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Сүйінші!
2013 жылы М.Ө темісов 

атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 
оқ у- әдістемелік ж ұмыстар 
жөніндегі проректоры, педаго-
гика ғылымдарының кандида-
ты, доцент Жүсіпқалиева Ғалия 
Қайдарқызының Ұлы Казимир 
университетінің ғалымдарымен 
(Быдгощ қ., Польша) бірлесіп 

жазылған «Cyclic Voltammetry and Impedance studies 
of undoped diamond films» (Вольтампериометрические 
и импедансные исследования нелегированных ал-
мазных пленок) тақырыбындағы мақаласы Springer 
мәліметтер қорына кіретін «Materials Science-Poland» 
импакт-факторлы журналының бірінші басылымында 

жарияланды.

Первое собрание
С 11 по 19 февраля 2013 

года проходили первые 
общефакультетские собра-
ния первокурсников ЗКГУ 
им. М.Утемисова.

Проведение собраний не в 
самом начале учебного года, а 
по окончании первого семестра 
– не случайно. Первокурсники, 
по мнению организаторов меро-
приятия – воспитательного от-
дела во главе с проректором по 
ВРСВ Т.М.Даришевой и руково-
дителем отдела М.И.Исатаевым, 
студенческого актива – должны 
адаптироваться в новом для 
них учебном заведении, пройти 
испытание первой сессией, об-
рести друзей.

В собраниях приняли уча-
стие руководство университета 
в лице ректора А.С.Имангалиева, проректоров, преподавателей 
кафедр. Для участников собраний были прочтены лекции, по-
священные Посланию Президента страны Н.Назарбаева народу 
Казахстана, о необходимости соблюдения Законов, соблюдения 
Правил поведения студента. Э.Ж.Имашев призвал студентов со 
студенческой скамьи начать научные изыскания. «Для этого в 
нашем университете созданы все условия», - сказал Эдуард 

Жусупович. Студенты были ознакомлены с Кодексом студента 
ЗКГУ. Выступили перед первокурсниками и гордость каждого 
факультета – активисты и отличники учебы с призывом не оста-
ваться в стороне от факультетских дел, быть в гуще событий и 
высоко нести звание студента ЗКГУ им. М.Утемисова.

Были также обсуждены социальные вопросы и выбран актив 
всех семи факультетов.
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Ақпанның 7-сі күні университетіміздің мәжіліс залында белгілі жорналшы-қаламгер, мақала жазудың хас шебері 
Тихон Әліпқалимен кездесу кеші өткізілді. Ағамыз елуді еңсеріп, алпысты асырып, биыл 70-ке толып отыр. Бұдан 
жарты ғасырға жуық уақыт бұрын киелі қара шаңырағымыздың шәкірті болған, бүгінгі мерейжас иесінің мерейтойын 
құтты оқу ордамызда атап өту - біз үшін асқақ мәртебе. 

6 февраля в ЗКГУ произошло знаменательное событие – был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве 
между ЗКГУ им. М.Утемисова и Центром переподготовки, повышения квалификации и обучения государственному языку 
государственных служащих. На данное историческое событие были приглашены директор Центра А.Б.Сатбаев, начальник 
отдела учебного процесса Центра А.Т.Казиева, заместитель директора С.Д.Тулегенов, начальник отдела М.Р.Хаирбаев. На 
подписании также присутствовали ректор ЗКГУ А.С.Имангалиев, декан факультета экономики и управления Г.И.Нестеренко, 
завкафедрой «Экономическая теория и бизнес» Л.И.Мергалиева, преподаватели и студенты университета.

ПодПисан меморандум о сотрудничестве

Қыздарға өсиет
(Ақын А.Бақтыгереевамен кездесу)

После показа фильма о ЗКГУ директор Центра А.Б.Сатбаев 
лишь развел руками.

-В ваших специалистах мы не сомневались. И предстоящее 
сотрудничество, подкрепленное подписанием Меморандума, 
уверен, будет взаимовыгодным.

Богатый опыт и знания преподавателей факультета эко-
номики и управления ЗКГУ – неоценимый вклад в повышение 
квалификации государственных служащих. Меморандум дает 
возможность чтения лекций и проведение мастер-классов опыт-
ными преподавателями вуза, а также прохождение практики 

студентами факультета в госструктурах.
-Очень правильно со студенческой скамьи готовить спе-

циалистов государственных служб, чтобы молодые люди 
видели, еще только обучаясь специальности, всю кухню 
государственной службы, обрели опыт и впитали этику гос-
служащего, учились теорию применять на практике, - сказал 
директор Центра А.Б.Сатбаев.

Специалисты Центра и преподаватели факультета эконо-
мики и управления ЗКГУ обсудили возможности взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Ақпанның 7-ші жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінде Ақжайықтың ару 
ақыны А.Бақтыгереевамен кездесу өтті. Кездесуге әр түрлі 
факультеттерде оқитын қыздарымыз қатысты. Бұрын-
соңды Ақұштап апайды өз көзіммен көрмеп едім. Ақын апа-
мызды көргенде қуанышым қойныма сыймады. Сәтін салып, 
біздің университетімізге келген апамызды барлығымыз 
қуана қарсы алдық. Бұл бір керемет тағылымдық кездесу 
болды. 

Жайықтың жалынды ақыны өз сөзін өлең шумақтарымен 
бастады. Жүздесу барысында қыз баланың тәрбиесі, тұрмыс 
құру, оқу және т.б. өзекті мәселелері аясында ашық әңгіме бо-
лып, қызу талқыланды. Ақын бүгінгі қыз баланың ертеңгі ана 
екендігін де айта кетті. Сондай-ақ кездесу барысында қазіргі 
таңда жастардың жылына 70 мыңы шаңырақ құрса, ал 28 мыңы 
ажырасып үлгергенін тілге тиек етті. Жастардың асығыс шешім 
қабылдап, кейіннен опық жеп, соңынан бармақ тістейтіндері 
қаншама?

Жалпы кездесу қыздармен болғандықтан, әңгіме қыз бала 
турасында өрбіді. Халқымыз қашан да қыз бала тәрбиесін жіті 
қадағалап, ерекше көңіл бөлген. Қазақтың «Қыз өссе елдің 
көркі», «Қызға қырық үйден тыйым» және т.б. көптеген мақал-
мәтелдер, даналық сөздер, халқымыздың қыздар тәрбиесіне 
деген ықыластың ерекше екенін дәлелдей түседі. Қыз баланы 
қадірлеп, жырларына арқау еткен ақындарымыз қаншама? 
Солардың ішінде М.Шаханов, Т.Молдағалиев, М.Мақатаев сынды 
әдебиет өкілдері қыз балаға деген құрметтерін өлеңмен білдірген. 
Қазақ халқы қыз баланы әр қашанда жоғары бағалап, тәрбиесінің 
қалыптасуына көп көңіл бөлген. Бірақ, қазіргі кезде жаппай «ба-
тыстану» заманында қара көз қазақ қыздарымыздың бұзылып, 
әр түрлі теріс жолдарға түсіп, ар-ұятты ұмытып, көрінгеннің 
қолжаулығына айналып жатқандығы жасырын емес. Сонда кешегі 
халқымыздаң ардақтап, тәрбиелеп өсірген инабатты қыздары 
қайда? Дегенмен, көпке күйе жағуға да болмас, өйткені қазақы 
тәрбие көрген, ибалы да өнегелі қандас қыздарымыз қаншама...! 
Кездесу барысында мәдени-тынығу жұмысы  мамандығының         
1 курс студенті Кенжеғалиева Айымгүл өзінің жүрек жарды өлең 
шумақтарын оқып, Ақұштап апамызды риза етті. Кездесуді ақын 
апамыз: «Қазақты әлемдегі ең мықты ел болуына ықпал етіңдер» 
-деген тілегімен аяқтады. Бұл кездесуден барлығымыз  керемет 
көңіл-күймен тарқастық. Осындай қазақтың ұшқыр ойлы ақыны, 
жанашыр апамыздың барына қуаныштымыз!

Бұл кездесуде «қыз бала – бақыттың көзі»,-демекші, қазіргі 

қоғамдағы келеңсіз оқиғалар, бүгінгі таңдағы қазақ қыздарының 
тәрбиесі секілді көптеген мәселелер аясында ой өрбіді. Кешегі 
түлек - бүгінгі студент, кешегі бойжеткен - ертеңгі асыл жар бо-
латын аяулы қыздарымызға  осындай  тәрбиелік маңызы бар 
кездесулер жалғасын таба берсін  демекпін,-деп өз ойын білдірді 
дәрісті мұқият тыңдаған дәстүрлі музыкалық өнер мамандығының 
1 курс студенті Зинат Қасымова.

Меңтай ТАБылдиевА, 
мәдени-тынығу жұмысы мамандығының 1 курс студенті 

Қыздар мектебі - 
қылықты қыздар тәрбиелейді

(Кездесуден кейін түйген ой)

Осал да болма ойыңнан бекер алмасқан,
Өжет те болма орынсыз сөзге таласқан.
Алдымен қызға керегі пәктік, адалдық,
Содан соң, қалқам, жаз мінез керек жарасқан, - деген 

Ақжайықтың Ақ Шағаласы атанған ақын, қоғам қайраткері 
Ақұштап Бақтыгерееваның дәрісін тыңдап, оның жырларынан 
жалын, өмір жолынан өнеге үйренуге мүмкіндік алдық. Дәл 
осы күні ару қыздар бойларына қайтпас қайсарлық пен үлкен 
сезім ұялатып, өздеріне тірек болар екінші анасын тапқандай 
болды.

Бейкүнә сәбилік пен алаңсыз балалықтың базарына қол 
бұлғап:

Бір кезде құндағыңа сыйған сәби,
Үйіңе сыймай кетсем кешір, ана – деп ақын үйлерінен жырақта 

жүрген қаракөздерге әуелі отбасылары мен ата-аналарына де-
ген мейірімдерін шыңдау мақсатында, ата-ана хақы, қазақтың 
қылықты қыздарының бойындағы құнды қасиеттері турасындағы 
өрбіткен әңгімесі қыздарға үлкен әсер сыйлады.

Кісілік пен кішілікті ниет еткен шаралар көп болып, 
жастарымыздың қызықты студенттік күндері тек олардың 
жадында жақсы оқиғалар мен тәлім–тәрбиеге толы болғай. 
Ел анасы атанған Ақұштаптай анамыздан аларымыз әлі көп 
екеніне сеніміміз мол.

Назерке НурсейТовА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті

Жетпістің жиегіндегі 
жетелі жорналшы

Атаулы шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған университетіміздің оқытушы-
ұстазы, белгілі әдебиетші-ғалым С.Ғ.Шарабасов кешті басынан аяғына дейін 
өзі жүргізіп отырды. Мерейтой иесіне және арнайы шақыртумен келген 
барша қонақтарға тосын сый ретінде 2101-топ старостасы Әсел Әбдубали 
басшылығымен студенттер әзірлеген «Ел сөзін сөйлейтін аға» атты бейне-
фильм көрсетілді. 

Қаламгердің өмірі туралы бейнефильм қысқа ғана түсірілсе де, берер 
ақпараты мен тәлім-тәрбиесі молынан. Бейнефильмді тамашалау арқылы біз 
Т.Әліпқали ағамыздың ең қызықты сәттері А.С.Пушкин атындағы педагогика 
институтында, «Орал өңірі» редакциясында, Алматы партия мектебінде және 
Орал облыстық партия комитетінде өткенін білдік. Жорналшының сұхбат 
алғандардың ішінен Асанәлі Әшімов пен Роза Рымбаева сынды таптырмас 
өнер адамдарын таныдық. Балалық шағы мен студенттік кезіндегі фотосурет-
тер аудиторияға ерекше рең беріп, кездесуге қатысушы әр қонақты айрықша 
көңіл-күйге бөлеп отырды.       

Кейінгі кезекте филология мамандағының І курс студенттері 
ағамыздың «Төлеңгіттер тарихынан тәбәрак» кітабынан үзінді 
оқыды. Ал домбырашы-термеші Фархат Оразаев Махамбеттің 
термелерін көпшілік назарына тарту етті.  

Кештің арнайы шақырылған сыйлы қонақтары «Жайық 
Пресс» ЖШС-ның қызметкері, журналист Өтепберген 
Жүсібәлиев, облыстық мәслихаттың депутаты, «Еділ-
Жайық» қауымдастығының сұлтаны Аманжол Зинуллин, ақын 
Мұнайдар Балмолда, «Исатай-Махамбет» қорының директоры 
Темірхан Елеубаевқа сөз кезегі ұсынылғанда, Тихон ағамыз 
туралы құнды естеліктерден құлаққағыс болдық. Өңіріміздегі 
саусақпен санарлық қаламгерлердің ішіндегі өзіндік орны бар, 
мақала жазудың ең мықтысы, бетке ұстар, алды екенін айта 
кетіп, қонақтарымыз Тихон ағамызға қаламының ешқашан 
мұқалмастығын тіледі. Ұйымдастырушылар тарапы мен келген 
меймандарға алғысын білдіріп, Тихон Әліпқали біраз өмірлік 
тәжірибесімен бөліскен кезде, оның кез-келген жағдайға 
жауапкершілікпен қарап, әр нәрсені жүрекке адамгершілікпен 
қабылдайтынын аңғардық. Өз сөзінде барша қауымды тал 
бойына ғана тән ерекше әзілмен тәнті етті. 

Кездесу соңында университетіміздің ректоры, педа-
гогика ғылымдарының докторы, профессор-академик 
А.С.Иманғалиев сыйлы қонағымыз, кеш себепкеріне деген 
құрметтің белгісі ретінде дәстүр бойынша иығына шапан 
жауып, университетіміздің талантты түлегіне ұзақ ғұмыр, 
шығармашылық сәттілік тіледі.

Кеш бойында асқақ сезіммен отырған академик Қ.Жұмалиев 
атындағы әдеби бірлестіктің бір мүшесі өлең шумағын да 
шығарып үлгерді:

Міне, келді 70 жас та жүректі,
Айтпақпын шын ниетпен тілекті.
Құнды ойларды ақ параққа түсіріп,
Жақұт сөзбен талай шәкірт түлетті.
Тихон аға – елдің адал тұлғасы
Жасай берсін 80, 90, 100 жасы!
Қаламының сиясы еш таусылмай,
Көңілінде мұнды ойлар болмасын!

ольга рАпАцКАя,
филология факультетінің 1 курс студенті 

Работа с зарубежными 
научными базами данных
Эффективность работы Западно-Казахстанского 

государственного университета им. М.Утемисова 
с зарубежными научными базами данных (Web of 
Knowledge).

Учитывая острую потребность научного потенциала 
ЗКГУ в зарубежных научных журналах, а также острую не-
обходимость обучения в использовании данных ресурсов, 
в вузе проходятся семинары – обучения  с представителем 
компании  «THOMSON REUTERS» Сергеем  Парамоновым 
-  кандидатом химических наук, специалистом по работе с 
клиентами, а также тренинги с представителями компании 
Elsevier. Наши ученые посещают веб - семинары по исполь-. Наши ученые посещают веб - семинары по исполь-
зованию зарубежных изданий.

На данный момент доктор экономических наук 
Л.И.Мергалиева и преподаватель Н.Байтлесова готовят 
свои научные статьи в журналах с высоким импакт-фактором. 
Жусупкалиева Г.К., кандидат физико-математических наук, 
доцент, сделала прорыв в глобальное научное пространство 
– одна из первых напечатала научную статью в польском на-
учном журнале Materials Science-Poland – 2013. - №1. –C.146-
150, который имеет высокий импакт-фактор 2011: 0.366 и 5 
- летний импакт-фактор: 0,418  (JCR, Thomson Reuters).

Мы надеемся, что ученые Западно-Казахстанского госу-
дарственного университета им. М.Утемисова, имея доступ к 
международным ресурсам научно-технической информации, 
расширят отечественное научно-информационное поле, повы-
сят качество казахстанских научных журналов для  включения  
их в зарубежные базы данных и в скором времени будут  пу-
бликоваться в ведущих мировых научных изданиях. 

Научная библиотека
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Ақпан айының он сегізінде М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректораты 
оздырылды.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
Физика-математика, мәдениет және өнер, экономика және 

басқару факультеттеріндегі профессор-оқытушылар құрамы 
мен студенттердің академиялық ұтқырлығы туралы факуль-
тет декандары - А.Б.Медешова, Г.И.Нестеренко, 21.01.2012 
жылғы №5 ректорат шешімінің орындалуы, факультеттерде 
элективті пәндер каталогы, мамандану, оқу үрдісінің  кестесі, 
түлектерді жұмысқа орналастыруды қалыптастыру бойын-
ша жұмыс берушілер және сараман базасымен  жұмысты 
ұйымдастыру туралы есептің қаулысын бекіту жөнінде фило-
логия факультетінің деканы Қ.Т.Утегенова сөз сөйледі.  

* * *
Жиырма бесінші ақпанда М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Ғылыми 
кеңесі өтті.

Құттықтау:
Тарих ғылымдарының докторы, бірінші проректор 

Тасмағамбетов Әсет Сембайұлын 50 жасқа толу мерейтойы-
мен университет ұжымы құттықтады.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
Күндізгі оқу түрі студенттерінің  қысқы сынақ-емтихан 

сессиясының нәтижесі туралы оқу-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі проректор Ғ.Қ.Жүсіпқалиева, университеттегі кәсіби 
бағдар беру мәселелері жөнінде мансап орталығының дирек-
торы  А.С.Аманбаев, Қазақстан тарихы пәнінен мемлекеттік 
емтихан комиссиясы төрағаларының есебін бекіту туралы 
комиссия төрағалары Қадырғалиев Нұрболат Меңдіғалиұлы, 
Құрманалин Самат Бақытжанұлы, магистранттардың 
қорытынды мемлекеттік аттестациялары бойынша комис-
сия төрағаларының есептерін бекіту жөнінде кафедра 
меңгерушілері, университетішілік М.Өтемісов, А.С.Пушкин, 
М.М.Тілеужанов, А.Д.Тайманов, В.В.Иванов атындағы атаулы 
шәкіртақы-лардың көлемін өсіру туралы тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Дәрішева Түймеш 
Малбағарқызы, информатика кафедрасын бөлу туралы 
физика-математика факультетінің деканы Медешова Айгүл 
Бақтығалиқызы, Ресей халықтар достығы университетімен 
бірлесіп магистранттарды дайындау келісімшартын бекіту 
туралы экономика және басқару факультетінің деканы 
Нестеренко Галина Ивановна, дайындық бөлімінің шығындар 
сметасына өзгеріс енгізу туралы мансап орталығының 
директоры Аманбаев Асқар Сайынұлы, жетім және ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған білім алушылардың 
тамағына бір күндік шығындар нормасын бекіту туралы бас 
есепші Бегеева Мира Қобландықызы, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың Қазақстан халықтары Ассамблеясының БҚО 
қызметіне қатысуы туралы стратегиялық даму және сапа 
департаментінің директоры Юров Олег Винальевич, ф-м.ғ.к., 
доцент Жұмағалиева Айсұлу Елтайқызының «Салу есептерін 
шешудің әртүрлі әдістері» оқу құралын Абай атындағы 
ҚазҰПУ жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар бой-
ынша РОӘК-нің грифін алуға ұсыну туралы ғылыми хатшы 
Ниетова  Айгүл Серікқызы баяндады.

А.НиеТовА,
ғылыми хатшы

РектоРатта

Елбасы Жолдауына 
магистранттар да үн қосты
Ақпан айының он екісінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  ғылыми кітапханасы 

мен ЖОО-дан кейінгі дайындық бөлімінің  ұйымдастыруымен Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан-
2050» стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын талқылауға  арналған дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. Бұл басқосуға М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми істер және 
халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, т.ғ.д., профессор Ә.Қ.Мұқтар, т.ғ.к., тарих және құқық факультетінің 
деканы С.М.Ғиззатов және магистранттар мен студенттер қатысты. 

Жиынды ашқан М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми істер және халықаралық   
байланыстар жөніндегі проректоры, т.ғ.д., профессор Ә.Қ.Мұқтар 
«1997 жылы Елбасымыз Қазақстан-2030 стратегиясын қабылдаған 
болатын, міне, сол бағдарлама мерзімінен бұрын өз мәресіне жетіп, 
яғни өз жемісін беріп, қазіргі таңда «Қазақстан-2050 стартегиясын» 
қабылдап отырмыз. Мемлекет алдында тұрған ең басты мақсат, 
ғылымды дамыту болып отыр. Экономикалық-әлеуметтік жағдайды 
дамытатын тек ғылым, ал ғылымды жасайтын жастар» дей отырып, 
Елбасымыздың «Болашақ» бағдарламасы, «2050 стратегиясы»  
болашақ үшін, жастар мүддесі үшін жасалып отырған дүние екендігін 
атап өтті.

Сөз кезегін алған т.ғ.к., тарих және құқық факультетінің деканы 
С.М.Ғиззатов  «Н.Ә.Назарбаев Жолдауындағы білім, ғылым және 
жастар мәселесі» бойынша өз ойын ортаға сала отырып, қазіргі 
таңда университет студенттеріне  шет елдерде білім алуларына  
толық мүмкіндік жасалып отырғандығын, Польша, Германия, Корея 
елдерінен дайындық курстарынан өтуге студенттердің мүмкіндігінің 
мол екендігін атап өтті. 

Басқосуда  тарих мамандығының 1 курс магистранты С.Сақауова 
«Білім  беру саласындағы  әлеуметтік  жауапкершілік жүйесін 
дамыту» атты  баяндамасында бүкіл әлемдегі сияқты, Қазақстан 
мектепке дейінгі білім берудің жаңа әдістеріне көшу  керек екендігін, 
«Қазақстан-2050» жаңа бағытын ескере отырып, Үкіметке 2013 жыл-
дан бастап  халықаралық үлгідегі  куәліктер беру арқылы инженерлік 
білім беруді және  заманауи техникалық мамандықтар жүйесін да-
мытуды қамтамасыз ету туралы тапсырма берілгендігі туралы сөз 
қылса, А.Жаркемалиева  инновациялық  зерттеулерді  дамытудың  
жаңа  саясаты төңірегінде маңызды мәселелерді көтерді.

Сонымен қатар, магистранттар - Г.Жуматаева «Жаңа  
Қазақстандық  патриотизм»,  Г. Бержанова «Қазақ тілі және тілдердің 
үштұғырлығы», А.Шарипова «Ел  экономикасы  дамуының  басты  
кепілі - шағын  бизнесті дамыту» атты баяндамаларын талқыға 
салып, пікір алмасты.

Биология мамандығының 2 курс студенті Ранова Балзияш латын 
әрпіне көшу мәселесі жөнінде өз ойын ортаға сала отырып, «бұл 
- біз үшін жақсы бастама, егер біз бірігіп жұмыла жұмыс жасасақ, 
бұл мәселе де біз үшін алынатын қамал екеніне сенемін, еліміздің 
болашағы, көркеюі үшін жақсы бастама деп ойлаймын» дей келе, 
БҚМУ ғылыми кітапхана директорына  және кітапхана ұжымына 
алғысын айтып, осындай шаралар жиі болса  студенттер үшін игі 
бастама болар еді,- деген өз ойын білдірді.

Ғылыми кітапхана

Билік пен бұқара
(облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың облыс тұрғындарымен есептік кездесуі)

ҚР Президенті жарлығымен аудан, ауыл, округ әкімдері есептік кездесулер ұйымдастыруда. 
Осыған орай, ақпан айының 20-шы жұлдызында Батыс Қазақстан облысының әкімі Нұрлан Асқарұлы 
Ноғаев халықпен кездесіп, жиын өткізді. Бұл кездесуге басшылар, мемлекеттік қызметкерлер, БАҚ 
өкілдері қатысқан болатын. Маңызды жиынды М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ұжымы да тікелей эфирде он-лайн режимінде тамашалауға мүмкіндік алды.

Нұрлан Асқарұлы өз сөзінде өткен жылдың қазақстандықтар 
үшін ұмытылмас сәттерге толы сәтті жыл болғандығын, 
Елбасының салиқалы саясатының арқасында әлемдік аренада 
жемісті жетістіктерге қол жеткізгенімізді баса айтты. 

Заң шығарушы органдар, депутаттар елеулі қызмет атқарды, 
Лондон олимпиадасының қорытындысынан – Ұлт басшысының 
спортқа деген қамқорлығын айқын аңғаруға болады, Елбасының 
«Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» мақаласы 
бойынша тапсырмалар жүзеге асырылып, жалғастырылуда 
және «Қазақстан-2050 Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауы негізгі мақсат-міндеттерді 
айқындап берді, Ватиканда өткен діни және әлемдік діндердің 

көшбасшыларының басқосуына Қайрат Мамиевтің барып келуі, 
шет мемлекеттердің бізге сенім артып, «ЭКСПО-2017» көрмесін 
өткізу үшін Астана қаласын таңдап алуы – еліміздің әлемдік 
деңгейде абырой-беделінің зор екенін аңғартады, біз үшін бұл 
– зор мақтаныш, үлкен жетістік,- деп атап өтті Нұрлан Асқарұлы 
өз баяндамасында. Облыс бойынша өнеркәсіп, инвестиция, 
ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, жұмыспен қамту, білім беру, 
денсаулық сақтау, мәдениет, спорт саласындағы түйткілді де 
өзекті мәселелер жан-жақты қарастырылып, істелген жұмыстарға 
шолу жасалды және 2013 жылға арналған міндеттер белгіленді. 
Есептік кездесуде облыс тұрғындары көкейлерінде жүрген 
сұрақтарға жауап та ала алды.

