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Құттықтаймыз!!!

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» республикалық байқауының қорытындысы бойынша жеңімпаз атанып, Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігі тағайындаған мемлекеттік грантқа ие болды. Олар:

География кафедрасының доценті, география ғылымдарының кандидаты Т.А.Терещенко;
Қазақстан Республикасының тарихы кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Ұ.Т.Ахметова;
Қазақ филологиясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Р.Б.Султангалиева.
Оқытушыларымызды жоғары жетістіктерімен шын жүректен құттықтаймыз!!! 

                                                                                                                                   Жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық бөлімі

Новый год – праздник 
надежд и радостных ожиданий

Что за студенческая жизнь без веселого новогоднего 
праздника! И что за Новый год без нарядной елки! Последняя 
неделя уходящего года, как и моного лет подряд, ознаменовалась 
веселыми праздничными вечерами и хороводами вокруг 
украшенной игрушками и разноцветыми гирляндами зеленой 
елки. Традиционные Дед Мороз И Снегурочка в окружении 
верных друзей – Арлекина, сказочных героев, волщебных 
животных - на казахском и русском языке поздравили студентов, 
преподавателей, а также детей ППС и сотрудников.

Трехчасовой праздник – это, прежде всего, большая работа 
студенческого актива во главе с воспитательным отделом, 
который в 2015 году отмечает свое десятилетие. На Новогодний 
вечер студентов-активистов, который состоялся 27 декабря, 
были приглашены все студенческие ректора, руководившие 
работой студенческого актива все эти десять прошедших лет.

Новый, 2015 год для нашей Родины – год больших юбилеев, 
в числе которых 70-летие Великой Победы, 20-летие Ассамблеи 

народа Казахстана, 550-летие казахской государственности, 
достойное празднование которых является гражданским долгом 
каждого казахстанца.

Новый год – всегда ожидание чего-то необычного, 
сказочного. И пожелания в эти праздничные дни звучат самые 
добрые и искренние. Редакция газеты присоединяется ко 
всем поздравлениям и желает исполнения всех прекрасных 
пожеланий.
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В Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова 6 декабря 2014 г. Независимым 
агентством аккредитации и рейтинга (НААР), с участием Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК 
был проведен обучающий семинар «Система независимой оценки качества высшего, технического и профессионального 
образования».

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Одним из известных выпускников нашего вуза, совершивших прорыв в развитии науки Казахстана, да и всего че-
ловечества является математик, академик АН КазССР, доктор физико-математических наук, профессор Асан Дабсович 
Тайманов. Каждые два года в ЗКГУ им. М.Утемисова проходят Таймановские чтения. 

В этом году конференция, посвященная основоположнику казахстанской школы математической логики, прошла 5 
декабря. В пленарном заседании конференции принял участие аким ЗКО Н.А.Ногаев. Нурлан Аскарович напомнил со-
бравшимся, что имя нашего именитого земляка носят школа, улица города, аудитория в ЗКГУ. «Асан Тайманов является 
примером целеустремленности и настойчивости ума. Без математики жизнь невообразима». 

Таймановские чтения

Ректор ЗКГУ им. М.Утемисова, А.С.Имангалиев, д.п.н., 
академик, поприветствовал гостей и участников конферен-
ции. Он отметил, что в аудиториях физико-математического 
факультета ощущается незримое пристутсвие  Тайманова, 
его идей и настроя. Он был рад приветствовать Искандера 
Асановича Тайманова – видного ученого и сына именитого 
земляка и огласил решение Ученого совета университета о 
присвоении Искандеру Тайманову звания «Почетный прфессор 
ЗКГУ им.М.Утемисова» и накинул на гостя мантию. 

Искандер Асанович Тайманов, российский математик, 
доктор физико-математических наук, академик РАН, специ-
алист в области геометрии, вариационного исчисления в 
целом, теории солитонов и ее применений. В настоящее время 
И.А.Тайманов является заведующим лабораторией динамиче-
ских систем Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 
заведующим кафедрой геометрии и топологии Новосибирского 
государственного университета. На пленарном заседании 
также выступил Казбек Сулейменович Бактыбеков, доктор 
физико-математических наук, профессор, директор инсти-
тута теоретической математики и научных вычислений  ЕНУ 
имени Л.Н.Гумилева. Казбек Сулейменович уже много лет 
сотрудничает с физико-математическим факультетом ЗКГУ 
им. М.Утемисова, его лекции высоко оценены студентами и 
преподавателями факультета.

В пленарном зас едании так же приняли у час тие 
Г.К.Жусупкалиева, к.п.н., доцент, проректор по учебной ра-
боте ЗКГУ, Г.М.Миниус, к.ф.-м.-н., доцент, декан ФМФ ЗКГУ, 
Г.С.Нагибова, учитель информатики Назарбаев интеллекту-
альной школы физико-математического направления, препо-
давтели, студенты.

Работа конференции была продолжена по секциям 
«Современные проблемы теоретической и  прикладной ма-
тематики, физики и информатики» и «Актуальные проблемы 
методики и инновационные технологии обучения в математике, 
физике и информатике».

По итогам конференции принята резолюция и изданы сбор-
ники научных материалов. 

Семинар открыл ректор ЗКГУ, академик Асхат Салимович 
Имангалиев. На семинаре выст упили председатель 

Аккредитационного совета, научный консультант НААР, один 
из авторов методики ранжирования вузов профессор Римма 
Ганиевна Сейдахметова, заместитель директора Центра 
Болонского процесса и академической мобильности МОН РК 
Байжан Нурбаевич Уалханов, доктор физико-математических 
наук, профессор, эксперт НААР, разработчик методологии ран-
жирования вузов РК Куанышбек Шункеевич Шункеев.

В работе семинара приняли участие представители вузов г. 
Уральска, Атырау, Актобе, средних учебных заведений Западно-
Казахстанской области.

На семинаре были рассмотрены вопросы проведения 
независимой оценки качества образования, методологии 
ранжирования вузов и сузов, тренинг по использованию 
компьютерных программ ранжирования.

Целью семинара было повышение конкурентоспособности 
организаций образования и на основании требований 
Государственной программы развития образования в РК 
до 2020 года. Республика Казахстан, подписав Болонскую 
декларацию, взяла на себя обязательства сотрудничать в 
области обеспечения качества образования, совершенствовать 
образовательные программы, мобильность, совместные 
программы обучения, проведение совместных научных 
исследований в соответствии с международными требованиями. 
Ранжирование учебных заведений - это один из механизмов 

системы оценки качества образования. Рейтинги позволяют 
удовлетворять потребности потребителей образовательных 
услуг; стимулируют конкуренцию между учебными заведениями; 
дают рациональную основу для развития образования. 

В Республике Казахстан рейтинг является одним из 
важных элементов Национальной системы оценки качества 
образования (НСОКО), которая прописана в Государственной 
программе образования РК до 2020 года. На III Евразийском 
Форуме Лидеров высшего образования «Успешный университет: 
пути создания», прошедшем в 2014 г. Министр образования 
и науки РК Аслан Бакенович Саринжипов подчеркнул 
положительную роль рейтингов в развитии конкуренции между 
вузами и повышении качества. 

Не менее важным механизмом оценки качества образования 
в Казахстане служит аккредитация, как институциональная, так 
и специализированная. Необходимость аккредитации также 
обусловлена требованиями признания дипломов, что возможно 
только для выпускников аккредитованных учебных заведений, 
защиты прав граждан Казахстана на международном рынке, 
интеграции системы высшего и послевузовского образования 
страны в Болонский процесс. 

Высшие учебные заведения западного региона РК 
вс егда демонстрирова ли приверженность качеству 
образовательных услуг и подготовки специалистов. И уже 
более пяти лет принимают участие в реализации мировых 
требований к качеству в образовании на практике, что 
позволяет совершенствовать образовательные программы, 
повышать конкурентоспособность вузов на казахстанском и 
международном рынке образовательных услуг и в конечном 
счете обеспечивать трудоустройство выпускников.

Для средних учебных заведений участие в работе по 
независимой оценке качества во многом является пилотным 
проектом, но накопленный опыт, разработанные методологии 
оценки, заинтересованность во внедрении мировых стандартов 
качества в образовании позволяют быть уверенным в том, что 
эти задачи будут выполнены.

Послание Президента – наша программаВ ЗКГУ им. М.Утемисова прошла встреча 
преподавателей и студентов с представителями 

республиканской информационно-пропагандистской 
группы по разъяснению Послания Президента 
РК Нурсултана Назарбаева, которая вела свою 

работу в Западно-Казахстанской области.

На встрече в университете разъяснительную беседу провел Жасулан 
Кудайбергенович Шаймарданов, директор Департамента высшего, послевузовского 
образования и международного сотрудничества МОН РК. В своем выступлении он 
затронул вопросы изучения истории, рассказал об основных пунктах и направлениях 
Послания. Он был рад видеть в зале ветеранов войны и труда, указав, как положитель-
ный факт, преемственность поколений, выраженном в трепетном отношении к истории. 
Это особенно хорошо продемонстрировано в музеях ЗКГУ. Особенно внимательно 
остановился на сфере образования - от детских садов, количество которых должно 
возрасти, и новых школ, которыми заменятся аварийные школы, до формирования 
материально-технической базы десяти университетов. Этой сфере уделено большое 
внимание в Послании.

Директор гимназии «Үміт» Теректинского района Дарига Газезовна Муштакова 
подробно остановилась на вопросе сохранения родного языка. Как педагог, как сло-
весник, как поэт, она обратилась к студентам с призывом говорить на казахском языке 
красиво, грамотно, чтобы родной язык стал звучать и был привлекательным для 
любого слушателя. Но знать только один язык – родной в настоящее время – очень 
мало. Современный казахстанец, в особенности молодой, должен знать несколько 
иностранных языков.

В заключение ректор ЗКГУ Асхат Салимович Имангалиев поблагодарил гостей за 
внимание, оказанное коллективу, и пожелал успехов в реализации задач, поставленных 
временем. 
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2014 жылдың 29 желтоқсанында өткен М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Ғылыми кеңесінде филология және тарих, экономика және 
құқық факультеттерінің декандары А.С.Қыдыршаев пен 
Г.И.Нестеренколардың «Факультеттердің  ғылыми-педагог 
кадрларды дайындау бағдарламасы бойынша жүргізген 
жұмыстары» туралы есеп  беріп, бұл бағытта факультетте 
жүргізіліп жатқан жұмыстар мен 2012-2015  жылдары 
ғылыми-педагог кадрлар дайындау жоспарының қаншалықты 
орындалғанына тоқталды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
бойынша  ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректор  Ә.Қ.Мұқтардың университет профессор-
оқытушылар құрамының  «Thomson Reuters», «Scopus», 
«Elsevier», «Springer» қорына енген әлемдік рейтингілік 
журналдарда жарияланған мақалалары жайлы ақпараты 
тыңдалды. 

Сонымен қатар биология ғылымдарының кандидаты, 
доцент Мельников Владимир Леонидовичке Қысқы 
президенттік көп сайыс бойынша Қазақстан Рспубликасы 
кубогінде ІІ орын алғаны үшін ІІ дәрежелі дипломы және 
тарих, экономика және құқық факультетінің 4-курс студенті 
Тресова Әсемгүл Жасылбекқызына «Жыл үздігі - 2014» 
облыстық жастар сыйлығының «Үздік студент» аталымы 
табыс етілді. 

РЕКТОРАТТА
2014 жылдың 22 желтоқсанында өткен М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  
ректоратында физика-математика, мәдениет және өнер 
факультеттерінің декандары Г.М.Миниус пен  М.И.Исатаевтар 
«Жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларының 
жүзеге асырылуына қатысуы: кәсіпорындарда сараман 
ұ й ы м д а с т ы руд ы жет і л д і ру »  т у р а л ы е с е п б е р і п , 
факультеттерде жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысы 
тоқталса,  аталған мәселеге байланысты тексеру жүргізген 
сарапшылар комиссиясының төрағасы оқу үрдіс ін 
ұйымдастыру және бақылау орталығының жетекшісі 
Р.Х.Латыпова бұл бағыттағы жұмыстарға нақты талдау 
жасап, ұтымды жақтары мен кемшіліктеріне назар аударып, 
мәселені шешуге байланысты бірнеше ұсыныстар білдірді. 
Бұдан соң академиялық мәселелер жөніндегі департамент 
директоры Г.С.Қайсағалиева 2014 жылғы оқу жетістігін 
сырттай бақылауға дайындық және оның нәтижелері жайлы 
ақпарат жасап, әрбір мамандық, пән, факультет бойынша 
нақты талдау жасады. 

А.НИЕТОВА,
ғылыми хатшы

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТЕEXPO-2017: Болашақ энергиясы
Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу 

жолында талай белестерді бағындырды, тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы қысқа 
ғана уақыт ішінде еліміз экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-
шаралардың өтуіне ұйытқы бола білді. Жаһандық мәселелер талқыға түскен ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық 
форумы, Инвестициялық форум, Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы және күні кешегі Еуразиялық Экономикалық 
Одақ құру туралы келісімшарт жас мемлекетіміздің мерейін үстем етіп, абыройын асқақтатты. Ең бастысы, даму бағытын 
айқындап берді. Осындай көшелі істердің жалғасы ретінде Қазақстан 166 жылдық тарихы бар EXPO-2017 көрмесін өткізу 
құқығына ие болды. 

27 ноября в детской библиотеке имени Хамзы 
Есенжанова прошла презентация книги «Душе 
близкий берег». Особенностью этого мероприятия 
было то, что на презентации присутствовал сам 
автор книги, главный редактор газеты «Приуралье», 
писатель, ж урна лис т Бауыржан Губайдуллин.  
В этом году 25 лет, как Бауыржан Губайдуллин стал 
заниматься журналистской деятельностью. Это третья 
книга журналиста. В эту книгу вошли избранные работы, 
написанные за четверть века его публицистической 
деятельности. 

Презентация новой книги
Собранием актуальных тем, касающихся жизни человека 

в обществе, будет заинтересовано большинство читателей. 
На событии также присутствовали такие именитые 
гости, как известная поэтесса Акуштап Бактыгереева, 
представитель журнала «Дана» Казыбек Куттымуратов, 
а также директор областного центра народного твор-
чества, участник Афганской войны Беркин Габделов. 
На встрече в адрес автора звучали поздравления и по-
желания дальнейших творческих успехов, учащимися 
школ и колледжей исполнялись различные номера. 
По окончании официальной части встреча перетекла в бе-
седу гостей со зрителями. Звучали вопросы, интересующие 
зрителей, по поводу книги и журналистской деятельности 
Бауыржана Губайдуллина. Ученикам и студентам было очень 
интересно послушать рассказы из жизни автора, которыми 
он поделился с нами в ходе беседы.

Камила СУКПУСУНОВА, 
филология: русский язык, 03106 гр. 

EXPO-2017 халықаралық көрмесін 
өткізуге ниетті мемлекетіміз әлемдік 
қауымдастыққа «Болашақ энергиясы» 
тақырыбын ұсынды. Қалай дегенде де, 
EXPO сияқты халықаралық көрмелерге 
қатысу қай елдің болса да әлеуетін 
дүниежүзіне паш етуге берілген тамаша 
мүмкіндік. 

Астанада EXPO өткізуге арналған 
тақырып кездейсоқ таңдап алынбаса 
керек. Жерінде табиғи байлықтың мол қоры 
бола тұра Қазақстан баламалы энергетика 
мәселесін қозғауы тегін емес, әрине. 
Өйткені, шикізат көзіне айналып отырған 
еліміз оның түбінде бір түгесілетінін 
жақсы түсінеді. Сондықтан да тұрақты 
энергияны, баламалы энергетиканы 
пайдалану және табиғи ресурстарды 
сақтау барлық энергетикалық саланы 
дамытудың басым бағытының бірі болып 
табылады. «Болашақ энергиясы» – жел, 
күн, су, ғарыш баламалы энергетика, 
биомасса энергиясы, атмосфераға СО2 
қалдықтарын төмендету мәселелерін терең қозғайтын өте 
ауқымды түсінік. 

Әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері ғылымдағы өзінің 
соңғы жаңалықтарын ұсынатын бұл халықаралық көрмені өткізу 
идеясы неден туындап отыр?

Осы ретте университетімізде 18 желтоқсанда «EXPO-2017» 
халықаралық көрмесіне арналған «Қазақстанның инновациялық 
даму келешегі» атты EXPO-2017 тақырыбы «Болашақ энерги-
ясы» сияқты Қазақстанның жаһандық бастамалары жөнінде 
тәжірибеші-мамандар мен ғалымдар, магистранттар сөз 
қозғаған, пікір бөліскен республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өткен болатын. Конференцияға Батыс Қазақстан 
облысы әкімінің орынбасары М.Ш.Каримов, «КазИИТУ» ҒБК 
Президенті А.С.Айтимов, «Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма төрағасы 
Е.Т.Балтаев, «Технопарк» Алгоритм» ЖШС директоры 
А.М.Есекенов, БҚО балалар мен жасөспірімдер туризмі 
мен экологиясы орталығының директоры п.ғ.к. В.П.Фомин, 
«КазИИТУ» ҒБК ғылым және халықаралық қатынастар про-
ректоры э.ғ.к. Г.Е.Кайрлиева, университет ректоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, академик А.С.Иманғалиев, ҒЗЖ және 
ХБ бойынша проректор, т.ғ.д., профессор Ә.Қ.Мұқтар, э.ғ.д., 
профессор Л.И.Мергалиева  және басқа да ғалымдар мен 
оқытушылар, студенттер мен магистранттар қатысты.  

Конференцияны университет ректоры, п.ғ.д., академик 
А.С.Иманғалиев ашып, конференцияны өткізудің мақсаты мен 
өзектілігі төңірегінде ой қозғап, қонақтар мен конферецияға 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ, Батыс Қазақстан 
облысы әкімінің орынбасары М.Ш.Каримов аталған конференция 
тақырыбына қатысты сөз сөйледі.

Конференцияның модераторы рет інде экономика 
ғылымдарының кандидаты, доцент Г.И.Нестеренко, «Орал» 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ 
Басқарма төрағасы Е.Т.Балтаев, «Технопарк» Алгоритм» ЖШС 
директоры А.М.Есекенов, БҚО балалар мен жасөспірімдер 

туризмі мен экологиясы орталығының директоры п.ғ.к. 
В.П.Фомин, «КазИИТУ» ҒБК ғылым және халықаралық 
қатынастар проректоры э.ғ.к. Г.Е.Кайрлиева, университеттің 
қауымдастырылған профессоры, э.ғ.к. Г.Н.Сүлейменова, 
«Менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының доценті, 
э.ғ.к. А.Б.Тлесова конференцияның пленарлық мәжілісінде 
«EXPO-2017» халықаралық көрмесін өткізу кезеңіндегі БҚО 
инновациялық дамуы, «Технопарк» Алгоритм» ЖШС желісі 
бойынша БҚО-да инновацияны қолдаудың құралдары, ішкі 
туризмнің негізін қалаушы фактор ретіндегі БҚО-ғы балалар 
мен жасөспірімдер туризмінің дамуы, ҚР инновациялық дамуына 
әсер ететін институттар және т.б. сұрақтар төңірегіндегі  өз 
ойларын ортаға салды. Басқосуды қорытындылай келе 
ғалымдар мен мамандар бүгінде бүкіл әлем қайта қалпына 
келетін және баламалы энергия көздеріне баса көңіл бөлініп 
отырғанын айтып, Қазақстанның бұл бастаманы қолдауға 
әлеуеті жеткілікті екенін алға тартып, инновациялық жобаларды  
жетілдіру мен тұрақты дамыту жобаларына қаржылай қолдау 
көрсету жайын талқылады. 

Сондай-ақ, конференцияның секциялық отырыстарында  
40-тан астам баяндамалар тыңдалынып талқыланды. 

Конференция жұмысынан шығатын қорытынды, әлемдегі 
белді ұйымдар Қазақстанның EXPO көрмесін өткізуіне бір 
жағынан мүдделі болып отырса, екінші жағынан Қазақстан мен 
оның «энергия» тақырыбына деген қызығушылығын көптеген 
елдер қолдауда.

 Қорыта келгенде, күннен күнге дамып жатқан заманауи 
технологияларды тиімді пайдалану үкіметтік деңгейде қолға 
алынса, біздің дәстүрлі энергия көздеріне тәуелділігімізді 
айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік туар еді. Сонда біз қоршаған 
ортаны зиянды қалдықтардан қорғап қана қоймай, көптеген 
жұмыс орнын құрып, сатып алу қабілеттілігін арттыра аламыз. 
Сондықтан да біздің Тәуелсіз жас мемлекетіміз үшін және 
инновациялық дамуымыз үшін EXPO-2017 көрмесін өткізудің 
маңызы өте зор. 

На форуме экономистов
Участие ученых ЗКГУ им. М.Утемисова в работе VI 

Форума экономистов «Эффективное использование 
социально-экономического потенциала и привлечение 
новых источников экономического роста»

В форуме, который прошел в Ташкенте (Республика 
Узбекистан) 26-28 ноября, приняли участие более 100 уче-
ных Узбекистана, США, Российской Федерации, Японии, 
Германии и Казахстана.

Республика Казахстан была представлена молодым уче-
ным ЗКГУ им. М.Утемисова, руководителем офиса коммерци-
ализации, к.г.н. РФ Э.Ж.Имашевым. Им был зачитан доклад на 
тему: «Перспективы формирования и развития регионального 
агропромышленного кластера в Западно-Казахстанской обла-
сти», в которой представил свою экономико-географическую 
стратегию модернизации агропромышленного комплекса 
Западно-Казахстанской области на основе развития реги-
онального промышленного кластера в данном секторе эко-
номики области. Доклад Эдуарда Имашева вызвал большой 
интерес у зарубежных ученых, которые интересовались 
казахстанским опытом разработки и реализации кластерных 
инициатив в промышленности Казахстана.

Участие в таких научных мероприятиях позволяет моло-
дым ученым ЗКГУ им. М.Утемисова апробировать результаты 
своих научных исследований, обменяться опытом с учеными 
из других стран, расширить круг научных интересов, найти 
зарубежных партнеров и т.д. 

Поддержка ректората ЗКГУ им. М.Утемисова в участии 
молодых ученых в международных научных Форумах, 
съездах, конференциях позволяет приобщить молодых 
специалистов к научным исследованиям и развивать на-
учно-исследовательскую работу университета.

На II съезде РОО 
«Казахстанское национальное 

географическое общество»
На базе Назарбаев Университета в Астане был организо-

ван ІІ съезд Республиканского общественного объединения 
«Казахстанское национальное географическое общество» 
(КНГО), в которой принял участие руководитель офиса 
коммерциализации, к.г.н. РФ Э. Имашев.  

Работа съезда прошла в рамках мероприятий по продвиже-
нию основных направлений, озвученных в интервью Президента 
РК «Размышления у подножия Улытау». Также обсуждались 
вопросы организации работы региональных представительств 
КНГО, в частности в Западно-Казахстанской области. 

В настоящее время при инициативе КНГО и при поддержке 
ректората ЗКГУ им. М.Утемисова при нашем университете 
создается представительство КНГО в Западно-Казахстанской 
области. Предметом деятельности Представительства явля-
ются поддержка общественной инициативы во всестороннем 
изучении и популяризации географии и смежных наук о природе, 
обществе и культуре; организация и проведение научно-иссле-
довательских проектов в рамках предмета деятельности КНГО; 
осуществление и реализация грантовых программ; развитие 
сотрудничества с международными организациями, географи-
ческими обществами и институтами и др.
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ҰСТАЗДАРДЫҢ  ҰСТАЗЫ

Тұмау ғаламдық деңгейде таралған, ал жыл сайын оны таралу коэффициенті ересек тұрғындар арасында  
5%-10%-дық және балалар арасында  20% - 30%-дық деңгейде анықталады. Қаупі жоғары топтар (нәрестелер, 
қарт адамдар мен созылмалы аурулары бар науқастар) арасында ауруханаға түсуге және өлімге әкелуі мүмкін. 

Қазақстанда 2013 жылы Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау және бақылау ғылыми-практикалық 
орталығының (СЭСжБҒПО) мәліметінше ЖРВИ-дің  894122 оқиғасы мен тұмаудың 896 оқиғасы тіркелген. 

