгі-өнеге болары еш күмән тудырмайды.

айнура иХСаНОва,
 тарих мамандығының 1 курс студенті

 07101а тобы

ерліктері ел есінде

Этот праздник является праздником понимания, дружбы и 
согласия, которые нам необходимы для мирной жизни. Когда 
был Советский Союз, 1 мая в Казахстане отмечали как День 
международной солидарности трудящихся. По традиции 
казахстанцы в этот день выходили на улицы для Участия в 
митингах. С обретением независимости в стране указом пре-
зидента РК Н.А.Назарбаева от 18 октября 1995 года 1 мая стало 
Днём единства народа Казахстана. Таким образом,  праздник 
начал отмечаться с 1996 года. По утверждению политических 
деятелей Казахстана, сохранение межнационального и межре-
лигиозного согласия является одним из главных приоритетов 
политики нашего государства.

В эти дни представители национально-культурных центров 
рассказывают о своих обычаях и традициях. Любой повод 
хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу 

счастья. Так пусть же таким поводом станет праздник  Единства 
народа Казахстана! 

 айнура ДуСуМОва, 
07302 гр.

1 мая мы празднуем День единства народа Казахстана, добрый и светлый праздник. Казахстан является многонацио-
нальной страной, объединившей 130 народов и национальностей. В эту большую семью входят казахи, узбеки, украинцы, 
русские, корейцы, немцы, киргизы, уйгуры, евреи, китайцы, грузины, армяне и многие другие.

«В единстве народов сила!» 

АттАндыҚ сАпАрғА, 
көңілде мол АрмАн...

Білім ап саяңда, өткердік сан жылды,
Өткердік сан жылды, қызықтап ән жырды....
Аттандық сапарға, көңілде мол арман,
Аттандық сапарға, тосады жол алдан...

14 мамыр күні №3 оқу ғимараттың акт залын-
да құқықтану мамандығы 4 курс студенттерінің 
ұйымдастыруымен «Аттандық сапарға, көңілде мол 
арман...» атты қоштасу кеші өтті. 

«Құқықтық пәндер» кафедрасының оқытушысы, топ кура-
торы Асильбекова Ғалия Әбдіқадырқызы салтанатты кешті 
аша отырып, түлектерге деген жылы сөздері мен тілектерін 
арнады. 

Кеште ұстаздар мен түлектерге арналған ән де шырқалды, 
би де биленді, көркем сөз де оқылды, күй де шертілді. Бір 
қызығы, оқытушылар студенттер дайындаған әртүрлі тапсыр-
маларды орындап, ұстаз - білімді де тәжірибелі маман, келер 
ұрпаққа берер тәлімі мол адам екенін тағы бір дәлелдеді. 

«Құқықтық пәндер» кафедрасының оқытушысы, доцент 
Нәбиев Жұмабай Нәбиұлы студенттердің бүгінгі ұйымдастырған 
концерттік бағдарламасына алғысын білдіріп, алдағы уақытта 

өмірдің қиын кезеңдерінен сүрінбей өтіп, арман-мақсаттарына 
қол жеткізулеріне тілектес болды. Кеш соңында түлектер 
«Студенттер вальсін» хормен айтып, қимастық көңілдерін 
білдірді.

«Оқу – білім  бұлағы, білім – өмір шырағы», -демекші мына 
өмірде адам болып қалу үшін, мақсатына жету үшін оқу, білім 
керек. Білім нәрімен сусындап, өзіміздің сүйікті мамандық иесі 
болуды мақсат ете отырып, жоғары оқу орнына келдік. Әрине, 
осы университетке қабылданған кезде біз бала болдық, көп 
нәрсені біле бермедік, өмірдегі алған тәжірибеміз де аз бол-
ды. Алғашқы курста мүмкін, «студент» деген сөздің салмағын 
сезінбеген де шығармыз, алайда бұл қателікті түзедік деп 
ойлаймыз. 

Міне, жеңісі мен жетістігі, қуанышы мен қызығы, қиындығы 
мен қарбалысы мол студенттік өмірмен де қоштаспақпыз, 
бірақ адам өмір бойы оқумен өтеді деген сөздің шындығы 
бар. Студенттік өмірмен қоштасқанмен, саясында білім алған 

Хамида ихсанқызы: «адамның өмірі парасатпен өлшенеді...»
Биыл қасиетті қара шаңырақ 80 жылдық мерейтойын тойламақ. Осы жылдар ішінде 

білім ордасында сапалы білім алып, университеттен өмірге жолдама алған түлектер 
еліміздің түкпір-түкпірінде абыройлы қызмет жасап жүр. Олардың ішінде өзінің туған 
ордасында қалтқысыз еңбек етіп, ұлағатты да тәжірибелі ұстазға айналған жандар да 
бар. Солардың бірі – тасқала өңірі топырағынан қанат байлап ұшып, 1974 жылдан бері 
оқу ордасында ұстаздық қызмет атқарып жүрген, тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент Қожабергенова Хамида Ихсанқызымен арада болған сұхбатты назараларыңызға 
ұсынамыз. 

- терең ізденіске толы еңбек жолыңыз қалай басталып 
еді?

- 1969 жылы Орал педагогикалық  институты тарих 
факультетіне оқуға түсіп, 1974 жылы қызыл дипломмен бітірдім, 
бірден КСРО  тарихы кафедрасына жұмысқа қалдым.

- Студенттік өмірден есте қалған ерекше жағдайларды 
айтып берсеңіз?

- Студенттер ауыл шаруашылық жұмыстарға араласатын, 
яғни жыл сайын тамыз-қыркүйек айларында тұтас факультет 
жұмысқа алынатын. Мысалы, Шымкент облысының Пахтапраль 
ауданына мақта жинауға барған едік. 1  эталон студенттер. Топ 
басшылары  М. Абдиров және осы университетте жұмыс жасап 
жүрген Р. А. Абузяров ағамыз болды.

Мен партия мүшесі едім, факультет деканы М. Тілеужанов 
«сен коммунистсің» деп жылда алдыңғы қатарда жұмысқа алып 
кететін.

  университеттің 80 жылдығына                                   

Құрылыс отрядтарын-
да жұмыс жасайтынбыз. 
Жаздай жұмыс жасап, күзде 
қалтамыз ақшаға толы 
қайтатынбыз, еңбекақымыз 
-  700 - 800 с ом болды. 
Өзімізге қажетті киім, оқу 
құралдарын алатын едік. 

-  У н и в е р с и т е т  
қабырғасында қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? 

- Тарих факультеті қабырғасына келгеніме 43 жыл бол-
ды. Содан табан аудармай қызмет етіп келемін.Кандидат 
дәрежесінде диссертация қорғадым, доцент атағын алдым, кафе-
дра меңгерушісі, декан болып жұмыс жасадым, Ғылыми диссовет 
мүшесі болдым, яғни, толыққанды, мазмұнды, абыройлы қызмет 
жасадым деп айта аламын.

- Қазіргі университеттің даму қарқыны деңгейі жайында 
не айта аласыз?

- Университет 80 жылдық мерейтойын тойлау қарсаңында. 
Бұл - іргелі оқу орны, республика деңгейінде алдыңғы қатарлы 
оқу орны. Мыңдаған білікті кадрлар даярланды. Университет 
бүгінгі таңда бакалавриаттың 52 мамандығы, магистратураның 
24 мамандығы, Phd докторантураның 4 мамандығы бойынша 
кадрларды дайындайды. Европалық кредиттік жүйеге енді. Тарих 
факультеті университетте бірінші болып кредиттік жүйеге енді. 
Әрине, басында қиыншылықтар кездескенмен,  қазір бұл жүйенің  
барлық ерекшеліктері игерілді (ұйымдық, әдістік, ғылыми деген 
сияқты).

Университет ректоры, академик  А.С. Иманғалиев, университет 
проректорлары, университет ұжымымен бір адамдай қоян-қолтық 
жұмыс жасауда. 

Әрине, университет кадр тұрғысынан жасарды.  Осы 
әріптестеріме қарап, қуанып, мерейленіп жүремін.

Университетте жұмыс жасау жанқиярлықты қажет етеді. 
Себебі, ұрпақ тәрбиелеу, олардың болашағына жол ашу, көмектесу, 
демеу үлкен жүректілікті талап етеді. Мен үшін студент – басты 
құндылық. Оларға барлық сезімімді аямай беріп, барлығын бір 
құшаққа сыйғызуға ұмтыламын.

- Киелі қара шаңыраққа айтар лебізіңіз...

- Факультет ұжымы өте тату,  тәжірибелі, ұлағатты ұстаздардан 
үлгі-өнеге алып жүрген жас әріптестер осы ізді жалғастыруда. 

Қара шаңырақ – білім ошағым БҚМУ ұжымына жаңа 
ұмтылыстар, толағай табыстар, жемісті жетістіктер тілеймін. 
Адамның өмірі парасатпен өлшенеді, елге, ұрпаққа не бергеніңмен 
өлшенеді. Қарыштаған Қазақстанның өршіл тарихында жастардың 
ізі сайрап жатсын деймін.

Сұхбаттасқан: Әсем Мырзабаева, 
аймақтану мамандығының 1 курс студенті

университетімізді ешқашан ұмытпаймыз!
Саналы тәрбие мен сапалы білім бере білген ұлағатты 

ұстаздарды мақтанышпен еске алатын боламыз! Ұстаздарға 
мың алғыс айта отырып, денсаулық, табысты жылдар, жемісті 
еңбек тілейміз!

Ендігі уақытта шәкірттерінің қол жеткізген әрбір жетістігі, 
ұстаздар үшін мақтаныш болмақ!

2012 жыл түлектері
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Экономика - танымы терең сала

№5, мамыр  2012 жыл

Экономика және басқару     
         факультетінің жаршысы

Қарттарым - асыл қазынам!

Фондовый рынок - это интересно. На нем 
можно не только неплохо заработать, 

но и проверить свои способности аналитика и 
прогнозиста, получить удовольствие от само-
го процесса - многие инвесторы признают, 
что трейдинг является для них своего рода 
интеллектуальной игрой. Однако, как и в любой 
игре есть победители и проигравшие - на бирже 
не могут зарабатывать все, кто-то неизбежно 
оказывается в убытке. Причем победителями 
в фондовой игре, как правило, становятся наи-
более подготовленные или, значительно реже, 
наиболее везучие.

С 27 февраля по 4 мая 2012 года прово-
дились учебные торги «Биржевой симулятор» 
для студентов высших учебных заведений, 
организованные ТОО «Информационное 
агентство финансовых рынков «ИРБИС» при 
поддержке АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE).Конкурс инновационных бизнес-проектов 

«BUSINESS HOLIDAY»

Қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-
үйлері - бүгінде қарттарға қамқорлықты жүзеге 
асыратын мемлекеттік мекемелердің кең тараған 
түрі. Интернат-үйінің негізгі міндеттері мыналар 
болып табылады: қарттар мен мүгедектерді 
материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету, оларға 
үйдегіге ұқсас өмірдің қолайлы жағдайларын жа-
сау, онда тұратын адамдарға күтімді ұйымдастыру, 
оларға медициналық көмек көрсету және 
мәдени-бұқаралық жұмыс жүргізу, мүгедектерді 
әлеуметтік-тұрмыстық және еңбектік ақтап алуға 

бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру.
Осы мақсатта 2012 жылдың 8 мамырын-

да экономика және басқару факультетінің 
белсенді студенттерінің ұйымдастыруымен 
және «Жас экономист» жастар қоғамдық 
бірлестігінің қолдауымен қаламыздағы «Қарттар 
мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі 
Орал медициналық әлеуметтік мекемесінде» 
«Қарттарым – асыл қазынам!» атты концерттік 
шарасы өткізілді. Осы жолы мекеме орталығында 

В современных условиях инновации 
становятся основой развития отраслей ре-
ального сектора экономики. Инновационное 
развитие, которое является основой экономи-
ческого роста, основано на систематическом 
внедрении современных достижений науки 
и научно-технической деятельности. В связи 
с этой программой 24-26 апреля 2012 года 
команда экономического факультета в со-
ставе  Тимешева Ж. – 09302 «Экономика»,  
Баймукашева А. – 09304 «Маркетинг», 
Уразова А. – 09203 «Бухучет», Енгалычева 
А. – 09203 «Бухучет», под руководством 
преподавателя кафедры «Менеджмент и 
предпринимательство» 
Чудровой В.У. участвовали 
в 3 Международной дело-
вой игре и конкурсе иннова-
ционных бизнес-проектов 
«BUSINESS HOLIDAY» со 
школой молодых ученых 
«Школа инновационного 
предпринимательства» в 
г. Тольятти Поволжского 
государственного универ-
ситета сервиса. 

24.04.2012 г. прошли 
мастер-класс и тренинг 
школы молодых ученых 
«Школа инновационного 
предпринимательства», 
где были прослушаны 
мастер-классы, тренинги 
и лекции по тематике:

1. Зарубежный и отечественный опыт 
трансфера технологий.

2. Инновационная инфраструктура 
(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.)

25.04.2012 г. «Мозговой штурм» «Бизнес-
идеи за час» после распределения тематик 
инновационных бизнес-проектов. Командная 
работа над бизнес-проектом.

26.04.2012 г. были презентации бизнес-
проектов, где наша команда успешно 

выступила, четко ответили на все вопросы 
строгого жюри, которое отметило, что эта 
команда пришла не участвовать, а побеж-
дать. Членами жюри были руководители 
инновационных центров, бизнес-центров, 
креативных организаций г. Тольятти, ими 
положительно отмечены ответы и актуаль-
ность 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 место 
в номинации «Инновационный прорыв» 
и 3 место в номинации «Эффективный 

бизнес», а также каждая получила серти-
фикаты участника «Школы инновационного 
предпринимательства».

