
Приезд высокого гостя
27 февраля с рабочим визитом в Уральск 

прибыл министр культуры и информации 
Республики Казахстан Мухтар Абрарулы Кул-
Мухаммед, возглавивший информационно-
пропагандистскую группу представителей цен-
тральных республиканских госорганов и мини-
стерств. На следующий день он посетил один 
из старейших вузов нашей страны – Западно-
Казахстанский государственный университет 
им. Махамбета Утемисова. Министра культуры 
и информации сопровождал аким Западно-
Казахстанской области Нурлан Аскарович 
Ногаев.

Выс окие гости пос етили музей ЗКГ У, 
ознакомились с материалами и печатными 
и з д а н и я м и  у ч е н ы х  у н и в е р с и т е т а , 
Стратегией развития вуза, работой научно-
исследовательского центра «Махамбет». С 
новинками IT-технологий познакомил директор 
Департамента информационных технологий 
Д.Г.Габдуллаев.
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     Ключевые задачи реализации 
            «Стратегии-2050» 
   обозначил Назарбаев в послании народу

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев в ежегодном Послании народу 
Каза хстана , озвученном в пятницу, 
обозначил ключевые задачи реализации 
«Статегии-2050». 

1.  Патриотизм. Будет разработан 
и принят  новый документ, закрепляющий 
ключевые ценности казахстанского общества 
-  Патриотический акт «Мәңгілік ел».

2. Инновации. Конкретным результатом 
каждой следующей пятилетки станет создание 
новых отраслей экономики, в первую очередь 
- мобильных и мультимедийных, нано- и 
космических технологий, робототехники, генной 
инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

3. Геология. Казахстан должен выйти на 
мировой рынок в области геологоразведки. В 
эту отрасль после упрощения соответствующего 
законодательства будут привлечены инвестиции 
зарубежных инжиниринговых компаний.

4. Сельское хозяйство. Благодаря развитию 
аграрной науки, в том числе разработке генно-
модифицированных культур, Казахстан станет 
одним из крупных региональных экспортеров 
продукции сельского хозяйства.

5. Наука. Иностранные инвестиции будут 
всецело использованы для трансферта в 
нашу страну знаний и новых технологий. Будут 
созданы совместно с иностранными компаниями 
проектные и инжиниринговые центры, в 
технопарках размещены дополнительные 
производства крупнейших казахстанских 
компаний.

6. Территориальное развитие. Первыми 
современными урбанистическими центрами 
станут крупнейшие города - Астана и Алматы, 
далее - Шымкент и Актобе. Они также станут 
центрами науки и притяжения инвестиций и 
населения.

7. Транспорт.  Будет активно развиваться 
сектор логистических услуг. Для транспортировки 
грузов максимально станут использоваться 
территории Таможенного союза. В перспективе 
Казахстан начнет инвестировать в создание 
логистических центров в странах, имеющих 
выход к морю.

8. Энергетика. В ходе подготовки к ЕХРО-2017 
Астана станет центром изучения и внедрения 
лучшего мирового опыта по поиску и созданию 

энергии будущего и зеленой экономики. Будет 
построен новый нефтеперерабатывающий 
завод, начнется развитие ядерной энергетики, 
в том числе - строительство атомных станций.

9. МСБ. Малый и средний бизнес будет 
развиваться вокруг новых инновационных 
предприятий. Для этого план второй  пятилетки 
индустриализации будет совмещен с Дорожной 
картой бизнеса-2020».

10. Экономика. Будет внедрена наукоемкая 
модель экономики, которая позволит увеличить 
до 70% долю несырьевой продукции в 
казахстанском экспортном потенциале. Рост 
финансирования науки будет составлять не 
менее 3% от ВВП.

К 2050 году Казахстан станет одной из са-
мых безопасных и комфортных стран мира, 
считает Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

“Утверждение здорового образа жизни и раз-
витие медицины позволят увеличить продолжи-
тельность жизни казахстанцев до 80 лет и выше 
(к 2050 году - КазТАГ). Казахстан станет одним 
из ведущих евразийских центров медицинского 
туризма, завершится формирование передо-
вой национальной образовательной системы”, 
- сказал Н. Назарбаев, озвучивая ежегодное по-
слание народу Казахстана “Казахстанский путь-
2050: единая цель, единые интересы, единое 
будущее” в пятницу. При этом глава государства 
отметил, что до 2050 года необходимо увеличить 
в Казахстане объем ВВП на душу населения с 
$13 тыс. до $60 тыс. 

Также, по его словам, к этому времени, следуя 
глобальной тенденции урбанизации, доля город-
ских жителей достигнет 70% населения. Города и 
населенные пункты свяжут качественные дороги, 
скоростные маршруты всех видов транспорта.

Выращивание генно-модифицированных 
культур в Казахстане будет активно раз-
виваться, считает Президент РК Нурсултан 
Назарбаев.

“Того, чего люди не знают, того стра-
шатся. Ничего в этом такого нет. Генно-
модифицированные культуры будут резко рас-
пространяться по всему миру. Такова сегодня 
потребность. Это (ГМО - КазТАГ) не является 
чем-то несъедобным. Наоборот” - сказал Н. 
Назарбаев, озвучивая ежегодное послание 
народу Казахстана “Казахстанский путь-2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее” 
в пятницу. По его словам, в Казахстане необхо-
димо развивать аграрную науку, создавать экс-
периментальные агроинновационные кластеры.

Обеспечить повышение стипендий 
для студентов в Казахстане на 25% с 2016 
года поручил правительству Президент РК 
Нурсултан Назарбаев. 

“Поручаю правительству обеспечить повы-
шение с 1 января 2016 года размера стипендий 
на 25%”, - сказал Н.Назарбаев, озвучивая ежегод-
ное послание народу Казахстана “Казахстанский 
путь-2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее” в пятницу. По его мнению, в 
Казахстане необходимо создать эффективную 
систему поддержки студентов вузов и колледжей 
для высокой успеваемости.

Казахстанцам нужно не ждать манны не-
бесной, а трудиться, считает Президент РК 
Нурсултан Назарбаев.

“Мы ежегодно, а не через 30-50 лет, будем 
улучшать жизнь наших граждан. Стратегия – 
это программа конкретных практических дел, 
которые день за днем, из года в год будут де-
лать лучше страну и жизнь казахстанцев, но 
каждый должен понимать и знать – в нынешних 
условиях не надо ждать манны небесной, а эф-
фективно каждому трудиться, тогда в семью и 
лично для себя придет благополучие”, - сказал 
Н. Назарбаев, озвучивая ежегодное послание на-
роду Казахстана “Казахстанский путь-2050 – еди-
ная цель, единые интересы, единое будущее”.

По его словам, задачей государства станет 
создание условий для этого.

КазТАГ
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 

С рассказа об истории учебного заведения начал экскурсию по музею кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Казахская филология» С.Г.Шарабасов. Большой интерес 
вызвали галерея портретов ректоров вуза, стенды об именитых выпускниках, о спортсменах, 
выставка ювелирных изделий работ преподавателей и студентов специальности «Прикладное 
искусство». Отдельно остановился у стенда с книгой Зейноллы Кабдолова и выставки редких 
изданий. На фоне панно с изображением Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова было 
сделано памятное фото.

В н е д р е н и е  и н н о в а ц и й 
в учебный процесс – одна из 
важнейших задач современности. 
В ЗКГУ немало делается для того, 
чтобы шагать в ногу со временем. 
Департамент информационных 
технологий представил для гостя 
интерактивный промоутер, или 
виртуального гида. Гости также 
побывали в видеоконференц-
зале, в котором проходило 
прослушивание студентами 
о н л а й н - л е к ц и й  у ч е н ы х 
Оренбургского государственного 
университета (РФ), посмотре-
ли работу учебного телевиде-
ния, разработку 3Д-моделей 
с применением технологий 
дополненной реальности, вызва-
ли интерес интерактивные столы.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, старейший преподаватель 
нашего вуза кандидат исторических 
наук, руководитель музея Павел 
Р о м а н о в и ч  Б у к а т к и н  п р о в е л 
экскурсию, о чем в книге отзывов 
министр М.А.Кул-Мухаммед оставил 
памятную запись.

Приезд высокого гостя

В актовом зале университета министра культуры и информации РК М.А.Кул-Мухаммеда, 
акима Западно-Казахстанской области Н.А.Ногаева, представителей акимата, общественности 
республики и области, работников культуры приветствовали преподаватели и студенты ЗКГУ.

Свое выступление Мухтар Аброрулы начал с вопроса о том, когда и где прозвучало первое 
Послание Президента народу Казахстана.

-Свой вопрос я адресую залу не как министр, а как ваш коллега, как профессор, - сказал, из-
рядно смутив вопросом студентов и преподавателей, выступающий.

Но такое общение с залом – доверительное и на равных  – пришлось по душе. Познавательная 
лекция, больше похожая на диалог, не оставила равнодушных. Легко переходя с казахского языка на 
русский и с русского на казахский язык, Мухтар Кул-Мухаммед сделал небольшой экскурс в историю. 
Он отметил особую значимость в истории нашей республики первого Послания Президента страны, 
когда в 1997 году была озвучена судьбоносная для Казахстана Стратегия «Казахстан-2030». 
Именно в этом исторически важном документе были определены семь основных направлений 
социально-экономического и политического развития государства. Послание Главы государства 
2005 года обозначило важнейшие ориентиры государства на пути к ускоренной политической, 
экономической и социальной модернизации. Были приняты пять государственных программ: по 
индустриальному развитию, здравоохранению, образованию, занятости населения и развитию 
государственного языка, которые успешно реализуются. 

-Как отцы-основатели стали авторами Декларации прав граждан США, так президент Нурсултан 
Назарбаев стал автором Конституции, финансовой системы, названия и дизайна казахстанской 
валюты. Одному человеку удалось стать отцом основателем молодого государства. Проводя эту 
параллель, хочу отметить, что нет ничего плохого в том, чтобы перенять у великой мировой державы 
лучшее. Интеграция в мировое пространство - наша  цель. И рад, что ЗКГУ – в Болонском процессе.

Послание Лидера нации Нурсултана Назарбаева от 2013 года подвело итоги 20-летнего пути 
Казахстана под флагом Независимости, реализации стратегии «Казахстан-2030». Логическим 
продолжением начатого является Послание Президента страны от 17 января 2014 года 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», которое, как и все 
предыдущие обращения Главы государства к народу Казахстана, определяет будущие перспективы 
развития казахстанского общества. 

Как отметил М. Кул-Мухаммед, главным условием успешного выполнения задач, поставленных 
в ежегодных посланиях Президента, являются мир и стабильность в казахстанском обществе. 
Это важнейшее достояние нашей независимости, результат мудрой политики Н. Назарбаева, на-
правленной на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Для сравнения 
М.Кул-Мухаммед с горечью обратил внимание на события в Украине. «Это братский народ, долгое 
время мы жили в одном государстве, учились по одним учебникам, следовали одним нравствен-
ным ценностям. Нетрудно увидеть, что отсутствие взаимопонимания в обществе парализует и 
политическую, и экономическую ситуацию в стране. Поэтому надо ценить мир и согласие в нашем 
общем доме».

-У нас многонациональное государство, в единстве всего народа кроется главная причина 
нашего процветания, - отметил министр.

Обращаясь к молодежи, министр Мухтар Кул-Мухаммед особо обратил внимание на зна-
чимость культуры и знаний, которые, однажды приобретенные, никогда не устареют, не станут 
раритетами, как стал раритетом видеомагнитофон – в недалеком прошлом символ богатства 
человека. Культура и объекты культуры во всем мире сохраняют свою ценность и значимость. 
Именно поэтому Астана-опера является одним из символов нашего народа.