Памяти коллеги
У ш л а  и з  ж и з н и 

прекрасный человек, 
т а л а н т л и в ы й 
п р е п о д а в а т е л ь 
Алевтина Сидоровна 
Зыбина. 

Алевтина Сидоровна 
родилась 1 июля 1944 г. 
в Бостандыкской ИТС, 
Казталовского района, 
Уральской области в 
семье служащего. В 1950 
г. поступила в первый 
к лас с в п.  Лубенка, 
Чингирлауского района, 
куда они переехали в 

связи с переводом отца на работу. 
В 1955 г. семья переехала в г.Уральск. Она окончила 

СШ №5 в 1961г. с золотой медалью. В 1960 г. вступила в 
ряды ВЛКСМ. Год после окончания школы работала в УКП, 
Саратовского политехнического института в должности 
секретаря-машинистки. В 1962 г. поступила в Уральский 
педагогический институт на отделение английского языка 
историко-филологического факультета, которое окончила 
в 1966 г. с отличием. В 1968 г. была принята на должность 
преподавателя кафедры английского языка при Уральском 
педагогическом институте. Проработав всего два года, 
поступила на Высшие педагогические курсы при Алма-
Атинском институте иностранных языков, которые окончила 
в 1970 году и была направлена на работу в Уральский 
педагогический институт, в котором проработала всю свою 
жизнь. 

Являлась одним из самых лучших и передовых 
преподавателей института, любимицей всех студентов, 
весёлой, обаятельной женщиной. Всегда приходила на 
помощь, была бескорыстна, обладала глубокими знаниями 
языка  и методами преподавания. Преподавала важные 
предметы, такие как: теорию и практику английского языка, 
практику устной и письменной речи. Всегда старалась 
помочь всем студентам, поделившись своими знаниями. 

Обладала удивительной коммуникабельностью и 
очаровательной улыбкой. Алевтина Сидоровна была 
наставником молодых преподавателей. Она была готова 
поделиться своим опытом и знаниями. Занятия, которые она 
проводила, были всегда интересными и познавательными. 
Время просто пролетало, общаясь с нею. 

Она была человеком с большой буквы, педагогом от 
природы. После себя она оставила хорошую плеяду молодых 
преподавателей, которые благодаря её помощи и поддержке 
были готовы к работе преподавателя в ВУЗе. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах.

Кафедра иностранных языков 
филологического факультета

Ұстаздық пен шәкірттік – адам баласы 
арақатынасының алдыңғы жақсы  артқы жасқа 
тәлім беретін ең мағыналы, мәнді, абзал түрі.

Қаншама тамаша ұстаздардың алдынан 
өтіп, білімді адамдар болып қалыптассақ та 
біз үшін М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің география 
кафедрасындағы аға оқытушы Қарасай 
Тұрмақұлы Тұрашевтің орны бөлек. 

Қарасай Тұрмақұлы Бөрлі ауданына 
қарасты «Ұлы сай» өзенінің бойында Улы сай 
елді мекенінде колхозшы шаруаның отбасын-
да дүниеге келді. 

Сонау ел басына күн туғанда, елін қорғау 
үшін шынайы патриоттық сезіммен соғыс ко-
мисаритына бірнеше рет арыз беріп, әскерге 
алуды сұрағандардың бірі Қарасай Тұрашев 
болатын. 16-17 жасар мектепте оқып жүрген 
жасөспірімнің кәмелетке толмағанына бай-
ланысты өтініші уақытша қабылданбайды. 
1944-1945 жылы оқу бітірісімен Омск қаласындағы бір жылдық 
мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің училищесіне түседі де, 1945 
жылдың бас кезінде сол кездегі әскери-соғыс жағдайымен бай-
ланысты оқуды мерзімінен бұрын аяқтап, училище курсанттары 
соғысқа Батыс Украина территориясына аттандырған. Бұл кезде 
Батыс Украинада ОУН, УПА қарулы күштері, Совет үкіметіне, 
Совет Армиясына қарсы соғыс қимылдарын жүргізіп жатқан.

Жас чекистердің бірі болып Қарасай Тұрашевта соғысқа 
қатысты. Отан соғысы аяқталған соң ол Батыс Қазақстан 
облысының мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде қызмет етіп, 
1947 жылы Москвадағы осы саланың біржылдық курсын бітірді.

1948-1952 ж.ж. Қарасай Тұрашев командованияның 
бұйрығымен Батыс Украина жерінде Отанымыздың мүддесін 
қорғап, соғыс қимылдарына белсене қатысып, 1952 жылы елге 
оралды.

1952 жылы Совет Армиясының қатарынан денсаулығына бай-
ланысты босағаннан кейін, Орал педагогикалық институтының 
география факультетіне келіп түсті. 1957 жылы институтты өте 
жақсы деңгейде бітіріп, Батыс Қазақстан облысының халыққа 
білім беру басқармасында нұсқаушы болып 2 жылдай жұмыс 
істеді. Кезінде өзіне дәріс берген, факультеттің алғашқы деканы 
және кафедра меңгерушілері Г.В.Москалев пен Н.В.Ревнивыхтың 

шақыруымен, 1959 жылы оқытушылық жұмысқа 
ауысты.

Міне осы жылдан бастап қазіргі күнге дейін, 
Қарасай ағаның еңбек кітапшасында басқа 
мекемеге немесе оқу орнына ауысты деген 
белгі жоқ. Болашақ мұғалім-географтарға білім-
тәрбие беру ісінде 50-жылдан астам ұстаздық 
жұмысымен бірге, факультеттің деканының 
орынбасары, партия ұйымының хатшысы, 
басқа да қоғамдық жұмыстар атқарды. «Ұстазы 
бейілді болса, шәкірттері зейінді келеді» 
дегендей, осы жылдарда өзінен дәріс алып, 
алдынан өткен шәкірттерінің ішінде ғылым 
докторлары, профессорлар, ғылым кандидат-
тары қаншалық. Халыққа білім беру саласында 
Қарасай Тұрмақұлы ұстаздық өнері мен географ 
мамандығын таңдағандар қаншама уақыт өтсе 
де ағаны ілтипатпен сағынып көрісетін.

Қарасай аға осы талапқа сай өзі беретін 
«Шет елдердің экономикалық географиясын» 

бүгінгі өмір тынысымен байланыстырып, терең білім берудің 
жоғарғы үлгісін көрсетеді. 

Өмірде қандай азамат болмасын, оның еліне сіңірген 
еңбегі, өзінің жанұясының бақытымен үндес болуы ең нәтижелі 
құндылығы. Қарасай ағамызбен 1952 жылдан бір шаңырақтың 
дәм-тұзын, қуаныш қиындығын бірдей бөліскен, ұстаздық 
еңбегімен Республикаға танымал болған, қазіргі құрметті 
зейнеткер Мариям Мамайқызы апамызбен жарасымды өмірі 
дос-жаранға, іні-қарындастарына үлгі. Ұл-қызын тәрбиелеп 
өсіріп, оларға білім беріп қазір де балаларының қызығын көріп, 
немере-жиендерін сүйді.

Қарасай Тұрмақұлының елге сіңірген еңбегі елеусіз қалған 
жоқ. Ұлы Отан соғысының ардагері – бірнеше ордендер мен 
медальдардың иегері, ұстаздық қызметі үшін КСРО-ның 
және қазақ ССР-нің «Халыққа білім берудің үздігі» белгісімен, 
Қазақстан Республикасының білім беру министрлігінің құрметті 
грамотасымен марпатталған.

Қарасай Тұрмақұлы Турашевқа жатқан жеріңіз жарық, 
топырағыңыз торқа болсын деп, Сіз әрқашанда бірге жұмыс 
жасаған әріптестеріңіздің, студенттеріңіздің жадында мәңгі 
сақталасыз.

География кафедрасы

Тұмау – антропоноздық респираторлық вирустық жіті 
инфекция. Жоғарғы тыныс жолдарына түскен кезде вирус 
жасушалардың қабықшаларын зақымдап, оның ішіне кіреді. 
Жасушалардың ішінде вирус тез көбейеді. Жұқтырылғаннан 
кейін алғашқы тәуліктердің аяғына қарай бір вирус ондаған 
триллионнан аса вирустық бөлшекті түзеді. Көбейген вирустар 
жоғарғы тыныс алу жолдарынан шыққаннан кейін жасушалар 
бұзылады. Тұмаудың алғашқы симптомдары – мұрынның 
бітелуі және тамақтың жыбырлауы осыған байланысты. Тұмау 
вирусы дене қызуының көтерілуімен, жөтелмен (әдетте құрғақ 
жөтелмен), бастың маңдай – самай тұсының ауруымен, бұлшық 
еттер мен буындардың ауруымен, жалпы әлсіздікпен, тәбеттің 
жоғалуымен, қатты ауыру (өзі-өзі нашар сезіну), тамақтың 
ауруымен сипатталады. Тұмаудың асқынуларына құлақ, тамақ, 
мұрын аурулары, жүйке жүйесіне баланысты асқынулар, 
сондай-ақ созылмалы аурулардың:жүрек-қан-тамырлық, өкпе, 
бронх тарапынан, қант диабеті және эндокриндік жүйенің басқа 
да ауруларының өршуі жатады. 2 жасқа дейінгі балаларда, 
созылмалы аурулары бар және жасы үлкен адамдарда тұмау 
ауыр түрде өтеді. Сондай-ақ, ерекше қауіптілік тобына жүкті 
әйелдер де жатады. ЖРВИ және тұмау жүкті әйелдердің 
иммунды жүйесін де, эндокриндік жүйесін де бұзуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда жүкті әйелдерде әлсіздік пайда болып, ұйқысы 
бұзылады және созылмалы аурулары өршиді. Әдетте жүкті 
әйелдер тұмауға шалдыққан кезде балаға қанның жүруі күрт 
азаяды, осыған сәйкес бала жолдасы арқылы ұрық организміне 
оттек аз беріледі. Жүкті әйелдердің тұмаумен ауыруы жүктіліктің 
12 аптасына дейін, яғни ұрықтың органдары мен тіндері 
қалыптасатын кезде өте қауіпті. Тұмаудың жүкті әйелдерге 
қауіптілігі – түсік тастауы немесе мерзімінен бұрын босанып 
қалуында. Сонымен қатар, шала туудың жиіленуін көрсететін 
нақты мәліметтер бар.

Тұмау вирусы адам ағзасының иммунитетін төмендетеді. 
Инкубациялық кезең бірнеше сағаттан бастап 2-3 күнге дейін 
созылады. Тұмаудың жеңіл түрімен ауыру ұзақтығы – бір апта.

Өкінішке қарай, дер кезінде емдеу мекемесіне келмеген 
науқастарға қалыпты жағдайда жиі қолданылатын жекелеген 
препараттар көмектеспеуі де мүмкін. Сондықтан өз бетінше 
емделуге болмайды. Балалар мен жүкті әйелдерді емдеу тек 
дәрігердің тағайындауы бойынша және дәрігердің бақылауымен 
жүргізілуі керек. Тұмаудың алғашқы белгілері байқалысымен 

дәрігерді үйге шақырған жөн. Тұмау асқынғанда науқасты 
ауруханаға жатқызып, кешенді емдеу шараларын жүргізеді. 
Арнайы дәрілер (оксолин, амантадин, ремантадин, интерферон, 
т.б.), қызу басатын, организмнің улануын азайтатын дәрі-
дәрмектер беріледі. Тұмауға нақтылы диагноз қойып, науқасты 
оқшаулап, ауруханаларда не басқа тиісті мекемелерде карантин 
жарияланады.

Тұмаудан жазылғаннан кейін организмде иммунитет пайда 
болады, ол А типінен кейін 1 – 2 жылға, В типінен – 2 – 3 жылға 
созылады, С типінен кейін тұрақтанады. Сондықтан С типімен 
ауырған адамдар тұмаудың бұл түрімен қайталап ауырмайды. 

Кез-келген ауруды емдегеннен гөрі, оның алдын алған 
дұрыс. Аурудың немесе оның асқынуының алдын алудың ең 
тиімді жолы – вакцинация. Дені сау адамдарда тұмауға қарсы 
вакцина бір қалыпты қорғанысты қамтамасыз етеді. Дегенмен 
қарт адамдар арасында тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын 
алуда тиімділігі аз болса да, ауруды жеңілдетуге және аурудың 
асқыну және өлім-жітім оқиғасын азайтуы мүмкін. Дүние-жүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы сырқаттанушылықты, асқынуларды 
және өлім-жітімді айтарлықтай азайтатын, халықты тұмаудан 
қорғайтын жалғыз және тиімді іс-шара ретінде тұмауға қарсы 
вакцинациялауды ұсынды. Тұмауға қарсы вакцинациялау 
еңбекке жарамсыздық қағазы бойынша төленетін төлемдерді 
және өндірістік шығындарды, тұмауды және ЖРВИ-ді (жедел 
респираторлық вирустық инфекция), сондай-ақ олардың 
асқынуларын емдеуге кететін шығындарды 2 есе қысқартатыны 
дәлелденді.

Вакцинация әсіресе тұмаудың асқыну қаупі жоғары топтағы 
адамдарға, сондай-ақ жоғары қауіп-қатер тобындағы адамдар 
мен тұратын немесе оларға күтім жасайтын адамдарға қажет.

ДДҰ жыл сайын келесі топтағы адамдарға вакцинация 
жасауды ұсынады:

жүктіліктің кез келген кезеңіндегі жүкті әйелдер;
6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар;
65 жастағы және одан үлкен қарт адамдар;
созылмалы аурулармен ауыратын адамдар;
денсаулық сақтау саласының қызметкерлері.
Тұмау вирусы өте тез тарайды. Инфекцияны қоздырушы 

– тұмаумен ауырған адам. Науқастың тек өзіне арналған 
ыдысы, орамалы т.б. болуға, олар жиі қайнатылып, жуылуға 
тиіс. Қоздырғыштар науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде 

және қақырық, сондай-ақ науқас адам пайдаланған заттар, т.б. 
арқылы таралады. Өзіңізді және қасыңыздағыларды қорғау 
үшін түшкіргенде және жөтелгенде мұрныңыз бен аузыңызды 
бір реттік майлықпен жауып, пайдаланғаннан кейін арнайы 
қоқыс жәшігіне тастаңыз! Егер тұмаудың белгілері болса, 
өзіңізді айналаңыздағы адамдардан 1 метр қашықтықта ұстап, 
қолыңызды үнемі сабынмен жуыңыз! Жуылмаған қолмен 
көзіңізге, мұрныңызға және аузыңызға тиіспеуге тырысыңыз! 
Құшақтасып сүйісу мен қол алысып амандасудан аулақ болыңыз! 

Тұ м а уд а н  с а қ т а н у  ү ш і н  Ж Р В И ж ә н е  т ұ м ау м е н 
сырқаттанушылар көбейген кезде халық көп жиналған 
орындарда болмауға, салқын тигізіп алмауға тырысу қажет. Сол 
сияқты, таза ауада серуендер алдында немесе көшеге шығар 
кезде мұрныңызға оксалин майын жағып алсаңыз тұмау немес 
ЖРВИ вирустарының тыныс жолдарына енуі күрт төмендейді. 
Ақуыз, майлар мен дәрумендердің жеткілікті мөлшерде дұрыс 
тамақтануды аурудың алдын алуына жатқызуға болады. Қысқы 
уақыт кезінде тамақтың құрамына жуаны, сарымсақты, жаңа 
піскен жемістер мен көкөністерді, ашытылған қырыққабат 
пен полидәруменді препараттарды қосқан жөн. Алдын ала 
организмді шынықтыратын емдер жасап, спортпен шұғылданған 
дұрыс. Біріншіден, бұл – дене шынықтыру. Контрастылы душ, 
ауа ванналары, жалаң аяқ жүру, аяқ ванналары және т.с.с. 
шынықтыру емшараларына жатады. Денені ақырын және жаз 
уақыты кезінде, температураны аз-аздап төмендеуден бастап 
шынықтыру керек. Екіншіден, белсенді өмір салты маңызды. 
Сонымен қатар бұл иммундық жүйеге өте жақсы әсерін 
тигізеді. Дене шынықтырумен айналысу, жұмысқа дейін жаяу 
бару, шаңғы, велосипед тебуіңізге болады. Үшіншіден, суық 
өтіп кетуден сақтаныңыз, маусым бойынша және ауа райына 
сәйкес киініп жүріңіз. Бүгінгі таңда көптеген адамдардың киімі 
синтетикалық материалдардан жасалынған. Осындай киімдерді 
кигеннен жылу (парниктік) эффектісі пайда болады – тер 
булану процесі жүрмейді, ал ылғылды дене терісі жеңілірек 
тоңазытылады. Бас киімсіз, жылы іш киімсіз, жылы аяқ киімсіз 
жүру - өте зиян сән әдетіне айналды. Сонда да сәнге жүгініп, 
басты байлығымыз денсаулық екенін ұмытпай, өзіңізді 
күтінгеніңіз абзал! Құрметті студенттер, тұмаудан сақтанып, 
салауатты өмір салтын қолдайық!

Ж.А. ДЖАНГАЛИЕВА,
№5 қалалық емханасының алдын алу және 

әлеуметтік – психологиялық көмек бөлімінің дәрігері

ЖАЛЫНДАҒАН ЖАСТЫҚ ШАҚТА ТҰМАУДЫ 
МЕНСІНБЕУШІЛІК - ҚАТЕЛІК!!!

Денсаулық
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В рамках реализации программы методической  недели педагогического факультета на кафедре «Педагогика и пси-
хология» со  студентами был проведен тренинг «Формирование личностного роста у студентов».  Целями и задачами 
тренинга были: дать понятие о личностном росте, ознакомить с технологиями личностного самосовершенствования, 
повысить уровень личностного развития у студентов. 

Формирование личностного роста у студентов

«ИЗУЧЕНО ПОДРОБНО»! 
 
2 0  н о я б р я  2 0 14  г о д а  к о л л е к т и в  с р е д н е й 

общеобразовательной школы № 21 города Уральска 
обсудил Послание Президента Казахстана «Нұрлы жол- 
путь в будущее». 

Во вступительном 
слове директор СОШ №21 
Шаркубенова Лаура 
Сабитовна отметила: 
«В свете реализации 
Послания Президента 
Республики Казахстан 
Н . А . Н а з а р б а е в а 
«Н ұ р л ы ж о л  -  п у т ь 
в  б у д у щ е е »  п е р е д 
каждой организацией 
образования поставлены 
большие задачи. Сегодня 
как никогда необходимо 
создание условий для 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я 

всех аспектов образовательного процесса, необходимо 
повышение профессионального уровня педагогов. Высокие 
темпы развития науки, техники, общественно-политической 
жизни не оставляют нас в стороне от введений инновационных 
методов и форм работы. Этого требует время, этого требует 
общественность. Наша задача – дать детям тот стержень, ту 
основу, которая будет поддерживать их всю жизнь и не даст 
пропасть, затеряться в этом сложном мире. Наш Президент 
всегда подчёркивает: «Молодежь – опора нашего будущего. 
Государство открыло перед новым поколением все двери и 
все пути»! Позиция средней общеобразовательной школы 
№21 показывает, что школа на протяжении многих лет не 
сдает своих позиций. По итогам прошлого учебного года 
СОШ №21 города Уральска вошла в десятку лучших школ 
города, в этом большая заслуга всего педагогического и уче-
нического коллектива школы. Педагогический коллектив шко-
лы всегда был и остаётся одним из сильнейших в городе, мы 
умеем работать, но нельзя останавливаться на достигнутом. 
«Сегодня созданы все необходимые условия для успешной 
работы. Каждый должен отвечать за свой участок работы. 
Надо только засучить рукава и приняться за дело»,- говорит 
в Послании Президент. Послание Президента «Нұлы жол»- 
это  продуманный, подробный план действий, который 
необходимо претворять в жизнь»!

***
О.В. Елистратова, заместитель директора по УВР:
Каждый из нас изучил Послание Президента, никто не 

остался равнодушным. «Ближайшие годы станут временем 
глобальных испытаний. Этот рубеж перейдут только сильные 
государства, сплочённые народы», - говорит наш Президент, 
настоящий Лидер, который ведёт за собой страну, добива-
ется, чтобы Казахстан признали во всём мире, чтобы наша 
страна вошла в 30 самых развитых стран. Невозможно не 
согласиться с его словами: «Мы должны быть толерантными 
друг к другу! Это – ключи к будущему Казахстана. Мы долж-
ны сами беречь наше единство и межэтническое согласие. 
Извне никто и никогда не придёт делать это за нас». Как 
всегда особое внимание Президент уделяет теме семьи, 
уважению к женщине, матери «Что такое стабильность и 
согласие? Это – семейное благополучие, безопасность, 
крыша над головой, это радость отцовства и материнства, 
здоровье родителей и счастье наших детей». 

Очень подробно познакомила педколлектив со всеми 
стратегическими направлениями Послания учитель истории 
и экономики Сурова Анна Михайловна. В своём выступлении 
Анна Михайловна с позиции педагога, историка, экономиста 
разъяснила все составляющие направления  плана 
Послания, подробно остановилась на шестом направлении 
«Развитие социальной инфраструктуры»: обязательно будет 
решена проблема аварийных школ и трёхсменного обучения, 
сокращён дефицит мест в дошкольных организациях. 
«Улучшится социальная инфраструктура, новые и современ-
ные школы и больницы будут оказывать высококачественные 
услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве 
жизни каждого казахстанца, всё это останется на нашей зем-
ле как  богатство будущих поколений»,- не сомневается наш 
Президент. Казахстан уже добился небывалого авторитета 
и уважения во всём мире. В условиях мирового кризиса в 
Казахстане реализовано много программ, проектов, много 
достигнуто, сколько ещё предстоит! 

Гульмира ТАСЕМЕНОВА,
замдиректора по НМР СОШ № 21 

города Уральска

Связь со школой
Тренинг

Личностный рост человека заключается в постоянном не-
уклонном развитии его личностного потенциала. Личностный 
потенциал - обобщенная, системная характеристика индиви-
дуально-психологических особенностей личности, лежащая в 
основе способности личности исходить из устойчивых внутрен-
них критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и со-
хранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций. 
Разные авторы предлагают различные показатели личностного 
потенциала: личностная автономия и независимость, внутрен-
няя свобода; осмысленность жизни; готовность к внутренним 
изменениям; временная перспектива личности и др.

Тренинг проводили старшие преподаватели кафедры 
педагогики и психологии, магистры Федорченко Л.А. и 
Баюканская С.Ф., участниками были студенты  III курса. 
На занятии присутствовали гости: д.п.н., профессор  
Кыдыршаев А.С., преподаватели-магистры  Ерниязова С.Н., 
Тлепбергенова Г. Е. 

 В начале тренинга была применена стратегия критического 
мышления «Ассоциация», затем обсуждено понятие «личностный 
рост». Процесс формирования и развития «Я-образа» является 
центральным в тренинге личностного роста. Тренинг может 
оказать существенное влияние на этот процесс, потому что 
«Я-образ» — явление субъективное, он складывается как 
отражение социальных оценок, т. е. мнений других людей, 
сравнения себя и результатов своих действий с другими людьми 
и результатами их действий. Для построения и осознания 
«Я-образа» человеку нужно осознать и проанализировать, 
как он смотрит на других, как другие воспринимают его, а 
также какие чувства он испытывает по поводу мнения других 
о себе. Формируя свой «Я-образ», личность социализируется. 
Возможность изменений «Я-образа» под влиянием опыта 
самоанализа и оценок других и делает возможным эффективный 
тренинг личностного роста.

Наблюдения и тестирование дают взгляд на личность со 
стороны более или менее объективный. Для самого человека 
очень важен его собственный взгляд на себя, тем более, что, 
как правило, человек, особенно молодой, плохо осознает 
черты собственной личности, свой характер. Самосознание 
— осознание и оценка человеком самого себя как личности, 

своих интересов, ценностей и мотивов поведения. Развитие 
самосознания - это одна из задач тренинга личностного роста.