При подготовке бизнес-проекта были 
предоставлены все условия, а именно, 
Интернет-кафе, библиотека. В перерывах 
между подготовкой с иногородними провели 
экскурсию по старейшему городу Тольятти. 
Со стороны организаторов мероприятий был 
теплый прием, надеемся, что такие мероприя-
тия будут продолжаться и расширяться.

в.у. ЧуДрОва,
преподаватель кафедры 

менеджмент и предпринимательство                       

данного проекта для Казахстана. «Пожелаем 
успеха всем студентам, пусть победит силь-
нейший!» - в заключении сказал Евгений 
Мухамеджанов. 

7 мая 2012 года в главном корпусе ЗКГУ им. 
М.Утемисова в конференц-зале собрались сту-
денты и преподаватели для поддержки нашей 
команды и, затаив дыхание, ждали  оглашения 
результатов игры. В онлайн режиме были 
подведены итоги обучающих торгов. И какова 
была радость, гордость и ликование, когда 
победителями серии игр признали команду 
Западно-Казахстанского государственного 
университета имени М.Утемисова, обойдя 
таких сильных соперников, как ГУ «Южно-
Казахстанский университет имени М.Ауезова» 
(г. Шымкент) и Казахстанско-Британский техни-
ческий университет (г. Алматы).

В состав группы входили студенты 2 и 

жұмыс атқарып жүрген мәдениет қызметкері 
Райхан Нажемиденовна 9 мамыр Ұлы Жеңіс 
күніне орай жастарымызға ұсыныс тастаған 
болатын. Бұл ұсынысқа студенттеріміз үлкен 
жауапкершілікпен қарап, кішіпейілмен бас иіп, 
зор мейіріммен қабыл алды. Шараның мақсаты 
студент жастарға әдептіліктен аспай ата-анасын 
ардақ тұтуға, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп 
қателіктерге бой алдырмау, бос уақыттарын 
тиімді пайдаланып ізгі істерге бағыттау, күнделікті 
өмірді аз ғана болсын ерекше етуге мүмкіндік 

беру, сонымен қатар, басқа да жастардың осы 
мәселеге көзқарасын өзгертуге тырысу болып 
табылады.

Студенттердің шынымен де қолдауды қажет 
ететін жандарға қол ұшын беріп, көмекке келуі, 
осы секілді жобаларды жүзеге асыру арқылы 
қарияларымызға жалғыз еместігін, олар қоғам 
үшін қымбат екенін білдіруі қарттарымызға үміт 
отын сыйлады. Елімізде осындай азаматтардың, 
жастардың, соның ішінде қамқордағы жандардың 
жанына бір сәт болса да қуаныш сыйлайтын 
азаматтар саны арта беріп, осындай игі істер 
жалғасын таба берсе екен деймін.

Әсемгүл Шукиева, 
экономика және басқару факультетінің 

студенттік деканы

ПобеДили - сильНейшие!

На фото: А. Хрокалов, Д. Чегенбаев (капитан команды), 
А. Джамалиев, Т. Байгуатов, Р. Хисаметдинов 

Данный проект был ориентирован на 
студентов ведущих казахстанских вузов эко-
номических специальностей, позволяющих 
молодым участникам повысить финансовую 
грамотность, ознакомиться с принципами ра-
боты в торговой системе KASE, сформировать 
понимание реального состояния казахстанско-
го рынка акций, а также приобщить их к культу-
ре инвестирования на рынке ценных бумаг.

Впервые торги были проведены в конце 
2008 года. В этом году впервые Агентство 
организовало региональные учебные торги, 
которые проводились дистанционно посред-
ством сети Интернет. На протяжении всей игры 
участники обучающих торгов использовали 
торговую платформу sTrade, разработанную 
сотрудниками ТОО «eTrade.kz».

Всего в их числе указанных играх при-
няла участие 21 команда из Международная 
Академия Бизнеса (г.Алматы), Университет 
Международного Бизнеса (г.Алматы), Казахский 
Национальный Университет им. Аль-Фараби 
(г.Алматы), Университет «Туран-Астана» 
(г.Астана) и другие.

На открытии торгов Евгений Мухамеджанов, 
Генеральный директор Агентства ИРБИС, отме-
тил важность и своевременность реализации 

3 курсов Факультета «Экономики и управ-
ления», обучающихся на специальности 
«Экономика» Чегенбаев Далель,  на специаль-
ности «Финансы» Хрокалов Артем, Байгуатов 
Тимурлан, Джамалиев Артур и Хисаметдинов 
Роман. На момент завершения серии им уда-
лось сформировать наибольший по стоимости 
портфель - 5 276 771 тг. На протяжении всей 
игры студентов поддерживали и наставляли 
декан факультета «Экономики и управле-
ния» Г.И. Нестеренко и руководитель группы 
преподаватель кафедры «Учёт и финансы» 
Елизавета Анатольевна Скок.

По итогам тестовых обучающих торгов 
участники, набравшие наибольшее количество 
очков по итогам личного зачета, были награж-
дены сертификатами и денежными призами, 
в размере:

1 место - 200 000 тг;
2 место - 100 000 тг;
3 место - 50 000 тг.
Кроме того, участникам, занявшим пер-

вое место, предоставилась возможность 
прохождения студенческой практики в АО 
«Казахстанская фондовая биржа».

За весь период проведения тестовых 
обучающих торгов участники заключили 2 070 
сделок с ценными бумагами общим объемом 
на сумму 100,83 млн. тенге.

Я считаю, что данные учебные торги по-
зволили студентам:

некоторое время побыть трейдером в игро-
вом режиме, стать участником некой стратеги-
ческой игры в режиме реального времени;

без всякого риска приобрести опыт при-
нятия инвестиционных решений и оценить 
свои способности эффективно торговать на 
бирже;

познакомиться с инструментами и возмож-
ностями фондового рынка, сформировать по-
нимание реального состояния казахстанского 
рынка ценных бумаг;

ознакомиться с работой торгового 
терминала;

повысить свою финансовую грамотность;
осуществить операции покупки (продажи) 

ценных бумаг на рынке, имеющим характери-
стики, аналогичные реальным торгам;

возможность заключение сделок с наибо-
лее ликвидными акциями на KASE.

Декан факультета Экономики и управле-
ния Нестеренко Г.И. подчеркнула значимость 
подобных проектов для студентов и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество с ТОО 
«Информационное агентство финансовых 
рынков «ИРБИС» (Агентство) и активность на-
ших студентов.

е.а. СкОк,
преподаватель кафедры  «Учет и финансы»
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Филолог
Тіл – татулық тірегі

Сәуір айының 9-14 жұлдызында филология факультетінің 15 студентті сол 
факультеттің деканы Утегенова Қарлыға тасқалиқызының жетекшілігімен академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша Уфа қаласында бір апталық оқуға барып 
қайтқанбыз.

БАшҚұрт елінде АлғАн Білім
Башқұрт мемлекеттік 

университетінің фило-
логия және журналистика 
факультетінің  оқытушы 
құрамынан үш пән бойын-
ша дәріс тыңдауға барған 
біз оқу орнының тұрмыс-
тіршілігімен танысып, өз 
университетімізбен  са-
лыстырып, оқу жүйесінде 
к ө п т е г е н  ұ қ с а с т ы қ 
п е н  а й ы р м а ш ы л ы қ т ы 
аңғардық.  Бұл оқу орнында 
өткен бір жұмада Башқұрт 
халқының ауыз әдебиеті, 
башқұрт тілінің фонети-
касы және текстология-
сы пәндерінен  дәрістер 
тыңдап, апта соңында 
е м т и х а н  т а п с ы р д ы қ . 
Дәрістерді орыс тіліне 
қарағанда башқұрт тілінде 
тыңдау студенттер үшін 
қызық ты да,  т үс ін і к т і  
болды. Тілдері бізге өте 
ұқсас болғандықтан башқұртша сөйлеген 
оқытушыларды түсіну қиынға соқпады. Өз 
тілімізбен ұқсастырып,  дәрістерді бар ынта-
жігерімізбен, қызығушылықпен тыңдап, сабақ 
барысында жақсы араласып отырдық.

Уфа  қ аласында аз уақыт болс ақ 
та, қандас бауырларымыздың  тұрмыс-
тіршілігімен, мәдениетімен, салт-дәстүрімен 
сол қаланың көрнекті, көне жерлерін аралау 
арқылы таныстық. Айтып өтсем, алғашқы 
барған жеріміз – Мәжит Ғафури атындағы 
Башқұрт академиялық драма театры. Театр 
жұмысшыларының бізді жылы шыраймен 
құшақ жая қарсы алып, жалпы Қазақстан 
жайлы жақсы ойларын айтып, игі тілектерін 
білдіруі біз үшін үлкен қуаныш, ұмытылмас 
сәт болды. Драма театрда қойылған башқұрт 
халқының салт-дәстүрі туралы көп мәлімет 
алдық. Одан кейінгі күндерде оқудан тыс 
уақытта барған тарихи, әсем жерлерін 

тамашалап ерекше әсерде болдық.
Башқұрт халқының қонақжайлығын, 

бауырмалдығын сезініп, сол елде өткен 
күндеріміз қызыққа толы болды. Журналистика 
факультетінің  оқутышысы Мунира Фатиховна 
мен студенттері Юлиза мен Зульфия бір апта 
көлемінде қасымызда болғаны үшін оларға  
алғысымыз шексіз. Және де бізді  бастап 
барған, сол оқу орнымен байланыс жасап, 
осындай тиімді оқуды ұйымдастырғаны үшін 
деканымыз Қарлыға Тасқалиқызына  студент-
тер атынан үлкен алғыс айтамын. 

Бір апталық сәтті сапарымыздан алған 
біліміміз болашақта пайдаға асады деген 
үміттемін. Ал алған әсеріміз ұзақ жылдар 
бойы жадымызда сақталады.

жұлдыз ЗДаНОва, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының  

2 курс студенті

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
(по итогам конференции)

В нашем университете в рамках государственного социального заказа по проекту Управления внутренней политики 
ЗКО под эгидой Республиканской акции «Будущее начинается сегодня» прошла Международная научно-практическая кон-
ференция в режиме on-line «проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе образования в контексте 
культуры мира». 

Данная конференция прошла под эгидой 
Республиканской акции «Будущее начинается 
сегодня». Эта тема как нельзя лучше подходит 
под тему конференции, потому что именно 
духовно-нравственное воспитание будущего 
поколения нашей страны волновало каждого 
участника конференции.

Конференция прошла на высоком про-
фессиональном уровне, как по содержанию и 
значимости предъявленных в ней докладов, 
так и по уровню ее организации.

Об этом написал в своем отзыве о конфе-
ренции Президент Ассоциации татарских и 
башкирских национально-культурных центров 
Республики Казахстан тауфик КАРИМОВ: 
«Особо тепло хочу поблагодарить коллег-
соотечественников, которые провели 
грандиозную организационную работу по осу-
ществлению мероприятия, созыву профес-
сионалов не только страны, но и междуна-
родного сообщества. Для меня конференция 
была весьма содержательной, интересной, 
полезной для осуществления на практике. 
позволила по-новому посмотреть на пробле-
му исламского ренессанса,  перестройки си-
стемы образования в духовно-нравственном 
воспитании молодежи. Спасибо организато-
рам конференции за инициативу и неравно-
душие к будущему нашей страны!»

По итогам конференции Тауфик Каримов 
прислал благодарственное письмо ректору 
Западно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М.Утемисова Имангалиеву А.С., в 
котором, в частности, он отмечает: «Уважаемый 
Асхат Салимович! Желаем Вам, и руководимо-
му Вами профессорско-преподавательскому 
коллективу Университета крепкого здо-
ровья, благополучия и новых успехов на 
ниве образования и воспитания будущего 
нашей страны, новых достижений в научной 
деятельности».

С позитивной оценкой и пожеланием 
продолжать бесценный опыт обмена на-
учными взглядами обратилась доктор пе-
дагогических наук, профессор Башкирского 

государственного университета, Заслуженный 
деятель науки БАССР, член МАПРЯЛ, дей-
ствительный член Академии педагогических 
и социальных наук, заслуженный работник 
высшей школы и почетный работник высше-
го профессионального образования России  
Лена Галеевна САЯХОВА: «Тема научно-
практической конференции «проблемы фор-
мирования общечеловеческих ценностей в 
системе образования в контексте культуры 
мира» актуальна и отражает особенности 
современной культуры, в которой коммуни-
кативное пространство наполнено челове-
ческим участием. Выступления докладчиков 
интересны, многовариантны; идеи и иссле-
дования российских и казахстанских ученых 
заслуживают пристального внимания и 
изучения. 

Особо хотелось бы отметить роль 
доктора педагогических наук профессора 
Абузярова Разака Абдрахмановича в состо-
явшемся научном форуме. Быть первым – 
открывать новую дорогу и новый горизонт 
– всегда сложно. Нужно стратегическое 
мышление и смелость. И – как ледоколу 
– мощный заряд энергии. Всеми этими ка-
чествами обладает уважаемый профессор 
Абузяров Р.А.  проблемы, поднимаемые им 
на конференции, значимы и злободневны, 
на ней освещались актуальные проблемы 
лингвокультурологических аспектов препо-
давания языков, формирования духовности 
современной молодежи на основе достижений 
ученых исламского ренессанса и исламской 
цивилизации в духовно-нравственном вос-
питании молодого поколения. И еще один, 
как мне кажется, важный урок прошедшей 
конференции: необходимость консолидации 
усилий всех сторон, так как прогресс в си-
стеме образования невозможен без этого 
взаимодействия».