Жанерке Тапаева, шет тілі: екі шет тілі мамандығының 2 курс студенті, 
«Томирис» қыздар клубының төрайымы___________________________________________

Облысымызда іске асқан жұмыстар туралы Батыс Қазақстан облысының әкімі Н.А.Ноғаевтың облыс халқымен есеп беру кездесуі 
өткізіліп, М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы да бұл жиынды он-лайн жүйесінде тыңдай алды. Баяндама барысында құрылыс жо-
спарында әлеуметтік және мәдени маңызы бар объектілердің құрылуы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың жаңғыртылуында 
көптеген жұмыстар жасалғаны жөнінде атап өтілді. Облыс әкімінің есебінде маңызды міндеттер белгіленген және оларды біздің об-
лысымыз табысты іске асыра отырып, республикалық алдыңғы қатарлы өңірлердің біріне толықтай лайықты түрде кіруде. Еліміздің 
қарқынды өсіп, көркеюі ол Н.А. Ноғаев ағамыз секілді ағалардың еңбектерінің арқасы деп білем.

Еліміз көркейіп, тұрмысымыз жақсара түсуі үшін жастар сапалы біліммен қарулануы тиіс деп білемін. 

О внедрении Проекта «Модернизация преподавания в школе посредством взаимосотрудничества Высшего учебного 
заведения - Городского отдела образования - Средней общеобразовательной школы».

Обсуждение за круглым столом
18 февраля 2013 года на базе ЗКГУ проведено совместное 

заседание по проекту «Модернизация преподавания в школе по-
средством взаимосотрудничества Высшего учебного заведения- 
Городского отдела образования- Средней общеобразовательной 
школы». На заседании присутствовали деканы факультетов, 
руководители кафедр, директора школ, заместители директоров  
по методической работе.

Заседание открыл Аманбаев Аскар Саинович: «Президент 
страны в своем Послании «Казахстан-2050» большое внимание 
уделяет приоритетам в сфере образования, верно  отмечает, что 
«знания и профессиональные навыки– ключевые ориентиры со-
временной системы образования, подготовки и переподготовки 
кадров. Высшие учебные заведения не должны ограничиваться 
лишь образовательными функциями. Предстоит провести мо-
дернизацию методик преподавания и активно развивать онлайн-
системы образования, создавая региональные школьные 
центры». Внедряя Послание Президента в жизнь, Западно- 
Казахстанский Государственный университет им. М. Утемисова, 
Отдел образования города Уральска  и городские средние обще-
образовательные школы № 1, 7, 21, 27, 38 готовятся заключить 
договор о взаимосотрудничестве на 3 года до 30 декабря 2015 

года. Предмет договора: повышение квалификации педагогов и 
руководителей учреждений образования, совершенствование 
педагогического мастерства, развитие творческого потенциала, 
распространение передового педагогического опыта, подготовка 
резерва участников олимпиады по предметам из числа одарён-
ных детей, профориентационная работа с учащимися школ. 

На заседании был подробно изучен  каждый пункт договора, 
рассмотрены обязанности трёх сторон: ВУЗа, отдела образо-
вания и школ города, составлен план работы по реализации 
Проекта, утверждены сроки, ответственные за мероприятия. 
Аналогичный план работы составлен в школах, созданы творче-
ские группы учителей- предметников, на совещаниях учителей 
школ до сведения коллектива доведена информация о внедрении 
Проекта.  Данный проект необходим как ВУЗу, так и школам: раз-
витие системы образования вступает в новый этап, связанный с 
реализацией  Государственной программы развития образования 
на 2011-2020 гг., а также основных задач Послания Президента 
Н.А.Назарбаева «Казахстан-2050».

Гульмира ТАсеМеНовА, 
заместитель директора по НМР СОШ № 21 г. Уральска 
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«Ғылымда кең даңғыл жол жоқ, сондықтан оның сәулетті шыңына 

шаршап- шалдығудан қорықпайтын, оның тасты соқпақтарымен тыр-
мысып өрлей беретін адам ғана шыға алады. Тек ақиқат білім ғана 
күдік туғызбайды, ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді» .

Шоқан уәлиханов
     

Тағылымды кездесу
Ғылым – тамшылай төгілген тердің, тынымсыз еңбектенген ізденістің, оқыған үстіне 

оқып, белгілі бір дәлелдеу мен дәйектеудің түбіне тереңдеп бойлаудың, машақаттанудың 
жолы. Ғылымда даңғыл жол жоқ. Бұлтарысы көп, бұралаңы мол, тайғанап, тайып, қайта 
жығылып, қайта ілгері ұмтылуды керек етеді. Осы жолда аянбай еңбек етіп жүрген 
ғалымдардың бірі – Әсет Сембайұлы Тасмағамбетов.  

Жуырда М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің ғалымдар 
оқу залының меңгерушісі Талшын Сәлімқызы 
Нашинова мен бір топ магистранттардың 
ұйымдастыруымен тарих ғылымдарының 
докторы, белгілі ғалым Тасмағамбетов Әсет 
Сембайұлымен кездесу өтті. Аталмыш шараға 
білім ордасының 1,2 курс магистрантта-
ры қатысты. Кездесу барысында өз өмірін 
ұрпақ тәрбиелеуге, еліміздің ғылым көкжиегін 
кеңейтуге арнаған Әсет Сембайұлы жөнінде 
дайындалған презентация көрсетілді. Сөз кезегін 
алған Әсет Сембайұлы өз өмірі мен қызметі, 
студенттік шағы мен ғалымдық жолы жайында 
магистранттарға мол ақпарат берді. Басқа 
саланы емес, тарихты таңдауы, алғашқы білім 
нәрімен сусындатқан ұстаздары, ғылым жолына 
келуі, кездескен қиын кезеңдері мен қызықты 
сәттері жөнінде айтып өтті. Магистранттар 
кеш қонағына өздерін алаңдатып жүрген 
мәселелер төңірегінде сөз қозғап, сұрақтар 
қойды. Университет магистранттары атынан 
мәдениет және өнер факультетінің 1 курс 
магистранты Қуаныш Қисметов сөз сөйлеп, 
Әсет Сембайұлына ғылым жолында толағай 
табыстар мен зейінді де білімді шәкірттерінің 
көп болуын тіледі. 

Ғылымға, білімге, оқуға, әсіресе кітапқа 
жақсы көзқараспен қарау, адамды табанды, 
ынталы оқуға жетектейтін шешуші ұйтқы бо-
лып табылады. Оқып үйренбесең, өнерге де, 
даналыққа да қолың жетпейді. Білу ғана аз, сол 
білгеніңді іс жүзінде қолдана біліп, басқаларға 
үйрету - нағыз білімдінің ісі. Бұл сөздер кездесу 
кейіпкерінің келбетін ашты деп ойлаймын. 

Мейрамгүл срАлиевА,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 

2 курс магистранты

Профориентация 
учащихся школ Сырымского района

Қызықты тренинг 
серпін берді

Тарихының өзі тым тереңде жатқан 
универсиететімізде түрлі ұйымдар мен 
білімді де білікті студенттерден құрылған 
пік ірталас клубы  жұмыс жасайды. 
Ақпарат қарқынды дамыған мына за-
манда жастардың белсенді болуы заңды 
да, өйткені қазіргі қоғам талабы білімді 
қажет етеді. 

Құрылғанына біраз болған «Жас эконо-
мист» ұйымы өзінің бағыты мен бағдарын 
нақты айқындап алған. Бұрындары 
тек сол факультеттің студенттері ғана 
ұйымға мүшелікке өтсе, қазір олай емес. 
Жаңа көшбасшы Мырза Еркебұлан 
басшылық жасайтын бұл ұйым биылдан 
бастап өз құрамына өзге факультеттің 
к ілең «сен тұр, мен атайын» дейтін 
студенттерін қабылдапты. Түрлі шаралар 
мен кездесулерді өз деңгейінде өткізіп 
жүрген бұл ұйымның алдағы атқарар 
жұмыстарының жоспары мен міндеттері 
тіптен көбейе түскен десек те болады. 
Ұйымдағы әр студенттің өз міндеті бар. Өз 
міндетін тиянақты атқару арқылы өздерін 
көрсетуге де мүмкіндіктері мол. Ұйым 
мүшелері арасында түрлі іс-шаралар 
да ұйымдастырылып тұрады. Ақпан 
айының 22-ші жұлдызында тренинг 
оздырылды. Тренингті психолог Альфия 
Сырымқожақызы жүргізіп, мақсаттары 
мен міндеттеріне қысқаша тоқталып 
өтті. Тренинг қызықты әрі тартымды 
болды. Тренингтің бір жақсы тұсы әр 
студенттің ортаға бейімделуі мен өз 
ойын жеткізе білуін одан әрі дамыта 
түсетіндігін кеш барысында аңғардық. 
«Мұрынмен амандасу», өз дер ін ің 
есімдерінің бастапқы әріпінен келетін 
сын есімді айтып, қарсыласына кезегін 
беру секілді тренингтің ішіндегі көңілді 
ойындар көптің көңілінен шықты. Есте 
сақтау қабілеті тексерілетін тренингтің 
осы бір ойынының аса пайдалы екендігін 
атап айтсақ артық болмас деп ойлай-
мыз. Одан кейін де тартымды ойындар 
ойнатылып, қатысушылардың көңілдері 
көтеріліп, тренингті өткізген жандарға өз 
алғыстарын жаудырды. 

Бұл тренинг «Жас экономист» 
ұйымына тың серпін беріп, алдағы атқарар 
жаңа істеріне жол ашады деп білеміз. 
Олай болса, барша студент қауымы аты-
нан аталмыш ұйымға толағай табыс, ұзақ 
ғұмыр тілейміз.

Жанайдар БолАТБеКұлы,
«Жас экономист» ұйымының тілшісі

С 13 по 16 февраля проводились профориентационные работы в шко-
лах Сырымского района преподавателями разных факультетов ЗКГУ. 
Абитуриенты всесторонне ознакомились с деятельностью вуза. Надеемся, 
что они сделают правильный выбор, и уже в сентябре следующего года мы 
увидим их в стенах нашего альма-матер в качестве студентов!

В течение 2012-2013 учебного года преподавателями 
разных факультетов ЗКГУ, вели активную профоориента-
ционную деятельность среди выпускников школ города,  
районов и колледжей.  Проводимые мероприятия направ-
лены на привлечение абитуриентов в вуз, в частности, на 
экономический факультет. 

Преподаватели  рассказали о перспективах обучения 
в нашем университете, ознакомили учащихся с правилами 
приема, направлениями подготовки и специальностями, 
по которым ведется обучение, продемонстрировали пре-
зентации о вузе и факультетах. Широкой аудитории были 
представлены презентационные материалы, видеоролики, 
буклеты, газета «Оркен»  и календари.  Ведь на нашем вузе 
большое внимание уделяется не только организации учеб-
ного процесса, но и вопросам воспитания студентов с целью 
формирования активной творческой личности, адаптиро-
ванной к современным жизненным условиям, гражданина 
с чувством долга, ответственности, собственного достоин-
ства, с высокой культурой и моральными качествами. 

Проведение вос питательной и нравс твенно -
эстетической работы со студентами осуществляют кура-
торы, деятельность которых организуют и контролируют 
декан и заместители декана. Кроме того успешно работает 
студсовет, студенческое научное общество, спортклуб и 
другие направления активной студенческой жизни.

А.К.ТоГЖАНовА,
факультет экономики и управления, кафедра 

«Учет и финансы»

Олимпийский огонь – 
в ЗКГУ

Ежегодно в студенческой среде 
нашей страны проводятся предметные 
олимпиады. Это серьезная проверка 
эрудиции лучших из лучших в своей 
области. 

В прошлом 2012 году республиканская 
студенческая олимпиада по географии про-
ходила в г. Актобе, где в личном зачете пер-
вое место заняла студентка естественно-
географического Светлана Агалиева.

По положению МОН РК следующим 
хозяином игр становится университет по-
бедителя. Именно поэтому в этом году в 
нашем университете 26-27 марта будет про-
ходить республиканская предметная олим-
пиада среди студентов вузов по географии. 
Университет готовится к этому событию. 
Все желающие могут принять участие в 
олимпиаде, команда формируется.

 Лирическое отступление 

Биение сердцаОднажды, сидя на вокзале за чашкой кофе в 
ожидании свою подруги и наблюдая за картиной 
приезжающих и уезжавших людей, меня заинте-
ресовала одна дама, которая сидела за сосед-
ним столиком. Она отличалась от всех людей в 
кафе, она просто сияла позитивом и счастьем. 
Я просто подошла к ней и поздоровалась, и 
как только мы познакомились, у нас завязался 
разговор. Вдруг она мне сказала: «Я хочу тебе 
сказать несколько слов о жизни»...

И тогда она рассказала: «Жизнь - это 
слова, которые не может объяснить ни один 
словарь, ведь у каждого из нас свое понятие 
этого слова ... Это прогулка по дорожкам ра-
дуги и танцы под дождем, полеты за горизонт. 
Ведь наша жизнь, как океан: порой бывает 
тихим и волшебным, а порой шумным и не-
понятным, но мы всегда можем насладиться 
золотистым песком на его лазурных берегах, 
не смотря ни на что... Конечно, при желании. 
Наши дни стали черно-белыми, и нам ни-
когда не хватает времени даже на самые 
мелкие радости, мы просто летим куда-то 
на разных скоростях, облетая все вокруг. 
Желание - это тот огонь, который мы должны 
зажечь, чтобы активировать все жизненные 

услуги на планете Земля, и при желании мож-
но всегда достать ключи даже от семи небес. 
Но все это нам никак не провернуть без любви... 
Любовь - это та волшебная палочка, которая 
может перевернуть все мерки, поменять все 
планы и маршруты судьбы, но она порой бы-
вает так непонятна... Ведь любя, мы можем 
сделать все возможное и невозможное и 
побить все рекорды мира легким движением 
руки. И никогда не нужно держаться за людей, 
которые не хотят оставаться в вашей жизни. 
Просто отпускайте их, как бы это тяжело ни 
было, и всегда от чистого сердца желайте им 
всего хорошего... После этого просто сожгите 
все мосты, ведь чувства - это святое».

Если ты хорошо знаешь человека, то 
можно узнать, с какой интонацией он го-
ворит те фразы, которые он произносит. Я 
совсем незнакома с этой дамой, но виде-
ла, как глубоко она размышляет о жизни. 

Между тем она продолжила: «Жизнь пре-
красна, и она ждет, пока мы откроем ее во 
всей красе. Она ждет, пока мы ее зажжем. 
Жизнь - это взлеты и падения. Но почему бы 
нам не поменять слово «падение» на фразу 
«комфортная посадка», и тогда наше путеше-
ствие на борту этой жизни будет нам в кайф.  
Мы всегда сможем устроить лето даже среди 
самой снежной зимы, и лето будет нам за-
видовать, а если надо будет устроить зиму 
среди жаркого лета, то не вопрос – сделаем. 
Все, все, все в моих руках, стоит только взять 
и сделать».

А  на  последок она мне прошептала, что чело-
век, о котором я так часто думаю - это моя судьба.... 
От всей души я хотела поблагодарить ее за 
все эти драгоценные слова, которые сыпались 
с ее уст. Но когда я еще раз на нее посмо-
трела, она просто исчезла непонятно куда… 
После этого разговора я ощутила внезапный 

восторг. «Жизнь прекрасна!» – хотелось кри-
чать на весь вокзал. И мое сердце стало так 
быстро биться. 

Почему же не дать всем нашим сумасше-
ствиям шанс поднять нас до небес?! А тем 
людям, которые нам говорят, что у нас ничего 
не получится, мы культурно попросим постоять 
в сторонке. 

И поскольку настроение всегда бывает 
разным, то пусть же чередуется хорошее с пре-
красным, и пусть наша жизнь всегда искрится 
позитивом. Не дадим места унынию. Находите 
время для себя самого, ведь жизнь конечна. 
Жизнь у нас одна, и прожить ее нужно в режиме 
нон-стоп, чтобы было что вспомнить!

Асем МырзАБАевА, 
студентка 2-го курса 07207 

«Регионоведение»
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ЧРезВыЧаЙНыЙ И ПОлНОмОЧНыЙ 
ХудОЖНИк деВЯТОЙ ТеРРИТОРИИ мИРа

 
…Наверное, все-таки, не зря мы большого мастера – будь он поэтом, 
композитором, танцором – называем художником с большой буквы. 
для меня человек, ищущий Красоту, жаждущий ее, преданный ей и 
восхищающийся ею – художник, кто бы он ни был по профессии. 

(Б. Каирбеков. Ассиметричные лица, 1993).

Жизнь человека во многом определяется и структурируется благодаря личностям, которые 
встречаются на земном пути. Особое место в ряду моих соплеменников, которыми горжусь, за-
нимает герой этой статьи. 

Первая живая встреча с Бахытом Каирбековым – поэтом и писателем, режиссером и перевод-
чиком с казахского языка на русский – произошла в 2002 году в Риддере Восточно-Казахстанской 
области на Первом Молодежном Информационном Форуме «Кольцо Евразии». 

Нельзя сказать, что Бахыт – человек закрытый и не коммуникабельный. Загадочность, задум-
чивость, предельная сдержанность и немногословность этого человека остается привлекательной 
для многих знающих его людей. Добрых десять лет нашего знакомства и проведенных вместе с 
ним творческих встреч с учеными, преподавателями, студенческой молодежью и общественностью 
Москвы расширили границы моего мировидения и студентов РУДН и других московских вузов. 
Но до сих пор этот человек ассоциируется в моем сознании с «задумавшимся скифом», видимо, 
потому что целостность личности Бахыта и его творчество невозможно разделить, разложить и 
вместить в папочки и полочки. 

В отдельных проявлениях современной казахстанской культуры2 неординарный российский 
ученый с ризоматическим мышлением Мадина Тлостанова отмечает созидательный момент ре-
экзистенции (re-existence)� – «вос-создание позитивных жизненных моделей, миров и самоощуще-
ния, преодолевающего несовершенство и несправедливость мира. Это импульс не отрицания, не 
разрушения, а именно созидания чего-то иного, идущего своим путем, снимающего противоречия 
мира и его восприятия человеком». 

Со всей определенностью сказанное относится к многогранному творчеству не западного и 
не мейнстримовского (пост-)советского интеллектуала, свободного от культурных стереотипов, 
мимикрирующих моделей, медиа-образов, от ощущений колониальной ментальности и пребывания 
на обочине мировой культуры – поэта, переводчика, исследователя-ученого, режиссера – Бахыта 
Каирбекова. Его поэзия, проза и кино – это размышления о своей субъектности, роли, призвании, 
обязательствах. Его переводы – это точность, максимальное следование заложенному смыслу в 
оригинале; отсюда их ценность. Его научные работы (в т.ч. в научных журналах ВАК РФ) – образцы 
для молодых исследователей и ученых. Но не только для молодых. «К чему лукавить?». И некоторым 
«маститым ученым» со всеми званиями и степенями эти статьи следовало бы почитать. Хотя бы для 
того, чтобы при «ваянии» своей ясно ставить проблему, выявить нерешенные аспекты, предложить 
свое видение и решение проблемы в прозрачных формулировках. Невольно вспоминаются слова 
Олжаса Омаровича о том, что наукообразие не заменяет собой науку:

«Платон и Аристотель писали ясно. Иные диссертации, посвященные их тру-
дам, прочесть возможно, но уразуметь их смысл так же трудно, как содержание 
этрусской ‘Книги мертвых’ на полотне, обмотанном вокруг мумии.

По природе своей общественные науки должны быть хотя бы понятны обще-
ству, иначе они не выполняют своего назначения. Самые глубокие и тщательные 
исследования дисциплин, которые принято называть также мировоззренческими, 
обязаны быть научно-популярными. Популярность, то есть народность изложе-
ния, должна стать одним из главных критериев оценки значимости произведения 
гуманитарной науки».

олжас сулейменов

 «Я хочу обогреться у очага своей культуры», - пишет Бахыт.
Создавая собственные принципы, вырастающие из соответствующей локальной истории, 

гео- и телесной политики знания, Бахыт созидает процесс чувственного (визуального, слухового) 
восприятия (эстезис). Его понимание прекрасного и безобразного, добра и зла, правды и лжи, 
связанна с собственным пониманием природы эстезиса, целей искусства и творчества, его он-
тологического, этического, экзистенциального и политического статуса. Этот процесс обогащает 
наш собственный опыт постижения окружающей действительности, примиряет сознание и душу, 
освобождает от комплексов неполноценности. Очевидно, поэтому современное молодое поколе-
ние, свободное от советской риторики, внутренне качественно свободнее старшего поколения и 
очень не однородное, легко говорит с Бахытом. 

К сожалению, это далеко не всегда способны понять и принять идеологи и политиканы, пытаю-
щиеся формировать современную национальную эстетику, а затем подсовывать ее в качестве 
нормативной. И, видимо, рано пока говорить о воплощении творческой мечты Бахыта-режиссера 
создать свой фильм «Борат - 2», который бы стал определенной бифуркационной точкой в 
визуально-слуховом восприятии казахов в мире.

 Бахыту Каирбекову - 60!

 Пікір

Ә.н.назарбаеваның «Жандану» 
экологиялық-ағартушылық 
жобасына орай

Қоршаған ортаның бүкіл табиғи байланысы, сол сияқты адам әрекетінің басымдылығы 
мен соның ішінде ғылыми-техниканың қоғам өміріне жедел енуімен ХХ ғасырдың орта шенінен 
бастап, географиялық ортаның күрт өзгеруі – экология терминіне жаңаша ғылыми көзқарас 
қалыптастырады. Соңғы он жылдың ішінде экология ғылымының жаңа құрылымы басталды. 
Бүгін күрт өзгерген экологиялық мәселелерді шешуде адамның өзі жасап отырған күрделі ғылыми 
жетістіктерін ендігі жерде табиғи ортаны, адам баласының болашағын сақтау, табиғатты қорғау 
және тиімді пайдалану үшін керек. 

Адам – табиғаттың туындысы, онсыз өмір сүре алмайды.
Адам – биоәлеуметтік тіршілік иесі, яғни табиғаттан пайда болып, соның ішінде өмір сүреді, 

есейеді, қартаяды, аяғында табиғаттың заңдылығына сай өмірден өтеді. Бірақ осы аралықта өмір 
сүру деңгейінің әлеуметтік жағын өзгерте алады.

Табиғат – адамзаттың тіршілік ететін ортасы, сондықтан ол оның көптеген сұраныстарын 
қанағаттандыратын шикізат көзі болып саналады. 

Дүние жүзінің көптеген мемлекеттері өзекті экологиялық жағдайларды қалай шешудің 
жолдарын қарастыруда. Егер жалпы жүйелі құрылымдық әдіспен айтатын болсақ, олардың 
арасындағы жүйелі байланысты «адам – қоғам - табиғат» деп айтуға болады. Бірнеше саналы, 
өз ойын ашық білдіретін және өмірден өз орнын тапқан адамдар тобы бірігіп, қоғам құраса, сол 
қоғамның қоршаған табиғи ортаға деген экологиялық білімін жетілдіретін – ойлау дәрежесі өзгеше 

тұлға. Сондай тұлғалардың бірі - Әлия Нұрсұлтанқызы Назарбаева. «Жандану» экологиялық-
ағартушылық жобасының авторы бола білген  Әлия Нұрсұлтанқызы игілікті ісімен дүйім жұртты, 
әсіресе жастар қауымын бір таңқалдырған болатын.

Осындай адамзат тағдыры үшін маңызды жоба халықаралық дәрежеде талқыланып жатқан 
кезде, үнсіз қалу қолымнан келмеді.

Аталған жобаның негізгі мақсаты бұл айналаны көгалдандыру және халыққа экологиялық білім 
беру болып табылады. Осындай алып, көкейкесті жобаның өз жалғасын табуда өзімнің ойымды 
жоба авторына ашық білдірген едім.

Қазіргі кезде бүкіл әлемде адамзат баласы ғылыми-техникалық революция ғасырын ба-
сынан кешіп жатыр. Өндірістің жеделдеп дамуы, өз пайдасымен қатар зиянын тигізуде. Ауаға 
бөлінетін көмірқышқыл газының көп мөлшерін, жоба авторы көгалдандыру арқылы жойғысы 
келетінін анық білдіреді. Бұл - тек Қазақстанның ғана экопроблемасы емес, ғаламдық деңгейде 
талқылануы керек мәселе. Өйткені, көмірқышқыл газының ауада көптеп жинақталуы, «Ғаламдық 
жылынуға» әкеп соқтыратындығын көптеген ғалымдар осы күнге дейін айтып келген болатын. 
Күллі ғаламның тағдыры шешілетін кесапатты ұйымдастырушы да, одан жапа шегуші де адам 
екенін естен шығармауымыз керек. Сол себепті адамзат тағдырына алаңдаған кейбір ғалымдар 
энергияның жаңа көзін қарастыруда. Алайда жер жүзін барынша қамти алатын өзге энергия көзі 
пайда болғанша, оның орнын бұрынғы мұнай өнімдері басып тұрмақ. 