Огромное значение «Я-образа» в жизни человека состоит 
в том, что он является центром его внутреннего мира, той 
«начальной точкой», исходя из которой человек воспринимает 
и оценивает весь окружающий мир и планирует собственное 
поведение. «Объективное суждение» является, как правило, 
мифом, заблуждением. Любое суждение человека преломляется 
через его «Я-концепцию». «Я-образ» в целом включает три 
главных измерения: наличное «Я» (каким человек видит себя в 
данный момент), желаемое «Я» (каким хотел бы себя видеть), 
представляемое «Я» (каким он показывает себя другим). 
Все три измерения сосуществуют в личности, обеспечивая 
ее целостность и развитие. Полное совпадение между ними 
невозможно, но слишком сильное расхождение приводит 
к тяжелому внутриличностному  конфликту, несогласию с 
самим  собой.  В ходе занятия были проведены: разминка, 
упражнения «Кредо», «Ищу друга», «Я-реальный, Я –идеальный, 
Я в будущем».  В заключение были подведены итоги, получена 
обратная связь. 

А.С. КЫДЫРШАЕВ, 
д.п.н., профессор

На страже справедливой сессии
18 декабря началось самое тревожное время для 

студентов - по крайней мере, для меня – это сессия. И 
экзамены, которые я с успехом сдала, тут ни при чем. Я 
являюсь членом антикоррупционной комиссии, согласно 
приказу ректора ЗКГУ им. М.Утемисова Имангалиева А.С. 
за № 013-808 от 12 декабря 2014 года. Антикоррупционная 
комиссия в нашем университете действует с 2005 года. В ее 
обязанности входит следить за тем, чтобы были соблюдены 
все необходимые нормы прохождения экзаменов: наличие 
ведомостей, билетов и, конечно, выявление и недопущение 
коррупционных действий со стороны преподавателей и 
самое главное – честная сдача экзаменов студентами. Лично 
мое мнение: пользоваться подсказками и шпаргалками – 
недопустимо и унизительно. 

Я в такой комиссии состою вот уже вторую сессию. Если в 
прошлом году меня определили на филологический факультет, 
то в этот раз я работала на естественно-географическом 
факультете. В мои обязанности входило посещение экзаменов, 
проверка соблюдения всех правил и норм. 

В ходе проведения проверки сессии на ЕГФ коррупционных 
действий со стороны преподавателей не было обнаружено. 
Однако среди студентов были замечены те, кто, пользуясь 
занятостью экзаменаторов, пытались использовать шпаргалки.

Кстати, о шпаргалках. Если бы некоторые из студентов 
всю силу ума направили бы на изучение предмета, а не на 
изобретение «шпор», то отличников в университете было бы 
в разы больше.

Впрочем, кто-то возможно подумал, что деятельность 
антикоррупционной комиссии заключается лишь в замечаниях 

и указаниях. Вся наша работа была направлена в конечном 
итоге на улучшение качества получаемых студентами 
знаний, а значит, на создание общества, готового к здоровой 
конкуренции, образованной и передовой. И по этому поводу 
у меня есть некоторые рекомендации. Прежде всего усилить 
дисциплину во время экзаменов и создать рабочую, но 
строгую обстановку. И внешний вид здесь должен быть не на 
последнем месте. Недопущение на экзамен с мобильными 
телефонами, сумками, в случае обнаружения телефонов, 
используемых в качестве шпаргалок на тестировании, следует 
изъять его и перезагрузить тест тестируемого или поменять 
экзаменационный билет. Было бы неплохо ввести специальные 
ведомости для студентов-нарушителей, чтобы отслеживать 
их и привлекать к ответственности. Например, попал в список 
впервые – предупреждение. При повторном нарушении 
дисциплины – пересдача или «бить рублем». Конечно, каждый 
случай нарушения должен рассматриваться индивидуально. 
Строго, но справедливо, особенно в отношении тех, кто честно 
зарабатывает свои баллы, учась бок о бок с лентяями. И при 
этом нарушение норм не может служить оправданием желание 
любой ценой сохранить грант. 

Вывод из всего делаю такой: пока у ребят есть надежда на 
то, что им удастся воспользоваться шпаргалкой, они не особо 
будут утруждать себя учебой, а значит, стоит лишить их такой 
ненужной надежды. Это и будет условием, при котором можно 
будет увидеть реальные результаты.

Айгерим КАЛИЕВА, 
студентка ФИЭП, 

обладатель стипендии Президента Н.Назарбаева

Экзамены – это здорово!
Вот и прошли долгожданные экзамены. Да-да, именно 

долгожданные, потому что их ждали не только студенты, но и 
преподаватели.

Каждый очередной экзамен это стресс для обеих сторон. Но 
в нём есть и немало положительного. Студенты проверяют свои 
способности, а преподаватели свои возможности. Во время 
экзаменов студенты осознают всю важность преподаваемых 
предметов, преподаватели же находят свои недоработки.

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 
2014 года президент страны Н.А.Назарбаев подчеркнул: «Нам 
предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев 
национального образования». Поэтому очень важно растить 
в Казахстане квалифицированные кадры, имеющие большой 
запас знаний, умений и навыков.

Индикатор плодотворности процесса экзаменов зависит 

как  от студентов, так и от преподавателей – единомышленни-
ков в стремлении двигать вперёд дело «разумного, доброго, 
вечного».

Степень подготовленности студентов различна, но все хо-
тят одного – быстрейшего окончания их испытаний. Обстановка, 
конечно же, стрессовая, особенно для первокурсников, но всё 
это временно до тех пор, пока все не скажут экзаменам «Пока!».

Все студенты прекрасно знают, что никто не преподнесёт 
им хорошую оценку на «блюдечке с голубой каёмочкой». 
Поэтому многие стараются сдать экзамены только на  «хоро-
шо» и «отлично».

Особенно хотелось бы отметить успехи в сдаче экзаменов 
по английскому языку первокурсников группы 06106 Решмид 
В.,Токаревой А.,Сатвалдиевой С., Бисеналиевой Л.

Для многих студентов преподаватель – Человек с большой 
буквы, но главный двигатель прогресса – это  ЗНА – НИ – Я!!!

Успехов вам, студенты, в ваших делах и новых начинаниях!

И.К.Щербакова,
преподаватель кафедры иностранных языков ЗКГУ
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ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ – 
халық мерекесі

2011 жылы Қазақстан Парламенті 1-желтоқсанды 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні деп 
бекіткен болатын. Еліміздің жоғарғы заң шығарушы ор-
ганы мұндай шешімді Қазақстан Республикасында 1991 
жылы 1 желтоқсанда өткен сайлаумен байланыстырғаны 
белгілі. 1991 жылғы 1 желтоқсанда өткен  бүкілхалықтық 
сайлау КСРО шеңберінде өткен алғашқы халықтық 
үрдістің бірін білдірген болатын. Дәл осы сайлау арқылы 
Қазақстан халқы  өз басшысын өзі таңдай алатындығын 
таныды. Нәтижесінде алғаш рет өткен жалпыхалықтық 
сайлауда Егемен Қазақстанның негізін салушы – Нұрсұлтан 
Назарбаев Тұңғыш Президент болып жарияланды. Сайлауға 
қатысқандардың 98,78% дауыс беріп, мемлекет басшысы 
ретіндегі сенімін Елбасыға жүктеді. Тізгінді қолға алған 
күні-ақ Елбасы алдағы өмірдің жеңіл болмайтынын, бірақ 
жақсы күндерге бірлік пен татулық, іскерлік пен қабілеттілік 
арқылы жетуге болатынын уәде еткен. Кейін халық та өзінің 
сонау жылы желтоқсандағы сайлауда жасаған таңдауы 
алдамағанына талай рет куә болды, әлі де куә болып келе 
жатыр.

Қазақстан осындай тәуелсіздігі арқасында Елбасымыздың 
бастамаларына қолдау жасай отырып, қысқа уақыт ішінде 
көптеген биіктерді бағындырды. ШЫҰ, ЕурАзЭҚ сияқты 
ұйымдардың белсенділігі артты. Дәстүрлі дін басшылары 3 
жыл сайын Қазақстанда бас қосады. Бұның өзі Елбасының 
ерлікке парапар істерінің нәтижесі болатын. «Алдымен 
– экономика, содан соң саясат» қағидасы арқасында 
көптеген қазақстандықтардың тұрмыс жағдайы жақсарды. 
Осындай алаш жұртының асуларының  баршысы, елдегі 
экономикалық-әлеуметтік және саяси реформалар, 
жаһандық жасампаз істердің барлығы Мемлекет басшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты болып отыр. 
Ендеше Қазақстанның Тұңғыш Президенті күнін атап өтудің 
еш әбестігі жоқ. Керісінше, ол мереке – мемлекет мерейі. 
Мемлекетімізге одан әрі өрлеу мен өркендеу, Елбасымызға 
ұзақ ғұмыр, әрбір қазақстандыққа мол табыс тілеймін.

Гүлжайнар ЖҮСІПКЕРЕЕВА, 
химия мамандығы 01 102 топ студенті

ЖАЙЫҚТАН  ЖЫР  АРҚАЛАП  БАРЫП  КЕЛДІК
Мен жастарға сенемін. Сіздердің білімдеріңіз бен 

қайраттарыңыз, еңбектеріңіз гүлденген әрі қуатты 
Қазақстанды құруға арналатынына сенімдімін.

                              Н. Ә. Назарбаев

Жаратылыстану – география факультетінде 
қарашаның жиырма бесі күні президент күніне арналған 
«Елімді асқақтатқан ұлы тұлға» деген апталығына 
ұйымдастырылған « Елбасы – елдің тұтқасы» атты 
дөңгелек үстел өткізілді. Жүргізушілер Таскайров Самат 
пен Хамитов Ануар президенттің ұлағатты сөздерімен 
апталықты бастап дөңгелек үстелді ашуды 3 курс 
студентті президент шәкірт ақысының иегері Серікова 
Айгерімге сөз кезегін берді. Ол өз кезегінде студенттерге 
игі тілектерін айтып өтті.

ЕЛБАСЫ - 
елдің тұтқасы

Студенттерге бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбын 
ашу үшін Кушан Гүлдана елбасымыздың өмірі туралы 
баяндама оқыды. Президенттің отбасымен,жетістіктерімен, 
еңбектерімен, алға қойған мақсаттарымен Таскайров Самат 
кең түрде мағлұмат беріп өтті. Әрі қарай еркін пікірталаспен 
жалғасты. Ақпаратқа қаныққан студенттер қауымы өздерінің 
ойларында жүрген сұрақтарын қойып,нақты жауаптарын алды.

Өткізілген шараны жабу үшін 2 курс студенті,Иванов 
атындағы шәкіріт ақысының иегері,ғылыми жобаның төрағасы 
Сапарбаев Жұмабек шақырылды.Ол бугінгі шараның жоғарғы 
дәрежеде өткенің айтып,осындай шаралардың көп болғанын 
қалап,студенттерге осындай дәрежеде көрініп,алға қарай 
дамуын тіледі.

Жалпы бұл шара өте жағарғы дәрежеде өтті.Бұған 
себеп студенттердің шын көңілмен ат салысып катысуы. 
Елбасының өмірі,қазіргі жағдайы,алға қойған мақсаттары 
қазіргі студенттерді қызықтыратыны 15-інші аудиторияға 
лық толған студенттер санынан да көруге болады.Осындай 
шаралардың көп ұйымдастырылуына барымша атсалысатын 
боламын. 

Жолын болсын, жас ұрпақ. 
Ел тағдыры өз қолында. 
Мұны әркез жадыңда ұста. 
Жастараға біз сенеміз

С.ТАСКАЙРОВ, 
Жаратылыстану-география факультеті, биология 

мамандығының 1 курс студенті

Ел бастайтын ерің бар!
-Уа, халқым!
Көсіле шабар жерің бар!..
Тау көтерген елің бар,
Қол бастайтын ерің бар!-
деп Төле би бабамыз айтқандай, біз ел бастайтын ері бар 

бақытты халықпыз, тәуелсіз елміз.
Жер бетінде елінің тәуелсіздігін, халқының бостандығын 

ойламайтын жұрт жоқ шығар. Бұл тәуелсіздік – біз үшін 
басқа қонған бақ, астыға тиген тақ. Бақты бағалаған халықты 
бастайтын тақ иесі де болуы керек. Осы жолда қазақ халқы ұлы 
даланың тағдыр-тарихын барлық дем тынысымен түсініп, елінің 
ендігі тарихын сол ұлылар рухында одан әрі жаңғырта, жақсарта 
алып кететін ер, көзсіз батыр, тап-таза ар - намыстан жаралған 
қайтпас-қайсар қайраткер, елін басқарып, қос батырдың ісін 
істей алатындай ерекше тұлғаны тап басып таңдап, тағдырын 
қолына бергенінде жаза басып жаңылған жоқ еді. Дәл сол 
уақыттан бастап, қазақ халқын ел етіп, тәуелсіздік жолымен 
алып жүру міндеті Нұрсұлтан Әбішұлының маңдайына жазылды.

Кешегі тар жол, тайғақ кезеңде, егемендіктің елең-алаң 
шақтарында мемлекет басына келіп, кеткен есемізді қайтарып, 
шекарамызды шегендеп, халқымызды төрткүл дүниеге 
танытқан, нұрлы болашаққа жетелеген, сан ғасырлар бойғы 
бабалар арманын баянды еткен, шексіз ұлтжандылықпен 
рух биіктігін көрсетіп, елін өрлеу мен гүлдену жолына түсіріп, 
іркілмей бастап келе жатқан, халқымызға пана, жастарға 
аға болған ізгі жан туралы жылы лебіздерді көптеп келтіруге 
болады. Соның бірі Ресейдің байтақ бір өлкесін билеп, халқының 
құрметіне бөленіп отырған қандасымыз Аман Төлеевтің айтқаны 
да айрықша көңіл бөлерлік. Ол: «Нұрсұлтан Назарбаев өте 
көреген, әріден ойлайтын саясаткер. Ол жігерлі әрі айбарлы 
адам. Мен оның көрегендігін ұнатамын. Ол шебер шахматшы 
секілді, бәрін де алдын ала есептеп, нағыз жүрістерді таңдай 
алады», - деп әділ бағасын берген. 

Расында да, халық даналығындағы ханда қырық кісінің 
ақылы болады деген сөз текке айтылмаса керек. Неге десеңіз, 
Тәуелсіздік алдық дегеніміз болмаса, сол кездерде көптеген 
елге кіріптар едік. Халық үшін жаралған Елбасымыз “мұның 
бәрі уақытша қиындық. Өтеді де кетеді. Қазақстан әлемдегі 
қуатты мемлекеттердің бірі болады. Маған сеніңіздер” деп 
халықты бірлікке шақырған еді. Тәубешіл халқымыз алдағы 
күндерге сенгенімен бүгінгідей байқуатты өмірді көз алдына 
елестете алмайтын еді.ТМД елдерінің ішінде тез ес жиған, 
экономикалық қуаты еселенген, тамырын тереңге тартқан алып 
бәйтеректей мығымдала түскен мемлекеттердің бірі Қазақстан 
болды. Бодандық қамытын сыпырғанда қазынасында көк тиыны 
болмаған Қазақстанның қазірде экономикасы дамыған бай 
ел. Кеңес Одағы дәуірлеп тұрған кездің өзінде шеше алмаған 
күрмеулі мәселенің түйіні қазір ағытылып келеді. Жұмыс 

жасаймын деп талпынған адамға байлыққа кенелетіндей жағдай 
жасалған.

Осыдан он-он бес жыл бұрын Қазақстанның атын естімеген 
мемлекет көп болса, қазір мемлекетімізді бүкіл әлем таниды. 

Тәуелсіз ел болып, іргемізді бекітіп, шаңырағымызды 
көтерген жылдар ішінде алынған асулар мен жеткен биіктер де аз 
емес. Елбасымыздың іргелі идеялары нақты жобаларға айналып, 
«Болашақ» бағдарламасы, «Қазақстан-2030», «Қазақстан-2050» 
даму стратегиясы, бұған дейін ТМД кеңістігінде ешбір елге  
бұйырмаған «ЭКСПО-2017» көрмесінің өткізілуін - елдіктің ерен 
жемісі десе де болады. Елбасымыздың соңғы «Нұрлы жол - 
болашаққа бастар жол» атты жолдауында халқымызға нұрлы 
жол ұсынары анық екендігін атап өткен жөн.Ішкі саяси тұрақтылық 
пен қоғамдық бірлікті қалыптастыру арқылы Қазақстанды 
ынтымағы жарасқан, достық атты теңдессіз құндылыққа сүттей 
ұйыған, тілегі де, жүрегі де бір ұлттардың сәулетті отанына 
айналдырды. Әлеуметтік жағдайларға байланысты елден жырақ 
кеткен қандас бауырларымыз бүгінде ғаламның түкпір-түкпірінен 
Елбасының шарапатты саясаты арқасында атамекеніне көптеп 
орала бастады. Қазақ арыстарының аттары құрметпен аталып, 
ән-күйлеріміз бұрынғыдай жалтаңкөзденбей, барынша еркін, 
қуанышты көңілде шырқалуда. Әрине,осындай жетістіктердің 
барлығы да Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасы. 
Осы саясаттың арқасында біз Тәуелсіздіктің тәтті дәмін сезініп 
отырмыз. Сондықтан да, Елбасымыздың «Мен сіздердің өз 
өмірлеріңіз бен ел өмірін толыққанды, сәнді және бояуын қанық 
ете алатындарыңызға кәміл сенемін. Жаңа ғасырға Қазақстанды 
сіздер бастап барасыздар!» деген үмітін ақтай біліуіміз керек.

Ел басқару ісінде халықтың ғасырлар бойы жинақталған 
бай тәжірибесі мен әлемдік тәжірибені тал бойына тоғыстырып, 
ел өмірінің алуан салалы тіршілік-тынысын терең білу, маңдай 
тіреген проблемалардың ең елеулісін тап басып тани алу, ел 
ішілік және әлемдік ахуалдармен санаса отырып ұрымтал 
әрекеттерге бару, сол жолда таңдалған бағытын табандылықпен 
жүзеге асыру - Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет 
басшысы ретіндегі басты қасиеті.

Мен Елбасымыздың осынау қасиеттерін өзіме үлгі ете 
отырып, тарихи тағдырлы жеңістерін зор алғыс сезіміммен 
жоғары бағалаймын және мақтан етемін. Заманымыздың ұлы 
қайраткері ретінде Қазақстанды әлем төріне шығарғаны үшін, 
туған халқының дана перзенті ретінде ата жұртымыздың бағын 
жандырғаны үшін, әсем де айбынды Астанамен салтанатымызды 
асырғаны үшін мың да бір рахмет айтамын.  Барша Қазақстан 
халқының жүрегінен жол таба білген Елбасының халқы үшін 
ақтық демі қалғанша қызмет ететініне кәміл сенемін!

Ақсана  ЖҰМАБАЕВА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті

Елбасымыз салған сара жолдың нәтижесінде бүгінгі 
жаһандану үдерісі үлкен қарқынмен қадам басып келеді. 
Н.Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауында болашақтың 
кілті – жастардың қолында екені айтылып келеді. Бұл 
дегеніміз біздей өскелең жастардың Отан алдындағы 
үлкен патриоттық сезімге жетелейтіні сөзсіз. Осы орайда 1 
желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент 
күніне орай студент жастардын ІІ республикалық патриоттық 
фестивалі 28 қараша күні болып өтті. 

Бұл шараның өткелі жатқаның информатика пәнінің 
оқытушысы Бекчурина Айнур Тулегеновна айтқан болатын. 
Осындай ұстаздардың болғанына үлкен алғысымды білдіріп, 
Алланың нұры жаусын деймін. Бұл республикалық фестивалдің 
мақсаты өскелең жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу. Отанын 
құрмет тұту, жалындаған жастардың өнерін бағалау. Бұл дода 
төрт секциядан тұрды. 1.«Еліміздің инновациялық дамуына 
менің қосқан нақты үлесім» инновациялық жоба, 2. «Мен 
мемлекеттің гүлденуі үшін не істей аламын?» атты эссе байқауы, 
3. «Мен жастарға сенемін» тақырыбында студенттік поэзиялық 
азаматтық – патриоттық шығармалар байқауы, 4. «Мәңгілік ел – 
мұратым!» патриоттық әндер секциясы. Бұл турнир ІІ кезеңнен 
тұрды. І – кезең өз жұмыстармызды электронды поштаға 
жібердік. Жобаға қатысуға  1000 –ға жуық студент ұсыныс 
жасаған. Соның арасынан 300 студент іріктеліп, ІІ кезеңге 
жолдама алдық. Біздің университеттен жалпы сегіз студент 
бардық. Эссе бағыты бойынша Рақымғалиева Ағиса, Наби 
Али, поэзия бағыты бойынша Лукбанов Меңдібек, Хасанова 
Аида, ән байқауы бойынша Орашов Әділет және «Інжу» 
триосы. 28 қараша күні Әл – Фараби ғылыми кітапханасының 
үлкен конференц – залында өтті. Эссе бағыты бойынша 68 
жас жазушы, поэзия бағыты бойынша 80 жас ақын, патриоттық 
ән байқауына 31 жас әнші, инновациялық жоба бойынша 31 
жас ғалым студенттер бір – бірімен бәсекелес болды. Жарыс 
додасында алдымен Қазақстан РеспубликасыныңТұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаевқа арналған көрмемен таңыстық. 
Кейін GALA – форумның пленарлы отырысын Әл – Фараби 
атыдағы ҚАЗҰУ ректоры Ғалым Мұтанұлы Мұтановтың 
ашуымен бастау алды. Алматы қаласының әкімінің орынбасары 
Зәуреш Жұманәліқызы Аманжолова, «Жандану» жобасының 
білім беру бағдарламалары департаментінің жетекшісі Мұрат 
Ихсанов, әділқазылар алқасының төрағалары: Қазақстан 
Республикасының халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов, «Ақиқат» 
ұлттық қоғамдық – саяси журналының бас редакторы Аманхан 
Әлімұлы, Халықаралық «Қазақстан заман» апталығының бас 
редакторы Ертай Айғали құттықтау сөз сөйледі. Шығармашылық 

секциялар жұмысынан соң «Керемет» студенттерге қызмет 
көрсету орталығымен таныс болдық. ҚАЗҰУ – нің оқу үдерісімен, 
белсенділердің топ жүйесімен таңыстық. Өз басым ақындар 
секциясында талай ақынның жұмыстарымен таныс болып, 
санама патриоттық ой түйдім. Бір осалы жоқ, кіл жүйрік, дуалы 
сөздерімен, жалынға толған жырларымен, ерекше қырларымын 
таңылды. Әділқазылар үшін жүйріктерді таңдау қиынға соқты. 
GALA – форумның қорытынды мерекелік кешінде марапаттаумен 
жалғасын тапты. Соңында «Жастар – Party» мерекелік кешімен 
тәмамдалды. Алматыдан алған әсеріміз ұшан теңіз. Осындай 
республикалық додалардың нәтижесінде біз республиканың 
түкпір – түкпірінен достар таптық. Жас ақындармен таныс бо-
лып, жыр жинақтарын шолып өттім. Талай дарынды жастар өз 
жігерлерімен талайдың қошеметіне бөленді. Осындай жалынды, 
от кеуделі, рухы биік, ой серпілісі кең, жүректері кеңпейіл, елі 
үшін жанын қияр жастардың бар екеніне көзім жетті. Елімнен 
не аламын? – деп емес, Еліме не беремін? – деп тұрған жастар 
барда болашығымыз жарқын, керегеміз кең болатынына күмән 
келтірмеймін. 
  Аида ХАСАНОВА, 

06101 топ

Президент Нурсултан Назарбаев в рамках  
расширенного заседания Политического совета 

партии «Нур Отан» озвучил Послание народу 
Казахстана  «Нурлы жол – путь в будущее»

Как отмечает Президент Нурсултан Назарбаев, новая 
экономическая политика «Нурлы жол»  –  наш глобальный шаг 
на пути в число 30 самых развитых стран мира.  Поэтому в 
послании затронуты все сферы жизни: развитие транспортно-
логистической, индустриальной, энергетической, социальной 
инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса. 
Особенно радует тот факт, что  президент в своих ежегодных 
посланиях не оставляет без внимания систему образования. 
Так и в данном послании он поручил правительству выделить 
дополнительные средства на  строительство  новых школ и 
детских садов. Это действительно актуально  в сегодняшних 
условиях нехватки  мест в дошкольных организациях. Ведь всем 
известно,  какова роль дошкольного образования в воспитании 
полноценной личности. 

