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Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет.
Шоқан Уәлиханов

80жыл

Қадірлі университет 
      бітіруші түлектер!

Сіздерді жалынды жастық кезеңіңізде маңызды болып                  
саналатын  диплом алу мерекесімен құттықтаймын! Сіздер 
жоғары білімді, мәдениетті, кәсіби жаңашылдыққа қабілетті    
мамансыздар! Еліміздегі абыройлы Махамбет Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінен 
сапалы білім, ұлағатты тәлім-тәрбие алып, ендігі кезеңде 
еліміздің кемел келешегі жолында абыройлы қызмет етеді         
деген сенім артамыз. Ата-анаңыз бен ұстаздарыңыздың 
сенімін ақтап, парасатты, білікті, университеттің мақтанышы 
бола білетін, үлгілі азамат, азаматша болуларыңызға 
тілектестігімізді білдіреміз.

Сәт сапар, түлектер!

Ректор Асхат Сәлімұлы ИмАнғАлИев

Жыл сайын М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінен мыңға 
жуық жас маман үлкен өмірге жолдама алып, ел болашағы үшін қызмет етуге аттанады. 
Маусым айынан бастап әр факультет өз түлектеріне салтанатты жағдайда дипломдарын 
табыстауда. Ақ жарма тілектермен мәдениет және өнер, педагогикалық факультеттерінің 
түлектеріне салтанатты диплом табыстау рәсімі өтті. 

Салтанатты шараға оқытушылар, кафедра меңгерушілері, кураторлар және ата-аналар 
да қатынасты. 

Биылғы оқу жылында 910 түлек түлеп ұшса, олардың 151-і ерекше дипломмен бітіріп 
отыр. Ал сырттай оқу бөлімін 505 түлек тәмамдаса, оның ішінде 15-і үздік дипломға ие 
болып отыр. 

гүлдендіру, тұрғындардың әл-ауқатын арттыру, 
халық игілігіне адал қызмет жасау. Ал түлектердің 
ата-аналары өз балаларының болашақтарының 
жарқын боларына, игерген мамандықтары еңбек 
нарығында сұранысқа ие боларына сенімдері 
мол екенін айтады. 

М е р е к е л і к  к е ш т е  х а л ы қ а р а л ы қ , 
республикалық, облыстық байқаулардың 
жүлдегерлері, университет мерейін асқақтатқан, 
қоғамдық өмірге белсене қатысып, студент-

жастардың арасында білімді, ұйымдастырушылық 
қабілеті жоғары көшбасшылардың алдыңғы 
қатарында көрініп, келер ұрпаққа отансүйгіштік, 
елжандылық қасиеттерімен үлгі болғаны үшін 
Жұмағазиев Нұрберген,  Жарылғасов Бағдат, 
Таудаева Эльмира, Гумарова Күлім, Джантуллин 
Ибрагим, Қосжанова Маржан, Ақжігітов Нұрлан, 
Беркінбаев Нұргелді, Уразалиева Гүлдана, 
Адиев Дулат, Габдушев Данабек, Айтбаев 
Нұрбек, Бақтығалиева Ботагөз, Тұяқбаева Алия 
сынды түлектерге және басқа да шәкірттерге 
университет басшылығы атынан алғыс хаттар 
табыс етілді. 

Егемен елдің ертеңін асқақтатып, атағын 
шығарар жас түлектерге біздер де сәт сапар 
тілейміз.

Эльмира Таудаева, мәдениет және өнер 
факультетінің түлегі: «Мен үшін бүгін ерекше 
күн.  Қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Ұстаздардың 4 жыл бойы берген білімімен 
әрі қарай шыңдалып, алдағы уақытта елімнің 
ертеңі, болашағы үшін аянбай еңбек етемін. 
Қазақстанның  дамуына үлес қосуды көздеп 
отырмын».

Дулат Адиев, педагогика факультетінің 
түлегі: «Иә, расында да бүгінгі күн — ерекше 
күн мен үшін. Ата-анам мен ұстаздарымыздың 
еңбегін ақтап, алдағы күнде еліміздің болашағы 
үшін елге абыройлы қызмет етсек деймін. 
Ұстаздарға мың алғыс, шәкірт тәрбиелеу 
жолындағы еңбектеріне мол табыс тілеймін». 

Педагогика факультетінің күндізгі оқу бөлімін 
75 студент, сырттай оқу бөлімін 110 студент бітіріп 
отыр. Соның ішінде күндізгі оқу бөлімі бойынша 
9 студент, сырттай оқу бөлімінен 2 студент үздік 
дипломмен тәмәмдады. Ал мәдениет және өнер 
факультетінен 148 маман түлеп ұшса, олардың 

16-сы үздік дипломға қол жеткізіп отыр.
Жаң а өмірге жолдама а л ған жас 

мамандардың қуаныштарында шек жоқ. Өмір 
атты алып теңізге жолдама алып шыққан жас 
мамандардың басты мақсаты  -  ел экономикасын 

Аттандық сапарға, көңілде мол арман... 
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Маусымның бірі күні облыстық қазақ драма театрында университет ұжымы  Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депу-

таттары Ғарифолла Есім, Ерболат Мұқаев және Сәрсенбай Еңсегеновпен кездесті. Оған облыс әкімі Нұрлан Ноғаев қатысты. 

Сенат депутаттары БҚМУ-да

Кездесу барысында Ерболат Мұқаев 
ж и н а л ғ а н д а р д ы,  е ң  а л д ы м е н ,  С е н а т 
депутаттарының өңірімізге келу мақсатымен 
таныстырды. Осы жолы облыстық мәслихаттың 
кезекті сессиясына қатысып, өзінің Сенаттағы 
жұмысына есеп бергенін жеткізсе, ол бұл 
жөніндегі деректерді жаңа шыққан кітабынан 
оқуға болатынын айтты.

Бұдан кейін ғалым-академик Ғарифолла Есім 
«Қазіргі заман және қазақ елі» атты тақырыпта 
баяндама жасады. Өз ойын қазақ елінің кешегісі 
мен бүгінін салыстыра отырып жеткізген акаде-
мик жастарға Елбасының жаңашылдығын үлгі 
етті. Ол сондай-ақ жаңарған қазақ елінің даму 
барысына терең талдау жасап, еліміздің жарқын 
болашағына сенетінін айтты.

Кеш тізгінін ұстаған оқу орнының ғылыми 
және халықаралық байланыстары жөніндегі 
проректоры Мұқтар Әбілсейіт сөз кезегін облыс 
әкіміне ұсынды. Сенатор сөзін жалғастырған 
облыс әкімі Нұрлан Ноғаев жастарды жаңа 
заманға сай әрекет етуге шақырды. Оның 
айтуынша, қазіргі таңда кейбіреулер үкімет 
тарапынан бөлінетін әлеуметтік көмекке 
сүйеніп, жұмыс істеуге онша ықылас таны-
та қоймайтындықтан,  кейбір шаруашылық 
нысандарының басшылығына өзге елдерден 
келгендерді жұмысқа алатындығы айтылды.

Жиын соңында университет  ректоры Асхат 
Иманғалиев сөз алды: 

«Бүгін біздер ерекше кештің куәсі болдық. 

Университеттің профессор-оқытушылық 
құрамы, студенттеріміздің ел тұлғаларының  
арнайы дәрістерін, толғамды ойларын тыңдап, 
тың мәліметтермен толыққанымыз баршамызға 
айқын. Ел ертеңі туралы толымды ой қозғау 
– барлығымыздың міндетіміз. «Мәртебелі 
болашақ туралы армандай отырып, мерейлі 
өткенімізді де жадымызда сақтағанымыз 
абзал» деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
айтқандай, ел болашағы дамуын айқындар, 
айқын  мақсат-міндеттерді нақтылауда жыл 
сайынғы Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауы, осы Жолдау жүктеген мақсат-
міндеттерді жүзеге асыруда бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Бұл стратегиялық маңызды құжат 
қазақ елінің кемел болашағын, саяси және 
әлеуметтік-экономикалық дамуының басым 
бағыттарын айқындайды. «Қазақстан – 2030»  
жарқын келешек тамыры болса, ел үмітін 
арқалаған, Сіздер бастаған ел тұлғалары осы 
жолда елеулі еңбек етудесіздер.

Қазақ елінің дамуында қызмет атқарып, 
озық идеялар ұсынып, көшбасшы болып жүрген 
Сіздердің еңбектеріңізге үлкен табыс тілеймін. 

Сіздер бас тіреп келіп отырған М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетіне биыл 80 жыл толмақ. 80 жылдық 
тарихы бар университетіміз өңірдегі белді 
жоғары орындарының қатарында. Оқу орнымыз 
биыл халықаралық аккредиттеуден өтуде. Біздің 

университетіміз жастарды ақын-жазушылармен, 
ғалымдармен, өнер жұлдыздарымен дидарлас-
тыру, есте қалар кездесулер өткізу жағына көп 
көңіл бөледі. Себебі, осындай сәттер жастардың 
өмір бойы есінде жүреді. Таланттарын ұштауға 
септігін тигізеді. Болмаса да ұқсап бағуға 
ұмтылдырады. Сіздердей ел тұлғаларынан 
жастарымыз үлгі алады деп ойлаймын. 

Ғарифолла ағамызды бүгінде ұстаз, ғалым, 
саясаткер,  қайраткер, сенатор деп білсе, 
Ерболат Рахметұлы мен Сәрсенбай Құрбанұлын 
екі облыста  (Батыс Қазақстан облысы, Атырау 
облысы) жұмыс жасап, облыстық әкімшілік 
аппаратында қызмет атқарған жылдарыңызда 
үлкен істердің басында болған білікті басшы 
деп біледі.  Бүгінде Сіздер ел тізгінін ұстаған 
тұлғалар ретінде мемлекет үшін, оның даму 
жолында қызмет атқарудасыздар. Бүгінгі 
кездесуде ризашылығымды білдіре отырып, 
еңбектеріңізге толағай табыс, сарқылмас жігер 
тілеймін.  Істеріңіз әрқашан нәтижелі болсын» 
деп уақыттарын бөліп, ұжыммен кездесуге кел-
ген қонақтарға алғыс айтып, Ғылыми кеңестің 
шешіне сәйкес академик Ғарифолла Есімге 
«М. Өтемісов атындағы Батыс қазақстан 
мемлекеттік университетінің Құрметті профес-
соры» атағы берілгенін хабарлап, профессор 
мантиясын кигізді. 

«Қазақ елі – мәңгілік ұлттық идея. Оның 
мазмұнын ашуда тың түсініктер керек, олардың 
біразын атап айтсақ: өркениеттік өлшем, өрке-
ниеттік шешім, өркениеттік келісім, өркениеттік 
ізденіс, өркениеттік сана, өркениеттік тұрмыс, 
әлем халықтарының өркениеттік үрдістерін 
қабылдай білу және соған бейімделе отырып, 
елдік құндылықтарымызға жаңа сапалық өріс 
ашу, соның нәтижесінде Президент Нұрсұлтан 
Назар баев көрсеткендей, әлемдегі өркениетті 
елу елдің қатарына ену”, – деп тұжырым жасаған 
Ғарифолла Есім пікірінде тарих сабағын жаңаша 
қабылдау, жаңаша қорыту бар. Шын мәнінде, 
бүгінгі Қазақстан қайта еңсе көтерген, қайта 
түлеген, жаңғырған, қайтара жарқырай көрінген 
жаңа мемлекет екендігін ешкім жоққа шығара ал-
майды. Қазақ елінің дамуында қызмет атқарып, 
озық идеялар ұсынып, көшбасшы болып жүрген 
тұлғалармен тағылымды кездесулер бүгінгі жас 
ұрпақ санасына ой саларына сөзсіз. 

 Рита СұлТАнғАлИевА,
 БҚМУ баспасөз хатшысы

Қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алуға арналған шара

31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
«Халықты қамықтырған қаралы жылдар» атты шара өткізілді.

Өткенін ұмытқан ұлттың болашағы да жоқ. 
1997 жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
арнайы Жарлығымен «31 мамыр - саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу күні» болып ресми 
түрде бекітілген болатын. Соған байланысты 
жыл сайын университетімізде де сол қаһарлы 
жылдары алты алаштың қамын ойлап, еліміздің 
азаттығы үшін алысқан қоғам қайраткерлерін 
еске алып, ұлағатты ұстаздарымыз бен арнайы 
мамандардың қатысуымен ерекше атап өту 
дәстүрге айналған. 

Ел еркіндігі үшін құрбан болған жандардың 
рухына арналып ұйымдастырылған биылғы 
шараға Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік 
м ұ р а ғ а т  д и р е к т о р ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 
А.Т.Гиляжева, ғылыми-ақпарат аппараты және 
құжаттарды пайдалану бөлімінің меңгерушісі 
Н.С.Сариева, қалалық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бастығының 

орынбасары С.Е.Шуланбаева, 
М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қ а з а қ с т а н  м е м л е к е т т і к 
университеті Қазақстан тарихы 
кафедрасының аға оқытушысы, 
тарих ғылымдарының док-
торы Ұ.Т.Ахметова арнайы 
шақырылды.

Бүгінгі ұрпақтардың  бақыты 
мен болашағы үшін қызмет ет-
кен қоғам қайраткерлерінің рух-
тарына тағзым етіп, 1 минуттық 
үнсіздік жарияланғаннан кейін 
тарихымыздың қасіретті сол бір 
кезеңдері жөнінде Қазақстан 

қаласты. Сондықтан да тәуелсіздік  жолында  
күрескен зиялыларымыздың  ерлігін үлгі тұтып, 
есімдерін ұмытпай, уақыт өткен сайын тағзым 
ету - болашақ ұрпақтың міндеті.

Светлана БеККУЖИевА

тарихы кафедрасының аға оқытушысы                
Ұ.Т. Ахметова «Тарихқа тағзым» атты баянда-
масын оқыды. Жиын барысында саяси қуғын-
сүргін құрбандары жөнінде қосымша ақпарат 
беретін бейнефильм қатысушылар назарына 
ұсынылды.  

Халқының маңдайына сыймаған осынау 
азаттықты аңсаған біртуар арыстандардың 
зобалаң заманда  қуғын-сүргін  құрбандарына 
айналғаны белгілі. Бірақ,  тәуелсіз мемлекет 
болудың үлгісін жасап, қажетті идеология-
сын нақтылап, ұлты үшін бар күш-жігерлерін 
жұмсап, жан аямай шын беріле күрескен ерлер 
есімі ұмытылмақ еместігін шақырулы қонақтар 
- Нұрзия Сариева, Алтынай Гиляжева тағы да 
нақтылап баяндады.

Заманында ұлт азаттығы жолында халқына 
қалтқысыз қызмет еткен зиялыларымыз  
болашақ тәуелсіз мемлекеттің іргетасын 

24 мая 2012 года во Дворце Независимости состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей конкурса 
G-Global в рамках V Астанинского экономического форума.

Основной целью проведения данного мероприятия являет-
ся – популяризация интеллектуальной деятельности общества 
и стимулирование интеллектуалов для развития и достижения 
своих целей, также объединение научных и деловых кругов для 
выработки проекта Мирового антикризисного плана (проекта 
плана мировых реформ).

Эдуард Имашев – 
в числе победителей!

На церемонии награж дения с при-
ветственным словом выступили ректор 
Уральского государственного экономиче-
ского университета, заместитель председа-
теля Координационного Совета Ассоциации 
«Евразийский экономический клуб ученых» 
Федоров Михаил Васильевич (Россия), 
ректор Института экономики и управ-
ления Некоммерческого объединения 
ECOMEN, Заместитель Председателя 
Координационного Совета Барабанер Ханон 
Зеликович (Эстония), директор Института 
экономических исследований Министерства 
экономического развития и торговли Каюмов 
Нуриддин Каюмович (Таджикистан)  и дирек-
тор компании Intelligence in Science Деклан 
Кирране (Бельгия).

В столь престижном конкурсе принял 
участие Эдуард Имашев, руководитель 
отдела научно-исследовательской рабо-
ты, преподаватель кафедры географии 
ЗКГУ, кандидат географических наук 
РФ. Его работа на тему «Территориально-
структурная трансформация и модерниза-
ция пространственного развития Западно-
Казахстанской области» в номинации 
«Автор лучшей статьи» заняла первое 
место. Второе место в данной номинации 
занял Ричард Дебро (Швейцария), третье 
место – гражданин Азербайджана Вусал 
Гасымлы. Всего на конкурсе работы оцени-
вались по восьми номинациям. В конкурсе 
приняли участие более 10000 участников 
из 128 стран мира.

9 июня 2012 года закончился срок 
действия сертификата соответствия 
№KZ.2710318.07.04.00453 от 09.06.2009 
г. на систему экологического менед-
жмента РГКП «Западно-Казахстанского 
г о с уд а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а                                          
им. М. Утемисова» в области образова-
тельных услуг. 

Экологическая 
экспертиза завершена

В связи с этим 19 июня 2012 г. в уни-
верситете проходил ресертификационный 
аудит с целью подтверждения соответствия 
системы экологического менеджмента 
требованиям СТ РК ИСО 14001. Аудит про-
водился по плану, утвержденному уполно-
моченным лицом руководителя Органа 
по подтверждению соответствия систем 
менеджмента АО «Национальный центр 
экспертизы и сертификации» на кафедрах 
химии, биологии и экологии, географии, 
в испытательной лаборатории экологии 
и биогеохимии университета. Экспертом-
аудитором Анесовым М.С. несоответствия 
не выявлены. 

Результаты ресертификационного ауди-
та показали, что СЭМ ЗКГУ им. М. Утемисова 
в целом соответствует требованиям стан-
дарта (продолжает соответствовать) СТ РК 
ИСО 14001-2006. Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по 
применению. По результатам ресертифика-
ционного аудита ЗКГУ им. М.Утемисова был 
выдан сертификат соответствия.

14 июня состоялся семинар 
по государственной программе 
«Народное IPO», в котором приняли 
участие преподаватели, деканы, 
руководители подразделений ЗКГУ, 
всего более тридцати человек. 

Организатором явился «Самрук 
Казына» по заданию Президента 
страны Н.Назарбаева. Семинар, про-
веденный Региональным институтом 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ЗКГУ, подготовил 
слушателей для распространения 
знаний о программе «Народное IPO» 
среди населения.

«Народное IPO» - это государ-IPO» - это государ-» - это государ-
ственная программа, которая дает 
возможность гражданам Казахстана 
купить акции крупнейших националь-
ных компаний и тем самым получать 
часть их возможной прибыли, участво-
вать в их развитии и управлении. В 
самом общем понимании это означает 
распределение национального богат-
ства страны между ее гражданами. 
В доступной форме были даны объ-
яснения понятий акции и дивиденды, 
фондовый рынок, брокер, инвестор и 
эмитент и многое другое.

Лекторы уже проводят работу 
по ознакомлению с данной госпро-
граммой в организациях и компаниях 
Уральска.
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 4 маусым - Қазақстан республикасының мемлекеттік рәміздері күні 

события

4 маусым күні БҚО ішкі саясат басқармасының қолдауымен  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің және «Жас экономист» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен қаламыздағы Сырым Датұлы 
алаңында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күніне арналған «Жаса Қазақстан!» атты облыстық 
патриоттық форум өтті.

 

Мемлекеттік рәміздер – тәуелсіздік нышаны
«Тәуелсіздік – алтын күмбез дейтін болсақ, сол күмбезді 

тіреп тұрған төрт белгі бар. Оның біріншісі -  көк байрақ, 
екіншісі – Елтаңба, үшіншісі - Әнұран, төртіншісі - қазақ тілі», 
- деп Елбасы Н.Назарбаев айтқандай, елім, жерім дейтін 
ұрпақтың намысын оятып, жүрегіне патриоттық сезім 
ұялататын - осы рәміздеріміз.

Сан ғасырлар бойы бабаларымыз аңсаған тә уелсіздікке қол 
жеткізген таңда өз алдына мем лекет болумен қатар, тұғыры 
биік Туымызбен, ел тарихын әлемге танытар Елтаңбамызбен 
және кез-кел геннің патриоттық рухын көтеретін Мем ле кеттік 
Әнұранымызбен айбынды ел бола біл дік. Сондықтан да 
мемлекеттік рәміздеріміз — тәуелсіздігіміздің айғағы.

Мемлекеттік рәміздер күніне ар нал ып өткізілетін дәстүрлі 
мереке  - елімізде аталып өтетін ме   ре  келердің бірі емес бірегейі, 
ұлық мереке. Осы мерекеге орай ұйымдастырылған форумның 
негізгі мақсаты - жастарды, жалпы халықты тәуелсіздігімізді 

айқындайтын мемлекеттік рәміздерімізді қастерлеп-құрметтеуге, 
еліміздің тұтастығын сақтап, бейбітшілігін нығайтуға бау-
лу және жастарды патриоттыққа тәрбиелеуге үлес қосу. 
Патриоттық форумға  облыс әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлы, 
зиялы қауым өкілдері, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен 
еңбек ардагерлері, мекеме басшылары, БАҚ өкілдері, ҮЕҰ, 
түрлі саланың қызметкерлері мен жас мамандар, студент жа-
стар және мектеп оқушылары қатысты. Сөз кезегін алған ақын 

Қ.Жұмағалиев пен А.Бақтыгереева мемлекеттік рәміздер күнімен 
құттықтап, «Менің рәміздерім – ұлтымның мақтанышы!» атты жас 
ақындар арасындағы облыстық мүшайраның жеңімпаздарын 
марапаттады. Мерекеде «ҚР Ардагерлер ұйымы» БҚОФ 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы М.Ә.Мұқамбетов, «Алтын 
алқа» медалінің иегері, «Ару аналар» ансамблінің мүшесі, 
батыр ана З.М.Шоныраева, БҚМУ профессоры С.Ғ.Шарабасов,  
самбо күресінен әлемнің 4 дүркін чемпионы Е.С.Байбатыров, 
бірінші облыстық патриоттар форумының қатысушысы, жас 
хирург, дәрігер маман Н.Н.Сәндібаев сөз сөйлеп, мерекемен 
құттықтады. 

Шараны әсем әнмен өрнектеген күміс көмей әншілер мен 
елімізге танымал би ансамбльдерінің өнері рәміздерге деген 
құрметті айшықтай түсті. 

«Азат елдің символы саналатын рәміз  де рімізді құрметтеп, 
қастерлей білу – Отан ал  дындағы ұрпақтар борышы. «Туы биік 
елдің – тұғыры биік» деген дана халқымыз. Бірлігіміз жарасып, 
жарқын болашаққа нық қадам жасайық, жастар.

Светлана БеККУЖИевА

Символы Независимого Казахстана
- золотистый и голубой. Первый соответствует светлому, ясному 
будущему наших народов. Голубое небо едино для всех наро-
дов мира. Его цвет в нашем Гербе олицетворяет стремление 
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми на-
родами планеты.

В 1992 году был утвержден Государственный флаг 
Республики Казахстан, разработанный Шакеном Ниязбековым. 
Государственный флаг Республики Казахстан представляет со-
бой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением 
в центре солнца с 32 лучами, под которым — парящий орел. 
У древка — вертикальная полоса с национальным орнаментом. 
Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамен-
та — цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине —  1: 2. 
В традициях геральдики каждый цвет символизирует опреде-
ленное понятие. Так, золото олицетворяет могущество, 
силу, богатство, постоянство, знатность, веру, справедли-
вость, добродетель, милосердие, верность. Синий цвет 
символизирует честность, целомудрие, верность, безупреч-
ность. Кроме того, этот цвет соответствует небу и воздуху. 
Если обратиться к элементам изображения на полотнище фла-
га, то, исходя из геральдических канонов, можно сказать, что 
солнце символизирует богатство и изобилие, а орел — власть, 
прозорливость, великодушие. Кроме того, в традициях разных 
народов существовало почитание солнца как символа возрож-
дения (рождение дня после ночи), символа движения и времени. 
Важным элементом Государственного флага является рас-
положенная у его древка вертикальная полоса с национальным 
орнаментом. Казахский орнамент - одна из форм специфического 
художественного восприятия мира в строгом соответствии с эсте-
тическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию 
весьма сложных, иногда отвлеченных форм, линий и ритмов, 
он является выразительным средством раскрытия внутреннего 
мира народа. Их прообразами служат конкретные предметы 
и явления окружающего мира.

В 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст 
гимна республики. Всего отборочной комиссией было при-
нято более 750 проектов. Победили в конкурсе четыре из-
вестных поэта: Музафар Алимбаев, Кадыр Мырзалиев, 
Туманбай Молдагалиев и поэтесса Жадыра Дарибаева. 
Авторами музыки первого казахстанского гимна были 
Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. 
В 20 0 6 году принят новый Государс твенный гимн. 
Основой нового гимна стала популярная в народе патриотиче-
ская песня «Менiң Қазақстаным», счастливая судьба которой 
началась во второй половине пятидесятых годов прошлого века. 
Песня, ставшая гимном нации, давно была признана настоящей 
поэмой народной души. 

Авторами Государственного гимна Республики Казахстан 
являются Шамши Калдаяков, Жумекен Нажимеденов, Нурсултан 
Назарбаев.

4 июня 1992 года навсегда останется в истории и в памяти 
народа как день рождения Государственного Герба и Флага 
Республики Казахстан.

Сегодняшний Герб суверенного Казахстана является ре-
зультатом огромного труда, творческих исканий двух известных 
архитекторов: Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. 
Выиграть в этом соревновании было нелегко. Достаточно на-
помнить, что только в финальном конкурсе принимали участие 
245 проектов и 67 описаний будущего герба.

Герб имеет форму круга. В мире самой совершенной фор-
мой считается форма шара. А круг как самый близкий к этому 
совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг как 
элемент геральдики имеет применение везде, но он в особом 
почете и уважении у восточных кочевников. Это символ жизни, 
вечности.

Центральным элементом, вобравшим в себя основную 
идею нашего Герба, является шанырак - круговое навершие 
купола юрты. Шанырак - символ семейного благополучия, мира, 
спокойствия. Мастерски, эффективно и красиво изображенный 
тундык - зенитное отверстие юрты, напоминает яркое солнце 
на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди - уык, равно-
мерно расходящиеся от центра по голубому пространству Герба, 
напоминают лучи солнца - источник жизни и тепла. Авторам 
удалось решить проблему изображения кереге - раздвижных 
решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные, кульдреуши 
шанырака символизируют единство трех жузов, которое обе-
спечивает его прочность. Таким образом, языком геральдики 
авторы отражают миролюбивую сущность казахов. Призывают 
все народы республики под общий шанырак, стремиться превра-
титься в крепкие мощные несущие конструкции нашего общего 
дома - Казахстана.

Следующей составной частью композиционной структуры 
герба являются золотокрылые с рогами в форме полумесяца, 
фантастические скакуны - тулпары. Хотя изображение аргамаков 
в государственной символике имеет давнюю историю, тем не ме-
нее данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, 
прежде чем был принят. Силуэт скакунов на языке геральдистов 
имеет глубокий смысл и содержание. Он означает: бесстрашие 
льва, прозорливость сокола, физическую мощь и силу быка, 
быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость 
лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов напо-
минают также снопы зерна, золотых колосьев, т.е. признак труда, 
изобилия и материального благополучия.

В центре Герба находится пятиконечная звезда. В проекте 
там были расположены полумесяц и три маленькие звезды. По 
ходу обсуждения предлагались варианты восьмиконечной, се-
миконечной, пятиконечной звезд. Остановились на последнем. 
Наше сердце и объятия открыты представителям всех пяти 
континентов.

Цветовую гамму Герба составляют два основных цвета 

22 июня – 
День памяти и скорби
Пока не похоронен последний солдат, война не закончи-

лась… И пока жив хотя бы один солдат, мы, выросшие в мирное 
время, будем знать историю из первых рук. 71 год назад ранним 
воскресным утром 22 июня началась страшная по масштабности 
война. Для нас, казахстанцев, как и для всех граждан бывшего 
Советского Союза, это была Великая Отечественная война. 
Редеют ряды тех, кто с оружием в руках защищал свою Родину. 
И тем выше цена памяти тех, кто, пройдя горнило войны, все 
еще в строю. 

Свидетелем, более того, участником тех героических сра-
жений является бессменный директор Военно-исторического 
музея ЗКГУ им. М.Утемисова Павел Романович Букаткин. 
Пополненный новыми экспонатами, музей стал еще более ин-
тересным и познавательным. 22 июня Павел Романович провел 
урок Памяти для студентов ЗКГУ. Он рассказал об участниках 
Великой Отечественной войны, которые, оставив студенческие 
парты и преподавательские кафедры тогда еще педагогического 
института, навсегда вписали свои героические имена в историю 
нашего вуза, в историю страны.

-Павел Романович провел экскурсию, ознакомил с экспона-
тами, которые были собраны за долгую историю университета. 
Мы были очень вдохновлены рассказами о подвигах во имя 
Родины и народа. Этим уроком мы почтили память погибших. 
Стали близкими и понятными слова, которые мы столько раз 
слышали: «Никто не забыт и ничто не забыто», - поделилась 
своими впечатлениями Динара Мергенева, студентка 3 курса, 
специальность «Международные отношения», экономиче-
ского факультета.

Студенты, прослушавшие интересную, познавательную 
лекцию, выражают благодарность Павлу Романовичу за препо-
данный урок мужества и желают ему долгих лет жизни.

«Фотоөнер» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылхан 
Әбдірайымұлы, «Жас Алаш» газетінің бас редакторы 
Рысбек Сәрсенбайдың  ұйымдастыруымен  «Шалкөде 
– елдің жайлауы» атты фототүсірілім өткізілді.

Шалкөде - 
елдің жайлауы

Баспасөз бетінде өзіндік қолтаңбасымен таныла білген қазақ 
фото өнерін насихаттаушылар қазақтың белгілі ақиық  ақыны 
Мұқағали Мақатаевтың туған жері Қарасазда кездесті. Қазіргі 
заманның өзекті мәселелері – ұлттық салт-дәстүрлер, олардың 
тәрбиелік мәні, ұлттың ұлттығын білдіретін маңызды жәйттер 
туралы пікірлер талқыланған, Қазақстанның табиғатын, елі 
мен жерін, өнерін насихаттау мақсатындағы жиында  Алматы 
облысының әкімі Аңсар Мұсаханов танымал азаматтардың 
басын қосып, Жетісу  төрінде бас қосқандарына қуанышты 
екенін жеткізді. Бұл шараға Қытай елінен, Монғолиядан және 
біздің өңірімізден белгілі фотожурналист Рафхат Халелов ар-
найы шақырумен қатысып келген болатын. Рафхат Елжасұлы 
қазақтың фото журналистикасының қазіргі заманғы шешімін 
таппай жүрген мәселелерін тілге тиек етіп, ұлттық ар-намысқа 
нұқсан келтіретін  дүниелерді ұлттық салт-дәстүрлердің 
қыр-сырын жақсы білмей тұрып, шетелдік басылымдарда  
жариялаудың қажеті жоқ екенін, өйткені ондай нәрселер ұлттың 
салт-дәстүрі жайында кері түсінік беріп, дәрежесін төмендетіп 
жіберетінін баса айтты. Керісінше, туған өлкеміздің көркем 
табиғатының, тарихи орындарының жақсы бейне-көріністерін 
жиі жариялау арқылы шетелдіктердің  біздің еліміз бен жерімізге 
деген қызығушылығын оятсақ туризмді дамытуға қосқан үлесіміз 
болар еді,- дейді Рафхат Елжасұлы әріптестерімен ой бөлісіп. 
Фототүсірілімде  Рафхат Халелов сол өңірдің табиғатын, тарихи 
орындарды суретке түсіріп, қазақ фото журналистикасын жаңа 
туындылармен толықтыруға өз үлесін қосты. 