Қала экологиясынан баз кешкен адамдар экологиялық таза тұрғылықты жер іздеу мақсатында 
ормандар мен тау бөктеріне кетеді. Кейбіреулері қала өміріне қайта оралса, ал кейбіреулері сол 
жақта дүние салады. Яғни бұдан шығатын қорытынды: адам жұмыс орнын, тұрғылықты жерін 
болашақ ұрпағының денсаулығы жақсы болуы үшін тастай алады. Бірақ барлығының бұлай орман 
жағалап кетуіне болмайды, тек қалыпты өмірден қажыған адам ғана мұндай шешім қабылдай 
алады. Өйткені біз дамушы ел екендігімізді естен шығармауымыз керек. Алға қойған мақсатымыз 
анық, болашағынан зор үміт күттіретін мемлекетпіз.

Табиғат қорғау ісі бойынша Қазақстанда жыл сайын түрлі шаралар мен акциялар өткізілуде. 
Бірақ «Жандану» жобасының самғар биігі  әлі де алда деп ойлаймын.

Айбар МурзАБеКов, 
химия мамандығының 3 курс студенті

Собственное переосмысление и переработка прочитанных и увиденных канонических (и не-) 
текстов – книг и фильмов позволяет Бахыту генерировать знание, а не транслировать и пассив-
но его передавать. Производя новые смыслы и новое знание, он способствует трансформации 
сознания внимающей ему аудитории. Бахыт – не «половецкий хан», расширявший свой террито-
риальный императив посредством захвата чужих земель и народов. Художник Бахыт Каирбеков, 
влияя на сознание читателей, слушателей, зрителей, наращивает интеллектуальный императив. 
В этом он сходен с Народным поэтом Казахстана и признанным мастером художественного пере-
вода, лауреатом Государственной премии имени Абая Гафу Каирбековым – Отцом, но у Бахыта 
своя твердая поступь.

У Бахыта Каирбекова есть, что ответить Отцу, что сказать уходящему в историю и будущим 
поколениям, и современникам. Свидетельством тому является и книга «Мир Кочевья (домусуль-
манские верования и обычаи казахов)». «Почему нельзя проливать молоко на землю, нельзя на-
ступать на порог дома, нельзя спрашивать: ‘куда идешь?’». Ведь, произведение коренного ханта 
Еремея Айпина «Я слушаю землю» проникают в сознание и душу не только этнического ханта. 
Маленькому герою любопытно: Почему нельзя шуметь вечером? Что означает хохот речной 
чайки? Кому на голову могут сесть птицы?

«Когда мама случайно топором задевала Землю, она быстро ровняла порез, 
закрывая его щепками и хвоей. Я вспомнил, что так же делал и отец, если его 
топор нечаянно соскальзывал на землю. И я спросил маму, что все это значит. 
‘Это рана на теле земли, - сказала мама. – Ни в коем случае нельзя оставлять 
раны. Больно Ей’».

еремей Айпин

Бахыт осуществляет связь между эпохами и разными поколениями, создавая задуманный 
100-серийный цикл фильмов «9 территория мира». Правда, это известно по большей части в 
Москве. Грустной улыбкой сопровождается каждый раз мой «риторический ответ» на вопрос 
казахстанских студентов, приезжающих в московские вузы на стажировку: «А почему в наших 
вузах такого учебного кино-материала нет?». Возможно, причины кроются не только в чинушах 
от культуры и образования, но и в актуальном пушкинском: «Мы ленивы и не любопытны»? – Но 
все же склоняюсь больше к первой причине. 

Все 31 серии созданы с большой любовью к Девятой территории мира. Эта часть планеты 
перестает быть голой степью, неинтересной взгляду иностранцев. Для кропотливого исследо-
вателя и грамотного туриста «terra incognita»: Подземная школа Учителя,  Исчезающий святой 
Султан-эпе, Каменные шары Торыша, Знойный период великого Кобзаря, Родина казахского кюя, 
Монастыри, ускользающие в лету, Кыры-Оба и многое другое становятся осязаемыми, живыми 
объектами. С желанием вос-создать законоположения Ясы (Билик�), которыми руководствовались 
татаро-монголы в отношении православных церквей (22 серия) идет режиссер на развенчание 
стереотипов о «дикарях» и «варварах» в фильме «Андрей Рублев» признанного классика кино 
Тарковского, на привлечение внимания к последствиям семипалатинского полигона, на раскрытие 
образов героев – наших современников … 

«Девятая территория мира», осмысленная с позиции сегодняшнего дня суверенного 
Казахстана, – это глубокое понимание невозможности адаптации страны к современным со-
зидающим процессам без скрупулезного изучения и познания прошлого и настоящего своей 
родины, без позитивного наполнения национальной культуры. 

Культура 9-ой территории мира может оставаться в стороне от мировых социальных 
дебатов…

Последующие поколения могут удивляться и справедливо винить предыдущие за упущенные 
возможности, коих в истории народа, проживающего на 9-ой территории мира, было немало … 

А Художник не может остановиться… Он продолжит путь с рассветом. И снова раньше всех, 
завернувшись в белые или ярко-разноцветно-Калмыковские одежды, двинется в путь, но на 
мгновение-вечность раньше, чем мы... 

– Куда? 
– В настоящее→будущее – Елимай, чтобы Родина из белого пятна на картах «цивилизато-

ров» всех мастей превращалась в живую, пульсирующую многоцветьем красок и всевозможных 
полутонов Девятую Территорию Мира…
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Аккум – наша история

манарбек - лихой наездник, тренер

наследия. Истории многих экспонавтов связаны с событиями, 
происходившими как за пределами нашей огромной республики, 
так и событиями, происходившими здесь. Как, например, со 
становлением Советской власти в этих краях, с опубликованных 
японцами на старницах журналов известий о находке бесценного 
китайского зеркала в песках Аккума. Еще одну тайну хранит в 
себе колодец, найденный на холме в местечке Карауылтобе, что 
в 1 км от зимовки Киндикти, и в 9 км от совхоза Алмазное.

Оказывется, Аккум в давности был крепостью (для защиты 
от врагов) и имел схожую с тоннелем дорогу, вырытую в земле, 
до Карауылтобе.

Войска, стоявшие на страже в 12 километрах от Карауылтобе, 
вели наблюдения, а когда появлялся враг, незаметно спускались 

на дно глубокого колодца по ступенькам. Связываясь тоннельной 
дорогой, сообщали о приближении неприятеля в город.

Чтобы мои слова были обоснованными, приведу такой 
пример. В 1970 году на летних каникулах в отделении №1 
совхоза «Алмазное», перевозя сено, видел своими глазами, как 
в местечке Табантал дорожные строители, прокладывавшие 
трассу  Актобе-Уральск, наткнулись на подземный тоннель, 

свитый из синих камней. Это было в июле месяце.
Покойный аксакал Кошер был жителем зимовки «Чапай», 

относящейся к отделению Лебедевка совхоза «Алмазное». Он 
говорил: «Аккум был большим торговым городом. Там вели 
торговлю караваны, которые съезжались из Монголии, Китая и из 
других Восточных стран». Я попросил аксакала Кошера показать 
мне свитую из камней дорогу, которую назвали «Шелковый путь». 
Он показал мне его в местечке «Сарысай», что в 18 километрах 
от отделения Лебедевка.

Аккумский заповедник – это хребты, подобные островкам, 
растянувшиеся с севера на юг длиною в 18 километров, с запада 
на восток – на восемь.

В окрестностях встречаются косули, зайцы, лоси, лисы, волки, 
хорьки и другие животные. Из птиц: совы, сороки, утки, лебеди 
ит.д. Предостаточно и растительного мира: бадан, кумарчик 
молочай, акация, кондрилла, брунец, камыш, танцующие 

березы.
Самое главное свойство Аккума 

в том, что он представляет собой 
лекарство от многих болезней и 
утешение для души.

В целом, заповедник Аккум – 
народное наследие, место, имеющее 

большое значение для будущего, для молодых. На 
сегодняшний день заповедник Аккум со своей  историей 
представляет духовное сокровище, древнее наследие. 
Поэтому надо взять под охрану заповедник Аккум. Это 
касается не только нас, но и жителей Каратобинского и 
Чингирлауского районов.

В центре Аккума есть загадочное озеро. По форме 
оно круглое, с обрывистым берегом, вода в нем черного 
цвета.  Но к озеру близко подойти очень трудно, так как 
можно упасть в воду. Спустя день, вернувшись обратно на 
то место, я не увидел озера. Я спросил об этом у аксакала 
Кошера из Чапая. Он ответил мне, что озеро загадочное 
по той причине, что оно то появляется, то вдруг исчезает. 
Старик сам еще в молодости слышал от старших, что озеро 
не простое. Еще Кошер добавил, что помнит рассказы 
о путниках Шелкового пути, которые брали с собой в 
кожаной посуде воду из загодачного озера. У воды люди 
совершали молитвы, и на своем пути водой утоляли жажду, 
им казалось, что священная вода помогала преодолевать 
трудности путешествия.

После директора совхоза «Правда» Шубина 
этими местами интересовался бывший аким Западно-
Казахстанской области К.Кушербаев. В июне 2002 года он 
на вертолете прибыл в Аккум, чтобы все увидеть своими 
глазами.

Аккум с его массивными хребтами с трассы Актобе-Уральск 
напоминает далекий город. Есть еще одна легенда: когда в 
1917 году в Аккуме установилась Советская власть, баи, уходя 
от родных мест, попрятали там свое золото, драгоценные 
украшения, в том числе и китайское зеркало, считавшееся чудом. 
Все эти сведения, что рассказал мне при жизни аксакал Кошер, 
я передаю вам.

 аккумский заповедник - 20 лет

Наши предки оставили после себя богатое историческое 
наследство. Я часто вспоминаю услышанный мною от джам-
бейтинцев рассказ о том, как бывший председатель сельского 
исполнительного комитета Джамбейтинского района Западно-
Казахстанской области Граф, а также директор совхоза «Правда» 
этого же района, Герой Социалистического Труда Шубин при 
жизни всегда иснтересовались историей возникновения, разру-
шения той или иной мечети, церкви, могилы, даже единственного 
посаженного в степи деревца.

Заслуга этих руководителей не только в том, что они пере-
несли на лист бумаги наши природные богатства и  древнейшие 
наследия, но и в том, что должным образом извещали выше-
стоящих руководителей и просили их защитить исторические и 
природные памятники.

Расположенный между совхо-
зом «Егиндыколь» Каратобинского 
района и совхозом «Алмазное» 
Чингирлауского района, Аккум с 
древних времен считался особен-
ным местом. Рассказчики говорят, 
что ставка Алшагыр хана раньше была торговым база-
ром. Торговый рынок в центре Аккума был в тесной связи 
с Китаем и Монголией, поэтому сюда стекались все из-
вестные торговцы. К сожалению, в смутные времена эти 
торговые места и мечети были разрушены.

Согласно легендам об Аккуме, здесь в ХІІ-ХІV  веках 
процветал большой город, которым управлял Алшагыр 
хан. Доказательством тому – героические эпосы «Ер 
Таргын», «Кобыланды батыр». Барханы Аккума – город 
Алшагыр хана. Когда Кобыланды батыр, выступив вслед 
за Караман батыром, попал в руки Кобикти, Алшагыр хан 
завоевал его земли и перенес сюда свой город.

По легенде, имевшей место среди народа, это место 
разрушил Кобыланды батыр, чтобы отомстить Алшагыр 
хану.

До того, как Аккум стал заповедником в 1992 году, 
здесь побывала археологическая экспедиция ныне 
покойного ученого, доцента Уральского педагогического 
института Гаяза Кушаева. Беседа ученого с населением, 
в связи с окончанием экспедиции, заставила многих 
задуматься. Аккум привлекал внимание и бывшего 
директора восьмилетней школы из села Отрадное 
Жубаншалиева, приложившего немало сил для изучения 
и открытия Аккума, который, советуясь с профессором, 
доктором биологических наук, членом географического 
общества В.В.Ивановым, собирал материалы и экспонаты,  
найденные в песках, сведения о них, даже ездил с ними в Алматы. 
Сейчас в  школе работает музей, составленный из экспонатов 
заповедника. Особого внимания заслуживает труд экологической 
экспедиции «Аккум-92» из Каратобе во главе с заведующим 
районного отдела  образования Абаем Мухитовым.

Заповедник хранит богатую историю и биографию народного 

 национальное достояние

Как и у других народов, у казахского народа есть возник-
шие давно и передаваемые из поколения в поколения виды 
национальных игр. Если внимательно рассмотреть их, то эти 
игры возникли в тесной связи с национальными особенностями, 
повседневным бытом казахского народа и были направлены на 
развитие физического здоровья молодежи, воспитание в моло-
дом поколении храбрости, сноровки, смекалки, силы, героизма 
и других положительных черт человека.

В их числе Манарбек Жумагалиулы, который ухаживал за 
лошадьми и стал лихим наездником - тренером. Он - простой 
казахский парень, который всей душой отдавался конным 
скачкам.

Смог показать, что лошадь - это не только показатель бо-
гатства, достатка, но и символ красоты и величественности, 
стройности.

Слова «Источник искусства - народ» сказаны не просто 
так.

Как и поиски чистого жемчуга на дне океана, найти среди 
народа талантливого искусника, само представление народу 
Бектиярова Манарбека - лихого наездника - тренера для меня 
является большой честью.

В последнее время уделяется большое внимание нацио-
нальной традиции и искусству. Доказательством этому огромная 
работа и большие дела, выполняемые в рамках республики, 
города, даже области, района.

Зачинщиком строительства вновь открытого в городе 
Уральске ипподрома, развития оставшегося в задних рядах 
этой национальной спортивной игры стал начальник областного 
управления туризма, физкультуры и спорта Ондаганов Муслим 
Ондаганулы.

Цель вышеуказанной организации, т.е. «СШДП по конному 
спорту», подготовленные сделавшим выводы лихим наездни-
ком старшим тренером Манарбеком конные скачки проводятся 
ежегодно и вносят огромный вклад в совершенствование ма-
стерства спортсменов-наездников и подготовку спортсменов-
последователей, талантливых лиц для исполнения поставлен-
ных целей.

Вносящий вклад своими действиями в восстановление тра-
диций национальных спортивных игр «Кокпар», «Аударыспак», 
«Тенге алу», «Байге» и «Кыз куу», часто видим скачущего на 
коне самого руководителя Ондаганова Муслима Ондагановича 
и ставшего примером, приручившего резвого игривого скакуна, 

тянувшего в первых рядах тушу козла в кокпаре, в аударыспак 
лихо держащего свою добычу тренера Манарбека Бектиярова. 
Они по достоинству стали нашей гордостью.

Прошло немало лет, как старший тренер спортивной 
школы для детей и подростков по конному спорту мастер 
спорта наездник Бектияров Манарбек Жумагалиулы сделал 
любимым делом коневодство. Выращенные и выхоленные 
тренером резвые скакуны завоевали множество призовых 
мест во многих «кокпарах», «Кыз куу», «Байге». В свое время 
работавший скотником аксакал Жумагали занимался также 
коневодством и приучил к этому делу и сына Манарбека.

С малых лет растивший скот и познавший в совершенстве 
все его секреты, Бектияров Манарбек Жумагалиулы может 
без устали говорить о том, насколько тяжело и насколько 
интересно коневодство.

Сказать по правде, работ по поиску людей, изготавли-
вающих ювелирные украшения, пишущих узоры и росписи 
почти нет. В настоящее время становится мало стариков, 
плетущих красивые кнуты, изготавливающих сбруи и уздечки, 
изделия из рогов.

Ведь и бабушек, изготавливающих потники из сделанной 
собственноручно кошмы с красивыми узорами из шерсти. 
Может, поэтому и следует задуматься об этой проблеме.

- Мои отец Жумагали и мать Гульбану сумели привить мне 
эти черты своего характера. Я и горжусь этим. Не правду ли 
говорят: «Воспитанный отцом сын умел, воспитанная матерью 
дочь умна»?

Тема разговора после этого перешла на тему коневодства. 
У нас много спортсменов, которым если открыть путь, смогли 
бы стать чемпионами.

Конечно, у казахов нет специальных правил для тренировки 
скакунов для игр «аударыспак», «тенге алу», «кокпар», «кыз 
куу», «байге». Так как у каждого скакуна есть присущие только 
ему свои особые черты. Поэтому и их собственные тренировки 
и уход за ними бывают особенными - продолжил он разговор. 
Начиная с первого подготовленного им скакуна «звераты» уча-
ствовал в байге и стал семикратным чемпионом.

В 2007 году участвовал на конкурсе в городе Актобе на фе-
стивале национальных видов спорта «Тайбурыл», посвященных 
«Открытию мемориального комплекса Кобланды» и завоевал 1 
место в аударыспак. Исполнил «КМС» в весе 80 килограммов.

После этого также привел своего скакуна по кличке «Бумер», 

который в 2011 году на чемпионате Республики Казахстан сре-
ди взрослых, прошедшем в городе Алматы, завоевал 2 место 
по аударыспак в весе 80 килограммов, и я стал обладателем 
звания «мастера спорта». К тому же, и на праздниках приходим 
первыми и становимся чемпионами. 

Для людей, изъявляющих желание заниматься коневод-
ством, старший тренер, наездник, «мастер спорта» с высшим 
образованием Бектияров

Манарбек Жумагалиулы может многое сказать о своем 
опыте, не скрывая ничего.

Немало почти забытых наших традиций и обычаев. Поэтому, 
давайте признаем большим искусством возрождение таких 
видов национального конного спорта, как: кокпар, аударыспак, 
кыз куу, тенге алу, кунан жарыс, топ байге, аламан байге и бу-
дем внимательно прислушиваться к советам и учениям много 
познавшего в этом направлении и человека широкой души 
Манарбека Жумагалиулы. Хочу пожелать Манарбеку огромного 
здоровья и крепкого духа.

страницу подготовил: Аскар АБуБАКиров, 
собственный корреспондент журнала 

«СПОРТ ЖУЛДЫЗДАРЫ» член союза журналистов 
Республики Казахстан

Когда мы едем по трассе орал-Актобе и подъезжая к   перекрестку районов Чингирлау и Каратобе, видно 
местность,  как  большой город это – Аккум.
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Памяти ветерана 
24 февраля 2013 года на 90-м году жизни скончался ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран педагогического труда Гумар Жумабекович 
Сарсенгалиев.

Сарсенгалиев Гумар Жумабекович родился 20 октября 1923 года в поселке 
Шортанбай Денгизского района Гурьевской области, в семье рабочего. В на-
чале 1942 года добровольно призвался в Советскую Армию, затем направлен 
курсантом в Бердичевское пехотное училище в г. Оренбург. 30 апреля 1942 года 
в составе 133 дивизии был направлен на Калининский фронт. 24 августа 
1942 г. был ранен под городом Ржевом Калининской области. Воевал в Польской 
армии, которая формировалась под г. Ровно в Западной Украине. В составе 
Польской армии служил до конца апреля 1947 года, демобилизован в звании 
подпоручика Войска Польского.

За освобождение Варшавы и Польши правительством Польши был награж-
ден орденом «Бронзовый Кшиж» и медалью Победы Польши над гитлеровскими 
захватчиками, значком «Груньвальда», награжден Орденом Отечественной 
Войны и более 18 медалями Советского Союза.

В 1947 году поступил на естественно-географический факультет Уральского 
педагогического института. После окончания института в 1951 году был принят 
преподавателем на кафедре экономической географии, где проработал до 1996 
учебного года.

Работал в институте, вел научно-исследовательскую работу, выступал на 
научных конференциях в институте и за его пределами, руководил дальней ком-
плексной практикой во всех районах бывшего Советского Союза - от Прибалтики 
до Дальнего Востока, от Закавказья до Поволжья, а также во многих районах 
Уральской, Гурьевской, Актюбинской областей.

В институте вел общественную работу, был куратором студентов 4-х курсов, старшим преподавателем кафедры географии, 
деканом факультета. Занимался спортом, играл в футбол, волейбол, занимался гимнастикой, участвовал в спартакиадах между 
вузами Казахстана и Поволжья.

К 50-летию основания педагогического института был награжден грамотой Верховного Совета Казахской ССР, получил 
звание «Отличник просвещения Казахстана», «Отличник высшей школы СССР». К 55-летию Дня Победы получил поздравление 
от Президента РК Н.А. Назарбаева

Вместе с супругой Софьей Карасаевной, врачом-инфекционистом высшей категории, воспитали троих детей. 
Профессорско-преподавательский состав ЗКГУ, студенты и сотрудники выражают глубокое соболезнование родным и близким 

Гумара Жумабековича. Навсегда в наших сердцах останется мужественный образ несгибаемого воина и доброго учителя.

Коллектив зКГу им. Махамбетаутемисова

Ұстаз жүлдесі үшін өткен турнир

1993 жылы осы мектептің директоры қызметіне тағайындалды. 
Мектеп өмірінде жұмыс жанданып, жақсы жаңалықтар мен 
жеңілдіктерге жетуіне басшы ретінде ерекше үлес қосады. 

Облыстық оқу бөлімінің ұсынысымен 1995 жылы Орал 
қаласына қоныс аударады. Осы жылы Ж.Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледжге аға оқытушы ретінде жұмысқа орна-
ласып және жатақхана директорлығы міндетін атқарады. Бұл 
жылдары «Жыл мұғалімі - 2001» байқауына қатысып, бас жүлдеге 
ие болады.

2004-2008 оқу жылдары Батыс Қазақстан гуманитарлық 
академиясының «Қазақ филологиясы» кафедрасына аға 
оқытушы болып жұмысын ауыстырады. Бұл оқу орнында 4 жыл 
еңбек еткен ұстаздың бар мақсаты мен арманы мектепте жас 
шәкірттермен жұмыс жасау болатын. Бұл арманы 2009 жылы 
орындалып, №34 мектеп гимназиясында директордың оқу ісі 
жөніндегі меңгерушісі қызметіне ауысады.

Ұстаздық жолда ұстамды, еңбекқор, талап қойғыш жан 
екендігін жалпы ата-аналар мен оқу бөлімінің басшылары ескеріп, 
2009-2010 оқу жылы Серебряков орта жалпы білім беретін 
мектебіне директор етіп тағайындайды. Басшылық қызметтер 
атқарған Қуандық Оразаұлының ұйымдастырушылық қабілеті 
зор еді. Мектептің жаңаруына, жұмыстың алға басуына, ұжымның 
шығармашылықпен жұмыстануына оң ықпал жасап, өзіндік 
қолтаңбасын қалдырды...

2010 жылы мектепте «Мәңгілік есте» тақырыбында мұражай 
ашты, мектеп дәліздерін жаңа формада жабдықтап, пәндік 
кабинеттерді талапқа сай жабдықтауда аянбай еңбек етіп кетті.

Ұлағатты ұстаздың білім беру ісіндегі еңбегі ешқашан 
толастаған емес. Ол - «Сыныптан тыс жұмыстары», «Тіл 
мәдениеті», 2010 жылы «Мектеп мұғалімінің анықтамалығы» атты 
әдістемелік көмекші құралдардың авторы.

Қуандық Оразаұлы жасөспірімдерді тәрбиелеуде, білім беру-
де және шығармашылық еңбегі үшін бірнеше алғыс хаттармен, 
құрмет грамоталармен марапатталған.

Жарысқа №4 спорт мектебі, Көшім, Щапов, Махамбет, 
Дарьян, Переметное, Трекино, № 14 ЖОББМ, № 10 ЖОББМ, 
Круглоозерное ЖОББМ, Қошанкөл, № 42 мектеп-гимназия, 
Серебряково ЖОББМ қатысты, жаттықтыру шараларымен 
барлығы 90 адам өз бақтарын сынады. 

Жарыстың салтанатты ашылуында БҚО діни істер жөніндегі 
департамент бастығы Нығметов Талғат Рақымұлы, Қалалық 
мәслихат депутаты Бақтияр Ерлан Құсайынұлы, тарихшы-ғалым 
Сүлейменов Сайлау Хамитұлы, №42 мектеп-гимназия директоры 

Темірғалиев Ерік Жылқыбайұлы, Серебряков ЖОББМ директоры 
Саттықов Нұрлан Нариманұлы құттықтау сөз сөйледі.

Қуандық Оразаұлының шәкірті, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Зейнешов Бауыржан Жасұланұлы ұстазына арнаған жыр 
жолдарын тарту етті:

Жақұт жырмен толтырып кемерімді,
Ісін айтам ағамның ерен үлгі.
Жақсыларды тіліме тиек етіп, 
Өрнектейін нақыштап өлеңімді.
Қауқарсызды қашанда жақ көретін,
Барған жерге бөлектеу бақ беретін
Туралығы шындықты көзге салып,
Қара қылды қаймықпай қақ бөлетін. 
Жақсылыққа жан еді үндейтұғын, 
Тыңнан түрен кезі жоқ түрмейтұғын.
Жаны ашып жарлыға жол көрсетіп,
Қастық деген қадамды білмейтұғын.
Таба салған арнаны нұсқа қылды,
Әділдіктей арқалап ұстанымды.
Тектілердің тірлігі келте білем,
Сол ағамның сапарын қысқа қылды.
Кім-кімге де тілегім тұғыр берсін,
Нар ұлдарды бөлек те тұлым дерсің.
Соңындағы өскелең ұрпағына
Қарт Жамбылдай ғасырлық ғұмыр берсін.

Екі күн бойы турнир барысын тамашалаған жанкүйерлер 
қорытынды есепті көруге асықты. Төрешілер арасында жеңіске 
деген арман арқалап келген жас палуандардың меселін қайтару 
оңай болған жоқ. Жүзден жүйрік озатын тартысты бәсекеде шын 
мықтылар ғана топ жарып, жүлдеге қол жеткізе алды.