– Конечно, уверенность в завтрашнем дне нам обеспечивает и укрепление казахстанской 
экономики, – отметил министр. - Золотовалютный запас нашего государства сейчас составляет 
около 100 млрд. долларов. Для сравнения: в период прошлого кризиса М. Горбачев просил у 
Запада 50 млн. долларов для экономики бывшего СССР, и это было спасением в той ситуации. 

Министр культуры и информации подчеркнул, что плоды созидательных усилий казахстанцев 
в рамках политики нашего Главы государства видны и в Западно-Казахстанской области, где за 
годы Независимости ВВП на душу населения вырос на 14%. В рамках программы форсированного 
индустриально-инновационного развития только в прошлом году освоено три крупных проекта 
на сумму около 2 млрд. тенге. 

По окончании выступления министр ответил на вопросы. В частности, на вопрос о переходе 
на латиницу заявил, что создана рабочая группа из числа ученых, идет необходимая работа, 
окончательный вариант алфавита еще не разработан, хотя о сроках перехода пока речь не идет. 
Личное же мнение министра – он «за».

В завершение встречи высокий гость пожелал молодежи удач и творческих побед.

ҚАЗАҚСТАН - 2050
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Абат ҚЫДЫРШАЕВ, 
профессор, педагогика ғылымдарының докторы,
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы 
«Махамбет» халықаралық ғылыми-зерттеу орталығының директоры 

Елбасы Жолдауы – «Мәңгілік Ел» ұлттық 
идеясын жүзеге асыру жолындағы тірек
Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың әр жылдағы 
Жолдауын ерекше ықыласпен, аса 

қызығушылықпен күтетініміз рас. Дәлірек айтсақ, Президенттің 
әр жылдағы Жолдауынан еліміздің даму барысына қатысты 
тың жаңалық күтеміз. «Кеңес қылған ел азбас, кеңінен пішкен 
тон тозбас» дегендей, Елбасымыздың биылғы 2014 жылғы 18-
інші Жолдауы да елдің еңсесін көтерген, елдік идеяларға толы 
бірегей стратегиялық тарихи құжат болды. Егер де Елбасы 
2013 жылы «Қазақстан - 2050» стратегиясын – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты тұрғысында жарияласа, жаңа 
Жолдауда дамыған 30 елдің қатарына кіру жоспарын нақтылы 
шегелей ұсынды. Елді іс біріктірері, сөз бұзары хақ десек, Елбасы 
Жолдауында инновациялық индустрияландыру трендін түзу әрі 
күшейте түсу; еліміздің агроөнеркәсіп кешенін инновациялық 
бағытқа бойлату; ғылыми қамтымды экономика құру; ел 
ғылымының әлеуетін арттыру; инфрақұрылымдық үштаған – 
агломерацияның, көліктің, энергетиканың қарқынды дамуын 
қамтамасыз ету; шағын және орта бизнесті мемлекетімізді 
индустриялық және әлеуметтік тұрғыда жаңғыртудың басты 
құралы ретінде дамыту; болашаққа барар жолымызда 
қазақстандықтардың әлеуетін еселейтін тың мүмкіндіктер жасау; 
мемлекеттік институттар жұмысын жетілдіру салаларында 
атқарылар, ел дамуын биіктетер басты-басты мәселелерге 
орынды тоқталды. Елбасымыз тапжылмастан телеэкранға 
зер салып, сүйенер ұлының әрбір сөзін қалт жібермей, мұқият 
тыңдап отырған туған халқының мерейін тасытып, рухын көтеріп, 
соны серпіліс жасай білді.

Ел қуатты болмай, қуаныш тұрақты болмайды. Дамыған 
ел – белсенді де білімді, денсаулығы мықты тұлғалары бар 
мемлекет. Бізге мәлімі, күллі дамыған елдердің сапалы да 
қалыптасқан бірегей білім беру жүйесінің толымдылығы. Демек, 
ұлттық білім берудің барша буынының сапасын жақсартуда 
бізге ауқымды да кешенді істерге бел шеше кірісу қажет. 
Мәселен, бұл орайда мектепке дейінгі білім беру саласына 
заманауи бағдарламаларды, ұлттық негізде оқытудың тиімді 
әдістемелерін даярлаудың қажеттігі, сәйкесінше бұған білікті 
мамандардың керектігі, ал орта білім жүйесінде жалпы білім 
беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі 
оқыту деңгейіне жеткізудің басты назарда ұсталуы. Бұған 
қоса Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Мектеп түлектері қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі 
оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты 
терең талдау машығын игеруі болуға тиіс», - деп атап көрсетеді. 
Демек, бұл тұжырымдар ағарту, білім беру саласы мамандарына 
еселенген зор жауапкершілік жүктері даусыз. 

«Тозар елдің жанжалы, озар елдің арманы бітпес» дегендей, 
Елбасының жетекші университеттерді академиялық және 
басқарушылық автономияға біртіндеп көшіруге жоспарлы 
түрде кірісу қажеттілігін атауы жоғары оқу орны профессор-
оқытушылар ұжымына да терең ой салады. Бұл мәселе алдыңғы 
реттерде де сыналап айтылып жүргені мәлім.

Халықтың жаны ана тілінде. Ана тіліміз – рухани тірегіміз 
де. Ел Президенті Жолдауда қазақ тілінің бүгінде ғылым мен 
білімнің, интернеттің тіліне айналғанын, тек соңғы үш жылда 
мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 миллиард 
теңге қаржы бөлінгенін айта келе: «Енді ешкім өзгерте алмайтын 
бір ақиқат бар. Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік 
тіл болды. Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы 
ете білгеніміз жөн», - деуі, қазақ елінің әр ұланының кеудесін 
қуанышқа толтырады. Қазіргі сан қатпарлы аумалы-төкпелі 
күрделі кезеңде ел мерейін тасытар, алғы бағыттарымызға 
мығым сенім ұялатар, ілгергі тұсқа қарышты қадам жасатар 
осындай түйін-тұжырымдарды жалтақсыз айтар тау Тұлғамыз 
- Елбасымыздың барлығына шүкіршілік етеміз. Елбасымыз – 
қазақ елінің көшбасшы тұлпары. Демек, тұлпары озған елдің 
тайы да озарына сенсек, бұл бағыттағы түйінді тұжырым – ұлт 
ұрпағына зор қуат берер қағида.

Қашан да ел дамуының әр қадамы ғылыми нег ізді 
болғанға не жетсін. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан - 2050» 
стратегиясындағы басты мақсаттарға жетуді көздейтін күллі іс-
әрекетіміз негізделер нақтылы қағидаттар сапынан қабылданатын 
барлық шешімдердің прагматизмі мен эволюциялылығын; өзара 
тиімді ашықтықты; қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруды; 
бүкілхалықтық қолдауды баса атайды.

Биылғы Жолдаудың ерекше құнды арнасы – Мәңгілік Ел 
идеясына басым мән берілуі.  Бұл ретте Елбасы: «Мәңгілік Ел 
– жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы», 
- деп түйіндейді. Иә, Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың ықылым 
ғасырлардан бергі асыл арманы екені белгілі. Болашағымызға 
айқын бағыт-бағдар беретін де, ұлтымызды ұжымшылдыққа 
ұйыстыратын да, межелі ұлы мақсаттарға жетелейтін де осы 
Мәңгілік Ел идеясы екені анық.

Қысқасы, биылғы 2014 жылғы Президентіміздің Қазақстан 
халқына Жолдауы – сан тарау салихалы пайымдармен өрілген, 
елімізді өркениет өресіне өркендете өсірген, ең бастысы 
Қазақстан халқына ерекше толғаныс, қозғалыс, серпіліс берген 
ерен құжат болды. Ендігі айтпағымыз, қашан да мақсатымыз 
айқын, мүддеміз бірегей, болашағымыз баянды бола бергей! 
Ал қазіргі таңдағы әрқайсымыздың міндетіміз масылдыққа жол 
бермей, ел ертеңі үшін еңбек етіп, белсене тер төгу екенін естен 
шығармайық, ағайын!

МӘҢГІЛІК ЕЛ 
БОЛУ ЖОЛЫНДАҒЫ 

ЖОЛДАМА
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қа зақ стан халқына 

арнаған Жолдауының басты мақсаты – жаһандану 
кезеңінде кез келген қауіп-қатерге төтеп бере алатын 
әлемнің дамыған 30 елі қатарына енетін Мәңгілік ел болу. 
Әрине осы әлемің де мәңгілік екеніне ешкім кепілдік бере 
алмаса да, Жер шарында тіршілік жалғасып тұрған кезде 
Қазақ елінің Туы әрдайым желбіреп тұруы керек. Жүрегі 
«Елім» деп соққан әрбір қазақ баласы  осы мақсатта 
еңбектенуі қажет. Ол үшін: Қазақстан халқы мына қасқыр 
заманда түлкі бұлаңға салынбайтын, шынайы адам 
қалпымызды жоғалтпайтын, ауырдың үстімен, жеңілдің 
астымен жүруден аулақ болатын, ар-ожданының алдында 
әр уақытта есеп беріп жүретін адам болып қалыптасу керек. 

Мәңгілік ел болу - кез-келген елдің арманы десек те бола-
ды. Сондықтан да біздің елдің ұрпағына қалдыратын мәңгілік 
мұрасы мейлінше көп болуы керек, сонда ғана біздің елдің 
ғұмыры мәңгі болады. Бүгінде Қазақстан халқының аспаны 
ашық, алды даңғыл, айы оңынан туып, жолы оңғарылған. 
Еліміз ертеңгі еншісін еркін иеленуге батыл қадам басып 
барады. Дегенмен, замана – соққан жел, қай жерде құйын 
көтеріліп, қай кезде самал есерін ешкім тап басып айта 
алмайды. Кез келген қатерге тойтарыс беріп, тығырықтан 
тынысы тарылмай шығу үшін қиындықтарға тынбай шыдас 
беретін айқын мақсат пен сол межеге адастырмай апаратын 
нақты жоба-жоспар керек. Болашаққа деген сенім, барлық 
азаматтардың тең құқылығы мен олардың Отан алдындағы 
ортақ жауапкершілігі, қазақ тілінің ұлтты ұйыстырушы 
рөлі, құндылықтардың бірлігі мен дәстүрлердің даралығы 
атты қасиетті ұғымның ажырамас бөліг і. Стратегия 
мемлекетіміздің дамуындағы үлкен бір белесті айқындап 
берген, келешегіміздің бағдаршамы іспетті болып отыр. 
Мына жаһандану заманында жол ұзақ және ауыр. Жас 
ұрпақтың елі үшін жасар ісі ғылыммен айналысып, демо-
графияны дамытып, өз шамасы келгенше жаңалық ашып, 
қоғамға пайдасын тигізер заманауи құрылғылар ойлап табу 
болса деймін. Әрине ол үшін жас ұрпаққа да жағдай жасалып, 
қажеттіліктеріне қолжетімді болуы керек. 