Хорошую оценку конференции дала так-
же доцент ЗКГУ им. М.Утемисова, кандидат 
филологических наук Гульнара Сидегалиевна 
Умарова: «прошедшая конференция на 
самом деле - уникальное событие: заме-
чательно, что организаторам удалось не 
только объединить специалистов из России, 
Украины и Казахстана, но и консолидировать 
их в международном пространстве. Кроме 
того, это важная веха на пути решения 
проблемы возрождения исламского ренес-
санса. Лично мне конференция позволила уви-
деть новые горизонты нашей деятельности, 
а значит, такие научно-практические меро-
приятия должны стать традиционными.  

Для меня конференция была весьма содер-
жательной, интересной, полезной для осу-
ществления на практике. Конференция была 
насыщена научными событиями, которые не 
могут оставить равнодушным никого, кто 
занимается вопросами лингводидактики». 

Невозможно не высказать слова благодар-
ности инициатору проведения конференции 
профессору Абузярову Р.А., он как нельзя луч-
ше осуществил важную задачу: собрал в одном 
месте теоретиков и практиков, отечественных 
и зарубежных специалистов. 

к.т. утегеНОва,
декан филологического факультета

Все студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, должны иметь яркую, 
точную, грамотную речь. при этом нельзя ограничиваться лишь подготовкой к занятиям 
по языку. Нужна кропотливая систематическая самостоятельная работа.

помните: языку мы учимся всю жизнь. тех элементарных сведений по языку, его грам-
матике, которые Вы получили в школе, недостаточно. Вам нужно постоянно воспитывать 
в себе языковой вкус, языковое чутьё.

советы по изучению языка
Язык есть кусочек жизни людей. А она, к сожалению, не проста, и если Вы хотите изучать 

жизнь, то это не может быть просто и схематично.
Язык не стоит на месте, как и сама жизнь. Язык - явление подвижное, развивающееся.
Не верьте тем, кто считает нашу науку скучной. В ней много неизученного, интересного. 

Внимательно наблюдайте жизнь и языковые факты, отражающие те или иные реалии.
Без теории о языке и речи Вам, будущим педагогам, ни шагу не ступить в сторону методи-

ческого осмысления новых задач преподавания. Бойтесь схоластики, шаблона, будьте более 
вдумчивы... Лингвистические основы речи должны быть Вами осмыслены.

Слово - базисная единица языка. Заботьтесь об умелом употреблении слова. Слово много-
значно. Поэтому изучайте не только новые слова, но и новые значения имеющихся в языке слов. 
Бережно относитесь к слову, изучайте запечатленное слово непредвзято, стремясь сохранить 
его живую ткань. Воспитывайте любовь к слову!

На первом плане должно стоять практическое овладение языком, речью. Воспитывайте в 
себе стремление освоить их основные литературные нормы.

                                    к.к. БиаЛиева, 
кандидат филологических наук, 

                                    доцент кафедры общего языкознания и перевода
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Өлең сөздің құдіретін ұғыну, сөз өнерінің сиқырын 
сезіну – өлеңді құрметтейтін, поэзияны бағалайтын 
ақын жанды адамдардың абзал борышы болса керек. 
Ақынды Құдай жаратады, халық  тудырады деп жатады. 
Оның үстіне адам жанын емдеп, ақындықтың ауыр жүгін 
арқалап, алдаспан сертімен алмас қылышын ұстап өмір 
сүру оңай болмасы анық. Осы орайда бөлімімізде 02103, 
02104-топ студенттерінің ұйымдастырумен жерлес ақын 
Оралбай Сатумен кездесу кеші өтті.

«Қанаты – найза, 
сөздері - жасын...»

«Мақтап  айтар қазақ деп затым,
Қанаты – найза, сөздері – жасым
«Арыма жаным садаға» деген
Біздерге керек Қасымдай ақын»,- деп Оралбай Сату 

ақын жырлағандай ақындық қыры мен шығармашылығы 
турасында «Риясыз көңіл – реалист ақын» атты баян-
дамасын филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
Зейнолла Жақсылықұлы Мүтиев, ал ақынның өмір дерегі 
мен шығармашылығын 02104-топ студенті Ержанов 
Мержан таныстырды. БҚМУ профессоры, қазақ филология 
кафедрасының ардагер ұстазы Серікқали Ғабдешұлы бүгінгі 
кешті ұйымдастырудың өте орынды екенін және кеш қонағы 
жайында жылы лебізін білдірген соң, бір топ студенттер 
ақынның өлеңдерін мәнеріне келтіріп оқыды. Ақын біткеннің 
қай-қайсысы да әлемдік поэзияда басты тақырып болып са-
налатын – махаббат лирикасына соқпай өте алмайды. Қазақ 
поэзиясында ұлы Абайдан бастау алатын бұл тақырыпты 
жаңа дәуірде Қасым, Әбділда, Мұқағали, Қадыр, Фариза, 
Жанғали сындылар жаңғырта жырласа, ал Оралбай ақынның 
махаббат мәселесін қалай өрнектегенін 02104-топ студенті 
Сарбас Маржан жырлап өтті. Сондай-ақ  ақынның жан мен 
тән, әже, бақыт туралы, есіңде ме? Өмірім менің атты туын-
дыларын Гауһар Қуанышалиева, Күміс Дәулетияр, Жансәуле 
Қонақбаева, Гүлбар Қатжанова сынды студенттер нақышына 
келтіре орындаса, ал Салтанат Бимағанбетова Шәкәрімнің 
«Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» әнін әуелете шырқады. 
«Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы» деп Абай атамыз айтпақшы, 
жастайынан поэзия парағына мініп, лирика жайлауында өз 
өрісін таппақшы боп жүрген жас ақындар Азамат Базарбаев 
пен Алтынай Гарифуллина өз туындыларымен бөлісті. 
Кеш барысында студенттер кеш қонағына сұрақтар қойып, 
тұшымды жауап ала алды. 

Өмір - шексіз керуен, әр адам өмірге келгеннен бастап өз 
өмірімен танысып, өз басына жазылған тағдырымен жолдас 
болмақ. Қайғысын да, қуанышын да арқалап қамшының са-
бындай ғана қысқа өмірімен күреспек.

«Әлі де талай жыр туар,
Әлі де талай сыр туар, 
Оралбай ақын қандай деп,
Іздейтін мені күн туар», – деп ақын өзі жырлағандай ақын 

жырлары қашан да поэзия көгінде жарқырай тұрмақ.
                       Нұркен ӘМіраШев,

 02102-топ студенті

22 мамыр күні Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасында осы аталмыш 
мекеменің қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Хамзина Гүлназ Мұхамбетқызының ұйымдастыруымен ардагер ұстаз, 
ҚР Журналистер одағының мүшесі Социал Жүркейұлы пұсырманның қазақ халқының мақтанышы, рухты жырлардың ав-
торы Жұбан Молдағалиевке арналған өлеңдер, естеліктер, мақалалар топтамасынан тұратын «Мәңгілік қазақ» кітабының 
тұсаукесері оздырылды. 

Қыран қазаққа 
тағы да тағзым

Біртуар ақынды ұлықтауға арналған мәдени 
шараға ақын Қайрат Жұмағалиев, «Ағартушы» 
мемлекеттік тілді оқыту орталығының бас редак-
торы Жексенғалиев Болат Өтеғалиұлы, атал-
мыш кітапқа пікір жазған М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, филология ғылымдарының канди-
даты, доцент Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы 
және партия қызметкері, еңбек ардагері Хамит 
Тастанбековтер сөз  алып, жас ұрпақты Отанды 
Жұбанша сүюге шақырды, құрастырушы авторға 
шығармашылық табыс тілеп, ізгі тілектерін айт-
ты. Тұсаукесерге №2 Ж.Молдағалиев атындағы 
орта мектеп оқушылары және М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің филология факультетінің 
қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығының 1 курс студенттері: Мержан 
Ержанов, Гауһар Қуанышалиева, Жаннұр Акималиева, Гүлсая 
Шынтемірова, Жансәуле Қонақбаева, Аягөз Жұмабекқызы 
ақынның «Жұбан ағаға», «Көп сабылдым, сені іздеп», «Ақшат 
тауы», «Көктем жыры», «Айдай жүзің ыстық моншақ сызылып...» 
сынды жырларын мәнеріне келтіріп оқып, ыстық ықыластарын 
білдірді. Шара барысында аталған топтың студенті, жас ақын 
Базарбаев Азамат өзінің төл туындысы «Жайық неге жылады-
сы» мен ақын Талғат Мықидың «Шындық пен Жұбанын» оқып, 
көпшілік қошеметіне бөленді.

Гүлназ Мұхамбетқызы: «Қазақстан халқына патриоттылыққа 

тәрбиелейтін туындыларымен ұлттық рух сыйлайтын, 
ақын Жұбанша жырлайтын Социал Жүркейұлы сынды 
ақындарымыздың бары қуантады. Кітапхана қорымызға 
қосылған осындай жыр жинақтарын оқырман қауымға қуана 
ұсынатын боламыз», - деп жүрекжарды қуанышын білдірді.

Кеш соңында ақын Социал Пұсырман студенттер мен 
оқушылар қауымына өз қолтаңбасымен кітаптарын сыйға 
тартып, естелік суреттерге түсті.

 Әйгерім қауеН, 
02104-топ студенті

Ғалыммен өткен ғибратты сыр-сұхбат
Үстіміздегі жылдың сәуір айының отызы күні филология: 

қазақ тілі мамандығының, яғни  02105-топ студенттерінің  
ұйымдастыруымен ғалым, тілші, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, ұстаз Ғабит Қайыржанұлы Хасановпен 
сүбелі  сыр-сұхбат кеші өткентұғын. 

Бұл кештің ерекшелігі «Бағдаршам» бағдарламасы негізінде 
дайындалып, ғалымға қызыл түстің қызықты да қиындау 
сұрақтарын, жасыл түстің жайдарлы сұрақтары қойылды. 
Сыр-сұхбат кешімізге, ғалыммен жүздесу үшін филология 
факультетінің  студенттері  мен арнайы  шақырылған  кафедра 
мұғалімдері  келді. Олардың қатарында Ғабит Қайыржанұлымен 
бірге университет қабырғасында оқыған, бүгінгі таңда кафедра 
меңгерушісі Азамат Ыбырайұлы Мамыров ағайымыз болды. 
Сонымен қатар, 02105-топтың өнерлі студенттерінен құрылған 

өнерпаздар тобы концерттік бағдарламалармен кештің көркін  
қыздыра түсті.

Бұл кештен алған әсеріміз  өте зор,  ғибратқа толы,  барынша 
шынайы шындыққа негізделген жауаптар, ғалымның бізге айтқан 
өмірлік тәжірибесінен алған философиялық түйіндері сөзбен 
айтып жеткізгісіз. Тіпті, ол кісінің әңгіме шертуінің өзі бір ғажап 
дүние! Ал студенттік өмірінен сыр айтқаны қандай? Студенттік 
шын өмірді басынан кешірген ғалымның сұхбаттары таңды-таңға 
жалғап отыруға болатындай қызықты да ұзақ!

Кеш соңында Ғабит Қайыржанұлына студенттер қауымы 
жүрек жарды лебіздерін арнап  02105-топ студенттері 
дайындаған гүл шоқтары  мен кітап сыйға тартылды.

айсана қаСеН, 
02105-топ студенті

Жастық шағың қайта айналып келмейді
Артқа тастап оқушылық өмірді,
Ертеңіне аяқ басқан сенімді.
Не жетеді жолаушысы болғанға,
Жастық шақтың кездеріне көңілді.

Көңіл, шіркін, толы болған бақытқа, 
Ұмытылмас студенттік уақыт та.
Қатар жүрген қиыны мен қызығы,
Бұл кезеңді  ала алмас ем жақұтқа.

Ойларында бірдей арман - тілегі,
Студенттер қызық өмір сүреді.
Бақытты кез – студенттік өмір де,
Жастық шақпен қатарласа жүреді.

Таң нұрымен  арайланып арманы,
Жүректерде сезім оты лаулады.
Махаббатқа күйіп-жанған, тұтанған,
Кездің бәрі жастығыңда болады.

Сезімдерін бір арнада тасытқан,
Екі  ғашық бір-біріне асыққан.
Талайлардың сезім тұнған тұмары,
Махаббат та бастау алар жастықтан.

Студенттік кезеңдер де жүйелі,
Табындырмас махаббат та киелі.
Жанға шуақ, көңілге гүл ұсынар,
Жастық шаққа әр кез басын иеді.

Сондықтан да күліп ойна, сүй мейлі,
Тағдыр бізді әр тарапқа сүйрейді.
Өміріңнің түп қазығы саналар,
Жастық шағың қайта айналып келмейді.

алтынай ҒарифуЛЛиНа,  
02103-топ студенті

Тәуелсіз Қазақстан
Тілін, дінін, ұмытуға шақ қалды,
Әдет-ғұрып аяқ  асты тапталды.
Қазақ жері болса дағы бұл елді,
Қазақ емес, орыс ұлты басқарды.

Сол бір сәтте қалың қазақ ішінен,
Құйын шықты тосқауылға дес бермей,
Жалындаған жастар еді бұл құйын,
Қалғандардың  тілін біреу кескендей.

Шықты олар «тәуекел» деп шеруге,
Мақсатымен тәуелсіздік алудың,

Үкіметтің езгісінен  қиналған,
Қазақ елін аман алып қалудың.

Тарихында ғасыр бойы аңсаған,
Арманы да орындалды қазақтың.
Қыршынынан қиылды-ау, бірақ қанша жан
Талайлардың көздерінен жас ақты.

Отар болып келген  қазақ елі үшін,
Бұл күн ұлы мерекеге бойлады, 
Ұмыт болған дәстүр қайта жаңғырып,
Тәуелсіздік туы көкке шарлады.

Бірауыздан қолдауымен халықтың,
Басшы болар Елбасымыз сайланды.
Содан бері мың сан түрлі құбылып,
Қазақ елі ғажап елге айналды.