На мой взгляд,  правильная политика нашего президента 

и правительства помогла нам избежать межэтнических 
разногласий в сложный период формирования нового 
государства. И на сегодняшний день в Казахстане мирно 
живут представители более ста различных национальностей. 
В следующем году страна отмечает 20-летие принятия 
Конституции и создания Ассамблеи народа Казахстана. Думаю, 
что мы должны приложить все усилия для сохранения единства 
нашего народа. И как говорит глава государства в Послании, 
«каждый отвечает за свой участок работы. Надо только засучить 
рукава и приняться за дело». 

Венера БАЗАРБАЕВА,
ст.преподаватель кафедры русской филологии
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ТӘУЕЛСІЗДІК – КИЕ ТҰТҚАН ТҰҒЫРЫМ 
Тәуелсіздік – ұлы ұғым. Өз алдына жеке, дербес ел болу, елтаңбасы мен көк туының желбіреуі үлкен қуаныш. Біз алаш, 

небір қиындықтарды өткердік, тағдыр торабын сараладық, талай жылдар бодандықта болдық. Атап өтетін болсақ, жоңғар 
шапқыншылығы үлкен орны толмас халық шығынына ұшыратты. 1991 жылдың соңына қарай Қазақстанның тәуелсіздігін 
жариялауға болатын қолайлы жағдай қалыптасты. Дүниежүзіндегі және бұрынғы КСРО-дағы саяси ахуал – 1991жылғы 
тамыз бүлігі және оны ұйымдастырушылардың жеңілуі, КСРО-ның өмір сүруін тоқтатуы, Тәуелсіз Мемлекеттер Одағының 
құрылуы, одақтас республикалардың жеке мемлекет болып бөлініп шығуы Қазақстанның да тәуелсіздігін жариялауын 
тездетті.  Егемендіктің ақ таңы атқалы көк байрағымыз әлем алдында желбіреп, белестердің тізгінін өткердік. Ғасырлар 
тоғысында талай мәрте көш бастап біртұтас мемлекет екенімізді сан рет дәлелдедік. Талай қазақ батыры Отан үшін, 
азаттық үшін жанын пида қылды. Міне, біз бүгін егемендіктің ұрпағы кешегі тарихымызды саралап өтпесек Алаш деген 
атымызға сын болмай ма? Сол себептен де біз жыл сайын 16 желтоқсан күнін құрбандарды еске алып,боздақтарға гүл 
шоғын қойып тұруымызды парыз деп санаймыз. Осы орайда жетоқсанның 11-ші жұлдызында Педагогика факультетінің 
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» тобының студенттері арасында мерекелік кеш өтті. 

Үстіміздегі жылдың 10 желтоқсан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемелекеттік университеті 
1 курс магистранттарының ұйымдастыруымен ғылыми 
кітапхана залында Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне орай «Тәуелсіздіктің ақ таңы» атты 
мәдени шара өтті. 

Тәуелсіздіктің ақ таңы
Тәуелсіздік ұғымына қазақстандық әр азаматтың өз 

тілегі,  ойы мен арманы бар. Бүгінгі жастарға тарихымызды 
танытып, оның ішінде жас ұрпақ буынын келешек қазақ елінің 
ойлары мен арман елегінен өткізіп, ата-баба ерліктерін 
насихаттап, патриоттық сезімдерін ояту – ұйымдастырылған 
шарамыздың басты мақсаты. 

Аталмыш шараның басты қонағы ретінде соңына мәңгі 
ұмытылмас із қалдырып, жыл өткен сайын тарих қойнауын 
сіңіп бара жатырған 1986 жылдың желтоқсан оқиғасының 
куәгері, Дарынды балаларға арналған мамандандырылған  
С.Сейфуллин атындағы №11 қазақ мектеп-интернат кешенінің 
мұғалімі, Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі Қанат 
Орынтайұлы Оразов шақырылды. Шараны университетіміздің 
ғылыми жұмыстар және халықаралық қатынастар жөніндегі 
проректоры, т.ғ.д., профессор Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтар сөз 
сөйлеп ашып, желтоқсан оқиғасының тарихи мәнін кеңінен 
түсіндірді. Содан соң, қазақ даласының бастан өткерген 
тарихи оқиғаларын, тәуелсіздікті қалай келгенін баяндайтын 
шағын бейнефильм көрсетілді. Кездесудің арнайы қонағы 
Қанат Орынтайұлы бір сәт тарих беттерін парақтап, сол тарихи 
күннің куәгері ретінде алаңда болған оқиға туралы өте үлкен 
толғаныспен әңгімелеп берді. Ал, магистранттар болса шара 
қонағына осынау оқиғаға қатысты өздерін мазалап жүрген 
сұрақтарды қойып, еркін пікір алмасты.  

Шара соңында, жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық 
бөлімінің жетекшісі,  т.ғ.к. Жанна Кеңесқызы Тастаева 
сөз сөйлеп, шара қонақтарына магистранттар атынан 
алғыс білдіріп, естелік сыйлық табыс етті. Мәдени шара 
«Жайық деген жанды су» атты Ақтаңгерейдің термесімен 
және Ж.Молдағалиевтың «Мен-қазақпын» поэмасымен 
қорытындыланды. Ал, осынау шараның ұйымдастырылуына 
ықпал еткен магистранттар залының кітапханашысы Талшын 
Сәлімқызына алғыс білдіреміз. 

Қазақстан бүгінде  -  Тәуелсіз ел. Талай ғасырларды 
бастан өткеріп, «елім, жерім» деп өткен ата-бабалардың 
арманы орындалып, бақ-дәулетіміз тасыған егемен елге 
айналдық. Ендеше, Тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай!

А.СЕРІКҚАЛИ, А.ТАЙРОВА, Г.КУБАШЕВА,
1 курс магистранттары

Тәуелсіздік – қасиетті ұлы ұғым

Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол!

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты  жолдауы  Қазақстанның жаңа экономикалық 
саясатын дамытуға бағытталған. Тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылық пен су, жылумен қамтамасыз ету желілері 
инфрақұрылымдарын жаңғыруға, тұрғын үй және әлеуметтік 
инфрақұрылымдарын нығайтуға бөлінетін қаржы көлемін 
нақтылап, Үкіметке арнайы тапсырмалар жүктеген.

Жолдаудың бір ерекшелігі Елбасымыздың әлем елдері кезігіп 
отырған келеңсіз жағдайларға алаң білдіріп, мемлекетімізді 
экономикалық дағдарысқа ұшыратпай алып шығу жолдарына 
айрықша тоқталып, халықтың игілігі үшін Ұлттық қордан қаржы 
бөлуге шешім қабылдауы. 

Егеменді еліміздің дүние жүзі елдерімен терезесі тең 
болатын дәрежеде өркендеуі жолында, әр азамат өз еңбегінің 
қызығын көріп, халқына, Отанына пайдалы  еңбек етуі арқылы 
табысқа қол жеткізеді деп ойлаймын.

 Халық данасы Жүсіп Баласағұн «Кісі танымақ болсаң, ісіне 
қара» деген екен.

Осы орайда, Елбасының Тәуелсіздікпен  бірге  қолымыз 
жеткен биіктер мен табыстар ұлтаралық татулық, өзара келісім 
мен бірліктің арқасында орын алып отырғанын жастардың ойына 

Кеш қонағы кураторымыз Гүлшат Сержанқызы, кафедра 
меңгерушілері және ІІІ, ІV-ші курс студенттері қатысты. Бұл 
шарада Молдахмет Гүлжанат пен Сақтапова Надира кеш 
жүргізушілері болды. Боздақтарды еске алып бір минут 
үнсіздікпен кешімізді бастадық. Тарихи шындыққа сүйенсек, 
әлемді елең еткізген дүрбелең оқиғалар тез қарқынмен жүрді. 
Тарихи мәліметтермен таныс болып, ой өрісімізді кеңейіттік. 
«Ұлы тәуесіздік» атты өлеңімен кешті жалғастырдық. Егемендік 
туралы Самат Мөлдір, Әліппай Әсел, Нағашыбай Айжан, 
Байдос Таңшолпан өз пікірлерін салмақты оймен айшықтады. 
Боздақтардың республика алаңына шығып, қарсылықтарын 
білдіріп жатқаны туралы бейне – ролик тамашаладық. Мұндағы 
жазалау шараларының ауыр, жаншошырлық жағдайларын 
көру арқылы азаттықтың оңай келмегеніне тағы бір мәрте көз 
жеткіздік. Қасымова Аружан, Төреахметова Жарқын, Ерханова 
Нұрсая, Беймағанбетова Жанар, Төлегенова Сымбат сұрақ 

– жауаптарға ұтымды жауап берді. Мұның өзі студенттердің 
тарихи білім көкжиектерінің кең екенін дәлелдеді. Көркем сөз 
оқудың шебері Нұрлы Ғайникамал «Желтоқсан» атты өлеңді 
патриоттық сезіммен көрермендерге жеткізе білді.  Осы тұста 
жүргізушілер тарихи ақиқаттарға тоқталды. Егемендігімізден 
кейінгі жылдардағы саяси хронологиялық талдау жасады. Құлақ 
құрышынды қандырар көркем сөз оқыған Қожабергенова Аяда 
егемендік туралы жігерлі жырымен көрермендерді тәнті етті. 
Кешіміздің соның патриоттық хормен тәмамдадық. Кеш соңында 
сөз сөйлеген қонақтар өте жақсы көңіл күйде болып, ризалығын 
білдірді. І-ші курстан бастап көзге түсіп, өз тобыңызда 
ауызбіршіліктің бар екенін дәлелдедіңдер, -деп өз пікірлерін 
ортаға салды. Сөз соңында кураторымыз Гүлшат Сержанқызы 
келе жатырған тәуелсіздік мейрамымен құттықтап, өз шынайы 
лебізі мен алғысын білдірді.

...Шалқы, қазақ, шалқитын заман келді,
Текке қанын төккен жоқ бабаң енді.
Кең далада керіліп, атыңды атап,
Жырла, қазақ, жаңа күй, жаңа ән келді. Азаттық 

жолындағы үш жүз жылдық соғысты артқа тастап, 
қол жеткізген Тәуелсіздікті айбарлы, қайсар ақын  
Ж.Молдағалиев осылай жырлаған еді.

Уақыт тезінің тәлкегіне қаймықпай қарсы тұра білген 
өршіл рух пен өміршең идея - ұлттық мүддені алға 
сүйреп, қайраты кеміп, қажыса да азаматтық бет-бейнесін 
жоғалтпаған азаматтар турасында сыр шертілуі қазіргі қоғам 
үшін де қажет-ақ. 1986-жылы ызғарлы қыста қазақ елінің 
азаттық көктемі үшін солақай саясатқа қарсы шығып, құрбан 
болған ұл-қыздарымызды жас ұрпаққа терең танытып, 
насихаттау мақсатында, Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 23 жыл толуына орай М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми 
кітапханасы ұйымдастыруымен «Тәуелсіздік – қасиетті ұлы 
ұғым» атты мерекелік кеш болып өтті. 

Кеш жүргізушілері Садуллаев Нұрсұлтан мен Мусабек 
Жаннұр Желтоқсан оқиғасынан біраз деректер беріп өтті. Одан 
әрі Әмірашев Нүркеннің нақышына келтіре оқыған «Желтоқсан 
алаңы» өлеңі көз алдымызға қаракөз қыздарымыздың ақ 
қар, көк мұз құрсауындағы қызыл жағалылардың өрескел 
өктемдігіне қаймықпай қарсы тұрып, қайрат көрсеткендігін 
суреттеп бергендей болды. Исмагулов Жалғастың патриоттық 
нотада бастаған «Қазақтай ел қайда?» әнін жалғай түскен 
Серікова Нұржауғанның «Сарыжайлау» әні кеш шырайын 
кіргізді. Кеш жүргізушісі Нұрсұлтан өз өнерін ортаға салып, 
«Толассыз бостандық» өлеңін жоғары деңгейінде оқып берді. 
Жангелді Ардақ пен Рүстем Айдана «Аққайың», «Сарыарқа» 
күйлерін көрермендерге тарту етсе, Смадияр Еркебұлан, 
Сыдықов Мейрамбек өз туындыларымен бөлісті. Кеш соңы 
Қалиолла Тәтмираның орындауындағы «Атамекен» әнімен 
әсерлі аяқталды. Қорытынды сөз кезегін алған ғылыми кітапхана 
директоры Алибекерова Тоты Еркінқызы керемет кештен алған 
өз әсерімен бөлісіп, ұйымдастырушылар мен кештің әдемі де 
әсерлі өтуіне ұйытқы болған студенттерге жылы лебізін білдірді. 

Кеште тақырыптық слайд және «Тәуелсіздік – ел тұғыры» 
атты кітап көрмесі қойылды.

«Тәуелсіздер тойын қуанышпен тойлайды, тәуелділер 
қалай азаттық алуды ойлайды, тәуелсіздік тойын тойла, тойлап 

жүріп, оны өркендетуді де ойла», - деп Әзілхан Нұршайықов 
айтқандай, қазіргі қазақ жастары терең білім алып, қол қусырып 
қарап отырмай, дүниеге кірпіш болып қаланып, мемлекеттің 
өркендеуіне септігін тигізуі керек. Сондықтан да қыран 
қазағымның қанаты қырқылмауы, қайта көкке қарай еркін өрлеуі, 
ұлттық рухы өлмеуі қажет екенін естен шығармайық. Біз білімді 
болсақ, қазақ пырағы қанатын кеңге жаймақ, қазақ қыраны көкте 
бұдан да биік самғамақ! 

Ең бастысы, Азаттығымызды баянды ету жолына бәріміздің 
өміріміз арналсыншы!..

Ақсана ЖҰМАБАЕВА, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті

Т                  – арих атты қарт шежіренің қалың қатпарынан 

 атойлаған қайсар халық  рухының сабақтастығы;

Ә   -  рісі Керей мен Жәнібектен басталып, берісі 

 Бөкей Ордаға жеткен, Абылай мен әз Тәуке аманат 
еткен, Ахмет пен Әлихандар арманда кеткен 

          азаттық ұранының алаш аспанында атойлауы;

У   –  ақыт қарқыны зымырап, азаттық ұранын ұрпағына 
    ұлағат еткен бабалар аңсарының жүзеге асуы;

Е   –  лінің тұтқасын ұстап, туын көтерер тұрлаулы да

 тұғырлы тұлғасының болуы;

Л   – айымда Көк байрағымыз желбіреп, Әнұранымыз

 шарықтап, қыранымыздың қалықтауы. Қазақты қыр
асырған пұл. Әділ де сындарлы Заң.

С   – үттей ұйыған жүрегі де, тілегі де бір ұлттардың

 сәулетті отаны.

І     –   ргесі берік, Сарыарқа самалымен тербелген ерке 
     Есілдің бойындағы ғажап қала – Астана.

З      – аманында қалмақтың аузын аштырған, жоңғарды

 састырған, қоқанды қаштырған найзағайдай 
жарқылдаған Қазақ тілі.

Д   – әуір кеңістігіндегі өсу мен өркендеудің, даму мен

 болашаққа ұмтылудың өзімізге бұйырған қадамын 
басу.

І    – згілікті халқымның басына қонған бақ, астына тиген тақ.

К   – елешегіміздің кемел болуы жолында жаңарған тарих,

 жанданған рух, жасарған жүректің бір арнаға тоғысуы.

сіңіру туралы пікірін көкейімізге түйгеніміз абзал. Өз сөзінде 
Нұрсұлтан Әбішұлы тұрақтылық пен келісім, бейбітшілік туралы 
айта отырып: «Мен жастар – біздің болашағымыздың тірегі 
дегенді әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның алдында 
барлық есіктер мен жолдарды ашты! «Нұрлы жол», міне, біздің 
креативті ырғақты жастарымыздың күш – жігер жұмсап, құлаш 
сермейтін тұсы осы!» - деп жастарға сенім артқан болатын. 

Еліміздің абыройы мен айбыны жігерлі жастарымыз, 
соның ішінде М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистранттары 
да ауызбіршілік пен жауапкершілікті сезініп, жасампаз 
Қазақстанның гүлденуіне өз үлестерін қоса алады деп айта 
аламын. 

Гүлжанат КУРМАНГАЗИЕВА, 
педагогика және психология мамандығының 

2 курс магистранты
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Всем привет! В очередной раз пишет 
Вам «вездесущая Айгерим». На этот раз я 
напишу Вам о самом красивом и дорогом 
для памяти каждого участника мероприятии, 
которое я посетила в своей жизни – о 
Венском бале, который прошел 4 декабря 
в областном казахском драматическом 
театре при поддержке акимата города. Бал 
проходил в университете второй раз, но 
гостем его я стала впервые. Но обо всем 
по порядку.

Первый раз  я 

услышала об этом 
мероприятии за полтора месяца до бала. 
Тогда только шел набор дебютантов. 
Меня звали, но я отказалась, ссылаясь 
на многочисленные дела. А потом просто 
забыла о нем. Потом была случайная 
встреча с Гульшат Умбетжановой, профко-
мом ЗКГУ, которая что-то горячо обсуждала 
с Мейрамгуль Галиевой, выпускницей ЗКГУ, 
в столовой недалеко от главного корпуса. 
Присев рядом и разговорившись с ними, 
узнала, что они обсуждают программу, спон-
соров и наряды к грядущему балу, главным 
организатором которого и является моя 
давняя знакомая Гульшат, которая, очень 
кстати, и пригласила меня на него. Она же 
рассказала про фуршет, дресс-код, кото-
рый состоит из вечернего платья в пол и 
прически для девушек, а также фраков для 
парней. Если мысль о бесплатном фуршете 
радовала меня, то пункт о дресс-коде 
заставил меня задуматься о походе туда. 

Затем был разговор с моей хорошей 
знакомой, стипендиатом имени Нурсултана 
Назарбаева Гульнарой Койлановой, кото-
рая составила мне компанию опять-таки 
в столовой. Она к тому же оказалась 
дебютанткой бала. Гульнара говорила 
о том, как усердно готовится к этому 
событию и что уже купила очень красивое 
платье и диадему. Она так увлеченно 
описывала свой наряд, что просто заразила 
меня мыслью посмотреть его в действии. 
После недолгих колебаний - ведь это 

и квик-степ, ча-ча-ча и румбу, веселясь и 
веселя, ребята приглашали на танец  гостей 
бала, менялись партнерами. 

Было очень весело и, надеюсь, не мне 
одной. Меня 5 раз приглашали танцевать 
(что повысило мою самооценку!), и я 
не упустила шанса покружить вместе 
с дебютантами в импровизированной 
бальной зале. На мгновение этот вечер 
показался мне милее моего выпускного в 
школе. Все студенты оценили и одобрили 
то, что руководство университета, на время 
отставив официоз и статус, кружило в 
вальсе вместе с дебютантами.

Еще мысленно витая в танце, я увидела, 
что выбрали новых короля и королеву 
Венского бала 2014 года. Победителями 
с т а л и  А й д а н а  К а ю п о в а  и  А л ь б е р т 
Ермухамбетов. Под гром аплодисментов 
им выдали дипломы и сертификаты от такси 
taxi «Zvezda» по 5 000 тенге каждому. Были 
подарки организаторам бала от спонсоров. 

В 20:00 вечера официальная часть 
завершилась разрезанием торта королем 
и королевой бала. Гости стали расходиться.

И т у т все обратили внимание на 
накрытые от спонсоров столы с угощениями, 
которые были так кстати. Особенно, думаю, 
были рады девушки, большинство из 
которых держали себя на строгой диете, 
чтобы выглядеть изящнее, чем обычно. 

Удалось и мне попробовать кусочек 
торта, который оказался очень вкусным. 

незапланированные расходы и суета – я 
решила: иду!

Окончательно мою неуверенность 
развеял мой недавний знакомый, активист 
и просто хороший добрый парень Алмаз 
Кабдешев. Поскольку он оказался также де-
бютантом, то разговор был вокруг предсто-
ящего бала – главного события месяца. Он 
даже пообещал пригласить меня на танец. 
Я поняла, что скучать в сторонке 

мне не придется, и стала готовиться к балу 
пусть и не в числе дебютантов, а в качестве 
приглашенного гостя. 

Итак, наступил день «икс». Я такая 
вся из себя красивая пришла на бал (на 
час раньше), и первые, с кем встретилась, 
были организаторы конкурса в одинаковых 
лиловых нарядах. В ожидании начала 
бала в холле театра стояли парни в 
строгих фраках с белыми перчатками, 
лиловой бабочкой и поясом и одинаково 
красивые девушки в белоснежных платьях. 
Тут я поняла, что отыскать Гульнару в 
этом белоснежном великолепии будет 
очень трудно. Везде - у входа, в зале, на 
лестнице и втором этаже театра - шли 
фотосъемки. Все торопились сделать как 
можно больше фотографий на память об 
этом счастливом дне. Я также решила и не 
отставать и фотографировалась со всеми 
знакомыми и незнакомыми мне ребятами 
в красивых нарядах. И сама не заметила, 
как за делалась профессиональным 
фотографом, которых и без меня здесь 
хватало. Вы не поверите, но стоило, 
показать камеру, как сбегались все и 
начинали позировать. Так я встретила кучу 
приятелей, с которыми давно не виделась.

В глубине зала я заметила столы 
для особенных гостей: ректора ЗКГУ 
А с х а т а  С а л и м о в и ч а  И м а н г а л и е в а , 
первого проректора Асета Сембаевича 
Та с м а г а м б е т о в а ,  п р о р е к т о р а  п о 
воспитательной работе и социальным 
в о п р о с а м  Ту й м е ш  М а л б а г а р о в н ы 

Ах этот чарующий Венский бал!

Даришевой, а также для представителей 
спонсоров мероприятия - ресторана «Алма-
Ата», кафе «Университет», компании 
сотовой связи «Теле-2», VIP taxi «Zvezda», 
кинотеатра «Chaplin Уральск 3D», салона 
красоты «DOMODЫ», салона красоты 
«Гламур», свадебного декора в Уральске 
«Красивая Свадьба». Ведущими вечера 
были известный в Западном регионе 
шоумен Сергей Жужа и Тимур. 

И вот в назначенный час, по традиции, 
бал открыли около 50 пар дебютантов. 
Их сопровож дали король и королева 
бала 2013 года Асемгуль Жумагулова и 
Азамат Курмашев. Свою речь произнес 
ректор Имангалиев Асхат Салимович, на-
звав Венский бал праздником молодости 
и красоты. Под руководством главного 
танцмейстера – Карылгаш Кадырбеккызы 
дебютанты танцевали вальс и польку, галоп 
и русскую кадриль, танго и фокстрот, джайв 

По просьбе участников была объявлена 
небольшая дискотека, которая длилась с 
полчаса. 

Та к  з а к о н ч и л с я  о д и н  и з  с а м ы х 
интересных дней в моей жизни, о котором 
я всегда буду вспоминать со смехом. Только 
одна мысль о том, что я могла себя лишить 
себя такого, приводит в ужас, но этого не 
случилось и я очень этому рада.

Со страниц газеты «Өркен» я хочу 
выразить благодарность всем, кто при-
ложил усилия для создания прекрасного 
праздника. А также тем, кто держал мой 
планшет, пока я кружилась в вихре танца. 
И мой небольшой совет: почаще бывайте 
в столовой, там много чего интересного 
можно узнать. И никогда не отказывайтесь 
от балов, иначе будите долго жалеть.

Айгерим КАЛИЕВА, 
студентка ФИЭП
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НАДИЯ - ЗНАЧИТ ПЕРВАЯ
Без малого 30 лет работает в нашем коллективе удивительный человек – Надия Сакковна Валитова – 

старший лаборант кафедры русской филологии. Добрая и внимательная коллега, чуткая и любящая дочь, 
организованный и трудолюбивый работник, щедрая и хлебосольная «хозяйка» кафедры.

Книги позволяют прожить несколько жизней…
В декабре 2014 года на филологическом факультете отметила свой юбилей кандидат педагогических наук, доцент 

Выдрина Наталья Алексеевна; с чем мы, студенты вышеуказанного факультета – с радостью поздравляем!
В связи с этой знаменательной датой мы решили поговорить с Натальей Алексеевной о литературе, смысле жизни 

и призвании.

- Наталья Алексеевна, расскажите, пожалуйста, что 
вдохновило Вас стать на путь преподавания?