Салтанатты жиында сөз алған марқұм ұстаздың жары 
Даупаева Камила Тұрниязқызы осындай тамаша жарысты 
ұйымдастырған жерлестеріне алғыс айтып, өз атынан сый-сияпат 
көрсетті.

Жарыста жеңіске жеткендерге, барлық төрешілер мен бап-
керлерге сый-кәделер ұсынылып, марапат көрсетілді. Алдағы 
уақытта аталған турнир жалғасын табады деген үмітпен, спорт 
жанашырларына риза болып тарасты. 

Асқар ӘБуБӘКіров,
«Спорт жұлдыздары» журналының

Батыс Қазақстан облысындағы меншікті тілшісі

Күрес десе елеңдемейтін қазақ жоқ. Оң жанбасымызға келетін бұл спорт түрі 
халқымызды әлемге әйгілі қылды.

Самбо күресі – барлық спорт түрлерінің ішіндегі ең ерекшесі. Еңбектеген баласынан 
еңкейген кәрісіне дейін самбо десе елеңдейтін оралдықтар үшін оның орны бөлек.

Орал қаласындағы Серебряков жалпы білім беретін орта мектебінің күрес залында, 
бәрімізге белгілі ардақты ұстаз, өмірінің соңғы күндеріне дейін аталмыш мектеп директоры 
болған Қуандық Оразаұлы Даупаевты еске алуға арналған «Тектілікті ту еткен тұлға» атты 
1998-2000 жылы туылған жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған самбо күресінен 
қалалық ашық турнир болып өтті. 

Өзінің қарапайымдылығымен, адалдығымен, еңбекқорлығымен елге танымал жарыс 
иесі Даупаев Қуандық Оразаұлы 1961 жылы Жалпақтал ауданы Жалпақтал топырағында 
дүниеге келген. Білімі жоғары. 1983 жылы Орал қаласындағы бұрынғы А.С.Пушкин атындағы 
педагогикалық институтты бітірген. 

Алғашқы еңбек жолын 1983 жылы Саралжын орта мектебінен бастап, іс-тәжірибе 
жинақтаған ұстазды 1987 жылы аудандық оқу бөлімі Талдықұдық совхозындағы орта мектепке 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары етіп ауыстырады. Бұл жылдары кәсіподақ ұйымының 
төрағасы қызметін де бір кісідей атқарып, ауыл тұрғындарының ризашылығына бөленген. 

Ақын әрі батыр 
МахаМбетке 
арналған кеш өтті

Ақпан айының 27-ші жұлдызында университетімізде 
кітапхананың ғылыми бөлімінде дауылпаз ақын, дәулескер 
күйші Махамбеттің туғанына 210 жыл толуына орай 
«Махамбет – ел азаттығы үшін күрескен ақын, батыр» атты 
әдеби-сазды поэзиялық кеш өтті. 

Ж.Қадырғалиев басшылық жасаған 01107, 01109 тобының 
студенттері кешті жақсы әрі тартымды өткізді деуге толық негіз 
бар. Кеш жүргізушісі ақынның шығармашылығымен таныстырып 
өткеннен кейін, Махамбеттің өмір жолын 3 тілде Б.Дүйсенбаева, 
А.Рахимова, Р.Құрмановалар таныстырып өтті. Махамбеттің 
Баймағамбет сұлтанға айтқан сөзін З.Қасымова терме ретінде 
нақышына келтіріп орындап, көпшіліктің көңілінен шыға білді. 
Махамбетті жұртшылыққа таныстырып жатудың өзі орынсыз. 
Өйткені ақын баяғыда-ақ халқымыздың жүрегінен орнын ойып 
тұрып алған. 

Бүгінде тұрақты түрде жыл сайын Махамбет оқулары 
республика көлемінде ұйымдастырылып келеді. Ақынның 
үлкен ескерткіші Атырау қаласында батырлықтың символы 
ретінде тұр. Біздің университетімізге ақын есімі 2003 жылы 
берілген екен. Университетіміздің ақын есімімен аталғандығын 
біздер мақтаныш тұтамыз. Аталмыш шарада А.Амершеева, 
А.Пеструилова, С.Ғабитова, А.Ишанова, Н.Сидоренко, 
А.Қайрекенова, М.Ахметов, З.Габазовалар ақынның рухты 
өлеңдерінен үзінділер оқыды. М.Өтемісұлының күйлерінің де ай-
тар ойы бар, батыстың төкпе күйлерінің ішінде жоғары деңгейдегі 
күйлер десек те болады. Кез-келген күйші Махамбеттің күйлерін 
орындай алмайды. Ол үшін көп еңбектеніп, сол күйге еніп тарту 
керек. Әйтпесе, бәрі бос әурешілік. Махамбеттің 20 күйі бар екен. 
Бірақ бізге аман жеткені небәрі - 7-ақ күй. Олар: «Қайран Нарын», 
«Жұмыр-Қылыш», «Жайық асу», «Өкініш», «Шелтерлі терезе», 
«Қиыл қырғыны», «Исатайдың Ақтабаны-ай» деген күйлері 
нотаға түскен. М.Өтемісұлының «Өкініш» және «Шелтерлі 
терезе» күйлерінің шығу тарихын С.Ғабитова, А.Қайрекенова, 
Қ.Молдағалиевтер 3 тілде айтып өтті. Одан кейін А.Машенов 
«Жұмыр-Қылыш» күйін орындап берді. Әлемге танымал заңғар 
жазушымыз Мұхтар Әуезов: «Махамбет, бұрынғы, соңғы 
ақындардың ең күштісі деп саналуы тиіс» деген болатын. 
Міне, бүгінгі күні біздер ақынның мұрасын оқып, нәр алудамыз. 
Махамбеттің аңсаған арманы орындалды. Еділдің бойына 
ел қонды, Жайық суға толды. Қазақ елі Махамбетін ешқашан 
ұмытпайды, Махамбет - ұмытылмайтын тұлға.

Сен-сен едің,
Еңселісің, ерексің.
Ақиқат пен аңызға бай дерексің.
Пай, пай Бабам, Пайғамбардың атасы,
Сен еліңе ауадай-ақ керексің, - деген жыр жолдарымен 

әдеби кеш қорытындыланды. Кеш соңында ұстаздар қауымы өз 
алғыстарын жеткізді. Ақын әрі батырымыздың рухына арналған 
бұл кеш студенттер қауымын жақсы әсерге бөледі. Осындай 
маңызы бар кештер өз жалғасын табарына сенеміз.

Жанайдар БолАТБеКұлы, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 1 курс студенті

Нарында туған біртуар 
ер - Махамбет

Мен Бөкей ордасы ауданы Хан ордасы ауылында тұрамын. 
Бұл Орда ауылынан көптеген ақын-жазушылар шыққан. Сондай 
ақындардың бірі - сонау хан заманында өмір сүрген әрі ақын, 
әрі батыр атамыз Махамбет Өтемісұлы. 

М.Өтемісұлы 1804 жылы Ішкі Бөкей Ордасы, қазіргі Батыс 
Қазақстан облысының Нарын құмының Жасқұс жерінде дүниеге 
келген. Өзі өмір сүрген заманның ағымына жүйрік, қыр-сырын 
жетік меңгерген, көзі ашық, көкірегі ояу, білімдар адам болған. 
Орыс, татар, араб тілдерін тәуір меңгерген.Махамбет сол кезде 
Ішкі орданың ханы Жәңгірдың  қарапайым халықты теңдіксіз 
басқаруына шыдамай қолбасшы, батыр И.Тайманұлы  бастаған 
шаруалар кетерілісінің жалынды жыршысы, қозғалысты 
ұйымдастырушылардың бірі болды.

 Махамбеттің көптеген «Мен, мен едім» «Мұнар күн» 
«Жайықтың бойы көк шалғын», «Атадан туған ардақты 
ер»,«Ереуіл атқа ер салмай», «Ұлы арман», «Біртіндеп садақ 
асынбай», «Арғымақ, сені сақтадым»,«Арғымақтың баласы», 
«Азамат ердің баласы», «Қара нар керек біздің бұл іске», 
«Еменнің түбі - сары бал», «Жалған дүние», «Еріскедей ер 
болса», т.б.шығармаларында ұлт-азаттық қозғалыс рухы, ел 
тағдыры мен арман-мүддесі терең әрі шынайы суреттелген. 
«Халық қозғалса, хан тұрмайды тағында»,- дейді ол отты 
жырларында. Ақын өлеңдерінің басты қаһарманы - Исатай 
батыр. «Исатай деген ағам бар», «Исатай сөзі», «Арғымаққа оқ 
тиді», «Тарланым», «Соғыс», т.б. өлеңдерінде Исатай батырдың 
көркем тұлғасы, адамгершілік, қайсарлық, тапқырлық 
қасиеттері жан-жақты сипатталады. Оның «Жәңгірге», 
«Баймағамбет сұлтанға» арнаған 106 өлеңі патшаның жергілікті 
билеуші өкілдері - хан-сұлтандарға қарсы жазылған, олардың 
бет пердесін ашатын жырлар болды.

Махамбет Өтемісұлы 1846 жылы  20 қазанда әдейі 
ұйымдастырылған хан баскесерлерінің  қолынан қаза тапты.
Мен де осындай ұлы ақын, батырлар кіндік қаны тамған Орда 
жерінде дүниеге келгенімді мақтан етемін. Алайда қазіргі 
кезде Махамбет атамызға арналған Орда топырағында бірде 
бір ескерткіш дүние жоқ. Болашақта Хан ордасында ақынға 
арналған ескерткіш болса, келер ұрпақ ақын, батыр ерлігін 
үнемі есте сақтап, мақтан тұтады деген ойым бар.

Нұрбике есеНовА, 
Бөкей ордасы ауданы, Хан ордасы ауылы,

Жәңгір хан атындағы жалпы білім беретін орта мектептің 
4а сынып оқушысы

 елі үшін туған ер
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Многоуважаемая Кабира Кабошевна 

Юбилей – праздник не только для юбиляра. Тем, кто знаком с именинником, кто все эти годы получал 
частичку тепла и внимания, особенно приятно чествовать достойного человека. В эти дни отмечала празд-
ник Кабира Кабошевна Биалиева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии. Она 
ответила на несколько вопросов.

духовную пищу. Я горжусь, что являюсь выпускницей этого вуза, 
который был и (очень надеюсь) останется кузницей прекрасных 
кадров, отличающихся высоким профессионализмом. Я училась 
на филологическом факультете в 60-е годы XX века. У нас был 
очень сплоченный коллектив преподавателей, специалистов 
высокой пробы и поистине интеллигентных людей. Во главе 
факультета стоял добрый и в то же время очень требователь-
ный, строгий, принципиальный Матжан Максимович Тлеужанов. 
Это был наш студенческий папа. Студенты-филологи были 
романтиками!

-Преподаватели филологического факультета - это, пре-
жде всего, профессионалы самого высокого уровня. Кто 
из преподавателей оказал на Вас наибольшее влияние как 
Учитель, Литературовед, Методист, Языковед?

-Наибольшее влияние на меня оказала зав.кафедрой рус-
ского языка доцент Ксения Афанасьевна Утехина, которая одной 
из первых защитила кандидатскую диссертацию в Ленинграде и 
представляла, на мой взгляд, ленинградскую лингвистическую 
школу.

А Нестор Михайлович Малеча! Такое трудолюбие, такая 
целеустремленность, такой оптимизм! А какой он был простой 
в общении со студентами. Я была членом студенческого линг-
вистического кружка. Первые шаги в «науку» делала я именно 
под его руководством, исследуя проблемы русско-казахского 
двуязычия на основе анализа языка уральских казаков в по-
вести В.Правдухина «Яик уходит в море». Я бывала даже у них 
дома, ведь мы жили рядом в одном дворе (нынешний корпус 
№8 – наше бывшее студенческое общежитие).

Русскую литературу читал нам доцент Николай Гаврилович 
Евстратов, блестящий специалист, интеллигент до мозга 
костей, зарубежную – доцент Евгений Зайнуллович Салихов. 
Из методистов большое влияние оказали Клавдия Яковлевна 
Сурова, Асия Газизовна Табанова (она была руководителем 
педпрактики, которую мы проходили в русско-казахской школе 
№5 г.Актюбинска).

-Занимались ли Вы общественной работой в студенче-
ские годы? Что она дала для Вашего профессионального 
становления?

-В студенческие годы я возглавляла академсектор, кон-
тролировала посещаемость и успеваемость студентов. Летом 
и осенью участвовала вместе со всеми в сельхозработах. 
Общественные поручения научили меня быть более органи-
зованной, требовательной к окружающим и к себе, в первую 
очередь, более ответственной.

-80-летие университета не случайно совпадает с Вашим 
юбилеем. 

Вы – ученый, руководили 20 лет кафедрой. Ваши за-
слуги отмечены многими правительственными и между-
народными наградами. Какая из них представляется Вам 
самой, самой?

-Медаль «Дружба народов» (Вьетнам), 1988 г.

-Что входит в сферу Ваших интересов? Ваши увлечения 
и занятия, вызывающие положительные эмоции?

-В более молодые годы увлекалась вязанием, а сейчас 
нравится печь…

-Какие качества Вы больше всего цените в человеке?
-Честность, порядочность, профессионализм.

-Как Вы проводите отдых? Есть ли время для него?
-В последние годы - с внуками. Это особая  зона отдыха.

-Каждый из Ваших детей - сложившаяся личность, 
профессионал высокого уровня. Как происходил выбор 
ими профессии? 

-Мы не навязывали своего мнения, ограничивались со-
ветами. Выбор был за ними, детьми…

-ХХI век многие воспринимают как время жесткого 
прагматизма.

Новый век – век переоценки ценностей. Что ждёт нас, 
лириков?

Ваши пожелания сегодняшним филологам – студентам 
и преподавателям.

-Быть настойчивыми в достижении поставленной цели!

райгуль МухАМедьяровА,
студентка 3 курса группы 03304а,

стипендиатка им. Н.Назарбаева                           

-Расскажите немного о себе. Вы – выпускница филологи-
ческого факультета Уральского педагогического института 
им. А.С.Пушкина.

Что отличало филологический факультет  и студентов-
филологов в те годы?

-УПИ им. А.С.Пушкина – это альма-матер, давшая мне 

О полувековом рубеже и планах на будущее
22 февраля отметил 50-летний юбилей первый проректор ЗКГУ им. М.Утемисова, доктор исторических 

наук Асет Сембаевич Тасмагамбетов. 
Без сомнений, дата очень красивая. Многое сделано и достигнуто за почти четверть века трудовой дея-

тельности. А между тем открываются широкие перспективы для научной деятельности. О научных планах, 
роли изучения истории в духовном становлении нации поделился своими мыслями в юбилейные дни Асет 
Сембаевич.

-Асет Сембаевич, как вы сами определяете этот не-
видимый рубеж. И есть ли ощущение некой жизненной 
ступени?

-Главный подарок к юбилею я уже получил – незадолго до 
юбилея родилась внучка, я стал дедом, а это высокая ступень. 
На самом деле граница есть. И юбилей это четко показывает. 
Приходит понимание, чего действительно желаешь делать в 
дальнейшем, потому что накоплен большой опыт, знания. Что 
касается научной деятельности, то с одной стороны - вроде 
бы достигнута значительная цель, получена степень доктора 
наук. с другой стороны это обязывает новым, более глубоким 
научным изысканиям. Необходимо постоянное подтверждение 
этого звания.

-В чем конкретно вы видите такое подтверждение?
-Звание «доктор наук» требует наполнение содержанием. 

Тема религий, однажды затронутая мной, все еще неисчерпаема. 
В 90-х годах, в период моей учебы в аспирантуре, появилась 
возможность работать с документами, к которым раньше не 
было доступа. В том числе и об истории религий. С точки зрения 
историка религия есть стержень культуры народа, отражение 
его духовности. Отсюда следует: чтобы понять различные куль-
туры, необходимо знать религии. Соответственно, чтобы знать 
историю нашей страны, культуру, необходимо изучать религии 
Казахстана. Накопленный исторический материал, знания, жиз-
ненный опыт являются хорошей основой для написания новых 
работ в этой области.

-О чем они будут?
-Пока это только планы. Но с вполне реальными очертаниями. 

Об истории ислама в Казахстане, о суфизме – как культурном 
явлении. Очень интересно такое явление, как степной мисти-
цизм. Степной суфизм предполагает высокую духовность, уход 
от материального мира, духовное очищение. Степные мистики, 
ярким представителем которых мы называем Бекет-ата, были 
не просто целителями и учителями, они обладали огромными 
знаниями. Как правило, они уходили от мирской суеты в безжиз-
ненные горы, пустыни или странствовали по миру, отрекшись от 
всего материального. 

-В современном обществе молодежь атакована агитаци-
ей различных религиозных течений. Как уберечь молодое 
поколение от влияния радикальных настроений? И что вы 
скажете о духовности в современном обществе?

-Увлечение молодежью различными радикальными тече-
ниями ислама, уход в секты – явления вполне прогнозируемые. 
Это болезнь, которой общество молодого государства должно 
переболеть. После краха советской идеологии образовался 
вакуум, который чем-то должен был наполниться. Человек 
всегда находится в поиске духовной опоры. Но чтобы не стать 

марионеткой в чужих руках, он должен быть вооружен знаниями. 
Знание истории религий – это и оружие, и средство познания. И 
просвещение в этой немаловажной сфере жизни необходимо 
начинать еще в школе. 

-Какой вы видите современную молодежь, современного 
студента?

-Современные студенты ставят более прагматичные цели. У 
них более свободные взгляды на социальные явления, чем, к при-
меру, мое поколение. Они менее завязаны на чем-то, раскованны. 
Конечно, им не всегда хватает основательного образования, но 
тяга к знаниям может покрывать эти недостатки. Главное, чтобы 
отсутствие страхов за свои взгляды и социальных комплексов 
не привело к вседозволенности. Сейчас студент имеет широкие 
возможности для самореализации. 

-Мы устремлены в будущее. Но у нашего народа есть 
большой исторический опыт, без которого невозможно по-
строить новое общество. Что из уроков прошлого применимо 
в наше время?

-История казахской государственности уходит корнями в 
кочевое прошлое. Это была по-своему интересная, стройная 
система, при которой просматривалась так называемая «степная 
демократия». О высоком уровне самоорганизации говорит тот 
факт, что в традиционном казахском обществе не существовало, 
к примеру, таких институтов, как тюрьма, внутренний аппарат 
насилия, не было сирот. В истории казахской земли никогда не 
было религиозных войн. Религия не была политизирована и не 
выступала орудием в руках политических сил. Конечно, модель 
той государственности перенести в современные рамки невоз-
можно, многое утрачено навсегда. Но знание истории, наличие 
исторической памяти народа, собственного менталитета – хоро-
ший фундамент для сохранения цивилизационных основ своей 
культуры.

Здесь пришлось сделать небольшой перерыв, поскольку, 
несмотря на юбилей, в работе первого проректора перерывов 
не предусмотрено. Уделенное для интервью время истекло, 
и осталась возможность задать еще один вопрос, который, 
естественно, коснулся организаторских способностей Асета 
Сембаевича.

-Известно, что должностные обязанности первого про-
ректора, четко прописанные где-то в документах кадровой 
службы, на самом деле не имеют каких-то четких границ. 
Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 
руководитель?

-Ответственность.
Что ж, этим кратким ответом можно было завершить интер-

вью. Но портрет юбиляра был бы неполным, если хотя бы парой 
фраз не коснулись его личных качеств. Он строг и требователен. 

Но эти необходимые для любого руководителя качества смяг-
чены умением создать атмосферу доверительности. И тогда 
самые, на первый взгляд, невыполнимые задания, подчиненными 
выполняются неожиданно легко. 

Любой руководитель в арсенале своих организаторских 
способностей имеет качества, на котором держится его умение 
управлять людьми. Такими качествами, можно назвать скурпу-
лезность и дисциплинированность. Жаль только, что совсем не 
остается у первого проректора времени на спорт, ведь будучи 
деканом истфака он лично водил коллектив на все спортивные 
соревнования вуза.

Асет Сембаевич одинаково свободно говорит на двух языках 
– казахском и русском. И это, по словам Тасмагамбетова, заслуга 
родителей, пожелавших, чтобы сын учился на русском языке, 
но при этом в семье свято соблюдались казахские традиции и 
говорили на родном языке. И вот, переступив порог своего пяти-
десятилетия, Асет Сембаевич Тасмагамбетов, историк, первый 
проектор одного из старейших вузов страны, изучая историю 
многонациональной, многоконфессиональной родины, остается, 
верный заветам отца, искренним сыном казахского народа.

Беседу вела Марта дЖуМАГАлиевА
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как нельзя кстати вспоминается веками проверенная 
народная мудрость – «хорошего понемножку». Поэтому 
давайте будем чаще устраивать каникулы и как можно 
ярче и насыщенней проживем тот миг, что сегодня на-
зывается жизнью!

Айгерим рахимова:
-Зимние каникулы – это очень 

веселое время. Пусть они счита-
ются длинными, я не теряла вре-
мени даром. Прогулки с друзьями, 
каток и лыжи, санки и тюбинги. 
А вечерами общение с родными 
через интернет.

Зимние каникулы – это еще и 
Новый Год, который встречали 
всей семьей. Утром меня с се-
стренкой ждали под елкой подар-
ки. Я очень хорошо отдохнула!

Алия саймуханбетова:
-Зима – мое самое любимое 

время года. Хрустящий снег под 
ногами, снежки и санки с горки, 
катание на лыжах и коньках. Жаль, 
что зимние каникулы не такие дол-
гие, как летние. Они длятся всего 
пару недель. А еще зимой Новый 
год и Рождество. Это мои люби-
мые праздники. Из-за каждого угла 
доносятся рождественские песни, 
что тоже создает своеобразную 
атмосферу праздника. Конечно, я также люблю новогод-
ние подарки, которые мои родители и друзья дарят мне. 
Но больше всего мне нравится момент 31-го декабря, 
когда часы бьют 12 и вся семья собирается вместе, во-
круг праздничного стола. 

Бибигуль дуйсенбаева:
-Как и в детстве, в новогоднюю 

ночь под елкой я нашла подарки от 
Деда Мороза: футбольный мяч, 
книгу Артура Конан Дойля «Собака 
Баскервилей», красивые тетради 
и много сладостей. Это, конечно, 
главное событие зимних каникул. 
Затем были поход в гости к бабуш-
ке с дедушкой, прогулки с друзья-
ми, представление возле елки на 
театральной площади. Вспомнив 

недавнее детство, я рассказала Деду Морозу стишок, и он 
мне подарил фотоальбом. На Рождество было шуточное 
гадание. А на старый Новый год, 14 января, нарядились в 
костюмы и пошли посевать по соседям и родственникам 
и заработали целый мешок сладостей, фруктов и денег. 
Так пролетели мои зимние каникулы.

Куаныш Мулдагалиев:
-Начало каникул совпало с 

Новым Годом, моим Днем Рождения 
и успешным окончанием сессии, 
так что начало было довольно 
радостным. Не менее приятными 
остались в моей памяти вос-
поминания и об остальной части 
каникул. Мозг, что так усердно 
трудился на протяжении учебы и 
чуть не покинул пределы черепной 
коробки во время сессии, наконец-
то получил свою порцию заслуженного отдыха. Организм 
тоже не отставал, наверстывая упущенные во время за-
нятий часы сна, валяясь по утрам в постели и не желая 
отправляться навстречу труду праведному.

О первых в моей жизни студенческих каникулах у меня 
сложилось только самое хорошее впечатление. И тут 

Зимние каникулы Зимние каникулы 

Любить – значит беречь
В настоящее время антропогенное воздействие человека на окружающую среду возрастает: это промышленные 

комплексы по переработке минерального и углеводородного сырья, деятельность сельского хозяйства и многое другое. 
Наиболее актуальным на сегодняшний день является добыча и переработка нефти и газа. В погоне за нефтью человек 
безжалостно теснит природу: вырубает леса, захватывает пастбища и пашни, загрязняет окружающую среду. 

«Прежде природа угрожала человеку, - писал Ж.И.Кусто, - а 
сейчас человек угрожает природе». Эти слова известного фран-
цузского ученого-естествоиспытателя определяют нынешнее 
соотношение сил в органическом мире. Своей неразумной 
деятельностью человек может поставить природу на грань био-
логической катастрофы, которая отзовется, прежде всего, на 
нем самом. Оправдываются слова французс кого поэта Ф.Р. де 
Шатобриана: «Леса предшествуют человеку, пустыни следуют 
за ним». Уже сейчас, по выражению Дж. Марша, «Земля близка 
к тому, чтобы сделаться непригодной для лучших своих обита-
телей». Под «лучшими обитателями» американский ученый 
подразу мевал людей.

В настоящее время человечество переживает углеводо-
родную эру. Впервые в мире решение проблемы добычи, пере-
работки, а также получения синтетической нефти в большом 
количестве было осуществлено в кайзеровской Германии в 
период первой мировой войны. Германия оказалась полностью 
отрезанной от природных источников нефти, а армии нужен был 
бензин. Поэтому немецкие ученые обратили свои взоры к «не-
бесам», так как возможность синтеза нефтя ных углеводородов 
из оксида углерода и водорода (эта смесь получила название 
водяного газа) могла решить возникшую проблему. Немецкие 
ученые Фишер и Тропш создали технологию получения синте-
тической нефти: синтез нефти осуществляется путем контакта 
водяного газа, полученного из бурых углей при температуре 
180-200 °С и атмосферном давлении с оксидными железно-
цинковыми катализаторами. Были построены целые заводы по 
производству искусственного топлива, которые успешно экс-
плуатировались многие годы. Но вот кончилась война, возросла 
добыча естественной нефти, цены на нее упали. Синте тическая 
нефть Фишера - Тропша уже не могла конкурировать с ней, и 
производство было свернуто.