Қазіргі уақытта жастар үшін ең ахуалды мәселелердің 
бірі - баспана мәселесі. Баспана мәселесі шешілсе еліміздің 
демографиялық ахуалының да жақсаруына әсер етер 
еді. Бүгінгі таңда баспана мәселесінің ауыртпашылығы 
халқымыздың санының артуына, жастардың ойындағы 
жоспарын орындауына, еліміздің дамуына кері әсер 
етуде. Сондықтан, қолжетімді бағамен жалға тұрғын 
үйлер салынып, жас отбасылардың арзан бағамен пәтер 
алуына мүмкіндік берілуі керек. Жолдауда келтірілген 
негізгі құндылықтарды жүзеге асыру - біздің міндетіміз. 
Осы құндылықтардың бірі – тарихтың, мәдениет пен 
тілдің ортақтығы. Қалай дегенде де елдің елдігін, ұлттың 
ұлттығын танытатын басты белгі – өзінің төл мәдениеті. 
Қай мемлекетте де қадірлі қонақтар, шетелдік туристер 
сол елмен танысқанда оның зауытына, фабрикасына 
бармайды, музейлеріне, концерт залдарына барады, бұл 
елдің қандай байлары болған, қазір қандай бизнесмендері 
бар демейді, қандай ұлы жазушылары, ақындары, компо-
зиторлары, суретшілері болған, қазіргі мәдениетінде әлем 
таныған қандай тұлғалары бар дейді. Өйткені, халықтың 
жаны мәдениетінен танылады. Екіншіден -  қоғамымыздағы 
ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.  Біздің бүгінгі аяқ 
алысымыз да, кешегі сессия да әрбір қазақстандық өзін осы 
елдің перзенті сезінетінін, өз елінің баянды болашағына 
риясыз сенетінін көрсетті. Ендеше, осынау баға жетпес 
асыл қазынамызды, шексіз құндылығымызды көздің 
қарашығындай сақтап, жетілдіріп, тәуелсіздігімізді баян-
ды етер биік тұғыр ете білуіміз керек. Тарихы ғасырларға 
емес, тұтас дәуірлерге сіңетін, жасампаз істері мыңжылдық 
мадаққа лайық болып, ұрпақ сабақтастығымен буыннан 
буынға ұласып, ешқашан өшпейтін ел болу Қазақ елінің 
ең асыл мұраты десек, осы Мәңгілік елге бізді бастайтын 
бірден-бір жол – барша қазақстандықтардың  Бірлік жолы.

Г.А. УЗАКБАЕВА,
физика және  математика кафедрасының оқытушысы

Елбасы саясаты – айқындалған мақсат
Ж.Қ. Нұрмұханов, 

4 курс студенті.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың интеллек туалды 
мемлекет құру, соның ішінде шет елде 
білім алу саясаты бірден-бір көрегенді 
саясат деп ойлаймын. Соның бір дәлелі 
– қос диплом бағдарламасы. М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Тарих» мамандығы 
бойынша оқи жүріп, 2012 жылдың ақпан-сәуір және қазан-
желтоқсан айлары аралығында Польша мемлекетінің Быдгощ 
қаласындағы Халықаралық Туризм және Мәдениет институтында 
оқып, сонымен қатар эсперанто және поляк тілдерін үйрендім. 
Германия, Франция, Нидерланды, Люксембург, Бельгия елдерінде 
сараманнан өттім. Быдгощ қаласында эсперантшылар қоғамының 
ұйымдастыруымен «Эсперанто» көпірінің ашылу салтанатының 
тұсаукесері маған бұйырғанын мақтанышпен айтқым келеді. 
Сонымен бірге Қазақстан эсперантшылар қоғамының мүшесі 
болып қабылдандым. Мұның бәрі - осы бағдарламаның жемісі. 
Сонымен қатар Елбасымыздың саясатын қолдап отырған 
университет ректоры Иманғалиев Асхат Сәлімұлына алғысымды 
білдіремін. Бұл бағдарлама жастар мен студенттердің білімін 
арттыруына септігін тигізетініне сенімім мол. 

А.Т.Баялышбаева, С.С.Альмурзина, 
магистранты 1-го курса филологического факультета

С началом нового 2014 года мы услышали восемнадцатое 
по счету Послание Президента РК, посвященное выполнению 
Стратегии «Казахстан-2050». Принятие и путь осуществления 
Стратегии - верный путь для становления и развития страны 
в ряду 30-ти самых развитых стран мира, и эту задачу глава 
государства ставит на первый план. Чтобы достойно войти в этот 
список, мы проходим через нелегкие, даже порою кардинальные 
перемены как в социальной среде, так и политической. 

Как представители образовательной среды хочется отметить 
ряд вопросов в сфере образования: обеспечение дошкольного 
образования всем детям 3-6 лет; переход школ на двухсменное 
обучение, где это необходимо; упор общеобразовательных 
школ на развитие критического мышление у школьников, их 
самостоятельный поиск при получении знаний, применения 
ими новых технологий. Предполагается помощь молодым 

людям, не имеющим возможности самостоятельно оплачивать 
обучение, в получении достойного образования. В планах 
создание по всей стране системы специализированных 
учебных заведений научно-исследовательского и прикладного 
образования, учитывающих региональную специализацию. 
Законодательно закрепить обязательную производственную 
практику на предприятиях, начиная со второго курса обучения 
в вузе, в системе образования предстоит произвести модерниза-
цию методики преподавания, широко внедрить инновационные 
методы, включая дистанционное обучение. 

Государство создает все условия для того, чтобы мы 
трудились и год за годом прокладывали пути улучшения страны 
и жизни казахстанцев. 

Төрехан Ерсайынұлы Дүйсенбаев,
М.Өтемісов атындағы  БҚМУ-дың студенттік президенті:

- Елбасының Қазақстан халқына дәстүрлі жыл сайынғы 
Жолдауын бір кісідей тамашалап үлкен әсер алдым. Ең 
бастысы – еліміздің рухын көтеретін, ұлы мақсаттарға жеткізетін 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы жарияланды. Елбасы әрбір 
Жолдауында жастарға үлкен сенім артып, нақты тапсырмалар 
жүктейді. Биылғы Жолдауда Елбасы жақсы оқитын студенттерді 
қолдаудың тиімді жүйесін құру керек екендігін және 2016 жылдың 
1-қаңтарынан бастап студенттердің шәкіртақысын 25%-ға көтеру 
керектігін айтты, алаштың болашағы бүгінгі  суденттің қолында 
емес пе? Сондықтан да, Елбасы студенттерімізге көңіл қуантар 
қолдаулар көрсетіп жатыр, бұл - Елбасының студент жастарға 
болашақ ел тұтқасын ұстар жас мамандарға артып отырған 
сенімі. Сонымен қатар Елбасы: «Енді ешкім өзгерте алмайтын 
бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік Тіл 
болды. Бұл мәселені даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы 
ете білгеніміз жөн»,-деді. 

Әрине, Елбасының  жұма күні  халыққа арнаған Жолдауы 
барша ел жастарының болашаққа нық сеніммен қарауға, алға 
қойған мақсаттарына талмай еңбек етуге үлкен септігін тигізеді 
деген ойдамын. Енді біздің міндетіміз - Мағжанша айтқанда, 
арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болып, Елбасының 
артқан сенімін ақтап, еліміздің дамуына өз үлесімізді қосу. 
Елiмiздiң болашағы жастардың еңбекқорлығына, талап-тiлегiне, 
арман-мұратына байланысты. Олар ата-бабаларымыздан мұра 
болып келе жатқан құндылықтарымызды, тарихи дәстүрлерiмiздi 
жаңғыртып, оны алға бастырып қана қоймай, экономикасын, 
ғылымын да дамытуға, жiгерлене ел үшiн еңбектенуге мiндеттi. 

Ендеше, жастар еңбек жолына түскенде ғана қоғамды өрге 
бастыра алады.

Айгерім Амангелді, 
Н.А.Назарбаев атындағы шәкіртақы иегері,
педагогика факультетінің студенті:

- Елбасы  биылғы Жолдауында да 
жастарға үлкен сенім арта отырып, оларға 
жағдай жасау керектіг ін баса айтты. 
Мәселен,  2016 жылдан бастап студенттердің 
шәкіртақысын 25 пайызға өсетіндіг ін 
мәлімдеді. Бұл мәселе Жолдауда  былайша 
көрініс тапқан: «Үлгерімі жақсы студенттер 

мен оқушыларды қолдаудың тиімді жүйесін жасау қажет деп са-
наймын. Үкіметке 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап стипендиялар 
мөлшерінің 25 пайызға өсірілуін қамтамасыз етуді тапсырамын». 

Әрине, мұндай үстемеден білім алушылардың қай-қайсысы 
да дәмелі екені даусыз. Ендеше, олар енді жақсы үлгерімге қол 
жеткізу үшін тырыса түспек.

Елбасының бұл Жолдауы жастарға үлкен күш-жігер берді. Білім 
деңгейі жоғары, өз мамандықтарын терең меңгерген, өз елі үшін 
жан аямай тер төгетін азамат болу, Елбасы үмітін ақтау – біздің 
басты парызымыз.

Барлық жастарды осы сенім үдесінен шығуға шақырамын. 
Ендеше, соған бар күш-жігерімізді жұмсайық,- дегім келеді.
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Единый народ – единые цели
24 января состоялось собрание профессорско-преподавательского состава по 

обсуждению Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В собрании 
текже приняли участие ветераны университета, студенты.

Во вступительном слове ректор ЗКГУ 
А.С.Имангалиев кратко охарактеризовал все 
основные пункты Послания. Асхат Салимович 
имел честь слушать Послание непосредственно 
в зале Дворца Независимости в Астане. И в 
своем докладе смог передать позитивный 
настрой торжественного момента. Казахстан 
успешно движется на пути экономического и 
политического роста. Новое Послание ставит 
перед народом новые цели, которые будут 
способствовать всестороннему развитию всего 
казахстанского общества. Говоря о вузовском 
образовании, он остановился на необходимо-
сти укрепления связи науки и производства. 
В ЗКГУ успешно осуществляются проекты, 
в числе которых проект ученых-химиков по 
использованию нефтяного шлама.

Особое внимание уделено в Послании 
о б р аз о в а н и ю,  н ач и н а я с  п е р в ы х е г о 
ступеней. Поставлена цель 100-процентного 
обеспечения детскими садами детей в возрасте 
3-6 лет. Современная казахстанская школа 
и педагогические вузы должны обеспечить 
условия для внедрения трехъязычия. В нашем 
университете внедрен пилотный проект на 
базе физико-математического факультета. 
Этот опыт должен быть продолжен, расширен 
диапазон системы полиязычия. 

Ре к т о р  А .С.И м а н г а л и е в  с к а з а л  о 

подготовке необходимых документов по новой 
специальности «Дошкольное воспитание и 
начальное обучение».

С 2016 года будет повышение стипендии 
студентам, что является очень важным 
м о м е н т о м .  С т у д е н т ы  д о л ж н ы  б ы т ь 
сосредоточены на учебе, а не думать о 
п о д р а б о т к а х .  А в т о н о м и з а ц и я  в у з о в 
предполагает финансовую самостоятельность, 
мобильную свободу, что должно положительно 
сказаться на качестве учебного процесса. 

Было сказано и о национальной идее – 
«Мәңгілік ел». Идеологический вакуум, образо-
вавшийся после распада Союза, должен быть 
заполнен новым содержанием. У молодежи 
и нации в целом должна быть общая идея. 
Ориентиры были самые различные. Но главная 
ценность, которую имеет наш народ – наша 
земля, наша индивидуальность, которую 
необходимо сохранить.

У нас большие планы, и следует всем 
обществом сплотиться для решения этих 
задач, поскольку они носят общенациональный 
характер. Важность данного документа в том, 
что это касается всех положений Послания. 
Ведь Елбасы обращается ко всей нации, ко 
всем гражданам с требованием сообща взяться 
за строительство благополучного, успешного 
Казахстана. Поэтому мы говорим о «Мәңгілік 

ел» как об объединительной идеологии нашего 
народа.