Өз тілшіміз

Суретте: Алматы облысының әкімі 
Аңсар Мұсаханов пен Рафхат Халелов 
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Қазақтың талантты тұлғасы білім ордасында 
Ән өнерінің саңлағы Илья Жақановпен тағылымды кездесу

Мәдениет

М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да Қазақстан және Қырғызстан Республикаларының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстанның 
«Парасат», Қырғызстанның «Дәнекер» ордендерінің иегері, халықаралық Жамбыл және Ш. Айманов атындағы әдеби 
сыйлықтардың лауреаты, композитор, жазушы, музыка зерттеушісі Илья Жақановтың 75 жылдық мерейтойына орай кездесу 
кеші өтті.

Илья Жақанов! Бұл есімді білмейтін қазақ 
кемде-кем.  Ән деп жүрегі соққан, жастық арман 
жылуында маужыраған, туған жерге деген асыл 
сезім құшағында тербелген, достыққа деген 
пәктікті жүрегінде әлдилеген қазақ елінің әрбір 
перзенті Илья әндерінің жаныңды баураған 
сазының ғажайып лиризмге бөккен мелодиясы-
мен сусындап өсті. Елдегі салтанатты сәттерден 
бастап, адамның өмір жолдарындағы әрбір 
белесі қазақ музыкасымен ғана өріс тауып, 
қуаныштың биіктеген шыңдарына өрлесе, оның 
ішінде Илья әндерінің жүрек қылын әуелетіп, 
әр саналы адамның ішкі үндеріне үлес берген 
мелодиясы жүреді. 

Илья ағамыздың өмір дерегіне тоқталсақ, 
Илья Жақанов  1936 жылы 6 мамырда Жамбыл 
облысы, Сарысу ауданы, Ақтоғай ауылын-
да дүниеге келген. Қазақтың ұлы күйшісі, 
қобызшысы Ықылас Дүкенұлы туралы еңбегі 
алғаш рет «Кер толғау», кейін «Ықылас» деген 
атпен жарық көрді. Қазақ өнері қайраткерлерінің 
өмірін зерттеу негізінде «Екі жирен», «Бірінші 
концерт», «Махаббат вальсі», «Аққулар қонған 
айдын көл», «Зәуреш», т.б. деректі жинақтары 
жарық көрді. «Әселім-әнім», «Даниярдың әні», 
«Еділ мен Жайық», «Жайлаукөл кештері», «Нені 
ойладың?», «Ағады, Жайық, ағады», «Толағай», 
«Теміртау түні», «Қайыптың әні», «Доссор 
вальсі», т.б. халық арасында кең таралған 
әндердің авторы. 

Илья Жақановтың «Біржан сал», «Ақан 
сері», «Үкілі Ыбырай», «Естай әнші», «Жаяу 
Мұса», «Мәди», «Майра», «Балуан Шолақ», 
т.б. сал-серілер ғұмырнамалары көпке та-
нымал. Қазақстан композиторлары Мұқан 
Төлебаев, Латиф Хамиди, Қапан Мусин, 
Бақытжан Байқадамовтардың шығармашылық 
портреттерін сомдаған шығармалары мен 
«Шоқан және музыка», «Жамбыл және музыка», 
«Сәкен және музыка» атты деректі фильмдері 
бар.  

«Ілия Жақановтың шығармашылық әлемімен 
танысқан адам алғашқыда қай өріске бет 
бұрарын білмей, қай қырына ден қоярын білмей 
абдырап қалуы мүмкін. Ол – тамаша қаламгер, 
сезімтал драматург; ел ішін талмай шарлап 
сүзген, дерек терген фольклоршы, саяхатшы-
ғалым; радиопьеса деп аталатын ең бір ауди-
ториясы үлкен, көпшілікқолды өнер саласының 
негізін салып, қазақ аспанында қалықтатушы, 
телехабарлар жүргізудің майталман шебері, 
халқының арман-мұңын, жан сырын ән-әуенге 
айналдыра алатын дарынды композитор» - деп 
жазушы Ақселеу Сейдімбек Илья ағамызға баға 
берген екен. Шынында, сазгер ағамыз халықтың 
жанын да, мұңын да ән әуенге айналдырғаны 
баршаға аян. 

Кездесуді ашқан университет ректоры Асхат 
Сәлімұлы Иманғалиев Илья Жақановты 75 
жылдық мерейтойымен құттықтап, ол туралы 
сырлы да мәні зор естеліктерімен бөлісті. 

- Илья  ағамызбен көп жылдардан бері 
таныспын. Ұзақ жылдар бойы іні болып 
жүргенімнің өзі – мен үшін үлкен қуаныш. 
Илья Жақанов батыс өңірінің ғана емес, бүтін 
қазақ елінің өнерінің, соның ішінде ән өнерінің 
тарихын зерттеп, зерделеп, кейінгі ұрпаққа 
мұра қылып қалдыруды мақсат етіп, ән 
өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген 
тұлғаларымыздың бірі, -   деп атап өтті.

Кеш барысында Илья Жақанов, ең алдымен, 
Орал қаласының өзіндік ерекшелігін танытар 
сәулет өнеріне тәнті болғанын айтып,  қаланың 
терең тарихынан сыр шертетін ғимараттарын 
сөз етті.  

- Ән қашан да әдеміліктен туады.  Сұлу 
қалаға келген сапарым әдемі әннің ту-
уына себепші болды. 2000 жылы Жұбан 
Молдағалиевтің 80 жылдық мерейтойына 
көрнекті ақын Қадыр Мырза Әлі және бір топ 
зиялы қауым өкілдерімен келдім.  Осы Орал са-
парында «Оралдың ерке самалы» деген вальс 
жазған болатынмын.  Бұл ән өз тыңдарманын 
тапқан ән деп ойлаймын, -  дейді сазгер.

Илья  ағамыз кеш барысында өзге әндерінің 
тарихына, Арқа циклында жазылған «Теміртау 
түні» және  «Зәуреш», «Япурай» сынды халық 
әндерінің тарихына шолу жасап отырды. Әсіресе 
«Япурай» әнінің тарихы ерекше ықыласпен 
тыңдалды. Бұл Алашорданың жорық әндері 
болған. Жорық үстінде туып, кеңінен қазақ да-
ласына тараған ән екен.

Кездесу кешінде сазгер, ақын ағамыздың 
әндерінің тарихынан сыр шертіліп қоймай, 
әсем әндері нақышына келтіріліп орындалды. 
«Әселім – әнім», «Жайлаукөл кештері», «Нені 
ойладың?», «Еділ мен Жайық» және көптеген 
әндерін мәдениет және өнер факультетінің  

студенттері мен оқытушылары акапеллада 
орындап, мың бұралған бишілеріміз кеш сәнін 
кіргізді. 

Ке з де с у ке ш ін де Ил ья Ж ақ ан о в қ а                               
М. Өтемісов атындағы «БҚМУ-дың Құрметті 
профессоры» атағы беріліп, университет бас-
шысы профессор мантиясын кигізді. 

Кездесу кешінен кейін БҚМУ-дың Құрметті 
профес с оры Илья Жақ анов атындағы 
дәрісхананың ашылуы салтанатты түрде 
жалғасты. Дәрісхананың ашылу салтанатына 
университет ұжымы мен жары Тейіш апай, 
өлкетанушы Жайсаң Ақбай, күйші Тұяқберді 
Шәмеловтер қатысты.

Өнер шаңырағына орналасқан дәрісхана 
бөлмесіне Жайықты әнмен тербеткен сазгердің 
өмірі мен шығармашылығынан мәлімет беретін 
деректер, мәдениет қайраткерінің еңбектері 
қойылған. Университет ректоры Асхат Сәлімұлы 
мұнда оқылатын дәрістердің студенттер үшін 
маңызы жоғары болатынын айтып өтті. Ал 
өлкетанушы Жайсаң Ақбай өнер мен мәдениет 
саласына қомақты үлес қосқан ерекше дарын 
иесінің жан-жақты талантын саралап, танымал 
тұлғаның өзге де қасиеттеріне тоқталды. Илья 
ағамыз университет ұжымына алғысын айтып, 
қатысушыларға кейбір халық әндерінің шығу та-
рихын алғашқы дәріс ретінде әңгімелеп берді.  

Ілия Жақановтың  есімі біз үшін, оны туған 
халық үшін аса қымбат. Себебі, ол өз бойындағы 
ғажап талантын, әсем әндерін, зерделі зерттеу 
еңбектерін ұлттық мәдениетіміздің мәнді де 
мазмұнды дамуы үшін сарқа жұмсап келеді. Ал 
тума таланттың туған халқы алдындағы еңбегі 
сол халқының ұлы аңсар мұраттарына қызмет 
етіп жатса, одан артық бақыт жоқ шығар. 

Кең жүрегі әнге, өнерге деген махаббатқа 

толы, анадайдан ақ жанынан жылулық лебі 
есіп тұратын тума талант қазақтың Ильясы, 
қазақтың Жақановына қандай тамаша сөздер 
арналса да жарасады. Өйткені ол өнермен 
өрілген саналы ғұмырын ұлт мүддесіне, өзге 
саясаттың салқынынан ұмыт бола бастаған 
ұлтымыздың ұлық өнері – қазақ музыкасын 
қайта тірілтуге арнады. Қазақ әндеріне жаңа 
рең, өнер корифейлерінің өзі бас иген жаңаша 
стиль енгізген Жақанов қазақ өнеріне үлкен 
құбылыс болып енді. Зерттеу еңбектерімен 
қазақтың сал-серілерін тірілткен Илья Жақанов 
- сөз жоқ, біртұтас феномен.

Илья Жақанов туралы қанша айтса да 

тауысу қиын. Оның сегіз қырлы феномендігі ту-
ралы сөз жыраулардың талай толғауларындай, 
күйшілердің домбыра күмбіріндей төгіле береді. 
Бүгінгі күні кең-байтақ республикамыздың о 
шеті мен бұ шетін бүкіл алты Алашты Илья 
әндері құшағына алып, бауырына қыса, 
ғажайып сазымен баурауда. Композитордың өзі 
елдің қай бұрышына, қай түкпіріне барса да, қай 
республикаға қадам басса да, оны бауырындай 
қабылдайды. Қазір Илья әні қазақ даласының 
мөлдір самалындай есіп тұрады.

Ағамыздың әр әнінде тарих бар, тағдыр 
бар. Өмір құбылысының кейбір тебіреністі 
сәттері, мезгіл көрінісі, кейіпкердің алуан-
алуан көңіл-күйі, жан сыры, үміт-т ілег і, 
арманды ойы, романтикалық қиял мен 
шалқуы бар. Илья Жақановтың жазушылық, 
композиторлық мұрасының ішінде Жайық 
өңірі ерекше көркемдікпен мазмұндалады. 
Композитор өз шығармашылығында өңірдің 
табиғатына, геосаяси жағдайына үлкен мән 
беріп, көкірегіндегі үлкен сезімін әнге қосады. 
Оның көптеген  туындыларының ішіндегі Жұбан 
Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Еділ мен 
Жайық» әнінің орны бөлек. Халық арасына 
тез таралған әнде қос өзеннің ағысы секілді, 
шекаралас жатқан халық өмірінің бір-бірімен 
астасып жатқан тұрмыс-тіршілігі, тарихы 
жырланады. Қазіргі кезде И. Жақановтың бұл 
туындысы достық символы ретінде халық ара-
сына тез таралып, республикамыздың шебер 
орындаушыларының репертуарынан табылып, 
концерттік бағдарламалар, ақпарат құралдары 
арқылы кең насихатталуда.

Талайды талантына табындырған қазақтың 
Жақановы туралы айтылар сыр бітпек емес, 
өйткені, ол - уақыт өткен сайын биіктей түсетін 
асқақ тұлға. Жайықты әнмен тербеткен Илья 
ағаның саз өнерін Ақ жайық жастары да ерекше 
ілтипатпен қастерлейді.

Илья Жақанов – ән өнеріміздің тұңғиығына 
бойлап, тұнығынан сусынын қандырып жүріп, 
өзіндік тұлғасын даралай білген композитор. 
Жетісудың бал таңдай әндерінде кездесетін 
сырлы сезім, Арқаның аспандата салатын 
әндеріндегі сері сарын, Батыстың ақиық 
әндеріндегі арынды леп, Алтай әндеріндегі 
сағыныш сазы, Сыр бойының жырау әндеріндегі 
терең толғамдар, міне, осы қасиеттердің 
қай-қайсысы да Илья Жақанов әндерінде 
қамшының өріміндей жымдасып, өзіндік өрнегін 
тауып жатады.

Халық Ильяны «ән-күйдің Марғұланы», 
«қазақ әнінің археологі», «қазақтың Затаевичі» 
деп ардақ тұтады. Осынау құрметті, халық 
махаббатын көріп жүрген Илья Жақанов – шын 
мәнінде өмірде де, өнерде де бақытты жан. 
Мұхтар Әуезовтің: «Суреткердің жан дүниесі 
неғұрлым сұлу болса, оның шығармалары 
да сондай көрікті болады»,  – деген сөзі бар. 
Илья ағамыз  – сондай сирек бітімді суреткер, 
бір бекзат болмыс ретінде халқының талантты 
тумасы болып қала бермек. 

Рита СұлТАнғАлИевА,
БҚМУ баспасөз хатшысы

С Днём 
работников 
СМИ!
28 июня в большом зале областной филармонии 

прошло торжественное чествование работников пе-
чати и СМИ Западно-Казахстанской области. Со сло-
вами поздравлений выступил аким ЗКО Н.Ногаев.

В числе тех, кого отметили на торжестве, ре-
дакция газеты «Оркен». Редактору газеты Гульсае 
Шынтемировой была вручена грамота от Управления 
внутренней политики ЗКО. Работу отдела «Издательский 
центр и СМИ» оценил ректорат ЗКГУ им. М.Утемисова. 
Проректор по воспитательной работе и социальным во-
просам Т.М.Даришева вручила руководителю ИЦ и СМИ 
А.А.Кожевниковой сертификат на сумму 100000 тенге.

В честь собравшихся был дан праздничный 
концерт.
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 история ЗКГу им. М.утемисова в датах 

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

(Продолжение. начало в №2, №3)
Первый послевоенный учебный год начался 17 сентября 

1945 года. Педагогический институт (срок обучения 4 года) 
имел в своем составе 5 факультетов: исторический, физико-
математический, географический, естествознания, языка и 
литературы. Учительский институт (срок обучения 2 года) 
состоял из 3 факультетов: историко-литературного (русское и 
казахское отделение), физико-математического, естественно-
географического. Пединститут возглавил ветеран войны, вы-
пускник первого набора Сарсен Акмурзиевич Акмурзин.

Крупным событием в жизни института явилось открытие 
в сентябре 1946 года в Уральске Западно-Казахстанского от-
дела Всесоюзного Географического общества СССР.

В целях углубления специализации вместо одной кафедры 
естествознания было создано три самостоятельных кафедры: 
химии, ботаники и зоологии. Разделились кафедры физики и 
математики, всеобщей и отечественной истории, казахского 
языка и литературы. 

Огромную роль в сплочении коллектива института на 
преодоление послевоенных трудностей и выполнение задач, 
поставленных партией и правительством, сыграла партийная 
организация, которую с сентября 1946 до января 1961 года 
возглавлял Петр Андреевич Прянин, ветеран Гражданской и 
Великой Отечественной войны.

В связи с переходом страны на всеобщее среднее образо-
вание в 1954 году закрывается Учительский институт. Растет 
научный потенциал преподавательского состава института. 
Из небольшого педагогического института вуз превращается в 
довольно значимое учебное учреждение региона, готовившего 
учителей для средних школ.

В 1962-1963 г.г. на историко-филологическом факультете 
было открыто отделение английского языка, на физико-
математическом – отделение по подготовке учителей трудо-
вого обучения и физики (ОТД). 

На посту ректора института доцента И.Ф.Черкашина сме-
няет в 1963 году В.К.Сидоров.

В 1965 году на историко-филологическом факультете 
открыта специальность «История и педагогика», в 1966 году 
вычленяется факультет иностранных языков, на естественно-
географическом факультете в 1966 году открывается специ-
альность «Биология и химия», а в 1967 году – «Физическое 
воспитание».

В 1966 году на физико-математическом факультете был 
открыт филиал заочно-математической школы МГУ (един-
ственной в КазССР).

За достигнутые показатели коллектив института был на-
гражден Почетным знаменем и Почетной грамотой ЦК КПК, 
Президиума Верховного Совета КазССР, Совета Министров 
КазССР и Казсовпрофа.

(Продолжение в следующем номере)

Суретші Айбар Сейтімов 
          атындағы дәрісхана ашылды 

Қазақтың талантты тұлғасы білім ордасында 
Ән өнерінің саңлағы Илья Жақановпен тағылымды кездесу

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде белгілі қылқалам шебері, Қазақстан 
Суретшілер одағының мүшесі Айбар Сейтімов атындағы 
дәрісхана ашылды.

Айбар Ғалымұлы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде көп жылдар бейнелеу өнері 
кафедрасының меңгерушісі болып қызмет етті. Қолданбалы өнер, 
живописьті дамытуға өз үлесін қосқан ол елімізге белгілі көптеген 
шәкірт тәрбиеледі. Ғылыми еңбектер жазып, диссертациясын 
қорғады. Өткен жылы, өкінішке орай 50 жасында өмірден өтті. 
Әріптестері арасында үлкен азаматтық болмысымен құрметке 
ие бола білген, шәкірттерінің зор ықыласына бөленіп, жүрегінен 
жол таба білген Айбар Ғалымұлының атына әріптестік парызды 
өтеудің бір үлгісі ретінде университет басшылығының қолдауымен 
ғалым атындағы кескіндеме шеберханасы ашылды.

Дәрісхананың ашылу салтанатына университет басшылығы 
мен оқытушылар қауымы, бірге оқыған замандастары, 
достары, шәкірттері мен Айбар Ғалымұлының жанұясы 
қатысты. Соның ішінде педагогика ғылымдарының докторы, 
Краснодар мемлекеттік мәдениет және өнер университетінің 
профессоры Александр Горбачев осы шараға арнайы 
келгендігін айтып, досы туралы естелігімен бөлісті. Шара 

барысында суретшінің қылқаламынан туындаған туындылары  
мен ол кісінің өмір дегі адами болмысы, барлығы еске алынды.  
Дәрісханаға суретші еңбектері де қойылды.

  БҚМУ: 

28 мая в актовом зале главного корпуса ЗКГУ им. 
М.Утемисова прошло событие, которого с трепетом ждали 
выпускники факультета культуры и искусств. Главными 
организаторами этого концерта являются выпускница 
данного факультета Убанова Сандугаш и студенческие 
деканы Галиева Мейрамгуль и Шаримов Алпамыс.  Для 
выпускников были приготовлены VIP-места. Специально 
для них в зале сделали кардинальную перестановку, что-
бы было удобно и танцевать под зажигательные песни, и 
видеть все, что происходит на сцене.  

Концерт 
в честь выпускников

Сама сцена была декорирована драпировками, изображаю-
щими корабль, а ниже были синие драпировки, которые изо-
бражали волны. На них плыли маленькие бумажные кораблики. 
Образ корабля олицетворяет знания, накопленные за годы 
обучения в этом университете. Волны - символ дальнейшей 
жизни. Концерт проходил на очень веселой ноте. Ведущие 
припасли для выпускников самые лучшие номера года, самые 
веселые игры были выбраны ими, чтобы уважаемые зрители не 
заскучали. Студенческим активом факультета были приготов-
лены видеоролики с фотографиями смешных моментов за годы  
обучения. Как и ожидалось, это приятно удивило выпускников, 
ведь некоторые из них совсем забыли про эти фотографии. 

Самым приятным и неожиданным моментом было оглаше-
ние списка выпускников, которые получили благодарственные 
письма от самого ректора университета.  Более пятидесяти  
выпускников факультета были удостоены благодарственных 
писем за их плодотворную работу во благо университета. Это 
Кулим Гумарова, Маржан Косжанова,  Сандугаш Убанова, Алмас 
Батыков, Алла Круглова и т.д. 

Выпускники получили от выпускного концерта уйму впечат-
лений, а чтобы эти впечатления с годами остались в памяти, 
весь концерт снимали на камеру. Диски от концерта может по-
лучить любой выпускник абсолютно бесплатно. 

Думаю, концерт прошел как было задумано, даже лучше. Так 
как выпускники даже после окончания долго фотографирова-
лись на память с участниками концерта и с организаторами.

От состава студенческого деканата хотим пожелать 
Сандугаш Убановой на отлично защитить диплом и успехов в 
дальнейшей жизни.

м.ГАлИевА, 
студенческий декан отделения «Декоративно-прикладное 

искусство» студентка 3 курса специальности «Дизайн» 

кПО б.в. өкілдерімен кездесу 

зерттеу, кен орнындағы су мәселелері төңірегіндегі бірқатар 
жобалар қонақтар назарына ұсынылды. Сондай-ақ аккредиттел-
ген экология және биогеохимия сынақ зертханасының жұмысы 
туралы да баяндалды. Әр жоба таныстырылымының соңында 
қонақтар тарапынан қойылған сұрақтарға  ғалымдарымыз 
жауап берді. Одан әрі сөз алған КПО б.в. компаниясының 
өкілдері кездесуге ұйытқы болған университет ректоры 
А.С.Иманғалиевке өз алғыстарын білдіріп, талқыға ұсынылған 
жобалардың маңыздылығына тоқталып өтті. Жобаларды жүзеге 
асыру мақсатында компания басшылығына өз тараптарынан 
ұсыныстар беретіндігін жеткізді. 

Кездесуді қорытындылай келе, ректор, п.ғ.д., академик 
А.С.Иманғалиев қонақтарға университет ұжымы атынан алғыс 
айтып, жұмыстарына толағай табыстар тіледі. 

Кездесу соңы қонақтарымызға естелік сыйлықтар табыстау-
мен және естелікке сурет түсумен аяқталды. 

Салауат КАЖИАхмеТов,
биология және экология кафедрасы меңгерушісінің м.а.

12 маусым күні М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың мәжіліс за-
лында биология  және экология 
кафедрасы мен ҒЗЖ бөлімінің 
ұйымдастыруымен универси-
тет ғалымдарының КПО б.в. 
компаниясының өкілдерімен 
кездесуі болып өтті. 

Дөңгелек үстелге КПО б.в. 
компаниясының тұрақты даму 
бөлімінің жетекшісі Музафарова 
З у л ь ф и я  Ш а ф х а т қ ы з ы , 
қоршаған ортаны қорғаудың 
корпоративтік мәселелері бой-
ынша бөлім жетекшісінің орын-
басары Сұлтанғалиева Айгүл 
Аманғалиқызы, қоршаған орта-
ны қорғаудың корпоративтік мәселелері бойынша бөлімнің 
техникалық кеңесшісі Кадралиев Серік Шадиярұлы, экологиялық 
тиімділік және жобалардың мониторингі секторының жетекшісі 
Богатова Татьяна Викторовна және университет басшылығы, 
жаратылыстану-математикалық факультетінің ғалымдары мен 
магистранттары қатысты. 

Кездесуді дөңгелек үстелдің модераторы Академиялық 
мәселелер жөн індег і  департамент дирек торы, б.ғ.к . 
Г.С.Қайсағалиева ашты. Қонақтарды таныстырғаннан 
соң, құттықтау сөз университет ректоры, п.ғ.д., академик 
А.С.Иманғалиевке беріліп, ол қонақтарға университет өмірі ту-
ралы қысқаша мағлұмат беріп өтті, дөңгелек үстел отырысының 
жұмысына сәттілік тіледі.  

Дөңгелек үстел отырысы университет ғалымдарының өз 
жобаларын КПО б.в. компаниясының өкілдеріне танысты-
румен жалғасын тапты. Кен орны аймағы топырақтарының 
шаруашылық және экологиялық функцияларын қалпына келтіру, 
кен орны жұмыс жасағалы бері ауыл шаруашылық жерлеріндегі 
өзгерістер, Бөрлі ауданының медициналық географиясын 

Төрінен Ақ Жайықтың орын алған,
Мақтаныш біреулерге, біреуге арман
80 жыл сенім - ерке құшағында,
Білім, ғылым ілімінің жолын салған,- дей отырып, толағай 

табыстары мен мәртебесі биік, мақтан тұтар шәкірттерін оздырған, 
ғылым мен білім ошағына 80 жыл толғалы отыр. Шежіреге бай, 
ғылыми негізі берік университет тарихын қанша жырласақ та артық 
етпейтін шығар. Ендеше «асылдың сынығы, көненің көзіндей», 
шаңырағымызға ұзақ жылдар өз еңбегін аямай сарқыған, алтын 
ұямыздың өсіп-өркендеуіне атсалысқан аяулы ұстаз, университет 
өмірінің мақтаныштары, қайраткер педагогтардың еңбегін паш 
етіп, келесі ұрпақ бойына сіңіру мақсатында орайластырып жалпы 
педагогика, психология, өзін-өзі тану кафедрасында өткізілген 
дөңгелек үстелді тілге тиек етпекпін.     

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», - демекші, 
өзгенің бақытын аялап, өзінің уақытын аямаған ұстаздарымыз, 
«ұтымды ой, тұшымды пікірлерін»  шәкіртке жеткізуден жалықпады. 
Алғашқы болып, сөз кезегі педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, педагогика факультетінің деканы Қыдыршаев Абат 
Сатыбайұлына және тәрбие ісі жөніндегі бөлім жетекшісі Исатаев 
Мейрам Исатайұлына берілді. Сол ретте бүгінгі күні ортамыздың 
мақтанышы, ұзақ жылдар ұрпақты білім нәрімен сусындатқан, 
қазіргі күні жас магистранттарға ғылыми өмір жолы таусылмас 
үлгі боларлықтай еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосқан Хавкина 
Светлана Емеляновна сөз кезегін еншіледі. 

Кешіміз университеттің өнерлі ұландары Меңдіғалиева 
Жансая, Шайдуллова Арайлым, Өтегенова Жұпардың музыкалық 
сәлемімен жалғасын тапты. Әсем әннен соң Донскова Ева 
Александровнадан сөз сұралып, ой сараланды.

Құлақтан кіріп, бойды алар
Әсем ән мен тәтті күй,
Көңілге түрлі ой салар
Әнді сүйсең менше сүй, - деп кемеңгер ұстаз, дара тұлға 

Абай атамыз айтпақшы, Сисенова Гүлдерайымның ән шашуы 
«Ұстазым» шырқалып, ой сергіткен соң, кафедраның бүгіні 
мен болашағы, жеткен жетістіктері жөнінде сөз кезегі кафедра 
меңгерушісі  педагогика ғылымдарының кандидаты Гүлжан 
Алғазықызы Ерғалиеваға, аға оқытушы  Қайырғалиев Темірғали 
Қайырғалиұлына беріліп, білім ордасының бүгінгі өмірі мен 
қалыптасуы туралы сыр шертіп, кафедра оқытушысы Капленко 
Валентина Петровна, ой түйіп, қорытынды жасады.

Білім мен тәрбие, ғылыми жолда үлгі боларлықтай көптеген 
мәселелер мен ақыл-кеңестерге, өзекті мәселелер мен түйінді 
пікірлерге толы болған дөңгелек үстел жалғасын тапқай! «Ұстазы 
жақсының, ұстамы жақсы» дейді қазақта. Ендеше, бүгінгі күні үлкен 
істер мен бастамаларға осы шарамыз үлес қосады деп сенемін.

С.н.еСеновА, 
педагогика, психология және 

өзін-өзі тану кафедрасының оқытушы магистрі 

бүгіні мен келешегі
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География жизни

по следам экспедиции палласа
«Наша старая планета вся изучена давно…» - поется в детской песне. Но жизнь не стоит на месте, и ученым предстоит 

вновь и вновь открывать новое на хоженых-перехоженых тропах земли. «Изучение изменений природы, населения и 
хозяйства приграничных районов Республики Казахстан и Российской Федерации за период  XVIII - XXI в.в. по материалам 
П.С.Палласа и современных полевых исследований» - такова тема российско-казахстанской комплексной экспедиции в 
Западно-Казахстанскую область, в которой приняли участие помимо казахстанских ученых, преподавателей и студентов 
ЗКГУ ученые из Российской Федерации.

Научное наследие выдающегося ученого второй половины 
XVIII – начала XIX века, члена Петербургской Академии наук 
П.С.Палласа (1741–1811) привлекает внимание ученых разных стран, 
а памятные даты, связанные с его жизнью и деятельностью, широко 
отмечались в 2011 г. Он совершил три путешествия по Западному 
Казахстану (1768, 1772 и 1793 г.г.).По оценке выдающегося со-
ветского ученого академика В.И.Вернадского, идеи П.С.Палласа 
оказали огромное влияние на развитие современной науки, и 
его значение до сих пор еще в достаточной мере не осознано. 
Летом 2010 г. была проведена Первая Совместная Российско-
Казахстанская комплексная научная экспедиция «По марш-
руту экспедиции академика П.С.Палласа», организованная 
Западно-Казахстанским государственным университетом им. 
М.Утемисова, Общественным фондом «Евразийский Союз 
ученых» и Санкт-Петербургским союзом ученых. 

В 2012 г. по инициативе Западно-Казахстанского госу-
дарственного университета им. М.Утемисова был создан 
Научно-исследовательский консорциум, куда также вошли 
Общественный фонд «Евразийский Союз ученых», Санкт-
Петербургский союз ученых, Оренбургский государственный 
университет и др. Задачей этого Консорциума обозначено 
«Изучение изменений природы, населения и хозяйства пригранич-
ных районов Республики Казахстан и Российской Федерации за пе-
риод XVIII–XXI в.в. по материалам П.С. Палласа и современных по-
левых исследований». Для выполнения поставленной задачи запла-
нировано проведение Второй Совместной Российско-Казахстанской 
комплексной научно-исторической экспедиции «По маршруту 
экспедиции академика П.С.Палласа», в которой примут участие 
ученые из научно-исследовательских институтов РАН и ведущих 
университетов (Московский, Санкт-Петербургский и Оренбургский) 
с российской стороны и ученые из Западно-Казахстанского государ-
ственного университета им. М.Утемисова, Западно-Казахстанского 
областного центра истории и археологии, Общественного фонда 
«Евразийский Союз ученых». Главное внимание будет уделено 
комплексному обследованию природы Волжско-Уральских пе-
сков, исторического наследия и национальной культуры, первое 
научное описание которых осуществил академик П.С.Паллас. 
Разносторонний анализ памятников природы, истории и культуры 
силами известных специалистов России и Казахстана позволил дать 
целостную картину современного состояния посещенных районов и, 
на основе сопоставления с научными описаниями П.С.Палласа вто-
рой половины XVIII века, оценить те изменения в регионе, которые 
произошли за последние 250 лет. В свою очередь, это позволит про-
гнозировать динамику возможного развития природного комплекса 
региона в контексте стратегии охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, оценить состояние выявлен-
ных памятников исторического наследия, национальных традиций 
и культуры, дать рекомендации по комплексному развитию региона 
в контексте экономгеографии, экологии и этнологии.