Тарихында қазағымның бұрыннан,
Таңсық емес, «Ескі жолы» Есімнің,
Тәуке ханның «Жеті Жарғысы» іспеттес,
Ата Заңы қабылданды елімнің.

Бет-бейнесін ажыратып өзгеден,
Айқындайтын нышан-белгі тағы бар.
Рәміздерім бірі – ұран, бірі – ту,
Елтаңба да бірі болып табылар. 

гүлсая ШыНтеМірОва, 02104-топ

Абыз ақын рухына арнау
Көрнекті ақын, жерлесім ұрпағына үлгілі,
«Қазақ деген інгеннің ботасы» таныс елге үні.
Желісі ұзын жылдарын жалыны қолды тигізбес,
Сырты сұлу, іші асау жырға арнады белгілі. 

55 жыл мекені болды әдебиет алаңы,
Қолдан түспес досына айналды қағаз, қаламы.
Шынайы шындық, шыншылдық үгіттеген жырлары,
Пір тұтарлық қашан да жаныңа медет болады.

Ұлттың даңқын сақтаған жұрт алдында қапталған.
Қадыр аға сөздері ел ішінде құпталған,
Мәңгі өлмес, өміршең өлеңдері бүгінде,
Бар жиһазы келісті жинақтарда топталған.

Абыз ақын Қадырдың кестелі тілді жырлары  ем,
Тұнып тұрған терең ой, сыр арқалап тұрған ең.
Сондықтан да қазақтың поэзиясы қастерлі,
Жаңғыра түсті бір демде-ақ жаңашыл, тың тұлғамен.

Паш болғанда балауса студенттік жырлары,
Елең етті оқырман, өтірік айтпан, шын бәрі.
Мен де оқығам өлеңін болса да қысқа нұсқалы,
Не дері бар, сол сәтте-ақ көп нәрсеге шыңдады.

Балаларға арналған әдебиеттің бағалы,
Өкілі ақын, ақсақал Қадыр болып қалады.
Себебі ол жыр сүйер қауымды сәби жасынан
Тәрбиелеп қарт жасқа жеткізді деуге болады.

Шеті менен шегі жоқ байлығы жатқан сарқылып,
Көз тартатын қарасаң келбетіне сән тұнып.
Қазақтың дала дидарын суреттеген жырлары
Поэзияға үзілмес желі боп жатыр тартылып.

Шынайы, мөлдір шындықты қоспасыз, айтпай өсіре,
Айналдырып тап-таза, ақындық ағыс көшіне.
Кең тыныспен айшықтап, емін-еркін жырлады
Ешқандай да қитықсыз, қымтырылмай, көсіле.

Жүрген ұзақ жылдарын қасиетті жырға арнай,
Ақынға қарап жастар да бой түзеді құр қалмай.
Қадырды туған топырағы Ақ Жайықпен әйгілі
Жібектей нәзік сезімнің сәулесі қосып тұрғандай.

Ақын ойын келелі қылаусыз жырлап беретін,
Көңілдегі бар сырын өлең қып, жыр қып төгетін.
Алыстарға көз тастап, иығына асынған
Өлең жүгін – ел жүгін ауырсынбай жүретін.

Ғаламат күшке айналар сөзде қымбат құн барын,
Дәлелдеген мәнерлі, сыңғыры бөлек жырларың.
Еміренген қазағым шүкіршілік етуші ед,
Көріп Қадыр ағамдай елін ойлар ұлдарын. 

Өрнекті ой озығы, бейнелі сөз жорғасы,
Жыры - теңіз білімге жол бастаған арнасы.
Жанартаудай қоздаған шоқ, маздаған от жалынды,
Қадырды ақын перзентің, Құдайым, өзің қорғашы.

Ерте бастап әдебиет әлеміне сапарын,
Бағындырған өзіне поэзия шаһарын.
Кетті ақын, мініп ап кемесіне келместің,
Күрт азайтып ақынның – абыздардың қатарын.

Дәл өзіңдей ақындар сирек ед бұл заматта,
Сен де кеттің өлеңді қалдырып шартарапқа,
Қош бол, ұлы абызым, қош бол Қадыр ақыным,
Топырағың торқа боп, жаның болсын жәннатта.

Әйгерім қауеН,  
02104-топ студенті                     
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педагогика факультеті  5В010300 «педагогика 
және психология», 5В010200«Бастауышта оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі»,  5В012300 «Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану» бөлімінің жаршысы

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

Мұғалім дикциясына акцент

Құттықтаймыз!!!
педагогика факультеті ғалым-ұстаздарын 

16-21 сәуір аралығында өткен М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  
80 жылдығына араналған «Жастар және ғылым» 
студенттер мен магистранттардың ғылыми 

апталығы аясында «XXI ғасыр-білім және ғылым» 
атты  факультетаралық ғылыми көрмесі сайысында 

«Үздік ғылыми жетістіктер көрмесі» номинациясы 
бойынша үздік деп танылуымен құттықтап, 
ұстаздарымыздың студент-шәкірттерінің 

мақтанышы бола берулерін тілейміз.
                                                     Студенттік деканат 

Білім ордам – мақтанышым
Келешекке білім алып аттанатын, 
Ол жас маман өз ісін атқаратын, 
Сондай маман даярлар өнегелі, 
БҚМУ-ым бар менің мақтанатын.

Көріп пе ең БҚМУ-дай білімнің сен жанатын, 
Аты сондай әйгілі жер жаратын, 
Міне, сол БҚМУ-да той болмақшы,
80 жылдық тарихы тойланбақшы.

Тарихы бар тұрарлық ақтаруға, 
Білім алған тек алға аттануға, 
Жас өрендер өзіңді мақтан етіп, 
Ал, есімің ойында жатталуда.

Тәрбиесі қатарласқан біліммен, 
Ұстаздарды даярлайды бүгіннен, 
Сол ұстаздар шәкірт баулып бір күні,
Күлім қағар сен ұсынған гүліңмен.

Сен дегенде көңіл тұрар елеңдей, 
«Мектеп- кеме, білім- теңіз» дегендей.
Іргесінен орын алған Жайықтың, 
Білім-теңіз, сен БҚМУ- қайықсың. 
 
Жастарымның сүйенер сен тірегі, 
Бұл күндері атыңды ел біледі.
Есімің БҚМУ-ым шарықтасын, 
Болы бер Оралымның сен жүрегі. 

ажар жӘДиева, 06103-топ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің 80 жылдығына орай университет студенттері 
арасында өткізілетін дәстүрлі «Студенттік көктем-2012» 
фестивалі биыл да кең көлемде ұйымдастырылып, өз 
жалғасын тапты. Фестивальдің негізгі мақсаты - жастардың 
мәдени, рухани дамуына, білім мен тәрбиесінің жетілуіне, 
шығармашылық өсуіне жағдай жасау, салауатты өмір сал-
тын дәріптеу, патриоттыққа тәрбиелеу. 

педагогика факультеті - 
ГрАн-при жүлдеГері

Мұражайға саяхат
Мұражай – тарихтың қайнар көзі. «Бәрі де өтеді» дейтін 

көне тәмсілге сүйенсек, өшпейтін, ұмытылмайтын нәрсе жоқ. 
Осындайда өшпес мұраны жаңғыртып, есімізге түсіретін, таң 
қалдыратын мұражай экспонаттары болмақ. Бұл бағыттағы 
экспонаттардың санамызда небір тарихқа қатысты суреттерді, 
көріністерді жайып салатыны да сондықтан.

Сәуір айының ортасында педагогика факультетінің 
бір топ студенті Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың тарихи-
этнографиялық мұражайына экскурсия жасадық. Бізді мұражай 
директоры, танымал өлкетанушы ғалым  Төлепов Нұржан 
Жолдығалиұлы қарсылап алып, мұражай бөлімдеріндегі сан 
алуан экспонаттармен таныстырды. Мұражайдың үлкен-
үлкен 3 залы бар. Бірінші залында қазақ халқының киіз үйі, 
ұлттық киімдері, құрал-саймандары қаз-қалпында сақталған. 
Оларға қарасаң, көз тоймайды, бәрі де әдемі әшекейленіп 
жасалған. Екінші залында Жәңгір ханның өмірі, билік еткен 
жылдарындағы оқиғалардан мол естеліктер кескінделген. Бұл 
залда өзіңді құдды бір Жәңгір ханның заманында жүргендей 
сезінесің. Ал, үшінші залында БҚАТУ-дың тарихи оқиғалы 

кезеңдері безендірілген. Нұржан ағамыз осы мұралардың 
барлығының тарихымен таныстырып,  бүге-шүгесіне дейін 
сипаттап айтып берді. Ағамыздың әрбір экспонат сырын 
терең білетіні бізді таң қалдырмай қоймады. Бізге, әсіресе, 
киіз үй өте қатты ұнады. Бір ғажабы, мұражайдағы әрбір 
экспонаттың өзіндік орны бары байқалады. Бұл ретте мұражай 
қызметкерлерінің үлкен тер төккенін экспонаттардың қыздың 
жиған жүгіндей аса талғампаздықпен жинақталғанынан 
көрінеді. 

Біз экскурсия барысында барлығымыз естелікке су-
ретке түстік, ескерткіш сувинерлер алмастық, мұражай 
қызметкерлері алдында студенттеріміз өз өлеңдерін оқып, 
өнерлерін ортаға салды.

Осындай мәдени, рухани экскурсияның тамаша өткеніне 
біз ризамыз. Бізге мәңгі өшпес мұра қалдырған ата-
бабаларымызға, жәдігершілерге мың алғыс. Бұл орайда 
аталмыш білім ордасының мұражайының директоры 
Нұржан Жолдығалиұлына, факультет студенттерінің ыстық 
ықыласына ие сүйікті деканымыз Абат Сатыбайұлына үлкен 
рахметімізді айтамыз. Студенттік кезеңдердегі әрбір күніміз 
осындай тағылымды сәттерге толы болса дейміз.

Мөлдір қайБаЛиева,
06303-топ

В ЗКГУ имени М.Утемисова прошла интеллектуальная олимпиада по педагогике и психологии среди студентов педаго-
гического факультета казахской и русской групп. В олимпиаде принимали участие студенты 1, 2, 3 курсов специальностей 
«педагогика и психология», «Социальная педагогика и самопознание» и «пиМНО». темами интеллектуального состязания 
стали образование и педагогическое представление «О деятельности будущего педагога-психолога» и «О деятельности 
учителя начальных классов в современном обществе».

интеллектуальная олимпиада по педагогике и психологии

Сәуір айының 28-інде педагогика факультеті деканатының 
ұйытқы болуымен «Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі» мамандығында оқитын 3 курс студенттерінің 
білек сыбана кірісуімен поэзиялық, прозалық және 
драмалық жанрлардағы көркем шығармаларды мәнерлеп 
оқу сайысы ұйымдастырылды. 

Аталмыш сайыс білім ордасының 80 жылдығына орай-
ластырылып, факультеттің акт залы арнайы безендірілді. 
Сайыстың алғы сөзін алған факультет деканы, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор А.С. Қыдыршаев «Мұғалім 
дикциясы – педагогтың басты құралы» тақырыбында ой қозғады. 
Ол сайыстың мақсатты миссиясы турасында айта келе, «ау-
ызша сөйлеу мәнерлілігі», «сөйлеу техникасы», «интонация», 
«логикалық екпін», «пауза», «дикция» және тағы басқа ұғымдарға 
тоқталды. 

Сайыстың алғашқы бөлімінде студенттер драмалық 
жанрдағы шығармаларға акцент беру мақсатында қазақ 

әдебиетінің классигі, атақты драматург Бейімбет Майлиннің 
«Майдан» пьесасынан үзінді ұсынды. Бұл ретте аталған драма 
қаһармандары Пүліш, Мамық, Дәрікүл, Жұмағұл, Есен, Көдебай, 
Күркебай, Демесін, Әбді бейнелерін сомдаған топ студенттері 
Құпия Нұрашева, Әйгерім Сұлтангереева, Әсемгүл Мұхатова, 
Венера Аққалиева, Әсел Нәженова, Әйгерім Мақсотова, Майнұр 
Жәрдемова, Мөлдір Қайбалиева, зал толы студент-көрермендер 
дуылдата қол соғып, ерекше ризашылықпен қолдау білдірді. 

Сайыстың II бөлімінде конкурсант студенттер поэзиялық, 
прозалық шығармаларды барынша оқу технологияларын сақтай 
отырып, мәнерлеп оқуға кірісті. Бұл орайда факультет студенттері 
прозалық жанр бойынша Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек», 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу», Сәбит Мұқановтың 
«Ботагөз», Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Ғабит Мүсіреповтің 
«Ұлпан» романдарынан, Шыңғыс Айтматовтың «Атадан қалған 
тұяқ», Сұлтанәлі Балғабаевтың «Бибімәриям, ғашығым менің» 
әңгімелерінен үзінділер оқуға ұмтылыс танытса, поэзиядан 
қазақтың дүлдүл ақындары М.Жұмабаев, М.Мақатаев, Қадыр 
Мырза Әлі, Ф.Оңғарсынова туындыларын нақышына келтіре, 
аудиторияны ұйыта, төңіректі тамсанта келістіре оқыды. 

Конкурс қорытындысында сөз алған, арнайы шақырылған 
қонақтар БҚМУ профессоры С.Ғ.Шарабасов, ф.ғ.д., профессор 
М.Б.Сабыр, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ мұражайының дирек-
торы Н.Ж.Төлеповтер сайысқа қатысқан студенттерге ағалық 
ризашылықтарын білдірсе, БҚО Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
филиалының төрағасы Б.Ө.Жексенғалиев М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 жылдығы 
қарсаңында «Мұғалім дикциясы - педагогтың басты құралы» 
тақырыбы аясында ұйымдастырылған поэзиялық, прозалық 
және драмалық жанрлардағы көркем шығармаларды мәнерлеп 
оқу сайысында ерекше белсенділік танытқан студенттерге 
арнайы дипломдар табыстап, бағалы кітаптар сыйлады. Сайыс 
соңында факультет студенттері кеш қонақтарымен естелікке 
суретке түсті. 