- В первую очередь меня вдохновила любовь к литературе. 
Я начала читать очень рано, в особенности русскую классику, 
поэтому в свое время твердо знала, чего хочу и к чему 
стремлюсь.

- А как Вы думаете, что даёт людям литература? Физика 
учит физическим законам, математика – логике и точности, 
но чему учат книги?

- Это довольно сложный вопрос. Чтение художественной 
литературы не только приносит удовольствие, но и помогает 
разобраться во многих вопросах бытия, на которые ответить 
не всегда легко. Писатель  воздействует, прежде всего, на 
чувства, на эмоции. Литература дает возможность представить 
прочитанное. Воспринимая книги, можно, образно говоря, 
прожить не одну жизнь, а несколько.

- А Вы сами когда-нибудь пробовали писать?

- Да, конечно. Но все это осталось в эскизах, набросках. 
А вот опубликовать удалось довольно много методических 
работ, связанных, прежде всего, с анализом, читательской 
интерпретацией литературных произведений на уроках 
литературы. 

-  Наталья Алексеевна, что в Вашей профессии 
вдохновляет больше всего?

- Так получилось, что когда-то кафедра русской литературы 
имела большой состав, и мы всегда с радостью приходили на 
работу. Это была семья, связанная общностью интересов. Так 
и вдохновлялись друг другом, так и повелось.

За много лет мы выпустили большое количество студентов. 
Причем, были очень яркие группы, которые выпускались 
в сложные перестроечные времена. Хотелось, чтобы эти 
талантливые студенты шли в науку, поступили в аспирантуру, 
но не у всех это тогда получалось. Однако многие из них все-
таки  реализовали свой творческий потенциал. И очень было 
интересно, конечно, с такими студентами работать: ведь в них 
мы видели своих единомышленников.

- Наталья Алексеевна, что бы Вы посоветовали будущим 
педагогам и филологам?

- Многие наши выпускники стали прекрасными учителями-
словесниками, хотя пришли к этому не сразу. Нередко студенты 
говорят: «я не предназначен для педагогической работы»,  «я на 
это не ориентирован», «это не мое», - а вот когда они приходят в 
школу на практику, то оказывается, что эта работа творческая и 
интересная. И если у студента есть высокий потенциал, то все 
это, так или иначе, проявляется, поэтому нужно приобретать 
глубокие знания по предмету и развивать свои способности. 
Многие находят себя во время педагогической практики. И 
самое прекрасное, когда происходит становление студентов 
как профессионалов, которые через несколько лет  начинают 
работать очень интересно и творчески. Вот что всегда радует!

- Большое спасибо, Наталья Алексеевна! Еще раз 
поздравляем Вас с юбилеем! Для нас большая честь быть 
Вашими студентами!

Яна ГУМАРОВА, 
гр. 03307, «Филология: русский язык»

В самый первый день нового 2015 года кафедра поздравляет 
ее с днем рождения!

Не знаю, как кто, но я убеждена, что связь между именем 
человека и его психическими особенностями существует. 
Разумеется, нельзя абсолютизировать эту связь, разумеется, 
она не является жесткой, разумеется, на формирование психи-
ческого склада личности влияет множество других факторов, но 
это не значит, что имя не влияет на характер человека.

Надия (ةيدان) образовано от арабского слова «нáда» и в 
переводе означает роса, влажная, щедрая, великодушная, а 
также среди его значений есть воззвание, обращение, первая, 
начальная.

Как бы мы не интерпретировали значение имени нашей 
Надии Сакковны, все они в полной мере  соответствуют ее 
характеру, ее сущности, внутреннему содержанию ее души.

В восточных семьях этим именем обычно называют 
долгожданных дочерей-первенцев. Так и Сакк-ага и Фая-апа 
назвали свою старшую дочь. Немного погодя родилась вторая 
дочь, Жанна. Так и росли вместе две девочки, сестры-подруги, 
тетелес.

Начнем нашу историю об удивительно скромном и 
порядочном человеке, Надие, со школьных времен.

Я моложе Надии на несколько лет, время стирает границы 
возраста. И сейчас я не ощущаю этих лет. Но тогда…

Были в Джамбейтинской средней школе две легендарные 
сестры Валитовы – умницы (одни из первых, лучших учениц 
школы), красавицы (до сих пор меня зачаровывает глубина 
взгляда нашей Надии), спортсменки (одна из лучших 
нападающих школьной баскетбольной команды), те, которые 
всегда на виду.

Мы, «малышня», с придыханием произносили их имена 
и испытывали тихий трепет восторга, когда, невзначай, они 
снисходили до нас каким-нибудь кивком головы. 

Не было предела нашей радости, когда старшей пионерво-
жатой школы стала Надия Валитова. Это было время творческо-
го вдохновения, а не просто рутинная ежедневная «обязаловка». 
По долгу «службы», поскольку я была председателем совета 
пионерского отряда, мне приходилось часто общаться с Надией. 
Интереснейшие мероприятия, живое общение, вылазки на при-
роду – этим запомнилось мне мое детство, и все эти события 
связаны с именем Надии Сакковны.

Затем Надия Сакковна стала студенткой филологического 
факультета Уральского педагогического института им. 
А.С.Пушкина и успешно закончила его. С тех пор ее жизнь и 
судьба неразрывно связаны с нашим вузом.

У казахов есть замечательная пословица «Қолы білген 
құм үстінен кеме жүргізер». Надия Сакковна и является 
основной «тягловой» силой кафедры русской филологии, 
своей высокой работоспособностью и организованностью, 
пунктуальностью и мягкой ненавязчивой требовательностью 
она добилась почти невозможного: рабочие документы кафедры 
находятся в идеальном состоянии. Я уверена, если было бы 
нужно по пустыне протащить корабль, Надия смогла бы и это 
организовать.

Поражают личностные качества Надии. Не 
встречала больше в своей жизни настолько 
скромного человека, она при малейшем 
намеке на похвалу смущенно отворачивается 
и незамедлительно уводит разговор в сторону. 
Ее честность и порядочность в отношении 
любого человека привиты, что называется 
с молоком матери. В отношениях с людьми 
предпочитает скрывать свои чувства и эмоции, 
наверно, полностью открыться и довериться 
может только самым близким людям. Наша 
Надия не любит шумных компаний, пустых 
разговоров, предпочитает изъясняться кратко, 
четко и по существу.

Казахи говорят: «Қайыр қылсаң, бүтін қыл», 
«Жақсылық суға батпас, жарыққа бір шығар, 
жатпас». Добрая душа Надии, вызывает не-
поддельное восхищение и ответную любовь 
всех тех, кто с ней близко знаком. Строга, но 
справедлива, вежлива и неизменно тактична. 
Все мы, кафедряне, охотно «подчиняемся» ей.

Ос н о в н а я ч е рта харак те ра На д и и 
заключается в том, что она всегда старается 
руководствоваться собственным мнением 
в процессе принятия решений и ценит 
накопленный опыт больше, чем советы со 
стороны. Она не из тех людей, которые будут 
долго церемониться и раскачиваться – она 
быстро принимает решение и начинает идти 
к своей цели. Сама по себе Надия – человек 
скрытный, и часто сложно понять, что у нее 
на душе. Зато сама Надия прекрасно разбирается в людях, 
моментально улавливает поведение и настроение человека, 
что помогает ей быстро выстраивать отношения с окружающими 
людьми.

Не знаю, имею ли я права судить, но порой поругиваю 
ее. Уверена, что главный недостаток Надии заключается в 
том, что она часто не видит реальных перспектив, упуская 
то, что находится у нее под рукой. Будучи заведующей 
кафедрой, неоднократно приглашала ее на преподавательскую 
деятельность, памятуя о том, какой она была пионервожатой, 
зная о ее блестящей начитанности и образованности. Возможно, 
это произошло от того, что она предпочитает отдавать себя 
исключительно одному делу, а не заниматься всем сразу, у нее 
есть внутренняя сила не принимать все подряд, без разбора.

Умилительно наблюдать за ее взаимоотношениями со 
студентами. Она и все понимающая подруга, она и заботливая 
мать, она и требовательная сестра. Поистине говорят: 
«Кішіпейілділік – кішілік емес, кісілік».

Наша Надия несет в себе объединяющее начало всех 
преподавателей кафедры, вкупе и со студентами тоже.

В спорах Надия предпочтет найти компромисс, используя 
мягкий подход для достижения согласия; если же будет 
замечено, что спор разгорается, то вовремя уйдет в сторону.

Такова наша Надия Сакковна…
Возможно, мое мнение субъективно, но не будем забывать, 

что я знаю ее с детства.
Время расставляет все на свои места. Хрупкие связи 

рушатся, крепкие еще более крепчают. Мне импонирует и 
восхищает крепость уз между сестрами Валитовыми. И по сей 
день они остаются сестрами-подругами. 

Несмотря на то что Жанна живет в России, Надия – в 
Уральске, а родители – в Жымпиты, они при каждом удобном 
случае стараются встретиться, провести вместе отпуск, празд-
ники, ощутить себя детьми рядом с родителями, порадоваться 
успехам любимого сына, племянника и внука.

Как мы помним, слово Надия означает утренняя роса. 
Именно с росы – чистейшего раствора полезных веществ травы 
– начиналась фармацевтика, утверждают ученые. Так и обще-
ние с Надией как целительный бальзам для души.

Надия – значит первая. Она и первый ребенок в семье, она и 
первый, то есть главный, человек на кафедре. Она наше солнце, 
вокруг которого вращаемся мы, ее планеты.

Карлыга УТЕГЕНОВА, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русской филологии
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АРМАНЫ АСУЛАРҒА ЖЕТЕЛЕГЕН

Ассамблея народа Казахстана - 20 лет

Спорт майталманы

Кезінде Абай атамыз: «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 
балаға» - деп айтқандай , ұстаз жолын ұстаған адамдардың өмірі 
аса құрметке толы болатындығы ақиқат.

«Еңбек ер атандырады, даңқ алып береді!» - дейді халық 
даналығы.

Ал біз әңгімелегелі отырған жан қызмет жолын қиын да 
қызықты бапкер жаттықтырушылықтан бастап, бар саналы 
ғұмырында осы аса қадірлі мамандықтан таймай 30 жыл 
үздіксіз жаттықтырушы болып еңбек еткен, КСРО спорт шебері, 
Халықаралық дәрежелі, АІВА төрешісі Қонарбаев Нұрсұлтан 
Құралұлын  Орал   қаласында  білмейтін  кісі  жоқ.

Қонарбаев Нұрсұлтан 1964 жылы Қарақалпақстан 
Республикасы, Қоңырат ауданы, Киров селосында дүниеге 
келген.

Осы елді мекенде 1971-1981 жылы Хожелі қаласындағы 
М.Лермонтов атындағы №14 орта мектебінде білім алады.                                                           

1976 жылдан бастап Нұрсұлтан бокспен айналысады. 
Әркімнің өміріне өшпес із қалдыратын, есімі мәңгі ұмытылмайтын 
ұстазы болады.

Онымен  кездесудің сәті түсіп, сұхбаттасқан болатынбыз. 
Төменде сол ашық-жарқын әңгімеден үзінді ұсынып отырмыз.

Алғашқы бапкерім Өзбекстан Республикасының еңбек 
сіңірген жаттықтырушы Маулен Ачилов өнегелі қадір –
қасиетімен, адамгершілігімен, ар-ожданы биік парасатымен 
менің санама жатталып қалды. Бокстың қыры мен сырына 
үйреткен ұстазымды мақтан етемін-деп сөзін аяқтады.

Көзі ашық, көкірегі ояу, дәріс тыңдап, сабақ алған Нұрсұлтан 
Құралұлы бала кезінен еңбекті, спортты сүйген. Нұрсұлтан 
туралы сөз қозғалғанда оның туған жері, ауылының байырғы 
тұрғындары, қазіргі жұмыстастары ауыл баласының жасөспірім 
кезінде бокспен айналысқанын айтады. Бірнеше жарыстарда 
жеңімпаз атанып, былғары қолғап шебері болғанын қазір біреу 
білсе, біреу білмейді. Нұрсұлтан Құралұлы 1977-1983 ж.ж. 
жасөспірімдер мен жастар арасындағы Бүкілодақтық және 
республикалық турнирлердің жеңімпазы. 1982 жылғы жастар 
арасындағы Өзбекстан чемпионы.

19 8 6 -19 8 8 ж ж .  е р е с е к т е р  а р а с ы н д а  Ө з б е к с т а н 
Республикасының екі дүркін қола жүлдегері.

Алғашқы қадам сәтті басталғаннан кейін-ақ Қазақстандық 
боксшылардың рухы асқақтап, рингке жанарлары жарқылдап 
шығып жатты. 1982-1984 жылдары Нұрсұлтан Қонарбаев 
азаматтық борышын өтеп жүрген кезде Германиядағы Кеңестер 
Армиясы құрамында болып, Социалистік мемлекеттердің 
Қарулы күштері арасындағы сайыста сан мәрте топ жарып 
чемпион атанады. 

Ол 1985-1988 жылдары Хожелі қаласындағы балалар және 
жасөспірімдер бокс спорт мектебінде аға жаттықтырушы болып 
жұмыс істей жүріп, комсомол хатшысы болды.

1988 жылы қараша айында Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қаласына келіп, 1989-1992 жылдар аралығында облыстық 
ауруханада спорт саласының әдіскері бола отырып, аурухана 
жанындағы комсомол ұйымының жетекшісі қызметін атқарады. 
Осы қызметпен қатар облыстық спорт комитетіне қарайтын 
№3 спорт мектебінде бокстан жаттықтырушы бола жүріп, ҚР 
еңбегі сіңген бапкері Қ. Уахасовпен бірге көптеген шәкірттер 
дайындады.

1989-1991 жылдар аралығында қаламыздағы облыстық 
аурухананың кәсіподақ ұйымының жолдауымен Маркстік-
Лениндік университетінде оқыды.

19 8 9  ж ы л ы  О р а л  о б л ы с т ы қ  X X V I I I  к о м с о м о л 
конференциясына делегат ретінде қатысты. 1989 жылы 
комунистік партия қатарына қабылданды.

1990 жылы тарихта аты қалған Оралдағы Қыркүйек 
оқиғасына қатысушы, өлімге ант берген 113 адамның бірі. Азат 
партиясының мүшесі.

1992жылы Маңғыстау облсының Жанаөзен қаласындағы 
оқиғаға қатысушы.

2007 жылдан бері Халықаралық дәрежедегі АІВА төрешісі. 
Түрлі деңгейдегі жарыстарға төрешілік еткен тұсында 
адалдығымен, әділеттілігімен, ыждағаттылығымен үнемі көзге 
түсуі қандай ғанибет.

Қазіргі таңда облыстық жоғары шеберлік спорт мектебінің 
жаттықтырушылық қызметін атқаруда.

Өз міндетіне аса жауапкершілікпен қарайтын, бокс 
спортының қыр-сырын терең меңгерген білікті, тәжірбиелі 
ұстаз, бапкер, төреші. Осы уақыт аралығында көптеген 

шәкірттерді даярлап шығарды. Мысалы, 1994 жылы Азия 
ойындарының жеңімпазы, Берлин қаласында 1995 жылы өткен 
әлем чемпионатына қатысушы, Қарақалпақстан Республикасы 
атынан шыққан ХДСШ Алишер Ауезбаев.

Қазақстан Республикасының 2004-2008 жж. аралығында 
1988-1990 жылы туған жасөспірімдер мен кадеттер арасында 
жеңімпаз жерлестеріміз М.Есенжанов, Р.Ахмолдашев, 
С.Аймуханов, С.Аймағанбетов, А.А хатов, А.Шарипов, 
Р.Қожахметов, Қ.Қожахметовтарды айтуға болады.

Бүгінгі таңда ҚР ұлттық құрама мүшесі Алмазбек Урынғалиев 
2013 жылы Атырау қаласында өткен ҚР чемпионатының күміс 
жүлдегері, көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы, 
спорт шебері.

Ұлы Бақытжан Қонарбай спорт шебері, кадеттер арасындағы 
ҚР жеңімпазы. 2010 жылғы республикалық оқушылар 
спартакиадасының күміс жүлдегері.

Сонымен қатар көптеген шәк ірттері халықаралық 
турнирлердің және республикалық жарыстардың жеңімпазы  
А.Жәді геров, Қ .Насырбаев, Т.Насырбаев, Ғ.Жабаев, 
Ж.Назирова, Т.Жабаев, А.Сарсенбаев, Хамза, Абілсейт 
ағайынды Нурмашевтар халықаралық турнирлердің жеңімпазы, 
спорт шеберлері. 

Бұл шын мәнінде облысымыздың Серік Қонақбаев атындағы 
«Олимп» БЖСМ бокс спорт мектебінің спорт әлеміндегі айтулы 
бір жетістігі тағлымы мол, берері береке, бастамасы қашанда 
өміршең шаңырақ.

Небір саңлақ боксшыларға еліктейтін,  сондай болсам деп 
армандайтын жасөспірімнің әдеті емес пе? Бас бапкер Нұрсұлтан 
Құралұлы осы бір өнерді өркен етсем, жас ұрпақ шымыр болып 
өссе деген ізгі ниетінен әлі күнге алшақтаған емес. Осы күндері 
оның шәкірттерінің көбі жеңіске ұмтылумен болды. Нәтижесінде 
сыннан сүрінбей өтуі, ұстаз – жаттықтырушы бапкер үшін 
үлкен мақтаныш, еңбегінің жетістігі екендігі сөзсіз. Олардың 
болашақта  білімді де, білікті  азамат болуына бағыт, бағдар 
беріп отыратын Қонарбаев Нұрсұлтан Құралұлы отбасында үш 
бала тәрбиелеп өсірді.

Сөз соңында Нұрсұлтан Құралұлына қиындығы мен қызығы  
мол болашақ кәсіпкер боксшылар тәрбиелеу жұмысында үлкен 
шығармашылық табыс, бақытты ғұмыр тілейміз.

Асқар ӘБУБӘКІРОВ,
«Спорт жұлдыздары» журналының Батыс Қазақстан облысы 
бойынша, меншікті тілшісі, халықаралық спортшылар одағы 

мен  Қазақстан журналистер одағының мүшесі,
                        «Ел ардақтысы»,«Элита» медалдарының иегері.

Роль спорта в поддержании общественного согласия

Важнейшим показателем благополучия общества и одним 
из факторов национальной безопасности государства является 
здоровье человека.

В Послании Главы Государства не случайно отмечено: 
«Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности 
человека за свое здоровье – вот что должно стать главным 
в государственной политике в сфере здравоохранения и 
повседневной жизни населения».

Подрастающее поколение Казахстана, современная 
казахстанская молодёжь – это будущее нашей страны. 
Время сейчас течёт очень быстро и сегодняшние школьники 
и студенты скоро станут одной из движущих сил нашего 

общества. Именно от них будет зависеть его динамика, 
его конкурентоспособность. Но действительно 
конкурентоспособной может стать лишь здоровая 
нация, здоровая и физически, и духовно…

По официальным данным статистики, за время 
обучения в школе с первого по восьмой класс число 
здоровых детей в 3-4 раза, а к концу обучения 84-88% 
выпускников имеют разные отклонения здоровья. 
Медико-биологические исследования, проводимые 
регулярно в данной области, свидетельствуют: объем 
недельной двигательной активности школьника 
должен составлять 8-12 часов (то есть, даже при 
условии проведения 3 уроков физической культуры, 
этих нагрузок ему явно недостаточно).

Причём, надо иметь в виду, что особую опасность 
для нашей молодёжи представляют такие, так сказать, 
социальные болезни как наркомания и алкоголизм, та-
кие «социальные язвы» как преступность, религиозный 
экстремизм, бездуховность.

Как известно, весьма ак т уальной, очень 
болезненной проблемой для казахстанского общества 
в последние годы стала проблема исламского 
экстремизма. Поэтому очень важно целенаправленно 
вырабатывать и укреплять у молодых казахстанцев 
устойчивую невосприимчивость к идеологии и практике 
любых экстремистских организаций, формировать у них 
«нулевую терпимость» к любым высказываниям и действиям, 
направленным на возбуждение в обществе вражды или розни 
по этническим, религиозным и другим социальным признакам, 
утверждающим исключительность, превосходство либо 
неполноценность тех или иных категорий граждан.

Для того чтобы обладать таким иммунитетом необходимы 
высокая гражданская культура, развитая духовность и 
выраженное чувство казахстанского патриотизма, которые 
в свою очередь должны опираться на прочный фундамент 
здорового образа жизни.

Известно, что важным составным элементом здорового 
образа жизни наряду с отказом от вредных привычек и 
правильным питанием является занятие спортом. Поэтому 

неслучайно Президентом страны поставлена задача всемерно 
развивать массовый спорт, активно вовлекать в него детей, 
подростков и молодёжь.

Устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана, 
достигнутые им успехи по обеспечению политической 
стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия 
в условиях полиэтнического и много конфессионального 
сообщества вызывают естественное уважение во всем мире. 
В то же время развитие спорта, в том числе и спорта высших 
достижений, состояние массовой физической культуры, 
пропаганды основ знаний по здоровому образу жизни не 
соответствуют международному статусу Республики Казахстан.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на три 
следующих момента. Во-первых, важно понимать, что занятие 
спортом необходимо не только для укрепления физического 
здоровья как такового. Не зря ещё древние мыслители 
говорили: «В здоровом теле – здоровый дух». Не секрет, что 
подверженность всякого рода девиациям, в том числе участие 
в деятельности экстремистских, террористических организаций, 
часто обусловлены психологическими проблемами, в первую 
очередь сильно выраженным комплексом неполноценности, т.е. 
неким неврозом, душевным нездоровьем... Занятие спортом 
может помочь минимизировать негативное воздействие 
этого комплекса. Ощущение своего физического здоровья, 
пусть небольшие, но лично достигнутые спортивные успехи 
помогают человеку обрести уверенность в себе, позволяют 
ему чувствовать свою полноценность, состоятельность и, 
соответственно, делают его более адекватным.

Во-вторых, следует иметь в виду, что наличие мощной 
материально-технической и учебно-методической базы 
является важным, но не самым главным условием эффективного 
развития массового спорта. Важно сформировать у молодежи 
интерес, потребность, желание заниматься спортом. В 
советскую эпоху с материальной базой массового спорта было 
далеко не всё в порядке, но популярность спорта, различных 
его видов была чрезвычайно велика. Действовало множество 
спортивных секций и кружков, спонтанно формировались 
дворовые футбольные, хоккейные, волейбольные команды… 
Хоккейная клюшка была обязательным атрибутом почти 
каждого подростка. Конечно, тогда не было такого количества 
телеканалов как сейчас, не было компьютерных игр, мобильной 
связи и ночных клубов. Но ведь интерес к спорту, уровень участия 
в нём стали заметно снижаться ещё до того, как компьютеры, 
мобильные телефоны и прочие высокотехнологичные девайсы 

получили у нас массовое распространение, а кафе и 
ночные клубы стали расти как грибы после дождя… 
Поэтому нужно систематически работать над тем, 
чтобы вернуть спорту былую привлекательность, до-
биться того, чтобы в системе ценностей современной 
молодёжи спорт и в целом здоровый образ жизни 
заняли приоритетные позиции.

В-третьих, важно не допустить того чтобы 
активная пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация массового спорта, развитие спортивной 
инфраструктуры использовались в своих целях 
различными деструктивными организациями, в 
том числе религиозными экстремистами. Ведь 
современные идеологи и пропагандисты салафизма 
тоже выступают как бы за здоровый образ жизни, 
требуя запретить продажу и вообще производство и, 
соответственно, употребление алкогольных напитков, 
настаивая на закрытии ночных клубов и т.д. Более 
того, они активно призывают своих сторонников 
систематически заниматься спортивной подготовкой 
с тем, чтобы те всегда были в хорошей физической 
форме и в любой момент были способны принять 
участие в джихаде, т.е. могли бы успешно физически 

уничтожать так называемых «кафиров», иначе говоря, всех тех, 
кто не желает жить по их правилам…

Всё это представляется весьма важным, поскольку 
профессиональная компетентность современного специалиста, 
предполагает наличие у него не только определённых знаний, 
умений и навыков, но и соответствующих духовных ценностей 
и физического здоровья. Казахстану сейчас очень нужны не 
просто хорошо обученные и ориентированные на достижение 
жизненного успеха профессионалы, а ещё и патриоты, 
физически, морально и психологически развитые носители 
гражданской политической культуры, которые тесно связывают 
своё будущее с будущим своей страны, своей Родины.