- Целью нашей экспедиции были: анализ исторических изме-
нений состояния природных экосистем и наблюдение динамики 
социальных процессов, - сказал руководитель, один из главных 
организаторов и вдохновителей экспедиции, кандидат геогра-
фических наук, заведующий кафедрой географии За п а д н о -
К а з а хс т а н с к о г о  г о с уд а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а 
им .  М.Утемисова Валентин Иванович Амельченко. 

- Академические экспедиции в эпоху Екатерины Великой 
стали выдающимися достижениями науки того времени. Кроме 
П.С.Палласа, в них принимали участие С.Г.Гмелин, А.И.Гюльденштедт, 
И.И.Лепёхин и другие. Сеть маршрутов этих экспедиций покрыла 
значительную территорию Российской империи. Описания, сделан-
ные этими путешественниками, были столь точны, что мы можем 
сравнивать их с собственными наблюдениями. 

Маршрут П.С.Палласа был самым протяжённым. Он достиг 

границ Монголии и Китая. Самым важным в его исследованиях 
было изучение жизни степей и описание быта кочевых народов. 
Его метод исследований предварял экологическое направление в 
биологии. Наиболее важных результатов Паллас, по его собствен-
ному признанию, достиг в Северном Прикаспии, где он открыл для 
науки удивительный мир. 

П.С.Паллас описал впервые для науки множество растений 
и животных. Причём многие из них были описаны из Западно-
Казахстанской области. Например, ежовник меловой (Anabasis 
cretacea Pall.) с мелового холма Ичка в 1769 г. Здесь он стал очень 
редким, но это по-прежнему обычное растение в восточной части 
области.

П.С.Паллас открыл новый комплекс пустынных растений и 
животных, который находится на северо-западной границе своего 
распространения. Например, здесь им были описаны ушастая кру-
глоголовка, эремоспартиум безлистный и леонтице неясная.

Кроме этого, П.С.Паллас является автором гипотезы о 
трансгрессии древнего Каспийского моря. Это была одна из 
первых попыток историко-географической реконструкции 
ландшафта.  

Полевые работы предварила проведенная в нашем универ-
ситете российскими учеными лекция и мастер-классы. С 20 по 28 
мая 2012 года экспедиция прошла по маршруту Уральск-Чапаев-
Джаныбек-Урда-Новая Казанка-Уральск. По возвращении в Уральск 
участники экспедиции провели пресс-конференцию.

Эта экспедиция должна дать ответ на многие вопросы, волную-
щие жителей исследуемых территорий. Ученые со свойственной 
им скрупулезностью и объективностью оценок изучали социально-
экономическое состояние района. Проводили сравнительный 
анализ, выявляя произошедшие изменения. Целью было предло-
жить корректирующие меры оптимизации сложившейся в регионе 
социально-эколого-экономической ситуации.

По словам руководителя Валентина Ивановича Амельченко, 
экспедиция достигла своей цели. В полевых условиях собран 
интересный материал для изучения растительного и животного 
мира исследуемого региона, при этом необходимо отметить, что 
в настоящее время биологические исследования проводятся на 
молекулярном уровне, поэтому животные организмы собраны и 
отправлены в Санкт-Петербург для дальнейшего исследования в 
институте цитологии и зоологии в живом виде. Проведены важные 
экологические исследования, собран богатый материал по исполь-
зованию местным населением природных ресурсов, по медицинской 
географии, изучены географические особенности населения и типы 
расселения в обследованном регионе. Проведены серьёзные со-
циологические исследования с использованием анкетирования и 
интервьюирования местных жителей. Проведено картографирова-
ние и предварительное изучение памятников истории и культуры 
данного региона. На  итоговой конференции в ЗКГУ были подведены 
первые результаты научной экспедиции, которые развеяли неко-
торые мифы, придуманные об этом регионе. Данный регион имеет 
уникальные возможности и нормальные условия для развития 
здесь въездного туризма, который может пользоваться спросом у 
иностранных граждан и жителей Республики Казахстан.

-Во время экспедиции и общения ведущих учёных разных на-
учных школ и разных областей науки проходил обмен методами и 
приёмами полевых исследований, комплексный анализ многих изу-
чаемых явлений. Магистранты и студенты ЗКГУК им. М. Утемисова 
получили уникальные мастер-классы от ведущих учёных СНГ, боль-
шой практический опыт полевых обследований различных объектов 
природы, населения и хозяйства. А собранный во время экспедиции 
материал будет изучен в результате дальнейшей камеральной об-
работки, сопоставления и анализа. Но уже сейчас можно сделать 
выводы о большом научном значении нашей экспедиции, - сказал 
ученый-географ В.И.Амельченко.

-Государственная аттестационная комиссия в ходе государ-
ственных экзаменов и защиты дипломных работ выявила доста-
точно высокий уровень подготовки специалистов. Теоретические 

знания, практические навыки и компетенции студентов соответ-
ствуют требованиям ГОСО РК выпускаемых специальностей, 
- сказала Гульжихан Смаиловна.

Завершен еще один учебный год. Для выпускных курсов 
– последний перед серьезным стартом в большую трудовую 
жизнь. Поставлены все необходимые подписи в ведомостях. 
Еще немного времени для подведения итогов, и результаты 
будут оглашены. А для выпускников уже прозвучали послед-
ние в их студенческой жизни звонки. 

Конечно, экзамен всегда дело волнительное, особенно если 
государственный, и от полученной оценки зависит качество 
диплома. Но тем, кто ровно - хорошо и отлично - учился на про-
тяжении всего учебного процесса, госы – не помеха!

Не чувствовалось волнение у выпускницы Айгерим 
Жумашевой, специальность «История» факультета «История и 
Право», назарбаевского стипендиата во время государственного 
экзамена. За четыре года  учебы в университете она показывала 
отличные знания, поэтому преподаватели ждали от нее лишь 
отличного ответа, и Айгерим не подвела.

Итоговая государственная аттестация (ИГАО) в ЗКГУ про-
ходила с 17 мая по 30 июня среди студентов выпускных курсов 
47 специальностей бакалавриата. 

По словам директора Департамента по академическим во-
просам Гульжихан Смайловны Кайсагалиевой, всего в ИГАО 
принимали участие 910 студентов очной и 505 студентов заочной 
форм обучения. ИГАО проведено в соответствии с типовыми 
правилами проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших 
учебных заведениях, утвержденные приказом Министра образо-
вания и науки РК от 18 марта 2008 года  №125, с внесением ряда 
изменений в 2010 году и в 2011 году. ИГАО включает проведение 
комплексного экзамена по специальности и защиты дипломной 
(выпускной) работы. Комплексные экзамены проводились в фор-
ме компьютерного тестирования, устно и комбинированно.

Прошли последние рубежи
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Доверие 
к телефонУ 

Доверия
В апрельском номере газеты «Оркен» 

мы писали о том, что в университете 
действует телефон доверия, по которому 
студентам можно было задать вопросы по 
организации сессии, проведения экзаменов. 
Кроме этого, студенты могли сообщить по 
нему о возможных случаях коррупционных 
действий со стороны преподавателей.

По словам О.В.Юрова, директора 
центра стратегического развития и ак-
кредитации, за время сессии поступил 
один звонок от студента, спрашивавшего 
о времени сдачи экзамена. Сообщений о 
взимании или требовании взяток препо-
давателями, необъективности в оценке во 
время экзаменов от студентов и выпускни-
ков не поступало.

Грант «Лучший преподаватель вуза» МОН РК позволил его обладателю - доктору 
экономических наук, доценту Лилии Игоревне Мергалиевой стать участником ежегодной 
летней программы International Faculty Program – development в бизнес-школе университета 
Наварры (Барселона). Наш университет - первый из казахстанских вузов, участвующих в 
этом проекте. 

Первые в Барселоне
Данная состоит из нескольких курсов от трех до шести модулей. Программу IFP представляют 

ведущие профессора университета, а также из �a��a�� �ni�e��it� и других лидирующих универси-�a��a�� �ni�e��it� и других лидирующих универси- �ni�e��it� и других лидирующих универси-�ni�e��it� и других лидирующих универси-универси-
тетов мира. Об уровне профессоров говорит следующее: они действующие бизнес-консультанты 
крупнейших национальных и транснационадьных компаний. 

По словам Лилии Игоревны, особенно запомнился курс «Карьера профессора в университете». 
Исследования, Консалтинг, Преподавание, Менеджмент – обязанность профессора бизнес шко-
лы. Наиболее важной, ценной и сложной является научная работа. Профессора, занимающиеся 
исследованиями, публикующие разработки в научных журналах с рейтингом А и В, находятся на 
высшей академической ступени. Быть ассистентом профессора или ассоциированным профессо-
ром (у нас бывшим ст.преподавателем, доцентом) обычно можно только в течение трех лет после 
защиты диссертации. За этот период необходимо публиковать как можно больше исследований. 
В бизнес школе приветствуется, когда профессор занимается консалтинговой деятельностью 
или имеет собственный бизнес, с точки зрения имиджа, связей и наличия ценных практических 
знаний. К преподавательской деятельности предъявляются строжайшие требования. Силлабус, 
как правило, достаточно короток по содержанию, и дается студентам как ориентир по программе. 
Но сам материал курса изложен очень подробно, это лекции, видео-материалы, презентации, 
электронные книги, контрольные задания, кейсы, используются и неформальные формы кон-
такта со слушателями - социальные сети. Что касается менеджмента, то он воспринимается 
профессорами как весьма «неприятная нагрузка», поэтому во многих вузах практикуется, что вне 
зависимости от желания коллеги каждые три года выбирают себе декана, и каждый профессор 
должен пройти через эту должность в своей академической карьере.   

-Отдельное слово надо сказать о самих участниках тренинга. Поражает их ответственность, 
серьезность и профессионализм по отношению к своей работе. Все без исключения владеют 
английским языком как своим родным. Кроме этого, большинство из них свободно говорили и на 
французском. В среднем каждый свободно владел тремя языками. Первые два дня я испытала 
настоящий культурный шок, однако потом уже забывала, что общаюсь на другом языке, сказала 
Л.Мергалиева.  

Лилия Игоревна благодарит Министерство образования и науки Республики Казахстан, 
инициировавших грант «Лучший преподаватель вуза», в рамках которого и состоялась данная 
поездка, с их поддержкой открываются новые возможности и перспективы  в деятельности про-
фессоров высших учебных заведений.

Париж становится ближе
21-22 июня в Париже проходил ІІІ франко-казахстанский форум высшего образования и 

науки по инициативе французкого оператора Campus France при поддержке Министерства 
иностранных дел, Министерства образования и науки Франции.

Казахстансая делегация, в которую 
вошли 6 ректоров и 7 проректоров высших 
учебных заведений Казахстана, в первый 
день посетила Международный центр педа-
гогических исследований СІЕР. Презентацию 
Международного центра педагогических 
исследований СІЕР провел руководитель 
Мишель Монсоре. Также были заслушаны 
доклады ученых по темам «Национальная 
система сертификации» (Ан-Мари Шарро), 
«Связь университеты-предприятия» (Мишель 
Троке), «Признание дипломов во Франции» 
(Амори Тибо центра ENIC-NARIC).

В этот же день делегация Казахстана 
посетила Политехническую школу – крупное 
учебное заведение по военным наукам 
Франции. Была получена информация об 

(«Развитие научно-исследовательских и 
инновационных университетов в Казахстане»), 
Ж.У.Мыркалыков, ректор Южно-Казахстанского 
государственного университета им. М.Ауезова 
(«Автономия казахстанских вузов в контексте 
присоединения к Болонскому процессу»). 
Выступающие отметили роль Казахстана 
в реализации Государственной программы 
развития образования и науки на 2020-е 
годы.

Р о л ь  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
университетов была определена во время 
посещения делегации инкубатора Ago�ano�, 
университета Пьер и Мари Кюри.

О б е  с т о р о н ы  п р о я в и л и  б о л ь ш у ю 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  в  у к р е п л е н и и 
дружественных связей и сотрудничества в 
сфере образования и науки. 

Т.м. ДАРИШевА, 
проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам

организации учебно-научного процесса 
вуза.

Второй день форума начался с визита в 
Министерство образования и науки, в частности 
в Управление международных и европейских 
отношений и сотрудничества. Выступили 
представители Министерства образования 
и науки, Министерства иностранных дел и 
Campu� F�ance. Была представлена новейшая 
панорама французского университета, 
подчеркнута значимость Казахстана в политике 
научных и университетских обменов Франции, 
обозначены переспективы и задачи нового 
оператора Campu� F�ance. С казахстанской 
с т о р о н ы  в ы с т у п и л и  С . М .О м и р б а е в , 
ректор Павлодарского государственного 
у н и в е р с и т е т а  и м . С .Т о р а й г ы р о в а 

ПаМяти 
александра Николаевича Евстратова

22 июня 2012 года на 66-ом году жизни скоропостижно скончался замечательный 
ученый-филолог и талантливый преподаватель Евстратов Александр Николаевич.

Вся жизнь Александра Николаевича 
Евстратова была тесно связана с Западно-
Казахстанским государственным универ-
ситетом им. М.Утемисова, в котором он 

проработал 39 лет. Александр Николаевич 
Евстратов являлся ведущим специалистом 
вуза по русской филологии и литературному 
краеведению Приуралья. В 2011 году он 
выпустил монографию «Путевые очерки 
В.Г.Короленко в русском литературном про-
цессе конца XIX века». Содержательными в 
научном плане, яркими и эмоциональными 
были лекции Александра Николаевича о 
Гоголе, Короленко и других русских писате-
лях. Он читал такие профессионально зна-
чимые для филологов курсы, как  «Теория 
литературы», «Актуальные проблемы 
литературоведения», «Русская литература 
первой половины ХІХ века». Под научным 
руководством Александра Николаевича 
Евстратова было подготовлено большое 
количество дипломных работ, писались 
магистерские диссертации.

Все, к то общался с А лександром 
Николаевичем, всегда ощущали обаяние 
его личности. Его ценили за научную 
эрудицию, яркость и эмоциональность 
лекций, выступлений, газетных статей, 
легкость в общении, доброжелательность 
и отзывчивость.

Св е тл а я  п а м я т ь  о б  А л е к с а н д р е 
Николаевиче Евстратове навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Коллеги

Полвека спустя
В этом году отметили, собравшись вместе, студенты Уральского пединститута им. 

А.С.Пушкина выпуска 1962 года. Встреча выпускников прошла 17 июня в торжественной 
обстановке в одном из ресторанов города.

Почтив память родителей, давших возможность получить достойное образование, почтив 
память ушедших преподавателей и однокурсников, 18 выпускников из двух групп специальности 
«герграфия» окунулись в море воспоминаний. 

-Прошло 50 лет. Даже не верится, - все как один говорили встретившиеся поседевшие сту-
денты. – Изменились, конечно, но можем узнать друг друга – по голосу.

Пели песни, вспоминали преподавателей, учебу и – мимо этого пройти не могли – полевую 
практику. Вместе со студентами разделила радость преподавательница Клавдия Тимофеевна 
Мазницына.

С высоты полувекового опыта желают они нынешним выпускникам любить свою профессию, 
помнить своих преподавателей. «Даже сейчас, по прошествии 50 лет, мы чувствуем себя учени-
ками, а встреча с однокурсниками дает прилив бодрости. Мы вновь чувствуем себя молодыми!» 
- с комсомольским задором признались Роза Лукьяновна Кужекова и Людмила Кузьминична 
Кулибабина, а тогда просто Роза и Мила.
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Жастар және ғылым 

КазахсКая 
юрта

тәрбие

Отанды сүю  - иМаННаН

Жастардың 
рухани-адамгершілік 

тәрбиесі XXI ғасырдағы 
ҚазаҚстанның өркендеуін 

Қамтамасыз ету 
факторлардың бірі ретінде

Бүгінгі таңда қазақ елі өркендеген елдердің қатарына 
қосылуда тың нәтижелер алу үшін қажырлы еңбек пен 
ұшқыр ойды қажет етері сөзсіз. Қазақстан Республикасының 
Конституциясында көрсетілгендей мемлекеттің ең басты 
байлығы - адам және оның өмірі мен басты адамгершілік 
қасиеттері болып саналады. Жастарға дұрыс тәрбие беру - 
қоғамның болашақ дамуының кепілі. Сондықтан да жастар 
тәрбиесін бүкіл қоғам, мектеп, бұқаралық ақпарат болып 
атсалысу кажет. Мұқтар Әуезов айтқандай, «қоғамның тізгінін 
ұстар жастарды арыстандай айбарлы жолбарыстай қайратты» 
болатындай ұлтжанды етіп тәрбиелеу әр қоғам институтының 
міндеті. «Адамға ең бірінші білім емес тәрбие беру керек, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ал келешекте 
оның өміріне зиян әкеледі» - деп ұлы ғұлама Әбу Насыр Әл-
Фарабидің қанатты сөзі ойға оралары сөзсіз.

Бұл орайда «Педагогика, психология және өзін-өзі тану» 
кафедрасының ұйымдастырып өткізген біраз игілікті істері 
мен жасампаз шаралары деп айтсақ та болады. Студенттерге 
ұлттық тәрбие - адамгершіліктің асыл қасиеттерін бойларына 
сіңірту, жат ағымдардан аулақ болудың негізгі қағидаларын 
дәріптеу, сондай-ақ қоғамға деген берік көзқарас пен ел сая-
сатына жаңаша ойлар қосу сынды түрлі проблемалық оқыту 
үрдістері жүргізілу үстінде.Тағылымы мол тәрбие сағаттары 
мен пікірталас орталықтарын ұйымдастыруда. Студенттерді 
тек біліммен ғана емес, басты асыл қасиеттерімен қаруландыру 
тиімді болмақ.

XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа 
тірелері анық. Біз алысты барлап кең ауқымды ойлай білетін 
дүбірлі дәуірімізге лайық мамандар қорын жасақтауымыз 
қажет!!! - деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2030» 
стратегиялық бағдарламасында  баса  айтып өткендей, қазақ 
елінің жастары білімді де білікті, өз ісінің шебері атанар ұлттық 
рухымен өркениетті елдердің азаматтары атануға әбден лайық. 
Қай жерде, қай елде болсақ та өзіміздің ерлігімізді, елдігімізді, 
бірлігімізді көрсетіп, ұлттық тәрбиемізді, мәдениетімізді, салт-
дәстүрлерімізді нақышымызды, тіліміз бен дінімізді аман 
сақтайық дегім келеді.

Светлана еСеновА,
оқытушы-магистр

Туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік - терең  иманнан туындайтын сезім. Қасиетті Құран кәрімде «Отан», 
«отаншылдық» деген ұғымдар кездеспейді. Алайда Алла тағала онда: «Өздеріңе Алланың берген нығметін еске алыңдар. 
Сендер бір-біріңе дұшпан едіңдер. Ол жүректеріңнің арасын жарастырды, оның игілігімен туысқа айналдыңдар» («Әли-
Имран» сүресі, 103-аят) деп бір-біріне рухани  желімен көгендеген бүкіл иманды жандарды бауыр, туысқан дей отырып, 
осы бауырмалдықтан артық ешбір түрі жоқ екендігін білдірген.

Кім-кімнің де  жапырақ жаяр жері - Отан.  Отансыз бақыт жоқ. Сол себепті, әрбір адам туған жерін, Отанын қастерлеуі  
керек. «Отанды  сүю -  иманнан» деген мағынасы терең қанатты сөз бар. Өйткені,  иманды адам өз Отанын сыйлап, 
қастерлей алады. Имансыз адам Отанның қадір-қасиетін түсінбейді.

«Біз, қазақ  деген мал баққан елміз,
Ешкімге  соқтықпай,  жай жатқан елміз.
Елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз.
Ешбір дұшпан  басынбаған  елміз.
Басымыздан сөз асырмаған елміз... »
Қазыбек би бабамыздың отты сөзі жерімізге көз алартқан 

дұшпанды тәубесіне  түсіре білген батырлар ұрпағы  болғандығымызға 
дәлел.

  Халық даналығы «Отан үшін отқа түс, күймейсің» дейді. Бұл 
не деген сөз? Мәнін ойлап көрдік пе? Бұл Отанды қорғау жолында 
бәріне бара білуді, ештеңеден тайсалмауды білдіреді. Адамға  
алуан түрлі қасиет, дарын туған ортадан дариды. Сондай-ақ туған 
жер ата-бабаларымыздың сүйегі жатқан жер болғандықтан ұрпаққа 
перзенттік парыз жүктейді. Отанын сүю үшін адам өз ана тілін, та-
рихы мен мәдениетін жақсы  білуі тиіс.

Тіл - адамның  ішкі жан-дүниесінің, рухани әлемінің көрінісі. 
Әр халықтың ойлау жүйесі тілінен көрінеді. Олай болса, тілді таза 
сақтау халықты, ұлтты сақтаудың бір жолы. Тарихи жеңістер мен 
ащы жеңілістер жәйлі жәдігерлер, ата-бабаның ерлік дастандары 
тарихта сақталады.

Сондай-ақ дінімізде бес нәрсені:  Отаныңды, дініңді, ұятыңды, 
жаныңды, дүниеңді қызғыштай қорғау міндеттеледі. Отанның қадірін 
дұрыс ұғыну үшін оның тарихы мен салт-дәстүрімен, тұрмыс-тіршілік, 
адамдық құндылықтарымен, көлімен, шөлімен, тауымен, бауымен 
іштей біте қайнасу керек.

Туған жерге деген сүйіспеншілік елді көркейтуге білім іздеген 
жастардың талабына қолдау білдіруді де ұқтырады. Ол себептен 
Ислам дінінде ең жақсы садақа ілім жолындағыларға садақа екендігі 
айтылған. Тарихта әлі күнге дейін мұсылман елдерінде жекелеген 
қайырымдылық қорлар арқылы студент жастарға шәкіртақы  беріліп 
отырады.

Бұл  сол елдің болашағына жасалған қамқорлық екені сөзсіз. 
Өйткені бір тағылымды кеңесте «Бір жылыңды ойласаң, егін ек, он 
жылдығынды ойласаң, ағаш  отырғыз, мың жылдығыңды ойласаң 
- ұрпақ тәрбиеле, білімге, көңіл бөл» делінеді.

Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадисінде: «Ең  жақсы  адам  - басқаға 
пайдасы тиген адам» дейді. Осы себепті туған елімізді сүйем  де-
ген  әрбір азамат ол айтқанын туған елге  жасаған жақсылығымен 
дәлелдеуі керек. Саясаткерлер халық игілігін көздейтін, мықты 
саясат жүргізуі керек. Балабақшаларда тәрбиешілер балаларға 
жақсы тәрбие, имандылықты үйретуі тиіс. Мектептерде ұстаздар 
сапалы білім беруге, дәрігерлер науқастарға қолдан келгенше 
жәрдем  бергені жөн. Өнерпаздар мен ақындар елдің, халықтың 
мұңын мұңдап, жырын  жырлайды, халыққа имандылық пен ізгілікті 
дәріптейді. Имамдар халыққа ислам дінінің құндылықтарын кеңірек 
танытып, елдің ауызбіршілігін арттырып, іс-әрекетімен үлгі болуы 
тиіс.

Отанға жанашырлық елдің үнемі тілек тілеуін, жүрген ортаны 
таза ұстауды да қажет етеді.

Ата-бабаларымыз үнемі баталарында елдің, жердің, халықтың 
амандығын тілегені - осының айғағы. 

Өзім де 2009-2010 жылдары Жамбыл облысы Мерке ауданында 
орналасқан 11971-21450 әскери бөлімінде азаматтық борышымды 
атқардым. Әскер қатарында жүріп  сол  жылдары  бес елдің «Өзара 
іс-қимыл-2009» (Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан) 
бірлескен оқу- жаттығулары кезінде белсенділік танытып, мақтау 

Отанымыз - тәуелсіз Қазақстан. Отанды ешкім сатып ала ал-
майды. Сол себептен де еліміз, жұртымыз біз үшін өте қымбат. Ал, 
ынтымақты, иманды елді жау ала алмайтыны белгілі. Данышпан  
дана, ойшыл әз Төле би:

Бұл қазақтың  баласы, 
Тегінде нені көрмеген. 
Неше бір жайсаң данасы,  
Шешен де болған сөзбенен.
Көсем де болған ойменен, 
бірақ соның бәрі де.
Ыдырап жатқан қазақтың, 
Қоса алмады бастарын.  
Мен боламын дегендер, 
Ақтамады сенімді.  
Көкірек қаққан  хандарың,  
Лауазымға таласып.
Быт-шыт қылды елімді, 
Береке бітім келместен. 
Аз  дұшпаннан жеңіліп, 
Қайыстырды белімді, - деп аһ ұрып өткен дүниеден. 
Абылай хан да қазақтың басын қоса алмай кетті. Қазақ - 

алауыздықтан езілген, жаншылған, көрмегені жоқ халық. Міне, 
осындай қасіреттен жұрттың басын қосып, ел етуді, мемлекет 
болып, өзгелермен терезесі тең тұруды іске асыруды Алла тағала 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевқа нәсіп етті. Елім, жерім, Ота-
ным, тілім, дінім деп, ел үшін бар күш-қуатын жұмсауда.  Қазақстан 
Нұрсұлтан Әбішұлының бастауымен  ЕҚЫҰ секілді үлкен  ұйымға 
төраға болу мәртебесіне ие болды.      

Әлем қазақты, Қазақстанды мойындады. Қазақстан жаһандық  
қауымдастықтан ойып  тұрып орын алды. Елбасымыз жыл сайынғы  
Жолдауында Отанымызды, елімізді алдыңғы қатарлы әлемнің 50 
елінің қатарына қоссам деген ұлы мақсатты мүдде етті. Соның 
ішінде ең маңыздысы  - Тәуелсіз  Қазақстан, Отан, халық  мәселесі.  
Бәрі де Отан, ел үшін, елдің көсегесін көгерту, елді биікке көтеріп, 
мәртебесін асыру, асқақтату. Ал осындай ұлы мақсаттарға жету 
үшін бізге ең алдымен ынтымақ пен бірлік қажет, бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығара білу керек.

Имандылыққа  бет бұрған ізгі ниетті мұсылман үшін киелі 
ұғымдардың бірі - елге, жерге, Отанға деген сүйіспеншілік. Олай 
болса, Отанды құрметтеу  де мұсылман баласы үшін парыз 
саналады. 

Отан деп отбасы мен ошақ қасын, ауасын жұтып, суын ішіп 
жүрген, байлығы мол кең-байтақ жерді, қазыналы қарттар мен 
ақ жаулықты әжелеріміз, тай-құлындай  бірге  өскен құрбы-
құрдастарымыз  бар ауылды, қадірлі ата-ана, жарымыз бен бала-
мыз жүрген елді айтамыз. Ал, бір тілде сөйлейтін, діні бір, тарихы 
мен мәдениеті бір қауымды ұлт деп атайды. Адам өз ұлтын таңдай 
алмайды. Алла оны белгілі ұлттың өкілі етіп жаратады. 

Осы туған ел мен жерге ие болу, амандығын тілеу - әр 
мұсылманның діни әрі азаматтық борышы.

Ислам – қоғам ішінде  бейбіт өмір мен тәртіп сақтауға шақыратын 
дін. Үлгілі азамат өз мемлекетіндегі заңдарды сыйлайды. Қоғамдық-
саяси тұрақтылық пен тыныштық болуын қалайды. Экономикалық 
жағынан өрістеуіне де қажыр-қайрат жұмсайды.

«А, Құдайлап» жауға шапқан жүрегі түкті батыр-баһадүрлеріміз 
ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен дұшпан жолатпаған кең байтақ 
жерге бабалар  аманаты деп қарай білген  жөн. Өйткені құс - ұясын, 
ал адам - Отанын қорғайды. 

қағаздары мен әскери жаттығуларды шыңдай түсіп, сержант 
шенімен елге абыройлы оралдым.  Ұстаздық жолымда сабақ бер-
ген кезімде, әскери өміріме сағыныш сезімімді оятып,  әр шәкіртке 
мақтанышпен айта аламын. 

Жер бетінде Отансыз ұлттар қаншама?! Сондықтан Отанды, 
елді құрметтегенде ұрпағым, елім болашақта жетім  болмасын, 
Отансыздықтың азабын тартпасын деп сақтау керек. Осындайда 
Мұқағали ақынның мына  жыр шумақтары ойға оралады:

Оңай  сөз ғой Отанды сүйем деген,
Іс тынбайды «жанамын, күйемменен...».
Өгей әке емес қой Отан деген,
Отанды мен Атамдай иемденем.
Иә, туған ел, туған жер үшін жасалатын жақсылықтардың 

барлығы ізгі ниеттен, иманнан туады. Сол  себепті «Отанды сүю 
иманнан»  деген қанатты  сөз бекер айтылмаса керек.

нұрлан ҚАБЫКеШов,
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, 

Облыстық орталық мешітінің баспасөз хатшысы

Ко Дню Астаны перед торгово-развлекательным комплексом 
«Хан-Шатыр» в центре столицы расположится аул. Самый на-
стоящий казахский аул, каким он был в пору кочевого ведения 
хозяйства. Жители аула в традиционных казахских нарядах, 
жилые юрты со всеми полагающимися атрибутами. У жилищ 
скакуны, собаки – верные спутники чабанов, помощники охот-
ников – ловчие и охотничьи птицы.

Возможно, кому-то из наших студентов и посчастливится 
побывать в эти праздничные дни в Астане и познакомиться с 
национальными традициями. И все же, поинтересовавшись у 
ребят, пришли к неутешительному выводу – даже о юрте, основе 
основ казахского быта, знают немногие. Что ж, ничто не мешает 
просветиться, для начала – со страниц студенческой газеты. 
Итак, юрта.

Деревянный каркас и войлочное покрытие – основные 
части казахской юрты. Производством деревянных частей юрты 
(сүйек) занимались особые мастера (үйші). Главные требования 
к деревянной конструкции – это легкость и прочность материала, 
поэтому для изготовления использовалась древесина ивы, бере-
зы, тополя. Наилучшей издавна признана ива, или, как ее назы-
вают в народе – тал. Это твердый легкий материал, обладающий 

свойством гнуться, принимая желаемую форму, под действием 
несложных технических приемов, к тому же доступный – заросли 
его встречались во многих районах Казахстана.

Остов юрты составляют основные элементы: раздвижная 
решетчатая основа – кереге, купольные жерди – уық, полусфери-
ческое навершие – шанырақ, дверь – есік.

Кереге юрты составляется из нескольких отдельных сек-
ций – қанат («крыло»). В жердях, образующих қанат, в местах 
скрещения по диагональной оси делались отверстия для кре-
пежных ремешков. Это узкие полоски верблюжьей, воловьей или 
конской кожи, скреплявшиеся в узел и напоминающие нам гвоздь 
с колпачком. Решетка, скрепленная эластичным материалом, 
легко сдвигалась и раздвигалась, в деревянной конструкции не 
применялось ни одного гвоздя. Основная масса казахского на-
селения довольствовалась шестикрылыми юртами, войлочное 
покрытие которых делалось из темно-серых тонов шерсти. Если 
говорить о юртах богатых, то у них нередкими были двенадцати– и 
даже четырнадцатикрылые юрты, а покрытие было из наилучших 
сортов белой шерсти. 

Кереге, придавая окружность юрте, делал ее устойчивой при 
сильных порывах ветра. Не имея углов, она быстрее сохла после 
дождя.