                                                         Әсемгүл МҰХатОва, 
06303-топ 

Тағылымы мол өнер фистиваліне факультетіміздің бойы-
на өнер тұнған студенттері бір кісідей ат салысып, тынымсыз 
еңбектеніп «Студенттік көктем-2012» айлық фестивалінде 
үздік өнер көрсетіп, Гран-при иегері атанды. Студенттеріміз 
«Үздік хор ұжымы», «Хореография» (топтық), «Үздік дәстүрлі 
ән» (Айжангүл Құспанова), «Аспапта орындау шебері» (топтық), 
«Үздік патриоттық ән» (Ерғалиева Мөлдір), «Хореография» (жеке) 
номинациялары бойынша марапатталды. 

Фестивальға қатысушылардың алған әсері мол болды. 
Мұндай тағылымы мол шаралар студентерімізге болашақ 
маман, тұлға болып қалыптасуда маңызы зор екенін тағы бір 
дәлелдегендей.

венера НҰрМҰХаНБетОва, 
06301-топ

«Студенттік көктем-2012» айлық фистиваліне 06106, 06101(қ), 
06103, 05101-топ студенттері белсене қатысты. Сонымен бірге 
дарынымен көзге түскен Нұржан Қуанғали, Жанат Қазиев, Ұлжан 
Қайралиева, Гүлдана Басшыбек, Жансерік Мақсотов, Бахтияр 
Ниетқалиев, Біржан Мұхтаров, Бибігүл Төлеген, Құспанова 
Айжангүл, Хисиева Гүлдаурен, Аубекеров Азамат, Серажова 
Лунара, Бахтыгереева Салтанат, Айтжанова Мейрамгүл, 
Симонова Инна, Череватова Анна, Рыстаева Айнаш, Жадиева 
Ажар сынды студенттерімізді атап көрсетсек артық болмас. 

Өнер додасына әзірлік бір ай бұрын басталды. Студенттерімізді 
қолдап, демеп отыратын ұстаздарымыз да аз болмады. Тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары Абдрахманов Ибрайым Саматұлы, топ 
кураторлары студенттерді демеп отырды. 

Командные задания включали в себя устные ситуативные за-
дания, которые прошли в 5-ти турах: 1.Предоставление визитки; 
2.Решение психолого-педагогических ситуаций; 3.Теоретический 
тур – Блиц-турнир; 4. Научный проект на актуальную проблему; 
5. Домашнее задание (подготовка презентаций, фильма по 
данной теме).

В разработке содержания и заданий этого направления 
олимпиады активное участие приняли преподаватель кафедры 
педагогики и психологии С.Ф.Баюканская и студентки 4-го курса. 
В состав жюри вошли заведующий кафедрой педагогики и психо-
логии Н.А. Адильбаева, практики-психологи школ города.

Призовые места среди участников олимпиады казахской 

группы заняли: 1 место – команда «Интеллект», студенты груп-
пы 06106; 2 место – команда «Экстраверты», студенты группы 
06101; 3 место – команда «Шапагат», студенты группы 06101(к). 
Призовые места среди участников олимпиады русский группы 
заняли: 1 место – команда «Искатели», студенты группы 06101(р);  
2 место – команда «Рефлексия», студенты группы 06202;  3 место 
– команда «Анима», студенты группы 06203.

Участники олимпиады были награждены памятными при-
зами. У нас остался неоценимый  опыт участия в таком важном 
мероприятии, уверены студенты.

аида ДжуМагаЛиева, 
06202-гр.
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

«Салауатты өмір салты» жаршысын әзірлеуші жауапты редактор - Лунара Серажова, 06101-топ студенттері

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

 факультеттің жас барысы

«Надо поставить дело так, чтобы каждый человек смолоду 
заботился о своем физическом совершенствовании, обладая знаниями 
в области гигиены и медицинской помощи, вел здоровый образ жизни».

Уроки физкультуры - уроки здоровья
Сейчас многие стали понимать, что здоровье человека 

является не только элементом личной культуры, но и 
национальным достоянием. Государственная политика, направ-
ленная на активизацию здорового образа жизни через средства 
физической культуры, нашли широкий отклик и  глубокое пони-
мание многих уральцев.

Директивные документы Правительства Республики Казахстан 
и Президента страны «Президентские тесты физической подготов-
ленности населения Республики Казахстан» от 24 июля 1996 года 
№774, «О Государственной программе развития массового спорта 
в Республике Казахстан на 1997-2000 г.г.» от 19 декабря 1996 года 
№ 3276, «Обращение Президента к населению страны» дают 
полное обоснование утверждать о приоритетном направлении 
здорового образа жизни, подготовки кадров в области физической 
культуры для проведения этой сложной и динамичной деятель-
ности в общей структуре образования.

Едва ли не единственным фактором укрепления здоровья 
школьников является система физического воспитания. К со-
жалению, пороки ее современного состояния не позволяют в 
полной мере реализовать заложенные в ней потенциалы. Неверно 
понимаемая цель физического воспитания, унифицированные 
программы, мало учитывающие региональные и национальные 
особенности школ, неадекватные критерии оценки труда учителя 
физической культуры, слабое материально-техническое обе-
спечение и неудовлетворительное финансирование отрасли, 
отсутствие надлежащего врачебного контроля – эти и многие 
другие причины делают безнадежной эту форму оздоровления 
без ее коренного преобразования. Эти пороки трудно устранить 
в рамках традиционного школьного урока физкультуры.

Но даже если бы мы и устранили все эти недостатки, физиче-
ская культура не в состоянии решать все проблемы оздоровления 
уже только потому, что она является, безусловно, важным, но 
только одним из элементов здорового образа жизни. Без рацио-
нального питания,  психорегуляции, закаливания, поддерживания 
естественных биоритмов, гармонии с природой, духовного совер-
шенствования и ряда других важнейших факторов практически 
невозможно говорить о здоровье человека.

К сожалению, физическое воспитание в школе не справляется 
со своими функциями. Прежде всего, родители не придают особого 
значения физической культуре, как к учебному предмету, жиз-
ненно необходимому ребенку. Это усугубляется слаборазвитой 
материально-технической базой школ.

Исправить данное положение может программа «Здоровый 
образ жизни» при правильной организации и методике проведения 
работы в следующих направлениях:

а) агитационно-пропагандистская деятельность (человек дол-
жен узнать о своем здоровье через лектории о «Здоровом образе 
жизни», радио-телепередач, популярных изданий о физической 
культуре);

б) организация и проведение различных спортивно-
оздоровительных мероприятий с целью увеличения времени 
активной двигательной деятельности учащихся с 3-4 часов до 6-8 
часов в неделю (физкультурные паузы, перемены, «часы здоро-
вья» в режиме учебного дня, секционные занятия по различным 
видам спорта, соревнования и т.д.);

в) привитие умений и навыков учителям, учащимся, родителям 
основ нетрадиционных средств оздоровления через различные 
направления физической культуры (физическое воспитание, 
спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация). 

Необходимо активно включать в систему оздоровления заня-
тия на открытых площадках круглый год, плавание, акваритмику, 
закаливание, обливание холодной водой, в частности, ближе 
знакомить с закаливающей тренировкой по системе П.К.Иванова 
«Детка». Его имя еще совсем недавно было практически неизвест-
но. Но в последние годы у него появились тысячи исследователей 
и учеников. Оздоровительная система П.К.Иванова обрела попу-
лярность в Советском Союзе, была признана здравоохранением. 
Она распространяется все шире, завоевывая новых поклонников 
здорового образа жизни. Каждый год в различных городах по-
являются клубы, консультационные центры и объединения, про-
пагандирующие методику П.К.Иванова. Начали говорить о ней и 
средства массовой информации.

Неоценимый вклад в становление и развитие данной методики 

в нашей стране внесла С.А.Назарбаева - супруга президента 
Республики Казахстан, которая имеет десятилетний опыт занятий 
по системе П.К.Иванова.

Здоровье – одно из важнейших условий полноценного уча-
стия человека в жизни общества. Но не всегда люди чётко пред-
ставляют, что означает понятие «здоровье». Следует ли считать 
человека здоровым, если у него в данный момент нет каких-либо 
острых или хронических заболеваний, или он чувствует себя здо-
ровым, подразумевая при этом, что у него нет не только жалоб на 
болезни, но есть нечто большее: ощущение некоего физического 
благополучия и связанное с этим убеждение в своей способности 
противостоять самой опасности заболеть?

Диагноз «практически здоров» по мнению С.Б.Тихвинского, 
обозначает такое соотношение организма, при котором опреде-
ленные патологические сдвиги не влияют на трудоспособность 
в конкретной профессии. Существует понятие и «динамическое 
здоровье», характеризующееся адаптационными возможностями 
организма. Вопрос об адаптационной возможности человече-
ского организма рассматривается в работе С.Б.Тихвинского и 
С.В.Хрущёвой «Детская спортивная медицина»: «Основным ком-
понентом механизма общей адаптации является мобилизация 
энергетических ресурсов, пластического резерва и всех защитных 
способностях организма». Логично было бы предположить, что 
здоровыми могут быть признаны только те люди, которые обла-
дают хорошим динамическим здоровьем.

Со времён Гиппократа и Авиценны предложено несколько 
десятков определений понятия «здоровье». Имеется и несколь-
ко определений, носящих официальный характер (Большая 
Советская Энциклопедия, устав ВОЗ). По определению БСЭ, 
«здоровье – естественное состояние организма, характеризую-
щееся его уравновешиванием с окружающей средой и отсутствием 
каких-либо болезненных изменений». И далее: «Здоровье че-
ловека определяется комплексом биологических и социальных 
факторов». 

Человеческий организм функционирует по законам само-
регуляции. При этом на него воздействует множество внешних 
факторов. Многие из них оказывают крайне отрицательное 
влияние. К ним, прежде всего, следует отнести нарушение ги-
гиенических требований режима дня, режима питания, учебного 
процесса; недостатки калорийности пита ния; неблагоприятные 
экологические факторы; вредные привычки; отяг чённая или не-
благополучная наследственность; низкий уровень медицин ского 
обеспечения и др.

Одним из наиболее эффективных способов противодействия 
этим факторам является следование правилам здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Учёные определили, что состояние здоровья челове-
ка на 50% зависит от образа жизни, а остальные 50% приходятся 
на эко логию (20%), наследственность (20%), медицину (10%) (т. е. 
на независя щие от человека причины). В свою очередь, в ЗОЖ 
основная роль отво дится правильно организованной двигатель-
ной активности, которая со ставляет около 30% из пятидесяти.

Однако в определении стратегии и тактики решения задач 
оздоровительной направленности необходимо со всей отчёт-
ливостью понимать, что успешное решение проблемы здоровья 
возможно только в том слу чае, когда человек наряду с правильно 
организованной двигательной активностью будет систематически 
выполнять и другие заповеди сохра нения здоровья: правильно ды-
шать, правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться, 
правильно беречься, правильно думать. 

Для правильной и эффективной организации ЗОЖ необходимо 
систематически следить за своим образом жизни и стремиться 
соблю дать следующие условия: достаточная двигательная ак-
тивность, пра вильное питание, наличие чистого воздуха и воды, 
постоянное зака ливание, возможно большая связь с природой; 
соблюдение правил личной гигиены; отказ от вредных привычек; 
рациональный режим труда и отдыха. Всё вместе это и называется 
соблюдением здорового образа жизни – ЗОЖ.

Стиль ЗОЖ обусловлен личностно-мотивационными 
особенностя ми, возможностями и склонностями человека. Он 
предполагает актив ную деятельность по сохранению и укрепле-
нию собственного здоро вья, в которой можно выделить следую-
щие основные компоненты:

осознанное, целенаправленное применение разнообразных 

форм физкультурной активности;
целенаправленное освоение гигиенических навыков и навы-

ков охраны здоровья;
использование естественных природных факторов в укре-

плении здоровья (закаливание) и цивилизованное отношение к 
природе;

активная борьба с вредными привычками и их полное искоре-
нение;

деятельность по пропаганде и внедрению ЗОЖ в жизнь каж-
дого человека и общества.

Таким образом, здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это процесс со-
блюдения человеком определённых норм, правил и ограничений 
в по вседневной жизни, способствующих сохранению здоровья, 
оптималь ному приспособлению организма к условиям среды, 
высокому уровню работоспособности в учебной и профессио-
нальной деятельности.

а.Джумагалиев, 
преподаватель кафедры физической культуры                                             

Жігіттің түсін айтпа, 
         ісін айт...

«Жігітте де жігіт бар азаматы бір 
бөлек,

Ж ы л қ ы д а  д а  ж ы л қ ы  б а р 
қазанаты бір бөлек», - деп ата-
бабамыз айтқандай, туған елімізде 
небір нарқасқа азаматтардың көптігі 
қуантады. Сонау ғасырлар бойы 
қазақ елінің намысын қорғаған да 
осындай тұлғалар. «Жас өспей 
ме, жарлы байымай ма» дегендей, 
туған өлкесі, ата-анасы, бауырлары, 
университеті мақтан етер, келешегіне 
үмітпен қарайтын жастардың бірегейі 
қатарынан педагогика факультетінің 
қыраны, «Бастапқы әскери дайындық» мамандығының  
биылғы жылғы  түлегі Нұрбек сынды замандасымыздың есімін 
мақтанышпен айтамыз. 