Но сейчас данная идея искусственной нефти вновь приоб-
ретает актуальность, так как увеличилось количество углекис-
лоты, которая вредно влияет на окружающую среду, что пред-
ставляет собой не только экологическую, но и экономическую 
проблему.

Огромное количество сжигаемого топлива ежегодно постав-
ляет в атмосферу миллиарды тонн углекислого газа (диоксида 
углерода). В настоящее время лишь 10% его поглощается 
растениями. Многие ученые видят в таком катастрофическом 
увеличении концентрации углекислого газа в земной атмосфере 
определенную опасность. Как же от него избавиться?

В связи с этим прежде всего необходимо из атмосферы 
воздуха получить угле кислый газ. Для этого воздух можно 
вымораживать, разделять с помощью пористых мембран или 
соединять при определенных усло виях с газообразным аммиа-
ком. При этом образуется углекислый аммоний, который легко 
разлагается на аммиак и диоксид углерода под действием 
тепла. Полученная чистая углекислота является продуктом для 
дальнейшего синтеза нефти, разлагая ее на оксид углерода 
(угарный газ) и кислород. Реакция разложения углекислоты 
требует больших затрат энергии, которую проводят в атомных 
реакторах при температуре 5000 °С в присутствии катализа-
торов. А далее оксид углерода синтезируют с водородом, и 
можно получить “небес ную” нефть. Процесс получения синтети-
ческой нефти является одним из наиболее перспективных путей 
ограждения среды от загрязнения и может быть полностью 
комплексным автоматизированным  процессом. 

Синтезирование нефти из воздуха позволяет поглощать 
углекислый газ, уменьшение концентрации которого приведет 
к предотвращению глобального потепления, таяния ледников 
и т.д.

Тяга человека к природе растет. Ежегодно в нашей стране, 
покинув городской уют, люди уходят жить на природу, образуя 
так называемые экопоселения. И это не банальный побег от 
цивилизации, а образ жизни, при котором человек стремится 
не подчинить природу для своей бытовой выгоды, а, используя 
высокие технологии и при этом не нарушая природной гармонии, 
вписаться в окружающий мир.  

Часто можно услышать о любви к природе. Однако наша 
любовь к природе не должна носить потребительского характе-
ра. Слово «лю бить» должно у нас отождествляться со словом 
«беречь».

Наш дом - планета Земля - это всего лишь маленький голу-
бой кораблик, летящий в суровом и недоброжелательном космо-
се. Ю.А. Гагарин записал в своем дневнике: «Облетев Землю в 
корабле-спутни ке, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать ее!» 
От каждого из нас зависит судьба живой и неживой природы. 
Проблема охраны окру жающей среды должна стать государ-
ственной проблемой в каждой стране. Рациональное исполь-
зование ресурсов биосферы, минеральных ресурсов Земли, 
бережное отношение к природе - единственно воз можный путь 
спасения живой среды и самого человечества.

Айбар МурзАБеКов,
студент 3 курса ЕГФ

Студенты 1-го курса специальности «Биология» естественно-географического факультета, где куратором Нуржан Рахметович Мулдаханов, кандидат сельско-
хозяйственных наук, поделились своими впечатлениями о первых в их жизни студенческих зимних каникулах. Вот что они рассказали.

Армат Айдын:
-Зима – очень хорошее время 

года. На улице всё белым-бело, 
природа словно замерла в ожида-
нии чуда. А чудо – это Новый Год! 
Праздновать Новый Год к нам до-
мой приезжали гости. Было весело! 
После того, как часы пробили 12, я 
со своим другом вышел на улицу. Мы 
играли в снежки, катались с горки 
и зажигали бенгальские огни. Когда 

вернулись домой, мы напоминали снеговиков. Мы весели-
лись всю ночь до самого утра. На следующий день гости 
разъехались, но праздничное настроение осталось.

Зимние каникулы – не только отдых. Я занимался 
каратэ и сдал экзамен на 6 кю, а также я ходил на курсы 
английского языка. 

саида Габитова:
-Хоть зимние каникулы и длят-

ся всего три недели, зато было 
весело и ярко. Все потому, что на 
зимние каникулы приходятся мои 
любимые праздники – Новый Год 
и Рождество! Зимние каникулы 
дают возможность отдохнуть от 
учебы, пообщаться с близкими и 
посвятить время своим любимым 
занятиям. Зимой, когда на улице 
морозно, я люблю посидеть с книгой у окна и послушать 
музыку. А когда выпадает снег, я иду гулять на улицу. Все 
вокруг белое, кажется, что ты попала совсем в другое 
измерение. Так красиво вокруг! Можно покататься на 
катке или слететь на санках с горки, или даже поиграть 
в снежки и сделать снежную бабу. Это всегда весело для 
всех – и детей, и взрослых. Зимние каникулы – чудесная 
пора. Жаль, что они быстро заканчиваются.
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Вкусы бывают разные. Музыкальные 
вкусы - отдельная тема, даже целая наука, 
которая может раскрыть личность любого 
человека через разные жанры. И мы рас-
спросили студентов нашего университета 
об их личных музыкальных предпочтениях:

Дина Капезова, филфак,1 курс:
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-Lara Fabian. Меня восхищают ее голос, реперту-
ар и хиты. Она мастерски умеет петь от души. Мадина 
Садвакасова - очень милая и приятная исполнительни-
ца, нравится смотреть репортажи о ней. Игорь Крутой – его 
игра на рояле, так что все песни и композиции мне очень нравятся. 

Молдир Жаулыбаева, факультет культуры и искусств, дизайн, 1 курс:
-Maroon 5 - невероятные песни, музыка, голос солиста - сво-

дят с ума. Очень люблю их! Нюша - певица она хорошая, но мне 

СМИ и компьютерные игры как 
причина подростковой преступности

Одну из острейших проблем на сегодняшний день представляет собой подростковая преступность. И 
проблема эта существует во всем мире. 

Возникает вопрос: откуда такая жестокость в столь раннем возрасте? Откуда столько агрессии в отно-
шении окружающих?

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо представить обыч-
ный день обычного школьника. Он приходит домой, чисто автома-
тически включает телевизор и компьютер, выходит в Интернет… 
А что он видит по телевизору и на просторах Интернета?

Информация, распространяемая с использованием СМИ, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, при обороте рекламной продукции, электронных и ком-

пьютерных игр, кино-, видео-, иных аудиовизуальных 
сообщений и материалов, все чаще оказывает 

на детей психотравмирующее и растлеваю-
щее влияние, побуждает их к рискованному, 

агрессивному, жестокому, антиобществен-
ному поведению, способ-

ствует их виктими-
зации, облегчает 
их вовлечение в 

совершение пре-
ступлений, 

и н ы х 

антиобщественных и противоправных деяний.
Еще одним источником преступного поведения у подростков 

от 10-18 лет становится посещение компьютерных клубов, где наи-
более частыми играми  являются так называемые «стрелялки», 
сутью которых является «убить» команду противника.

Телевидение и игры демонстрируют им новую агрессивную 
модель поведения, которая позволяет быстро и эффективно 
разрешить возникшую конфликтную ситуацию. Согласно иссле-
дованиям, дети проводят у телевизора больше времени, чем в 
школе. К возрасту 18 лет типичный американский ребенок про-
смотрит более 200 тысяч актов насилия, в т.ч. 16 тысяч убийств. 
На телеэкранах в среднем транслируется 812 сцен насилия в час; 
но и детские программы, мультфильмы тоже содержат подобные 
сцены - до 20 в час.

В связи с этим, 12 декабря 2012 г. в Мажилисе в рамках 
Комитета по социально-культурному развитию состоялась пре-
зентация депутатского законопроекта «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Согласно пояснению авторов, законопроект разработан, 
исходя из необходимости приоритетного обеспечения защиты 
прав ребенка, в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, направленными на обеспечение 
информационной безопасности детей, в том числе закрепленными 
в ратифицированной Республикой Казахстан Конвенции ООН о 
правах ребенка (1989 г). 

Актуальность принятия Закона обусловлена неотложной по-
требностью в создании эффективных механизмов обеспечения 
прав ребенка на информационную безопасность в условиях 
современного информационного пространства путем защиты 
детей от информации, причиняющей вред их физическому и пси-
хическому здоровью, полноценному нравственному, духовному, 
психическому, физическому и социальному развитию.

Необходимость разработки и принятия данного закона объ-
ясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интен-
сивного развития новых информационных технологий (Интернета, 
мобильной и иных видов электронной связи, цифрового вещания) 
в наибольшей степени подвержены негативному информацион-
ному воздействию. 

Будем надеяться, что с принятием этого закона негативное 
влияние СМИ и компьютерных игр на сознание подростков будет 
снижаться, а вместе с ним и уровень подростковой преступности 
в нашей стране.

Наргиля КулиевА, 
студентка специальности «Юриспруденция», 

группа 08303

больше нравится как она танцует. У нее яркая энергетика. Adam Lambert 
- Красивый гей. Я в восторге от его клипов, его стиля. Его ни с кем не спутать.

Асмунар Бектенов, филфак, переводческое дело, 1 курс:
-Blink182, Sum 41, Dcteater - одинаково нравятся текстами, музыкой. Они чувствуют то же, что и я.

Ильяс Айтжанов, филфак, 2 иностранных языка ,1 курс:
-Robbie Williams - нравится, как он поет. Akon - очень крутой певец, люблю слу-

шать его совместные песни с другими певцами, реперами. Nikol Scherzinger - очень краси-
вая, с сильным голосом. Люблю ее как сольную певицу, и как лидера Pussycat Dolls.

Бауыржан Жасымов, физико-математический факультет, информатика, 1 курс:
-Linkin Park - популярная группа, которая покоряет все больше и больше любителей музыки. У них 

очень сильная музыка, глубокие тексты. Их нельзя не любить! Сплин - группа на все века. Каждая песня 
затрагивает что-то личное. Би-2 - некоторые их альбомы имеют золотой статус, а это уже что-то значит. 

опрос провели яна Гумарова и ләззат Шыңғалиева, студентки филологического факультета, 1 курс.

Жастарды біріктіретін күш - еріктілік
2012 жылдың 14 ақпанынан бастап БҚМУ еріктілер тобы  құрылып, әр түрлі мамандықтар бойынша білім алып жатқан ерікті, 

жігері күшті, альтруист студенттерден жиналған топ құрылды. Негізгі мақсат - өзіне емес, өзгеге көмек қолын созатын, жана-
шыр, үлкендерге көмегін аямайтын   студенттердің  бос уақытын ұйымдастыру. Университетте былтырғы жылы құрылған сол 
топқа  1 жыл толып отыр. Осы аз уақыттың ішінде жасалған істер аз емес. 1 жылдың ішінде еріктілер 30 студентпен толығып, 
облысымыздағы «Қариялар үйімен», «Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» тағы басқа облыстағы орталықтармен тығыз бай-
ланыс орнатты. Еріктілермен жұмыс жасау барысында,  шаралардың легі -  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар-
мен достық қарым-қатынас орнату, салауатты өмір салтын насихаттау, дәстүрлі мерекелерді дәріптеу, қарияларымызға бір 
сәт күлкі сыйлау мақсатында өтуде. «Жалғыздың  үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас,- дегендей,  ынтымақтастықта жұмыс 
жасаған еріктілер тобының құрамындағы студенттерімізге алғысымыз шексіз.

Сөз кезегі еріктілер ұйымының құрамында еңбек еткен студенттерде:

Балалар ауылына барғанда...

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың еріктілері тобының 
құрамына  қабылдандым. Еріктілердің туған күні 14-ақпан 
болғанымен, еріктілердің алғашқы жиналысы 24 ақпан 2012 
жылы 24 ерікті студенттің қатысуымен өтті. Осы күннен 
бастап «Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» 
(ООҮБА) және «Қарттар үйімен» жұмыс жасай бастадық. 
Алғашқы іс -шарамыз ООҮБА-ның оқушыларымен 
тренинг өткізу болды. Кейін осы айдың ішінде қарттар 
үйіне концерттік бағдарламамен бардық. Қарттардың 
немерелеріне деген сағынышынан туған асыл сөздерінен 
кейін жыламаудың өзі қиынға соқты. 

Биылғы жылы №1 емхананың еріктілері бола жүріп, 
көптеген денсаулыққа қатысты мәліметтерді біліп, салауатты 
өмір салтын қала тұрғындарына дәріптедік. 

Мен ерікті болғаныма қуанамын. Осы бір жылдың ішінде 
өмірлік маңызы бар көп нәрселерді білдім. Ең басты ұққан 

нәрсем: «Бір отбасы болу үшін бір ана мен бір әкеден дүниеге 
келудің қажеті жоқ. Отбасы - ол тұрып жатқан үй, оның ішіндегі 
мүлік те емес. Отбасы - бұл жақсы көру, қиын шақта қолдау және 
сенім, бірге қуана білу».

Бізге 1 жыл!
Ж.зданова, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 

3 курс студенті: 
- Құрылғаннан бері 1 жылдың ішінде еріктілердің басқан 

қадамы нық, игі істерге құлшынысы  мол екені белгілі болды. 
Осы уақытта біз балалар ауылымен, қарттар үйімен тығыз 
байланыста болып, көп нәрсені ұғындық, өмірде әр нәрсенің 
қадір-қасиетін түсінуге, өзімізге деген  сенімділікті нықтап, әр 
атқан таңды  күлімсіреп  қарсы алуға үйрендік.

Ерікті бола жүріп, біз балаларға қуаныш, жайдарлы күлкі  
сыйлауға себепші бола алдық, ата-әжелеріміздің ризашылығына 
бөленіп, жүректен  шыққан ыстық  лебіздері мен ақ тілектерін 
естідік. 

Еріктілер тобының болашағы зор деп сенемін. Болашақта 
бұл топ дамып,  жетіліп, өзгелерге кішкене болса да пайдам 
тисін деген еріктілермен толығып игі істері молая берсін деп 
тілеймін.

дайындаған: А.с.ЖАқсыҒАлиевА, 
«БҚМУ еріктілер тобының» жетекшісі

зухра Айтуарова, 01106-топ студенті:
- Жаңа жыл қарсаңында волонтерлермен бірге Балалар 

ауылына барған болатынбыз. Уақытымыздың қызық өткені 
соншалық, қас-қағым сәт те зымырап өте шыққанын аңғармай 
қалдық. Ізбасарларымызға Жаңа жыл қарсаңында ақ ниетті 
тілегімізді жолдадық. Балалар да көңілді шарадан тыс қалмай, 
өз өнерлерін көрсетіп, шағын концерттерін арнады. Әр түрлі 
ойындар ойнап, қолымыздан келгенше көңілдерін көтеріп, кештің 
жақсы өтуі үшін барымызды салдық. 

Кеш көңілді өткенімен, өмірдің қыр-сырын түсініп үлгермеген 

бейкүнә балаларға қарап, көңілім құлазыды. Ананың мейірімі 
мен махаббатының не екенін сезбей, а ялы алақанының жылуын 
сезбей өсудің қаншалықты қиын екенін түсінгендеймін. Иә, «ана-
сы бар адамдар бақытты екен-ау, расында» -деймін ішімнен. 
Сондықтан, аяулы аналарымыздың дені сау болып және 
әрдайым қасымыздан табылып, жүре берсе деп тілеймін.

Мен еріктімін!
Гүлмаржан Мұратқалиева, 04201 а тобының студенті:
- Бірінші курс оқып жүрген кезімде жаңадан ашылып 

жатқан, балалар мен қарттарға көмектесіп, сонымен қатар қарт 
ұстаздарға құрмет көрсетуді дәріптеу мақсатында құрылған 
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Ана деген - бәйтерегі өмірдің...
Кез келген адамның бойындағы мінез-құлқы, жан-дүниесінің сұлулығы, әдептілігі - барлығы-барлығы 

ең алдымен, анамыздың ақ сүтімен, әлпештеген ақ жүрегімен бойымызға дарығанына ешкімнің таласы жоқ. 
Ананың балаға деген махаббаты шексіз, ал баланың ше? Бәрімізге белгілі, 8-наурыз - Халықаралық әйелдер 
күні, яғни асыл аналарымыздың, аяулы апа-сіңлілеріміздің мерекесі.  Осы орайда студенттерімізден «Анаңа 
қандай сыйлық  лайықты деп ойлайсың?», «Анаңа қандай сыйлық алмақшысың?» деген сұрақтарға жауап 
іздеп көреген болатынбыз. Ендеше, жігіттеріміздің ойын білейік...

Нүркен Әмірашев: Біріншіден ана-
ларымыз ды, әжелер ім і з д і ,  с і ң л і -

қарындастарымызды, жалпы барша 
нәзік жандыларды осынау келе жатқан 
8-наурыз - Халықаралық әйелдер 
күнімен құттықтаймын. 

Әйелдерд і  еркек терден көп 
дейді, 

Ойбай, ойбай бола берсін көп 
мейлі. 

Әйел деген әдемі ғой, әдемі,  
Әдемілік бізге көптік етпейді-, деп Мұқағали 

атамыз жырлағандай, қашан да сұлулықтың, сымбаттылықтың, 
сонымен қатар Әлия мен Мәншүк, Сәбира мен Ләззат сынды 
нағыз қазақ қызына тән ерліктің, қаһармандықтың жаршысы 
болып келе жатқан әйел затына деген тілек толастамақ емес. 
Мен осынау айтулы мерекеде өз анамды да құттықтағым келеді. 
Менің ойымша, анама қандай сыйлық алып берсем де, бәрінен 
биік тұратыны – «Анашым, сіздің мерекеңіз ғой»,- деп бетінен 
бір сүйіп, ыстық лебізімізді жолдауымыздың өзі анамыз үшін 
теңдессіз сыйлық деп ойлаймын. 

Жарқынбек Теңелгенұлы: Түн ұйқысын 
төрт бөліп, бесік тербеп білегі талып, 
ақ сүтімен асыраған, ақ жаулықты 
анама әр күн сыйлық сыйласам да 
артық емесі ақиқат. Көңіліне ме-
деу болып, әр күн анамды жақсы 
жаңалықтармен қуантып тұруға ты-
рысамын бүгін де. Өйткені, мен ауы-
лымнан, анамнан алыста арман қуып, 
білім алып жүрмін. Осы мерекеге орай, 
анам мен қарындасым  Қызғалдаққа 
мереке естелігі ретінде заттай сыйлықтар 
табыстамақпын жылдағы әдет бойынша. Мен бұл әлемнен ақ 
анашымның тырнағына татитындай сыйлық таба алмаспын. 
Анамыз үшін басты сыйлық - ұл-қызының амандығы, ал біз үшін 
анамыздың амандығы құны жоғары сыйлық екені даусыз. 

Б а р ш а  а қ ж а у л ы қ т ы  а н а л а р ы м ы з ,  қ а р а  к ө з 
қарындастарымызды келіп жеткен халықаралық мерекелерімен 
құттықтаймын. Әлемді әлдиімен тербеткен аналарымыз аман 
болсын!

Сәбит Махамбетов: Көктем өзінің 
жылулығымен, шырайлы таң шапағымен 

адамдардың жүрегіне жылулық сый-
лайтын мезгілі екені бізге мәлім. 
8-наурыз - Халықаралық әйелдер 
мейрамы, яғни дүниедегі нәзік жан-
дылар мейрамы. Көктемнің баста-

луымен келетін бұл мереке аяулы 
нәзік жандыларға қуаныш сыйлайды. 

Мен бұл мерекеде барлық аналарды, 
а п а - қарындастарымызды құттықтаймын және де 
ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, дүниедегі барлық жақсылықтарды 
аруларымызға тілеймін. «Ана бір қолымен бесікті тербетсе, бір 
қолымен әлемді тербетеді» деседі. 

Әрине, мен бұл мерекеде өзімнің анамды құттықтай оты-
рып, асыл анама дүние жүзіндегі барлық жақсылық атаулыны 
тілеймін. Аяулы аналар, ару қыздар, сендермен бұл өмірдің 
мәні зор. 

Мерекелеріңізбен, әрқашан өміріміздің гүлі болып жүре 
беріңіздер!   

Айболат Серікжанов: Аналы баланың 
өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Жылына 

бір-ақ рет келетін мерекеде тек сыйлық 
алу міндетті емес деп ойлаймын. 
Анаңа рухани жағынан жақсы әсер 
ететін, өз қолымен жасалған ашық 
хат немесе жыр жолдарын арнап, 
өлең оқып берсең де құнды сыйлық 

деп ойлаймын. Бірақ та бұл өмірде 
анамыз үшін ең қымбат сыйлық, ол - 

балаларының амандығы мен саулығы.

Жанайдар Болатбек: Бұл мейрамның 
ерекшілігі мен маңызы зор. «Ананың 
көңілі балада, баланың көңілі да-
лада» дегендей көбіміз осы мей-
рамда анамызға сыйлық жасап, 
ол кісілердің көңілін бір көтеріп 
т а с т а у ғ а  т ы р ы с а м ы з .  П е н д е 
болғасын жерде кей сәттерде сынық 
көң іл арқадан қағып, жақсы бір 
сыйлық алғанды қалайтыны рас. 
Менің ұғымымда сыйлықтың бағасының 
қымбаттылығында емес, ең басты оның 
шын көңілмен, ақ ниетпен берілгендігінде деп ойлаймын. 
Әрбір адам анасына сыйлық жасап тұруы керек. Осы орайда 
тек сыйлық жасау тек мерекеде болуы керек деген кері пікір 
тумауы керек. Кішкентай күнімде анама құттықтау хат пен гүл 
сыйлаған болатынмын. Одан кейінгі есте қалғаны, інім екеуміз 
шәйнек сыйлаған болатынбыз. «Жұмақтың кілті - ананың 
аяғының астында»,  «Анаңды Меккеге үш рет алып барсаң да, 
қарызыңнан құтыла алмайсың» деген сөздердің өзі ана сөзінің 
қадір-қасиетін ұғындырып тұрғандай. 

Біздің әрбір жетістігіміз үшін қуанып, көңілі бір марқайып 
қалатын анамызды ренжітпейік. Биылғы халықаралық әйелдер 
күніне анашыма қандай сыйлық жасауды ойлап жүрмін. Студент 
болғасын жерде ол кісілердің өздері берген ақшаларына 
сыйлық алу да бір жағы ыңғайсыз сияқты. Болашақта жақсы 
жұмыс істесем, міндетті түрде естен кетпес ерекше сыйлық 
жасаймын деген ниеттемін. 

Ең бастысы жаны мейірбан, жанары мейірімге тұнып 
тұратын аналарымыз аман болсын дегім келеді.

Бауыржан Оралбайұлы: Көктемнің 
алғашқы мерекес і - халықаралық 

әйелдер мейрамы! Анамыз, апа-
қарындастарымыздың және де 
құрбыларымыздың төл мерекесі. 
Қандай сыйлық сыйлауға бола -
ды? Қандай сыйлық болмасын шын 
жүректен сыйласа, ол әрбір жанның 

көңілінен шығады деп ойлаймын.  
Қазақ қыз баланы гүлге теңегендіктен, 

г ү л сыйласа, ол да орынды болар. Және де 
ата л ған мерекеге арналған естелік сыйлықтар мен тілек 
қағаздар сыйлаған жөн деп есептеймін. 

дайындаған: Гүлфани хАМзиқызы, 
филология: қазақ тілі мамандығының 2 курс студенті
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!Ана туралы толғау

«Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк артпа»
 Адамзат жүріп өткен небір ауыр жол, алмағайып заманнан 

ұрпағын аман-есен бүгінгі күнге жеткізген Әйел-Ана құдіретін 
жырмен өрнектеп, әнмен әлдилеп, сөзбен айтып тауысу мүмкін 
емес. Өйткені, ана жыры - адамзатпен бірге  жасар мәңгілік 
тақырыптардың бірі. «Ана» тақырыбын шығармасының өзегіне 
айналдырған қазақтың классик жазушысы Ғабит Мүсірепов 
былайша толғанады. Сенің іздейтінің - бір-ақ жан. Ол - ана. Ол 
саған бәрінен де қымбат. Сен үшін ол жалпақ дүниеден де үлкен. 
Сондықтан да сен бір-ақ жанды білесің. Ол - ана. Міне, анаға де-
ген үлкен махаббат сенің құндақта жатқан күніңнен басталады. 
Ананың жолы басқа. Ана десе толқымайтын жүрек, тасымайтын 
қан, сезбейтін сезім болуы мүмкін емес! « Мен білетін қазақ әйелі 
қазақпын дейтін қаракөз, қара баланың анасы, сенің жүрегің 
нәзік, сенің махаббатың балаға тіл жеткісіз биік». 

Адамзат өзі сан мыңдаған жылдар бойғы даму тарихында 
ақиқат құндылықтарға алуан түрлі көзқараста болып келеді. 
Алайда, бір ғажабы сол - жер шарын әр кезеңде мекендеген 
халықтар мен ұлттар түптің түбінде өмірінің өзі табындырған 
ортақ шындықты сөзсіз мойындап, әйел затын ұлықтауға көшті. 
Мысалы, ертеде арабтар әйелді төмен етекті деп есептеген. Тек 
Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз ғана әйелдерге адамдық құқық 
беруді міндет етіп қойып, оларды ерекше құрметтеуді бұйырған. 