Шанырақ, в отличие от других деталей юрты, изготовляемых из 
тала, создавался из березы. Изготовление шанырақа – наиболее 
трудоемкая и ответственная работа, поэтому выбор необходимой 
заготовки мастер производил сам. Для этого выбиралась береза, 
имеющая искривление ствола. Ее срез производили не позднее 
середины лета, когда дерево было полно соков. После ошкурива-
ния в сыром состоянии сразу же начинали обработку – догибали 
до нужных размеров, делали необходимые срезы и соединяли два 
полукружия в креплении.

В отверстие шанырақа выходил дым из открытого очага, одно-
временно он служил и окном для освещения жилья, а на ночь 
закрывался войлочным покрытием – тундик (түндік).

Шанырак у казахов являлся семейной реликвией, 

признаком продолжения рода и передавался из поколения 
в поколение, от отца к младшему сыну (кенже). Эта юрта 
считалась у родственников старшим домом (үлкен үй), домом 
черного закоптелого шанырака (қара шаңырақ), действительно 
становившимся таким от векового дыма. Старшие дети, отделив-
шись от отцовского дома, приносили в большой дом «долю духов 
предков» (аруақтың сыбағасы) от забитого скота, а невестки при-
носили часть из своего приданого, несмотря на то, что хозяином 
юрты был младший брат. Считалось, что шанырак представлял 
собой силу и покровительство духов предков.

Внешним покрытием юрты служил войлок, состоящий из 
трех видов полотен, различных по своим размерам: туырлық – 
покрытие основания, үзік – покрытие купола, түндік – покрытие 
шаңырақа. Войлочное покрытие изготовлялось из лучших сортов 
овечьей шерсти осенней стрижки, которая хорошо поддавалась 
обработке, и войлок получался очень плотным, не был рыхл и 
долго не изнашивался.

Непременный атрибут юрты – шимши, узорная чиевая 
циновка, помещаемая между кереге и войлоком. Материалом 
для циновок служил чий (ши) – вид степного тростника, а также 
разноцветная шерстяная пряжа, которой обматывались стебли 
чия в определенном порядке, создавая целостный орнамен-
тальный рисунок. Циновка служила фоном интерьера юрты и 
ее плетению женщины придавали большое значение. Неумение 
хозяйки плести циновки считалось зазорным и осуждалось.

Есік или сықырлауық (при открывании и закрывании двери 
издают скрип, отсюда и их название) – дверь юрты состоит из 
трех частей: косяка, деревянных створок и войлочной накидки 
с пришитой узорной циновкой. На косяк и дверь шли сосновые 
доски (қарағай). Дверь украшалась резным орнаментом или 
красочными узорами.

К внутренней стороне войлочной накидки двери юрты 
пришивалась узорная циновка - шым есік.

Завидные свойства юрты: сохранять тепло, компактность при 
транспортировке, легкость установки и разбора – были использо-
ваны в годы первой мировой войны, в Великую Отечественную, 
во время землетрясения 1988 года в Армении, когда сотни тысяч 
людей остались без крова.

Трудно переоценить достоинства юрты, своеобразного ше-
девра многовековой культуры казахского народа, ей отдается 
справедливое признание как лучшему переносному, экологиче-
ски чистому виду жилища.

По материалам интернета
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Ұстаз бақыты

«Бақыттың мәні – парасаттылықта!»
Әбу насыр әл-Фараби

Ұстаз сөзінің ұғымы кең. Оның негізгі мәні жақсылыққа, өмірде өзі бақытты 
болып, өзгені де бақытқа жеткізуге үйрету, тәрбиелеу дегенді білдіреді. 

Шындығында ұстаздық қызметтің қыр-сырына терең бойласақ, олар ұлы 
істер, ұлт мерейін өсірер керемет шаруалар тындырып жатқан жанкешті жандар. 
Сондықтан  ұстаздарға бүгінгі қоғамның ең құрметті, ең сыйлы адам деп бас 
июіміз керек.

Осындай ұлағатты ұстаздардың бірі – Орал қаласындағы А.Тайманов 
атындағы №34 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәнінің жоғары санатты 
мұғалімі, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,  осыдан 32 жыл бұрын 
1980-1985 жылдар аралығында жоғары білім алған,  А.С.Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтының (ағылшын және неміс) шет тілдер факультетінің 
түлегі – Тасанова Роза Төлеуқызы. Өзінің студенттік кезіндегі құрметті 
ұстаздарын үнемі мақтан тұтады, олардың біліктілігін, біріне-бірі ұқсамайтын 
жаңашылдығын әр кез мақтанышпен еске алады. 

Білімді үйрену, оны басқаларға үйрете білу - ұстаздық 
еңбектің бір қыры. Роза Төлеуқызы – кәсіби шеберлігін жаңашыл 
педагогикалық идеялармен толықтырып отыратын ізденгіш, 
зерттеуші ретінде әр оқушының жүрегіне жол тауып жүрген 
жайсаң жан. Өз пәнінің терең білгірі жаңа технологияны, этно-
педагогиканы оқу-тәрбие үрдісінде шебер пайдаланады. Дүние 
жүзіндегі қарым-қатынас, экономика, мәдениет және де басқа 
салаларда ең маңызды орынды иеленіп тұрған тіл – ағылшын 
тілін оқушыларға терең әрі жан-жақты  түрде үйретіп игертуде 
өз ісіне шын берілген, қажымай-талмай, үнемі ізденіс үстінде 
жүретін, жаңа іске жан-тәнімен қызыға кірісетін, сабақтың әр 
бөлігін бүге-шүгесіне дейін ойластыратын – Роза Төлеуқызы. 

Ұстаз: «Бүгінгі жас ұрпақ – еліміздің ертеңі, болашақ жоғары 
білімді мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері. Оның өз ана 
тілін – мемлекеттік тілді игеруі – азаматтық парызы, ал 
шет тілін білуі - міндеті. Біздің келешек ұрпағымыз жастар – 
әлемдегі тілдердің бәрін меңгеріп, халықаралық деңгейде өзін, 
елін танытса, білімін елінің өркендеуіне қолданса, өздерінің төл 
мәдениетін, тілін, оқып үйреніп отырған елдің мәдениетімен 
салыстыра алу, әртүрлі әлеуметтік орталарда қабылданған 
және қолданып келе жатқан мәдениеттердің, нормалардың 
міндеттер мен құқықтардың ерекшеліктері мен ортақ 
белгілерін ажырата білсе, бұл - біз үшін зор жетістік!» дейді.

Сондай-ақ, ол әріптестеріне жанашыр, қамқор, ақыл-кеңесші 
де. Үлкен-кішіге мейірбан, кішіпейіл, қарапайым мінезімен сый-
құрметке бөленген жан. Ұстаз қызметінің нәтижесі де, таразысы 
да – білім берген оқушыларының түрлі байқаулар мен олимпиада 
барысында жүлделі орындар иеленген, Қазақстанның түкпір-

түпкірінде жоғары білім алып, еліне адал қызмет етіп жүрген 
шәкірттері. Ұстаз еңбегі Елбасының «Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай» мерекелік медалімен 
марапатталды.

Ұстаздың тағы бір қыры өнер адамы екендігінде. Ол шәкірт-
терін, мектеп мұғалімдерін шығармашылық жұмыстарға баулып, 
олардың шеберлігін шыңдау ісіне, талғам мәдениетіне көп көңіл 
бөледі. Студенттік шағында институт жанындағы «Бипыл» би 
ансамблінің және облыстық «Ақжайық» би ансамблінің бишісі 
болды. Ата-бабадан қалған мұра – би өнерін дамытуға қосқан 
үлесіне тоқталатын болсақ «Жауқазын» би ансамблінің жетекшісі, 
облыстық байқаулардың жүлдегері атанып, екі дүркін 2006 және 
2008 жылдары Түркия мемлекетінде өткен би фестивалінде 
Қазақстанның би өнерін паш етіп жүлдемен оралып, Қазақстан 
Республикасының Білім және мәдениет министрлігінің бекітуімен 
«Үлгілі ұжым» жетекшісі атағын алды. 

Әріптесімнің еңбек жолын ашқан А.С.Пушкин атындағы 
педагогикалық институтқа (Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетіне) 80 жыл толу қарсаңында тілерім – алар 
асуларыңыз бен шығар шыңдарыңыз биік болсын! Білім сапа-
сын өркендетіп, оның мерейін өсіруде атқарып жатқан ауқымды 
істеріңізге одан әрі шығармашылық табыстар тілеймін. Жақұттай 
жарқыраған ұлағатты ғұмыр, көшбасшылық абырой, ғасыр 
жүгінен нәр алған, қуат алған ізденіс тілейміз! 

Сізге, Роза Төлеуқызы, баянды бақыт, мықты денсаулық, 
біліктілік пен ізеттілік серік болсын, ылайым!

Ж.Ә.ТАШмУхАнБеТовА,
 №34 мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Аға ұрпақтың 
өмір жолы өнеге

Жаңа жыл біздің университетіміз үшін өте бір ерекше 
жыл болып есептеледі. Бұрын  А.С.Пушкин есімімен аталған, 
қазір  жауынгер ақын М.Өтемісов есімімен аталатын БҚМУ 
өзінің 80 жылдығын атап өтуге дайындық үстінде. 

Бүгінде білім ордамыздың елімізде, ТМД аймағында 
және Еуропаның өркениетті ЖОО арасында алатын орны 
әрбір оқытушы мен шәкіртке ерекше мақтаныш сезімін 
ұялататын жетістіктерімен белгілі. 

Университеттің өмірі мен тарихы мен үшін де ерекше 
бір оқиға. Аталмыш қара шаңырағымыз өзінің 30 жылдық 
мерейтойын атап өткенде, мен сол жылы қабылданған           
І курс студенті едім. 

Студенттік кезеңнен өтіп, оқуды тәмамдаған соң, осы 
университетке жұмысқа қалдырды. Ұстаздық қызметімнің 
университет өмірімен біте қайнасқанына 50 жыл болып 
қалыпты. Қызмет барысында көптеген жерлер жұмысқа 
шақырды. Ешқайда бармадым. Шамасы өзімде шәкірт 
тәрбиелеу бәрінен де жоғары қойылса керек. ТМД-да, 
еліміздің түрлі аймағында және ЖОО-да қызметтің түрлі 
саласында еңбектеніп жатқан мыңдаған шәкірттерімді 
жыл сайын қабылданатын жастарымызға айтып, үлгі етіп 
отырамын. 

Университеттің  тарихын баяндауда ұсақ нәрсе бол-
майтын сияқты. Шәкірт тәрбиелеп жатқан әрбір ұстаздың 
ұстаздық қызметінің титтей болса да бір сәті шәкірттерімізге 
үлкен тағылым деуге болады деп ойлаймын. Жастар 
тәрбиесін тиімді етудің бір жолы - аға ұрпақтың өткен өмір 
жолын үлгі-өнеге етіп қалыптастыру.

Мамандық таңдау - 
болашақты таңдау
Жалпы адамның өмірлік бет алысы мен өмірлік жо-

спарлары бір-бірімен  өзара байланысты өтіп жататын 
құбылыс. Адамның дүниетанымдық ізденістері де, сол 
өмірлік жоспарларында біртіндеп орнығып, нақтыланады. 
Мектепті аяқтағалы отырған түлектердің өмірлік жоспарлары 
бұл кезеңде әлі де бұлыңғыр және бұлар олардың арман 
дүниесінен онша бөліне қоймайды. 

Өмірлік жоспар - кең ұғым. Мұның бір түрі - мамандық 
таңдау. Бұл түсінік - көпшілігімізге өз тәжірибемізден таныс 
және күнделікті тіршілікте аузымызда жиі қолданылатын 
ұғымдардың бірі.

Дегенмен, мектеп түлектері үшін бұл сынақ оларды нағыз 
толғандыратын әрі қиын армандардың бірі екенін көбіміз 
ескере бермейміз.

Мамандық таңдау мәселесі жасөспірімдердің алдында 
пайда болатын қиын армандардың бірі ғана емес, сонымен 
қатар оларға оқуға деген дүниетанымдық көзқарастарымен 
шектелмей, олардың психологиялық ерекшеліктеріне және 
өзін-өзі тиянақтауына тигізетін ықпалы бар психологиялық 
күш.

Осындай кезеңде олар мамандық таңдау жайында ата-
аналар мен дос-құрбылар тағы басқа да жағдайлар тарапы-
нан әр түрлі көзқарастардың ортасында болып жатады.

Тіпті олардың мамандық таңдауына кездейсоқ 
себептердің де ықпалы болады.

Бұл істе жоғары сынып оқушыларына олардың ата-
аналары мен мектеп ұстаздарының ықпалы ерекше орын 
алады десек, осы мамандыққа сай мәселені ғылыми 
тұрғыдан мән-жайын түсіндіре алатын және тиімді кеңес 
беретін жоғары оқу орнының мәні зор.

Нақтырақ айтсақ, жасөспірімдердің өздері қалаған 
мамандық таңдауында және өзін-өзі тиянақтауында 
кемшілдіктің болмауы үшін және өз өмірлік жоспарларын 
дұрыс анықтауына жоғары оқу орны тарапынан жүргізілетін 
кәсіби бағдар мен кеңес беру жұмыстарының тәрбиелік 
мәні бар.

Атап айтсақ, жеке адамның таңдаған мамандығы 
бойынша ойдағыдай даярлық істеріне қажетті сапаларды 
қалыптастыруға бағытталған М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің кәсіби бағдар және 
кеңес беру жұмысының тәрбиелік сипаты да осында.

Адамның туа біткен кейбір табиғи қасиеттері болады, 
алайда олардың негізінде қандай қабілет қалыптасатыны, сол 
адамның тәрбиесі мен тұрмыс жағдайына байланысты.

Біреуі қалада, екіншісі ауылда оқиды. Сондықтан да  кез 
келген жағдайда мектеп оқушыларын мамандық таңдауға 
жауапкершілікпен қараудың өмірлік маңызын  білу, қалаған  
болашақ мамандығы бойынша оқуға дұрыс көзқарасының 
қалыптасуының маңызы зор.

Мектеп түлектерінің дүниетанымдық көзқарасы оқумен 
ұштасып жатады. Бұл ретте дәстүрлі өткізілетін жоғары оқу 
орнындағы «Ашық есік күндері» оқушылардың шын ұнатып, 
мейлінше бейімделген мамандығына қызығуына мүмкіндік 
жасап, олардың өзін-өзі тиянақтауына қажетті жағдайлардың 
бәрін туғызу мектеп түлектерінің мамандықты дұрыс таңдауы 
үшін басты жол болады. Бұл - бәрімізге ортақ іс.

Жасөспірім қаншалықты өз болашағына жеңілдеу әрі 
бейқам болып көрінгенімен, мамандық таңдауындағы 
олардың өмір жоспары – оның басты әрі тұрақты қамы. 

Сондықтан да М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті – жарқын болашаққа апарар 
алтын көпір.

Темірғали  ҚАйЫРғАлИев,                                                  
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің аға оқытушысы

Меня зовут Айгерим Калиева, я только что закончила пер-
вый курс по специальности «Учет и аудит» экономического 
факультета и уже спешу поделиться с вами своими впечат-
лениями о студенческой жизни в нашем университете.

Никогда не забуду тот день, когда я впервые пришла 
в университет. Это случилось 20 апреля 2011 года. Меня 
поразило величие этого старинного здания, и я уже тогда 
поняла, что это - мой университет. Пройдя внутрь, была 
приятно удивлена, что оно современно оборудовано. Так 
мой выбор пал на Западно-Казахстанский государственный 
университет им М.Утемисова.

1 сентября 2011 года был одним из самых насыщенных дней в 
моей жизни. Я увидела тысячи выпускников, приехавших со всех 
уголков Западного Казахстана и соседних областей России, которые 
хотят учиться в ЗКГУ. И не пожалела: здесь очень внимательно отно-
сятся к первокурсникам. Ведь меняется мир,  в котором вчерашний 
школьник прожил 11 лет. Теперь я иду в универ, а не в школу, там 
ждет не учитель, а преподаватель, и учатся с тобой не однокласс-
ники а однокурсники и одногруппники. Настоящим студентом ты 
становишься, когда понимаешь, что теперь ты предоставлен сам 
себе, что ксерокс, принтер и «ролтон» - твои лучшие друзья, чем 
отличается СРС от СРСП и что это вообще такое. Но самое главное: 
что такое - скучать по свой семье, которая теперь далеко. 

В плане учебы я была очень загружена интересными самостоя-
тельными работами, презентациями, курсовыми. Мои преподавате-
ли - очень интересные, порядочные люди. Два раза я выступала со 

своими докладами на темы: «Экономические приложения  опреде-
ленного интеграла» и «Показатель эластичности» под руководством 
Садыковой Гульсум Абдыкаликовны. Такой опыт очень здорово по-
могает научиться преодолевать чувства страха выступления перед 
большой аудиторией. Я также участвовала в конкурсе «Фото-сәнгер 
БҚМУ», организованном Алпамысом Шариповым и его группой 
студентов музыкального факультета. Хочу поблагодарить их со 
страниц нашей газеты «Өркен». 

На этом конкурсе нас многому научили. Здесь я впервые надела 
национальную одежду и была моделью боди-арт.

Столько людей за один лишь год превратили меня, школьницу, 
в настоящего студента. Это и преподаватели, и библиотекари 1-го, 
2-го и 8-го корупсов, которые терпеливо ждали меня с просрочен-
ными книгами.

Летом я хочу насладиться каникулами, чтобы в новом году вновь 
окунуться в замечательную студенческую жизнь.

Дорогие абитуренты! В нашем университете ни один день не 
проходит без праздничного мероприятия, где вы можете быть зрити-
лями, а можете и сами поучаствовать, реализоваться в любой сфере 
и пообщаться с образованными людьми и лишний раз убедиться, 
что Знание - это сила. 

Удачи, друзья! 

Мой первый курс

нет наркотикам
Проблема наркомании – это глобальная угроза здо-

ровью населения страны и национальной безопасности. 
Масштабы и темпы распространения наркомании ставят 
под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, 
социальную стабильность казахстанского общества в 
ближайшей перспективе.

Для Казахстана, занимающего особое геополитическое 
положение в регионе, существует объективная опасность 
дальнейшего роста транзита наркотиков через территорию 
страны.

С целью предотвратить давление с юга, особо усилившее-
ся в последнее время, сотрудниками ДКНБ РК по ЗКО неустан-
но ведется работа по ликвидации любых путей проникновения  
и распространения наркомании в нашей области.

Так, в текущем году в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий было обнаружено наркотическое вещество «героин» 
общим весом 106,33 г у гражданина С .С., который доставил 
из ЮКО через Актюбинскую область. Была установлена пре-
ступная связь С.С. с жителем Уральска К.Г., в доме которого 
было обнаружено 59,44 г героина. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела.

По данным пресс-службы ДКнБ РК ЗКо
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  М.Өтемісов атындағы бҚМу-дың 80 жылдық мерейтойы қарсаңында

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

Университеттің баға жетпес мұрасы
Өнер – оқу, ізденуді қажет етеді
Қапонова Айзада Бақтығалиқызы – 

1983 жылы 27 қаңтарда Казталов ауданы Бостандық ау-
ылында өнерлі ұстаздар отбасында дүниеге келген. 2000 
жылы Бостандық орта мектебін бітіріп, грант негізінде 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің музыкалық білім мамандығына оқуға 
түседі. Университет қабырғасында Айзада сабағын 
жақсы оқи жүріп, университетішілік түрлі қоғамдық, 
мәдени іс-шараларға белсенді қатысады. Тапсырылған 
іске тиянақтылығымен, ұқыптылығымен көзге көрініп, 
ұйымдастырушылық қабілетімен де  құрбы-құрдастарын 
ауызбіршілікпен бір арнаға тоғыстырып, топ басшысы 
міндетін атқарды. Жұмағаным Рахимова, Меңдіғаным 
Нағымова сынды өнегелі ұстаздардан дәріс алған 
Айзада бірнеше байқаулардан жүлделі орындарды 
иемденіп, университеттің мақтанышына айналды. 
2004 жылы оқу орнын үздік дипломмен тәмамдаған ол 
Астана қаласындағы Қазақ Ұлттық музыка академия-
сында оқуын жалғастырып, 2008 жылы тәмамдайды. 
ҚР Еңбек сіңірген әртісі, профессор Қанат Омарбаевтан 
дәріс алып, музыканың қыр-сырын үйреніп, өз өнерін 
шыңдайды. Қазақ Ұлттық өнер университетінің маги-
странты Айзада қазіргі таңда осы білім шаңырағында 
вокалдан дәріс береді. Оқытушылықпен қоса Күләш 
Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет 
театрының солисті қызметін атқарып келеді. Айзада 
отбасын құрған, Шымкенттің Қазығұрт ауылының келіні. 
Жары Жанәділ де - өнер жолындағы адам, Бекежан 
есімді ұлдары бар. 

Айзада Қапонова концерттік бағдарламамен Біріккен 
Араб әмірліктерінде, шетел мен Қазақстан қалаларында 
іссапармен өз өнерін көрсетіп жүр. 

- Менің репертуарымда «Жібек» («Қыз Жібек»                      
Е. Брусиловский),  Мамыр («Қалқаман Мамыр»                                     

Б. Қадырбек),  Виолетта («Травиатта» Дж. Верди ), 
Джильда («Риголетто» Дж. Верди), сонымен бірге қазақ 
халық әндері мен шетел композиторларының роман-
стары бар. Қазақ композиторларының әндерін орындау 
жаныма жақын.

2007 жылы «Шабыт» халықаралық байқауынан 
ІІ орынға және 2011 жылы Н.Тілендиев атындағы 
халықаралық байқауынан ІІІ орынға ие болдым. Алда 
әлі де түрлі байқауларға қатысып, өнерімді шыңдап, 
тәжірибе жинақтап, биік белестерді бағындырсам 
деймін. Өнер - оқу, іздену, үлкен дайындықты қажет 
етеді. Сондықтан талмай ізденіп, шығармашылықты 
шыңдау қажет. Алдағы күнде Орал қаласына барып, жеке 
шығармашылық концертімді беру жоспарымда бар. 

Өзім білім алып, қанат қақтырған өнер ордасының 
80 жылдығы құтты болсын. Әр кез Меңдіғаным 
Мергенбайқызымен хабарласып тұрамын және мек-
тепте сынып жетекшісі болған Галимова Айбатша 
апайыммен байланысымды үзген жоқпын. Мектеп 
қабырғасында Айбатша Ахонқызы аналық, ұстаздық 
келбетімен орын алса, аталмыш оқу орнында студент 
кезімде кураторым Анар Қырымгерейқызы мен ардақты 
ұстазым Меңдіғаным Мергенбайқызының көп көмегі 
тиді. Меңдіғаным Мергенбайқызы ақыл-кеңес беріп, 
әр кез жанымыздан табылатын, тапсырылған іске 
жауапкершілікпен қарауды, сабаққа салғырт қарамай 
үнемі оқу мен ізденуді талап ететін. Осындай ұлағатты 
ұстаздардан дәріс алғанымды мақтанышпен айтқым 
келеді. Қазіргі ұстаздық жолымда осы кісілердей шәкірт 
жүрегінен жол тауып, ұстаздарымдай болсам деймін.

Елдің болашағы - жастар. Сондықтан жастар қазіргі 
ақпарат көздері дамыған заманда оқып, ізденіп, білім 
алсын. Ұстаздарының берген білімі мен тәлімін әрі 
қарай ұштап, еліне адал қызмет етсін деймін. Әрбір 

Маған тәрбие берген 
әрбір ұстаздың орны бөлек
хайруллин Біржан марданұлы - 1984 

жылы 13 мамыр күні Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық 
ауданы (бұрынғы Тайпақ), Базартөбе ауылында дүниеге 
келген.

2002 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің экономика факультетіне 
оқуға түсіп, 2006 жылы үздікке тәмамдаған. Үлкенді 
сыйлап өскен талапты жас өзінің алғырлығымен, 
білімділігімен, ізденімпаздығымен көзге түсіп, универси-
тет мақтанышына айнала білді. Университеттің қоғамдық, 
мәдени іс-шараларына қатысып, белсенділік танытса, 
түрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға қол жеткізді. 
Алғаш еңбек жолын 2002 жылы жеке кәсіпкерлікте «Дербес 
компьютер операторы» болып қызмет етуден бастаған. 
2005 жылы жаңадан құрылған «Жас экономист» жастар 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы болып сайланып, кейін 
бірнеше мекемелерде әртүрлі қызметтерде еңбек еткен. 

Болашақта білікті маман болады деген ұстаздарының 
сенімін арқалаған Біржан қазіргі таңда Батыс Қазақстан 
облысы ішкі саясат басқармасының жастармен жұмыс 
бөлімінің бастығы болып қызмет атқарады. Жастар 
арасындағы қоғамдық, ғылыми республикалық, 
халықаралық шараларға қатысып, арнайы алғыс хаттар-
мен, дипломдармен марапатталған. Біржан - отбасылы, 
екі баланың әкесі. 

- Ұстаздарымның ішінде ерекше есімде қалғаны - 
экономика ғылымдарының кандидаты Ермекқалиев 
Шманғали Болманұлы. Ол теориялық білімді өз өмірінде 
көрген тәжірибесімен үнемі ұштастырып отыратын. 
Сонымен қатар, дипломдық жұмысыма жетекшілік жасаған 
К.Өмірзақов, сабақ берген Б.Сагинова, Ф.Мұқамбетқалиева, 
З.Янтурсина секілді ұстаздардың орны ерекше. Қай-қай 
ұстазды қарап отырсақ та бізге білім берумен қатар, аза-
мат болып қалыптасуымызға зор ықпал етіп, адамгершілік 
пен адалдық қасиеттерді ұғындыра білді. Группалас 
достар басымыз қосылып қалса, студенттік кезеңді, 
ұстаздарымызды ерекше еске аламыз. Маған тәрбие 
берген әрбір ұстаздың орны бөлек. 

Бүгінде студенттердің көпшіліг і тек қана тест 
сұрақтарына дайындалады. Халқымыздың жақсы 
даналығы бар «Білікті бірді жығады, Білімді мыңды 
жығады» деген, осы орайда білім алуды, өзге де ғылыми 
кітаптарды көп оқу қажет деп ойлаймын. 

Мен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде білім алғанымды мақтан 
тұтамын. Университеттің бай тарихы мен тәжірибелі 
ұстаздардың ұлағаты мен үлгі-өнегесі әр студенттің са-
насында үлкен әсер қалдырады. 80 жылдық мерекесін 
тойлағалы отырған университет ұстаздарына денсаулық, 
отбасыларына амандық т ілеймін, шәк ірттерінің 

қазақстандық жас өрен елінің болашағы үшін үлес 
қоссын деп тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, 
аспанымыз ашық болсын. Ұстаздар қауымына Астана 
қаласы атынан үлкен сәлем жолдаймын. Еңбектерінің 
жемісін көріп, шәкірттерінің ыстық ықыласына бөлене 
берсін дегім келеді. Біздің студент кезімізде сүйіп оқитын 
«Өркен» газеті ұжымына шығармашылық табыс тілеймін, - 
деп ыстық лебізін білдірді Айзада. 

қуанышына бөлене берсін. Елбасымыз айтқандай үздіксіз 
білім алуды тоқтатпауымыз қажет. Ғылым жыл санап 
емес, күн санап дамуда. Өркениеттің көшінен қалмау 
үшін, үнемі ізденіс пен тәжірибе алмастыруды толассыз 
жалғастыра берейік, - дейді Біржан. 
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Жыл үздіктері анықталды

Университет түлектері - 2012
Әне-міне дегенше, міне, биыл тағы да бір оқу жылы зырғып өте шықты.  Біздің ақындықтың алдаспаны, намыстың наркескені М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті де бұл оқу жылын жақсы қорытындылап, артқа тастады. Осынау қасиетті қара шаңырақтан түлеп ұшқалы отырған биылғы 2012 жылғы түлектеріміз өздері 4 жыл оқыған білім 
ордасымен қош айтысып, өмірдің жауапты кезеңіне жолдама алмақшы. Алайда, осы орайда ойымызға сан сұрақтар оралады. «Түлектеріміздің осы 4 жыл бойына оқыған мамандықтарына 
көңілдері тола ма?» «Университет қабырғасынан қалаған мамандығы бойынша толықтай білім алып, игеріп шыға алды ма?» «Болашақта мамандықтарына сай жұмыстар таба ала ма?»

Міне, біздерді мазалаған дәл осылар сынды толассыз сұрақтарға жауап іздеу мақсатында биылғы түлектеріміздің өздерімен сұхбаттасқанды жөн санап, нәтижесін сіздердің 
назарларыңызға ұсынып отырмыз. Түлектеріміз не дер екен?

нұрлан Ақжігітов,
сәндік-қолданбалы өнер мамандығының түлегі:
- Мен алғашқыда дизайнер мамандығы бойынша оқуға тапсырмақ 

болғам. Бірақ, оған қосымша сурет және сәндік-қолданбалы өнер 
мамандығы бойынша да шығармашылық байқаудан өтуді жөн са-
надым. Нәтижесінде, бағым жанып, өзім оқып аяқтағалы жатырған 
мамандықтың грант бөліміне оқуға түстім. Жалпы осы мамандыққа 
келуіме анам басты себепкер болды десем өтірік айтқаным бол-
мас. Олай дейтін себебім, кішкентай кезімде анам мені осы Орал 
қаласындағы Сәкен Гумаров атындағы көркемсурет өнері мектебіне 
баруымды жөн санап, бағыт берген болатын. Жеке өзінің де маған 
үйреткен өнері мен берген тағылым-тәрбиесінің де ықпалы зор. 

Университет қабырғасында жүргенімде, «Еxclu�i�e fa�hion» сән 
театрының ұйымдастырушыларының бірі әрі арнайы дизайнері болып 
өз тәжірибемді жинақтадым. Енді, мінеки, мамандығыма сай дизайнер 
ретінде жұмыс жасап бастап та кеттім. Мамандығым да, жұмысым 
да өзіме қатты ұнайды. Әр жұмысқа барар күнім мен үшін мереке 
күнінен артып түспесе, кем түспейді. Жұмыс барысында қиындықтар 

да боп тұрады. Керісінше, сондай сәттер мені шыңдап, өз мамандығыма деген махаббатымды арттыра 
түседі. Бәрімізге де аян, өмірде оңай ештеңе де болмайды. Мұндайда, ең бастысы, қызығушылық пен 
ынта-жігер басты назарға ілігеді. Осы орайда менің де осы өз мамандығыма деген қызығушылығым 
мен икемділігімді шыңдаған, сәндік-қолданбалы өнер, зергерлік, дизайнер мамандығын толық игеріп 
шығуыма орасан үлкен септігін тигізген «Көркем-қолданбалы өнер» кафедрасының ұстаздарына, 
сондай-ақ өзім үлгі тұтатын ұстазым Сарманбеков Төлепберген Рахимұлына, кураторым Есенғалиева 
Әлия апайға және сонымен қатар сән театрының жетекшісі Эльвира Елемесқызына шәкірті атынан 
шексіз алғысымды білдіремін.

елдана Асылханқызы, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының түлегі:
- Бұл мамандықты жүрек калауыммен таңдадым. Кiшкентайымда 

атам: «Кiмде-кiм басқалар бақытты болсын деп бар ғұмырын сарп 
етсе, оның жаны әсемдiкке бөленiп, жұлдызы жана түседi», - деп 
айтып отырушы едi. Міне, сондықтан да жастайымнан бар саналы 
ғұмырын ұстаздыққа арнаған атамның жолын қууды, үмiтiн ақтауды, 
ең бастысы, қазiргi бiлiмдiлердiң ғасырында толыққанды тұлға болып 
қалыптасуды армандадым.