На собрании также выступили А.С.Кдиршаев, 
д.п.н., профессор, директор НИЦ «Махамбет» 
- «Послание Президента – основа на пути 
реализации национальной идеи «Мәңгілік ел», 
Нестеренко Г.И., к.э.н., доцент, декан факульте-
та экономики и управления – «Развитие малого 
и среднего бизнеса как одно из направлений 
роста экономики», Шайхиев Т.Т., ст. препо-
даватель кафедры «Всемирная история и 

социально-педагогические дисциплины» 
- «Послание Президента – устремленность 
к будущему», Добряев П.А., к.п.н., доцент 
кафедры «Всемирная история и социально-
педагогические дисциплины» - «7 общенаци-
ональных ценностей – идейная основа нового 
казахстанского патриотизма».

Слова напутствия и добрых пожеланий в 
осуществлении пунктов Послания высказали 
ветераны труда Халам Жумашевич Суюншалиев 
и Меруерт Жолдыкайыровна Жолдыкайырова.

17 қаңтар күні Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» деген атпен Қазақстан халқына Жолдауын арнады. Қазіргі уақытта ұлттық 
көшбасшымыз Н.Ә.Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатының арқасында «Қазақстан-2030» 
стратегиясы қолдау тауып өз мәресіне жетсе,  ендігі меже әлемнің ең дамыған отыз елінің 
қатарынан көрінуді мақсат еткен «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасы. Жолдауда жеті 
басым бағыт бойынша елдің әлеуметтік жағдайын, экономикасын, саясатын, ұлттық тілімізді, 
дінімізді, мәдениетімізді дамыту мақсатында  талап-тапсырмалар басты назарға алынған.

22 қаңтар күні «физика-математика» факультетінің информатика кафедрасында Елбасы 
Жолдауы талқыланды.

«МӘҢГІЛІК ЕЛГЕ» 
БАСТАЙТЫН МӘРТЕБЕЛІ ЖОЛ 

К аф е д р а о қ ы т у ш ы л а р ы н ы ң б ас ы н 
біріктірген отырыста әріптестеріміз Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы туралы  өз 
ойларын ортаға салды:

А т у ш е в а  М а р ж а н 
Камидулловна - информа-
тика кафедрасының аға 
оқытушысы:

- Қазақстанның Мәңгілік 
елге айналу кепілі біздің 
елді басқарып отырған әлем 
кө ш бас шыл ар ым е н б і р 
деңгейде сөйлесетін, берген 
уәделері орындалып келе 

жатқан, аты аңызға айналған тұлға - біздің 
президентіміз Н.Ә.Назарбаев.

Халықаралық бәсекелестіктің күрделі 
деңгейге көшкеніне байланысты көптеген асу-
лардан өтіп, дамыған елдер қатарына кірудің 
басты құралы - еңбектену екенін атап көрсетті.

Информатика кафедрасының Мәңгілік Ел 
идеясын жүзеге асырудағы басты мақсаты -  
компьютерді  қазақша сөйлететін білімді, білікті 
студенттерді даярлау.

Мухамбетова Ғайнеш 
Ғұмарқызы - информа-
тика кафедрасының аға 
оқытушысы:

- Елбасымыз өз Жол-
дауында біздерге жақсы 
білім беруді, яғни бұдан да 
лайықтырақ болашақ сыйла-
уды көздейді. Иә, шынымен 
де, Елбасымыз әрдайым 

біздің оқуларымыз бен өсіп-өнулеріміз үшін 
барлық жағдайды жасауға тырысты. 2020 жылға 
қарай Қазақстандағы 3-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пай-
ыз қамту жоспарланғандығын айтты. Жеке өз 
басым ауылдық жерлерде бұл бағдарламаның 
орындалып, жүзеге асып жатқандығын көріп 
жүрмін.  Біздің ауылымызда бұрын бүлдіршіндер 
мектепке дейін балабақша  дегенді білмейтін.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әлемдік 
деңгейдегі университет, зияткерлік мектептер 
ашып, «Болашақ» бағдарламасын құрды. 
Сонымен қатар орта білім жүйесінде жалпы 
білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу мен 
мектеп түлектерінің қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін білу керектігін атап өтті. Бұның өзі біз 
үшін, болашағымыздың жарқын болуы үшін 
үлкен көмек, аталған мүмкіндіктерді тиімді пай-
даланып, еліміздің дамуына үлесімізді қосуға 
атсалысу - біздің парызымыз.

Сондықтан әріптестерімді Жолдауды қолдап, 
қоғамға қызмет етуге, мемлекетіміздің нығаюы 
жолында аянбай еңбектенуге  шақырамын!

Бекенова Анаргүл Сағындыққызы - 
информатика кафедрасының оқытушысы, 
техника ғылымдарының  магистрі:

- Армансыз адам қанатсыз құспен тең. 
Биылғы Елбасымыздың Жолдауы, яғни 2050 
Стратегиясы арманымыз бен бағытымызды 
айқындайтын шамшырақ болып табылады.

Қ а з а қ с т а н н ы ң ү з д і к 
отыздықтың ортасынан ойып 
орын алуы - өскелең ұрпақ 
қолында. Өйткені, 2050 жыл - 
болашақ, ал болашақ - бүгінгі 
жастар. Дәстүрлі Жолдау 
жастарға жаңа міндеттерді 
жүктеді. Президент әр са-
лада жұмыс істеп жүрген 
жас маманның ел дамуына 

сүбелі үлес қосуына бағыт сілтеді. Өз ісін бес 
саусақтай білетін, білімді маман ғана «Мәңгілік 
ел» жасауға қауқарлы. Олай болса, білім беру 
саласы -  мемлекет болғаннан кейін бұл кезеңдегі 
басты мәселе. 

Жолдауда білім саласына да ерекше 
басымдық берілді. Ең басты алдымызға қойған 
мақсаттың бірі, ол - сапалы білім беру. Ол қазіргі 
жаһандану проблемасына, бәсекелестікке шы-
дайтын білімді алу. Себебі, сапалы білім - кез 
келген мемлекет экономикасының тұрақты, әрі 
орнықты дамуының кепілі.

Мен он алты жыл бойы білім беру сала-
сында ұстаздық қызмет етіп келемін. Алға 
қойған мақсатым – студенттерге сапалы да 
қолжетімді білім беру. Ол үшін үздіксіз  ізденісте 

болып, шығармашылықпен жұмыстанамын. 
Яғни, жастарға сапалы білім беру 2050 
Стратегиясының басты мақсаттарының бірі 
болса, сол мақсаттарды іске асыруға өз үлесімді 
қосамын деп есептеймін.

Жангирова Балсұлу 
Изтелеуқызы - инфор-
матика кафедрасының 
оқытушысы:

- Қазақстан халқына 
арналып отырған кезекті 
Жолдау «Қазақстан-2050» 
стратегиялық бағдарламасын 
ж ү з е г е  а с ы р у д а ғ ы  10 
ілкімді идеяны қамтиды. 

Елбасымыздың Жолдауын мұқият тыңдап, зер-
делей ой түйдік. Қол жеткен жетістіктерді ешкім 
жоққа шығара алмасы анық. Сондықтан, көреген 
Елбасы жариялаған Жолдау межелерін жүзеге 
асыруда тұтастай халықтың ауызбіршілігі мен 
жауапкершілігі өте қажет.

ХХІ ғасырды Қазақстанның алтын ғасырына 
айналдыру мақсатында еліміздің жарқын 
жолы – «Мәңгілік ел» болу үшін қазақстандық 
патриотизмді, инновациялық жобаларды, 

геология, археология, көлік, энергетика, эконо-
мика салаларын, ғылым-білім, шағын және орта 
бизнесті дамыту тетіктерін жан-жақты баяндаған 
Жолдауда Елбасы қоғамды іркілместен дамыған 
мемлекеттердің қатарына ену жолында қызмет 
етуге шақырады. Осыған байланысты Қазақстан 
Үкіметінің алдына маңызды бірқатар тапсыр-
маларды қойды. Бұл ертеңге деген елдің үлкен 
сенімін арттыратыны сөзсіз.

«Халқы тату-тәтті, саясаты сарабдал елдің 
ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды бо-
лады. Ырыс — ынтымаққа жолығады, дәулет 
— бірлікпен толығады», демекші, Қазақстан – 
біздің жалғыз Отанымыз. Оның әрбір жетістігі 
үшін барлығымыз бір кісідей қуанатынымыз да 
сондықтан. Жер шары кең болғанмен, біздің 
Отанымыз – біреу ғана! Ол Тәуелсіз Қазақстан. 
Елімізге, жерімізге амандық, бақыт және даму 
нәсіп етсін. Келешегіміз баянды, ұрпақтарымыз 
несібелі болсын дегім келеді.

Өзінің қалыптасу шағында өркендеу елдері 
әрқилы экономикалық, сондай-ақ әлеуметтік 
қиындықтарды бастан кешеді. Осы кезде жас 
мемлекеттердің экономикасын, инфраструкту-
расын, әлеуметтік, денсаулық сақтау, білім беру 
салаларын дамыту шағын міндеттемелері ғана. 
Осыған байланысты мемлекеттің дамуы үшін 
салауатты стратегиялық жоспарлаудың мәні 
өте зор. 

Тәуе л с і з д і г і м і з д і ң  б і р і н ш і  к ү н і н е н 
Н.Ә.Назарбаев мемлекетті, бүкіл халықты 
өмірдің барлық салаларында нақты нәтижелерге 
жетуге, біздің ауқаттылығымызды күннен-күнге 
артуына жетелеп келеді.

Елбасы халқымыз бір болып еліміздің 
жан-жақты дамуына ауқымды серпіліс жа-
сап, Жолдаудағы көрсетілген мақсаттарға 
жететінімізге сенім артады. Қазіргі таңда қазақ 
елін әлем мемлекеттері танып отыр. Соның бірі 
Ұлыбритания еліндегі болған олимпиададағы 
ел ім і з д ің спортшыларының көрс еткен 
жетістіктері мен Халықаралық «ЕХРО-2017» 
көрмесінің Астанада өткізілуінің жоспарлануы. 
Бұл үлкен көрме жобасының өтілуі мемлекет 
экономикасының бір үлкен серпіліс жасауына се-
беп болады. Бұл ғылым мен жаңа технологияның 
дамуына жаңа серпін беретін Қазақстан үшін ірі 
жоба болып табылады.

«Тіл – т іршіл ік бастауы» деп бекер 
айтылмаған. Ана тілі – халықтың өткен, қазіргі 
және келешек ұрпақтарын әрқашан біріктіріп 
тұратын ең сенімді құрал. Н.Ә.Назарбаев 
Жолдауда ана тіліне жанашыр танытып, оны 
жаңғырту жолында сөз қозғайды. Тек ана 
тілімізбен біз өз Отанымызды, өз халқымызды, 
салт-дәстүрімізді, тарихымызды танып білеміз. 
Сондықтан да Елбасымыз елімізде ана тілімізді 
дамыту жолында біраз істердің атқарылып, 
қаржының бөлініп  жатқандығын, тіліміздің 
Мәңгілік тіл  болатынын баян етті.

Болашағы бағдарлы, келешегі кемел, алдағы 
күндерге нық сеніммен, нақтылы мақсатпен 
адымдап бара жатқан Қазақстан елінің  рухы 
асқақ, еңсесі биік, тәуелсіздігі баянды болсын!

 Зухра МАКСИМҚЫЗЫ, 
информатика кафедрасының оқытушысы
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МУХЛИСОВА З.К., __________________________________________
кандидат исторических наук, 
декан факультета истории и права

Обращение Н.А.Назарбаева к народу Казахстана является зна-
ковым для всех нас, казахстанцев. Поскольку впервые выведена за 
годы сувернитета страны национальная идея – «Мәнгілік ел».