«Екі-үш қыз бала бағып тәрбиелеп, балиғатқа жеткізген адаммен 
жаннатта бірге боламын»,- деген.  

Ананың мейірімі, ананың махаббаты, ананың тілегі 
тіл жетпейтін бір шалқар теңіз емес пе? Ананың айналып-
толғанғаны кімнің есінен кетеді?! Шырылдап жерге түскенннен-
ақ сенің ең бір жақының, ұстазың бар. Ол – ана. Қара жерді 
баспай жатып, есіңді білмей тұрып, тырмысып жабысатының, 
тынбай жылап іздейтінің де - ана. Айнымайтын айдай ақиқат 
сол – әлемдегі бар жақсылық күннің жылуынан, ананың ақ сүті 
мен ақ тілеуінен, өлшеусіз еңбегінен, қамқорлығынан бастау 
алады. Елді ел етіп отырған, мемлекетті мемлекет қылып 
отырған да - осы аналар.

Отбасының құты, берекесі, ұйытқысы, ұйымдастырушысы, 
жарығы да, жылуы да - ана. Халқымыздың бар жақсы қасиетін, 
тілін, дінін, әдет-ғұрпын, салт-сана дәстүрін қалыптастырушы, 
дамытушы, насихаттаушы, дарытушы және оның  иесі де киесі де, 
шырақшысы да  - әйел-ана. Екі елді жалғастырушы, бүтіндеуші 
де - әйел-ана. Елдің, халықтың, туыстардың, достардың елшісі 
де - әйел-ана. Махаббаттың символы, әсемдіктің, әдеміліктің, 
әдептіліктің, нәзіктіктің, инабаттылықтың үлгісі де, ұясы да 
-әйел-ана. Батылдықтың да, батырлықтың да, тұрақтылықтың 
даналық қорығы да - әйел-ана.  

Сондықтан да, әйел-ананы құрметтейік, жастар!

Қыз бала – ұлттың 
ұяты, халықтың шырайы

«Гүл өссе  - жердің  көркі,
Қыз өссе – елдің көркі»,- дейді атам қазақ. Қыз  қашанда  от-

басында қадірлі. Себебі қазақ халқы қыз  баланы әр кез  сыйлап , 
оған  қонақ ретінде қараған, яғни бүгінгі  қыз – ертеңгі бір  қолымен  
бесікті, екінші  қолымен әлемді  тербететін  болашақ жар, ана. Нәзік  
жанды, бойына бар жақсылықты  жиған, олар күлсе бүкіл әлем 
жадырайтын, әдемі де сүйкімді жандарды кім жақсы көрмесін?!

Қыз – болашақ ұрпақтың анасы, әрбір  отбасының бірден-бір 
ұйытқысы  болатын жан.

«Әке көрген оқ  жонар,
Шеше көрген тон пішер» дегендей, ұлға әкенің  тәрбиесі  

қаншалықты маңызды болса, қыз балаға  ана  тәрбиесі  
соншалықты  қажет. Ананың  тәрбиесін  алған  қыз ешқашан аяғын 
шалыс  баспайды  деп  ойлаймын. 

Қазіргі қоғамда қыз  балаларға  көп сын  айтылып жүр. Әрине, 
бұл сындар  орынды. Кейбір қаракөз қыздарымыз теріс  жолға 
түсіп, өз  жолдарынан адасып  жатады немесе  өздерін дұрыс 
ұстай алмай, мәдениетсіздік  танытады. Ал,  бұның  бәрі - қазақ 
қызына жат әрекеттер. Қазақтың  қыздары  қандай  болуы ке-
рек? Ертедегі Төлеген ғашық болған Қыз Жібек, Еңлікті өзінің 
сұлулығымен  өзіне ғашық қылдырған Кебек сияқты сыңғырлаған  
күлкісімен,  ұяңдығымен, қазақ қызына  тән  сыпайылықпен өзгеге 
үлгі бола білген қасиетімен ерекшеленеді.  Бүгінгі  қыз – ертең бір 
үйдің келіні  болмақ. Сондықтан әрбір ана қызының  өз ұясынан  
дұрыс тәрбие алып,   ата-енесіне  сыйлы келін болғанын  қалайды. 
Қыз баланың іс-әрекеті, көзқарасы, жүріс-тұрысы өзгеге үлгі 
болғаны жөн. 

Қыздар!!!
Сананы  сәнге  емес, сәнді  санаға  бағындырыңдар!
Өңді  қыздың  бәрі жөнді қыз емес!
Өңді қыз  өтімді болғанымен, түбінде ақылды қыздар  

жеңеді.
Егер сүйген жігіттеріңе сүйікті  жар  боламын десеңдер, 

еңбекшіл болыңдар!
Егер ата-анаға қымбатты келін боламын десеңдер, еңбекшіл  

болыңдар!
Егер ертең  шәкірттеріңе  үлгілі ұстаз боламын десеңдер, 

еңбекшіл болыңдар!
Әдемі  болыңдар , әсем  болыңдар! Сонымен бірге ақылды 

болыңдар,саналы болыңдар!
Еңбекшіл адам - ең ардақты адам!

данагүл ЖұлдызовА, 
мемлекеттік жергілікті басқару мамандығының 1 курс студенті



№ 3 (887) ақпан 2013 жыл12

Жыл үздіктері анықталды

латын әліпбиі: 
кеңесе келген шешімнің кемісі болмас

Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, ла-
тын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып 
шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде 
біз мұндай қадамды жасағанбыз.Балаларымыздың 
болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 
ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең басты-
сы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады.

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты  ҚР Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан Халқына арнаған Жолдауынан

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

Қадыр Мырза Әлі

халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының жаршысы
№2(5), ақпан, 2013 жыл

«Полиглот» жаршысын әзірлеген:  АнельТасқалиева (жауапты редактор),  
02205-топ студенті («Филология: қазақ тілі» мамандығы)

Әліпби ауыстыру мәселесі – аса күрделі тірлік. Елді 
бірқыдыру дүрліктірмей де қоймайды. Әжептәуір ауқымды шара 
болғандықтан да, оның жақтаушылары да, қарсыластары да 
болары сөзсіз. Оған таңғалуға, таңдай қағуға болмайды. Бәрі 
түсінікке, ұғымға байланысты. Тек бұл істе әрбір қазақ азаматы 
білек сыбанған іс-әрекет үстінде көрінуі тиіс. Сонда ғана бізде 
уақыттан кешеуілдеу, кеш қалу, кейін бармақ тістеу, ұлы көшке 
ілесе алмай ілбу болмасы анық.

Алғашқы кезекте айтарымыз, қазіргі дәуір тәжірибесі әлеми 
ақпарат кеңістігіне өтудің төте жолы ретінде латын жазуын тани-
ды. Ал әлеми ақпарат кеңістігіне ретін тауып өте алмай қалған 
елдердің даму қарқыны бәсең болары анық. Бүгінгі таңдағы 
қытай мен жапондар да әліпби таңбалары бөлекше болғанымен, 
ғылыми-өндірістік үрдісін латын негізінде дамытуда.

Әліпбиді ауыстырудың астарында саяси-әлеуметтік те мән 
бар. Жасыратыны жоқ, орыс жазуынан қашу – көрші Ресей 
империясының сан ғасырларға созылған «ағалық» ықпалынан 
құтылудың,  құлдық  санадан айығудың бір амалы. Қазақы 
көпшілік қауым мұны дұрыс түсінуде. Ақиқаты, егемендіктің 
айғақ белгісіне елтаңба, ту, әнұранмен бірге, күнделікті тірлік 
мазмұны жазу да енбек. Яғни, жазу – тек әріптер жиынтығы 
емес. Ғылым тілінде, жазу әліпби, таңба, ереже-емлелерден 
құралмақ. Әліпби – тілдің дыбыс құрамы, таңба – дыбыстың 
қауызы, ал емле-ереже – әліпби мен таңбаның ұлттық 
дәнекері. Қысқасы, әліпбиі, таңбасы мен емле-ережесі 
үйлескен жазу – тіл егемендігінің кепілі. Тіпті, әліпби ауысты-
руды айтпағанның өзінде, қазақ жазуын бір екшеп, саралап алар 
мезгіл жеткендей. Демек, бұл бағыттағы шараны тек әліпби 
ауыстыру ісі деп қарамай, кең тұрғыдан жазу реформасына 
ұластыру орынды болмақ.

Шынтуайтында, қазақ жазуының тарихы қазақ зиялыла-
ры үшін «әліпби айтысының» тарихы да. Оған дәлел, қазақ 
білімпаздарының 1924 жылғы Орынборда өткен тұңғыш 
съезінің материалдары. Не болмаса, Ахмет Байтұрсынұлының 
жазуынан латынға, латыннан кирилге көшкеніміз тарихтан 
белгілі. Кирилге жарлықпен бір-ақ күнде көшкеніміз де мәлім. 
(Түрік Республикасының да өз кезінде түрік латын әліпбиіне 
жарлықпен бір-ақ күнде өткені де белгілі). 

Қазіргі жас ұрпақ өкілдері қазақ жазуына орынсыз қиянаттар 
да жасалғанын білгені жөн. Мәселен, 50-жылдардың басында 
қазақтың ы, і, ұ, ү тәрізді төл дыбыстарын ысырып тастап, 
оның орнына орыс тілінің и, у әріптерін алуымыз. Тіпті, кезінде 
белгілі бір «ғалымымыздың» тарапынан      « и, у әріптеріне 
қарсы шыққандардың пиғылы дұрыс емес» деп, дөң айбат шегіп, 
партиялық журналға мақала жазуы да кейінгі намысты жастың 
қанын қайнатпай қоймайды. Сондай-ақ, «КПСС, ТАСС, ООН  деп 
жазу керек» дей келе, орыс тілінен енген сөздерді «сол тілде 
қалай жазылса, солай жазып, қалай айтылса солай айту ке-
рек»  деуіміз де тіл заңына қайшы. Бұндайға мүлдем жол беруге 
болмайды. Бұл – ұлт тіліне жасалған қиянаттың зоры. 

Қазіргі «әліпби айтысының» да ауқымы кең боларын 
байқаймыз. Бұған да Елбасымыз тұқ етерін айтып, нүктесін қоя 
білді. Университет студенттерімен, әріптестерімізбен латын 
қарпіне көшу жөніндегі ой-пікір алмасқанымызда алдымыздан 
сандаған сауалдар бас көтерді. Тұнған сұрақ, жатқан уайым, 
түсінбестік... Мүмкін, жастарға түсіндіру, білгенімізді айту 
аға буын өкілдерінің міндеті де болар. Ал аға буын түсінгісі 
келмесе ше?.. Осы бағыттағы студент жастардың бірқатар ой-
сауалдарына баспасөз материалдарына сүйене отырып, бірер 
пікір қосқанды жөн көрдік. 

Қадірлі жас дос! Еліміз егемендікке қол жеткізді. Мемлекетіміз 
ешкімге жалтақтамай тірлік жасайтын дәрежеге жетті. Енді 
қоғами-мәдени келешектің қамын ойлау дұрыс. Түсінген тұлғаға 
латын әліпбиі арқылы әлеми ақпарат кеңістігіне өту, жоғары 
технологияны игеру – елдің тұрмыстық деңгейін көтерудің ең 
ұтымды жолы.

* Қазіргі қазақ тілі жазуында тіл бұзар емле-ережелер қаптап 
жүр. Сол себептен де кезінде оны танымал филолог ғалым 
ағаларымыздың бірі «өзіме өгей өз тілім» деп, басын ұстаған. 
Қазір тәуелсіздік алып, қолымыз өз аузымызға жетті дегеннің 
өзінде де, мәңгүрт санамызға сіңіп қалған сол тіл бұзар емле-
ережелерден құтылу оңай болмай отыр. Тіпті, тіл мамандарының 
арасында да орыс тілінің и, у тәрізді кірме «жетістіктерінен» 
айрылғысы келмейтіндер жетіп артылады. Олар оны қазақ тілінің 
«даму жетістігі», «жаңа сатыға көтерілген түрі» ретінде 
бағалап, қазіргі орыс текті ми, ки, су, ту деген жазуымызды 
латын негізінде mi, ki, tu, su деп жазуды ұсынуда. Егер қазақтың 
мый, кій, сұу, тұу деген сөздерін қайтадан  mi, ki, tu, su деп, 
қазақ сөзінің түбір, буын, морфем айтылымын бұзып жазатын 
болсақ, онда әліпби ауыстырудың еш реті жоқ.

* Түсінген кісіге қазіргі әліпбиімізді «қазақ әліпбиі» деп 
атауға мүлдем келмейді. Өйткені ол «қазақ әліпбиі» емес, 
«қазақ-орыс әліпбиі», турасын айтсақ, «орыс-қазақ әліпбиі» 
десек болар. Әліпбиіміз бір тілдің емес, әлдеқашан қос тілдің 
әліпбиі ретінде бекініп алды. Латынға қарсы мамандар қазіргі 
42 әріптен, «өлсем орным қара жер» дегендей, тістеніп алып, 

айырылғысы келмейді. Орыс жазуынан айрылса, айдалада 
қалатындай сезінеді. Түсіне білсек, ешбір ел әліпби құрамының 
көптігімен мақтана алмайды. Әріп санының көп болуы тілдің 
әліпбиінде бір кемдіктің барлығын аңғартады. Әріп саны 
неғұрлым кем болса, нағыз жетілген әліпби сол болмақ.  Бұл 
ретте бізге ағылшын жазуының тәжірибесін пайдалану артық 
етпейді. Оларда аз таңбамен көп дыбысты белгілеудің ұтымды 
амалы бар. Емле-ережесінің күрделілігінен ағылшын жазуы 
ұтылған жоқ, қайта әлеми ақпараттық кеңістікте көш басында 
келеді. Дұрысы, орыс тілінен енген дыбыстарға арнайы таңба 
іздеудің қажеті жоқ. Бұл ретте де ағылшын жазуының тәжірибесі 
үлгі. Өзіміздегі бар таңбаны пайдаланып, емле-ереже жолымен 
өзге тілден енген сөздерді жазу орынды. Демек, латын әліпбиі 
арқылы орыс сөздерін қалай жазамыз деп уайымдаудың жөні 
жоқ. Ескереріміз, ешбір мемлекетте кірме сөздің жазылуына 
орай қосымша таңба ойлап таппай, не де болса өз әліпбиіміздің 
құрамынан шығару дұрыс.

* Тілімізде өзге тілден зорлықпен енгізілген ережелер 
қағидалары да жеткілікті. Бұл – қазақ сөзінің айтылымын орыс 
сөзінің айтылымына мейлінше жақындату амалы. Сонда қазақ 
сөзінің өз айтылым үлгісі қайда қалады? Жазу – сол қазақ 
сөзінің төл айтылым үлгісін сақтаудың амалы. Бізге ауыр 
тиетіні – ана тіліміздің тұрқы бұзылып бара жатқандығы. Орысша 
тәлім алған орыс тілді ағайындарымыз орыс жазуы арқылы тілі 
шыққандықтан, құлағына сіңген дыбыстардың күллісін қазақ 
тіліне әкеліп тықпалай беруге болмайтынын ескеруі тиіс. Бұл 
ретте Елбасымыздың «біз орыс тіліне қарсы емеспіз, біз 
оның қазақ қауымына қалай ендірілгенін құптамаймыз» дегені 
мәлім. Демек, әліпби ауыстыруды белгілі бір елдің тіліне не 
жазуына қарсылық білдіру ретінде қабылдамай, қазақ тілінің 
жазуына реформа жасау тұрғысында бағалау жөн.

*  Бүгінгі жазуға байланысты науқанды жазу реформасына 
ұластыра алсақ, онда қазіргі қазақ жазуының емле-ережесінің 
көптеген жаңсақ тұстарынан арылар едік.  Себебі кезінде араб 
дәстүрімен, кейіннен орыс жазуының ықпалымен енген бір топ 
кірме әріптер мен емле-ережелер қазақ тілінің ішкі айтылым 
заңдылықтарына кереғар келуде. Соның нәтижесінде жазу-
мен тілі шыққан кейінгі ұрпақтың, тіпті, жас ұрпақ қана емес, 
ересектердің де тілі бұзылып барады. Яғни, қазақ жазуына жа-
салар болашақ реформа (әліпби ауыстыру негізінде) тіл бұзар 
емле-ережелерден құтылудың бір амалы да. Демек, орыстың 
тілін емес, оның төркіні бөлек емле-ережесінің туыстығы бөлек 
қазақ тіліне орынсыз тықпаланғандығына қарсы дау айтамыз. 
Табиғаты бөлек орыс әліпбиін орыс тілінің емле-ережесімен 
қоса алғандықтан, қазақ сөзінің айтылым үлгісі сол жазу келген 
тілдің қанжығасында кетері ақиқат. Күнде көріп жүргеніміздей, 
орыс жазуы жекелеген қазақша дыбыс түгілі, ана тілімізді де 
ұмыттырып жібере жаздағаны да шындық.

* Әлі де арамызда  «қазақтар орыс тілін үйренуге өте 
икемді, тіпті орысыңның өзін де орта жолда қалдырады»  
деген жаңсақ пікір бар. Бұл ретте қазақтың өзге ұлттардан еш 
артықтығы жоқ екендігін де ескерген жөн болар. Басты мәселе 
– олардың әліпби таңбасының бөлек болғанында да емес, сол 
ана тілі жазуының ішкі емле-ережесі бөлек болуында. Ана 
тілінің емле-ережесі бөлек болған соң, бала күннен өзіндік ды-
быстау үлгісі қалыптасқан. Ал, екінші бір тілде жақсы сөйлеу 
сол тілдің емле-ережесін жақсы меңгеруге саяды.

*  Баршаға мәл ім – тілдің емле- ережес і мектеп 
оқулығында. Қазақ сөзінің айтылымын орыс сөзінің айтылы-
мына жақындастыру сол мектеп оқушыларынан басталғанын 
байқамай келгеніміз бе? Кез келген қазақ тілі оқулығында қазақ 
тілінің өзіне тән дыбыстары ретінде 7-8 әріпті бөле-жара атай-
мыз. Сонда қазақтың өзге дыбыстары қайда? Қазақ дыбыстарын 
осылайша бөлектеудің өзі шәкірт санасын тұмшалап, есейгенде 
мәңгүрттендіреді. Қазақ тілінің 26 (28) дыбысының дыбысталуы 
өзге тілдің дыбыстарына мүлдем дәлме-дәл  ұқсатылмайтыны, 
дыбыстардың өзара тіркесім емле-ережелері мүлдем бөлектігі 
санамызға жетпегені ме? Әріптеріміздің таңбалануы бірдей 
болғанымен, дыбысталуы бірдей еместігін ұға алмағанымыз 
ба? Әрине, жазуымызды орыс жазуына теліп, орыс жазуының 
емле-ережесінің мұртын бұзбай егіз қозыдай етіп көшіре берсек, 
орысша біз сайрамағанда, кім сайрайды. Демек, әлі де «орыс 
тілін үйренуге икемдіміз»  деп әсіре мақтанбай, ең алдымен ана 
тіліміздің өзіндік колорит табиғатын таниық та.

* Жазудың сөздің айтылымына ықпалы ерекшелігіне бойлай 
білсек, жазу жүйесін қалыптастыруға аса мән беру жөн болар. 
Себебі жазу ережелері – тілдің ішкі табиғи заңдылықтары 
сақталғанда ғана жүйелі. Бұл ретте де ағылшын тілінің ықпалы 
өте күштілігін аңғару артық емес.

Ағылшындардың өздері де емле-ережесінің (әліпбиінің 
емес) күрделілігін мойындайды. Десек те, ағылшын тілінің емле-

ережесі өздері үшін ғана. Ағылшындар мұншама емле-ережені 
өздерінің қырықтан аса дыбыстарын бар болғаны 26 таңбамен 
беру үшін үнемді ескерген. Олар тілінің емле-ережесін өзгертуді 
мүлдем ойларына да алмайды. Демек, ағылшын тілінің емле-
ережесі – аз таңбамен көп дыбысты қамтудың ең озық үлгісі. 
Ағылшын жазуы өзіндік емле-ережесімен-ақ бүкіл дүние жүзін 
игеруде. 

*  Қай тілдің де ең қиын мәселесі – оның емле-ережесі. Емле-
ереженің оңайы болмайды. Екінші бір тілді үйрене алмау – сол 
тілдің емле-ережесін меңгере алмаудан. Осы орайда айтары-
мыз, латын әліпбиі мен ағылшын тілінің емле-ережесін шатыс-
тырмау жөн. Әліпби латындікі болса да, емле-ереже қазақтың 
өзінікі. Қазақ жазуы үшін ағылшын тілінің емле ережесінің еш 
қажеті жоқ, өйткені қазақ тілінің төл дыбыстары бар болғаны 
26 (28), компьютер түйметақтасындағы 26 латын таңбалары 
толық жеткілікті.

* Латын әліпбиіне көшудегі қырық уайымның бірі – бұрынғы 
орыс жазуы негізіндегі жазба мұраларымыздан айырыламыз, 
ертең оларды ешкім оқи алмайды деу. Орыс жазуын салған 
жерден тыйып тастайын деп отырған ешкім жоқ. Кирил жазуы 
латын  жазуымен ондаған жыл бірге қатар жүрмек. Оқулықтар 
жыл ретімен бірте-бірте латын жазуына көшірілмек. Әдеби 
шығармалар мен ғылыми  көпшілік еңбектер де сол ретпен жаңа 
жазуға ауыспақ. Бұрынғы жарық көрген шығармаларымызды 
бәрібір қайта баспай отыра алмасымыз сөзсіз.

*  Бүгінгі таңда келешек ұрпақты көптілділікке (қазақ, орыс, 
ағылшын тілдеріне) баулу мәселесі – заман талабы, сәйкесінше, 
мемлекеттік шаралардың бастыларының сапында. Өркениетті 
елдердің тәжірибесі де – көптілді ұрпақ қалыптастыру. Елге кел-
ген шетелдіктердің қай-қайсы да ең аз дегенде 2-3 тіл білетіндігін 
көріп жүрміз. Олар қазақ тілін үйренуге ынталы. Бұның басты 
себебі: батыс елдерінде жақсы тұрамын, ісім өнімді болсын 
десең, көп тіл білуің – заңдылық. Демек, батыс елдерінде көп 
тіл білу – кәсіби жетістік. Қазіргі Қазақстан мемлекетінің тіл 
саясаты да осы арнада өрбуде.

*  Шығыс болмай, кіріс болмас. Қай шаруа да шығынсыз 
бітпесі анық.   Жазу ауыстырудың да өз шығыны болары анық. 
Кітап басудың, оқулық шығарудың шығынын айтасыз ба? Латын 
әліпбиіне өтпегенде кітап баспай, оқулық шығармай құр от-
ырмас едік. Мамандарды латынға икемдеп, қайта дайындауда 
да ақырзаман тудырудың еш жөні жоқ. Мұғалімдер үшін жұмыс 
бағыты әлімсақтан қалыптасып қалған мұғалімдердің  білім 
жетілдіру институттары бар. Ал мектептердің өзі латын әліпбиін 
үйретудің ошағына айналады. Мемлекеттік мекемелер мен 
жекеменшік кәсіпорындардың өз мүмкіншіліктерін кім жоққа 
шығарады. Ақылы-ақысыз тіл үйрететін орталықтар қаншама. 
Университетіміздегі халықаралық көптілді білім беруді да-
мыту орталығы осы ұлтымыз үшін аса өзекті де қажетті 
ұлы іске қазірдің өзінде сақадай-сай әзір. Келіңіз, жас дос, сізді 
адастырмайтын дұрыс бағыт сілтеуге даярмыз. Біздіңше, 
латын әліпбиін үйренуге көп мерзімнің қажеті шамалы. Берісі 
3 ай, әрісі жарты жыл жетіп жатыр. 

ЛАТЫН НЕГІЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ (Үлгі жоба)

№ қаз. лат. аты № қаз. лат. аты
1 А а А а а 15 Н н N n ны
2 Ә ә Ä ä ә 16 Ң ң Ň ň ың
3 Б б B b бы 17 О о O o о
4 Д д D d ды 18 Ө ө Ö ö ө
5 Е е E e е 19 П п P p пы
6 Ғ ғ Ğ ğ ғы 20 Р р R r ыр
7 Г г G g гі 21 С с S s сы
8 Ы ы I ı ы 22 Ш ш Š š шы
9 І і I i і 23 Т т T t ты
10 Ж ж J j жы 24 Ұ ұ U u ұ
11 Қ қ Q q қы 25 Ү ү Ǚ ü ү
12 К к K k кі 26 У у W w ұу
13 Л л L l ыл 27 Й й Y y ый
14 М м M m мы 28 З з Z z зы

Кірме таңбалар:   29  Ф ф         F f      фы
                               30  В в          V v      вы
                               31  Н h            __        __

Қадірлі студенттер! Сонымен, латын әліпбиіне көшерімізге 
еш күмән жоқ. Уақыт алмай, білек сыбана іске кіріселік! 
«Ілгері кеткен жұрттың қатесін енді ілгерілейін деп тұрған 
жұрттар істесе, көре тұра отқа түскендік болып шығады», - деп 
Сұлтанмахмұд Торайғыров айтқандай, жақсыдан үйренейік, 
жаманнан жиренейік, тек ұлттық келбетімізді жоймалық. Әліпби 
ауыстыру сынды ұлт ісінде кеңесе келген шешімнің кемісі бол-
масын ескерелік.