Осы арманым менi Ақжайықтың төсiнен орын тепкен Махамбет 
атындағы бiлiм ордасына алып келдi. Аталған оқу орнында тәлiм 
алған жылдары адам ретiнде рухани жағымнан өсiп, тұлға болып 
қалыптастым, сауатты маман болып жетiлдiм.

Сондықтан да туған университетiме айтар алғысым шексiз. 
РАХМЕТ САҒАН, УНИВЕРСИТЕТ! 

Ибрагим Джантулин, 
вокалдық өнер мамандығының түлегі:
- Менің негізі бұл мамандыққа келуіме, осы білім ордасынан 

өнерімді жетілдіру үшін білім алуыма зор ықпалын тигізген досым 
Джаумбаев Тарас болатын. Алдымен, сөз басында маған айқын да 
кемелді жөн сілтеген досыма ерекше алғысымды білдіремін. Мен 
жалпы осы мамандықта оқи жүріп, алғашқы тәжірибемді қалалық 
мәдениет үйінде шыңдай түстім. Ал бүгінгі таңда филормониядан 
арнайы шақырту алып, сонда солист болып жұмыс жасап жатырған 
жайым бар. ІІ курстан бастап жасап жатырған бұл жұмысымды 
ешқандай да қиынсынбаймын. Өйткені, ән өнері маған Тәңірдің берген 
сыйы – табиғи дарын боп қалыптасты. Бұл өнердің қыр-сырын терең 
түсіне білудің өзі де бір ғанибет. Сондықтан менің өнерімді қолдап, осы 
жолда өздерінің ақылы мен тағылымын беріп, өнердің асқақ лебі мен 
өміршең қағидаларын бойыма сіңірген Маулетова Таися, Рахимова 
Жұмағаным есімді ұстаздарыма үлкен алғысымды жеткізгім келеді.

нұрлыбек Тәжкенов, 
мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 

түлегі:
- Мен кішкентайымнан өзім армандағандай, мектепті бітіре салы-

сымен осы мамандыққа түсуді алдыма ең басты мақсат етіп қойдым. 
Осы мамандықта оқып жатырғаныма өкінген емеспін. Бұл мүмкіндігі 
көп мамандықтың бір артықшылығы десем де болады, біздер эко-
номика мен менеджмент мамандығын да қатар алып шыға аламыз. 
Сондай-ақ,  білімімді одан әріге шыңдап, нағыз өз ісінің маманы болу 
мақсатында магистратурада оқу жоспарда бар. Мамандығым бой-
ынша тәжірибе жинақтап та үлгердім. Қазір жұмыс қарап жатырмын, 
болашақта мүмкіндігінше мемлекеттік қызметте жұмыс жасасам ба 
деген ойдамын. Мамандығым өзіме қатты ұнайды, көңілімнен шығады. 
Өзімнің жүрек қалауыммен келген бұл мамандықты игеруіме бірден-
бір септігін тигізген оқытушы-ұстаздарыма, сонымен қатар «Жастар» 
даму орталығына деген ыстық ықыласым мен алғысым шексіз.

Гүлназ Құсайынова, 
вокалдық өнер мамандығының түлегі:
- Менің бұл мамандыққа келуіме себепкер болған өз отбасым 

десем қателеспеспін. Бұл табиғи дарын тек маған ғана емес, жалпы 
біздің отбасымызға дарыған. Сол өнерді жете түсінетін ортадан 
шыққаныма қуанамын.

Сондықтан осы өнерді жақсы меңгерсем, қыр-сырларына терең 
үңілсем деген арман жетегінде осынау алты Алашқа аты мәшһүр 
болған М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың студенті атандым. Мұқан 
Төлебаев атындағы шәкіртақы иегері болдым. Енді, міне, 4 жылда 
алған білімімімді көрсететін сәт жақындады деп ойлаймын.

Негізі мамандығым бойынша жұмыс тауып, өзімнің алға қойған 
мақсаттарымның бірі орындалды десем де болады. Бірақ ең бастысы 
– маман болу емес, адам болып қалыптасу. Сондықтан да осы өнерді 
игеру арқылы өз еліме үлесімді қосып, қазақ ән өнерінің бір сатыға 
болса да жоғары дәрежеге көтерілуі үшін барымды саламын.

Өнеріммен республикалық, облыстық, аймақтық додаларда түрлі 
жетістіктерге қол жеткіздім. Осы орайда бұл өнерді кәсіби жағынан 

жетік меңгеруіме себепкер болған Маулетова Таися Қияқбайқызы мен Санбаева Наталья Садровна 
сынды ұстазарымның есімдерін ерекше атап өткім келеді. Оларға деген шексіз алғысымды білдіре 
отырып, еңбекте шығармашылық табыстар тілеймін.

Жансая Қанатқызы,
хореография мамандығының түлегі:
- Жалпы бұл мамандыққа өз жүрек қалауыммен, ата-анамды 

тыңдамай түскен едім. Бәрінен бұрын әкем қаламаған еді. Бірақ 
кейіннен ойлары өзгеріп, керісінше менің әр жеткен жетістіктерім 
үшін қуанып, маған осы өнерде шыңдала түсуіме рухани күш-қуат 
беріп отырды. Осы оқуға түсуім үшін мені арнайы дайындап, көмек 
көрсеткен Алькеева Салтанат есімді ұстазым еді. Алдағы уақытта, 
бұл оқуды да бітіргелі тұрмын. Айналасы осы 4 жылда дәріс берген, 
білімімен сусындатқан кафедра меңгерушісі Айтқалиева Қарлығаш 
Дайырғалиқызын осы орайда ерекше атап өткім келеді. Ол кісіге 
басымды иіп, шексіз алғысымды білдіремін.

Бүгінде бар алған білімім зая кетпей, мамандығым бойынша 
жұмыс та таптым. Көңілімнен шығады. Егер шын ықыласымен жұмыс 
істеймін деген кісі болса, жұмыс көп. Әсіресе, осы хореография, яғни 
би өнері мамандығы бойынша. Қазақта Абай атамыз қалдырған нақыл 
сөз бар емес пе? «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей». Оңай 
ештеңе де болмайды, бәрі де еңбектенсең ғана болады. Бар еңбегімді 
сарп ететін өз  мамандығымды қатты сыйлаймын және осы мамандықты игергеніме қуаныштымын. 
Универсиет ұжымына биік белестер тілеймін.

Күлім Гумарова, 
Мәдени-демалыс жұмысы мамандығының түлегі:
- Оқып бітіріп жатырған мамандығым - «Мәдени-демалыс 

жұмысы». Мамандығым бойынша қаңтар айынан бері қаламыздағы 
«Зенит» мәдениет сарайында ұйымдастырушы-әдіскер болып жұмыс 
жасап келемін. Мамандық таңдауда қателеспеген болсаң, міндетті 
түрде көңіліңнен шығады, өз басым адамдармен, топпен жұмыс 
жасағанды жақсы көремін, мамандықты мектеп қабырғасында білім 
алған кезімде таңдағанмын, «Мәдениет және өнер» факультетінің 
ұйымдастыруымен өткізілетін «Жас Дарын» байқауына қатысу 
арқылы келдім. «Зенит» мәдениет сарайы ұжымымен үйренісу қиынға 
соққан жоқ, өйткені біздің топ студенттері сол мекемеде мемлекеттік 
машықтан өткен болатынбыз, оған қоса өзім 3 жыл көлемінде БҚМУ 
«Студенттік өзін-өзі басқару» бөлімінде жұмыс атқардым, ол жерде 
жинақтаған тәжірибем мен Дәрішева Түймеш Малбағарқызы сынды 
ұстаздан үйренген өз ісімізге жауапкершілікпен қарау қасиеттері 
жұмысыма тез бейімделуіме көп септігін тигізді.  Маман болып 
қалыптасу жолымда үнемі қолдау көрсетіп келген ата-анама, білім 
нәрімен сусындатқан ұстаздарыма алғысым шексіз. Білім ордамыздың мәртебесі асқақтап, үлкен 
жетістіктерге қол жеткізе берсін.

Дастан Зейнуллин, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының түлегі:
- Мен, ақиқатын айтар болсам, өзім тәмамдағалы отырған бұл 

мамандыққа өз қалауыммен келмеген болатынмын. Алайда, уақыт өте 
келе өзімнің ана тілімнің дәрежесін асқақтатуға деген құлшынысым 
мен білікті маман ұстаздар қауымының дәріс, тағылымдары менің 
бұл мамандыққа деген көзқарасымның өзгеруіне себепші болды. 
4 жыл алған білімім зая кетпей, Қаратөбе ауданынан мамандығым 
бойынша жұмыс табылып отыр. «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
бойынша сол ауылға бару жоспарда бар. Осы жолда өзінің уақытын 
аямай, өзгенің бақытын аялай білген ұлағатты ұстаздар қатарын 
толықтырып, түп шежіресі сонау түркілерден бастау алатын қазақ 
халқының әдеби мұралары мен рухани құндылықтарының асқақ 
лебін жас буынға қаз-қалпында жеткізсем, көкейлеріне құйсам деймін. 
Алдыма осыншама мақсат қойып, шыңдала түсуіме бірден-бір септігін 
тигізген әрі менің өмірдегі бағытымды айқындап берген ұстаздарыма 
айтар алғысым шексіз.

Анар Үмбетова, 
филология: қазақ тілі мамандығының түлегі:
- Мен өз мамандығым бойынша жұмыс жасағым келеді. Көбіне іс-

қағаздармен жұмыс жүргізу ұнайды. Біздің мамандығымыз бойынша 
колледжде де мұғалім болуға болады. Оқушылармен салыстырғанда, 
әсіресе, студенттермен жұмыс жасаған тиімдірек. Өйткені, осы 
жылы біздер Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде 
мемлекеттік сараманнан өткен болатынбыз. Осы сараман барысын-
да сабақ үстінде де, түрлі мерекелік іс-шаралар ұйымдастыруда да 
студенттермен тіл табысу еш қиындық тудырмады. Ендеше, алдағы 
уақытта да ешқандай да қиындық болмай, жақсы оқытушы бола 
аламын деген ойдамын.

Әділжан елешов, 
музыкалық білім беру мамандығының түлегі:
- Мен осы 4 жыл бойына алған теориялық білімімді практикалық 

тұрғыда көрсететін сәттерге де таядым. Бар мақсатым, маған үміт 
артып отырған ата-анам мен менің бұл мамандықты игеруіме септігін 
тигізген ұстаздарымның сенімін ақтау. Болашақта өзім бағымды 
сынамақ оймен түрлі өнер додаларына, конкурстарға қатысу жос-
парымда бар. Мамандығыма сай жұмыс жасап қана қоймай, осы 
шығармашылық байқауларға дайындығымды да пысықтайтын 
боламын.

Алдағы уақытта өнерден бөлек мамандықты да қоса меңгеріп 
шықсам деген ойымда бар. Мүмкін сол мамандық бойынша да 
жұмыс жасап кетуім ғажап емес. Бірақ бұл өнерден біржолата қол 
үзіп кетемін дегенді білдірмейді. Өнерді де қатар алып жүретін бо-
ламын. Қалай десек те, бәрі болашақтың еншісінде. «Саф алтын қап 
түбінде жатпайды» деген аталы сөз бар емес пе? Бойыма дарыған 
табиғи дарынмен қоса алған музыкалық білімім еш кетпейді деп нық 
сеніммен айта аламын. 

Түлектермен сұхбаттасқан: Әйгерім ҚАУен, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 1 курс студенті
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Тарих және құқық факультетінің жаршысы

Единство 
образования и науки
На сегодняшний день на кафедре Всемирной истории и со-

циально- политических дисциплин работает 21 преподаватель. 
Наши преподаватели А.М.Нургалиева, Х.И.Кожабергенова, 
А.Ш.Журасова, П.А.Добряев, Д.Б.Абулкасова, Т.Т.Шайхиев, 
Г.Н.Есеева на протяжении многих лет обучают студентов 
специальностей кафедры. Доктор исторических наук, доцент 
А.М.Нургалиева опубликовала свыше 65 научных работ, 1 
монографию «Очерки по истории ислама в Казахстане», за 
последние 3 года выпустила 2 учебных и учебно-методических 
пособия. Ветеран университета кандидат исторических наук, 
доцент Х.И.Кужабергенова имеет более 35 научных работ, 
выпустила в 2011г. учебное пособие. Д.Б.Абулкасова, кандидат 
социологических наук, старший преподаватель, имеет 30 на-
учных трудов, 3 учебно-методических пособия; А.С.Аманбаев, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель, имеет 
10 научных трудов;  П.А.Добряев, кандидат философских наук, 
доцент ЗКГУ им.М.Утемисова, имеет более 30 научных трудов, 
2 учебно-методических пособия; А.Ш.Журасова, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель, имеет 26 науч-
ных трудов, 3 учебно-методических пособия; Г.Б.Мулдашева, 
кандидат философских наук, старший преподаватель, имеет 
33 научные работы. Только за прошедшей год преподавате-
лями кафедры опубликовано более 35 научных работ, издано 
5 учебно-методических пособия, организована и проведена 
международная научно-практическая конференция «Казахская 
государственность: исторический перелом и устремленность в 
будущее (1991-2011г.г.)», посвященная 20-летию Независимости 
Казахстана. Преподаватели К.М.Науанова, Г.Н.Есеева, 
Э.С.Хабиева, А.Ж.Аменов приняли участие в международной 
научной конференции, организованной Саратовским государ-
ственный университетом им. Н.Г.Чернышевского «Россия - СНГ: 
интеграционные стратегии в условиях многовекторного раз-
вития постсоветского пространства», посвященной 20-летию 
СНГ. Наши преподаватели постоянно участвуют в конкурсах 
инновационных проектов, научных исследований, привлекая 
к этой работе студентов. Воплощением научных достижений 
является учебные успехи студентов.

Кафедра  осуществляет подготовку обучающихся по 3 
специальностям: «Регионоведение», «Международные от-
ношения», «Социология». Из 145 студентов  по государствен-
ному образовательному гранту обучаются 11 студентов. На 
казахском языке обучаются 63 студента, на русском языке – 82 
студента. Успеваемость студентов за первый семестр по дис-
циплинам этих специальностей составляет 99,3%, средний 
балл составил  90/А-/3,67 и вырос на 6 баллов по сравнению с 
первым семестром прошедшего учебного года. На «отлично» 
и «хорошо» завершили  первый семестр 114 студентов. Более 
высокие результаты продемонстрировали студенты специаль-
ности «Социология», а лучшими учебными достижениями своих 
подопечных могут гордиться кураторы групп  07107, 07405, 
07404, 07413 А.Ш.Журасова, Б.М.Мырзабаева, А.Ж.Аменов, 
студенты которых занимаются на «отлично» и «хорошо». 

Гордостью нашей кафедры и факультета является студент-
ка Динара Мергенева (07308 гр.), которая удостоена именной 
стипендии Президента РК  Н.А.Назарбаева за отличную учебу. 
Она принимает активное участие в общественной жизни не 
только факультета, но и университета. В группе 07205 учит-
ся студенческий декан факультета Б.Баянгалиева, которая  
является отличницей учебы, организатором интересной сту-
денческой жизни. Староста группы 07404 К.Бакишева также 
учится  на «отлично». 

Отрадно, что студенты первого курса успешно сдали 
экзамены зимней сессии: успеваемость - 100%, средний 
балл- 89/В+/3,33, на «отлично» и «хорошо» завершили свой 
первый семестр в университете 26 студентов. Успеваемость  
студентов за второй семестр по дисциплинам специаль-
ностей «Социология», «Регионоведение», «Международные 
отношения» на всех курсах составляет 92,5%, средний балл 
- 88/В+/3,33, качество знаний - 76,2 %. В целом большинство 
студентов продемонстрировало хорошие показатели по итогам 
летней сессии и переведено на следующий курс обучения.  
Наши выпускники – студенты групп 07405, 07404,07413 успеш-
но сдали государственные экзамены и защитили дипломные 
работы на «отлично» и «хорошо».

Перед преподавателями  кафедры стоят большие 
задачи, связанные с открытием новой специальности 
«Религиоведение», с осуществлением программы академи-
ческой мобильности студентов.

К.м.нАУАновА, 
завкафедрой всемирной истории и 

социально-политических дисциплин

В целях гармоничного воспитания личности
Целью воспитательной работы, проводимой в нашем вузе, 

является воспитание гражданина, обладающего позитивным, 
созидательным мировоззрением, способного делать осознанный 
выбор и принимать самостоятельные решения. Очень важным 
направлением в работе является раскрытие творческого потен-
циала студентов, формирование постоянно совершенствующейся 
личности, обладающей прочным нравственным стержнем, а также 
воспитание у студентов социально-значимых ценностей, граждан-
ственности и высокого патриотического сознания. Важное место 
в воспитательном процессе уделяется вопросам социальной 
защищенности студентов. 

Для достижений всех этих задач воспитательным отделом вуза 

ведется очень обширная  и разноплановая работа. Так, на протяже-
нии  учебного года на факультете истории и права было проведено 
большое количество мероприятий. Безусловно, каждое из них, 
преследовало определенную цель в воспитательном процессе. 
Такие мероприятия, как «Посвящение в студенты», «Мисс Осень», 
праздничный концерт к Международному Женскому дню – 8 Марта, 
театрализованное представление, посвященное празднованию 
праздника «Наурыз», участие в фестивале «Студенческая Весна» 
и других концертных конкурсах, безусловно, способствовали 
развитию творческого потенциала студентов, ознакомлению их с 
традициями нашего факультета и университета, содействовали 
сплочению студенческого коллектива и созданию в нем созда-
нию атмосферы единства и дружбы. Большую важность для 
развития интеллектуального потенциала, воспитания патрио-
тизма, толерантности и нравственных качеств наших студентов, 
представляли такие мероприятия, как конкурс патриотической 

песни, конкурс стенгазет, интеллектуальные игры, круглые столы 
и встречи и т.д. Студенты факультета участвуют в различного 
рода спортивных соревнованиях, как внутри  университета, так и 
и за его пределами. Так, студент нашего факультета Еркебулан 
Самарканов является мастером спорта по волейболу и входит в 
молодежную сборную Казахстана по волейболу. Можно отметить 
спортивные достижения таких студентов, как Армат Рахимов, 
завоевавший второе место в республиканских соревнованиях по 
самбо, а также первокурсника Армата Трумова, занявшего ряд 
призовых мест в соревнованиях университетского и областного 
уровня по армреслингу.  Студенты  факультета приняли активное 
участие в программе по озеленению города, в субботниках по 

очистке города. Воспитательная работа находит свое отражение 
на страницах газеты «Оркен». Студенты публикуют в газете статьи 
о мероприятиях, проводимых на факультете, о своих спортивных 
и научных достижениях. Это делается для того, чтобы эта газета, 
стала по настоящему студенческой. Кроме того, для студентов 
создается прекрасная возможность попробовать свои силы в 
сфере журналистики. 

Таким образом, можно сказать, что в стенах факультета про-
водится очень большой объем работы, необходимый для гар-
моничного воспитания личности в стенах нашего университета. 
Надеемся, что будущий учебный год, будет таким же насыщенным 
и динамичным. Если мы будем работать, как говорится, «с огонь-
ком», то нам по плечу любые задачи!    

Г.н.еСеевА, 
заместитель декана по воспитательной работе 

факультета истории и права 

Вот уже выпускной вечер и вручение дипломов, а ведь 
еще четыре года назад, мы стояли перед выбором дороги, и 
судьба нас свела в старейшем университете страны, в ЗКГУ 
им.М.Утемисова. 

Каждый из нас, вчерашних школьников и школьниц, даже 
представить не мог, что именно здесь, в стенах университета, 
он обретет новую семью. Семью, которая будет подталкивать к 
новым победам, искать новые возможности друг для друга, со-
переживать, вместе праздновать достижения высот и, конечно 
же, наслаждаться каждым незабываемым учебным днём. 

Новые знания повышают самооценку. Первые научные ис-
следования  добавляют азарта. Новые друзья придают уверен-
ности в себе. Целеустремленность и настойчивость, инициатива 
и самостоятельность начинают приносить реальные плоды: 

истории и социально-политических дисциплин. Спасибо вам 
за теплоту, заботу, внимание и понимание. Приятно знать, что 
мы всегда можем обратиться к вам за помощью и быть уверен-
ными, что вы всегда нас поддержите. Всех преподавателей  
университета благодарим за интереснейшие и познавательные 
лекции, где теоретические знания подкреплялись примерами из 
реальной жизни, за терпение и труд. Опыт, который вы вложили 
в нас - бесценен.

Уважаемые абитуриенты и студенты, не тратьте зря время, 
используйте это время, потому что студенческие годы не вер-
нуть, и их продолжительность коротка. Цените каждый момент, 
проведенный вместе с одногруппниками, ведь на протяжении 
4-х лет вы проведете друг с другом большую часть времени, 
старайтесь лучше узнать друг друга, помочь в трудных минутах 
жизни, ведь ваша тонкая связь, это не только университет. И, 
конечно же, радуйтесь ярким моментам, которые украшают нашу 
повседневность!

С.ДАУТКУловА, 
студентка группы 07406

На финишной прямой!
именные стипендии как признание первых успехов в учебе, по-
беды в конкурсе грантов на стажировку в лучших университетах 
мира, участие в престижных научных конференциях, и как итог 
– начало движения на пути к собственной карьере.

Студенческие годы – это время первых самостоятельных 
решений, время проявления дремавших до того способностей, 
время рекордов и достижений! В нашем университете огромное 

количество возможностей - ловите момент, используйте их! Как 
говорят в нашем университете: «Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом!»

От имени нашей группы (специальность - 050505 «регионове-
дение», группа 07406) выражаю благодарность всему коллективу 
факультета истории и права, в особенности кафедре всемирной 
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Мне интересно всёПосле окончания школы во-
прос выбора «куда пойти учить-

ся» особо не стоял. Покидать 
любимый город не хотелось, 

а необходимые знания можно 
получить везде, посчитала 

Светлана Филиппова и, не за-
думываясь, поступила в ЗКГУ 

им. М.Утемисова на спе-
циальность «Информатика» 

естественно-математического 
факультета. Почему информа-

тика? Этот всеобъемлющий 
предмет она полюбила еще 
в школе. Ведь применение 

ему можно найти во всех 
сферах современной жизни. 

Программисты нужны везде, а 
уж хорошие – просто нарасхват!

Тему дипломной работы в самом начале 
4-го курса Света выбрала неспроста – уже на-
били оскомину извечные проблемы в сфере 

Светлана Филиппова, выпускница этого 
года, к концу четвертого курса набрала се-
рьезный багаж – Назарбаевский стипендиат, 
круглая отличница, участие в конференциях, 
староста группы на протяжении трех лет учебы, 
защитила диплом на «пять». При этом остает-
ся время для чтения научной и исторической 
литературой. Древние легенды наиболее 
правдивы, уверена она, и все мистическое и 
неизведанное имеет вполне реальное и на-
учное объяснение. Ставший родным вуз дал 
ей и многим другим студентам возможность 
разносторонне развиваться. 

- Взять, к примеру, участие в студенческих 
научных конференциях. Мои работы не за-
нимали первые места, но это был хороший 
стимул для получения новых знаний. Я не 
строю планов, занимаясь тем, что интересно 
на данный момент. Но уверена в будущем, 
поскольку профессия программиста дает 
возможность приложить свои навыки в любой 
области. Университет – большая школа жизни, 

ЖКХ, критикуем, а помочь-то не пробовали? 
Вот и взялась за «Разработку информаци-
онной системы по учету и ремонту жилого 
фонда» для Уральской городской ассоциа-
ции КСК под руководством преподавателей 
Сауле Муратовны Акимовой, а затем Гаухар 
Ислямовны Аймичевой. 

- Наверное, я человек скучный. Хотя в 
школе была в числе активистов, участвовала 
во всевозможных олимпиадах. Я очень лю-
блю учиться, неважно чему. Как-то увлеклась 
вышиванием, как любитель достигла своего 
потолка и оставила это занятие. Так и в учебе. 
Мне очень интересно узнавать новое. А кроме 
этого я очень ответственная, и это даже иногда 
смешно. Ну, правда, наверное, с точки зрения 
современного вечно спешащего студента-
четверокурсника ненормально с утра пораньше 
явиться в университет и просидеть девять пар. 
И все потому, что последней парой – филосо-
фия. Да и на предыдущих восьми мне скучать не 
приходилось. Странно – но интересно все!

общения. И неважно, чем в будущем ты будешь 
заниматься, на какие оценки учиться, ты прой-
дешь большую школу коммуникации. Считаю, 
что четыре года учебы не прошли для меня 
даром, жалко только, что прошли.

– это когда тебе доверяют

Выпускника педагогического факультета специальности «НВП» Нурбека Айтбаева осо-
бо представлять не надо – его знают многие в родном вузе и за его пределами. Кандидат в 
мастера спорта по боксу, волонтер, боец ССО, удостоенный званий лучший боец и лучший 
командир студенческого строительного отряда, активист, участник научно-практической 
конференции, организованной Конгрессом молодежи Казахстана, студенческий декан 
педагогического факультета – вот неполный перечень достижений отличника учебы.

«Про меня уже писали», - пытался отмахнуться от интервью Нуркен, но мы настояли.

80 жылдық тарихы бар қара шаңырақтан биыл  913 түлек қанат қағып ұшпақшы. Олар 
өмірлік жолына қажетті сапалы біліммен қатар, саналы тәрбие алып, білім ордасының 
қоғамдық жұмыстарына да қызу атсалысты. Түлектердің арасында халықаралық, 
республикалық сайыстарда білімімен жолдастарынан оқ бойы озық шыққандар да, түрлі 
өнер додаларында жүлдеге талай мәрте қол жеткізгендер де, спортты серік еткен сенімді 
спортшылар да бар.  Олардың есімдері университет үшін де, студенттер үшін де мақтаныш 
болып қала бермек. 

да еуропалық тілді меңгеріп шығады. Бұл – біз 
үшін, яғни университет студенттері үшін өте 
зор мүмкіндік.

- Кімнің дәрістерін үлкен қызығу-
шылықпен тыңдайсыз?

- Ағылшын тілі пәні мұғалімі  - Александр 

Сергеевич Деиненконың дәрістерін өте үлкен 
қызығушылықпен тыңдаймын. Әр сабағы 
жаңалыққа толы. Ол кісіден көп нәрсені үйренуге 
болады, тәжірибесі мол, білікті маман деп 
есептеймін.

- Бірнеше тілді меңгеру үшін арман қуып 
келген студенттің қазіргі деңгейі қандай?

- Аударма ісі бөлімінде бірінші оқу жылын-
да студенттер тіл білімінің негіздері, меңгеріп 
жатқан тілдің мәдениеті мен тарихы, орыс 
тілі стилистикасы, философия, экология, 
мәдениеттану пәндері бойынша дәріс алады. 
Екінші курстан бастап бағдарламаға екінші 
шет ел тілі қосылады. Осылайша 4 жыл бойы 
студенттер аударма ісімен, оның теориясымен 

терең жұмыстану барысында үлкен тәжірибе 
жинақтап шығады. Сонымен қатар, студент бір 
оқулықпен ғана шектеліп қалмай, үнемі ізденіп, 
білімін толықтырып отыруы тиіс. Сонда ғана 
одан жақсы маман шығады деп айта аламын.

- Болашаққа деген көзқарасыңыз қандай? 
Жоспарларыңыз бар ма?

- Болашақта мамандығым бойынша жақсы 
жұмысқа орналасып, білікті маман болып 
қалыптасу.

- мамандығын әлі таңдамаған жастарға 
қандай тілегіңіз бар?

- Жас түлектерге жүрегі қалаған мамандығына 
түсіп, еліміздің көркеюіне  өз үлесін қоссын 
деймін. Мемлекетіміз жастардың білім алуына 
барлық жағдай жасап отыр және грант бөліп 
отыр. Сондықтан, педагогикалық, техникалық 
мамандықтар таңдауды ұсынар едім. Әсіресе, 
біздің университетімізде  педагогикалық 
мамандыққа көп көңіл бөлінген. «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасымен түлектер жылда 
жұмысқа қиындықсыз орналасып жатыр. 
Түлектерге тек сәттілік тілеймін!

- Білім алған қара шаңыраққа айтар 
лебізіңіз?

- Биыл М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті мерейлі 
80 жылдығын атап өтпекші. Осы сәтті пайда-
ланып, қабырғасынан талай таланттыларды 
қанат қақтырған қасиетті қара шаңырақтың 
мәртебесі асқақтап, жемісті жетістіктерге қол 
жеткізе берсін және ұлағатты ұстаздардың 
жұмыстарына шығармашылық табыстар 
тілеймін.

- Сұхбатыңызға рахмет! Сізге де тек 
сәттіліктер тілейміз.

Сұхбаттасқан: Әсем мЫРЗАБАевА,
аймақтану мамандығының 1 курс студенті

аты-жөні: тәжіғараева Шынар 
             нұрсұлтанқызы
туған жері: Маңғыстау облысы түпқараған 
             ауданы Форт-Шевченко қаласы
Мамандығы: аударма ісі
Жұлдызнамасы: арыстан
Хоббиі: кітап оқу, серуендеу, ән тыңдау
Ұстанымы: тек алға! Қиындыққа мойымау! 
             әр таңды қуанышпен қарсы алу!

-  Ауд ар м а і с і  б ө л і м і нд е 
с і з  а у д а р м а ш ы - р е ф е р е н т 
мамандығын алып шығасыз. 
Бұл мамандық сізді несімен 
қызықтырды?

- Қазіргі қоғамда аудармашылық 
қызметтің қолданылу шеңбері күн 
сайын кеңейіп, үлкен әлеуметтік 
сұранысқа ие болыр отыр. Күнделікті 
ауызекі тілде  аударма ісі туралы “бір 
тілден екінші тілге аудару делінеді”, 
бірақ шындығында аударма ісімен 
айналысқанда тек бір тілді екінші 
тілге аудару ғана көзделмейді. Оның 
ауқымы кең.

Ағылшын тілі мектеп кезінен 
ұнайтын. Оның қыр-сырын үйрену  - 
мен үшін өте қызық.      

Аударма ісінің маманы болуды 
жөн деп шештім. 

- Аударма ісі бөлімінде қандай тілдерді 
үйренуге болады?

- Ағылшын тілі – негізгі тіл, ал таңдау 
пәндеріне  француз және неміс тілі жатады, 
яғни студенттер ағылшын тілімен қатар басқа 

МАҚСАТыМ - 
                 білікті маман болу!

- Дай совет младшим товарищам, раскрой 
секрет успешной учебы, столь солидной 
даже для выпускника вуза биографии, - об-
ратились мы с просьбой.