В.Ю. САЛОВ, 
д.п.н., профессор, зав. кафедрой Ассамблеи народа 

Казахстана ЗКГУ им. М.Утемисова
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ОДНА ПОЕЗДКА - МОРЕ НОВЫХ ЭМОЦИЙ, 
знаний, впечатлений и полезных связей!

О первом ректоре первого медицинского
27 ноября 2014 года в ЗКГУ им.М.Утемисова состоялся круглый стол на тему «Ер есімі ел есінде», посвященный «125-ле-

тию С.Асфендиярова - первого ректора Казахского национального медицинского университета,  организованный научной 
библиотекой и отделом послевузовского образования ЗКГУ.

Карл Кайнер бағдары...
Тәуелсіздіктің қысқа жылдары аралығында мемлекетіміз 

дүниежүзілік қауымдастыққа кіріге отырып, экономикалық 
өсудің жоғары қарқынымен ерекшеленді. Осыған байланысты,  
қоғамдық даму деңгейінің, экономикалық қуаттылықтың 
және елдің ұлттық қауіпсіздігінің белгісі ретіндегі адами 
ресурстардың, білім беру жүйесінің рөлі мен маңыздылығы 
артады. Білім - әлемдегі өркениетті дамыған елдердің 
барлығында дерлік дамудың негізгі көрсеткіші мен негізгі 
басыңқы бағыты болып табылады.

Елімізде Елбасымыздың келелі саясатының арқасында 
білім саласына деген қолдауы - біз секілді болашақтан үміт 
күтетін талапты жастардың білім нәрімен сусындауына 
серпін беруде. Көптеген жылдар бойы біздің университет шет 
елдік университеттермен тығыз әріптестік қарым-қатынас 
орнатып келеді. Маңызды әріптестік қарым-қатынастың 
кезекті іс-шарасы университетімізге 31-қазан мен 25-қараша 
аралығында  Германияның Майнц қаласының  Й.Гутенберг 
университетінің профессоры, SES герман сараптама 
қызметінің аға сарапшысы Карл Эренст Улрихь Кайнердің 
келуімен айшықтала түсті. 

Доктор Карл Кайнер аталған уақыт аралығында 6М011900 
- “Шетел тілі: екі шетел тілі” мамандығының магистратура 
және бакалавриат бөлімінің студенттеріне заманауи 
инновациялық технологияны енгізу және жаңа әдістерді 
қолдану мақсатында ой-пікірлер алысып,  дәрістер өткізілді. 
Бұл шарадан университетіміздің оқытушылары да құр алақан 
қалмады. Университет оқытушыларымен түрлі тақырыпта 
кездесулер және дөңгелек үстелдер өтті. Біздің осындай 
шетелдік профессордан білім алуымызға мүмкіндік жасаған 
униврситетімізге алғыс айтамыз.

Беталысы күнде өзгерген алмағайып дүниеде адамзат 
үшін ешқашан өзгермеген, өзгермейтін темірқазық бар. Ол – 
білім!  Ел болашағының баянды болмағы баста бұлықсыған 
білім мен қолда ойнаған еңбекке байланысты. Ендеше, 
біліміміз толыссын!

БАЛМАГАМБЕТОВА А.А.,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты 

Работая в Западно-Казахстанском 
государственном университете, 

я целевым грантом поступила 
в магистратуру  Казахского 

Национального  педагогического  
университета им. Абая. И в 

декабре 2013 года на 2 курсе, я с 
группой магистрантов проходила 

международную стажировку в 
Китайской Народной Республике 

в Илейском педагогическом 
университете. Начну с того, что 

занятия проводились с 9 утра 
до 18 часов вечера. Первую 

половину дня проходили занятия 
по креативным методам обучения, 

а во второй половине посещали 
лаборатории, где ознакомились со 

всем процессом производства.

Все было отлично! Занятия проводились 
на высоком уровне, применялись новые 
технологии обучения, в частности, 
проектное обучение, новые материалы и 
темы преподносились очень доступно, к концу стажировки был 
заметен ощутимый рост уровня каждого магистранта. А также 
нам представили полный пакет дидактического материала по 
пройденным темам. Особенности этой практики заключалось 
в том, что нам довелось послушать лекции профессоров 
международного уровня. Главной задачей являлось получение 
знания, обмен опытом в сфере методике обучения в Азии. С мо-
мента пребывания в Китае и до самого отъезда мы находились 
под сопровождением. Нам показывали самые красивые места, 
были интересные экскурсии, мы очень много узнали о культуре 
китайского народа. Организация была на высоком уровне, за 
что отдельное спасибо руководству вуза.

 В самом начале стажировке нам посчастливилось попасть 
на фиесту, организованную в вузе. Поскольку в данном вузе 
обучаются студенты из разных стран, то каждый год вуз 
проводит это мероприятие, смысл которого заключатся в 
том, что студенты показывают друг другу культуру и традиции 
своих стран. Было запланировано много выступлений, но 
нашей группе оказали честь выступить первыми, наши девочки 
исполнили гимн Республики Казахстан, станцевали танец «кара 
жорга», примечательно то, что мы своим Казахстанским гимном 
открыли мероприятие другой страны. Словами не передать 
наши, чувства… Как нам было приятно! 

 На самом деле, учеба за рубежом открывает множество 
возможностей, как для профессионального, так и личностного 
роста. Я открыла для себя новый мир, погрузившись в китайскую 
культуру, живя в ней и слыша каждый день китайскую речь. 
Во-вторых, учеба за рубежом повышает шансы для получения 
хорошей работы. Зная языки и особенности той или иной 
культуры можно облегчить себе нахождение работы. В-третьих, 
я расширила свое мировоззрение, что сыграло немаловажную 
роль в моей дальнейшей жизни. Поездка на учебу в Китай 

подарила мне незабываемые и самые яркие впечатления, 
которые когда-либо у меня были. В Китае я познакомилась с 
одной семьей, и эта встреча  изменила мои представления 
о жизни. Люди, которые без корысти помогали и делились 
своими знаниями и любовью с окружающими, в особенности 
они помогали иностранным студентам. Я впервые встретила 
таких людей, служащих во благо других, не прося ничего взамен 
и получая от этого искреннее удовольствие. 

Однозначно, магистратура помогла мне в реализации моих 
планов. Я всегда мечтала учиться за границей. И так, как я 
являюсь обладательницей образовательного гранта, учеба в 
Китае была бесплатной. Благодаря поездке, я поняла, что хочу 
ездить в командировки и много путешествовать.  Магистратура 
помогла мне осуществить мои мечты в реальность и убедиться 
в том, что мечты сбываются!

Я считаю, что в наше время степень магистра важна. 
Уже недостаточно одного диплома бакалавра. Работодатели 
обращают внимание на полученные степени. Кандидаты, 
имеющие диплом магистра, устраиваются на более престижные 
должности. Хочу заметить, что все зависит не только от полу-
ченных  дипломов, а от самого человека. Но закончив магистра-
туру, шансы найти работу по душе возрастают в несколько раз. 

Всем поступающим в магистратуру желаю получить новые 
знания и истинное наслаждение от проведенного времени в 
стенах университета. Если вы мечтаете, как и я, уехать учиться 
за границу, то, воспользуйтесь этим шансом! Вы не пожалеете! 
Могу вам гарантировать, что вы приедете, расширив свое 
мировоззрение, и получите массу новых впечатлений, знаний и 
обретете новых друзей! Мечтайте, действуйте, и вы обязательно 
добьетесь успеха!!!

Эльвира ФАЙЗУЛЛИНА, 
магистр педагогических наук                

Государственный деятель, ученый-историк, профессор, 
организатор и первый ректор Алматинского медицинского 
института (ныне Казахский национальный медицинский 
университет имени С.Ас фендиярова).Деятельность 
С.Асфендиярова всегда была связана с социально -
экономическими и культурными изменениями в Казахстане и 

Средней Азии. Будучи руководящим работником, он хорошо 
знал особенности быта, вопросы истории и культуры восточных 
народов. 

С.Асфендияров был представителем Туркестанской 
Республики в Москве с 1921 до 1922 года и одновременно 
был членом коллегии Совнаркома РСФСР по национальным 

вопросам, где его, как опытного агрария, включили в 
состав специальной комиссии ВЦИК по разделу земли. 
Самые плодотворные годы жизни и деятельности ученого 
— это период с 1928 до 1937 года в Казахстане. В это время 
С.Асфендияров приложил много усилий к организации науки и 
первых учебных заведений в республике.

Государственный и общественный деятель, организатор 
науки и педагог, С.Асфендияров в 1937 году был незаконно ре-
прессирован. Учитывая значительный вклад С.Асфендиярова 
в государственную, научную и общественную деятельность 
и в развитие просвещения и здравоохранения в Республике 
Казахстан, Совет Министров Казахской ССР 11 января 1989 года 
принял Постановление о присвоении его имени Алматинскому 
государственному медицинскому институту. 

В начале мероприятия с приветственным словом выступила 
руководитель отдела послевузовской подготовки,  Тастаева 
Ж.К., которая обозначила цель и задачи круглого стола.

В ходе мероприятия был просмотрен фильм «Ұлт 
мақтанышы (Санжар тағылымы)», прослушаны доклады 
«Санжар Асфендияров – көрнекті қоғам қайраткері» (докладчик: 
Нурмуханов Ж., магистрант 1-го курса, специальность 
«6М011400 – История») и «Санжар Асфендияров – Қазақстан 
тарихы мектебінің негізін салушы» (докладчик: Мырзабаева Б., 
магистрантка 1-го курса, специальность «6М020300 – История»). 
Выступления были посвящены биографии С.Асфендиярова, 
истории формирования политических взглядов ученого, его 
научных трудов, а также оценки его вклада в развитие просве-
щения и науки Казахстана.

Участники круглого стола отметили актуальность 
исследования личности С.Асфендиярова, его  роль и место в 
истории Казахстана.

В рамках мероприятия были организованы книжные 
выставки, посвященные жизни и творчеству С.Асфендиярова: из 
фонда библиотеки Западно-Казахстанского государственного 
университета им.М.Утемисова.

Динара ИШМУХАМБЕТОВА, 
магистрантка 1-го курса

Память
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«Серпіннің» серпіні мықты болмақ 
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы «Жалпыға ортақ еңбек қоғамына 
қарай 20 қадам» бағдарламасында жаһандық 
жаңғыртудың  міндеттерін көрсетіп, өткен 
ғасырдың 60-жылдарынан кеңінен тараған 
тұтынушылық қоғам тұжырымдамасы орнына 
балама ретінде жалпыға ортақ еңбек қадамы 
идеясын ұсынды. Сонымен қатар « Елімізде 
жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер 
салудамыз. Сондықтан жұмыс бар жерге бару 
керек» - деп көрсетті.

Елбасымыздың осы идеяларын негізге ала 
отырып, Қазақстан Республикасының Білім 
және Ғылым министрлігі  жастар мәселесіне 
көңіл бөлу мақсатында «Қазақстан-2050» 
жалпы ұлттық қозғалысымен ортақтаса 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға» атты 
бағдарламасы аясында «Серп ін -2050» 
жобасы жүзеге асырылды. Жобаның мақсаты 
-Қазақстан жастарының бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру, аймақтар бойынша талап етілітін 
мамандықтарға кәсіби мамандарды даярлап 
оқыту, сонымен қатар ауыл жастарын және әлеуметтік әлсіз 
топқа жататын жастарды қолдау болып табылады.

Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұл 
бағдарламаны іске асыру мемлекеттік деңгейде бақылауға 
алынып, әлеуметтік ортада ерекше орын алып жатқаны сөзсіз. 
Хәкім Абайдың мынадай бір сөзі бар: «Балаң білімді, парасатты 
болсын десең, малыңды аяма»-дейді. Мемлекет басшысының 
осы сөзді назарға ала отыра біздер үшін бар жағдайды 
жасап, тегін білім алу жағын қарастырды. Тарихы тереңге 
бойлаған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде аталған бағдарлама бойынша 144 талапкер 
білім нәрімен сусындауға мүмкіндік алды. 11 мамандық бойынша 
оқуға  қабылданған студенттерге университет әкімшілігі мен 
ұжымының көрсетіп отырған қолдауы ерекше. Сапалы білім мен 
саналы тәрбие беру жолында  университет ректоры Иманғалиев 
Асхат Сәлімұлы, университет проректорлары, университет 
оқытушылары аянбай еңбек етуде. 

Біздерді келісімен жайлы да жылы студенттер үйімен 
қамтамасыз етті. Оқу жылының басында университеттің 
оқу үрдісі мен ғылым, тәрбие мәселелері бойынша нұсқау 
жұмыстары жүргізілді. Әртүрлі  қоғамдық шараларға қатыстық, 

белсене араластық, тіпті жетістікке де жеттік. Бағдарлама 
арқасында Жайық өңірінің тарихымен етене жақындастық. 
Даңқты қала, таза қала, қонақжай қала екеніне көз жеткіздік. 
«Әр елдің салты басқа...» демекші Қазақстанның Оңтүстік 
өңірінен келгендіктен Батыс аймағының салт-дәстүріндегі 
ерекшеліктерді де байқадық. 

Бізге осындай мүмкіндік жасаған елбасымыздың кемел 
саясатына ризашылығымызды білдіреміз. Бізге артылған 
сенімді шынайы еңбекпен, биіктен көрінер жетістіктерімізбен 
ақтаймыз. Жердің де, елдің де иесі, болашағы да мына біздер! 
« Білім- өшпес журекке жанған шырақ, Ол- көк сауыт, құрыштай 
қару-жарақ» - дейді А.Рудаки. Ғылымда кең даңғыл жол жоқ, 
сондықтан оның сәулетті шыңына шаршап-шалдығудан 
қорықпайтын, оның тасты соқпақтарымен тырмысып өрлей 
беретін нағыз азаматы болу жолында тер төгеміз. Елін сүйер  
жастар барда Елбасының сенімімен құрылған «Серпіннің» 
серпіні мықты болмақ!

Аякөз ЖЕТЕСОВА, 
5В011300 «Биология» мамандығының 01107-топ студенті, 

«Серпін» грантының иегері 

Студент – уақытша статус
Студенттік өмір – бұл тек 

қана дәрістер мен семинарлар 
ғ а н а  е м е с .  Б ұ л  м е н і ң 
түсініг імде өмір баспалдағы 
алтын әріптермен жазылып 
қалар төрт жыл! Университет 
қабырғасында оқумен қатар 
жастар бірлестіктерімен бірлікте 
ж ұмыс жас ау арқ ылы мол 
мүмкіндіктерге ие бола отырып, 
тұлға болып қалыптасу жолында 
терең тәлімді бойға сіңірдім. 
Облыс тық ,  республика лық 
д е ң г е й д е  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
және ғылыми аяда байқаулар 
студентті шығармашылық ой-
өрісін, дүниетанымын кеңейтеді. Студенттік өмірдің 
барлық мүмкіндіктерін пайдалану ЖОО-мен білім алу 
келісіміне отырған әрбір тұлғаның басты міндеті. Атап 
айтатын болсам, ғылыми жұмыстар жазып байқауларға 
және конференцияларға, психологиялық тренингтерге, 
спорттық жарыстарға, интеллектуалдық сайыстарға, аға 
буын өкілдерімен кездесулерге, университет және облыс 
деңгейіндегі көптеген іс-шараларға қатысу арқылы өмірдің өзі 
адамның дұрыс ойлау қабілеті негізінде үлкен мүмкіндіктер 
беретінін ұқтым. 

Қазақстанның көгінде шуақты күн нұрын төгіп, қолда 
егемендік барда жастар «Білім» атты тас қамалдың берік 
қабырғасын мәңгіге қалап, жастар қауымы жарқын болашаққа 
жол ашары сөзсіз. Адамның кім екендігін айқындайтын 
оның еңбегі. Әрбір алдына мақсат қойып алға ұмтылған 
тұлға өз ойын бақылауы тиіс, себебі ол сөзге айналады, өз 
сөздерімізді іріктеу қажет ол әрекетке айналады, әрекеттің 
мәнін ұғыну қажет ол әдетке ұласады, өз әдеттерімізді 
зерттеуіміз қажет ол мінезге әсер етеді. Мінезімізді үнемі 
жетілдіру арқылы жақсартуымыз қажет ол адамның тағдырын 
айқындайды.

Қазіргі ақпараттық технологиялар заманында оң мен 
солды дұрыс бағдарлап, дұрыс шешім қабылдау үшін 
университет маған құмырысқадай қыбырлап еңбек еткен 
адам дүниеге түсіністікпен қарай алатынын, ой-күшін оң 
шешімдер арқылы мүмкіндікті сын сағаттарда және аз уақыт 
ішінде игеруге, ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 
санама ерекше ұтқырлы ұғымдарды орнықтыруға, адал 
достықтың ауылы қайда екенін, қайырымдылық және ізгілік 
қасиеттердің адамның ең ізгі қасиеттері екендігін ұғындырып, 
маман ретінде қалыптасуға мол тәжірибе жинақтап елімнің 
толыққанды патриоты болуға жетеледі. Мен БҚО-дағы ең 
баққытты студенттердің бірімін. Оған негіз көшбасшы ретінде  
жастар саясаты аясында көптеген бағдарламалардың жақсы 
нәтижесін өзімді жетілдіруге және өзге студенттерді жете-
леуге олардың ойымен бөлісіп, көмегімді тигізе алатыныма 
ризамын. 

Тілек – мақсатыма – ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге 
талаптанып, ерік-жігерімді осы жолға бағыттайтыныма нық 
сенемін.

Гүлнар КОЙЛАНОВА 

Неоценимый жизненный опыт
Я еще студентка, но уже на третьем курсе и все чаще 

задумываюсь о будущем. Конечно, еще при поступлении в 
университет на специальность иностранных языков, я знала, 
кем я хочу стать в будущем. Но со временем острота вопроса 
возрастает неимоверно. Все, что казалось, наступит в далеком 
будущем, вдруг стало приближаться с невероятной скоростью. 
И в этом аспекте мне очень повезло, я получила возможность 
пройти практику в компании КПО.       

Месяц общения с коллективом отдела HR Operations, или по-
нашему отдела кадров, заставило меня в корне пересмотреть 
взгляды на трудовую деятельность, можно сказать, перевернуло 
все мои представления о работе. Я поняла, что хорошая работа 
это вовсе не скучная ежедневная рутина, а радость, праздник.

Во-первых, подкупает доброжелательность окружающих. В 
любой ситуации, независимо от сложности решаемого вопроса 
тебя встречают и провожают с улыбкой (наверное, сказывается 
западный менталитет), а ведь мне по долгу службы приходилось 
встречаться не только с коллегами своего отдела, но и со 
смежниками. Но, что еще более важно люди всегда готовы 
помочь, кто делом, кто словом.

Во-вторых, доброжелательность старших товарищей 

заставляет молодых почувствовать себя на своем месте, 
приобрести уверенность, считать себя членом команды, 
частью коллектива, делающего большое дело. И этот позитив 
передается всем без исключения.

В - т р е т ь и х ,  п о р а ж а е т  п р о ф е с с и о н а л и з м , 
компетентность, образованность сотрудников компании. 
Смотря на этих людей, общаясь с ними еще раз убеждаешься, 
что у нашей страны великое будущее.

И ,  в - ч е т в е р т ы х ,  к о м п а н и я  у м е е т  ц е н и т ь 
квалифицированность, компетентность, опыт работы, верность 
традициям компании и желание сотрудничества своих 
работников, а потому люди получают соответственное 
вознаграждение (правда, нас практикантов этот вопрос не 
касался).

 Одним словом, я считаю, что этот месяц мне дал 
неоценимый жизненный опыт. Я думаю, что теоретические 
знания, полученные мной в университете, дополнились 
хорошим практическим опытом. Мне  кажется, что у меня 
изменилось даже отношение к учебе (хотя я круглая 
отличница), и к процессу учебы я буду подходить с учетом 
навыков, полученных на практике.

И я очень надеюсь, что по окончании университета мне 
удастся найти достойное применение своим знаниям в такой 
же достойной и масштабной компании. Месяц практики в стенах 
КПО придал мне дополнительный стимул.

 
Жанна ШАРИПОВА, 

иностранный язык: два иностранных языка, группа 03303(а)

В ЗКГУ – лучшие студенты!
Конец года – время поведения итогов. 
В том числе и выбор самых активных 
и достойных представителей нашего 

общества. Конкурс «Молодежная премия 
«Лидер года» - это областной конкурс, 

организованный корпоративным фондом 
«Болашак» по ЗКО» при поддержке акимата 

города, который состоялся – проводит-
ся он уже второй год подряд -  во дворце 

бракосочетания «Салтанат» 10 декабря 2014 
года. Он проводился по 11 номинациям, 

в числе которых номинация, касающаяся 
непосредственно нас - «Лучший студент». 

Номинантами стали только студентки нашего 
университета: Раушан Сарбалиева, Жанерке 

Тапаева и Асемгуль Тресова, последняя из 
которых и стала победителем этой премии. 

Цель и задача данного конкурса состоит 
в реализации и пропаганде государственной 
молодежной политики в области, в выявлении и поощрении 
лучших молодых лидеров и специалистов, активно участвующих 

отрасли. А также в воспитании у молодежи чувства патриотизма 
и трудолюбия. 

В мероприятии приняли участие аким ЗКО Ногаев Нурлан 
Аскарович и ректор нашего университета Имангалиев Асхат 
Салимович. Мероприятие прошло в очень теплой обстановке. 
Студенты нашего университета, в числе которых была и автор 
этих строк, фотографировались с руководством области и 
университета. 

Студенты надолго запомнят этот праздничный день, который 
дал возможность почувствовать молодым их причастность 
к большому и важному делу – строительству передового, 
успешного и всесторонне развитого общества.

Айгерим КАЛИЕВА, 
студентка 4 курса ФИЭП

в реализации молодежной политики в регионе, в политической 
и общественной жизни страны, проявивших мастерство в своей 

Производственная практика
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Абылай - мәңгі өшпес дара тұлға
Жылдар, жылдар зымырап қаншама өткен,
Бүгін тарих беттерін ашам еппен,
Тарихымның нар тұлғасы хан Абылай,
Азаттықтың ақ таңын аңсап өткен.
Сарғайсада тарихтың ақ парағы,
Ұрпақтардың жадында жатталады,
Тәуелсіздік жолында тайсалмаған,
Тұлғалы ер тарихымда сақталады.
Қазағымның мәңгі қалған санасында,
Қазақтың мынау дархан даласында,
Дүние есігін ашыпты хан Абылай,
Ежелгі ер түріктің қаласында.
Жасынан өр мінезді болды бала,
Болған емес ешқашан ісі шала,
Өмірдің тепкісіне түсті жастан,
Қасқайып қарсы тұрды етпей нала.
Он үш жаста айырылып ата-анадан,
Әбілмәмбет сұлтанды паналаған,
Он бес жаста қарсы тұрды жауларына,
Туған жердің жүрегін жаралаған.
Он сегізде Сабалақ аты шығып,
Жиырма жаста Шырышты жеңді жығып,
Абылайлап аттанды қан майданға,
Ата жауы қалмақтарға қарсы тұрып.
Бұл шайқаста жеңіске жетті Абылай,
Дара туған ұлы тұлға текті Абылай,
Қайсарлық пен өрліктің арқасында,
Түйекештен сұлтандыққа жетті Абылай.
Бір жорықта Абылай өлтіреді Сәруді,
Қалмақ ханы ойлайды кек  алуды,
Абылайды тірі ұстауға бұйырып,
Сарбаздарын аттандырды қарулы.
Ұлытауда ұйықтап жатқан жерінде,
Қалмақтар кеп тұтқындады дер кезінде,
Мұны естіген қалмақ ханы бұйырды,
Зынданға сал көрсетпе деп көзіме.
Абылайдың тектілігін сынайды,
Азаппенен өткізеді күн- айды,
Дара туған текті Абылай мойымай,
Қиындықтың барлығына шыдайды.
Ақылымен қалмақ ханын жеңеді,
Текті туған ер екенін біледі,
Қалдан Серен жеңілгенін мойындап,
Топыш қызды әйелдікке береді.
Татулықсыз іс өнбейді қашаннан,
Бірлікпенен жасампаз ел жасалған,
Тарихымда аз емесау хандарым,

Шаш ал десе ,шаш орнына бас алған.
Абылайдың мақсаты айқын, арманы,
Сол арқылы сара жолды салғаны,
Ұлы үштіктің біріктіріп бастарын,
Болашаққа ұлы үмітті жалғады.
Ел деп соқты жұдырықтай жүрегі,
Қазағымның нар тұлғалы ұлы еді,
Мансаппенен байлық қумай пәниде,
Татулық пен бірлік болды тілегі.
Қытайдың да келісімін алады,
Саудаменен сара жолды салады,
Достасады жанындағы бар елмен,
Осылайша, халқын сақтап қалады.
Қазағымның мәдениетін дамытты,
Төңірегіне жинады ақындарды шабытты,
Халықына көңіл бөліп тұсында,
Үш миллионға жеткізеді халықты.
Бар ұлылық өн бойына дарыпты,
Қазақ жұртын бар жаһанға танытты,
Ұлты үшін ғұмыр кешкен перзент,
Жетпіс жаста дүние салыпты...