Послания Президента Республики Казахстан берут свое 
начало с 1997г., когда страна переживала нелегкие времена, она 
только-только выходила из системного социально-экономического 
кризиса, из психологической аномии, когда только обозначились 
внешнеполитические приоритеты. Это был грамотный шаг политика. 
Любой лидер должен исполнять обязательные функции. К числу 
важнейших функций лидера относится система взаимокоммуникации 
с населением, существование обратной связи, вселение в граждан 

государства социального оптимизма и новых идей. Все идеи Первого Президента в прошедшие 
18 лет нашли горячий отклик в сердцах казахстанцев.

Сейчас, когда принята Стратегия–2050, обращение Нурсултана Абишевича 2014 г. пронизано 
путями разрешения стратегических задач страны.

Не случайно, Президент в самом начале своего обращение обращает внимание на то, что 
стратегическое планирование в ХХІ веке является правилом номер один, поскольку в мире 
сложилась непростая глобальная конкуренция, и легкой прогулки по ХХІ веку не ожидается. 
В этой связи Казахстан должен делать ставку на наукоемкую экономику. Поэтому повысится 
роль науки в жизни общества. Развитие науки требует ряда законодательных актов по защите 
интеллектуальной собственности.

Развитие науки тесно связано с развитием образования. В этом отношении нас, работников 
вузов, воодушевило заявление Президента страны о социально-экономическом стимулированих 
работников образования и студенчества. Так, в 2016 году размер стипендий повысится на 25 
процентов.

Кроме того, была высказана мысль о переходе ведущих университетов в академическую 
управленческую автономию. Переход на режим автономии даст новый импульс к развитию новых 
научных открытий, саморазвития и самоуправления. Если провести исторические аналогии, то 
европейские университеты в Болонье, Париже в ХІ-ХІІ вв., несмотря на засилье католицизма 
и феодальных распрей, имет определенную автономию, которая дала свои плоды в эпоху 
Ренессанса, а затем, в период первой индустриальной революции.

Вместе с тем, мы работники вуза, хорошо понимаем, что состояние автономии – это большая 
ответственность, а не «необычайная легкость бытия». Именно нам придется, прилагая все усилия, 
ресурсы, интеллект, эту ответственную миссию выполнять.

Национальная идея «Мәнгілік ел» - это стремление развить идеи казахстанского патриотизма, 
казахстанской самоидентификации, чтобы на теоретическом и обыденном сознании каждого 
казахстанца была твердая установка любви и почитаним нашего Отечества.

ДОБРЯЕВ П.А., _____________________________________________
руководитель отдела мониторинга и социологических исследований 
ЗКГУ им. М. Утемисова

Согласно одной из наиболее влиятельных макросоциологических 
теорий – «концепции функционализма» – социальная интеграция 
или ощущение, что общество является крепкой тканью, сотканной 
из различных нитей, формируется на основе согласия большинства 
граждан страны следовать единой системе духовных ценностей. 
Эта система ценностей является самой устойчивой основой любой 
общественной системы. Действительно, как показывает история, 
если в обществе есть такая система фундаментальных ценностей, 
то ему не страшны самые сложные испытания. Народ, объединённый 
общей идеей, общими национально-государственными ценностями 

как, например, когда-то советский народ, может победить в страшной войне, в сжатые сроки 
восстановить разрушенное этой войной хозяйство и сделать на удивление всему миру мощный 
рывок вперёд. Но когда такого согласия нет, когда общая система ценностей или ещё не 
сложилась, или распадается (Эмиль Дюркгейм назвал этот феномен «аномией»), даже внешне, 
казалось бы, благополучные страны могут столкнуться с серьёзными проблемами, испытать 
резкое обострение всякого рода «социальных болезней»: увеличение количества суицидов, 
распространение наркомании и алкоголизма, рост преступности, экспансия экстремизма и т.д. 

Поэтому не случайно Президент Н.А. Назарбаев, выступая 17 января 2014 г. с Посланием 
народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», 
наряду с прочим уделил серьёзное внимание проблеме основополагающих духовных ценностей 
казахстанского общества. Глава государства в частности отметил: «За 22 года суверенного 
развития  созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют 
фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт 
Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем».

Президент страны чётко обозначил данные ценности: «Во-первых, это Независимость 
Казахстана и Астана. Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. 
В-третьих, это светское общество и высокая духовность. В-четвертых, экономический рост на 
основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это Общество Всеобщего Труда. В-шестых, 
общность истории, культуры и языка. В-седьмых, это национальная безопасность и глобальное 
участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем». По мнению 
Н.А.Назарбаева, «благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, 
множили наши великие успехи. В этих государствообразующих, общенациональных ценностях 
заключается идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма».

Формирование и укрепление нового казахстанского патриотизма, безусловно, является 
весьма актуальной и в то же время достаточно непростой задачей для нашего общества. Причём, 
говоря о формировании нового казахстанского патриотизма как одной из задач Стратегического 
курса страны «Казахстан - 2050» важно понимать, что речь идёт именно о государственном 
патриотизме, в основании которого лежат особые чувства, испытываемые к своей стране, 
своему государству, прежде всего чувство гордости за страну и её достижения. Государственный 
патриотизм является важнейшим нравственным и политическим принципом, таким социальным 
чувством, содержанием которого является любовь к Отечеству, готовность подчинить свои част-
ные интересы, интересам своей Родины, своего народа.

Без успешного решения этой задачи невозможно сохранять и укреплять общественное 
согласие, которое в свою очередь является непреложным условием успешного движения 
Казахстана вперёд.

Государственный, общеказахстанский патриотизм должен органично встраиваться в систему 
ценностей и социально-политических ориентаций современной казахстанской молодёжи, в 
том числе и студенчества. Наличие в сознании казахстанских студентов такого компонента, 
помимо прочего, сможет обеспечивать их устойчивый иммунитет к разного рода деструктивным 
установкам и практикам, в первую очередь к религиозно-экстремистским (салафитским, 
ваххабитским) идеям, в которых Казахстану вообще отказывается в праве на самостоятельное 
государственное устройство и существование. 

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, тех самых ценностей, о которых говорил 
наш Президент в своём Послании. Казахстану сейчас очень нужны не просто хорошо обученные 
профессионалы, а ещё и патриоты, носители гражданской политической культуры, которые тесно 
связывают своё будущее с будущим своей страны, своей Родины.

Нестеренко Г.И., ____________________________________________
кандидат экономических наук, 
декан факультета экономики и управления 

В Послании Главы государства (17.01.14г.) представлен план вхож-
дения в 30 развитых стран мира. Предстоящие 15-17 лет должны стать 
«окном возможности» для масштабного прорыва Казахстана.  

Президент страны Н.А.Назарбаев обозначил задачу: обеспечить 
в 2014 году рост экономики на уровне 6-7%, при этом ВВП на душу 
населения по итогам года должен составлять не менее 14,5 тысячи 
долларов, а к 2050 году - 60 тысяч долларов.

Для выполнения этих задач необходимо стратегическое плани-
рование. Оставшийся период до 2050 года делятся на 7 пятилеток. 
В рамках данных пятилеток ключевым звеном работы государства 

будет создания условий для малого и среднего бизнеса, особенно в агропромышленном ком-
плексе. Необходимо создание переработывающих предприятий, особенно в аграрном секторе. 
При этом фермеры должны иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию и рынкам 
сбыта без посредников. 

«Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике, тем устойчивее Казахстан», 
- отметил Президент.    

Правительство должно помочь инностранным компаниям создавать производство в 
Казахстане. 

Необходимо привлечение инностранных инвестиций и увелечение их объема. Планируется 
увелечить объем инвестиции с 18 до 30% от объема ВВП. Необходимо создавать с инностранными 
компаниями  проекты, инжиниринговые центры, создавать в стране заводы по выпуску оборудо-
вания для нефте- и газодобычи, сельхозтехники, металлургического оборудования. Выполнение 
поставленных задач позволит Казахстану войти в число 30 высокоразвитых стран мира.

ЮРОВ О.В., ________________________________________________
кандидат политических наук, 
директор центра стратегического развития и качества

Стратегия развития Казахстан-2050 направлена на достижение 
высоких индексов развития как всего казахстанского общества, так и 
отдельных личностей. Конечно же, для того, чтобы добиться достиже-
ния таких высоких целей необходимо эффективно планировать дея-
тельность всех органов власти и структур Республики Казахстан. Что 
мы и видим сегодня в послании Президента Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Залогом достижения поставленных целей является 
всенародная поддержка курса, который проводит наш президент, 
той политики, которую проводит наше руководство. Залогом успеха, 
залогом достижения поставленных целей является также то, что эко-

номическая политика Президента основывается на двух важнейших опорах. С одной стороны 
– это поддержка бизнеса с созданием льготных налоговых и правовых условий для привлечения 
иностранных инвестиций развития малого и среднего бизнеса, с другой стороны – не менее 
важная опора, не менее важное условие достижения поставленных целей - эффективная и 
широкомасштабная социальная политика Президента. В частности, это связано с повышением 
уровня заработной платы работникам здравоохранения, образования и социальной сферы. 
Тем более, хочется отметить, что средства являются фундаментом, основой, залогом развития 
нашего общества в будущем, так как те инвестиции, которые вкладываются в человеческий 
капитал, всегда будут приносить высокий результат. Мы же, работники сферы высшего обра-
зования, ясно понимаем стоящие перед нами задачи, которые связаны с повышением уровня 
образования, с подготовкой высококвалифицированных специалистов и с решением таких 
насущных задач, как дуальное обучение электронное обучение, удовлетворение потребностей 
рынка, привлечение работодателей к оценке профессиональных квалификаций. И можно быть 
уверенным в том, что коллектив ЗКГУ им. Махамбета Утемисова с достоинством справится с 
поставленными задачами.

На пути своего становления развивающимся странам приходится проходить через множество преград, как экономических, так и социальных. Становление 
экономики, развитие инфраструктуры, социальной сферы,  систем здравоохранения и образования – это только малая часть задач, которые приходится ре-
шать молодым странам. В этой связи роль грамотного стратегического планирования в развитии страны огромна.  С первых дней независимости Президент 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев шаг за шагом ведет нашу страну, весь казахстанский народ к достижению конкретных результатов во всех отраслях 
жизни, к постоянному улучшению нашего благополучия. Сегодня Казахстан — состоявшееся молодое государство, страна с большим геополитическим значе-
нием, чьи достижения и инициативы признаются мировым сообществом. И самое главное, наша страна имеет огромный потенциал и перспективы развития. 
Оглашение очередного послания Президента Казахстана в последние годы проходит в разное время. В этом году послание огласили 17 января. В этот же день, вы-
слушав в прямом эфире выступление  Н.Назарбаева, преподаватели и студенты обсудили Послание 2014 года «Казахстанский путь: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее». Выступающие и участники круглого выразили согласие с пунктами нового послания.

МЫНБАЕВА У.А., ________________________________________________________________
ст. преподаватель кафедры «Вокал и инструментальное искусство»

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь-2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» прослушал профессорско-преподавательский состав 
кафедры «Вокал и  инструментальное искусство». 

Важно было услышать о достижениях страны и новых целях, стоящих перед обществом. 
Основной же задачей, поставленной перед народом нашей страны, является вхождение 
Казахстана в тридцатку развитых стран мира до 2050 года. 

При прослушивании Послания коллективом кафедры было отмечено, что в нем озвучены 
очень высокие цели и мысли. Прежде всего, сформулирована казахстанская национальная идея 
сохранения навечно суверенитета нашего государства. Независимость страны была мечтой 
многих поколений казахов, и эта мечта осуществилась.

Президент также поставил большие задачи перед казахстанской культурой, которая, как и 
любая другая сфера, должна соответствовать мировым стандартам, должна быть узнаваемой.

Важными пунктами Послания стали вопросы, касающиеся здравоохранения, социальной 
защиты населения, развития села и молодежной политики. Предметом особой заботы Главы 
государства является образование, которое, по словам Президента, должно давать не только 
знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации. Именно такое образо-
вание – залог дальнейшей успешности каждого нашего студента. 