 Абат қыдырШАев, 
Халықаралық көптілді білім беруді дамыту орталығының 

директоры, п.ғ.д., профессор
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ФилологТіл – татулық тірегі

№1(11), ақпан 2013 жыл

Өлеңмен өрнектеген өмірін...
Поэзия – Ұлы Жаратушының ұлы махаббатынан нәр алған, шын жүректің қуанышы, 

қайғысы; жалған дүниеде ақ сөйлеген асқақ Рухтың періштелер қаумалаған қасиетті нүктесі, 
Жан әлемінің уілі. Поэзия – Мәңгіліктің қасиетті әуеніне билеген сөз аруы, Адамзаттың жан 
сусынын қандырған, таным көзі мен тылсым тұнған ой кәусары, Жан сусары!

Қазақ халқы – әрқашан ақынын ардақта
ған  халық.  Жүрек сөзін жырмен өрнектеп, 
жан жылуын өлеңмен аялаған ақыннан асқан 
сыршыл, нәзік адамдар жоқ шығар. Сөздері 
сай тасынан сылдырай аққан бұлақтай мөлдір, 
хас сұлудың тіккен кестесінің өрнегіндей 
болған  ақындарымыз филология факультетінің 
студенттерімен кездесті. Ақпанның жиырма 
алтыншы жұлдызында  М.Өтемісов атындағы 
киелі шаңырақта филология факультеті 02203, 
02204-топ студенттерінің ұйымдастыруымен 
Ақ Жайықтың қос ақынының басын қосқан 
әдеби-сазды кеш болды. Әдемі әуенмен 
әрленген әдеби кешке ақын, өлкетанушы, ұстаз-
журналист, облыстық «Жайық ұстазы» газетінің 
бас редакторы Ақмаржан Таубаева және 
ақын, әнші, өлкетанушы, «Ақберен» ақындар 
мектебінің жетекшісі, ғалым-ұстаз Талап 

Таймасұлы шақырылды. Кешті ұйымдастырушы 
- 02203-02204 топтарының кураторы филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент З.Ж.Мүтиев 
ашты. Ақындар өмірінен, шығармашылығынан 
мағлұмат беру мақсатында топ студенттері 
Р.Кенжебай, Л.Жоламанова дайындаған баян-
дамалары оқылды.

Ақын болу оңай деймісің, қарағым, 
Аузында жүру сыздаған барлық жараның,- 

деп әйгілі ақын Т.Айбергенов айтпақшы, 
ақындардың сыздаған жанын, азабы мен мұңын 
да, тұңғиық сырын да, мөлдіреген қуанышы 
мен өмірлік жұбанышын да өлеңінен артық 
білетін ешкім табылмас. Сол ақындарымыздың 
жүректерінің үнін жүрегімізге жеткізу үшін сту-
денттер ақындар өлеңін нақышына келтіріп 
оқыды.  Көкіректері «ақын болам» деген әдемі 
армандармен сәулеленіп жүрген жас таланттар 

жырдан шашу шашты. Кеш барысында бөлім 
студенттері Д.Серғалиева, Ж.Шынтаев, 
С.Бимағамбетова қонақтарды әсем ән, әдемі 
әуенмен бір серпілтіп тастады.

Қос ақын көпшілік қауымға, студенттік 
ж ыл д ардың қ ыз ық ты с әт тер ін  айтып, 
өскен ортасы, туған жерлері туралы әсерлі 
әңгімелерімен бөлісті. Студенттер сұрауымен 
Р.Әж імұратқызы мен А .Таубаева ақын 
шығармашылығындағы әндерді орындады.   
Кеш соңында қос ақынның достары Ақзия 
Әділқызы мен Сапура Жақсыкелдіқызы сөз 
кезегін алды. А.Әділқызы мен А.Таубаеваның 
араларындағы адал достық жалғасып келе 
жатқандығына 37 жыл болғандығын естігенде 
жиналған ж ұртшылық б ір таңқалысты. 
Көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған әдеби-сазды 
кешті университет профессоры С.Ғ.Шарабасов 
қорытындылады.

Ақсұңқар ЖұМАБАевА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 

2 курс студенті

Қазақ филологиясының 
үздік студент-педагогы

Тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар 
жолдың бастауы – мектеп десек, мектептің 
басты тұлғасы, жүрегі – ұстаз. Ұстаз – жас 
ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің 
үміті мен мол болашағын тапсыратын сенімді 
өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі 
де зерек, парасатты да саналы, ұлттық және 
адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тәрбиелейді.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы, 
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы, 
Азбайтұғын адамның алтындығы, – деп 

ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай, сөзі 
маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын 
мақтаныш етеміз. Киелі шаңырағымызды 
ұстаздар ұстаханасы десек, еш қателеспесіміз 
анық. Сол сабақтастық бүгінде өз жалғасын 
табуда. Бұған дәлел, ақпан айының 19-шы 
жұлдызында М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 
филология факультеті «Қазақ филологиясы 
кафедрасының» ұстаздары З.Ж.Мүтиев пен 
Г.Г.Тұрғаналиеваның ұйымдастыруымен 
4-курс студенттерінің арасында өткен «Қазақ 
филологиясының үздік студент-педагогы» сай-
ысы. Сайыс 3 кезеңнен тұрды. «Бүгінгі студент – 
ертеңгі мұғалім» деп аталған алғашқы кезеңде 
қатысушылар инновациялық әдістерді қолдана 
отырып, қазақ тілі және әдебиеті пәндері бой-
ынша 7 минут ішінде сабақ үлгісін көрсетсе, 
«Білімді мыңды жығар» деп аталған екінші 
кезеңде болашақ ұстаздарымыздың білімі са-
раланды. «Ұстаз болу – жүректің батырлығы» 
кезеңінде қатысушыларымыз ситуациялық 
жағдайлардың  шешімін таба білді.

Сайыстан тыс болашақ мамандар өз 
өнерлерін де ортаға салды.

Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, - деп Абай атамыз 

айтқандай, шәкірттерінің өзінен озғанын 
қалайтын, облысымыздың сөзі маржан, 
үні ән ұстаздары «Өрлеу» педогогикалық 
біліктілікті арттыру институты, инновациялық 
технологиялар кафедрасының аға оқытушысы 
Молдағалиева Рауан Бақытқызы, №27 физика-
математикалық бағытындағы мектеп-лицейінің 
жоғары санатты мұғалімі Жексенғалиева Жұпар 
Өтеғалиқызы және С.Сейфуллин атындағы 
№11 ДБАМИК-тің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Атош Қарлығаш Саделқызы  сайысқа 
әділ төрелік етті.

Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегін 
қалыптастырушылардың, яғни болашақ педа-
гогтар  арасында өткен бұл сайыста алдына жан 

салмай, дарын ды лық қабілетімен ерекшелен-
ген Гүлнұр Бекташева «Қазақ филологиясының 
үзд ік ст удент-педагогы» деп танылса, 
А.Перғалиева, Г.Ихсанова, Ә.Құсайынова, 
Л.Мұхамбетжанова, Ж.Өтегенова алғыс хатпен 
марапатталды. Бұл кешке университетіміздің 
тәрбие бөлімі мен студенттік кәс іподақ 
демеушілік етті.

«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» - 
демекші, сайыс жеңімпазы Гүлнұр Бекташева: 
ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры 
Бауыржан Момышұлы «Ұстаздық - ұлы құрмет. 
Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 
Болашақтың басшысын да, данасын да, 
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін 
де ұстаз өсіреді...» дегендей елімізге елеулі, 
халқымызға қалаулы ұлт мақтаныштарын 
тәрбиелеп, жақсы қасиеттерді бойына да-
рытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беретін қайраткер ұстаз болғым келеді,-деп  
өз ойын білдірді.

Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр 
жасырмай ашық айтатын адамы – мұғалім,- деп 
Ғабит Мүсірепов айтқандай тек мұғалім болып, 
сабақ беріп  қана қоймай,  оқушыларыңыздың 
сенімді серігі, сыр жасырмай ашық айтатын 
адамы болуларыңызға тілектеспіз.

Анар қАпАШевА,
қазақ тілі мен әдебиетінің 2 курс студенті

Табиғаттың да тілі бар
Абай «Ғашықтық тілі — тілсіз тіл, Көзбен көр де, ішпен біл» дейді. Ғашықтардың серігі, 

ғашықтардың тілсіз тіліне тіл бітіретін әдемі гүлдер де «сөйлейді» екен. Гүлдің де не «айтпағын» 
«көзбен көріп, ішпен білуге» болады деседі. Гүлдің де сезімі болады екен. Сезімнің шалықтауынан 
ақыл адасып, сөйлеу қабілетінен айырылған сәтте адам баласы бір сөз айтады: «Тіл жетпейді!».
Тілдің де жетпейтін тұсы болады. Тіл жетпегенде жүрек сөйлейді, жүрек сөйлесе адамның көзі 
сөйлейді, көзі сөйлесе көз жасы сөйлейді. Ол жетпегенде ше?

Ертеректе түрік гаремдерінде «Селем» тілі - гүл тілі қолданылған. Бұл кәдімгі парсы тілінен 
бізге енген «Сәлем», былайша айтқанда гүл сәлемі немесе гүл арқылы жіберілген сәлемдеме. 
Бұл дәстүр шығыста жастар арасында кеңінен қолданылған болатын. Өйткені шығыстық мен-
талитет сезімін ашық білдіруге көп мүмкіндік бермейтінін білеміз. Сонда жастар бір-біріне деген 
сезімін гүл арқылы білдіріп отырғанын көреміз. Мұнда гүлдің алуан түсінің де, оның санының да өз 
мағыналары бар. Мәселен, бір тал гүл ұсыну - көңіл аударудың белгісі, үш талы - құрмет көрінісі, 
бес талы - сезімін білдіруді көрсетсе, жеті тал гүл - махаббат таңбасы. Олардың түстерінің де өз 
пәлсапасы бар. Ақ түсі әдеттегідей тазалықты, пәктікті білдірсе, қызғыш түс - жастықты, махаббат 
пен нәзіктікті, алқызыл - өткір ойлылықты, алтынтүстесі - ұлылықты, мәртебелілікті, сары-қызылы - 
күдіктілікті, солғын сарысы - өзгеге айырбастаушылықты, қара түсі - қайғыны білдіреді. Бір қызығы, 
бұл түстердің берер мағынасы әр елде әртүрлі болып келеді. Мысалы, сары түс жапондықтар 
мен қытайлықтарда жарық пен күннің, ал ақ түс - қаралы өлімнің белгісі. 

Гүлдің тілі - ең бір ғажап тіл. Оның жеке-жеке берер мағынасы да олардың өмір сүруі мен 
бейнесіне қарай қиюластырып, орайластырылған. 

Лаванда гүліне телінген тіркес – «Мен сені ұмытқан жоқпын». 
Бақытгүл (хризантема) - «сен берілмесең де мен күтуден жалықпаймын», ақ түсі - шындық, 

сарысы - махаббаттың әлсіздігі. 
Резеда гүлі - «Сенің әдемілігің емес, мейірімділігің жанымды баурады». 
Ботакөз гүлі (незабудка) - «Ұмытпа мені» Әсел немесе Дәстүргүл (Маргаритка) - «Мен саған 

барлық жақсылықты тілеймін!» немесе «Ешқашан айтпаймын!». 
Қалампырдың қызғыш түсі (Гвоздика) - «Мен сені ешқашан ұмытпаймын!» Қалампырдың 

алқызыл түсі - «Жүрегім сен үшін ауырады...». Қалампырдың ақ түсі - «Сүйіктім, тәттім». 
Қалампырдың сары түсі - «Сен менімен жолығудан неге қашқақтайсың?». Қалампырдың алабажақ 
түсі - «Сенімен бірге бола алмаймын». Дала қалампыры - « Сен ғажайыпсың!». 

Бозқараған, қараған, мамыргүл (Акация) - сары түсі - махаббат өлді, қызыл түсі 
- бекзадалық.

Итмұрын, балмұрын (Шиповник) - «Саған сенуге бола ма?». 
Көктікен (Василек) - «Сол секілді қарапайым бол!» немесе «Маған сен!». 
Ойраншөп (Амброзия) - «Сезімнің қайта оралуы». 
Көбелекгүл (Анютины глазки) - «Мен туралы ойла». 
Меруертгүл, қынжыгүл (Ландыш) - «Сен менің өміріме сән бердің» немесе «Мен сені мәңгілік 

құпия сүйемін».
Нәркес (Нарцисс) - «Махаббаттың жауаптылығын қалаймын».
Сүмбілгүл (Гиацинт) - «гүлдердің саны қай күні кездесетінімізді айтады». 
Қазтамақ (Герань) - «Сенімен құпия түрде сөйлесуім керек еді». 
Ақкекіре, Қашғаргүл (Астра) - «Махаббатқа тұрақты бола аласың ба?». 
Сәлдегүл, шұғынық, таушымылдық, жаушымылдық (Пион) - «Ымды неге түсінбейсің?» Арбитус 

- «Тек сені сүйемін!».
Жыланқияқ, сарыгүл (Ирис) - «Менің тілегімді қабыл ал» немесе «Сенің достығың мен үшін 

аса құнды!».
Ырғай (Жимолость) - «Мәңгілік сендікпін!».
Лалагүл (Жасмин) - «Екеуміз дос болып қалайықшы». 
Глоксиния - «Бір көргеннен ұнаттым». 
Раушан гүлінің сабағы - «Ия!», жапырағы - «Жоқ!». 
Қырмызы (Календула) - қатыгездік өкініш, қызғаныштың мұңы. 
Шайшөп (Камелия) - қызылы - «Сен менің жүрегіме түскен шоқсың», сарысы - «Аңсарым ауды, 

есіл-дертім тек сен!». 
Беде, жоңышқа (Клевер) - «Мен сені күтемін» Бәйшешек, бозғалдақ, жауқазын - «Бақыт 

тілеймін!». 
Құлқайыр (Мальва) - «Кеш мені!».
Барқыт, шырмауық (Плющ) - «Отбасымыз берік болсын!». 
Міне, гүлдер осылай сөйлейді. 

Материалдарды дайындаған: Анар қАпАШевА, Ақсұңқар ЖұМАБАевА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-курс студенттері

Жатақханадан 
бір үзік сыр

Студенттің өз үйіндей болатын,
Сол мекенде төрт жыл бойы тұратын.
Жаңа достар, жақсы адаммен табысып,
Осы жерде өз бақытын табатын.

Біреу келсе Ақжайықтың төрінен,
Біреулері мұнайлы Атырау жерінен.
Қарт Каспийден, Бекет ата өңірі,
Маңғыстаудай киелі жер елінен.

Тарихы бар ғасырларға созылған,
Сыр өңірі Қорқыт ата ұрпағы.
Мұғалжардай тауыменен мақтанар,
Ақтөбенің ұл-қыздары баршасы,
Жатақхана қақ төріне жиналды.

Бірін-бірі бауырым деп сыйлайтын,
Бір-біріне жақсылықтар ойлайтын.
Сұлу қыздар әдемі боп қашанда,
Серілерім өз Отанын қорғайтын.

Жатақхана жаңа өмір сыйлайды,
Бауырмалдық қасиетін шыңдайды.
Қара нанды бөлісіп жер бауырлар,
Наурызбек атты бауырларын,
Осы жырды өздеріңе арнайды.

Наурызбек лесов, 
қазақ тілі мамандығының 

1 курс студенті
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ҚаЛМаҚ МеМЛеКеттІК УниВерСитетІМен 

БаЙЛанЫС
Академиялық ұтқырлық - бұл білім алушылардың немесе 

оқытушы-зерттеушілердің білім алуға немесе зерттеу жүргізуге 
байланысты Академиялық ұтқырлық ЖОО-да кредиттік жүйеге 
негізделген білім беру бағдарламасының міндетті қайта 
сынақтан өту тәртібіне және ережеге сәйкес семестр немесе 
оқу жылына белгілі академиялық кезеңге өтуі. 

Осы бағдарлама аясында студенттер мен оқытушылар 
арасында тәжірибе алмасу бағытында 07.02.2013-14.02.2013 
аралығында Ресейдің Элиста қаласындағы Қалмақ мемлекеттік 
университетінің «Математика, физика және ақпараттық 
технологиялар» факультетінде болып келдім. Іссапардағы 
басты мақсатым - дәріс оқумен қатар «Физика-математика» 
факультеті «Математика» мамандығының студенттері - 
С.Уринбаева, А.Нургужина, Г.Умбетжанова және «Информатика» 
мамандығының студенттері - Е.Султанов, Г.Мұхтарға жетекшілік 
етіп, Қалмақ мемлекеттік университетінің «Математика, физика 
және ақпараттық технологиялар» факультетіне бір семестрге 
оқуға орналастырып келу болатын. 

Үлкен болып қалу үшін  ғаламда, 
Үлкен арман керек екен адамға»-деп Мұхтар Шаханов 

жырлағандай, өз жүрек қалауымен мамандық таңдап,  осы білім 
ордасында білім нәрімен сусындаған факультет студенттері 
асқақ армандарын  өзге елдің университетімен ұштастыруда 
Ресей еліне  жол тартты.  

 08.02.2013-12.02.2013 аралығында Қалмақ мемлекеттік 
университетінің «Математика, физика және ақпараттық тех-
нологиялар» факультетінің студенттеріне 24 сағат көлемінде 
«Ақпараттық жүйелердегі басқарудың модельдері мен әдістері» 
тақырыбында дәріс оқып, семинар жүргізіп, нәтижесінде 
халықаралық қатынастар бөлімі сертификат берді. 

 Студенттер №7 шетелдік студенттерге арналған жатақханаға 
жайғастырылып, факультет деканы Сумьянова Елена 
Владимировнаның бастауымен №3 оқу ғимаратына саяхат жа-
сап, оқу аудиторияларымен, зертханалармен, кітапхана және ас-
хана орындарымен танысты. Жалпы студенттерге университет 

қауымының қонақжайлылығы, кішіпейілділігі, оқу аудиторялары, 
жатақхана ішінің  барлық талаптарға сай болуы өте ұнады. 

Білімдерін шыңдап, ғылымға қанат қағып, талай асуларды 
бағындыру жолында студенттерге демеуші әрі қолдаушы бола 
білген М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры А.С.Иманғалиев 
пен физика-математика факультетінің деканы А.Б.Медешоваға 
деген ризашылығым шексіз.

Студенттерімізге «Физика-математика» факультеті атынан 
әр уақытта университетіміздің мәртебесін биік ұстап, білімнің 
шыңынан көрінуге тілек білдіреміз!

д.Ж.ТлеККАБыловА, 
информатика кафедрасының оқытушысы, магистр

БІЛІМНІҢ 
АЛТЫН ОРДАСЫ 

Біздің ата-бабаларымыз он үшінде отау құрып, он бесінде 
жауға аттанып, елін, жерін қорғаған, дәстүрді бұзу, ата-анаға 
қарсы келу, дінге сенбеушілік болған ба? Жоқ болған емес. Қазір 
дәстүрден, діннен, тілден безушілік ата-анаға қарсы шықпақ 
түгілі қарттар үйіне тапсыру бар. Меніңше, біріншіден, біздің ата 
жолымен жүрмегендігіміз. Яғни тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді 
жалпы ұлттық құндылықтарымызды ұмыта жаздағанымыз. 
Екіншіден, біздің пиғылымыз тарылды.  Тәубашылдығымыз, 
қанағатшылдығымыз тарылды. Мұның себебі – дінсіздігіміз. Егер 
біз бір алла жаратушы бар деп, содан қорқып, соған сенетін болсақ, 
мұндай болмаған болар еді. Қазір еліміз  қарқынды дамып келеді. 
Бірақ әлі де болашағымызға  балта шабатын, яғни ұрпағымызға 
қатер төндіретін көптеген  дерттер бар. Соның бірі жастарымыздың 
өзге діннің жетегінде кетуі болып отыр.

Қазіргі кезде қоғамымызды, адам санасын улап жатқан діни 
ағымдардың саны уақыт өткен сайын көбейіп барады. Олардың 
қаншама біз білмейтін түрлері бар. Сонымен қатар оның адам 
санасына, өміріне деген қаншалықты зиян келтіріп жатқанын 
көптеп естіп жүрміз.

Діни экстремизм дегеніміз - үзілді-кесілді пікір деген ұғым, дінді 
саяси мүддеге қызмет еткізіп қоюға көзделген идеологиялық тәсіл. 
Діни экстремистердің идеология құралына айналдырып, өздерінің 
саяси мүдделерін дінмен бүркемелейді.  Таза дін басшылары 
діни экстремизмге қарсы. Дін зорлыққа қарсы. Діни экстремистер 
зорлық, тіптен қарулы қақтығыс, соғыстарды насихаттайды.

Қазіргі заманда діни экстремистер көп жағдайда терроризммен 
бірігіп әрекеттер жасайды. Діни экстремизмнің оңшыл бағыттары 
фашистік идеологияны насихаттайтын саяси партия және топтарға 
топтасуда, солшылдарға Италия, Франция, Германияда «Жаңа 
солшылды», «қызыл бригадалар» және бірқатар ислам елдеріндегі 
діншіл экстремистер жатады. 

Халықтың тұрмысы нашарлағанда, жұмыссыздық көбейгенде 
діни экстремизмге қолайлы жағдайлар туады. Сонымен бірге діни 
экстремизм әл ауқаты жеткілікті дәрежедегі елде де кездеседі. 

  Эктремизмнің өркен жаюына әр мемлекеттегі экономикалық 
әлеуметтік жағдайда өз әсерін тигізеді. Мамандардың сарап-
тауынша күнкөрісі төмен, жұмыссыздық пен кедейшілік жайлаған 
елдерде халық күмәнді ұйымдастырушылардың қағидаларына 
еліктегіш келеді. Үкіметтен, биліктен көңілі қалған, болашақтан 
үмітсіз қарапайым халық діни экстремистердің үгіт насихатына 
сеніп, олардың қатарына оңай қосыла кетеді.

Тілдерінен бал тамып, тегін газет-журнал, буклеттерді қолына 

«Тарих - өткен жылдардың шежіресі»,- десек талай та-
рихи оқиғалардың куәсі болған, мыңдаған түлектерді өмірге 
қанат қақтырған қазақтың қара шаңырағы, білім ордасы 2012 
жылы 80 жылдық мерейтойын тойлады. Бұл университеттің 
еліміздің қалыптасуына қосқан тарихи үлесі көп деп білемін. 
Қазіргі уақытта университет - көптеген ғалымдар мен 
қаламгерлерді, ұлағатты ұстаздар мен  өнер қайраткерлерін 
қанаттандырып, ұшқан ұясына, тәлім-тәрбие алған алтын 
ордасына айналды. 

Осындай киелі оқу орнының студенті атану менің бала 
кезден арманым еді. Сол  қасиетті оқу орны - жастық кезінің  
куәсі, екінші үйім. Ұстаздық жолды таңдауыма алғаш әсер 
еткен менің жанұям болса керек. Өйткені, менің атам мен 
әжем, әкем мен анам да - осы университеттің түлектері. Сол 
кісілерден көрген тәлім-тәрбие мен ұстаздық өнеге менің 
қиялымды шарықтатып, көкке өрлетті. Атам - Досқалиев 
Орынбай  Меңдешұлы физика-математика факультетін, әжем 
- Жумагазиева Фариза  Күзембайқызы филология факультетін 
тәмамдап, бірнеше жыл ұстаздық еткен ардагер ұстаздар 
болса, әкем - Орынбаев Исабай Досқалиұлы дене тәрбиесі 
және спорт мамандығы бойынша білім алса, анам - Шолпан 
Мухамбеталиева филология факультетін тәмамдаған. Қазір 
ата-анам Жаңақала ауданының Пятимар орта жалпы білім 
беретін  мектебінде ұстаздық қызмет атқаруда. Ата-аналарым 
менің жүрегімде әрқашан биік парасаттылығымен, жоғары 
мәдениеттілігімен, зиялылығымен, асыл адамгершіліктерімен 
терең із қалдырады. 

Ата-аналарым сияқты мен де осы университеттен білім 
мен тәрбие алып, егеменді елімнің болашағына із үлесімді 
қоссам деймін. Өйткені, менің де өмірден өз жолымды 
дұрыс табуыма осы білім ордасы  мен  дәріс беріп жатқан 
ұстаздарымның  еңбегі зор. Бізге білім беріп, сара жолды 
көрсетіп, алға  мақсат қоя білуге, арман қанатына  ілестіріп, 
мейірім  шуағына бөлейтін, балалықтан болашағымызға 
қарай жол ашып, қанат қақтыра  білген  А.Б.Медешова, 
Г.Г.Мухамбетова, А.А.Хамзина, М.М.Имангалиев, М.К.Атушева, 
З.М.Химеденова, А.С.Бекенова, Ж.С.Иксебаева, Ж.Ж.Багисов, 
Б.И.Жангирова, Д.Ж.Тлеккабылова сияқты ұстаздарымды 
әр кез мақтан етіп, үлгі тұтамын. Мен осындай оқу орнының 
студенті болғанымды мақтан етемін. «Сен де бір кірпіш 
дүниеге, кетігін тап та, бар қалан»,- демекші, егеменді елімнің 
ертеңгі болашағына өз үлесімді қосатын елеулі азаматшасы 
болу – менің мақсатым.