Айтбаев Нұрбек Еркінұлы 1990 жылы 28 желтоқсанда 
Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Аққозы ауылын-
да дүниеге келген. Жастайынан білім мен спортқа құштар 
жас мектепте ұстаздар көзіне түсіп, сыныптастарынан озық 
болған. Сынып басшы-
сы ретінде мектепішілік 
спорттық команданың 
ж ет е к ш і с і  м і н д ет і н 
атқ арды. Аудан дық 
футбол, еркін күрес, 
жүгіру жарыста-
рынан жүлделі 
саптан көрінді. 
Ұстаздарынан 
а л ғ ан б іл ім ін 
шың дай келе, ол 2008 жылы ҰБТ-
ны жақсы тапсы- рып, М.Өтемісов 

атындағы Батыс 
Қ а з а қ с т а н 
м е м л е к е т т і к 
универс итет іне 
мемлекеттік грант-
пен оқуға түседі. 
Ун и в е р с и т е т к е 
келген алғашқы 

к ү н і н е н  б а с т а п ,  қ о ғ а м д ы қ 
жұмыстарға белсене араласып, 
оқудағы үлгерімі мен ұжымдағы 
белсенділігімен ерекшеленеді. І 
курста педагогика факультетінің 
студенттік деканының орынбаса-
ры, ІІ курс-та өзінің ширақтығы әрі 

өткірлігі, төңірегіндегі үлкен-кішімен, қатарластарымен тіл 
табыса білуі арқасында факультеттің «Дене тәрбиесі және 
алғашқы әскери дайындық» бөлімінің студенттік деканы болып 
сайланады. Университет студенттері үшін сан қырлы шара-
лар өткізіп, іні-қарындастарына үлгі бола біледі. Нәтижесінде  
2011 жылдың қорытындысы бойынша Нұрбек «Ең үздік сту-
дент» атанды. Нұрбек студенттік құрылыс жасақтарының 
ұйымдастырылуымен жүргізілген ІІІ еңбек маусымындағы 
жұмысқа белсене араласып, егемен еліміздің көркеюі жо-
лында тер төге еңбек еткені үшін, студенттік құрылыс және 
жастар еңбек жасақтарының 2010 жылғы жазғы маусымдық 
жұмыстарына белсене атсалысқаны үшін ең жоғарғы 
бағаларға ие болды. Сондай-ақ университетіміздің 78 жылдық 
мерейтойына орай өткізілген «Спорт – денсаулық кепілі» атты 
эстафеталық ойындарына белсене араласқаны үшін «Ең үздік 
мерген», жыл қорытындысы бойынша студенттік құрылыс 
және жастар еңбек жасақтары қатарындағы «Үздік командир», 
шағын футболдан университет біріншілігінде «Үздік шабуыл-
шы» жүлдесімен марапатталды.

Иә, «жігіт болсаң, батыр бол, жау жеңгендей жапырып» 
демекші, бүгінгі қазақ жігіттеріне, студент жастарға  намыс-
шыл да ойлы, арман-мақсатына саналы ұмтылу үстіндегі 
Нұрбек сынды жайсаң азаматымызды толық дәрежеде үлгі 
етеміз. Біз,  педагогика факультетінің студенттері, Нұрбек 
сынды тұлғаларымызды мақтамаймыз, мақтаныш етеміз. 
Студент жастар, болсаңдар, Нұрбектей болыңдар! Ал 
Нұрбек замандасымызға арманыңа жеткейсің, қашан да 
университетіміздің мақтанышы болғайсың демекпіз.

Мөлдір НҰрМҰХаНБетОва, 
06106-топ 
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Ж    үрегі жалаудай әңгір ұрпағы

Жаратылыстану-математикалық факультетінің жаршысы

«Денсаулық пен 
құндылықты жақсарту» 

тақырыбында ЖИТС-тен қайтыс болғандарды еске алу күні аталып өтті

Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 
«Облыстық СпИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі 
орталығының» ұйымдастыруымен мамыр айының 20 жұлдызы күні   
театральный көшесі бойында «Денсаулық пен құндылықты жақсарту» 
тақырыбында ЖИтС-тен қайтыс болғандарды еске алу күніне  орай 
акциясы өтті. 

28 апреля 2012 года в пресс-центре АО КБтУ проходил 5-ый Международный Конкурс студенческих про-
ектов по информационным технологиям, в котором принимали участие студенты Назарбаев Университета, 
Международного университета Информационных технологий, Казахстанско-Британского технического универ-
ситета,  Казанского государственного технического университета им. А.Н. туполева, Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби и в том числе студенты специальности «Информатика» Западно-Казахстанского 
государственного университета  им.М.Утемисова Александр Абоимов, Антон Сергеев, Нурсултан Даупаев.

Гордость Кафедры информатиКи
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Конкурс проектов проводился по 
4 секциям: 

Мультимедийные технологии и 
игры (Multimedia Technologies and 
Game Development);

Проектирование баз данных, 
Web-приложений (Database Design, 
Web-applications);

Встроенные системы: роботы, 
датчики (Embedded System);

Приложения ИТ в отраслях 
(Applications in the IT industry).

По результатам конкурса в сек-
ции Проектирование баз данных, 
Web-приложений (Database Design, 
Web-applications) дипломом 1 степени 
награждены А. Абоимов, А. Сергеев 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА e-portal.
wksu.kz), в секции Встроенные си-.kz), в секции Встроенные си-kz), в секции Встроенные си-), в секции Встроенные си-
стемы: роботы, датчики (Embedded 
System) дипломом 3 степени награж-) дипломом 3 степени награж-
ден Н. Даупаев (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СИНТЕЗАТОР UniMusicDrive).

В течение всего периода обу-
чения студенты 4 курса А. Абоимов 
и А. Сергеев принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
проектах, где занимают призовые 

места. Немаловажную роль во всех 
их достижениях сыграл Даурен 
Гарипович Габдуллаев, директор 
центра Информационных Технологий 
ЗКГУ им. М. Утемисова, который 
являлся научным руководителем и 
курировал все конкурсы и проекты.

Кафедра информатики гордится 

заслугами своих студентов и в даль-
нейшем продолжит работу по подго-
товке студентов к различным конкур-
сам, олимпиадам и проектам.

ж. икСеБаева,
куратор группы

Аталмыш акцияға бірнеше қала 
мектептері және Ж.Досмұхамедов 
атындағы педагогикалық колледжі, 
медициналық колледж қатысты. 
ЖОО-дан БҚО бойынша  АҚТҚ/
ЖҚ ТБ  орта лығына акцияны 
ұйымдастыруына М.Өтемісов 
а т ы н д а ғ ы  Б а т ы с  Қ а з а қ с т а н 
м е м л е к е т т і к  у н и в е р с и т е т і 
жаратылыстану-математикалық 
факультетінің  студенттері көмек 
көрсетіп, белсенділіктерін танытты. 
Шараны орталықтың бас дәрігерінің 
орынбасары Алмагүл Акжумановна 
ашып, бұл акцияның мақсатымен, 
ұйымдастыру себебімен, қысқаша 
тарихын айтып өтті.  Акция бары-
сында студенттердің көмегімен 
буклеттер таратылып, сауалнама 

жүргізілді. Сонымен  қатар  арнайы 
көлікте дәрігерлер кеңес беріп отыр-
ды. Дәстүр бойынша жыл сайын ак-
ция соңында әр оқу орны дайындаған 
квилт тігіледі, яғни шараға қатысушы 
әр адам СПИД тақырыбы бойынша 
өз ойларын матаға  салып білдіреді.  
Біздің студенттер бірнеше квилт 
дайындап бір-біріне тікті.

Шара соңында акцияның өтуіне 
белсене қатысқан оқушылар мен 
студенттерге алғыс жарияланып, 
алғыс хат табысталды

ерсін айМаНОва,
жаратылыстану-математикалық  

факультеті деканының 
орынбасары, география 

кафедрасының оқытушысы 

Сахараның сұлу кербезі - киіктің бүгінгі күйі кімді болса да күйзелтпей 
қоймас. Бір кездері қазақ даласында сан мыңдап өріп жүрген киікті 
атып, мүйізін сыртқа сатып, пайда табуды кәсіпке айналдырдық. Осы 
өзекті мәселе қазіргі кезде үлкен ахуалға айналып отыр. Осы тура-
сында мамыр айының 4-жұлдызында М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің жаратылыстану-математикалық 
факультетінде биология мамандығының 01105 топ студенттері экология 
және тұрақты даму пәнінен сабақ өткізген болатынбыз. Сабақ барысы 
топ студенттерінің ұйымдастыруымен мәжіліс түрінде өтті. 

Жануарларды қорғау біздің міндетіміз!

2010 жылы көрнекті ғалым, 
академик п.палластың жорығы 
ізінен Қазақстан мен Ресей бірігіп, 
алғашқы рет кешенді ғылыми 
экспедиция ұйымдастырған 
б о л а т ы н .  С о н ы ң ж а л ғ а с ы 
ретінде 2012 жылы М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың бастама-
сымен «Ғылыми-зерттеу кон-
сорциумы» құрылды. Оған уни-
верситет оқытушыларынан өзге 
«Евразия ғалымдары одағы» 
қоғамдық қоры, Санкт-петербург 
ғалымдары одағы, Орынбор 
мемлекеттік университеті ен-
ген болатын. Консорциум тап-
сырмасы «п.С.паллас мате-
риалдары мен қазіргі заманғы  
далалық зерттеулер бойынша 
табиғаттың өзгерісін, XVIII–XXI ғғ. 
Қазақстан Республикасымен 
Ресей Федерациясының шекара-
лас аймақтарының тұрғындары 
мен шаруашылығын танып-
білуді белгілейді. Қойылған 
міндет-тапсырмаларды жүзеге 
асыру үшін кешенді тарихи-
зерттеу экспедициясы Орал 
қаласынан бастау алып, Батыс 
Қазақстан облысының аудандық 
а й м а қ т а р ы н д а  ж а л ғ а с ы н 
табуда. 

Ресей ҒАлыМдАРы 
зерттеу жұмыстарын жүргізді

Бұл экседицияға қатысатындардың  қатарында РҒА ғылыми-зерттеу 
институтының және Ресей елінің жетекші жоғары оқу орындарының 
ғалымдары мен М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғалымдары бар. Түрлі мамандық 
иелерінен (географтар, ботаниктер, зоологтар, археологтар, этнологтар, 
тарихшылар) құралған бұл ұжым 2010 жылы бірінші экспедицияда аяқсыз 
қалған зерттеу жұмыстарын жалғастырды.

Мамырдың 19-ы күні ғалымдар М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да дәріс 
оқып, Орал қаласында ғылыми шаралар ұйымдастырды. 20-29 мамыр 
аралығында Орал, Чапаев, Жәнібек, Орда, Жаңақала аудандарында зерттеу 
жұмыстарын жүргізді.

Әрбір студент мәжіліске қатысушы 
белгілі бір тұлғаның рөлін ойнады. Ал 
аудитория мәжіліске сай жасалынды. 
Мәжілісте Құлшиева Әсел - ҚР-
ның орман және ауылшаруашылық 
министрі, Дендерова Назира - ҚР-
ның аң шаруашылық министрі, 
Бақтияр, Ізбек, Амангелді - аңшылар 
рөлін, Аяпбергенова Нұрлыбике 
мен Асылбекова Айгерім - табиғат 
қорғаушы эколог рөлін, ал хатшы 
рөлін - топ басшысы Галымова Асель 
ойнады. Сонымен қатар сабақта осы 
киіктің шетелдегі деңгейінен мәлімет 
беру үшін Германиядан келген белгілі 
эколог рөлін - Қапиз Мейрамгүл, ал 
оның сөзін аударған аудармашысы 
- Ермекқали Қарлығаш болды.  Ал 
қалған студенттер тілшілер рөлін 
сомдады. Олар мәжіліс барысында 
ақбөкен туралы өзекті мәселені 
қозғап, оны шешу барысында сұрақ-
жауап алмасты. Мәжіліс өте қызықты, 
әрі тартысты өтті. Себебі студенттер 
бірі депутат, бірі эколог, бірі аңшы 
болып, өздерін бір сәт болса да 

олардың орнына қойып, ақбөкеннің 
бүгіні мен ертеңі туралы өз ойла-
рын ашық айтып, оны шешу бары-
сында қандай жұмыстар атқару 
туралы ұсыныстар білдірді. Бұл 
сабақ студенттерді еркін сөйлеуге, 
қандай жағдай болмасын қысылмай 
сөйлеуге баулыды және үйретті. 
Сондықтан да осылай біздің жүйелі 
сөйлеуімізге, кішкене болсын жойы-
лып бара жатқан ақбөкенді қорғауға 
ой салдырған экология және тұрақты 
даму пәнінің оқытушысы кажыму-
ратова Жанат Санкибаевна апайға 
алғысымыз шексіз!

Б ө к е н н е н  с ұ л у  а ң д ы  м е н 
көрмедім, 

Көздері мөлдіреген ақ бөкенді
Қап-қара екі көзі мөлдіреген
Әдемі ек і танау желбіреген, 

демекші еліміздегі жойылып бара 
жатқан жануарларды қорғауға бар 
күш-жігерімізді салайық!

Балзияш раНОва,
биология мамандығының 

1-курс студенті

Емдік қасиеті бар бөлме өсімдіктері 
Бөлме өсімдіктерінің ішіндегі кең 

тараған өсімдіктердің  бірі – герань 
немесе пеларгония.   Алғаш рет он 
сегізінші ғасырда Француз химигі 
Реклуз геранның жапырағынан эфир 
майын анықтаған, сол кезден ба-
стап оны парфюмерияда кеңінен  
қолданады. Химиялық қ ұрамы 
көмірсуларға бай: крахмал, қант, 
пектин, т.б. Күнделікті тұрмыста 
бұл өсімдіктің емдік қасиеті үшін 
жапырағы мен тамырын қолданады. 
Гераннан бөлінген эфир майы ауадағы 
микробтарды тазартады. Бөлмедегі 

ылғалды сіңіреді, ысты, улы газ-
дарды жұтады, бунақденелілерді 
үркітеді.  Тамақ ауырғанда, құлақ 
ауырғанда, мұрыннан қан кеткенде 
пайдалануға болады. 