Хочется выразить огромную благодарность Главе государства за выдвинутую инициативу о 
создании новой модели оплаты труда гражданских служащих, за повышение с июля 2015 года 
зарплаты работникам образования на 29%. Мы полностью поддерживаем политику Президента, 
направленную на укрепление стабильности в обществе. Такое взаимопонимание и соучастие 
к каждому казахстанцу помогут нам реализовать планы и задачи, обозначенные Президентом 
в его Послании.
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Елбасы Жолдауын  жастар қолдайды

Гүлфани ЕРСАЙЫНОВА 
М.Өтемісов атындағы  БҚМУ-дың  3-курс студенті

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы-2050»: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты Жолдауы барлық орындарда талқыланып жатқаны баршамызға белгілі.

Сондай мақсатпен 80 жылдық тарихы бар қасиетті білім ордасы - М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ақпан айының 5-6-шы жұлдызы күндері  
жатақхана студенттерімен жиын ұйымдастырылған болатын. Бұл жиында Елбасының 
салиқалы саясаты оң екенін, студенттер де үнемі әр бастаманы қолдайтындарын жеткізді. 
Шарада жастарға жігер беретін баяндамалар оқылды. Жиналыс барысында студенттер 
де өз пікірлері мен ойларын ортаға салған болатын. Ендеше, студенттердің пікіріне құлақ 
асалық...

Төрехан Дүйсенбаев, физика факультетінің ІІІ курс студенті, студенттік 
президент:                       

- Елбасының жұма күнгі халыққа арналған Жолдауы барша ел жастарының 
болашаққа нық сеніммен қарауға, алға қойған мақсаттарына жету үшін талмай 
еңбек етуге үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Енді біздің мақсатымыз  - 
Мағжанша айтқанша арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болып, 
Елбасының артқан сенімін ақтап еліміздің дамуына өз үлесімізді қосуымыз 
керек. Еліміздің болашағы жастардың еңбекқорлығына, талап-тілегіне, арман-

мұратына байланысты. Олар еліміздің экономикасын, ғылымын дамыту үшін жігерлене еңбектенуге 
міндетті. Ендеше, жастар еңбек жолына түскенде ғана қоғамды өрге бастыра алады.

Мейрамбек Сыдықов, филология факультетінің І курс студенті, 
жас ақын: 

- Қазақстан халқы Елбасының Жолдауын жыл сайын үлкен сеніммен 
күтеді. Биыл да дәстүр бойынша Жолдау жарияланды. Бұл Жолдау негізінде 
«Қазақстан-2050» стратегиясының даму барысы жатақхана студенттері 
арасында талқыланған болатын. Бір мүдде, бір мақсат, бір болашақ ұраны 
бойынша, барша қазақстандықтардың бірлігі басты назарға қойылды. 
Елбасының Жолдауы халыққа күш-қуат бергені сөзсіз.Камшат Рахимжанова, педагогика факультетінің ІІ курс студенті, 

педагогикалық факультеттің студенттік деканы: 
- Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы ел дамуының 
жаңарған стратегиялық жоспары, атқарылатын жұмыстардың жол-жобасы 
айқындалған тарихи құжат деуге болады. Елбасы Қазақстан ең дамыған 30 
мемлекеттің қатарына қосылуы керек деп баса айтқан еді. Жолдаудың әр тарауы 
маңызды мәселелерді қамтыған болатын. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулігі 

азаматтарға көмек көрсету де назардан қалыс қалған жоқ. Елбасымыз олардың тұрмыстық 
қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, ауыл шаруашылық кәсіпорында жұмыс істей алатынын атап 
көрсетіп, кәсіпкерлердің мұндай жандарға да жұмыс тауып беруге болатындығын айтты.  Мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға 5-10 адамға арналған арнайы квотаны қарастыруға болатындығын және 
2015 жылғы 1 шілдеден бастап 25%-ға арттыруды тапсырғаны - біз үшін қуантарлық  жағдай. 
Ендеше, Елбасы жүктеген міндеттерді орындау, айтылған тапсырмаларды іс-жүзінде орындау 
біздің басты парызымыз деп ойлаймын.

Гүлдария Орынбаева, филология факультетінің І курс студенті, 
белсенді студент: 

- Елбасымыздың алға қойған мақсаты – озық 30 елдің қатарына ену. 
Соның ішінде ғылым-білімге көңіл бөліп, жаңа технологиялардың дамытылуын 
алдыңғы орынға қойып, денсаулық сақтау саласына баса назар аударылып 
отыр. Президентіміздің білім сапасына деген қамқорлығы шексіз. Білімді ұрпақ 
дайындауда атқарып отырған қызметі - қазақ халқы үшін үлкен көмек. Мен жас 
мемлекетіміздің келешегінің кемел боларына сенемін.

Нұрхат Ораш, физика факультетінің ІІ курс студенті, физика және 
математика факультетінің студенттік деканы:

- Биыл Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған 18-
інші Жолдауы екен. Ол әдеттегідей мағыналы да мазмұнды болды. Еліміздің 
даму үдерісіне қатысты бағыт-бағдар беретін құжаттың алдыңғыларынан 
ерекшелігі оның әлемдік қауымдастық алдында мойындалған экономикалық 
әлеуеті жоғарылаған қуатты мемлекетте жасалғаны аңғарылады. Бұрын 
тығырықтан шығу мен түйткілдерді шешу жолдарын іздестіріп, сол арқылы  

осы күнгі жетістіктерге қол жеткізсек, енді біздің алдымызда әлемдегі ең озық 30 елдің қатарына 
кіру міндеті тұр. Елбасының үкіметке жүктеген тапсырмалары мен халықтың көңіліне қуаныш 
ұялатқан жаңалықтары да аз емес. Ал, білім саласына қатысты оқу орындарын автономды 
басқару жүйесіне көшіру және шәкіртақыны, мұғалімдер мен дәрігерлердің еңбекақыларын 
өсіру студенттер үшін үлкен қуаныш болды.

Архат Исламғали, жаратылыстану және география факультетінің ІІ 
курс студенті, студенттік декан: 

- Елбасымыздың аса маңызды құжат - Жолдауды жолдағаны баршамызға 
аян. Мен үлкен қызығушылықпен, ынтамен толықтай тыңдаған болатынмын. 
Елбасы «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын ұсынды. Қазақстан халқы үшін 
Жолдаудың ерекше екені де белгілі. Жолдауды оқып қана қоймай, жүзеге 
асыру біз үшін міндет болып табылады. Сан түрлі сала қамтылып, оларды 
қалай дамыту жолдарын ұсынды. Мақсатымыз айқын, межеміз белгілі екені 
даусыз. Дамыған 30 елдің қатарына қосылуына біз болып, ел болып бірлесе 

жұмыстар атқаруымыз керек. 

Нұрсұлтан Қалдыбай, Филология факультетінің І курс студенті, 
белсенді студент:  

- Менің Елбасы Жолдауынан түсінгенім еліміздің жарқын болашағы екені. 
Жолдауда әр түрлі мәселелер көп қарастырылған. Соның ішінде жастарға 
көңіл бөліп, үлкен үміт арқан. Жастар - болашақтың тұтқасын ұстайтын 
жарқын болашаұтың жалынды ізбасарлары. Мен бұл жолдауды қолдап, 
насихаттау, түсіндіру жұмыстарын жүргізуге үлесімді қосуға дайынмын.

17 января 2014 года Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Н.А.Назарбаев обратился с Посланием к народу Казахстана.

О ВАЖНОСТИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

«Мәңгілік ел» болу – 
                 біздің мақсатымыз
Ақпан айының он бірінші жұлдызында жаратылыстану-география факультетінде Елбасының Жолдауын талқылау 

мақсатында жиын өткізілді. Студенттер «Мәңгілік Ел» атты Жолдауды тағы бір мәрте тыңдап, өз ойларын ортаға 

В Послании многое связано с долгосроч-
ными перспективами развития государства: 
«Стратегия – это программа конкретных прак-
тических дел, которые день за днем, из года в 
год будут делать лучше страну и жизнь казах-
станцев. Но каждый должен понимать и знать, 
что в рыночных условиях не надо ждать манны 
небесной, а эффективно трудиться. Задача го-
сударства – создавать для этого все условия. Я 
убежден, что достойное будущее нашей Родины 
среди передовых стран мира – это именно то, 
что навеки объединит всех казахстанцев».

Очень важно для нас, граждан независимого 
Казахстана, что Президент особой строкой вы-
деляет ценностную систему, создаваемую в 
процессе становления нашей государственно-
сти: «За 22 года суверенного развития  созданы 
главные ценности, которые объединяют всех ка-
захстанцев  и составляют фундамент будущего 

нашей страны. Они взяты не из заоблачных 
теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского 
Пути, выдержавший испытание временем.

Во-первых, это Независимость Казахстана 
и Астана. Во-вторых, национальное единство, 
мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, 
это светское общество и высокая духовность. 
В-четвертых, экономический рост на основе 
индустриализации и инноваций. В-пятых, это 
Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общ-
ность истории, культуры и языка. В-седьмых, 
это национальная безопасность и глобальное 
участие нашей страны в решении общемировых 
и региональных проблем. Благодаря этим цен-
ностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу 
страну, множили наши великие успехи. В этих 
государствообразующих, общенациональных 
ценностях заключается идейная основа Нового 
Казахстанского Патриотизма».

салды. 
Ж а с т а р ы м ы з д ы ң  о й ы  б і р  ж е р д е н 

щықты десем қателеспеспін. «Мәңгілік Ел 
– қазақстандықтарды кемел келешекке 
бастайтын даңғыл жол. Біздің күшіміз – 
бірлікте. Ендеше, бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығаратындай бірлігіміз болса, қаймақтай 
ұйыған татулығымыз сақталса, ауызбіршілігіміз 
мықты, білім мен ғылымда аянбай еңбек етсек, 
алауыздық пен жемқорлыққа жол жоқ болса, 
Елімізді Мәңгілік етуге күшіміз жетерлік»,- деп  
өз ойын білдірді жаратылыстану-география 
факультеті деканының орынбасары Ақан 
Асқарұлы. «Күніміз оңынан туып, кемел 

келешекке қадам басып келеміз. «Кеш қалмай 
білім алып, еліміздің игілігі үшін еңбектеніп, 
жеке тұлға ретінде жастар өзін-өзі тәрбиелеуі 
қажет»,- деп студенттерге ақыл- кеңесін айтты. 

Елбасымыздың мүмк індіг і шектеулі, 
асыраушысынан айырылған жандардың 
жағдайларын жақсарту мақсатында, оларға 
көп көңіл бөлгендігі бізді қуантады. Білім мен 
ғылымды да назардан тыс қалдырмаған. Басты 
мақсаттардың бірі – дамыған 30 елдің қатарына 
ену. Ол үшін Жолдауда көрсетілгендей 
әлеумет т і к  с а ланы, э кономикамыз ды, 
өндірістік салаларды дамыту көзделіп отыр. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»,- демекші, 

жалынды жастарымыз 
б і р  а р н а д а  б і р і г і п 
еңбек етсе, алынбаған 
қамал қалмайды.Әрбір 
күнімізді мерекелі өткізу 
өз қолымызда. Елімізді 
көркейту мақсатында 
жасалып жатқан әрбір 
ісіміз оңтайлы нәтижесін 
берсін. Көз жетпеген 
жерге сөз жетеді. Ойымызды сөзбен білдірсек, 
күшімізді іспен дәлелдейік. Бірлік атты 
ғаламшарға Мәңгі қоныстанған Ел болайық. 
Сол үшін, аянбай еңбек етейік, достар!