                                                      Гүлнұр ТӨРЕБЕКОВА,
02102-топ

«Ерен ерліктің иесі өлді демеңдер»
Ер ұлдарын ұмытпайтын өр ел бар,
Бағалайтын өнегелі өнерді әр,
Бұл шаһарда туып өскен батырды,
Өрнектейтін өн бойымда өлең бар.
Ерлік жайлы өлең бір ой қозғасын,
«Біссіміллә» деп бастамақпын сөз басын,
Елдік үшін ерлік қылған атамды,
«Заңғар тауға» теңеймін мен өз басым.
Асау ғұмырдың артқыға тастап белесін,
Жауына қарай атқылап ашу жебесін,
Қырғынға қарсы аттанды батыр, әйтпесе,
Қырылады халқың дегесін.
Жалын күштері жарқырап шығып жанардан,
Жау десе жұмыр найзадай болып қадалған,
Кемел келешек қалдырамыз деп ұрпаққа,
Зобалаң сонау заманнан.
Жарым заманның жауыз тәлкегін жұтпақ кім?
Шырқырап айтқан «»елдікті көпке шырқаттың,
Қарсы да тұрды ержүрек кеуде дұшпанға
Болашағы үшін ұрпақтың.

Қаймана қалың қазақтың қамын жегесін,
Таныттың жауға жігітің нағыз төресін,
Жарық жұлдыз ең еліңнің, қазақ көгінде
Жарқырап тұра бересің...
Бостандық үшін бақилық болған батырлар,
Бүгінде, міне, еркінмін! – деуге хақым бар,
Ерлігіңді ескеріп жүрсе, қазақтың 
Перзенті деген атың бар.
Еркіндік алып ,қуанышқа бір бөленді ел,
Тәуелсіздікпен тұғырың қалай төмендер?!
Есімі мәңгі өшпейді, ерен, ерліктің
Иесі өлді демеңдер!
Артына салған баршаға аян дәл ізі,
Біз батырлардың батыл боп туған жалғасы,
Ұлылығыңды ұлықтап өтер ұрпағың
Ұлтымның ұлы сарбазы!

Айкөркем ЗИНЕЛОВА,
02104-топ

Қазақтың хас батыры
Ақын жанның жыры жанға жебе болып қадалған,
Халық зары ер ақынның намысынан қан алған.
Жау жүрегі, өр кеудесі асылдың,
Зар қазақтың төске тағар  тұмарындай жаралған.
Ұлт қаңғырып салмақ түсіп аһ ұрды,
Намыс қысып жыр жебелі батырды.
Садағына Исатайдың байланып,
Дұшпанына найза болып атылды.
Шалқадан түсіп алақандай Нарынды,
Шалқалап жүріп шала ханға қарғыды.
Аруақты ер халық жайын көргенде,
Тағындағы көк бөріні жапырды.
Алға бастап тек бостандық деп тұрды,
Жойды, қырды ауыз салған қасқырды.
Бауырым деп төске басқан қазақтың,
Арасынан  қорқау қасқыр тап болды.
Нарынды қиып найзадай жаны атылды,
Елі ұмытпас қаһарлы, қайсар батырды.
Азандай даусы жүрегінде қазақтың
Намыс, жігер мөрі болып басылды.
Қуан батыр көкке қарап тұр еліңнің ту  басы,
Өзің құрған тәуелсіздік арманның сұлбасы.
Төске қысқан қазағымның нар ақыны, асылы,
Ер Махамбет – көк байрақты тәуелсіздік тұлғасы.

Нұржауған КАИРОВА, 
02105-топ

Мы не просто так называем время самым ценным 
ресурсом каждого человека. От того, как и на что мы его 
тратим, зависит то, какой будет наша жизнь в будущем. Когда 
вам 20 лет или около того, вы не скованы обязательствами. 
В это время вы только заканчиваете учиться, у вас есть 
возможность набраться опыта и потратить своё время 
так, чтобы это было не только полезно, но и запомнилось 
на всю жизнь. 

1. Путешествуйте. Если у вас есть возможность, най-
дите время для путешествий. Исследуйте новые места, 
встречайте людей, узнавайте об их образе жизни и культуре. 
Съездите на каникулы к однокурснику в соседнюю область 
или район.

2. Тратьте 30–60 минут ежедневно на физические упраж-
нения. Не обязательно покупать абонемент в тренажёрный 
зал или бассейн. Будет достаточно хотя бы позаниматься 
дома или выйти на пробежку. Начните следить за своим 
телом и здоровьем как можно раньше.

3. Изучайте что-то новое каждый год. Ставьте себе 
цель освоить новый навык за год. Это может быть игра на 
гитаре, сёрфинг, умение писать стихи или что-то другое. 

Каждый год вы должны становиться лучше.

4. Займитесь волонтёрством. Помогая 
тем, кому повезло меньше, чем вам, вы 
сможете взглянуть на жизнь по-другому, и, 
возможно, это изменит вас раз и навсегда. 
Общество привыкло смотреть только 
вперёд, но, оглянувшись назад, вы увидите 
людей, которым тоже нужна помощь.

5. Станьте независимым. Делайте шаги 
в сторону предпринимательства: создайте 
приложение, напишите книгу или начните 
небольшой бизнес. Пробудите в себе вну-
треннего бизнесмена. Даже если вы потер-
пите поражение, вы научитесь многому.

6. Обучитесь инвестированию. Это 
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! 1. Терпеть то, что тебе не нравится. 

2. Общаться с людьми, которые убивают твою 
самооценку. 

3. Думать о том, что скажут другие. 

4. Пытаться держать все под контролем. 

5. Плыть по течению и выбирать путь наименьшего 
сопротивления. 

6. Держать свое мнение и все чувства при себе. 

7. Бояться рисковать. 

8. Думать только о других, а не о себе. 

9. Стараться понравиться всем. 

10. Забывать о близких и родителях. 

11. Проводить все свободное время в четырех 
стенах. 

12. Постоянно спешить. 

13. Осуждать себя. 

14. Бояться ошибок. 

15. Говорить «я не могу» и настраивать себя на 
неудачу. 

16. Сравнивать себя с другими. 

17. Зацикливаться на прошлом. 

18. Думать только о будущем. 

19. Жаловаться на жизнь. 

20. Держать в себе обиду. 

21. Покупать и хранить ненужные вещи. 

22. Делать все самостоятельно. 

23. Пытаться быть совершенным. 

24. Перекладывать ответственность на других. 

25. Давать обещания, которые не сможешь 
сдержать. 

26. Думать о плохом. 

27. Стесняться. 

28. Повторять свои ошибки. 

29. Завидовать. 

30. Хмуриться.

 На что стоит тратить время 
             20-летним?

навык, который поможет вам не беспокоиться о деньгах на 
любом этапе вашей жизни.

7. Проводите время с семьёй. Это те люди, которые будут 
с вами, несмотря на то, в какой ситуации вы оказались. Не 
убирайте их из своей жизни.

8. Заводите новых друзей. Таких друзей, которые будут 
поддерживать вас, верить в то, что вы делаете, и будут 
рядом, когда вам это нужно. Если вы видите, что ваши дру-
зья тянут вас вниз, это не те люди, которых вы хотите 
видеть рядом.

9. Станьте экспертом в одной области. Самое время 
найти то, что вам нравится, и узнать об этом деле всё, 
что только можно. Развивайте свои навыки в этой области 
и становитесь экспертом. Миру нужны эксперты во всех 
сферах.

10. Пишите. Единственный способ превратить ваши 
мысли в реальность — записать их. Записывайте все идеи, 
свою жизненную философию и ведите дневник. Чем больше вы 
будете писать, тем лучше вы будете это делать. Чем лучше 
вы будете писать, тем лучше вы будете думать.
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(Голос Махамбета - Makhambet’s voice) 

“Махамбет” ғылыми-зерттеу орталығының жаршысы

 Сәтті аударма

 Студент шығармасы

“Ма хамбе т дауысы”-  “Го лос Ма хамбе та”- 
“Makhambet’s voice” жаршысының жауапты редакторы- 
С.Ғ. Шарабасов, тілшілері- Гүлнұр Исмағұлова (орталық 
әдіскері), Мөлдір Латифова (“Филология: қазақ тілі” 
мамандығы, 02205-топ студенті) 

Теңізге тамған тамшыдайын
    

«Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, 
ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің 
алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті 
арқылы ғана басқаға танылады».

Н. Ә. Назарбаев

 «Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңг іл ік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек» 
деп Елбасы биылғы «Мәңгілік Ел – 2050: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты жолдауында атап көрсеткендей, осы Мәңгілік 
Тәуелсіздік жолында күрескен батыр баба мұраларын сақтау да 
біздің асыл мұраттарымыздың бірі.

Ерлік, елдік, Мәңгілік тәуелсіздік пен Мәңгілік Ел туралы 
сөз қозғалған кезде Махамбет есімі қатар айтылатыны 
шындық.  Махамбет есімі бүкіл түбі бір түркі жұртына ортақ 
есім. Махамбеттің туғанына 200 жыл толу тойының ЮНЕСКО 
көлемінде аталып өтуі осының айқын дәлелі. Батыр-ақынның 
200 жылдығына арналып шығармаларының академиялық 4 
томдық жинағы шығарылғаны барлық ғылыми ортаға мәлім. 
Махамбеттанудың қыр-сыры жүз жылға жуық зерттеліп келе 
жатқаны осы жинақтағы зерттеу еңбектерден белгілі, әрі жалғаса 
берері хақ. Сонау қызыл империя қырғынында, яки 30-шы 
жылдары махамбеттанушылар қынадай қырылды. Махамбет, 
Абай есімдері аталмады. Қанды оқиғаларды олардан да қан 
өтірік қара параға жапты. Осынау ақиқат жібі үзілер шақта 
махамбеттану алғы шебіне, біртуар ақжайықтық ғалым Қажым 
(Қажығали) Жұмалиев шығуы табиғи да һәм заңды еді. Енді бұл 
үрдісті Махамбет бабамыздың есімін иеленген білім шаңырағы 
да 2013 жылы махамбеттанудағы, халықтық тарихи-мәдени және 
рухани құндылықтарымызды ғылыми айналымға енгізу, студент 
жастарды Махамбет мектебі арқылы патриоттыққа тәрбиелеу 
мақсатында «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығын ашып, 
махамбеттануға, жалпы бабалар мұрасына қатысты зерттеу 
еңбектерді баспадан шығарып, өскелең ұрпақтың да ақын 
туралы тырнақалды туындыларын, ізденушілік жұмыстарын 
университеттен шығатын «Өркен» газетінің «Махамбет дауысы» 
жаршысының беттеріне жариялау арқылы жалғастыра, теңізге 
тамған тамшыдай үлесін тигізуде. 

Жаңа оқу жылында бұл үрдіс жалғасын тауып, «Махамбет» 
журналын «Махамбет дауысы» жаршысының кезекті сандарын 
шығару, жылдағы дәстүр бойынша студенттер арасында 
Махамбет апталығын ұйымдастыру және т.б. шаралар қолға 
алынды. 

Биылғы оқужылындағы «Махамбет дауысы» жаршысының 
алғашқы санына «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
жетекшісі, БҚМУ профессоры С.Ғ. Шарабасовтың «Махамбет 
жырауды ұлықтаудағы Қабдоловтық жол», тақырыбындағы 
мақаласы жарияланды. Мақалада сөз зергері Зейнолла 
Қабдоловтың Махамбет баба шығармаларын, ерлігін дәріптеудегі 
ізгі істері айтылып, автор студент-жастарды, Махамбет батыр 
өрендерін баба есімін иеленген білім ордаларының атына 
кір келтірмей жақсы оқуға, көргенді, тәрбиелі ұл-қыз болуға 
шақырады. Жаршының осы санында Махамбеттің арманын 
биылғы Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жариялаған 
«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»  
Жолдауының идеясымен астастырған филология факультетінің 
4-курс студенті  А. Қауеннің «Бәрі, бәрі есімде» атты фантастикаға 
құрылған новелласы жарық көрді. Жаршының екінші санына 
университетімізде қазан айында аталмыш орталық пен Қазақ 
филологиясы кафедрасының ұйымдастыруымен өткізілген 
«Махамбеттің дарынды ұрпағы» атты тәрбие апталығы 
жеңімпазының Махамбет бабасы туралы өлеңі, «Филология: 
қазақ тілі» мамандығының 2-курс студенті Абдрахманова 
Жанардың үш тілдегі мақаласы және осы өткізілген апталық 
жөнінде баяндалған «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы 
әдіскерінің «Апта хроникасы» атты мақаласы жарияланды. 
Жаршының үшінші саны Қазақстан Республикасының тұңғыш 
президенті күніне орайлас келетін болғандықтан бұл санға 
«Филология: қазақ тілі» мамандығының 4-курс студенті, 
М.Тілеужанов атындағы шәкіртақы иегері Р.Құрманиязованың 
«Елбасы – кемеңгер қайраткер», Г.Ерсайынованың «Махамбет – 
қазақ халқының мақтанышы» тақырыбындағы мақалаларымен, 
«Махамбеттің жыр-семсері» ақындар мүшайрасында 1, 2-орын 
алған 2-курс студенттері С.Тұрсынай мен Р. Батуованың 
дауылпаз ақынға арнауларымен толықты. Жаршының алдағы 
шығатын сандарына да дарынды, білімді ойшыл жастардың 
шығармашылық, ізденушілік жұмыстарын, ой-пікірлері мен 
мақалаларын жариялау көзделген.

Ғылыми-зерттеу орталығы жетекшіс і, университет 
профессоры С.Ғ.Шарабасов ұйғарымымен жоспарланған 
«Исатай-Махамбет» журналына ақын есімін иеленген 
мекемлердің баба есіміне лайық атқарған оңды істерін үлгі 
ету мақсатында қаламыздағы және алыс-жақын өңірлердегі 
мекемелердің жарқын істері туралы ақпараттық мақалаларды, 
махамбеттануға, махамбет шығармаларының тәрбиелік мәніне, 

жалпы бабалар тарихына, исатайтануға қатысты зерттеу 
еңбектерді ұсыну жоспарланды. 

Жоспарлы жұмыстарды жүзеге асыру үшін жер шалғайлығын 
ескере отырып алдымен Атырау қаласындағы Махамбет 
атындағы қазақ драма театрымен телефон арқылы байланыс 
орнатып, Алматы қаласындағы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
профессоры, әдебиет сыншысы Тұрсынбек Кәкішевке хат 
жолдадық, өз қаламыздағы М.Өтемісов атындағы сауықтыру 
мектеп-интернатымен, қазақ драма театрына барып алдағы 
мақсаттарымызға сай бұйымтайымызды айттық. Аталған 
мекемелердің басшылары өтінішімізді жерге қалдырмай, көмек 
қолдарын ұсынды. Орталық тарапынан арнайы  сұрақтар 
дайындалып сол бойынша қажетті мәліметтер бірінен мақала, 
екіншісінен сұхбат ретінде алынды. Қала маңындағы Махамбет 
(бұрынғы Чапово)  ауылының әкімімен хабарласып ауыл туралы 
мақала алу да естен шығарылмады. 

Махамбет есімі түбі бір түркі жұртына ортақ есім деп 
әңгімеміздің басында айтып өткеніміздей, журналға түрік 
ғалымдарының зерттеу еңбектерін жариялауды мақсат тұтып, 
түрік ғалымы Орхан Сөйлемезбен хабарласып, мақала жіберуіне 
өтініш білдірдік. Сондай-ақ журналдың редакциялық алқасына 
енгізу үшін Башқұртстан, Татарстан елдеріндегі Уфа, Қазан 
қалаларының ғалымдарымен байланыс орнаттық. Атап айтар 
болсақ Ресей ғылымдар академиясы Уфа ғылыми орталығының 
тарих, тіл және әдебиет институтының аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымдарының кандидаты Нафиков Шамил 
Валеевичке, ҚФУ (Қазан федеральды университеті) халықаралық 
қатынастар, тарих және шығыстану институт профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы Валеев Рамиль Миргасимовичке 
хабарласып келісімге келдік. Редакция құрамын ғылыми, 
салмақты адамдармен толықтыру үрдісі әлі де жалғаса түсуде.

Журналға махамбеттану, исатайтану  іліміне қатысты ма-
териалдар, батыр есімімен байланысты мекемелер туралы 
мақалалар, студент-жастардың арнау өлеңдері, ізденушілік 
жұмыстары жинақталып, тексерілді.

Орталық жетекшісі, доцент С.Ғ. Шарабасовтың кенеттен 
науқастанып қалуына байланысты көптеген идеяларымызды іске 
асыруға мүмкіндік болмағанын айтып өтсек артық айтқанымыз 
емес. Десек те журналға қажет мақалалардың дені жиналды, 
ендігі алда күтіп тұрған үлкен міндет - журналды жарыққа шығару 
арманы тұр. 

       Г.Ш. ИСМАҒҰЛОВА,
«Махамбет» ғылыми-зерттеу

     орталығының әдіскері

Жаңа журналға әзірлік
Желтоқсан айының 24-күні университетіміздің 

ғылыми жұмыс және халықаралық байланыс жөніндегі 
проректоры Ә.Қ. Мұқтар алдағы жылға жоспарланған 
жаңа журналды шығару мәселесіне ерекше назар ауда-
рып, тағыда бір екшеп алу үшін «Махамбет» ғылыми-
зерттеу орталығының жетекшісі, доцент С.Ғ. Шарабасов, 
п.ғ.д., профессор М.Е.Ержанов, п.ғ.д., профессор 
А.С.Қыдыршаев, п.ғ.д., профессор Ж.И.Сардарова, 
ф.ғ.д., профессор М.Б.Сабыр, ф.ғ.к., доцент З.Ж.Мүтиев 
сынды ғалымдарды жинап, «Махамбет» ғылыми-зерттеу 
орталығының кезекті кеңейтілген мәжілісін өткізді. 

Күн тәртібінде қаралған бір мәселе - университетішілік 
«Исатай-Махамбет» журналының 1-санын әзірлеуді 
талқылау. Мәжілісте жаңа журналға атау беру, редакциялық 
алқа құрамы және журналға берілетін мақалалар мен 
авторлар туралы мәселе қозғалып, әр мақала авторының 
салмақ-парасатына, мақала өзектілігіне, факті дәлдігіне 
жауап болатыны баса айтылды. Республикаға белгілі 
тұлғалармен, шет ел ғалымдарымен хабарласып, мақала 
алдыртуды әр ғалым өзіне міндет етіп алды. Жиын соңында 
әр ғалымға нақты тапсырма беріліп, қаулы қабылданды. 
Сөйтіп, жаңа журнал өзінің алғашқы жолдамасын алды.  

Ерлігі аңыздай 
болған батырлар

          
             

Махамбеттің батырлығы өлең-жыр 
болып құйылады да ақындығы жауына 
қасқая тұрған батырлығының хабаршы-
сы болып, мен мұндалап тұрады.

     Қ. Жарықбаев
 

Қ а й с а р  қ а з а қ т ы ң 
д а р х а н  д а л а с ы  т а -
рих қатпарларының қай 
кезең інде де,  ел і  үш ін  
еңіреген нар тұлғаларға 
кенде болмаған. Қанша 
батыр ерлікті, егемендікті 
аңсап, тәуелсіздіктің жолын-
да құрбан болды. Біз, Қазақ, 
ешкімге бағынбаған елміз. 
Бұл сөз әрбір қазақпын деген 
жанның жадында жаттаулы 
ұран сөз. Бірақ, тереңге көз 
салсақ, біз тәуелді болып 
еңбектеп басымызды иген 

де халықпыз, тізерлеп отырған да халықпыз. Абылай, Сырым, 
Кенесары, Жанқожа, Исатай, Махамбет бабаларымыға 
мәңгі тағзым етуіміз керек. Осы бабалардың білек күшінің 
арқасында осындай уақытқа жеттік. Ерлігі ұмытылмас батыр 
бабамыздың бірі - Махамбет. Тәуелсіздікті аңсап, елі мен 
жері үшін қан майданда қан төгісті. Халқының азаттығы үшін, 
Еділ менен Жайық үшін қылышын қанға малып, қара қазан, 
сары бала үшін:

Өздеріңдей хандардың,
Қарны жуан билердің.
Атандай дауысын ақыртып,
Лауазымын көкке шақыртып.
Басын кессем деп едім, - деп хан алдында тайсалмай 

жауап қатты.
Жолға шықсаң, жолыңда да Махамбет,
Жалыңда да, қомыңда да Махамбет,
Өңіңде де, түсіңде де Махамбет,
Оңыңда да, солыңда да Махамбет.
Саған қарап шар салады Махамбет,
Азаттық деп жар салады Махамбет,
Тірі жүрсең қыр соңыңнан қалмайды,
Өлер болсаң қарсы алады Махамбет дейді, бүгінгінің 

Махамбеті айтыскер ақын, қалың топта қақ жарып, шындықты 
жырлаған Бауыржан Халиолла ағамыз. Біз ол кісіні батыр 
десек те артық айтпағанымыз. Алайда, бұл күнде батыр де-
ген сөздің қасиеті кішірейіп барады. Оған дәлел қарапайым 
ғана әжетхана тазартатын ұнтақтың атауына «батыр» деп 
жазылып қойылғаны. Бұл үлкен ұят нәрсе. Сондықтан біз 
батыр бабаларымызды үлгі тұтып, ардақтауымыз керек. 
Батыр сөзі әжетхана тазартатын қорап сыртына емес, 
қазақпын деген жанның құрмет тұтар сөзі болғаны жөн. Бұрын 
қазақ қандай, болашақта қандай болмақ...

 Ерліктері айналмайтын елеске,
 Ереуіл атқа ерін салған егесте,
 Махамбеттің өзі бір тау емес пе?!
 Елдікті, егемендікті аңсаған батыр бабамыздың 

арманы орындалды бұл күнде. Біз азатпыз...Біз тәуелсізбіз...

   Наурызбек ЛЕСОВ,
«Филология: қазақ тілі» мамандығы, 

02305-топ студенті

Было время
Цель высокая, как горы,
пробуждала страсность рвенья.
К сожаленью, как порох,
пригорело это время...
Белых ястребов пускали
мы в заоблачное небо...
К сожаленью, ускакало,
ускакало это время!
Даже дуб недолговечен:
гниль подтачивает чрево.
День кочует: утро... вечер...
-бесконечно, вечно время.
Нам казалось, что орда
застолбилась, словно древо,
но, видать, уже тогда
зашаталось ее время.
Было море по колено,
волны гладили, как гребень.
Вырывались мы из плена...
Время было... Было время!
А когда тяжел был жребий –
мы скакали, стремя в стремя.
Нас с единой точки зренья
не сбивали даже пренья.
Но теперь без Исатая
навалилось тягот бремя.
В час тяжелый испытанья,
не оплакав всю потерю,
не оставив все же веру,
мы тоскуем: «Было время...»
Ах, какое было время!

Перевод Бекета Карашина
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 Мәңгілік ел ұрпағы

 Студент табысы 

* Отан отбасынан басталады.       
       * Любовь к родине рождается у семейного очага.      
     * Love for the country begins with a  family.          