Күнделікті тұрмыста майын, 
тұнбасын, сығындысын өзгереді.

Тұнба даярлау үшін 20 г герань 
жапырағын 1 стакан ыстық сумен 
қосып араластырып, 8 сағаттай 

т ұ н д ы р ы п  қ о й ы п ,  м ұ р ы н 
қуысын, тамақты шайқауға бо-
лады. Мұрыннан қан кеткенде 
жапырағынан алынған шырынға 
м а қ т а н ы б а т ы р ы п ,  м ұ р ы н 
қуысына салып қою керек. 

Геранның майын алу үшін 
15-20 жапырағын алып, жарты 
стакан спирт құйып 2 аптадай күн 
көзіне  қою керек. Екі  аптадан соң 

зәйтүн немесе жүгері майын қосып 
араластырып, сүзіп алады, екі там-
шыдан мұрын қуысына тамызады. 

Сығынды даярлау үшін 1 стакан 
салқын суға 1 ас қасық герань тамы-
рын ұсақтап кесіп, қосып араласты-
рып, он минуттай жай қайнатады.  
1 сағаттан соң сүзіп алып, 2 ас 
қасықпен тамаққа дейін 20 минут, 
тамақтан кейін 1 сағаттан соң ішуге 
болады.

ж.С. қажыМҰратОва, 
 биология және экология 

кафедрасының оқытушысы
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Парасат
Техникалық және кәсіптік білім беру - Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуын 
іске асырушы еңбек кадрларын даярлаудағы сапалы ұмтылыс. 
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И.Гёте говорил: «Те, у которых мы учимся, правильно на-
зываются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, за-
служивает это имя». Настоящим учителем студенты колледжа 
им.М.Утемисова считают учителя математики высшей категории 
Розу Лукпановну Айбулатову. 

Роза Лукпановна - педагог по призванию. Её профессия – это 
дело всей её жизни. Многие ученики Розы Лукпановны занимали 
призовые места в различных конкурсах, олимпиадах, и многие 
из них, вдохновленные её профессионализмом, эрудицией и 
доброжелательностью, стали её последователями.

У этого преподавателя невозможно не знать предмет, она 
каждый раз увлекательно и профессионально преподносит 
новую тему, использует яркие примеры и ассоциации, она может 
делать трудные вещи лёгкими. Диапазон мнений о ней  огромен, 
она и «строгая», и «требовательная», и одновременно «добрая» 
и «весёлая». Ученики группы М-411(выпуск 2011г.) очарованы 
своей «классной мамой». Они часто навещают её, рассказывают 
о своих достижениях, советуются с ней. Математические КВНы, 
походы, экскурсии, праздники – всё это останется их лучшими 
воспоминаниями студенческой жизни.

Роза Лукпановна высоко уважаема среди своих родных, 
друзей, коллектива и, конечно же, уважаема нами – её учени-
ками. Мы уверены, что её наука пригодится нам не только в 
будущей профессиональной деятельности, но и на протяжении 
всей нашей жизни. Роза Лукпановна Айбулатова заслуженно 
является примером для своих коллег и учеников.

айнура каЛиева,
студентка группы Аж 202 колледжа 

ЗКГУ им.М. Утемисова,
член МК партии Жас Отан

оқырманмен қауышқан оралхан әңгімелері

Еске алып құрметтейміз!
Еске алып құрметтейміз,
Құрбандардың рухын.
Қабірлері нұрға толсын,
Суық көрде жылынсын.
Есіл ерлер ескерткішке
Айналсаңда біз үшін
Мәңгі бақи тірісіңдер, тірісің!
Ау ғ а н с т а н н а н  к е ң е с  ә с к е р л е р і н і ң 

шығарылғанына 23 жыл өтсе де, сол кездегі жа-
уынгерлер бүгінгі бейбіт өмірдің еңбеккерлері 
соғыс жарасынан айыға алмай келеді. Олар 
- отты жылдарды басынан кешірген қайсар 
азаматтар. Елі үшін еміреніп, кеудесін оққа 
тосқан қайсар ағаларымыз ерліктің өшпес 
рухының сипатын көрсетердей ел есінде аты 
қалады. Біз жас ұрпақ ер есімін жадымызда 
сақтап тарихына тағзым етеміз. 

Осы орайда М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті колледжінің 
студенттері Қазақстан Республикасының 
Қарулы күштерінің 20 жылдығы аясында 7 ма-
мыр «Отан қорғаушылар» күні мейрамына орай бейбіт өмірді 
сыйлауға үлес қосқан Мұқтар Жоламанұлы, Олег Викторович, 
Мерлан Аманжолұлы сонымен қоса Нұрлан Қодаров сынды 
жарқын жандармен кездесу өткізілді. 

Кешке қазіргі таңда ерліктерімен қоса ұстаздық қызметін 
атқарып жүрген ағаларымыз бейбіт күнге қаншалықты 
қиындықпен келгенімізді, өлім мен өмірдің ащы шындықтарын, 
қанды шайқастағы кесапатты көріністерді баяндап берді. Кеш 
барысында көптеген оқушыларымыз сол отты жылдардың 
оқиғасынан сұрақ қойып ой бөлісті. 

Ерлік - жан дүниенің ұлы қасиеті іспеттес ер рухы өмірден 
өшпестей орын алары хақ. Елге аман-сау оралған рухты 
майдангер ағаларымыздың естелік әңгімелері – қазіргі ұрпақ 
есінде елеулі орын алады. 

Сонымен қатар мейрам аясында 5 мамыр күні алғашқы 

әскери дайындық пәнінің оқытушысы Р.М.Құрманбаев 
колледжі оқушыларының арасында пневматикалық мылтықпен 
нысанаға атудан «Мерген» әскери ойынын ұйымдастырды. 
7 мамыр «Отан қорғаушылар» күніне арналған әскери ойы-
нымыз алғашқы әскери дайындық пәнінен 4 топ арасында 
өткізілді. Ойын барысында көптеген қызықты да, қиын тап-
сырмалар орындалды. Нәтижесі бойынша жеңіске жеткен 
АЖ-201 тобының Мажитов Айдос пен Өтепов Келдібек сынды 
оқушыларымыз ойынға белсене ат салысып, «Жас мергендер» 
атын иеленді. 

Болашақ Отан қорғаушыларымыз өздерінің ел алдындағы 
борышын ақтауға толық даярлықтарын көрсетті. 

 Шаттық ОрыНБаева,
математика мамандығының 1 курс оқушысы   

УМНЫй пЕДАГОГ - 
успешное поколение
В своих ежегодных Посланиях народу Казахстана 

Президент неоднократно подчеркивал особое значение пе-
дагогов, как профессионалов, от которых зависит социально-
экономическая реализация молодежи, моральное здоровье, 
духовность общества в целом. «Качественный рост человече-
ского капитала в Казахстане – это, прежде всего, образование», 
- отметил в своем Послании президент РК Н.А.Назарбаев.

Педагогическая профессия имеет статус общественно 
значимой и ориентирована на решение самой главной пробле-
мы – социальное воспроизводство нового поколения граждан 
Республики Казахстан, способных к успешной реализации 
себя, обладающих гуманистическим мировоззрением, ответ-
ственных за судьбу своей Родины.    

Такие задачи могут быть решены при наличии высоко-
квалифицированного и  качественного кадрового потен-
циала. Педагогический коллектив колледжа ЗКГУ имени                              
М. Утемисова осознают собственную миссию, с ответствен-
ностью и достоинством несут ее. В целях повышения квали-
фикации семь преподавателей нашего колледжа подтвердили 
и повысили свою категорию в этом году. Преподаватели 
Б.С.Кубаева, М.А.Молдашева подтвердили высшую категорию, 
Т.Н.Тулеушов, Е.Е.Кадыров подтвердили первую категорию, 
Л.С.Давлетова, А.К.Булатова, Г.С.Шуйншкалиева получили 
вторую категорию.

Педагоги колледжа постоянно повышают свою квали-
фикацию, в этих целях они посещают курсы повышения 
квалификаций, обучающие семинары, выступают на пе-
дагогических чтениях, в целях обмена и обобщения опыта 
периодически публикуются в республиканских и област-
ных изданиях. С 23 по 26 апреля кафедрой информатики 
естественно-математического факультета ЗКГУ был прове-
ден обучающий семинар «Инструкции по применению ИКТ в 
учебном процессе» для преподавателей колледжа. В рамках 
семинара выступили ведущие преподаватели кафедры, ко-
торые сделали обзор по новым программам, применяемым в 
процессе обучения. Очень интересны и содержательны были 
выступления Г.Г.Мухамбетовой, Ж.С.Иксебаевой («Создание 
тестов в Macromedia Flash»), Е.Н.Сафуллина («Возможности 
применения программы Active Inspire»), З.М.Химеденовой, 
Ж.С.Кенжалиевой («Редактирование графических объектов 
в Photoshop»), Д.Н.Курмашевой, И.Н.Пугачевой («Применение 
приложения Delphi в учебном процессе»), М.К.Атушевой, 
Ж.Ж.Багисова («Методические рекомендации по применению 
ИКТ»).  

Задачи и цели развития нашего государства определены 
нашим президентом, дело за нами, педагогами, воплотить 
эти идеи в жизнь.    

а.айМагаНБетОва, 
методист колледжа

«Көрінуші ең көнелердің көзіндей,
Жазғандарың - қара өлеңнің сөзіндей,
Асқақ едің, атақты едің, Нар едің -
Туған өлкең - өр Алтайдың өзіндей»- бұл өлең жолдарын  

ақын. Серік Тұрғынбеков әдебиетке өзіндік өрнегін сала келген 
қаламгер Оралхан Бөкейге арнаған. О.Бөкей - әдебиеттің киелі 
босағасын аттаған күннен бері өз заманын, сол заманда ғұмыр 
кешіп жатқан қарапайым еңбек адамдарын шығармаларына 
арқау еткен жазушы. 

О.Бөкейдің прозасы қайырымдылық пен зұлымдықтың 

тартысын нанымды бейнелейді. Адам бойындағы рухани 
құндылықтар жазушының шығармашылық мақсатын танытады. 
Осындай біртуар тұлғалардың шығармасын насихаттауда “Бір 
ел – бір кітап” акциясының маңызы зор. Оралған әңгімелері- 
«Бір ел-бір кітаптың» биылғы таңдауы. Ұлы Абайдың “Қара 
сөздерінен” бастау алған бұл шара қалың оқырманды тағы бір 
мәрте құнды әдеби мұрамен қауыштырды. 

Х. Есенжанов атындағы балалар және жасөспірімдер 

кітапханасы мен М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжі бірлесіп, 
акция аясында Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығына 
арналған кеш өткізді. Шараға колледждің ақпараттық жүйелер 
және математика мамандығының 1 курс оқушылары қатысып, 
О.Бөкейдің әңгімелерін талдап, шығармаларынан үзінді 
оқып, өз пікірлерімен бөлісті. АЖ-101 тобының оқушысы 
«Кербұғы» атты әңгімелер жинағына талдау жасап, жинаққа 
енген әңгімелерге шолу жасаса, Жакипова Алтынай «Өз 
отыңды өшірме» повесінің мазмұнын көрерменге баянда-
ды. Ғинаятова Жанерке «Апамның астауын», Теміргалиева 

Гүлім «Қасқыр ұлыған түнде» 
әңгімесін талдап, қаламгердің  
ерекшелігін атап өтті. «Жетім 
б о т а »  т а ғ д ы р ы н  Ә д и е т о в 
Әділет шара қатысушыларына 
әс ерл і  жетк і з д і .  М -101 топ 
оқушысы Орынбаева Шаттық 
«Жылымық» шығармасындағы 
зағип қыздың монологын оқыған 
кезде көзге жас алмау мүмкін 
б олма ды.  С онымен қ атар, 
жазушының өмірбаянынан, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а н , 
естеліктерінен хабар беретін 
көрме ұйымдастырылды.  Өзгеге 
ұқсамайтын қолтаңбасымен 
таңғалдырған әңгімелерін на-
сихаттауда аталған шара өз 
септігін тигізгені сөзсіз. Өйткені 
бү г ін г і  қо ғамда жастардың 
әдеби шығарманы оқу мәселесі-
көкейкесті мәселе. Осы орай-
да, көрермен жастар да бұл 
кештен қорытын ды жас ап, 
О р а л х а н н ы ң ә ң г і м е л е р і н е 
бет бұрса- мақсатымыздың 

орындалғаны. Бұндай бірлескен шараларды ұйымдастыруды 
колледж дәстүрге айналдырған,  қауымдасып кітап оқуда 
“Енді кімнің кезегі?” деп елеңдеп отыратын әдебиетке деген 
сүйіспеншілігіміз тағы бар. 

Самал ДеМеСиНОва,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 



№ 6 (878) мамыр 2012 жыл20

МеНШік иеСі: 
М.Өтемісов атындағы 

Батыс қазақстан мемлекеттік 
университеті.

газет айына бір рет шығады.
ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі 

Ақпарат және мұрағат комитетінің келісімімен 
мерзімді баспасөз басылымдарын және (не-
месе) ақпарат агенттіктерін 26.01.2011ж. есеп-
ке алу туралы №11390-Г куәлігі берілген.