и внедрить с 1 июля 2015 года новую модель 
оплаты труда гражданских служащих. Она 
должна обеспечить повышение зарплаты ра-
ботникам здравоохранения - до 28 процентов, 
образования – до 29 процентов, социальной 
защиты – до 40 процентов». Хотелось бы, что-
бы в перспективе уровень оплаты работников 
сферы образования стал реально соотносим 
со средней зарплатой по Казахстану.

В Послании Главы государства Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана сформулирова-
на глобальная задача: «…следует дать новые 
импульсы развитию всеказахстанской культуры. 
Следует разработать долгосрочную Концепцию 
культурной политики. В ней надо обозначить  
меры, направленные на формирование конку-
рентоспособной культурной ментальности ка-
захстанцев, развитие современных культурных 
кластеров». Это и есть наша общая задача, на 
решение которой будут направлены наши дела 
и мысли.

 Г.А.ДОНСКОВА,
 ст. преподаватель кафедры 

«Русская филология» 

 «Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, 
жасай берс ін Елдіг іміз Мәңг іл ік» деген 
Елбасымыздың сөзі барша қазақстандақтардың 
ұранына айналғай.

В Послании говорится о развитии образо-
вания и культуры: «Нам предстоит большая 
работа по улучшению качества всех звеньев 
национального образования». Особое место 
уделяется развитию университетской системы: 
«Необходимо планомерно приступать к посте-
пенному переходу ведущих университетов к  
академической и управленческой автономии». 
Радует и то, что студенты и преподаватели 
могут надеяться на улучшение материального 
положения в ближайшие годы. «Считаю не-
обходимым создать эффективную систему 
поддержки студентов и учащихся с высокой 
успеваемостью. Поручаю Правительству обе-
спечить повышение с 1 января 2016 года раз-
мера стипендий на 25 процентов. …следует 
пересмотреть социальные пакеты работников 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты. Поручаю Правительству разработать 
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В защиту прав и свобод граждан

В заседании, организованном кафедрой 
«Правовые дисциплины», приняли участие  
председатель городского суда Ғ.С.Ищанов, за-
меститель начальника следственного управле-
ния ДВД ЗКО полковник полиции М.А.Құрмашев, 
начальник управления формирования право-
вой статистики ЗКО Р.М.Бусурманов, к.ю.н., 
доцент Академии финансовой полиции г. 
Астаны М.У.Досанов, к.ю.н., доцент КазНПУ 
им. Абая Б.Б.Досжанов, к.и.н., доцент ЗКГУ 
З.К.Мухлисова, а также преподаватели и студенты специаль-
ности «Юриспруденция». 

-Важнейшим звеном правовой политики государства являет-
ся уголовная политика, совершенствование которой осуществля-
ется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, 
а также правоприменения, - отметила при открытии круглого 
стола декан факультета  истории и права ЗКГУ З.К.Мухлисова. 

Ст. преподаватель кафедры правовых дисциплин А.Б.Батыров 
в своем докладе на  тему «Основные проблемы реформирования 
уголовного кодекса Республики Казахстан» отметил, что разра-
ботка новой редакции проекта Уголовного кодекса Республики 
Казахстан обосновывается такими факторами: 1)положения 
Уголовного кодекса Республики Казахстан за прошедшие годы 
подвергались многочисленным изменениям; 2)ныне Казахстан 
находится на качественно ином этапе своего развития, в услови-
ях которого появляются новые, ранее неизвестные обществен-
ные отношения и связанные с ними угрозы, а существующие 
подвергаются серьезной трансформации. В числе наиболее 
значительных новаций новой редакции Уголовного кодекса вве-
дение новой категории уголовно наказуемых деяний - уголовных 
проступков. Также он отметил, что за период 1997-2013 годы были 
внесены изменения и дополнения в статьи УК РК, как «торговля  
людьми», «рейдерство», «терроризм» и другие, которые были 
вызваны реалиями жизни.

Выступивший М.У.Досанов, доцент Академии финансовой 
полиции Астаны, в своем докладе на тему «Актуальные вопро-
сы уголовно-процессуальной политики Республики Казахстан» 
рассказал о важнейших направлениях совершенствования 
Уголовно-процессуального кодекса. Предлагаемые новеллы по 
его мнению, призваны существенно упростить и ускорить работу 
органов уголовного преследования, максимально приблизить 
уголовно-процессуальный закон к общепринятым междуна-
родным стандартам, усилить гарантии защиты прав и свобод 
граждан, вовлеченных в уголовный процесс. 

Выступивший на встрече председатель городского суда 
Ғ.С.Ищанов изложил основные положения проекта Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов РК. Отметив, что по 
сравнению с действующим Уголовным кодексом проектом 

переработана система наказаний и уголовно-правовые санкции 
с акцентом на более широкое применение мер, альтернативных 
лишению свободы. Изменения, в частности, коснулись первона-
чальной стадии уголовного процесса, были исключены из нее 
стадии доследственной проверки и возбуждения уголовного 
дела, вводится такое понятие, как «сделка о признании вины», 
исключается институт возврата судом уголовного дела для 
производства дополнительного расследования, вводится уго-
ловная ответственность за клонирование человека и выделена 
отдельной главой ответственность за совершение различных 
видов кибер-преступлений. 

 Заместитель начальника следственного управления ДВД 
ЗКО полковник полиции Құрмашев М.А. отметил, что гуманизация 
уголовной политики в Казахстане должна проводиться не для 
интеграции в цивилизованный мир, а для обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Поэтому пагубно для 
Казахстана полностью копировать практику других государств, 
не учитывая свои традиции, условия быта, менталитет, нормы 
права, правосознание. Также поделился с проблемами, которые  
появляются в процессе практической деятельности у органов 
следствия в связи с пробелами в уголовном  законодательстве, 
тем самым вызвав оживленную дискуссию и интерес у студентов 
специальности «юриспруденция».

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями об основ-
ных аспектах повышения эффективности уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 
внедрения принципиальных нововведений в практику уголов-
ного процесса, развития внесудебных механизмов разрешения 
уголовно-правовых конфликтов. Студенты отделения права 
были заинтересованы в обсуждении новых подходов и горячо 
поблагодарили, а также отметили высокий профессионализм и 
квалификацию гостей факультета.

В свою очередь гости отметили хороший уровень подготов-
ленности студентов 4-го курса нашего университета, которые 
проходят практику в правоохранительных органах.

Э.С. ХАБИЕВА, 
преподаватель кафедры «Правовые  дисциплины»,

магистр юридических наук

7 февраля 2014 года в стенах 
факультета истории и права Западно-

Казахстанского государственного 
университета им.М.Утемисова состо-
ялся круглый стол на тему «Политика 

борьбы с уголовными преступлени-
ями – краеугольный камень защиты 

граждан от уголовных преступлений». 

О новых методах 
ВОСПИТАНИЯ

В ЗКГУ им. М.Утемисова прошел семинар-совещание 
по актуальным вопросам проведения воспитательного 
процесса в организациях образования с участием про-
ректоров высших учебных заведений, заместителей 
директоров средних специальных учебных заведений 
и средних общеобразовательных школ, лидеров моло-
дежных организаций, представителей средств массовой 
информации. Организаторами выступили педагогиче-
ский факультет ЗКГУ им.М.Утемисова, Управление об-
разования Западно-Казахстанской области.

Цель мероприятия: реализация основных направ-
лений Послания Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева «Казахстанский  путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее»; обсуждение 
вопросов духовно-нравственного воспитания, активизация 
воспитательной работы и обсуждение новых форм и методов 
по вопросам личностного развития обучаемых в организа-
циях образования.

С приветственным словом выступили первый про-
ректор ЗКГУ А.С.Тасмагамбетов, с докладом «Жастарды 
отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мәселелері» выступила 
проректор по воспитательной работе Т.М.Даришева. 
Участники по достоинству оценили значимый доклад к.и.н., 
старшего преподавателя кафедры «Истории Республики 
Казахстан» ЗКГУ Ж.Ж.Жаксыгалиевой - «Қазақ елі – мәңгілік» 

Новому обществу требуются новые методы и подходы в 
воспитании подрастающего поколения. И все это происходит 
на фоне образовавшегося духовного вакуума. Но природа 
не терпит пустоты, и то, чем будет заполнен вакуум, в не-
малой степени зависит от процесса воспитания в учебных 
заведениях.

На семинаре также выступили Ж.И.Сардарова, д.п.н., 
доцент,  заведующая кафедрой педагогики и психологии  
- «Научно-методические основы применения интерактив-
ных методов подготовки специалистов в условиях гло-
бальной конкуренции», Г.А.Ергалиева, к.п.н., заведующая 
кафедрой общей педагогики, психологии и самопознания  
- «Современное состояние и проблемы личностного раз-
вития студента», Б.А.Молдагалиев, к.п.н, доцент  кафедры 
педагогики и психологии - «Межконфессиональная толе-
рантность», Б.Б.Мунайдарова, ст. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии - «Формы саморазрушительного 
поведения подростков» и др.

В программе семинара-совещания были прове-
дены тренинги. В завершение были подведены итоги 
семинара-совещания.

Ақпан айының 8-ші жұлдызында іссапармен Орал 
қаласына келген «Ақжол» партиясының өкілдері 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің профессор-оқытушыларымен және 
студенттерімен кездесті.

«Ақжолдықтар» 
БҚМУ-да

Бұл кездесуге «Ақжол» партиясының депутаты Перуашев 
Азат Тұрлыбекұлы, Батыс Қазақстан облысындағы партия 
бөлімінің төрағасы Мерғалиев Серік Ролланұлы және 
белгілі ақын Қазбек Иса қатысты. Бұл жиында Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы 
талқыланды.

Университет ректоры Иманғалиев Асхат Сәлімұлы 
қонақтарға қош келдіңіз айтып, алғысын білдірді.

Азат Тұрлыбекұлы ару Ақ Жайық өңіріне ат басын 
тіреп, батыр бабамыз атындағы М.Өтемісов атындағы 
университеттің төрінен табылғанына шексіз риза екендігін 
жеткізді. «Ақжол» партиясының басты мақсаты - бізге үлкен 
үміт артып, қолдау көрсетіп, дауыс берген халқымыздың 
сенімін ақтау. Өз елімнің тағдыры үшін қолымнан келгенше 
- еңбек етемін»,- деп өз ойын білдірген депутат «Ақжол» 
партиясы «Алаш» қозғалысының жалғасы ретінде студенттер 
арасында байқау ұйымдастырып жатырғандығын, сол 
байқауға қатысып, жастардың бақтарын сынауға зор 
мүмкіндігі бар екендігін жеткізді.

Өз кезегінде сөз тізгінін алған  халықаралық «Алаш» 
сыйлығының иегері  Қазбек Иса да Сырым, Махамбет, Дина, 
Жұбан, Қадыр, Ақұштап сияқты талай таланттардың кіндігі 
кесілген киелі жерге қонақ болып келгеніне қуанышты екенін 
жасырмады.

Болашаққа бағыт-бағдар салып берген Елбасы 
Жолдауының маңызы жайында айта отырып, мемлекеттік 
тіл мәртебесін асқақтатуға бәріміз үлкен үлес қосуымыз 
қажеттігін баса айтты. 

Жиыннан үлкен әсер алған студенттер мен оқытушылар 
қауымы  «Ақжол» партиясына ақ жол тіледі.