Филология факультетінің жаршысы, 2014 жыл, желтоқсан, №4 

 «Патриот» жаршысының жауапты редакторы 
– Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы, филология 

факультетінің деканы, тілшілері - Мөлдір 
Латифова («ФҚТ» мамандығы, 02205-топ),  

Анель Тасқалиева («ФҚТ», 02305-топ).

Өмірлік із қалдырған
2013 жылдың 29 қараша күні Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-да Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 

күніне арналған, еліміздің барлық 
өңірлерінен жоғары оқу орында-

ры жастарының басын қосқан «Мен 
жастарға сенемін!» атты студент 

жастардың республикалық патриоттық 
фестивалі гала-форумы өтті. 

Фестивальді ұйымдастырушылар – Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
және ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР 
Мәдениет және ақпарат министрлігі, «Жас 
Отан» жастар қанаты мен Алматы қаласы 
әкімшілігі болатын.

Қазақстан қоғамының жемісті дамуындағы 
маңызды шарттың бірі – еліміздің әлеуметтік-
экономикалық, саяси және қоғамдық өміріне 
жастардың белсенді қатысуы болып табылады. 
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа Жолдау-
ларында жастардың ел тағдырындағы шешуші күш екендігін 
әлденеше рет баса айтқан. Мемлекетіміздің болашақ даму 
бағдары олардың азаматтық ұстанымына тәуелді, дәл осы жас-
тар 10-15 жылдан кейін Қазақстанның бет-бейнесін айқындайтын 
болады. 

Мен де өз бағымды сынап, бұл байқауға өтініш білдіріп, «Мен 
өз елімнің гүлденуі үшін не істей аламын» атты эссе бағыты бой-
ынша қатысқан едім. Іріктеу кезеңінен өтіп, фестивальдің гала 
форумына жолдама алдым. 300 адамнан 1-орын алу мен үшін 
үлкен мәртебе болды. Әсіресе, ҚазҰУ-да бір жыл тегін оқу гран-
тын ұтып алу үлкен бақыт болды.  Университетімдегі ардақты 
ұстаздарымның, сондай-ақ, ата-анамның арқасында мұндай 
үлкен жетістікке жеттім деп ойлаймын. Әсіресе, Ганмиркүн 
Ганмирханқызына айтар алғысым шексіз, бұл байқауда маған 
бағыт-бағдар бере білді. Көп ұзамай 2014 жылды, яғни, соңғы жы-
лымда Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық, университетінде білім 
алатынымды шештім. Әрине, бірінші айларда университетімді, 
ұстаздарымды, құрбыларымды сағынып жүрдім. Университеттегі 
белсенді өмір жетіспеді. Бірақ та, бәріне де төзіп, ұстаздармен,  
студенттермен дос болып кеттім. Бұл қара шаңырақтың тарихы 
сонау М.Әуезовтерден бастау алған. Қазақ әдебиетіндегі, қазақ 
тарихындағы елеулі аты қалған тұлғалардың білім алып,дәріс 
берген зертханаларында оқу мен үшін үлкен бақытпен тең болды. 
Қазақстанның әр өңірінен жиналған студенттермен танысу бір 
ғанибет болса, олармен дос болу үлкен ғанибет. Үлкен сабақ пен 
мол тәжірибе алып қайттым. Достарыммен қоса, ұстаздарымды 

да қимай кеттім. Берікбай Сағындықұлы, Зинол-Ғабден 
Қабиұлы, Пазыл Қуанбайұлы, Бақытгүл Райханқызы, Алтынай 
Шаулиқызы,  Күләш Садыққызы, Самал Дәрібайұлы сынды 
ұстаздардан білім алу мен үшін үлкен бақыт. Әр сабақ өзінің 
ерекшелігімен,оқытушының білгірлігімен,білімімен мені жаулап 
алды. Пазыл Қуанбайұлы «Қазақ драматургиясы:қалыптасу,даму 
сатылары» атты пәннен сабақ берді. Бұл сабақтың ерекшелігі, 
біздер драматургтермен танысып қана қоймай, өзіміз де бір 
уақытқа актерлердің өмірін бойымызға сіңіріп алғандай болып, 
Талаптан Ахметжанның «Сұлу мен суретші» қойылымын қойып 
шықтық. Бұл, әрине, мен үшін үлкен бір сабақ болды. Бақытгүл 
Райханқызының сабағынан біздер орта ғасыр ескерткіштерін 
талдай отырып, қазақ тіліне аударма жасаумен айналыстық. 
Алтынай Шаулиқызы мен Күләш Садыққызының берген әр 
дәрістері сыншылар мен сын тарихын өтумен қатар, бізге тәлім-
тәрбиелік мәні бар ойларды бойымызға сіңірді.  Әр пәннен мен 
өзіме жаңа ой,жаңа сабақ алдым. Әсіресе, қазақ тілінің тарихи 
грамматикасы пәнінен дәріс оқыған Берікбай Сағындықұлын 
ерекше атап өткім келеді. Тілге,тіл тарихына соншалықты 
жан ашитын адамды мен бірінші рет көрдім. Оның жасаған әр 
талдауы,зерттеуі маған кәдімгі арифметика түрінде көрінді. Әр 
сөздің түп төркіні қайдан шыққанын естігенде,кәдімгідей таңғалып 
қаласың, ғалымның еңбекқорлығы үшін,ізденімділігі үшін оған 
халықаралық деңгейдегі белгіні беру қажет. Алматы қаласында 
жүріп, «Медеу» мұз айдыны, «Көктөбе», А.Байтұрсынов атындағы 
мұражай, тіл институты, Журналистер одағы,  баспалар үйі, 
М.Әуезов атындағы театр, Ғ.Мүсірепов атындағы жасөспірімдер 

Құрметті  университет 
ұстаздары!

Шетелден шәкірттеріңіз зор 
сағынышпен ыстық сәлемін 
жолдайды. Білімімді ұштауға 
аттанған бұл сапарым - оқу 
орд амның арқ ас ы.  Үлкен 
мүмкіндік туғызған Сіздерге 
р и з а ш ы л ы ғ ы м д ы б і л д і р е 
келе, жаңа жыл мерекесімен  
құттықтаймын! Дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға 
береке, творчествалық табыс 
тілеймін. Оқу орнымыз парасат-
пайымы жоғары студенттермен толығып, университеттің 
даңқын асқақтата берсін!  Біз, шетелде білім толықтырып 
жатырған жастар бірігіп, Қазақстанның беделін жоғары 
ұстауға уәде етеміз!

Уважаемые преподаватели университета!
С огромным скучающим приветом из дальнего зарубежья 

к Вам я, Дина Капезова.
Благодарю мой родной университет за предоставлен-

ную возможность обучаться в Германии и поздравляю Вас 
с Новым годом!

Желаю Вам семейного благополучия, здоровья, 
творческих успехов. Пусть наш университет будет богат 
студентами, которые будут прославлять наш университет. 
Обещаем, что мы, молодежь, которая обучается за рубежом, 
будем возвышать и прославлять наш родной Казахстан.

Dear teachers of university!
With the huge missing greetings from foreign countries to you 

I am Dina Kapezova. I thank my native university for the given 
opportunity to be trained in Germany, and I wish you a Happy 
New Year.

I wish you family wellbeing, health, creative achievements. 
Let our university will be rich with students who will glorify our 
university and we promise that we youth which is trained abroad, 
will ennoble and glorify our native Kazakhstan.

Ізгі ниетпен,  Дина КАПЕЗОВА,
Германия, Майнц қаласынан

31 желтоқсан, 2014 жыл

театры, Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы сынды 
жерлерді аралап, өзіме көп нәрсе түйдім. 

Алматы қаласындағы көшелерді аралай отырып, тауларға 
қарап,армандайтын едім. Дулат Исабеков сынды драматург, 
жазушымен кездесу де мен үшін үлкен бақытпен тең болды. 
Дулат атаның айтқан әр сөзі жүрекке қонымды, театр өнеріне 
әлі де көңілі толмайтынын, сонымен қатар жастарға көп сенім 
артатындығын айта кетті. Қазіргі таңда «Мәдениет» журналының 
бас редакторы қызментін атқарып жүрсе де,театр,жазушылық 
өнерін де қалдырмай, барлығын қатар алып жатқанына мен 
таңғалдым. Еңбекқор, талантты,сонымен қатар адамгершілігі 
мол қырларын мен Дулат Исабековтен көрдім. 

Еліміздің екінші астанасымен қимастықпен қоштастым. 
Әрине, ҚазҰУ қандай керемет,мықты университет болса да, 
өзімнің сүйікті де, жүрегіме жақын БҚМУ-ыма сағына, аңсап келдім. 
Қайда жүрсем де, білімнің бастапқы фундаментін құйған, өнерге, 
шығармашылыққа бағыт берген, студент ретінде мені өсіріп, 
тәлім-тәрбие берген университетімінің орны бөлек. Ардақты 
ұстаздарыма, ҚазҰУ-де өткен күндеріме,минутыма,секундтарыма 
ешқандай өкпем жоқ. Керісінше, ҚазҰУ маған үлкен тәжірибе мен 
үлкен сабақ берген мектепке айналды. ҚазҰУ арқылы мен өзіме 
жандай құрбыларды табуға, керемет ұстаздармен табысуға 
мүмкіндік алдым. Рахмет,саған ҚазҰУ!!!

Анел ТАСҚАЛИЕВА,
«ФҚТ» мамандығы, 02305-топ

«Патриот болам десеңіз!..»
«Бірлік түбі - береке, 

береке - түбі мереке; 
Ақ б ілектің к үшімен, 
ақ найзаның ұшымен, 
Ел болуды ойлаңдар!» 
деген сөз атасы Майқы 
бидің ұлтжандылыққа 
үндейтін жыры мәлім. 
Үр ім-бұ тағына ғибрат 
қ а л д ы р у д ы  а ң с а ғ а н 
М а й қ ы  б и д е й  т а л а й 
марғасқаларымыздың 
тарих пен әдебиет те 
аттары жазулы. Түптеп 
келген де,  мұрат тары 
б ір  -  ел ж ан ды ұ р п ақ 
тәрбиелеу.

И ә ,  а у ы з б і р ш і л і к 
п е н  ұ л т т ы қ  т ә р б и е с і 
қ а лыптас па ғ ан ел д ің 
құрдымға кететіні сөзсіз. 
Д е г е н м е н ,  т ұ м а н д ы 

күндерді артқа тастап, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған 
заманға қол жеткізуге ұмтылудамыз. Бұның барлығы да – өз 
Отанын қастерлей, бағалай білу бағытындағы еңсерілген 
еңбектердің жемісі.

Мұхтар Әуезов: «Ел болам десең, бесігіңді түзе!» - деп 
баса айтқан. Сол нақылды ақылға жүгіндірген Елбасы мен 

көптеген тау тұлғалардың ықпалымен ұлан ғайыр атыраптың 
абыройы асқақтап келеді. Алайда, аға буын кезеңі көзден 
бұлбұл ұшады, ертеңгі күннің тағдыры жастарға байланысты 
болмақ. Болашағымыздың баянды болуы үшін жері мен елін 
сүйер, келешектің қамы үшін күйер ұл-қыздардың көбеюі шарт. 
Онсыз мемлекет гүлденбейді. Қазақтың басында болып жатқан 
қуаныш-қайғыға түкіргені бар жаннан не қайыр? Олардың саны 
толастамас үшін, қазірден түрлі кеселдердің алдын алуымыз 
керек.

Біздіңше, «нағыз қазақстандықтың» негізгі баспалдағы 
«патриотизмнен» бастау алуы тиіс. Келер күннің тізгіншілерінің 
жүрегінде еліне тағызым етудің, адал сүйіспеншліктің алауы 
маздап тұруы қажет. Жалпы, «патриот» сөзі грек тілінен 
алынған, «ұлтын сүю, оны жаудан қорғау» деген мағына 
береді. Оның кез-келген санаға қоныстануы да сол жанның 
шыққан ортасына байланысты болмақ, яғни отбасының 
тәлім-тәрбиесіне қатысты. Қайран қазағым, құлақтарына 
аңыз-ертегілерді сіңдіре, жыр-толғауларды жаттата, ұлағатты 
сөздермен сусындата, рухани өсу жолында іздене жүріп, ұлын 
ержеттіріп, қызын бойжеттірді емес пе?! Перзенттерін төл 
өнеге-өсиетке бет бұрғыза, өнердің сан алуан түріне жетелеген. 
Соның нәтижесінде қазіргі ел ағалары да, халық даналары да, 
жалпы үлкендер қауымы елжанды болып қалыптасып, еліміздің 
іргесін берік етті. Ал бүгін ше? Бүгінгі жастар бұрынғыдан 
өзгерек. Заманына қарай адамы демекші, бұған түсіністік 
танытуға болады. Бірақ, кеудемізде лүпілдеген қазақы 
жүректің соғысымен, қанымызда бар қасиеттерден арылмай 

Қазақстанымыздың ұлтжандылары болуға  міндеттіміз. Көненің 
көзі есептелер еркіндігіміздің мәңгілік болуына күллі жастар 
легі атсалысса деймін. Патриот азамат пен азаматшалар 
мекені атансақ, бізден мықтысы болмайды -ау, сірә.

Елдің игілігі үшін жасалып жатқан жасампаз істер мен 
мемлекеттің мүддесі үшін табанды еңбек етіп жүрген жас-
тар туралы, сондай-ақ саналы студенттердің бір қатарын 
жұртшылыққа жария етуді мақсат тұтқан біздің «Патриот» 
жаршымыз жарық көруде. Бұл филология факультетінің де-
каны, п.ғ.д., профессор Қыдыршаев Абат Сатыбайұлының 
бастамасы болатын. Зерделілердің басын біріктіріп, жастарды 
патриотизмге дәріптеудің бір амалы болып табылады бұл да. 
Уақытты бос кетірмей, мақала жазып, немесе сол мақалаға 
кейіпкер болатындай жетістіктерге жетуге тырысыңыз, за-
мандастар! Ойы озық, білімге құштар, үнемі ізденіс үстінде 
жүретін адам Отанымыздың дамуына мол үлесін қоса аларына 
сеніміміз кәміл.

                                                                    Мөлдір  Латифова,
           «ФҚТ» мамандығы, 02205-топ

 Алыс шетелден сәлем!



№ 10 (905) желтоқсан 2014 жыл16

Құттықтаймыз!

МЕНШІК ИЕСІ: 
М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті.
Газет айына бір рет шығады.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДӘЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ.  ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ ПІКІРЛЕРІ   РЕДАКЦИЯ  КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.

Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігінде 14.06.1995ж. тіркеліп, тіркеу 
туралы нөмірі №11390-Г куәлігі берілген.  

ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және 
мұрағат комитетінің келісімімен мерзімді баспасөз басылым-
дарын және (немесе) ақпарат агенттіктерін 10.12.2012ж. қайта 
есепке алу туралы №13213-Г куәлігі берілген. 

Индексі 090006.  Таралымы 2000 

РЕДАКТОР: 
Марта Орынбасаровна ДЖУМАГАЛИЕВА

ТІЛШІ: 
Гүлфани ЕРСАЙЫНОВА 

КОРРЕКТОР: 
Сәнді БЕКЕТАЕВА 

Достық даңғылы, 162, тел.: 50-94-45. Біздің сайт: www. wksu.kz, e-mail: IC_SMI@wksu.kz 

БЕТ ҚҰРУШЫ & ДИЗАЙН: 
Асель АБДУЛЛИНА

ФОТОСУРЕТ:  
Рафхат ХАЛЕЛОВ, Оқу теледидары және 
графикалық жобалау зертханасы

Газет Редакциялық баспа орталығында теріліп, беттелді. 
«Полиграфсервис» 

ЖШС баспаханасында басылды.

Өнертану және мәдени-тынығу 
кафедрасының аға лаборанты 

Мұхамбетқалиева 
Гүлнар Төлеуқызын мерейлі 50 -жас 
қуанышты туған күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз.  Денiңізге - саулық, 
ұзақ ғұмыр тiлеймiз, арманыңыз - 

асқақ, шығар биiгіңіз асқарлы болсын! 
Әрдайым құшағыңыз - гүлге, қадамыңыз 

нұрға тола берсiн! Бақытты өмiр 
сүруiңізге шын жүректен тiлектеспiз!

Кафедра ұжымы

Медаль с 
Чемпионата Азии
Будучи еще студентом первого курса Темірлан Көлбай был удостоен титула «Лучший 

студент 2013 года» МОН РК за отличную учебу и спортивные успехи. Второкурсник 
специальности физвоспитанияТемірлан не просто не оставил спорт, но с каждым 
боем повышает свой профессиональный уровень. С 2011 года наш студент является 
членом казахстанской молодежной сборной по дзюдо и уже имеет немало достижений. 

На Чемпионате Азии, который проходил в г. Гонконге (КНР) 12 декабря,  Темірлан 
в весовой категории 90 кг завоевал «бронзу», разделив третье место с японским 
спортсменом. 

-Первое место взял филиппинец, серебро досталось атлету из Таджикистана. Конечно, я 
ехал за «золотом», но в спорте все честно – значит надо тренироваться. Я последний год в мо-
лодежной сборной, надо преуспеть, - поделился впечатлениями немногословный спортсмен.

Уже полным ходом идет подготовка к чемпионату Казахстана, который планируется в 
феврале. Кроме этого идет полным ходом и студенческая жизнь – сессия в полном разгаре. 
Но спортсмен со всей ответственностью готовится ко всем зачетам и экзаменам, на общих 
основаниях сдает необходимые задания. Впрочем, он благодарен своим преподавателям, в 
частности куратору группы 05203 И.С.Абдрахманову за поддержку и понимание. Его тренерам 
К.М.Каженову и М.Ж.Тулегенову за учебу питомца переживать не приходится.

Студенты и преподаватели родного университета поздравляют Темірлана и желают 
дальнейших спортивных успехов!

Кубок РК 
по Президентскому 

многоборью
2-е место в личном зачете при 138 

участниках – таков прекрасный результат 
Владимира Леонидовича Мельникова.

Верный приверженец з дорового 
образа жизни, педагог, ученый и спортсмен 
Владимир Леонидович являет собой пример 
того, как можно победить время и возраст. 
И вновь на Кубке РК по Президентскому 
многоборью, которые прошли в декабре, 
спортсмен Мельников подтвердил свои 
возможности.

Несмотря на то, что Президентское 
многоборье (полиатлон) – не такой 
распространенный вид спорта, как мно-
гоборье в легкой атлетике или пяти-
борье, в нем так же требуются навыки 
и умения в совершенно разных видах 
спорта. Спортсмены разных возрастных 
категорий соревновались в стрельбе 
из пневматического оружия, силовой 
гимнастике и лыжных гонках. Своих атлетов 
представили 8 областей республики. 
Команда ЗКО вошла в тройку лучших.

Коллектив ЗКГУ – коллеги и студенты 
– поздравляют уважаемого Владимира 
Леонидовича и желают новых спортивных 
побед!

Спортивные достижения І семестра
28-30 октября – в ЗКГ У состоялась 

спартакиада университета по волейболу. 1 
место среди девушек заняла команда ЕГФ, 
2 место – команда ФИЭП, 3 место – ФКИ. 
Места среди команд мужчин распределились 
следующим образом: 1 место - команда ЕГФ, 2 
место - команда ФИЭП, 3 место - команда ФКИ.

1-2 ноября – прошел турнир памяти 
чемпиона мира по самбо А.Шайхиева, Серикбай 
Негмет, студент педагогического факультета 
ЗКГУ занял 1-е место.

5 - 8 ноября – в Павлодаре прошел 
республиканский турнир по казақ куресі «Жас 
барыс», 3-е место в весовой категории до 90 кг 
занял студент ЗКГУ Габбасов Нурымжан.

6 - 7  н о я б р я  с о с т о я л с я  с т а в ш и й 
традиционным турнир на Кубок ректора ЗКГУ по 
волейболу среди преподавателей и сотрудников 
вузов Уральска. На открытии с приветственным 
словом выступила проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам Т.М.Даришева. 
В соревнованиях приняли участие 6 команд: 
Евразийской Академии, Западно-Казахстанской 
Гуманитарной Академии, ЗКАТУ им. Жангирхана, 
КазИИТУ и две команды ЗКГУ. 1-е место и Кубок 
завоевала команда ЗКГУ, 2-е место команда 
ЗКАТУ, 3-е – команда Гуманитарной Академии.

17-18 ноября - Университетская спартакиада 
по баскетболу:  среди девушек 1место 
завоевала команда ФМФ, 2-е - ФИЭП, 3 место 
– Филологический факультет; среди юношей – 1 
место - ФИЭП, 2 место – ФМФ, 3-е - филологи.

Областной т урнир по Қ азақ к үрес і 
среди старшеклассников ЗКО состоялся в 
Бокейординском районе, поселок Орда с 18 
по 20 ноября, традиционно проводимый в 
честь Почетного гражданина Бокейординского 
района, заслуженного тренера РК, Почетного 
деятеля спорта РК, мастера спорта СССР по 
самбо асс. профессора ЗКГУ им. М.Утемисова 
Жардемова Ж.С.

Организаторы – районный акимат, 
облспорткомитет, федерация казак куресі.

28  н о я б р я  –  п р о ш л и с п о р т и в н ы е 
состязания ко Дню первого Президента среди 
преподавателей и сотрудников вузов Уральска 
в ЗКАТУ им. Жангирхана. 1 место в настольном 
теннисе в личном первенстве завоевал 
Джумагалиев Асхат Хамитович, ст. преподава-
тель кафедры физвоспитания. Команда ЗКГУ 
завоевала 1 место по мини-футболу. 

5-6 декабря – открытое первенство ЗКГУ по 
қазақ күресі, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Наши студенты 
заняли призовые места: Амангалиев Айдын 

(55 кг) – 2 место, Сериков Магжан (60 кг) – 1 
место, Скоробогатов Вадим (70 кг) – 1 место, 
Алданбаев А. (80 кг) – 2 место, Мадиев Ж. (90 
кг) – 1 место.

6 -7  де к абря с о с тоя л о с ь от к р ыто е 

первенство по греплингу в Атырау, в котором 
приняли участие команды четырех областей 
Западного региона, всего соревновались 300 
человек. Старший преподаватель Шандозтеги 
Асхат Турланович в весовой категории 80 кг 
занял 1 место. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік Университетінің мәдениет және 
өнер факультетінде 2014 жылдың 22 қарашасында Халықаралық студенттер күніне  орай 
ұйымдастырылған «Біз біргеміз» көңілді эстафеталық жарыс ұйымдастырылды. 

«БІЗ БІРГЕМІЗ» 
көңілді эстафеталық жарыс

Бұл көңілді эстафеталық жарыстың мақсаты салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру, достыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу және бос 
уақыттарын тиімді өткізу болатын. Бұл жарыс эстафеталық түрде 
өткізілді. Жарысқа топ кураторы мен студенттер белсенді қатысты. 
Әділ қазылар алқасында мәдениет және өнер факультетінің деканы 
Исатаев Мейрам Исатайұлы, дене тәрбиесі кафедрасының оқытушы 
магистрі Ишанов Ақылбек Миразатұлы, мәдениет және өнер факультет 
деканының орынбасары Абуова Роза Суйеугалиевна, өнертану және 
мәдени тынығу кафедрасының аға оқытушы, магистр Жұмағалиева 
Гулжазира Ермекқызы әділ бағалаған болатын. Жарысқа 7 команда 
қатысты. 1-орын алған музыкалық білім мамандығының намысын 
қорғап шыққан «Жігер» командасы. Топ басшысы: Есентеміров Дастан 
Наурызбайұлы. 2-орын алған хореография мамандығынан құралған  
«Шабыт» командасы. Топ басшысы: Амреева Толқын Мағзонқызы, 3- 
орын алған дизайн мамандығынан құралған «Art Vision» командасы.Топ 
басшысы: Фаизуллина Эльвира Елемесқызы. Жарыс көрермендердің 
көңілінен шықты.1,2,3 орын алған командаларға ұйымдастырушылар 
атынан кубок пен алғыс хаттармен марапатталды. Жеңіске жеткен 

командаларды шын жүректен құттықтаймыз!                   

Асель СУЛЕЙМЕНОВА, Айымгул КЕНЖЕҒАЛИЕВА, 
мәдени тынығу жұмысы мамандығының 3-курс студенттері 