- Я не считаю себя таким уж успешным. 
Хорошие учителя в школе, которые не давали 

расслабляться. Подраться любил, забывал или 
не хотел учиться, но если мне оказывали дове-
рие, подвести было стыдно. Врезались слова 
моей учительницы русского языка и литературы, 
сказанные одноклассникам: если Нуркен обе-
щал, то должен прийти на мероприятие. Ну, как 
после такого подводить человека? А успешных 
у нас в ЗКГУ много. Ребята такие есть, которые 
с первого курса сами себя обеспечивают, не 
беря у родителей денег, работают и еще и 
учатся отлично. Друзья мои, к примеру. Каждый 
достоин интервью и статьи в газете. Это Талгат 
Берсекенов, Алмас Мустафа, Дамир Доскалиев 
и многие другие. Вообще, считаю, надо правиль-
но выбирать друзей, знать, с кем общаешься. 
Очень хорошее дело – церемония посвящения 
в студенты. Помню свое посвящение. Туймеш 
Малбагаровна Даришева представляла лучших 
студентов, стипендиатов, активистов. И я тогда 

подумал: «А что такого могут они, чего не могу 
я?» И решил для себя стать лучшим. Насколько 
преуспел, пусть оценят товарищи.

- Что в жизни университета ты мог бы 
особо отметить?

- Считаю, трудно переоценить роль сту-
денческого самоуправления. Студент – уже 
взрослый человек, который может отвечать не 
только за свои действия, но и помогать другим 
студентам. В самоуправление надо выбирать 
ребят очень внимательно, уважаемых среди 
сверстников, у кого много хороших друзей, 
пользующихся авторитетом. За такими всегда 
пойдут другие. Вообще, в университете есть 
возможность проявить себя во всем. Спорт, 
наука, общественная жизнь, искусство. Я, к 
примеру, на первом курсе занялся боксом, стал 
кандидатом в мастера. Это мое достижение, 

которым горжусь. С ребятами во время наво-
днения собрались, чтобы помочь службам. 
Пару суток не спали, следили за уровнем 
воды. Были очень удивлены, когда ДЧС нам 
грамоту вручил. Что я понял: надо заниматься 
делом и не ждать благодарности. Любой твой 
труд будет оценен – руководством, друзьями, 
близкими.

- И все же активных, занятых обще-
ственными работами студентов мало, как 
быть с другими?

- Вот и должны студенты из студенческого 
самоуправления таких ребят привлекать. 
Дать им возможность расти, даже заставлять. 
Потому что каждый человек по-своему интере-
сен. Годы учебы не должны пройти впустую, и 
цель свою каждый первокурсник должен поста-
вить в день посвящения в студенты. Получить 
хорошие знания – это половина дела, надо 
начинать жить как взрослый и ответственный 
человек.

- Ты доволен своими четырьмя годами 
учебы в университете? Может, чего-то не 
успел сделать?

- Доволен. Конечно, можно было поехать 
заграницу. Но я знаю, как заработать себе на 
жизнь, у меня есть востребованная профессия. 
Я приобрел хороших, верных друзей и, без 
лишнего пафоса, реально смотрю в свое бу-
дущее. Думаю, попутешествовать еще успею. 
Кроме этого, в моей студенческой жизни были 
хорошие педагоги, тренеры, и их доверие я 
оправдаю.

-Спасибо и удачи!

Успех

бүГінГі студент - ертеңГі МаМан
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Филолог
Тіл – татулық тірегі

ХалыҚ өзі 
таңдаП алар ұлыСын

(Профессор отарәлі  Бүркітов жайлы толғаныс)

Отарәлі Бүркітов 1954 жылы 13 қазанда 
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының 
Сулыкөл ауылында дүниеге келген. Тілші-ғалым, 
филология ғылымының кандидаты (1995), доцент 
(1997), А.С.Пушкин атындағы Орал педагогика 
институтын (1979), ҚазМҰУ-дің аспирантурасын 
(1985) бітірген. Орал педагогика институтында 
оқытушы, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі 
(1989-93), факультет деканы (1993-95), Батыс 
Қазақстан гуманитарлық университетінің оқу 
ісі жөніндегі проректоры (1996-99) қызметтерін 
атқарған. 1999-2001 жж. әл-Фараби атындағы 
ҚазМҰУ-дің аға ғылыми қызметкері, 2002 жылы 
докторлық диссертациясын қорғады.  Өзінің 
еңбек жолын институттың оқытушысы ретінде 

бастап, көп ұзамай жетекші ұстаздардың біріне 
айналып, өз ісінің шебері ретінде мойында-
лып, осы кезден бастап ол оқу ісін белсенді 
ғылыми қызметпен үйлестіре жүргізді. 2005 
жылдың 14 ақпанында М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 
проректоры қызметімен айрықша тұлға, жоғары 
шығармашылығы мол ғалым ретінде көптің көңіл 
күмбезіне қонақтады.

Ғалымның ғылыми жұмыстары қазақ 
тілінің тарихы, теориясы, стилистикасы, қазіргі 
қазақ көркем шығармаларының тілі, түркітану 
мәселелерін зерттеуге арналған. Сондай-ақ ол 
алғашқы қазақ тіл білімі өкілдерінің бірі, көрнекті 
ғалым Қ.Жұбанов ілімін республика деңгейінде 
насихаттаушы, 80-ге жуық ғылыми еңбектің 
авторы. 

Отарәлі Бүркітовтің еңбек өмірбаяны 
көптеген алғыс хаттармен, грамоталар-
мен, мадақтамалармен, «Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері» төсбелгісімен ғана 
ерекшеленіп қоймай, сонымен бірге, өзі ара-
ласып үлгергендердің, әріптестерінің терең де 

шынайы сыйластығымен жарқын. Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының Батыс Қазақстан фи-
лиалы төрағасы бола жүріп, ол қазақстандық 
патриотизмді дамытуға үлкен ықпал етті.

Оның аса бауырмалдығы мен бәріне іш 
тартып тұратын жарқын мінезіне қарап аралас-
құралас жандар «Отан» деп атап кеткен.

Тарих өзі таңдап алар ірісін, 
Халық өзі аңдап алар ұлысын. 
Өмірімді өкінбей-ақ арнадым, 
Қазағымның қасиетті тілі үшін! -  деп жырлаған 

Отарәлі Бүркітұлының осынау ақ адал сөзі мен 
ісінің аралығында алшақтық болмай, үйлесім 
тауып, бүкіл саналы ғұмырын туған тілінің 
мәртебесін көтеріп, көкжиегін кеңейту жолына 
арнағанын білеміз. 

«Отарәлі – тума талант. Өте алғыр, әрі 
ұйымдастыру қабілеті мол болғандықтан, 
топқа староста етіп сайладық, оның үстіне 
армияға барып келген, аз да болса өмір көрген, 
курстастарынан бір-екі жас үлкендігі бар. 
1-курстан-ақ студенттердің арасында түрлі 
саяси (ол кезде партия ғой), мәдени шараларды 

ұйымдастырып, топта болсын, тіпті факультет, 
институт деңгейінде көзге түсіп жүрді. Өзіне сай 
қоңыр даусы бар, домбырамен ән салатын. ... 
Иә, өмір бір орында тұрмайды, жылдар өтіп жа-
тыр, қазір тіпті зуылдап, жылдамдығын арттыра 
түскен сияқты. Отарәлінің барлық күш-қуаты, 
қабілеті де сол ағысынан ешбір артта қалмай, 
зор жылдамдықпен өрлеп келе жатқанда, кілт 
үзілді, ерте кетті... Өкінішті...», - дейді филоло-
гия ғылымының докторы, профессор Бердібай 
Шалабаев.

«Студенттерім менің – екінші өмірім» деген-ді 
ол бізбен сұхбатында. Тура мағынасында да, ау-
ыспалы мағынасында да айна қатесіз айтылған 
сөз. Бұл сөздің астарындағы асылын айқын 
тану үшін «Байтұрсынов-Әуезов-Қабдолов-
Тілеужанов-Бүркітов» бестігін бірге алып 
қараңызшы. Отан айтқан сол сөздің ескірмей, 
жыл өткен сайын жаңарып, ғасыр ауысқан сайын 
жасарып тұратын ақиқатын аңғартпай ма?! Екінші 
өмір...Азамат, ұстаз, қадірлі қатар дос Отарәлі 
Бүркіттің екінші өмірі, меніңше, ол қайтқан күннен 
емес, сәулесін қалдырған сол бір қайталанбас 
сағаттардан бастау алған сияқты. Ұрпақ пен 
ұрпақты, уақыт пен уақытты жалғастырар 
мәңгілік жол, бәлкім, осы шығар...», -деген тіл 
маманы Болат Баймұқановтың сөздерінен 
де уақыт өлтіре алмаған ғалым-ұстаздың асыл 
бейнесін көреміз.

Мына фәни жалғанда елу жыл, төрт ай, он 
күн өмір сүрген Отан аға бар ғұмырын жоғарыда 
айтылғандай туған тіліміздің тұтастығы үшін, тек 
адамдарға риясыз ақ көңілімен қолғабыс етуге ар-
нады. Өмірден өткеніне бір жыл толу қарсаңында 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының облыстық 
бөлімшесінің бастамасымен Орал қаласында 
ғалым тұрған үйге ескерткіш тақта орнатыл-
ды. Тарих өзі ірісін саралап, халық өзі ұлысын 
таңдап алып, жақсының аты өлмегені – осы да. 
Үлкенге құрмет, кішіге ізет, қиналғанға қамқорлық 
жасай білетін, өзгенің қайғысы мен қуанышына 
ортақтаса алатын жаны жомарт азаматын елі 
қадір тұтты, құрметтеді. Отарәлі ағаның отын 
өшірмей, өзі бастап кешіп өткен өмір өзенінде 
өмірлік серігі болған Ұлдай апай мен Ұлан, Дария 
есімді балалары ғұмыр жібін жалғап келеді.

«Әттең, өлім! Иә, ол жағдайыңа, жасыңа, 
атағыңа, талантыңа – ештеңеге де қарамайды. 
Айқын өлімді жеңгендер қатарына қосылатын 
жан еңбегімен, творчествосымен жеңген ғой», 
-дейді тағы бірде Р.Нұрғали. Отарәлі ағай да 
осылай өмір базары тарқамаған дарабоздардың 
санатында... Әр кез солай болмақ!

З.мҮТИев, ф.ғ.к., доцент,
Ж.мұРСАловА, 02401 топ студенті                                               

«Уақыттың құдіретті қасиеттерінің бірі жылдар өткен соң көп нәрсені өзі екшеп, 
елеп, ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айырады. Қара қылды қақ жарған әділ 
үкім – уақыт үкімі. Қоғамдық құбылыстар, өнер мұралары, әдеби шығармалар, дара 
тұлғалар жайлы түптің түбіндегі әділ қазы – уақыт», -дейді академик Р.Нұрғали. Рас, 
құдіретті уақыт ерте ме, кеш пе өзінің сүйікті кейіпкерін аренаға шығарады. Уақыт 
таразысы танытқан осындай  тұлғалардың бірі – адами болмысымен, ұстаздық  
ұлағатымен, саналы өмір өрнегімен дараланған Отарәлі Бүркітов.

Кітап – ғалым, 
тілсіз мұғалім

Қазіргі заманда кітап оқу деген, соның 
ішінде көркем әдебиет оқу деген таңғаларлық 
құбылысқа айналып бара жатқан секілді. «Қандай 
кітаптар оқыдың?» - деп сұрақ қоятын жандар 
қатары да сиреген. Ал, «Махаббат, қызық мол 
жылдар» романының желісіне үңіліп отырсам, 
көз алдыма: көп оқыған, үнемі ізденісте  жүретін, 
бірінің оқығанын екіншісі қызыға тыңдайтын, 
профессор-оқытушыларының аузынан шыққан 
әр сөзді маржан деп ұғатын, тіпті олар оқып 
болған шығармасынан алған әсерін баяндап-
жазып жүретін, нағыз ХХ ғасырдың интеллигент 
азаматтары елес береді. Ол заманның Меңтай 
мен Ерболдары қазіргі Меңтай мен Ерболдарға 
шаң жұқтырмастан оза шауып, бәйгенің көшінде 
келеді. Тіпті, оларды салыстырып, салғастырудың 
өзі жер мен көктей емес пе? Әлі оқып бітірмеген 
Меңтай «Одессея» романын Ерболға бірге оқып 
бітіріп тастайық дегенде қай заманның Ерболы 
келісе салып, оқиды дейсің?! Ал ол заманның 
Ерболы олай етпейді. Ол бар ықыласымен, қызға 
деген махаббатын ту етіп, біртабан жақын болай-
ыншы деп, сол қалың кітап арқылы жақындағысы 
келеді. Олар кітап оқығанда немесе өздерінің 
жазған естеліктерін тыңдағанда құдды бір 
«періштенің жолдан алтын көргеніндей» соған 
беріле отырып, білгеннің үстіне біле түскісі 
келеді. Олар өмірге кітап тұрғысынан қарап, 
кітаптағы кейіпкерлер арқылы бой түзейді. Тіпті, 
ол заманның жастарының сабаққа қатысып, ол 
сабақтан қандай әсермен шығатындықтары 
сөзбен айтып жеткізгісіз. Көңілдері адал махаб-
бат пен жар сүюді, жандары соғыссыз бейбіт 
өмірді тілеп тұратын Ерболдардың сүйікті ба-
ратын орындарының бірі – театр. Меңтай мен 
Майраны іздеп барған Ерболды профессор 
Әуенов театр қабырғасына «Қобыландыны» 
көруге келгенін көріп әбден қуанады емес пе? 
Бұл жерде оқи отырып менің есіме өзіміздің 
профессор-оқытушымыз С.Ғ.Шарабасов ағайдың 
айтатын сөздері өз-өзінен құлағыма келіп 
құйылып жатқандай болды. Профессор Әуенов 
ол заманда «дұрыс, театрға барыңдар!» деп өз 
шәкірттеріне айтса, менің заманымда да «дұрыс, 
қарақтарым, театрға барыңдар!», дейді ағай.

Айсана ҚАСен, 
филология: қазақ тілі мамандығының 

1 курс студенті

Тағзым. Тағылым
Жеңіс! Осы бір сөз әрбір адамзат баласы 

үшін қасиетті де, құдіретті! «1418 күннің әрбір 
минуты мен сағаты өлім мен өмір арпалысқан 
зұлмат уақыт еді!» - деп атам күрсініп отыру-
шы еді. «Дауысы жердің астынан шыққандай 
нәлет немістермен соғыс қазақ үшін соңғы 
соғыс болсын, әрі қарай еліміздің аспанына 
қара бұлт үйірілмесін» - деп асын қайырып, 
батасын беретін аяулы атам. Жақында әжем 
екеуіміз қырат басындағы атамның зиратына 
бардық. Әжем баяу дауыспен барша дәметкен 
аруақтарға құран бағыштады. Ал мен атам 
үнемі жаратушыдан тілеген бейбітшіліктің 
елдегі есендігін сездірейін деп, іштей күбірлеп 
мына бір жыр шумақтарын оқыдым. 

67 жыл үзілмеді құстар әні,
Кетті енді сұм соғыстың қыспақ әні.
67 жыл фашистің ажал оғы.
Біздің елдің үстімен ұшпағалы.
Менің әдебиетке жақындығымды аңғарған 

атам көзі тірісінде «Майдан даласын, окоп 
шындығын білгің келсе, оқ пен оттың ортасынан 

аман-есен келген Бауыржан Момышұлының 
«Москва үшін шайқас», Тахауи Ахтановтың 
«Қаһарлы күндер», Әбдіжамал Нұрпейісовтың 
«Курляндясын» оқы!» деп кеңес беріп отырушы 
еді. 

Атасы-ау, онсыз да кітаптан бас алмайтын 
кішкентайға ауырлық етіп жүрмей ме?»- деген 
әжем қаупіне.

Менің жаным жазушы болады, жастайы-
нан жадына жақсылықты тоқи берсін - деп 
отыратын.

Ұлы Отан соғысы тақырыбына әлі талай 
буын қалам тербеп, өз сөзін айтары белгілі. 
Бір анық - соғыс ол терең өрт. Шарпылған 
тағдырлар, елдер мұның зардабын ұзақ уақыт 
тартуда. Бүгінгі бейбіт өмірде сұм соғыстың 
салдарын байқауға болады. Қираған қалалар 
мен өртенген өңірлер қалпына келді дегенмен, 
соғыстың қасіреті батпандап кірген аурудай 
67 жыл бойы мысқалдап шығуда. Мұны «Қара 
шал», «Қара кемпір» секілді циклдік мұңлы 
өлеңдерден көруімізге болады.

Бүгінгі буын майдан мен тыл ерлерінің 
қаһармандығы мен ержүректігін, табандылығы 
мен мұқалмас ерік-жігерін зор құрмет тұтады. 
Соғыс даласынан оралмаған боздақтарға 
барша қауым бас иіп, тағзым етеді. «Ешкім 
де, ешқашан да ұмытылмайды!» деген ұлы 
сөз ұрпақтан-ұрпаққа аманат болып қала 
бермек. 9-мамыр - біздер үшін «Туған жерге 
туың тік!» ұстанымымен есте қалар, жеңіске 
бастар жұлдызды күн.

Біз бақытты ұрпақпыз! Құдайға шүкір, қазақ 
халқы бүгін тәуелсіз ел! Ел аман, жұртымыз 
тыныш, бейбіт өмір кешуде. Бала жүрегі 
өтірік айтпайды, мен де өтірік айтпаймын. 
Осындай бейбіт өмір кешіп отырғанымыз 
ата-бабаларымыздың арқасында. Менің де, 
сенің де атаң біз үшін тәнін жаралы, жанын 
құрбан етті. Әрдайым күннің нұры төбемізден 
кетпесін! Махамбет бабамыз айтқандай 
«Артымыздан ақырып теңдік сұрайтын» ұрпақ 
өсе берсін! «Тау алыстаған сайын биіктей 
түседі» - демекші Сіздер жасаған ұлы ерліктер 
уақыт өткен сайын асқақтай түспек. 

Гүлім АБДУловА,
қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 2 курс студенті

Дню рождения Поэта посвящается

“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский че-
ловек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет”. 

н.Гоголь

6  и ю н я  к а -
ф е д р о й обще -
го языкознания 
и перевода был 
проведен тради-
ционный празд-
ник Пушкинской 

поэзии, на котором присутствовали студенты, 
магистранты, преподаватели.

Открыл мероприятие кандидат филоло-
гических наук, доцент С.Г.Шарабасов

Александр Сергеевич Пушкин — великий 
поэт, мастер универсальнейшего из искусств — 
искусства слова. Язык Александра Сергеевича 

Пушкина, сочетающий книжные нормы с живы-
ми разговорными, остаётся до сих пор основой 
русского литературного языка. Художественные 
открытия Пушкина определили и предвосхити-
ли многое в дальнейшем развитии не только 
русской литературы, но и почти всех областей 
русского искусства и духовной культуры 19-20 
в.в.

В своем выступлении А.Н.Евстратов, кан-
дидат филологических наук, доцент, отметил 
непреходящее значение пушкинского творче-
ства для наших дней. Старший преподаватель 
Р.Э.Винник представила литературную компо-
зицию, охватывающую весь творческий путь 

А.С.Пушкина, литературную композицию, посвя-
щенную творчеству великого поэта, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель 
Г.А.Донскова сопроводила показом слайдов.

На празднике прозвучали стихи Пушкина 
в исполнении студентов филологического 
факультета. Особенно ярко нетленные строки 
прозвучали из уст студента четвертого курса 
Алексея Егорова. Старший преподаватель 
Р.Э.Винник исполнила два романса на стихи 
Пушкина.

В завершение праздника были возложены 
цветы к памятникам Пушкину и Абаю у зданаия 
главного корпуса ЗКГУ.
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Осы жұрт «Азаматты» біле ме екен?
Бүгінде ақындығымен көп қазаққа мәшһүр болған ақын Талғат 

Мықи да жас ақын туралы өз сөзінде: «Азамат – аңқылдақ бала. 
Әдебиетке аңқылдақ адамдар керек, қалғандары әдебиетті 
бүлдіреді», - деп өз пікірін қалдырған еді. Иә, бұл – сөздің 
шындығы. Азамат – өз ортасында көпшілікпен оңай тіл табысып 
кете алатындай ашық-жарқын, ойын айшықтап еркін жеткізе ала-
тын өте қарапайым бала. Онымен сөйлесудің өзі – ғажап. Олай 
дейтінім, Азамат әңгімелескен сәтте сырлы сөзді жетімсіретпей 
өз тыңдаушысын айрандай ұйытып тыңдата білетін нағыз сөз 
сиқыршысы. Оның мұндай қасиеті өзінің оқыған кітаптарынан 
дарыған десем қателеспеспін, сірә. Себебі, Азамат қазіргі таңда 
көптеген жастар баса назар аудара бермейтін кітапты жанына 
серік қылған, содан өрнекті ой, бейнелі сөз, маржандай тіл 
байлығын іздеген бірден бір жан. Жас ақынның бір қойын дәптерге 
сыйып кетсе де, көңілінің көлін толқытып, буырқана сыртқа тепкен 
толғаныс ойлары, аһ ұрған арманы, кіршіксіз таза сезімі, сенім мен 

Өзіне дейінгі ақын жүректерді үлгі етіп, үздік үзік-үзік ойларын жинақтап, шарпысқан сезімдерін жыр жауһарларына құя білген, сөз серкелігімен 
қатар елге еркелігі жарасқан бірден-бір жарқылдаған жаңаша жырлардың иесі – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
филология факультетінің қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1 курс студенті Базарбаев Азамат 
Мейрамбекұлы. Әрине, бұл жас ақынды жөнсіз-жосықсыз мадақтау емес. Алайда, «Осы жұрт Ескендірді біле ме екен?» - деп, ұлы Абай атамыз 
айтпақшы, осы қазақ Азаматты жас ақын ретінде таниды ма? Ақиқаты сол, университет табалдырығын аттаған күннен бастап өзінің тума талант 
ақындық шеберлігімен көпшіліктің ыстық ықыласына бөлене білген Азамат қазіргі қазақ поэзиясына жарқ етіп шыққан жаңа буындар, алтын 
қайнарларда тұрғандар арасынан сайдың тасындай іріктелген ақындар санатына көтеріліп келеді. Бұған табиғи дарын иесі турасында: «Азамат 
Базарбаев – Жаңақала ауданының перзенті. Оның өлең-жырларындағы ойлы образдар мен келісті тіркестерді көргенде, сол елдің дарабоз ақыны 
Жанғали Набиуллин еске түседі. Табиғаттың оған сыйлаған талантының арқасында ол өлең-сөзде бірте-бірте өсу үстінде келеді. Азамат оқитын 
топта, филология факультетінде оның өлеңдерін сүйіп тыңдаушылар көп. Болашақта Азаматты мықты ақын есебінде ел танитынына сенгің келеді. 
Ізденуден, еңбектенуден талма, жас ақын!» - деген 02104-топ кураторы Зейнолла Жақсылықұлы Мүтиевтің тұжырымды айтылған ойлары куә. 

үміті бірдей тоғысқан жырларымен бұл күнде қазақ әдебиеті тари-
хында алар орны ерекше, халқының арманын, ұлылығын бір ауыз 
сөзге сыйдырған тұлға болып қалыптасарына ешкімнің де күмәні 
жоқ. Азамат мұны аталған жоғары оқу орнында оздырылған 
облыстық «Ауылым – алтын бесігім!» (ІІ орын), «Елімнің мақтан 
тұтам Астанасын!» (І орын) сынды жыр додаларында бірнеше 
мәрте дәлелдеген. Филология факультеті ұйымдастырған кез 
келген әдеби кештер сахнасынан Азаматты оңай іздеп табасыз. 
Оның әр жырларында албырт жастық шақ та, махаббат та, табиғат 
сұлулығы да, Отанға, туған жерге деген ыстық сезім де, анаға 
деген бала махаббаты да, бәрі-бәрі кездеседі. Жас ақынмен бір 
топта оқитын студент әрі досы Мержан Ержанов айтпақшы: «Ол 
алдына мақсат қоя біледі және сол мақсатқа жету үшін барын 
салады. Көп қиялдағанды ұнатады».

Иә, біздер, достары,  «Қияли» атап кеткен, қаламы 
мен қағазын жанына серік етіп, шымыр ойдың орамдарын 

қиыннан қиыстыра білген 
Азамат тың айтылған 
с өз і  ғ ас ырдан ас ып, 
те л е г е й -те ң і з  т а с ы п 
ж а т қ а н  а қ ы н д а р д ы ң 
с а н а у л ы с ы н ы ң , 
қалаулысының бірі бола-
ды деп сенеміз. 

Ендеше, Алдаберген Сәрсенов айтпақшы:
«...Жас ақыным! Талпын сен де бас алға,
Сиын пірге, игі қадам жасарда!»
Сөзімнің дәйегі ретінде сіздердің назарларыңызға тілге тиек 

болған жас ақын Азамат Базарбаевтың бірер өлеңін ұсынуды 
жөн санадым.

Әйгерім ҚАУен, 
қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
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тәуелсіз елдегі тіл тағдыры
Шындыққа толы шежіре еді шертері,
Бүгін алайда, өшпестей өксік өртеді.
Тәуелсіз елміз...
Барады бірақ құлдырап,
Қазақ жерінде қазақ тілінің ертеңі.
Тіліне деген құрмет аз, білем, құрбымда,
Жұбатылмастай жатыр жылатар мұң мұнда.
Қайран қазағым, болашағыңды бағдарла,
Тіліңнің түбі кетіп жүрмесін құрдымға.
Тап-таза тілдің қадірі кетіп бүлінді,
Өзге тілдерде сандуғаштай-ақ сайрайсың,
Өгейсіндің бе өзіңнің ұлы тіліңді?
Қарыштап алға дамығаның да құрысын,
Кірме сөздерге құл болып қалма, дұрысы!
Кеуде кергенше айналамыз деп барысқа,
Ұялу қажет ұрпақ алдында тіл үшін.
Шүкіршілік де,
Уақытпен жүйтки жалғаса,
Жемтікке айналып жұтылып тілің қалмаса.
Қазақтығың һәм азаттығыңнан пайда жоқ,
Тілің сорласа тәуелсіздігің – далбаса.
Өкінішіңнің отына жүрсің оранып,
Айбынды Алашым, алдыңда жатыр сор анық.
Күдіктер кернеп келер күнменен өршиді,
Бұлыңғыр үміт барады мүлде жоғалып.
Шындыққа толы шежіре еді шертері,
Бүгін алайда, өшпестей өксік өртеді.
Тәуелсіз елміз...
Барады бірақ құлдырап,
Қазақ жерінде қазақ тілінің ертеңі.

Сен және Мен
Сенің нәзік пәк жүрегің дүрсіл қағып,
Менің ғашық ақ жүрегім дүрсіл қағып,
Бізді білмей жарасым тапқан кезде,
Бір орнынан қозғалмай тұрсын уақыт.
Сендік тұлға жанарыма ілігеді,
Мендік сұлба жанарыңа ілігеді,
Біздің сезім қос жүректен тарап барып,
Екеуміздің алақанда бірігеді.
Қарашығың маған қарап күлімдейді,
Қарашығым саған қарап күлімдейді,
Қос алақан арасынан жалын шарпып,
Екі білек еріксізден дірілдейді.
Жайқалғанда сезіміңнің көк құрағы,
Шайқалғанда сезімімнің көк құрағы,
Құшақтасаң бізге қарап көктегі Күн,
Бетін шымшып, ұялғандай боп тұрады.
Мендегі дем сезіміңмен үндеседі,
Сендегі дем сезіміммен үндеседі,
Жолықпасың аз уақытқа уайымдатар,
Махаббаттың айрықша-ау тым кеселі.
Махаббатым табысқандай сөнді әлеммен,
Махаббатың қауышқандай сөнді әлеммен,
Жұмыр жердің бетінде тек оңашада
Жүрер ме едік қол ұстасып
Сен және Мен!

Қысқы сағыныш
Қара жерге қыс қарын төсегенінде,
Қармен қатар өксуім өсе менің де.
Жүретінді шығардым жалғыздан-жалғыз,
Өзіңді ойлап Оралдың көшелерінде.
Соо-онау көктен сұп-суық «мамық» ұшады,
Көше кезген жігіттің жаны құсалы.
Саған деген сағыныш кеудені кернеп,
Ұлпа қардың астында алып ұшады.
Күрсіндіре күйзелтіп қалды артта сар(ы) күз,
Барамысың бөгдемен сол баққа бал қыз.
Қиялымда қауышып көркем бейнемен,
Отырамын оңаша арбатта жалғыз.
Шұғыласын шығыстан төккенде әр таң,
Бұрын бірге гүл терген бөктерге тартам.
Қайтқан құстың қаңқылын біз бірге тыңдап,
Кездесейік көңілді көктемде, қалқам.
Қар жауады дамылсыз сан ұрып мені,
Сағым бейнең санама өлі үміт пе еді?
Жабығам да жүремін жан-жағымдағы,
Сұлуларға сұқтанбай сағынып сені.
Сені іздеймін бұрқаған боранда мына,
Суымаған сезімнің соры алда, сірә?
Сенесің бе, сарқылмас саған сағыныш,
Сәулем, оған Жайық пен Орал да куә.

Азамат БАЗАРБАев, 
қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
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ананы мен теңер едім...
Ананы мен теңер едім күнге де, 
Жан-жағына ыстық шуақ төгетін...
Ананы мен балар едім түнге де,
Жұлдыздары жымың қағып күлетін.
Ананы мен балар едім суға да,
Жүректегі барлық назды жуатын.
Аналарды балар едім туға да,
Мәртебесі тек биікте тұратын...
Аналарды теңер ем мен сайға да,
Баласына пана бола алатын.
Аналарды теңер едім жайға да,
Көзді қарып, жарқ ете бір қалатын.
Кете берсем дәл осындай қалпымда,
Теңеу де көп ана деген «алтынға».
  

                                  ***
Бірақ күннің батар кезі туады,
Ал, аналар мәңгілік бір күн шуағы.
Түннен кейін таң да лезде атады.
Ал, аналар ғұмырлықтың тұрағы.
Су тартылар кезі-кезі келгенде,
Ал, аналар сарқылуға көнген бе?!
Жеңіліс болса биіктегі ту құлар,
Ана мәңгі биікте, кім ұмтылар?
Айдың да бір батар кезі болып тұр,
Ана мәңгі сөнбейтұғын жарық нұр.
Сайларға да бір күндері лай толар,
Ана орнын кім толтырар тауып көр.
Алтының да бітер-ау осы таусылар,
Ал, аналар таусылмас бір «асылдар».

   
                                  ***

Сондықтан да  сіздерге теңеуді мен,
Таба алмадым, анажан, елеулі бір.
Соған қарап, ойладым, ана биік...
Ешбір теңеу жетпейтін құпия-сыр.

     Гаухар, 
02104-топ студенті

 Қараша – күз белгісі
Күздің түсіп сары ала жапырағы,
Талайды ащы мұңға батырады.
Ал кейбірі өмірдің тәттісімен,
Махаббаттың ақ  таңын аттырады.

Қараша айы...
Қоңыр күздің самалы,
Жауып тұрды көктен жауын шамалы.
Күзгі бақты тамашалап сол кезде,
Екі ғашық қол ұстасып барады.

Табиғаттың таусылар ма нөсері,
Қос ғашыққа суық жел де еседі.
Елемеді нөсерді де, суықты,
Бәлкім, бәрі – махаббаттың әсері.

Жүрек, шіркін, көріп пе еді тосылып,
Махаббатты қала алмады жасырып.
«Күз белгісі – қарашада» екі жас,
Сезімдерін серік етті қосылып.

Қарашада қосылған сол қос ғашық,
Жүретұғын қашан да қол ұстасып.
Келер жылғы қарашада, амал не?
Мәңгі бөлек кетіпті олар, қоштасып.