Әр  студентке сапалы білім мен саналы тәрбие бер-
ген, жылдан-жылға өркендеп, жаңғыра  білген  киелі білім  
ордасының мерейі  үстем болғай! 

Әсел орыНБАевА, 
информатика мамандығының 3 курс студенті                                   

БАСТАУЫИМАНДЫЛЫҚ 
қыстырып іші-бауырына ене жаздайтын миссионерлердің жылтыр 
сөздеріне алданып, қармақтарына іліккендер бүгінде мол тәжірибе 
жинақтап, өзгелерді қармаққа түсіретін уағызшыларға айналды. 
Осылайша бұрын атын да, затын да естіп білмеген су жаңа діни 
ағымдар елімізге есіктен еніп, төрге озып, тамырын тереңге жайған 
бәйтеректей өсіп-өркендеп жатыр.

Қазақта  «адасқанның алды жөн, арты соқпақ» деген сөз бар. 
Адасқан адам оң-солын айқындап, бағыт-бағдарын түсінуден 
қалады. Ол оңды теріс деп, терісті жөн деп санап, үнемі қисық жүріп 
барар бағытынан мүлде алыстап кеткенін білмей қалады.

Бүгінде елімізде қаптап кеткен түрлі діни ағымдардың 
қармағына түсіп, өздерін ақиқаттың оң жолында жүргендей 
сезінетін жандардың қатары уақыт өткен сайын өсіп барады.

Әр адам өзге ұлт адамдарының құқықтарымен бостандықтарына 
сыйластықпен қарап, қоғамның басын біріктіретін қасиетті 
қүндылықтарды дәріптей білсек, терроризмнің тамыры шабылары 
сөзсіз.

Осыған байланысты елімізде осындай жат қылықтарды 
болдырмауға үйрету өзіміздің дініміз - ислам дінін сақтап, өз 
алдына дербес ел болуға бағыт-бағдар беріп, жат қылықтардан 
аулақ болуға тәрбиелеуіміз керек.

Біз, аллахқа шүкір, ата-бабамыздан бері қарай ислам дінін 
ұстаушы мұсылманбыз. Бұған Призедентіміз Назарбаевтың 
мына сөзі толық дәлел бола алады: «Ислам тек дін ғана емес, ол 
- біздің мәдениетіміз» осы сияқты даналарымыздың  пікірлерімен 
келісейік. Және де Елбасымыздың ислам туралы көзқарастарынан: 
«Біз  - тегіміз түрік, дініміз – ислам екенін ұмытпауымыз керек. 
Ол үшін қасиетті кітап – Құран кәрімді насихаттауды естен 
шығармауымыз керек.»  Біз өз дінімізді өгей қылмауымыз үшін, 
құран мен пайғамбарымыздың  хадистерін өзімізге басшы етіп 
алуымыз, сондай-ақ ата-бабамыздан бізге дейін  жеткен ислам 
дінін азғантай ақшаға сатып, басқа діндерге, секталарға кіріп кет-
пеуге тиіспіз. Басқа дінге өтіп кеткен қандастарымызды қайтаруға 
әрекет етуіміз керек. Исламда тұрып, басқа дінге кету – үлкен күнә. 
Олар туралы Алла Тағалаға Құран кәрімде: «Сендерден кімде-кім 
өз дінінен безіп, кәпір болып өлсе, оның істеген әрекеттері бұл 
дүниеде де, қияметте де  түкке тұрмайды, ондайлардың орны  - 
тозақ, сонда олар мәңгі қалады», - деп барынша қатаң ескертеді. 
Сондықтан да басқа діндер мен секталарға еліктемей, өз дінімізді 
толық ұстануымыз керек. 

Жаннұр ШАңовА,
 физика мамандығының 4 курс студенті

Задача Льва Толстого 
Задачка для второго класса церковноприходской 

школы. Придумана Львом Толстым. Сейчас ее правильно 
могут решить только 30% старшеклассников и только 20% 
студентов ВУЗов

ЗАДАЧА: Продавец продает шапку. Стоит 10 р. Подходит 
покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только 25 
р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке раз-
менять. Мальчик прибегает и отдает 10+10+5. Продавец отдает 
шапку и сдачу в 15 руб. Через какое то время приходит соседка 
и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну 
что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги.

ВОПРОС: на сколько обманули продавца?

Ответ: Рассуждаем: доходы продав-
ца: 25р от мальчика расходы: шапка (10р) + сдача 
(15р) + соседка(25р) итого 25-50=-25, т.е. убыток 25р 
Можно рассуждать и по другому: соседка осталась при своих 
деньгах (25р отдала на размен, потом 25р забрала у торговца), 
т.е. ее можно не учитывать. Покупатель ушел с 15р сдачи и 
шапкой за 10р, т.е. убыток торговца составил как раз 25р (15р 
сдачи + 10р шапка)

Окна
В доме 15 окон, окрашенных в пять разных цветов: белый, 

синий, коричневый, зеленый и голубой. Количество окон, окра-
шенных разными красками, колеблется от 1 до 5.

Попробуйте определить, сколько окон и какой краской 
окрашено, если известно:

-  коричневой окрашено больше, чем голубой;
-  синей меньше, чем голубой;
-  зеленой столько, сколько в сумме дают синие и голубые 

окна;
-  белой на одно окно меньше, чем коричневой.

 1 2 3 4 5

Белый

Синий 

Коричневый

Зеленый

Голубой

Ответ: Белой - 4, Синей - 1, Коричневой - 5, Зеленой - 3, 
Голубой - 2
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Парасат
Техникалық және кәсіптік білім беру - Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуын 
іске асырушы еңбек кадрларын даярлаудағы сапалы ұмтылыс. 

№2(7), ақпан  2013 жыл

Білім берудің жаңа сапасын  
       қалыптастыру - басты мақсат

Педагогикалық сараманнан түйінделген бірер ой....
Ұстаз боламын деп бала кезден түйген арманымды ұштап, М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжінің 0111073 «Физика пәнінің 

мұғалімі» мамандығына түскен болатынмын.

Өр рухты ақын, 
қол бастаған батыр 

маХамБеТ 
... Халықтың азаттығын көксеген, ел  бастаған батыр, өр 

рухты ақын Махамбет Өтемісұлы Бөкей ордасында дүниеге 
келген. «Жайықтың бойы көк шалғын» деп, жалынды жырлай-
тын ақынның дарынына сонау ғасырдан бергі бабаларымыз 
да бас иген. Сол ұлттық қазынаны дәріптейтін қазіргі жас 
буындар санамыздағы тарихты құрметтесе, біздің  қазынамыз 
өшпейді. Себебі, Елбасымыз айтқандай, «Махамбет салған 
сара жолдың ұлы мұрасы - ата-бабаларымызға парыз, 
балаларымызға қарыз». Осы аталы сөзде мәні терең 
өшпейтін ой бар, қазыналы тарих, байлық бар.  

Тағылымын тереңнен толғайтын тәлімді ұрпақ бар жерде 
бабалар салған даңғыл жол ешқашан да өшпек емес. Бүгінде 
ұлы Махамбеттің туғанына 210 жыл. Демек, ол  210 жыл бойы 
халықтың жүрегінде өмір сүріп келді.  Біздің мақсатымыз - тек 
қана білім мен біліктіліктің арқасында, егемендікті қолымызға 
берген Махамбеттей һас батырдай Алаш ұлдарының 
ерліктерін емірене жырлау. 

Елім деп еміренген, халқының мұңын мұңдап, жоғын 
бірге жоқтаған, елі үшін, халқының жарқын болашағы үшін 
жанын қиған тұлғаларымыздың құрметіне талай іс-шаралар 
жоспарланып, өткізілуде. Соның бірі - өткен аптада облыстық 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары арасында 
өткен «Біз болашақ жастары» атты шығармашылық байқау 
болатын. Бұл сайысқа қаладағы арнайы орта оқу орындары-
нан топтар қатысып, қатысушылар өз оқу орнының намысын 
қорғады. Байқау нәтижесінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
колледжі 1 орынға қол жеткізді.

«Өз тобымыздың атын Махамбет баба есімімен атауы-
мыз да текке емес, жеңісімізді ұлы тұлға – Махамбеттің 
210 жылдық мерейтойына тарту етеміз»,- дейді байқаудың 
қатысушысы Мирас Орынов. 

Назарларыңызға  Махамбетке арнаған жыр шумақтарымды 
ұсынамын.

Қыран қия қиыры мұнартып шер жазам,
Шайтан мойынын жұлардай тылсым бер, азан.
Ұлы тұлғаға адвокат жалдар тарихқа
Үкім оқушы сот болған мынау кер заман.

Кер заманымда жан бар ма адал түзде өлген,
Ар намыс сынға түсуге тұрқы күзелер.
Шолақ белсенді шоқырағына қисайса,
Есек кетер іс мінгізсе, мүмкін түзелер.

Есек мінерлер Ақтабан мініп сый алар,
Қарға, құзғындар қыранмын деп те қиялар.
Жер Ананың күңіренген мынау құрсағы,
Бүгінгінің «Тірі аруағынан» ұялар.

Қанына тартпай қары сынатын сыр сақтап,
Арына жетпей армандарын да ардақтап.
Арыстан сымақ бет перделі бүгін батырдың
Ұлтшыл болмай ақ ұлы адам болған ұр тоқпақ.

Шөлі қанбайтын Нарынның ш     өлін көктен бер, 
Тұқылмойынның қаны суармас неткен жер.
Ұлы даланың к   өшпелі тауы секілді
Арыстан еді-ау, арыстан еді-ау өткендер.

Шаттық орыНБАевА, 
математика мамандығығының 2 курс студенті 

Бүгінгі заман талабы – кез-келген сала үшін де, ел үшін де 
өскелең экономикалық, нарықтық және әлеуметтік жауапкершілік 
жағдайында өмір сүріп, жұмыс істей білетін белсенді, бәсекеге 
қабілетті, ізденгіш мамандарды қажет етіп отыр.  Оның үстіне қазіргі 
кезеңде мамандық атаулының барлығы бейімділікті, ептілікті, ерек-
ше ой қызметін, мол шығармашылық мүмкіндікті қажет етеді. 

Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. 
Озық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 
рухани және де басқа көптеген қабілеттерінің қалыптасуына игі 
әсерін тигізеді. Сондықтан да әрбір оқытушы өзін-өзі дамытып, 
білім алушыны ізденіске баулытып, оқу-тәрбие үдерісін тиімді 
ұйымдастырып, өздігінен жұмыс түрін орындауға бағыттауы тиіс. 
Педагог маман бойындағы мұндай қабілетті шыңдаудың бір жолы 
педагогикалық оқулар болып табылады. 

Осы мақсатта 30 қаңтар күні А.Иманов атындағы жол-көлік 
колледжі базасында Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы 
мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің және жара-
тылыстану пәндері бірлестігінің ұйымдастыруымен «Техникалық 
және  кәсіби білім беру ұйымдарында жаратылыстану пәндерін 
оқытудың сапасын арттыру жолдары» тақырыбында облыстық 
педагогикалық оқулары өткізілген болатын. 

Бұл оқулардың негізгі міндеті техникалық және кәсіптік білім 
беру аумағындағы позитивті тәжірибені ұсыну және талдауға 
бағыт-бағдар беру; жаңартуға көмектесу және тарату, техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы химия, биология, гео-
графия пәндерінің берілуінің қазіргі деңгейін анықтау; техникалық 
және кәсіптік білім беру қызметкерлерінің озық тәжірибелерін, 
шығармашылықтарын өздігінен таратуына, насихаттауына 

жағдай жасау; әріптестерімен әдістемелік және шығармашылық 
байланыстарын кеңейтуге және бірлесіп әрекет етуге ынталан-
дыру болды.

Педагогикалық оқуларға өтінім жіберген 28 оқытушының  
баяндамалары ішінен озық деп танылған 16 ізденіс жұмысы 
педагогикалық оқуларда тыңдалды. 

Өз іс-тәжірибесін ортаға салған облысымыздың оқытушылары-
ның жұмыстарын әділ бағалап, сараптауда және педагогикалық 
оқуларының жоғары дәрежеде өтуіне университетіміздің 
оқытушылары Б.Қ.Ходжанова мен Қ.Б.Болатова да өз үлестерін 
қосты. Қатаң түрде өткен бағалау нәтижесінде І жүлделі орынды 
Ж.Е.Бисалиева (Ақпараттық технологиялар колледжі), ІІ жүлделі 
орынды Т.Қ.Жұмағалиева (Жаңақала колледжі), ІІІ жүлделі орынды 
Г.Ж.Төрешова (Орал политехникалық колледжі) иемденді.  

БҚМУ колледжі оқытушылары Ш.Р.Гумарова алғыс хатқа ие бо-
лып, Е.Е.Кадыровтың «География пәнінде ақпараттық технология-
ны қолданудың ерекшеліктері мен маңыздылығы» тақырыбындағы 
баяндамасы қазіргі заманауи талаптарына сай жүргізіліп жатқан 
жұмыс ретінде «Ақпараттық технологияны тиімді қолданушы» 
номинациясына лайық деп танылды.  

Техникалық және кәсіптік оқытудың аталмыш бірлестік 
бойынша түрлі түйткілдерін өзек еткен педагогикалық оқулар 
жұмысы көпшілік назарына ой салып, оқытушы қауымның 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне үлкен жол ашты. 

Г.Г.исМАГуловА, 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 

жаратылыстану пәндер бірлестігінің жетекшісі, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ колледжі директорының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары

Ғ.Қайырбеков «Ұстаз болу- жүректің батырлығы» - дегендей, 
расында ұстаз болу үшін батыл болу қажет екендігін түсіндім. 
Мұғалім тек 45 минут оқушыға сабақ беріп қана қоймай. оқушының 
өмір сүруіне толықтай жауапты екен. Ол тек сабақ бермейді, ба-
ланы тәрбиелейді, дамытады, қолдау көрсетеді екен.

Бұл мамандық бойынша колледж қабырғасында екінші жыл 
ғана білім алып жатсам да, үйренген, көңілге тоқыған дүниелерім 
баршылық деп ауыз толтырып айтуға болады. Теория мен прак-
тиканы ұштастыратын үшінші педагогикалық сараманнан өту 
кезінде біршама тәжірибе жинақтадым. Мен өзім тәлім-тәрбие 
алған Жаңақала ауданы, Пятимар орта жалпы білім беретін 
мектебінде сараманнан өткен болатынмын. 

Балия Санаққызы, Алтын Айтқалиқызынан алған білімімді 
физика пәнінен 7, 8, 9 сыныптарға сабақ беру барысында 
жақсы көрсетуге тырыстым. Әр сабағыма оқушы қызығатындай 
көрнекіліктер, тірек-сызбалар, презентациялар, түрлі зертханалық 
құралдарды пайдаландым. Біз қосымша информатика пәнінің 
мұғалімі болғандықтан информатика пәнінен 7, 9 сыныптарға 
сабақ бердім. Барлық 4 апта ішінде өткен 21 сабағымды жаңа 
технология құралдарын пайдалана отырып, мобильдік сынып-
тарда жүзеге асырдым. Сабақтарымда АКТ еркін қолдандым. 

 Махамбет Өтемісұлының туғанына 210 жыл

Оқушының білім-дағдысын дамыту үшін қазіргі таңда жүзеге 
асырылып жатқан ұжымдық, сатылай оқыту, тренингтік және 
ділгірлік технологияларының элементтерін  пайдаланып, әрбір 
сабағымды ерекше етіп өткізуге тырыстым. 

Бұл мен өткен төртінші кезекті машық еді. Алдыңғы 
сарамандағы құжат жинаудың қиындықтарын ескеріп, колледж 
әкімшілігінің сараманнан өтуге дайындаған портфолиосы маған 
өте тиімді болды.

Мен физика пәнінің болашақ маманы ретінде өз ұстаздарымды 
үлгі тұтамын және осындай ұстаздардың артынан ерген 
шәкірттерінің «Ұлағатты ұстаз» боларына сенемін!

Өзім сынып жетекші болған оқушыларымның Ыбырай 
Алтынсарин ізімен «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі, бізге сондай ұстаз болғаныңыз 
үшін мың да бір алғыс білдіреміз» деген сөздері маған қанат 
бітіргендей болды. 

Небәрі 4 апта жұмыс жасасам да, оқушыларымның және 
мектеп әкімшілігінің көңілінен шыққаныма ризамын. Осылайша, 
менің кезекті машығым өте сәтті аяқталды.  

Әлібек БАКАев, 
физика мамандығының 2 курс студенті
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Отдых от Жанерке

2013 жылдың  22 ақпан күні «Ақжайық» спорт клубы және дене тәрбиесі кафедрасының ұйымдастыруымен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
халыққа арнаған жолдауын жүзеге асыру мақсатында М.Өтемісұлының – 210 жылдығына орай БҚМУ Спорт сарайында ЖОО оқытушылары 
мен қызметкерлері арасында үстел теннисінен турнир оздырылды. 

ҮсТел Теннисінен өТкен Турнир
Бүгiнде кез-келген демалыс орны неме-

се спорт алаңына бара қалсаңыз, үстелдiң 
екi бетiнде жанталасып, жұдырықтай ғана 
шармен арпалысқан адамдарды көресiз. 
Бұл ойынмен қалаған жан шұғылдана ала-
ды және оны дәрiгерлер жақыннан көру 
дертiмен ауыратындарға ем есебiнде ойнауға 
кеңес бередi. Егер үстел теннисiн әлемдiк 
деңгейдегi спорт түрлерiмен қатар алып 
қарасақ, күрделiлiг i басқа спорттан кем 
түспейдi. 

Турнирде М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 

Жәңг ір хан атындағы Батыс Қазақстан 
аграрлық-техникалық университеті, Батыс 
Қазақстан гуминатарлық академиясының, 
Евразия академиясының құрама командала-
ры бақ сынасты. Жарысқа үстел теннисінен 
Спорт шеберлігіне үміткер А.Х.Жұмағалиев, 
КСРО спорт шебері А.Бахтияров, волейбол-
дан спорт шеберлігіне үміткер М.А.Искаков,  
баскетболдан спорт шеберлігіне үміткер 
Т.А.Базартаев, футболдан спорт шеберлігіне 
үміткер А.Жасқайратов, жеңіл атлетикадан 
І дәрежелі спорт шебері Ж.Ғ.Төлеутаевалар 

қатысты. Қыздар арасында жекелей сын-
да І орынды Т.Тьюрина (БҚМУ), ІІ орынды 
Ж.Төлеутаева (БҚМУ), ІІІ орынды Л.Дьярова 
(БҚГА) иеленді. Ерлер арасында І орынға 
А.Джумагалиев (БҚМУ) қол жеткізсе, ІІ орынды 
А.Бақтияров (БҚАТУ) қанжығасына байлады, ІІІ 
орынды А.Нұрғалиев (БҚАТУ) місе тұтты.  

Жалпы командалық есеп бойынша І орынға 
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ құрама команда-
сы ие болса, ІІ орынды М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ құрама командасы алды, ІІІ орынды 
БҚГА иеленді. 

Одним из главных требований времени является воспитание крепких здоровьем 
граждан, ведущих здоровый образ жизни. Руководство университета так же одной из 
приоритетных задач считает воспитание здоровой молодежи, ведущей активный образ 
жизни, направленное на сохранение и улучшение здоровья. 

Казалось бы, обычная девушка, студентка второго курса специальности «Иностранный язык: 
два иностранных языка» Тапаева Жанерке, но она смогла показать свою жизненную позицию. 
Понятие «жизненная позиция»   связано с активным, избирательным отношением людей к при-
роде и обществу, способностью человека делать выбор и принимать решения в тех или иных 
условиях, в том числе и в рамках определенного образа жизни.

Благодаря ее стараниям 16 февраля 50 студентов весело провели свой выходной день на 
университетской агробиостанции.

Инициативу Жанерке поддержали и деканат, и руководство университета. Выделили авто-
бус, предоставили лыжи. Согласовав программу, ребята собрались в дорогу. Перед отправкой 
эксперт по гражданской обороне, охране труда и технике безопасности университета Сертеков 
Сисен Урингалиевич провел со студентами инструктаж.

Программа включала в себя лыжную эстафету, которая предполагала выявление лучших 
спортсменов. Членами жюри стали руководитель спортклуба Сарсенбаев Турдыбек Куанышович, 
редактор газеты «Оркен» Марта Орынбасаровна Джумагалиева. Участвовать в состязании 
хотели буквально все. Уральские студенты посмеивались над студентами, приехавшими из 
других областей:

-Жаркынбек, да ты в первый раз на лыжи встал, куда тебе с нами тягаться? (Жаркынбек - 
студент филологического факультета, приехавший из Кызылорды).

-В первый раз я вчера на физкультуре катался, сегодня во второй, - последовал незамедли-
тельный ответ Жаркынбека, уже известного на весь университет своим талантом айтыскера.

Самой Жанерке  не удалось покататься на лыжах: пришлось заниматься организационными 
работами: проследить, удобно ли разместились подруги, по размеру ли достались всем лыжи, 
вовремя ли подадут чай, чтоб согрелись ребята, подписаны ли похвальные грамоты. Пока решила 
все вопросы, уже и вечер – пора возвращаться.

Жизнь человека всегда несет на себе отпечаток уровня его развития как личности  во всей 
ее  разносторонности. Жанерке на курса организовала девичий клуб «Томирис», заражая своим 
энтузиазмом все новых и новых студентов из разных факультетов. Клуб насчитывает более 50 
человек. 

Не первый год я работаю с молодежью, но не думала, что среди студентов много активных, 
неравнодушных людей.

Хочу призвать студентов к активной жизни. Личностью не рождаются, ею надо стать!

с.Г. ТуреГАлиевА, 
заместитель декана филологического факультета

Круглая дата
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней
вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
хотим вам пожелать удачи, 
успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе -
встречали каждый новый день!

В январе и феврале 2013 года 
отметили юбилеи наши коллеги:

Орлова Лариса Григорьевна – стар-
ший преподаватель кафедры физики и 
математики;

Катчекова Сапира Молдабековна – 
техничка учебного корпуса №3;

Хайруллин Ержан Кажмуратович – со-
трудник службы безопасности;

Биалиева Кабира Кабошевна – доцент 
кафедры русской филологии;

Амельченко Валентин Иванович – зав- 
кафедрой географии, доцент;

Тасмагамбетов Асет Сембаевич – пер-
вый проректор;

Каргабаев Бейбит Уахитович – сотруд-
ник службы безопасности;

Галимов Малик Ахонович – водитель, 
хоз. служба.

Поздравляем!

Студенттік кез, неткен қызық сол жылдар....

Студенттің қанатын қатайтып, үлкен 
өмірдің тура жолын көрсетіп, бағыт сілтейтін 
дара адам, ол – ұстаз. «Ұстаз - ұлылықтың 

Студентік кез, неткен қызық сол жылдар,
Қайта айналып соқпас сол бір құрғырлар.
Қас қағымда өте шығар қол бұлғап,
Күтер алдан енді бізді сан жолдар.
Студенттік кез - өмірімнің бір бөлшегі.
Ажыратар ақ пен қараның өлшемі.
Білім дарып, бойыма жігер беретін,
Студенттік кез өмірімнің ертеңі.
    Студент - болашақ маман иесі, ал білімді 

маман болу үшін ерінбей-жалықпай білім алуы-
мыз қажет. Сапалы білім – жарқын болашықтың 
кепілі екені бәрімізге аян.

Мен шалғай ауылда шаң мен шудың ара-
сында қой бағып, ат құлағында ойнап, ержеткен  
баламын. Мектеп қабырғасында оқып жүрген 
күннен бастап заң жолы мені қызықтыра 
бастаған болатын. Орта білімді тәмәмдаған соң 
жоғары білімді құқықтану мамандығы бойынша 
алуды жөн санадым.

Жолы қиын, жұмбақ тұнған өмірде,
Әр адам өз кәсібін іздеуде.
Сөзі нық, тура жолды сілтейтін,
Заңгер керек мына қатал өмірге.
Заңгер болу - ерліктің нақ үлгісі,
Келмейді бірақ ешкім оған сенгісі,
Ақ пен қараны ажыратып отырған,
Заңгерлерім - осы ортаның ұйытқысы,-  

деген жыр жолдарынан заңгер болудың өте 
маңызды екенін түсінеміз. 

иесі» дегендей, әр студентті өз баласындай 
қорғап жүретін, жүрек жылуын аямайтын дара 
да дана ұстаздар жетерлік. Осындай ұлы 

мамандықтың қыр-сырын меңгерген ұлағатты 
ұстаздардың бірі де бірегейі – құқықтық пәндер 
кафедрасының оқытушысы Асильбекова 
Ғалия Әбдіқадырқызы. Ұстазымыздың өткізген 
әр сабағы, ұйымдастыратын тәрбиелік іс-
шаралары студенттерді жақсылыққа ба-
улып, ұйымшыл, отансүйг іш, әд ілет т і , 
адамгершілігіңнің мол болуына тәрбиелейді.

Ұстазым - дара адам, дана адам,
Өмірге жеңіл-желпі қарамаған.
Ақындар, батырлар, әкімдер де,
Ең алдымен бас имек бәрі де оған,- де-

гендей, студенттердің қамқоршысы бола 
білген ұстаздар қауымының абырой-беделі 
арта берсін, білім алушы мен білім беруші 
арасындағы сыйластық қарым-қатынас үздіксіз 
жалғаса берсе демекпін......

Н.М.сАҒидуллиН, 
құқықтану мамандығының студенті