Индексі 090000
Таралымы 2000 

реДактОр: 
Гүлсая Каримоллақызы
ШЫНТЕМІРОВА 

тіЛШіЛер: 
Марта ДЖУМАГАЛИЕВА 
Елдана АСЫЛХАНОВА
Нұркен ӘМІРАШЕВ

кОрректОр: 
Светлана БЕККУЖИЕВА

Бет қҰруШы & ДиЗайН: 
Асель АБДУЛЛИНА

фОтОСурет:  
Рафхат ХАЛЕЛОВ
Оқу теледидары және 
графикалық жобалау зертханасы

Газет БАҚ және баспа орталығында 
теріліп, беттелді. «Полиграфсервис» 

ЖШС баспаханасында басылды.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  
ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ 
ДӘЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ. 
ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ 

ПІКІРЛЕРІ   РЕДАКЦИЯ  КӨЗҚАРАСЫН  
БІЛДІРМЕЙДІ.

Сарайшық көшесі, 34, тел.: 50-76-52 
Біздің сайт: www. wksu.kz
e-mail: IC_SMI@wksu.kz 

спорт жАңАлыҚтАры
 Дойбыдан студенттер арасында БҚМУ 

спартакиадасы өтіп, нәтижесінде жаратылыста-
ну 1орын, тарих-құқық факультеті 2 орын, БҚМУ 
колледжі 3 орынға ие болды.

 Қаламыздағы «Зенит» спорт залында 
ересектер арасында қазақ күресінен БҚО чем-
пионаты өтті.

 Орал қаласының ЖОО мен АОО арасын-
да армрестлингтен жарыс өтіп, нәтижесінде 
біздің студенттеріміз 50 кг салмақта Г.Айдынәлі                 
1 орын, 70 кг салмақта Б.Ахметқалиев және 90 кг 
салмақта Д.Қаблақатов 3 орынға қол жеткізді.

 БҚМУ спорт сарайында өткен армрест-
лингтен 60 кг салмақпен А.А.Трумов 3 орын, 
75 кг салмақпен Б.Ахметқалиев 1 орын, 90 кг 
салмақпен Д.Қаблақатов 2 орынға қол жеткізіп, 
жеңімпаз атанды.

 Университеттің әр бөлімі бойынша сту-
денттер арасында жыл бойы өткен жарыстардың  

финалдық сайысы өтіп, соңында физика-
математика бөлімі 1 орынға, БҚМУ колледжі        
2 орынға, тарих бөлімі 3 орынға ие болды.

 ҚР Президенті жүлдесі үшін қазақ 
күресінен «Қазақстан барысы» атты облыстық 
турнир өтті. Өз салмақ дәрежелері бойынша 
қатысқан біздің спортшылар Қ.Сұпығалиев        
1 орын, А.Габдукаримов пен С.Махамбетов 3 
орынды иеленді.

 Орал қаласында өткен самбо ҚР чем-
пионатынан Б.Жарылғасов пен Қ.Сұпығалиев 
жүлделі 2 орынға ие болды.

 Қарағанды қаласында өткен самбодан 
ҚР чемпионатынан Н.Серіков, С.Махамбетов 1 
орын иегерлері атанды.

 Ресейдің Самара қаласында дзюдодан 
аймақтық Бүкілресейлік турнир болып өтті. Оған 
БҚМУ командасы да қатысып, А.Габдукаримов 
3 орынға қол жеткізген болатын.

 Орал қаласында қыздар арасында 
еркін күрестен ҚР чемпионаты өтіп, сайыстан                  
Ә. Ерғалиева 1 орынға, А.Саргенжиева 2 орынға 
ие болды.

 Түркістан қаласында 14-23 мамыр күндері 
ҚР ардагерлері арасында самбодан ҚР чемпио-
наты өтті. КСРО спорт шебері, дене тәрбиесі 
кафедрасының аға оқытушысы Бекбаев 
Сатыбалды Шамұратұлы үздік ойын көрсетіп, 
68 кг салмақ дәрежесімен 1 орынға ие болып, 
әлем чемпионатына жолдама алды.

 Ерк ін к үрестен қыздар арасында 
Талдықорған қаласында Азия чемпиона-
ты өтуде. Бұл жарысқа Г.Қожағалиева мен 
Ә.Ерғалиева қатысуда.

 Өзбекстанның Ташкент қаласында самбо-
дан жастар арасында халықаралық Азия чем-
пионаты өтуде. Бұл байрақты бәсекеде біздің 
спортшыларымыз  Б.Жарылғасов, Н.Серіков, 
С.Махамбетовтер өнер көрсетуде.

Адамдар неліктен шылым шегеді?
Темекі шегу адам денсаулығына зиян екенін адамдар жиі естен шығарады. Темекінің тарту 

себебінің бірі қызықкөрушілік, сылбырлық, еліктеушілік болып табылады. Балалар арасында 
темекі шегу себептері: құрдастарына еліктеу, тәуелсіз болып көрінгісі келу, шылым шегетін 
топтың ішінде барлығы сияқты болу. Темекі тартуды жаңа бастаған бала темекінің денсаулығына 
қаншалықты зардап әкелетінін мүлдем ойламайды. Бұл опасыздық темекі құмарлыққа айналып, 
жыл өткен сайын денсаулығын нашарлатады,  жүйкесін тоздыртады, ал себебін ойланып, білген 
кезде өте кеш болуы мүмкін. 

“тәні саудың – жаны сау” – дегендей біздің денсаулығымыз, 
жарқын болашағымыз өз қолымызда! 

темекіні тастауға шешім қабылдау қиын, ал тастау ОҢАй!
1. Өзіңізге сеніңіз. Сіз тастай аласыз, оған 

еш күмән болмасын. Өміріңізде өзіңіз атқарған 
ең ауыр істерді еске алыңызшы. Демек, Сізде 
батылдық пен ерік-жігер жетерлік.

2. Отбасыңыз бен достарыңыздан қолдау 
сұраңыз. Олардың жан-жақты қолдаулары 
мен сабыр танытулары Сіз үшін өте маңызды 
екенін айтыңыз.

3. Темекіні тастайтын күнді белгілеңіз. Дәл 
қай күн Сіз үшін темекісіз өмірге бастама бо-
латынын шешіңіз.

4. Жаттығу жасауды бастаңыз. Жаттығулар 

Сіздің денеңізді күйзелістен (стресс) арылтып, 
темекіден соң қалыпқа түсуіне көмектеседі. 

5. Күн сайын 3-5 минуттан терең тыныс 
алу жаттығуларын жасаңыз. Ақырындап 
мұрын арқылы дем алып, тынысты бірнеше 
секундқа тоқтатып, демді ауыздан жайлап 
шығару керек.

6. Көптеген темекіге әуес адамдардың 
өздері тәжірибе жүзінде тексеріп көргендері 
бойынша, күнделікті шегетін темекі санын 
азайтпай-ақ, бірден және мүлдем бас тарту - 
ең дұрыс жолы. Дегенмен, біртіндеп немесе 

бірден тастау қажеттігін Сіз ғана шешесіз. 
Таңдау с ізден. Әдістердің бірі ұнамаса, 
екіншісін көріңіз.

7. Темекі тастағысы кеп жүрген адамды 
өзіңізге серіктес етіңіз. Бір-біріңізге көмектесіп, 
көңілдеріңізді көтеріп, шыдамсыздық танытқан 
кезде, бір-біріңізге ақыл қосыңыз.

8. Тісті ұқыптап тазалаңыз. Темекі шекпеген 
кездегі тістердің ағарып, жақсарғанына көңіл 
аударыңыз. 

9. Суды көбірек ішіңіз. Су кез-келген 
жағдайда пайдалы. Ал көп адамдар жеткілікті 
пайдалана бермейді. Ол ағзадағы никотин мен 
басқа да химиялық заттардың сыртқа шығуына 
көмектеседі.

10. Егер темекі тартқыңыз келсе, өзіңізге ал-
дын ала сәбіз, алма, асқабақ немесе күнбағыс 
дәндерін дайыңдаңыз.

11. Егер Сіз темек ін і қайтадан шеге 
бастасаңыз, ес ің ізде болсын: темек ін і 
толығымен тастау үшін, мүмкін, 1 емес, 2, 3 тіпті 
5 талпыныс қажет шығар. Ең бастысы, Сіздің 
тілегіңіз бен табандылығыңыз болуы қажет!

Мейрамгүл МерҒаЛиева, 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру 

орталығының психологі 

Үстелді теннистен 
өткен сайыс

Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік Рәміздері күніне орай Орал қаласы Жастар 
қоғамдық бірлестіктерінің арасында БҚО ішкі саясат басқармасы мен Жас экономист жас-
тар қоғамдық бірлестігінің және «Ақжайық» спорт клубының ұйымдастыруымен үстелді 
теннистен қала біріншілігі өтті. 

Жарысқа жалпы 14 команда қатысты. 
Жарыстың ашылу салтанатында БҚО ІСБ жас-
тармен жұмыс бөлімінің бастығы Хайруллин 
Біржан Марданұлы мен университеттің тәрбие  
ісі және әлеуметтік мәселелер жөніндегі про-
ректоры Дәрішева  Түймеш Малбағарқызы сөз 
сөйлеп, ойынға қатысушыларға сәттілік тіледі. 
Бұл жарысқа М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
жанынан 3 команда қатысты: «Ақиқат» пікір-
сайыс орталығы ЖҚБ, төрағасы Сүлейменов 

Мерген, БҚМУ сту-
денттер кәсіподағы 
Ж Қ Б ,  т ө р а й ы м ы 
П е р ғ а л и е в а 
А й ж а н г үл ,  « Ж а с 
экономист» ЖҚБ, 
төрағасы Тажкенов 
Нұрлыбек. Сайысқа 
қатысушылар тар-
тысты ойын көрсетіп, 
сәтті нәтижелерге 
қол жеткізді. Жарыс 
қорытындысында ең 
үздік ойын көрсеткен 
Батыс Қазақстан 
гуманитарлық ака-
демиясы жанындағы 
«Жас толқын» ЖҚБ І 
орынға қол жеткізді, 

төрағасы – Абекешов Аянбек Иманбайұлы. 
БҚМУ студенттер кәсіподағы ЖҚБ ІІ орынға 
ие болса, «Ақиқат» пікір-сайыс орталығы                  
ІІІ орынға лайық деп танылды. Ойыншылар 
арасынан БҚГА жанындағы «Жас толқын» 
ЖҚБ ойыншысы Диярова Лунара үздік ойыншы 
деп танылды. Жеңімпаздар сыйлықтармен, 
дипломдармен марапатталды.

Өз тілшіміз

Мамыр айының 27-ші жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан  мемлекеттік   
университетінің  «Ақжайық» спорт сарайында 1 маусым Халықаралық  балаларды қорғау 
күніне орай «Біз Қазақстан балаларымыз! Біз жаңа әлемде  өмір сүреміз!» атты акция ая-
сында М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттері мен облыстық отбасы үлгісіндегі балалар 
ауылы тәрбиеленушілері арасында  волейболдан жолдастық кездесу өткізілді. 

дені сау ұрпақ - дені сау ұлт
Кездесудің ашылуында  университетіміздің  

тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім психоло-
гы, БҚМУ ерік т ілер тобының жетекшіс і 
А.С.Жақсығалиева сөз сөйлеп,  жолдастық 
кездесудің ашылуымен құттықтады. Ойын ба-
рысында  университет студенттерінен құралған  
ер балалар командасы  жақсы ойын  көрсетсе,  
қыз балалар  арасындағы  тартыста  балалар 
ауылының  қыздар командасы  белсенділік та-
нытты.  Балалар ауылының қыздар командасы 
құрамында  тәрбиешілері мен  балалар ауылы  
директорының тәрбие ісі жөніндегі  орынба-
сары  Г.С.Кенесарина  да болды. Жолдастық 
кездесудің сапалы әрі әділ өтуін педагогикалық 
факультет деканының тәрбие жұмысы жөніндегі 
орынбасары И.С.Абдрахманов пен «Ақжайық»  
спорт клуб  нұсқаушысы Б.Ж.Есенғалиева жіті 
қадағалап, әділ төрелік жасады.

Жеңімпаздар мен белсенді  қатысқандарға  
кездесу соңында  алғыс хаттар мен   шағын 
сыйлықтар  табыс етіліп, естелік  суретке 
түсірілді. Салауатты  өмір салтын   қолдайтын  
студенттер  мен оқушылардың  басын қосқан 
бұл кездесуд ің қатысушыларға берер і 
мол. Балаларды қорғау күніне арналған  
апталықтың  іс-шаралары әрі қарай игі  істермен 
жалғаспақ. 

жұлдыз ЗДаНОва,
студент 

Қалмақ республикасының ғылымы мен білім беру саласын 
дамыту және халықтар арасындағы достықты нығайтуға қосқан үлесі 

үшін Қалмақ республикасы үкіметінің Құрмет грамотасына және 
Қазақстан республикасы татар және башқұрт милли-мәдени орталықтары 

ассоциациясының алғыс хатына ие болған м.өтемісов атындағы 
БҚмУ ректоры, академик иманғалиев Асхат сәлімұлын және көп жылғы 
жемісті еңбегі үшін Қалмақ республикасы Білім, мәдениет және ғылым 

министрлігінің Құрмет грамотасына ие болған м.өтемісов атындағы БҚмУ 
ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, 

профессор мұқтар Әбілсейіт Қапизұлын марапаттарымен құттықтаймыз. 

                                                                                                                  университет ұжымы

Құттықтаймыз!!!
здоровое поколение

«болашак» в Уральске
Уже много лет действует президентская международная программа «Болашак», цель 

которой возможность получения дополнительного бесплатного образования в зарубежных 
университетах. Отбор претендентов проводится на основе конкурса, основные требования 
которого знание казахского и английского языков, наличие диплома о высшем образовании, 
для стажировки – наличие исследовательских работ.

Представители Центра международных программ (Астана) Дидара Байжанова и Айнур 
Саменкулова следующие два дня после проведения брифинга для претендентов из ЗКГУ 29 и 
30 мая сами принимали документы. Документы на международную президентской стипендии 
будут приниматься в течение месяца.