Күз мезгілі болған емес қатал-ақ,
Нөсері оның жауып тұрған шапағат.
Қарашаның суығымен кетпесін,
Талайларға тірек болған махаббат!
  

Алтынай ғАРИФУллИнА,  
02103-топ студенті

Қыз сөзі
Жаралған ем нәзік гүлден жердегі,
Нәр алып ем жұлдыздан мен көктегі.
Армандасам, бір сәтке тебіреніп,
Аққудайын жүземін көк көлдегі.

Үлесімді қоссам мен қазағыма,
Шындық сыйлап өмірдің базарына.
Көмектессем, бәріне жақсыменен,
Сонда жүрермін Алланың назарында.

Туған елді қорғаймын мен қалайша,
Еңбек етем шаршамай таң атқанша.
Қуанамын қыз болып туғаныма,
Намысы жоқ қазақтың ұлы болғанша.

Риза ҚұРмАнИяЗовА, 
филология: қазақ тілі мамандығының 1 курс студенті
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

Айсәуле сынды мақтанышымыз

“Тағылым”  жаршысын  әзірлеуші  жауапты редактор – венера нұрмұханбетова, 06301-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

 Қыз өссе - елдің көркі

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

Қазіргі таңда білім саласында көптеген жаңа инновациялық  өзгерістер мен тың жаңалықтар кең өріс алуда. Елімізде білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қолға алынуда. Болон конвенциясы аясында 
жоғары оқу орындарына арналған жаңа бағдарлама негізінде «Академиялық ұтқырлық» идеясы жүзеге асуда. Академиялық 
ұтқырлық - білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің білім алуға немесе зерттеу жүргізуге байланысты өз   
ЖОО-да кредиттік жүйеге негізделген білім беру бағдарламасының міндетті қайта сынақтан өту тәртібіне және ережеге сәйкес 
семестр немесе оқу жылына белгілі академиялық кезеңге өтуі. Академиялық ұтқырлық сыртқы (халықаралық) және ішкі 
(ұлттық) академиялық ұтқырлыққа ажыратылады. Сыртқы академиялық ұтқырлық – шетелдік жоғары оқу орындарында білім 
алу, оқытушы-зерттеушілердің білім беру салалары мен ғылыми мекемелердегі қызметі. Ішкі академиялық ұтқырлық - білім 
алушылардың, оқытушы-зерттеушілердің Қазақстанның беделді жоғары оқу орындарында білім алуы, қызмет етуі. 

РеКтоРғА 
мың алғыс!

Еліміздегі жоғары білім берудің негізгі міндеті - маманды 
тек қана біліммен қаруландырып қоймай, сонымен қатар 
олардың жеке басының жан-жақты қалыптасуына, дамуына, 
шығармашылық қабілетінің жетілуіне, кәсіби мәдениеттің 
қалыптасуына өз дәрежесінде көңіл бөлу, мүмкіндік жасау. 
Студентті тек болашақ маман ретінде ғана қарамай, оны 
өз қоғамының азаматы, шығармашылық тұлға, келешектің 
иесі, тірегі ретінде тану, соған мүмкіндік жасау - біздің 
университетімізде басты назарда. 

Университетімізде оқу-тәр бие үр дісін  ұйымдастырумен 
қатар студенттерге қолдау көрсету де жолға қойыл ған. Бұл 
бағытта ректорымыз академик  А.С.Иманғалиевтің   баста-
масымен 2011-2012 оқу жылында қоғамдық жұмыстарда 
белсенді, оқуда озат  студент терге қолдау көрсету 
мақсатында ректорлық гранттар бөлінген болатын. Мен осы 
грант иегері атанып, ерекше қуанышқа бөленіп, оқуымды 
жалғастырудамын. Елім үшін ерінбей еңбек етіп, өркендеуі 
жолында өз үлесімді қосамын деген бүгінгі студент үшін 
ректорымыздың тікелей қолдауына ие болу сол үмітті 
әрі қарай шыңдай түспек. ХХІ ғасырда болашақ маман-
дарды даярлау, олардың кәсіби іскерлігін қалыптастыру 
мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Бұл 
біздің университетіміздің де басты назарында болуы әр 
студентке қуаныш ұялатады. 

Алдыңғы ойларымды түйіндей келе, бізге осындай жыл 
бойы тегін оқуымызға мүмкіндік жасаған университетіміздің 
ректоры Асхат Сәлімұлы ағамызға шәкірттік жүрегімнен 
алғыс айтқым келеді. Ал студент жастарды көрсетілген 
сенімнен шыға білуге шақырамын. 

венера нұРмұхАнБеТовА, 
Ректорлық грант иегері, 

педагогика және психология 
мамандығы, 06301-топ студенті

қоғамдық жұмыста белсенді Айсәуле 2010 жылы Әл-Фараби 
атындағы атаулы шәкіртақы иегері атанса, 2012 жылы бір ау-
ыздан М.Өтемісов атындағы атаулы шәкіртақы иегері ретінде 
танылды. 

Айсәуле 2012 жылы ақпан-мамыр айлары аралығында 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінде бір семестр 
бойына тәжірибе алмасу мақсатында білім алу мүмкіндігіне ие 
болып, аталған білім ордасынан жақсы жетістіктермен оралды. 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде 
өткен ағарту саласының ардагері, педагог-ғалым, профессор 
Ғ.Ә.Айдарәливті еске алуға арналған «Ғылымның мініп тұлпарын» 
атты студенттік ғылыми-теориялық конференциясында «Стресс 
және оның алдын алу жолдары» тақырыбында жасаған ғылыми 
баяндамасы үздіктер қатарында аталып, жүлделі ІІ орынмен 
марапатталды. Сондай-ақ, ол «Болашақ психолог» үйірмесінің 
белді мүшесі, университетаралық және университетішілік 
конференцияларға белсенді қатысушы. Сонымен қатар, 
Айсәуле – 2009 жылдан бері «Педагогика және психоло-
гия» мамандығының 06301-топ старостасы. Қашан да өзінің 
зеректігімен ерекшеленген Айсәуле топты ұйымдастыруда да аса 
белсенділік танытып, өз ісін жауапкершілікпен орындап келеді. 
2011 (желтоқсан), 2012 (наурыз) жылдары факультетішілік ерек-
ше жауапкершілігі, іскерлік мәдениеті, тәрбиелігі үшін, қоғамдық 
істердегі белсенділігі үшін педагогика факультеті деканатының 
алғыс хаттарымен марапатталды. 

Мен қазақ қыздарына қайран қалам,
Жанары жаны жаздай жайраңдаған.
«Қыз өссе - елдің көркі» деген сөзді,
Қапысыз  қалай айтқан қайран 
бабам, - деп, ел ақындары бе-
кер жырламаса керек. Бүгінгі сөз 
факультетіміздің мақтанышына 
айналған, оқуда, қоғамдық жұмыста 
белсенділігімен танылып жүрген 

студент қыздарымыздың бірі педагогика және психология 
мамандығының 3 курс студенті Артығалиева Айсәуле болмақ.

Артығалиева Айсәуле Төрешқызы 1991 жылы Батыс 
Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Борсы ауылында дүниеге 
келген. Ол 2009 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің педагогика және психология 
мамандығына мемлекеттік грант негізінде оқуға түскен. Оқудағы 
ерекше белсенділігімен алғашқы курстан танылуда. 

Айсәуле «Ақиқат» пікірталас орталығы ЖҚБ ұйымдастыруымен 
өткен университетішілік пікірсайысқа қатысып, «Жігер» командасы 
мүшесі атанды. Педагогика факультеті бойынша педагогикалық 
жасақ құрамының жетекшісі. 2009 жылғы желтоқсан айында 
Дүниежүзілік ЖҚТБ-ға қарсы күрес күніне орай «Есірткіге жол 
жоқ!» атты би қойылымының белсенді қатысушысы. «Студенттік 
көктем - 2010» фестивалінің топтық би номинациясы бойынша І 
орын иегері. 2010 жылы университетте өткен «БҚМУ дарабозы 
- 2010» атты интеллектуалды сайысқа қатысушы. Оқуда озат, 

Әрқашан өзгелерден бір қадам ілгері тұратын Айсәуле сынды 
студентіміздің қашан да өзгелерге өнеге, үлгі ретінде тануға бола-
тынын баса айтқымыз келеді. Ендеше, құрбыма тек қана биіктен 
көріне бер, еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек ететін, ғылым мен 
білімді, тәрбие мен мәдениетті қатар алып жүретін қазақ елінің 
көшбасшы тұлғаларының бірегейі болғайсың демекпіз. 

венера еРБолАТҚЫЗЫ, 
«Тағылым», «Салауатты өмір салты» 

жаршыларының редакторы 

Академиялық ұтқырлық - 
заМаН талабыОсы бағдарлама аясында педагогика факультетінің Кесекова 

Гүлназ, Таниева Асыл, Артығалиева Айсәуле сынды студенттері 
ақпан-мамыр айлары аралығында Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетіне жол тарттық. Бүгінде 
Қазақстанның қарқынды дамуында айрықша орын алып, қомақты 
үлес қосып отырған өлкенің бірі – Атырау өңірі. Ал, өңірдің 
ғылыми-мәдени дамуында Халел Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің алар орны ерекше. Аталмыш 

оқу ордасы 1950 жылы мұғалімдер институты ретінде  құрамында 
2 факультетпен өз тарихын бастаған. Оқу орны қазірде ұланғайыр 
ғылыми орталыққа, облыстағы бірден-бір мемлекеттік оқу орны-

на, көпсалалы университетке айналған. Қазіргі таңда 
оқу орнында жоғары кәсіби білім берудің 9 бағыты, 
атап айтқанда, білім беру, гуманитарлық ғылымдар, 
өнер, әлеуметтік ғылымдар және бизнес, жараты-
лыстану ғылымдары, техникалық ғылымдар және 
технологиялар, ауыл шаруашылығы ғылымдары, 
қызмет көрсету бағыттары бойынша 49 мамандықтан 
Атырау өңірі мен жалпы елімізге қажетті мамандар 
даярлауда.

Университет ұжымы бізді жақсы қарсы алды. 
Барған күні-ақ университеттің тәрбие ісі жөніндегі про-
ректоры А.Ахмет мырзаның қабылдауында болдық.  
Жатақханаға тегін орналастырды. Университет  
және кафедра ұжымымен таныстырып, жылы шырай 
танытқан факультет координаторы Бисембаева Тоты 
Жұмажанқызы, білім алушылардың академиялық 
ұтқырлығы және мамандардың кәсіби біліктілігін 
арттыруды ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ақмарал 
Өтепбергенқызы, бөлім әдіскерлері Айнагүл 
Тұрғанбайқызы және Жүзімгүл Амандыққызы 
болды.  Алғашқы  сәттен бастап педагогикалық-
психологиялық, әлеуметтік сараманда болдық. 
Топта 9 студент, кураторымыз - Сабирова Жаңылсын 
Нұрмұқанқызы. Жаңа топ мүшелері бізбен ашық-
жарқын  жақсы қарым-қатынаста болып, бауырла-
рына тарта білді. Жаңа ортаға тез бейімделіп кеттік.  
Ұстаздар да жағымды қарым-қатынас танытып, 
әрдайым қал-жағдайымызды сұрап отырды. 

Біздер де қарап қалмадық. Білім, білік, дағды 

алмасуға келген соң, белсене кірісіп кеттік. Х.Досмұхамедов 
атындағы АтМУ-д ің оқ у-телевизиялық орталығында 
«Университетте білім алушылардың академиялық ұтқырлығын 
ұйымдастыру» деген тақырыпта студия қонақтары ретінде 
шақырылып, ұстаздар мен  студенттер арасында пікір алма-
сылды.  «Педагогика және өнер» факультетінің «Педагогика 
және психология» кафедрасының ұйымдастыруымен Ұлы Отан 
соғысы және еңбек ардагері, университеттің құрметті профес-
соры Ғ.Ә.Айдаралиевті еске алуға арналған «Ғылымның мініп 
тұлпарын» атты студенттік ғылыми-теориялық конференцияда 
құрбым Таниева Асыл  алғыс хатпен, ал өзім жүлделі  II орынға 
ие болып, арнайы дипломдармен марапатталдық. 

Кітапхана жағдайының студент қажеттілігіне сай жабдықталуы, 
кітап қорының молдығы, мамандығымыз бойынша орысша 
басылымдармен қатар қазақша басылымдарға да қол жетерлік 
жағдайдың жасалуы көңілімізден шықты. Кітапхана қазіргі заман 
талабына сай жаңа компьютерлермен жабдықталып, интернет 
желісіне қосылған. Ізденемін, оқимын деген студентке мүмкіндік 
толық жасалған. 

Өзіміздің университетімізбен салыстырғанда оқу жүйесінде 
көптеген ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. Педагогика 
және психология кафедрасы «Педагогика және психоло-
гия» мамандығынан басқа, «Психология», «Дефектология» 
мамандық тары бойынша мамандар дайындауда. Өз 
университетімізде оқылатын пәндер арасында  айырмашылық 
көп болғандықтан, өтінішіміз бойынша 2 курс «Дефектология» 
мамандығының студенттерімен дефектология және 3 курс 
«Психология» мамандығының студенттерімен заң психологиясы 
пәндерін оқуға рұқсат алдық. Осы мәселе бойынша бізге қол ұшын 
берген университеттің оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау 
жөніндегі департаментінің директоры  С.Б. Қасенов мырзаға 
алғысымыз шексіз. 

Біздерге, әсіресе, дефектология пәнінің оқытушысы 
Бекжанова Жанардың студенттерге білім берудегі әдіс-тәсілдері, 
сабақты қызықты етіп өткізуі, психологиялық мамандану прак-
тикумы, заң психологиясы пәнінің оқытушысы Нұрмұқашева 
Салима Қайыржанқызының  студенттерді болашақ маман ретінде 
өз мамандығының қыр-сырын білуді талап етуі, теориялық алған 
білімді практикада қолдануды тиімді үйретуі ерекше әсер етіп, 
көңілімізден шыға білді.                                                        

Сондай-ақ, біздерді  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетіне үлкен мақсатпен жіберген, барған 
ЖОО-да университетіміздің атына кір келтірмейтінімізге кәміл 
сенген факультетіміздің  деканы, профессор Абат Сатыбайұлына, 
топ кураторы Байжан Айдынғалиұлына және ұстаздарымызға 
ризашылық білдіреміз. 

Қорыта айтсам, академиялық ұтқырлықтың студенттің 
жеке дамуы, өмірлік көзқарасы мен рухани дүниетанымын 
қалыптастыруға, қалыптасқан бірізді өмірге төселмей, өмірді 
жан-жақты қырынан тани білуге, жаңа достар табуға, тәжірибе 
жинақтауда алар орны ерекше.  Сондықтан мұндай мүмкіндікті 
әр студент өз пайдасына жаратса, ғылымның одан әрі қарқынды 
дамуына жол ашары даусыз. 

Айсәуле АРТЫғАлИевА, 
06301-топ 

Білім алушылардың академиялық  ұтқырлығы және мамандардың кәсіби 
біліктілігін арттыруды ұйымдастыру бөлімінің бастығы мұханбетжанова 

Ақмарал Өтепбергенқызы, бөлім әдіскерлері Айнагүл Тұрғанбайқызы және 
Жүзімгүл Амандыққызы және ПиП 34-топ студенттері (Атырау каласы)
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Шешен сол – сөйлер сөзден қамалмаса

«Салауатты өмір салты» жаршысын әзірлеуші жауапты редактор - лунара Серажова

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            

ардагер-журналистпен жүздесу
Жуырда университетіміздің «Салауатты өмір салты» жаршысының тілшілер 

қосынына белгілі  спорт ардагері , қаламы қарымды журналист Әбубәкіров Асқар 
Халиоллаұлы ағамыз келіп, студент жастармен сұхбаттасты. Асқар аға - БҚО 
Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылында 1942 жылы 3 маусымда дүниеге келген еліне 
адал қызмет еткен нар тұлғалардың бірі. Байтақ жыраудың бесінші ұрпағы Асқар 
Халиоллаұлы жастайынан жетім қалып, апа-жездесінің қолында тәрбиеленген. 
Ұстаздар отбасында тәрбиеленген ол  1950-60 жылдары Қаратөбе орта мектебінде 
білім алып, өзінің зеректігі мен алғырлығы, спортқа деген құлшынысымен ерекше 
көзге түседі. Өмір жолында биік шыңдардан көрінген Асқар аға мерейлі 70 жасқа 
келді. Осынау мерейтой иесін біз де құттықтап, тағылымы мол, өнегелі өмір жолын 
үлгі ету мақсатында әңгімеге тартқан едік. 

-  Сәлеметсізбе, Асқар Халиоллаұлы, Сіздің салауатты 
өмір салтын ұстанып, спорт саласын таңдауыңыздың ба-
сты себебі неде?

- Менің спортқа қызығушылығым  ең алғаш мектеп кезінен 
басталған болатын.  Ұмытпасам, 3 сыныпта оқып жүрген кезімде 
өзімнен бір жас үлкен баладан таяқ жеппін. Оны жеңуге әлім 
келмеді. Сөйтіп, таңертеңгісін жүгіріп, жаттығулар жасап, ол 
баланы жеңуге тырыстым. Содан менің спортқа деген ынтам, 
талпынысым ояна бастады. 7-8 сыныпта оқып жүрген кезімде 
жеңіл атлетикадан және штангыдан жарыстарға қатысып 
жеңіске жеттім. Сол кездегі ең алғаш алған сыйлығым - спорт 
киімі. Ол сыйлықтың орны мен үшін ерекше. Ата- анам спорт-
пен айналысып, спортшы болуыма қарсылық білдіргенмен, 
менің оқуға түсіп білім алуыма оң баталарын берді. Он жылдық 
мектепті бітіргеннен кейін  Алматы қаласына оқуға бардым. 
Алайда, сол жылдары  барлық жағынан жақсы болсам да, орыс 
тілін шамалы меңгеруіме байланысты оқуға түсе алмадым. 
Үшінші жылы қайтадан тапсыруға барғанымда, үш жыл бойы 
комиссия мүшесі болған бір жігіт «Орал облысының жігіттері 
айтқандарынан қайтпайтын  батыр Махамбет пен Исатайдай 
болып келеді» деп, мені бірден қабылдап, оқуға түсу мүмкіндігі 
туды, яғни, мені Исатай, Махамбет бабалар аруағы қолдады.  
Содан, қазіргі ҚазМУ-дің дене шынықтыру мамандығын бір 
жыл ішінде меңгеріп шықтым. Кейін, Кеңес армиясы қатарында 
азаматтық борышымды атқарып, 1967 жылы Мари Автономиялық 
Республикасының Оршанка педагогикалық училищесіне оқуға 
түсіп, 1969 жылы елге оралдым.

- Сіздің шәкірт тәрбиелеудегі ұлағатты еңбек жолыңыз 
қалай басталды?

- Алғашқы ұстаздық жолымды Шыңғырлау ауданы Белогор 
ауылы Алмаз орта мектебінде дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі 
болып бастадым. «Қайрат» спорт қоғамының төрағалығына 
сайланып, 20 жылдан артық уақыт Алмаз орта мектебінің 
кәсіподақ ұйымының мүшесі болдым. Ұстаздық жолымда 
бірнеше ондаған разрядты спортшылар тәрбиеледім. «Тұрғын 
үй - 91» бағдарламасын жүзеге асыру жолында мұғалімдер бри-
гадасын жасақтап, өзім солардың жетекшісі болып, ұстаздарға 
үй салу бағдарламасын жүзеге асыруда еңбек еттім. 20 жылдан 

Непутёвые заметки студентки 
ЗКГУ им.м.Утемисова о Европе!

Уважаемый читатель, хочется начать свой рассказ о пу-
тешествии по Европе с того, что имеено благодаря междуна-
родным связям нашего университета с зарубежными странами 
это турне состоялось, хочется отдельно сказать СПАСИБО 
каждому сотруднику, который был вовлечен в деятельность 
под названием «Акадимическая мобильность». Итак, наше 
17-дневное путешествие берёт начало с Польши, а имен-
но - города Быдгощ. Это замечательный город, с милыми 
и вежливыми жителями. В Быдгоще мы в целом провели 6 
дней, из них 4  дня были направлены на повышение уровня 
знаний о профессии педагога. Польские преподователи ин-
ститута приготовили для студентов и преподователей ЗКГУ 
педагогические семинары. Это были увлекательные  и очень 
познавательные семинары.

После Быдгоща мы поехали в столицу Германии - Берлин.
Незабываемый город и страна... Огромный мегаполис, с 
несчитанным колличеством высоких красивых зданий... 
Готическая архитектура так и завораживала меня. Надо 
отметить,  что в Германии мы также поситили г.Гамбург.  Он 
немного меньше Берлина,но тоже несомненно имеет свои 
достопримечательности.

Далее был Люксембург. Это удивительное княжество,оно 
так мало,но при этом Люксембург одна из самых развитых 
стран Европы... Удивительно,но только ступив на землю 
княжскую, чувствуешь запахи душистых цветов и горячего 
шоколода. Мы видили замок княжской семьи - он словно из 
сказки. Не пересчитать колличество фонтанов и памятников 
в Люксембурге, их там огромное колличество. А какая потря-
сающей красоты природа. Повсюду насажены цветы,деревья 
и кустарники,кругом всё зелено.

И вот после Люксембурга мы приезжаем в Париж. «О, 
Париж - это праздник души, который длиться всю жизнь», - так 
говорят о нём сами парижане. Можно много говорить и писать 
об этом несомненно красивом городе, но хочется отметить 
именно то, что Эфелевая башня намного больше, чем вы 
читатель,можете себе представить. Парижане очень добро-
желательные, красивые и добрые люди. Хочется отметить, 
что по всей Европе люди очень вежливы. 

После двух дней в Париже мы едем в Бельгию. Бельгия 
- страна удивительных фонтанов и не менее удивительных 
зданий. Мы посетили Брюге, Остенде, Антверпен и Брюссель. 
Брюссель-столица Бельгии, также является городом,где 
расположена штаб-квартира Европейского Союза, который 
мы посетили. В штабе находятся специальные залы для 
туристов,это огромные помещения оснащенные современной 
медиа техникой.  У меня большие впечатления от увиденного 
в штабе, так как многое ,что пришлось мне там увидеть , я 
видела впервые.

И последний город , который мы посетили-это Амстердам.  
Амстердам-столица Нидерландов (Голландия),столица гол-
ландских роз и тюльпанов. Это город, который полностью 
стоит на воде, по всему городу продают цветы, горячие вкус-
ные вафли и горячий шоколад. Очень было приятно ходить 
по узким улочкам Амстердама. 

Покидаем Амстердам и возвращаемся в Быдгощ (Польша). 
Хочу отметить, что во время тура по Европе, погода была 
влажная, дождливая и прохладная, но ни одна плохая погода 
не может затмить многовековую красоту европейских стран. 
Хочется отдельно сказать СПАСИБО нашему руководителю 
Барадосовой Майре Бариевне, во многом мы обязанны имен-
но ей ,что наш тур состоялся.

лейла БАЗАРБАевА,
05103-группа

астам ұстаздық етіп, 
еңбекқорлығымның, 
ө з  і с ім д і  жо ғары 
меңгергендігімнің, 
т а л а п к е рл і г і м н і ң 
арқасында болса 
керек, облыс, аудан 
бойынша алдыңғы 
қ а т а р л ы  е ң б е к 
ет і п ,  кө п ш і л і к т і ң 
ықыласына бөленіп, құрметті еңбек демалысына шықтым.

- Аймағымыздағы спорттың дамуы жайлы не айта 
аласыз?

- Қазіргі таңда аймағымызда спорт саласы қарқынды даму 
үстінде, жаман деп айта алмаймын. Біздің облысымыздың на-
мысын қорғап жүрген спорт жанашырлары баршылық. Демек, 
өзіміздің Жайық спортының жанашыр азаматтары тұрғанда 
қазақ спортының халі жаман болады деп айта алмаймын. 

- Сіздің спорт  саласы мен журналистика саласын  
қатар алып жүргеніңіз белгілі, осы бағыттағы еңбектеріңіз 
қандай? 

Журналистика саласына келуімнің негізі мектептегі кішігірім 
мақалалардан басталды. Алғашқы мақалам Қаратөбе аудандық 
«Еңбек туы» газетінде жарық көрді. Көбіне спорт жайында 
мақалалар жазатынмын.  Міне, Қаратөбе ауданы «Еңбек туы» 
газетінен басталған жарты ғасырға жуық шығармашылық жолым 
әлі де жалғасын тауып келеді. Атап кететін болсам, Шыңғырлау 
аудандық «Знамя труда», «Серпін», облыстық «Орал өңірі», 
«Приуралье» газеттерінің штаттан тыс тілшісі бола отырып, 
аты аталған газеттермен тығыз байланыс орнату арқылы 
өзім еңбек еткен қоғам мүддесі үшін  аянбай тер төктім. 2002 
жылы зейнеткерлік демалысыма шығуыма байланысты Орал 
қаласына қоныс аудардым. Зейнеткер-ұстаз болсам да журнали-
стикадан қол үзгенім жоқ. Облысымыздағы беделді, таралымы 
көп «Жайық ұстазы» газетінде «Еңбек жолы үлгілі ұстаз», «Пулсь 
города» газетінде  «Главные победы впереди» , «Талап» «Айна» 
газетінде «Аққұм - біздің тарихымыз», - сияқты материалдарым 
көптеп жарияланып, «Жайық спорты»  газетінің штаттан тыс 
тілшісі ретінде, қазіргі таңда «Спорт жұлдыздарымен жүздесу» 

газетінің Орал қаласындағы арнаулы тілшісі құқында қызмет 
етудемін. 

-  Басыңыздан өткен ең қызықты оқиға туралы еске 
алсаңыз?

-  Иә, бастан талай оқиғалар өтті ғой. Әлі есімде, Шыңғырлау 
ауданы Белогор ауылы Алмаз орта мектебінде жұмыс атқарып 
жүрген кезімде туған жерім Егіндікөлге әрбір сенбі сайын тіке 
жолмен шаңғымен баратынмын. Бір сенбіде жұмыстасымның 
өтінішімен оның сабақтарын беріп, ауылыма кеш шықтым. 
Қыс уақыты болғасын кеш ерте түсетін. Кеш болса да жетіп 
қалайын деген оймен ауылыма жүріп кеттім. Қараңғылықтан 
компосты көре алмай адасып кеттім. Күн борандатып, қатты 
салқындап кетті. Аяқ-қолым үсіп далада қалып, Ақши ауылының 
тұрғындарының көмегімен сол бір ажалдан қалғанмын. Бұл сәт 
әлі есімнен кетер емес.  

- Факультетіміздің «Салауатты өмір салты» жаршысы 
оқырмандарына тілегіңіз? 

- Меніңше, Дене тәрбиесі және спорт, БӘД мамандықтарында 
оқитын студент жастарға арнап “Салауатты өмір салты” секілді 
газет шығару дегеніміз,- іргелі бастама. Қолдарлық жағдай! 
Салауатты өмір салтын ұстануда пайдалы кеңестер беріп, 
ардагер спортшыларды таныстырудағы еңбектеріңіз жемісті 
болып, биіктерден көріне бергейсіздер! 

- Қадірлі  Асқар Халиоллаұлы, Сізді бүгінгі мерейлі 
70 жасыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, 
шығармашылық шабыт пен жемісті еңбек  тілейміз. Сіздің 
еліміздің өркендеуі жолында жасаған еңбектеріңіз келешек 
ұрпақ жадында мәңі сақталмақ.

Сұхбаттасқан мөлдір нұРмұхАнБеТовА, 
Әйгерім БАлАхмеТ,

06106-топ студенттері
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Ұлағатты ұстаз
   Бүгінгі кейіпкеріміз - Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ардагер 

ұстаздарының бірі Құлмалиева Сұлушаш Сүндетқалиқызы облысымыздың 
Тасқала ауданы Оян орта мектебін бітірген. Өмірінің мектеп жасына дейінгі 
кезеңін ата-анасын айтпағанда, тек қана табиғатпен тілдесіп өскен жас 
қыз, мектеп бітіргеннен кейін ойланбастан-ақ сол кездегі А.С. Пушкин 
атындағы Орал педагогикалық институтының жаратылыстану-география 
факультетіне оқуға түседі. 

Ол мектеп бітірген сонау 1966 жылы, білім берудің жаңа парадигмасына 
сәйкес 10 мен 11 сынып оқушылары мектепті бірге бітіреді. Мұндай жағдайда 
оқуға түсетін талапкерлер саны басқа жылдардағыдан екі есе артық болатыны 
белгілі. Тек мен таңдаған географ-биолог мамандығына қабылдануға тиіс 25 
адам болса, тілек білдірген талапкерлер саны 175 болды. 

Бұдан 50 жылдай бұрын сол кез-
де қатал сын елегінен екшеп алған 
институт ұстаздары -  географ 
Тұрашев Қарасай ағай, химик Оразов 
ағай мен қазақ тілінен шығарма 
жаздырған Жолдықайырова Меруерт 
апайлардың, тұлымшағы желбіреген 
жастық шағымыздың куәсіндей бо-
лып арамызда жүргендеріне бүгінде 
қатты қуанамыз,-дейді кейіпкеріміз. 

1971жылы институтты ойдағыдай 
бітірген жас маман, өз жүрек қалауымен 
Қаратөбе ауданындағы Егіндікөл 
орта мектебіне барады. Бұл жер-
де 12 жыл абыройлы еңбек еткен-
нен кейін, жанұя жағдайымен Орал 
қаласына қоныс аударады.  1991 
жылы балалар мен жасөспірімдер 
клубындағы директорлық жұмысынан 
педагогикалық институтқа аға 
оқытушы болып ауысады. Осы жер-
де зейнеткерлікке шыққанға дейін, 
шыққаннан кейін де бірнеше жыл 
еңбек етеді. Апай институтта еңбек 
жолын бастаған тоқсаныншы жылдар 
ел экономикасының ең қиын кезеңімен 
тұспа-тұс келеді. Бұл кезде институт 
тек қорғауға дайын диссертацияла-
ры бар ұстаздарды ғана іссапарға 
жіберетін. Кеңес заманындағыдай 
ұстаздар бірнеше айлап білімдерін 
көтеру үшін Москва, Ленинград, Киев 
сияқты қалаларға бару дегенің ертегіге 
айналған кез болатын. Кейін ел эконо-
микасы түзеліп, жағдай жақсарғанда, 
жастың ұлғаюы мен көздің кемуі қатар 
келіп, апай ғылым жолына бармай 
қалады. Бұл да тағдырдың өзіндік 
сыйы шығар, мен бұған ешқандай 
өкінбеймін. Қызым ғалым болды, 
мамандығына сай жоғары лауазымды 
елге еңбек етіп жатыр. Ендігі арма-
ным немерелерімнің анасы - келінімнен 
ғылым докторын шығару, - деп күліп 

қояды. Қазір ғылыммен айналысамын 
деген жастарға бүкіл әлем есігін 
айқара ашып тұрғанда, ғылыммен 
айналыспаған жас ұстаздармен 
ректордың өзі тікелей айналысуы 
керек,- деп өз ойын білдірді. 

    Институтта істеген жылдарында 
Сұлушаш Сүндетқалиқызының уни-
верситет көлемінде бірнеше облыстық 
ғылыми конференцияларда жасаған 
баяндамалары жоғары дәрежеде 
бағаланып, мақтау грамоталарымен 
марапатталған. Осындай ғылыми 
конференциялар қорытындысы бой-
ынша шыққан 15 жинаққа мақалалары 
енген. Жалпы көлемі 30 баспа табаққа 
жуық еңбектері республика, таяу ше-
телдер баспаларында жарық көрді. 
Апайдың тамаша бір адами қасиеті 
- ол кісі жанындағы өзінен үлкеннің 
де, кішінің де жеткен жетістіктеріне 
шын жүрегімен ағынан жарылып 
қуанатындығы. Ол оны өз ұстаздары, 
әріптестері, замандастары туралы кез 
келген сәтте мөлдіретіп, аудандық, 
облыстық газеттерге мақала етіп жа-
риялап отырады. Апайдан дипломдық 
жұмыс алуға студенттер таласып 
қалатын. Ол кісінің басшылығымен 
қорғалған дипломдық жұмыстар тек 
жоғары баға алып қана қоймайтын, 
сонымен қатар өзіндік бір қайталанбас 
ерекше есте қаларлық тұстарымен 
ерекшеленетін. Студенттерді ғылыми 
конференциялар, конкурстарға да-
ярлайтын. Олардың бірде-бірі мара-
патсыз қалған емес. Олардың ішінде 
үздік деп танылып, «Университет 
жаршысы» басылымында жарық 
көргені де бар. Еңбек еткен жылда-
рында  Сұлушаш Сүндетқалиқызының 
қаламынан   8 оқулыққа қосымша және 
оқу-әдістемелік құралдар шықты. 
Бұл жерде апайды таң қалдырған 

ең басты нәрсе – жартылыстану-
география факультетінің бүкіл та-
рихында алыс кешенді сараманға 
әртүрлі бағытта жыл сайын шыға 
тұрып, қазақ тілінде алыс кешенді са-
раман бағдарламасы болмағаны. Орыс 
тіліндегі бағдарламалар да - бұдан 
қырық жыл бұрынғы. Қазіргі әлеуметтік-
экономикалық жағдайлармен көп 
жағдайда сәйкес келе бермейді. Бұл 
дереу жоюды қажет ететін олқылық 
деп есептеп, сараман кезіндегі 
тәжірибелерді ескере отырып, «Алыс 
кешенді сараман бағдарламасын» ба-
стырып шығарды. Бұл - әсіресе, қазақ 
топтарындағы студенттер үшін ауадай 
қажет құрал. 

Өткен жылы Батыс Қазақстан 
облыстық тарих және археология 
орталығының сұрауы бойынша олар 
шығарған он төрт томдық табиғи 
мұралары ескерткіштерінің екінші 
томын қазақ тіліне аударуға қатысқан. 
Қазір немен айналысып жатырсыз 
деген сұрағымызға: «бірінші маусым 
–халықаралық балаларды қорғау 
күнінде атасы екеуіміз немере-
жиендерімізді Атырау қаласына 
жинап алып, «Жаужүрек мың бала» 
фильміне барып, балалармен бірлесе 
оның мәтінін талдадық. Күні бүгін 
немере-жиендерімнің каникулында 
олармен Оралда «Батырлар жырын» 
оқуды жүргізіп жатырмыз»,-деп жауап 
берді  ұлағатты ұстаз. 

Осы шілде айында туған күнін той-
лайтын апайымызға ұрпақтарыңыздың 
күлкісімен нұрланған үйдегі педагогтық 
жұмысыңыз ұзақ жылдарға  созылсын 
деп тілек білдіреміз!

    Балдай хАмИЗеҚЫЗЫ,   
география кафедрасының 

оқытушысы

Праздник ПоследнеГо зВонка 
                                                      на кафедре географии

Учебный год подходит к концу.  Начинается экзаменационная неделя. 
Уже очень скоро во всех учебных заведениях прозвенит последний звонок 
студентов - праздник радостный и грустный одновременно. Ведь в этот 
день студенты и школьники прощаются с долгим и важным периодом в 
своей жизни. Но если у школьников впереди еще ВУЗ, то для студентов 
это будет самый последний звонок. А дальше - никакой учебы, только по-
настоящему взрослая жизнь. 30 мая 2012г. в  естественно-математическом 
факультете Западно-Казахстанского государственного  университета 
им. М Утемисова состоялся праздник Последнего звонка для студентов 
4 курса  специальности «география». 

В этом году кафедра географии выпускает 25 выпускников. Из них пятеро  
претендуют на красный диплом: Кажгалиева Гульнара, Жиронова Екатерина, 
Елеубаева Каламкас, Мажитова Айзада, Тлеубергенова Айдана.

На праздник Последнего звонка были приглашены преподаватели кафедры 
географии,   студенты младших курсов. Со словами напутствия выступил зав. 
кафедрой к.г.н. Амельченко Валентин Иванович. Он заострил свое внимание 
на сдаче студентами    текущих экзаменов, подготовке к государственному эк-
замену, затем  Валентин  Иванович поздравил студентов с последним звонком 
и пожелал успехов в дальнейшей жизни. Также выступили с поздравлениями  
кураторы двух групп Галимов Мирас Амангельдиевич, Хайруллина Айнур 
Кенжалиевна. Праздник Последнего звонка  украсили своими выступления-
ми, танцами, песнями студенты первого курса специальности «география». В 
конце мероприятия  всем выпускникам были вручены медали в виде глобуса 
путеводителя с надписью «В добрый путь». 

ерсин АймАновА,
преподаватель кафедры географии 

«Өмір - білім бұлағы, білім - өмір шырағы», - демекші, білім 
қуған студенттер үшін емтихан кезеңі маңызды болып табылады. 
Емтихан кезінде бәйгеге қосқан жүйрік тұлпардай, студенттер ба-
рынша дайындалып, өздерінің оқу барысында жинаған білімдерін 
көрсетеді. Осындай топтардың бірі -  жаратылыстану-математикалық 
факультетінің география және туризм мамандығының 2 курс 
студенттері. 

01208-топ студенттері жыл бойы білім деңгейі бойынша жоғары 
көрсеткіш көрсете отырып, 2012 жазғы сынақ кезінде білімдерінің 
жоғарылығын дәлелдеді. 01208-тобы туралы айта кетсек, топта 12 студент 
бар. Әрбір студенттің топта өз орны мен ерекшеліктері бар. Олар универ-
ситет және факультетішілік қоғамдық жұмыстар мен білім сайыстарына 
белсене араласып, өз үлестерін қосуда.

 Айта кетсек, сәуір айының 19-20 күндері аралығында Ақтөбе 
қаласында өткен география пәні бойынша IV Республикалық олимпиадаға 
01208-тобынан Агалиева Светлана, Есенғалиева Гүлсая, Жолашова 
Рысгүл қатысып қайтты. Жеке есеп бойынша Агалиева Светлана жоғары 
көрсеткіш көрсетіп, І орынды иеленді. Сонымен қатар, топ студенттері 
Тұрарбекова Айкүміс, Жантілес Арман, Дүйсембай Ақназар «Серпін» 
жастар театрында өз өнерлерін көрсетуде. 

Факультет ішінде жыл сайынғы өтетін ғылыми конференцияда 
Бисенова Жадыра «Жайық экологиясы» тақырыбы бойынша өз баянда-
масын қорғап, ІІІ орынды иеленді. Жыл сайынғы факультеттер арасында 
өтетін «Студенттік көктем-2012» сайысында топ студенті Қуаныш Бағдагүл 
қазақ биі бойынша ІІ орынды алды. 

Паллас маршруты бойынша Халықаралық ғылыми экспедицияға 
01208-топ студенті Магзумов Жандарбек ғылыми экспедициялық топпен 
бірге ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты. 

Осындай өнер мен білім сайыстарына қатысып жүрген топ жазғы сес-
сияда да 100 % білім көрсеткішін көрсетті. 

01208-топ студенттеріне алдағы уақытта, білім мен ғылымның биік 
шыңдарынан көріне беріңіздер деген тілек білдіреміз.

Б.х.хоДЖАновА,
01208 тобының кураторы 

Сыңғырла, соңғы қоңырау! Жаратылыстану-
математикалық факультетінің, химия кафедрасының  
ұжымы  мамыр айының 25-ші жұлдызында түлектеріне 
сәт-сапар деп қол бұлғап, химия мамандығының бірінші 
курс студенттері дайындаған «Қош бол, студенттік сәт!» 
атты соңғы қоңырау кешін өткізді.

Жаратылыстану-математикалық факультетінің 15 дәріс-
ханасында салтанат құрған кеште  химия кафедрасының 
меңгерушісі х.ғ.д. Мендалиева Дина Кенжебековна үлкен өмірге 
қадам басқалы отырған 23 түлекке ыстық лебізін білдіріп, ақ жол 
тіледі. Білім мен тәрбиеде қатар шапқан белсенді  студенттерге  фа-
культет тарапынан алғыс хат табыстады. Сондай-ақ қатысушылар 
кеш барысында түлектер өмірінен слайд-шоу тамашалады. 
Шарада жүректері лүпіл қағып, қимастық, қуаныш, аңсау мен арман 
сезімге толы осы шақта шәкірттік сәттің соңғы, өмір белесінің алғашқы 
қадамында тұрған жас түлектер өздерінің арнауларын да жеткізді.  
 Жалпы жаратылыстану-математикалық факультеті бойынша 
753  студент білім алып жатса, соның 155-і биыл университетпен 
қоштасқалы отыр. Биылғы бітірушілер арасынан химия мамандығы 
бойынша үздік дипломға үміткер 3 студент: Келмұқанов Қуаныш, 
Мұқашева Мәншүк, Аймурзина Назгүл. Шарада 1 курс студенттері 
би билеп, ән шырқаған соң түлектерге шағын сыйлар  табысталды.  
Шара соңында  бітіруші түлектер кафедра  ұжымына алғыстарын 
білдірді.

үздік топ
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Парасат
Техникалық және кәсіптік білім беру - Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуын 
іске асырушы еңбек кадрларын даярлаудағы сапалы ұмтылыс. 

№4, маусым  2012 жыл Университет колледжінің жаршысы

Три года тому назад я поступила в колледж ЗКГУ им. М.Утемисова. И для меня началась новая студенческая жизнь. По 
началу было трудно привыкнуть к новой обстановке, долгой дороге до колледжа, еще пока незнакомым одногруппникам. 
Постепенно привыкла, стало интересно: новые люди, уроки и мероприятия. 

Пройдена еще одна ступень моей жизни
Первый курс запомнился нашей груп-

пе больше всего сдачей первой в нашей 
жизни сессии, ведь  к нам, вчерашним 
школьникам, преподаватели колледжа 
и университета, как казалось нам тогда, 
предъявляли такие же высокие требо-
вания, как и к студентам университета, 
которые были старше нас на 2-3 года. 
Также не забудем мы и наши внекласс-
ные мероприятия, многочисленные по-
сещения музеев нашего города, где мы 
многое узнали об истории и культуре 
нашего Уральска. 

На втором курсе мы много узнали о 
своей будущей профессии, принимали 
участие во многих конкурсах, мероприя-
тиях, учились, отдыхали и радовались 
жизни. 

На третьем курсе мы резко повзрос-
лели, время учебы незаметно пролете-
ло: подготовили и защитили курсовые 
работы, успешно прошли тестирование 
на подтверждение квалификации. Затем, 
как настоящие специалисты, вышли на 
производственную практику, которая 
длилась почти 3 месяца, где мы при-
менили полученные на занятиях знания 
на практике и осознали, что не просто так мы три года ходили 
на занятия, проводили бессонные ночи, готовясь к семинарам 
и контрольным работам. Многие из нас поняли, что чтобы 
стать хорошим профессионалом своего дела, нам нужно еще 
многое узнать. Ведь не зря сохранилось изречение мудреца и 
мыслителя Сократа «Я знаю, что я знаю, что я ничего не знаю, 
но другие и этого не знают». Что касается меня, я полностью 
согласна с этим изречением. Когда-то после 9 класса я решила 
продолжить свое обучение в колледже, выбрав специальность 
«Информационные системы». И сейчас я не жалею об этом, 
мне нравится моя будущая профессия. После окончания кол-
леджа я хочу продолжить обучение в ЗКГУ по своей специаль-
ности. Думаю, что мои знания не будут ниже, чем знания моих 

сверстников, поступивших в университет после 11 классов, т.к. 
я уже намного больше знаю о своей будущей профессии.

Вот так быстро и незаметно пролетели три года моей сту-
денческой жизни. После сдачи государственных экзаменов и 
получения диплома я перейду на новую ступень моей жизни. 

От имени всей группы АЖ-302 благодарим наших препо-
давателей за переданные нам знания, их терпение и настойчи-
вость. Желаем вам творческого вдохновения и любознательных 
учеников.

Жанаргуль АнЖАновА, 
выпускница колледжа ЗКГУ, 

специальность «Информационные системы»

Выпускники - от теории к практике
В  этом году учащиеся выпускных групп колледжа ЗКГУ специальности «Информационные системы» с марта по 

май проходили производственную практику на различных предприятиях нашей области (IT-отдел ЗКГУ, Цесна Банк, 
«КазТрансГаз», ПСП «Серик» и т.д.). Практику можно было пройти по одному из двух направлений: бухгалтерия или 
IT-отдел. 

Учащиеся нашей группы АЖ-302 на практике реализовали 
знания, полученные нами за годы обучения в колледже. Лично 
для меня и моих одногруппников производственная практика 
была одним из самых ответственных периодов обучения. Она 

резко отличалась от учебной и ознакомительной, где каждый 
наш шаг контролировался преподавателями. На предприятиях 
к нам уже относились как к работникам этих организаций, и 
нам хотелось оправдать требования, предъявляемые нашими 
руководителями. Мы ознакомились с формами и методами 
работы, спецификой работы техника-программиста (или 
бухгалтера), текущими документами, изучили опыт работы 
предприятий. Некоторые из моих однокурсников очень хоро-
шо зарекомендовали себя и были приглашены на работу по 
специальности на месте прохождения практики. Учащимся 
Н.Букежановой (IT-отдел ЗКГУ) и А.Исмагуловой (проф. лицей 
№1) были вручены благодарственные письма с места про-
хождения производственной практики. 

Что касается меня, я проходила практику  в бухгалтерии 
административного отдела ГУ «Управление природных ресур-
сов и регулирования природопользования ЗКО». 

После прохождения производственной практики я сдела-
ла для себя много полезных выводов в отношении будущей 
профессиональной деятельности, у меня осталось много 
впечатлений. 

Выражаю благодарность нашим руководителям по практи-
ке и всем нашим преподавателям и желаю успехов в профес-
сиональной деятельности. А всем моим однокурсникам желаю 
найти свое место в жизни и быть достойными людьми.

Айсауле ЖАКСлИКовА, 
выпускница колледжа ЗКГУ, 

специальность «Информационные системы»

Батыс Қазақстан облысы Білім басқармасының 
ұйымдастыруымен Орал ақпараттық технологиялар 
колледжінде өткен Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының оқушылары арасындағы облыстық 
ғылыми-техникалық оқуы оздырылды. Бұл ғылыми-
техникалық оқуы ғылымның әрбір саласы бойынша 
өтті. 

Жастар 
ғылым жолында

Олардың ішінде тарих, физика-математика, лингвистика, 
Экология және өндіріс бағыттары қарастырылды. Бұндағы 
ғылыми конференция мақсаты техникалық кәсіптік білім беру 
орындарында оқушылардың ғылымға деген көзқарасын, 
ізденісін молайту, дамыту болып табылады. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінен, яғни біздің оқу 
орнымыздан «Экология және өндіріс» бағытына биология 
пәнінің жоғары санатты оқытушысы Г.Г. Исмағұлованың 
жетекшілігімен мен қатыссам, ал «Қолданбалы математика-
физика» бағытына математика пәні оқытушысы магистр  
М.С.Ерментай жетекшілігімен М-101 тобының студенті 
Сағынғали Нұрбол қатысты. Баяндамасының тақырыбы - 
«Кеңістегі беттерді мультимедиялық бағдарламалардың 
көмегімен тұрғызу». Өзінің математикадан алған білімін 
ғылыми конференцияда ұтымды, білікті пайдалануының 
арқасында жүлделі ІІ орынға қол жеткізді. 

Ал «Экология және өндіріс» бағытында менің дайындаған 
баяндамамның тақырыбы - «Қалдықтарды жою тіршілік 
әрекетінің қауіпсіздігі». Экологиялық проблемалардың 
бірі қалдықтармен күресу жолы қаралған бұл жұмыста 
қолданусыз қалған автокөлік шиналарын әрі қарай пайдаға 
асыру жолдары айтылып өтті. Жетекшім Г.Г. Исмағұловамен 
бірлескен жұмыс нәтижесінде  жүлделі ІІ орынға қол 
жеткіздім. 

Әр оқытушы өз пәні бойынша оқушылардың жеке зерттеу 
жұмысын жүргізуді қолға алған біздің оқу орнында әлі де 
талай ғылыми жетістіктер болады деген сенімдемін.  

Перизат БАлмУхАновА,
ақпараттық жүйелер мамандығының 3 курс студенті

кәСіБи ШеБерлікті 

арттырар Пән - 

автОМаттандырылған 

аҚПараттыҚ жүйелер

Автоматтандырылған ақпараттық жүйе пәні біз игеріп 
жатқан мамандықтың негізін құрайтын пән. Өйткені  мемлекеттік 
емтихандар қатарынан орын алған  бұл пәнді біз қаншалықты 
меңгерсек, соншалықты кәсіби біліктілік көрсетеріміз хақ.

Осы орайда ұстазымыз Айжан Фазылқызы Төлеуова 
ашық сабақ өткізген болатын. Ашық сабақ жалпы  үш бөлімді 
қамтыды:

1.Өтілген тақырыпты қайталау.
2. Практикалық бөлім.
3. Сәйкесін табу.
Сабақ барысында алдымен өткенді қайталап, осы кезге 

дейінгі өткендерден сұрақ қою арқылы білімімізді тексерсе, 
жаңа тақырыпта Vi�ual Ba�ic бағдарламасының тағы бір 
элементімен танысып, жоба жасап компьютерді тиімді қолдана 
білуді үйрендік. 

Практикалық тапсырмалар бөлімінде Time� элементін 
қолданып, әр түрлі қызықты есептер шығардық. Шығарылған 
есептердің деңгейлері әр түрлі және соған байланысты әр түрлі  
уақытта шығарылып отырды. 

Үшінші бөлім - сәйкесін табу. «Үш орынды кездейсоқ 
таңдалған санның қосындысы» мен «Екі орынды кездейсоқ 
таңдалған санның үлкенін» анықтап, олардың өздеріне тән және 
ортақ қасиеттерін таптық. 

Ашық сабақ қызықты және көрнекі өтті. Сабақ соңында үйге 
Vi�ual Ba�ic тақырыбын қайталауға және тестілеу бағдарламасын 
жобалауға берді.

Осы сабақты меңгеруде пән оқытушысының шеберлігі жас 
маман болса да, тиісті деңгейде екенін атап өткім келеді. Ұстаз 
бойындағы оқушылармен қарым-қатынас әдісі, сабақты көңілді 
өткізуі және әр түрлі қызықты мәліметтермен таныстыруы бізге 
ұнайды.

Осындай білімділік пен тәрбиелікке жол бастайтын 
тағылымы мол сабақтар жиі ұйымдастырылса, оқушылардың 
да сабаққа деген қызығушылығы да зор болары сөзсіз. 

Айым СеРіКБАй, 
ақпараттық жүйелер мамандығының  2 курс студенті
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спорт 
жаңалықтары

Т емекіні  шегу  неліктен  зиянды?                                                           
Темек і  шег у денс аулық тың қ атерл і  

бұзылыстарына соқтырады. 90% өкпе ісігі, 
тыныс органдарының, өкпенің арнайы емес со-
зылмалы аурулары 75%, 25% жүрек-қан тамыр  
аурулары (жүрек  ишемиялық  аурулары) темекі  
шегу ықпалынан туындайды. 

  Темекі  шекпейтіндермен  салыстырғанда, 
темекі шегетіндер, өкпе іс іг інен 3-9 есе 
жиірек  қайтыс болады. 25 жыл  ішінде, күніне 
40 дана шылым шегетін адамдардың өкпе 
ісігіне шалдығу қатері 52 есе жоғары. Жүрек 
ишемиялық ауруына шалдығу,  миға қан құйылу  
қатері темекі шегетіндерде, шекпейтіндермен  
салыстырғанда 2-3 есе жоғары.

Шылым шегет ін әйелдерде шылым  

шекпейтіндермен салыстырғанда, жүрек-
қан тамыр аурулары даму қатері 10 есе  
жоғары. Темекі шегушілерде дәм және иіс  
сез імталдығы өзгереді, жас шағындағы  
беттегі тым айқындалған әжімдер, тіс, ішек-
қарын жүйесінің дерттері пайда болады,  
ауыздан жағымсыз иіс білінеді, иммунитет  
төмендейді.    

Статистика деректері бойынша темекі  шегу 
себептерімен Қазақстанда жылда орта есеппен  
20-25 мың адам өледі. Қазақстанда тұрғын  
халықтың шамамен үштен бір бөлігі шылым  
шегеді. Шылымның  түтінінде 4  мыңнан  астам  
химиялық элементтер бар, олардың ішінде 40  
түрлі улы зат бар.

О СОБЕННОСТИ  ЖЕНСКОГО  АЛКОГОЛИЗМА

В последние годы во всем мире отмечает-
ся  заметный рост числа больных алкоголиз-
мом. Особенно пугает, что среди пациентов  
наркодиспансеров все чаще встречаются  
женщины.

Значительная часть пациенток-работники  
сферы обслуживания, общественного питания  
и торговли.

Особенно много пьющих среди тех, кто 
торгует на рынках города. Ведь  ни  для  кого  
не  секрет, что зимой многие продавцы, чтобы  
согреться, пьют спиртное.

Постепенно происходит привыкание и воз-
никает алкогольная зависимость. Женщина  
хочет бросить пить, но без медицинской по-
мощи не в состоянии это сделать.

Женский алкоголизм значительно отли-
чается от мужского, поэтому путь от пьянства 
к  алкоголизму у женщин гораздо короче – от  
полугода до двух лет, а у мужчин – до десяти  
лет.

У каждой женщины процесс протекает по  
своему. Возникает алкоголизм в основном  
из-за регулярного пьянства. Чем чаще пьет  
женщина, тем у нее больше шансов попасть  в  
разряд алкоголиков.

У женщин, в отличие от мужчин, под влия-
нием алкоголя быстрее наступает изменение 
личности, происходят психические отклонения. 
Пьющие женщины чаще заканчивают свою 
жизнь в психоневрологическом отделении. В 
первую очередь у женщин реагирует централь-
ная нервная система, страдает  печень (воз-
никаеют гепатиты), развивается алкогольный 
кардиосклероз. Алкоголь оказывает  губитель-
ное воздействие на плод беременной женщи-
ны, особенно в первые три месяца, когда идет 
закладка всех органов. А у кормящих  матерей  
малыш отстает в росте, в весе, становятся 
раздражительными. А в дальнейшем эти дети  
тоже становятся алкоголиками.

Алкоголизм возникает независимо от того,  

что пьет человек. Водка, вино, пиво оказывают 
одинаковое воздействие на организм. Люди 
не знают, что от пива тоже случаются запои. 
Сейчас на фоне активной рекламы пива мы 
наблюдаем механизм развития  алкоголизма. 
Страшно, что пиво активно пропагандируется,  
легко доступно и  дешево. Его могут позволить  
себе даже школьники и студенты. Молодые  
люди 14-18 лет (в том числе и девушки) на  пере-
менках, в течение дня – выпивают несколько 
бутылок пива, совершенно не думая о послед-
ствиях. А ведь бутылка пива, даже  слабоалко-
гольного (содержащего порядка  5% алкоголя), 
отражается на организме так же,  как 60 мл 
водки, не говоря о популярной сейчас марке 
пива «Балтика №9», которая эквивалентна 
100 мл водки. Ничуть не лучше и газированные  
коктейли, в  которых  нет  фактически  ничего из  
тех компонентов, которые  указаны  на банках: 
ни рома, ни  джина, ни натуральных соков. Это  
просто подслащенный разбавленный алкоголь  
неизвестного происхождения.  

Чаще всего эти напитки не особенно ме-
шают соображать, позволяют вполне сносно  
управлять своим телом, поэтому и не вы-
зывают к себе серезного отношения. Просто 
меняют  настроение к лучшему. Хотя уже через 
год-полтора после регулярного употребления  
этих  слабеньких и сладеньких «транквили-
заторов» выясняется, что без спиртного жить  
невозможно. 

Эльмира ТАйРовА, 
врач-нарколог

Маусым айының 1-ші жұлдызында Облыстық  отбасы  үлгісіндегі балалар  ауылында 
Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған  мерекелік іс-шаралар  өткізілді. 

Қуанышқа бөленген күн

Мереке күніне орай  ұйымдастырылған  шаралардан белгілі бір  күн  тәртібі   құрастырылған 
болатын. Күннің алғашқы бөлігінде  балалар  ауылының  тұрғындары мен БҚМУ еріктілер  тобының  
мүшелерінің  қатысуымен  концерттік  бағдарлама  ұйымдастырылды. Бұл бағдарламада ба-
лалармен қатар  еріктілер тобының  жетекшісі  Альфия Сырымқожақызы  мен студенттер  
топтық  билерге қатысып, әсем ән  шырқап, белсенділік  танытты. Концерт барысында  балалар  
ауылының  тұрақты  демеушілері  сөз сөйлеп, сыйлықтарын  ұсынды. Мерекелік күннің  екінші  
бөлігі спорттық  отбасылар  сайысы - «Толағайға», «Жас отандықтар» мен  балалар арасындағы 
волейболдан, футболдан жарысқа ұласты. Күндерін  қызықты да көңілді  өткізген  балалар 
ауылының   тұрғындары мен  студенттер   кешкілік  уақытта  би кешінде бас қосты. Облыстық 
отбасы үлгісіндегі  балалар  ауылының  директоры  Ғ.А.Семғалиева БҚМУ еріктілер  тобына  
жақсы тілектер  айтып,  алғыс  хатпен  марапаттады.  Күн соңында  балалар  ризашылықтарын  
білдіріп, студенттер  тағы бір  сәтті өткен күнге,  жасаған  игі  істеріне  қуанып,  тарқасты. БҚМУ 
еріктілер  тобының   игілікке арналған  іс-шаралары алдағы уақытта да жалғасын таппақ.

Жұлдыз ЗДАновА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті

 2 маусым күні жаратылыстану-
математикалық факультеті мен спорт 
клубтың ұйымдастыруымен қоршаған орта-
ны қорғау күніне арналған «Самал» туристік 
базасында  туристік іс-шара өткізілді. Бұл 
шараға тарих және құқық, жаратылыстану-
м а т е м а т и к а л ы қ  ф а к у л ьт е т т е р і н і ң 
студенттері қатысты.

 Маусым айының 8-ші жұлдызында 
«Нұр Отан – дені сау Қазақстан» атты 
республикалық акция ұйымдастырылды. 
Жеңіл атлетика, саяжай волейболы, баскет-
бол секілді спорт түрлерінен өткен және 
5 команда қатысқан сайыс қаламыздағы 
Атоян стадионында өтк із ілді. Жарыс 
нәтижесінде жалпы қорытынды бойынша  
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекет т і к университет і  І  орынға, 
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық 
колледж ІІ орынға, Жәңгір хан атындағы 
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті ІІІ орынға ие болды.

 Маусымның 16-сында спорт сарайын-
да журналист А.Х.Абубакировпен кездесу 
ұйымдастырылып, дөңгелек үстел оздырыл-
ды. Шараға профессор С.Ғ.Шарабасов, педа-
гогика факультетінің деканы А.С.Қыдыршаев, 
тәрбие бөлімінің жетекшісі М.И.Исатаев, 
дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі 
М.Х.Темірғалиева қатысты.

 14-16 маусым аралығында Орал 
қаласындағы «Зенит» МҮ-нің күрес залында  
БҚО спорт ардагерлері арасында ІІІ спарта-
киада өтті. Оған М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінен 
қатысқан Т.С.Хасанғалиев 60 кг. салмақта 
бірінші орынға қол жеткізді.

Костры у курганов Долинного
Веселый переполох первокурсников во дворе корпуса №3 исторического факультета 

вновь напомнил о ежегодной археологической практике. Жизнь в палатке, вечерние костры, 
презрение к благам цивилизации, романтика, одним словом. И главное – возможность при-
коснуться к истории не через страницы учебников, а, слой за слоем углубившись в землю, 
вырвать из сильных лап забвения свидетельства давно минувших дней. 

Полевая археологическая практика – это 
тот редкий случай, когда вечно спешащему и 
мучающемуся недосыпом студенту совсем не 
хочется бежать от занятий.

- У археологов есть понятие «синдром 

поля». Это когда, приняв участие в археологи-
ческих раскопках, хочется вновь вернуться в это 
неповторимое состояние полного погружения 
в историю, - рассказывает руководитель ар-
хеологической практики у первокурсников-
историков преподаватель кафедры истории 
Казахстана Ерлан Ерсаинович Клышев. – В 
обязательной для всех первокурсников специ-
альности «История» археологической практике 
в этом году принимают участие 39 студентов-
очников и 7 заочников. Раскопки совместно 
со специалистами Западно-Казахстанского 
областного центра истории и археологии про-
водятся на памятнике Раннего Железного века 
савромато-сарматской культуры Долинный-1. 

Близ поселка Долинный обнаружено 6 кур-
ганов, четыре из которых – 1 царский и три про-
стых – будут исследованы археологами. Работа 

у практикантов продлится с 18 июня по 7 июля. 
Ерлан Ерсаинович, сам в недавнем выпускник 
истфака ЗКГУ (выпуск 2004 г.), уверен, что 
практика принесет студентам огромную пользу. 
Прежде всего, будут на практике закреплены по-

лученные за год знания, ребята 
поймут, как пишется история. 
Наука археология более чем 
актуальна для нашей страны, 
поскольку практически нет 
письменных исторических ис-
точников. Совместная, доволь-
но трудная работа сплачивает 
ребят, воспитывает в них дух 
коллективизма, взаимовыруч-
ки, учит самостоятельности. 
Попутно ведется негласный 
отбор будущих сотрудников ар-
хеологического центра. В прак-
тике таких работ привлечение 
опытных студентов из старших 
курсов – сахемов – способных 
руководить работой небольшо-
го отряда археологов. К слову 
сказать, в ЦИА работают все те 
же выпускники нашего вуза.

- Мы ждали эту практику, 
знаем, что это нелегко, но очень интерес-
но, - делятся своими ожиданиями студенты 
Айнура Ихсанова, Руслан Муратов, Ернур 
Аяпбергенулы, Гулим Нурболатова, Адилет 
Андижанов – Хочется раскопать что-то дей-
ствительно важное для науки, интересное. 
Будем сами готовить, жить в палатках. Для 
этого мы прошли недельное обучению, как вести 
себя на природе. Ведь даже такому простому на 
первый взгляд делу, как развести костер, надо 
учиться. Мы уже можем самостоятельно поста-
вить палатку и расположиться лагерем.

Кто знает, возможно, для кого-то из них это 
большое приключение обернется делом всей 
их жизни. Время покажет. А мы пожелаем им 
настоящих открытий и хорошей погоды.

марта ДЖУмАГАлИевА