Данагүл ТАЛАПҚЫЗЫ

ҚЫТАЙЛЫҚ ҒАЛЫММЕН КЕЗДЕСУ
2014 жылдың 5 ақпанында «Тарих және құқық» 

факультетінде Пекин ҚХР ШҰАР Қоғамдық ғылымдар ака-
демиясы Тарих институтының ғылыми қызметкері Ахмет 
Шадманның ашық дәрісі өтті. Дәріске тарих және құқық 
факультетінің профессор-оқытушылар құрамы, жас ма-
мандар, студент жастар және БАҚ өкілдері қатысып, Қытай 
Халық Республикасының дипломатиялық қатынастары, 
білім-ғылымы мен мәдениетінің қазіргі жағдайы және болашақ 
даму беталыстары, Қазақстанмен қарым-қатынасы жан-
жақты баяндалды.

Дәріс барысында қытай мұрағат деректері негізінде  Қазақстан 
тарихын зерттеп жүрген тарихшы Ахмет Шадман  Қытайдың 
қазақ халқына, қазақ жеріне әсері жайында айтқан болатын. 
Зерттеуші ғалым қытай тіліндегі деректердің негізінде қазақтың 
тарихына байланысты көптеген еңбектер жазған: «Қазақтар ту-
ралы жазба деректер» 3 томдық еңбегі, «Ежелгі Үйсін мемлекеті», 
«Түрік қағанаты тарихы». 2012 жылы профессор Ван Сяо Пу 
жетекшілігімен Пекинде сынақтан өтті. Қазіргі таңда Үрімші 
қаласында уақ тайпасының тарихын зерттеумен айналысып 
келеді.

Жалпы, Казақстанда қытай деректері бойынша зерттейтін 
тарихшы мамандар аз деуге болады. Бүгінгі таңға дейін орыс 
деректеріне сүйеніп, өз тарихымызды біліп келдік. Ал шындығында 
соңғы жарияланған қытай жылнамаларындағы деректердің 
барлығы біздің қазақ хандарының, мемлекетінің өзіндік саясатын 
дәлелдейді. 

«Қытай деректемелері қысқа, үзінділер түрінде жазылғанымен, 
ұзақ уақытты қамтиды. Бұл жағынан оларға тең келер басқа 
шығармалар әзірге кездескен емес» -дейді қытайлық ғалым.

«Қытай мен түркілердің байланысы, бұлардың бәрі – өте қызық 
тақырып. Егер осылардың бәрін тұтас зерттесек, жалпы адамзат 
тарихына байланысты құнды деректердің көзі ашылады. Біздің 
қазіргі жас маман дары мыздың көбі тіл білгенімен, үлкен тұрғы  да-
ғы шығыстануды, шығыс деректерін зерттеу  арқылы өз еліміздің 
тарихын жазуға деген құлшыныс аз. Олар ды деректануға терең 
тарту үшін шығыс феноменіне қызықтыра білу керек. Өйткені 
шығыс елдері, дүние жүзіндегі алып күштердің бірі. Оның ішінде 

Қытай халқымен  күнделікті араласып отырған көршілес елміз» - 
дейді Ахмет Шадман-ер.

Әрі қарай тереңдей берсек, біз Қытайдың дерегімен, Қытайдың 
ық палы мен Қазақстан тарихы қалай қалыптасқа нын жақсы 
білетініміз сөзсіз. Қазақ тарихы тек қазақ тұрғысынан зерттелетін 
болса, онда тек Қазақстан территориясымен шектелмейді. Тарихта 
бұл территориялық аумақ әлдеқайда үлкен. Бұл мәселе жөнінде 
қытайтанушы тарихшы «Орынбор қазақтары, Қытай қазақтары, 
Өзбек қазақтары тарихы жиналса, қазақтың нағыз тарихы шығады» 
- деп ой бөліскен еді.

Бүгін, міне, өз тарихымыз турасында біраз мәселелер көтеріліп, 
ұсыныстар айтылды. Соларды ескере отырып, көптеген жұмыстар 
жүзеге асатынына сенеміз.

Тамаша дәріс әрі кездесу түрінде өткен басқосуды  
қорытындылаған М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ғылыми 
жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Ә.Қ.Мұқтар тарихшы 
профессор-оқытушылар мен студенттердің  атынан  елі мен жері 
үшін еңбек етіп жүрген ғалым Ахмет Шадманға ризашылық білдірді. 

Асем МЫРЗАБАЕВА 
 «Аймақтану» мамандығының 3 курс студенті
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Құттықтаймыз!!!
2013	жылғы	«Жоғарғы	оқу	орнының	үздік	оқытушысы»	байқауына	жұмыстарын	ұсынған	М.Өтемісов	атындағы	

Батыс	Қазақстан	мемлекеттік	университетінің	оқытушылары	-	Қазақстан	Республикасының	тарихы	кафедрасының	
меңгерушісі,	тарих	ғылымдарының	докторы,	профессор	Т.З.Рысбеков;	қазақ	филологиясы	кафедрасының	профессоры,	
филология	 ғылымдарының	 докторы	 Ғ.Қ.Хасанов;	 экономика	 және	 басқару	 факультетінің	 деканы,	 экономика	
ғылымдарының	 кандидаты,	 доцент	 Г.И.Нестеренко	 «ЖОО-ның	 үздік	 оқытушысы-2013»	 атағын	 жеңіп	 алып,	
мемлекеттік	грантқа	ие	болды.

Республикалық	бәйгеде	ерен	еңбегін	мойындата	білген,	биік	шыңды	бағындырған	ұлағатты	ұстаздарды	Жеңістерімен	
құттықтай	отырып,	шығармашылықтарына	шалқар	шабыт,	қызметтеріне	толағай	табыс	тілейміз!

   Университет ұжымы

«Лучший преподаватель вуза 2013» 
Обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» 2013 года стали советник ректора, доктор 

исторических наук, профессор Туякбай Зеитович Рысбеков, декан факультета экономики и права, канди-
дат экономических наук Галина Ивановна Нестеренко, доктор филологических наук, профессор кафедры 
«Казахская филология» Хасанов Габит Каиржанович.

20 января текущего года в Министерстве образования и 
науки Республики Казахстан под председательством министра 
Аслана Саринжипова состоялось заседание Республиканской 
конкурсной комиссии по присвоению звания «Лучший 
преподаватель вуза».

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Парламента, 
представители государственных органов, центрального 
аппарата партии «Нур Отан», ведущие ученые и педагоги 
страны. 

В 2013 году в конкурсе приняли участие 555 человек из 
92 вузов. В результате конкурсного отбора определены 200 
претендентов на присвоение звания «Лучший преподаватель 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
из Южной Кореи

Сотрудник IT-отдела инженер-электронщик Самат Фаизуллин прошел стажировка в Международной компании Sae 
Kyung Itech (Южная Корея Сеул) по президентской программе «Болашак».

Южная Корея занимает первое место в мире по уровню 
доступа, использования и владения навыками информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Изучение опыта такого 
успеха в Южной Корее имеет важное влияние на экономическое 
развитие и конкурентоспособность нашей страны. 

Программа стажировки включала прослушивание лекцион-
ного материала и посещение различных организаций, активное 
участие в дискуссиях и обсуждениях существующих систем 
ИТ в Казахстане и Южной Кореи с анализом слабых и сильных 
сторон, возможностей и выявления угроз. 

-В рамках стажировки я подробно ознакомился со страте-
гией IT839, изучив которую возникла необходимость необхо-
димость применения таких технологий, как Digital Multimedia 
Broadcasting, RFID, телематикс, VoIP, в сфере информационно-
коммунникационных технологий Республики Казахстан. Считаю, 
что внедрение вышеперечисленных технологий позволит ИТ 
индустрии Казахстана выйти на передовые места, - сказал 
С.Фаизуллин.    

Одним из важных направлений стажировки было изучение 
технологий по разработке гео-информационной системы, ко-
торая в данный момент отсутствует в Казахстане и является 
актуальным вопросом для разработки данной системы в нашей 
стране. 

По словам Самата Джангельдиновича, в ходе стажировки 
удалось познакомиться не только с новейшими разработками, 
но и с самими ведущими ИТ-специалистами известных центров, 
лабораторий и фирм. Получен информационный материал, 
который может быть использован при подготовке учебных ма-
териалов. Получены новые знания о работе таких крупнейших 
университетов, как Сеульский национальный университет, 
Кибер университет и другие. 

-Отличная организация стажировки, за что огромная 
благодарность ректору университета Асхату Салимовичу 
Имангалиеву, директору Департамента международного сотруд-

ничества Светлане Санжаровне Кулмагамбетовой, директору Департамента информационных технологий Даурену Гариповичу 
Габдуллаеву и зам.директора ИТ Назбеку Ахметұлы Жүсіпқали, позволила в короткие сроки выполнить большую программу и 
получить не только много знаний, но и много положительных эмоций, - сказал Самат Фаизуллин.

Спортивные каникулы
Зимние каникулы вновь ознаменовались Спартакиадой 

преподавателей и сотрудников ЗКГУ им. М.Утемисова.
27 января стартовала традиционная ежегодная 

Спартакиада преподвателей и сотрудников нашего 
университета, организованная кафедрами физкультуры 
и спорта и спортивных дисциплин.

Праздничный настрой сменился азартом спортивных 
соревнований. Команды семи факультетов и администрации 
вновь сошлись на спортивной площадке Дворца спорта клуба 
«Акжайык» ЗКГУ. Самыми горячими были соревнования по 
волейболу и перетягиванию каната, хотя приложить все усилия 
пришлось и в других видах спорта. Но судейская коллегия 
подсчитала очки и подвела итоги. Места распределились 
следующим образом: 

Шахматы 
1место – педагогический факультет
2 место – факультет культуры и искусств
3 место – физико-математический факультет
Шашки
1 место – физико-математический факультет
2 место – филологический факультет
3 место – педагогический факультет
Настольный теннис
1 место – естественно-географический факультет
2 место – педагогический факультет
3 место – музыкальный факультет
Дартс
1 место – факультет экономики и права
2 место – команда администрации ЗКГУ
3 место – факультет культуры и искусств
Перетягивание каната
1место - факультет культуры и искусств
2 место – естественно-географический факультет
3 место – физико-математический факультет
Волейбол
1место - физико-математический факультет
2 место - факультет культуры и искусств
3 место - факультет экономики и права

В общекомандном зачете победителями стали спортсмены 
физико-математического факультета. Второе и третье 
место заняли команды факультета культуры и искусств и 
педагогического факультета.

Все команды получили денежные призы.
Лучшие игроки награждены спортивными формами.

Современная библиотека – 
современные требования

В н ач а л е н ы н е ш н е г о 
у ч е б н о г о  г о д а  н а у ч н а я 
библиотека ЗКГУ приняла 
у ч а с т и е  в  к о н к у р с е 
библиотечных  блогов по 
творчеству казахской поэтессы 
Фаризы Унгарсыновой и вошла 
в двадцатку лучших.

Н а ц и о н а л ь н а я 
а к а д е м и ч е с к а я 
б и б л и о т е к а  Ре с п у б л и к и 

Казахстан в Астане в рамках ежегодной республиканской акции 
«Одна страна – одна книга» - 2013 объявила Международный 
конкурс библиотечных блогов по творчеству Народного 
писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, 
поэтессы Фаризы Унгарсыновой.

В обществе растет интерес к литературе и национальной 
в частности. Этот конкурс призван популяризировать 
творчество народной поэтессы, а также активизировать поиск 
и выявление новых форм работы библиотек с читателями. 
Кроме этого конкурс выявлял уровень медиаграмотности 
библиотечных специалистов в области библиотечного 
блогерства. По условиям организаторов в конкурсе могли 
принять участие все виды библиотек.

В социальной сети facebook было организовано открытое 
голосование, где наша библиотека заняла второе место и 
вошла в число 20 проектов, составивших шорт-лист, лидеров 
которого выявит экспертная комиссия из числа известных 
писателей и поэтов, специалистов библиотек, видных иссле-
дователей литературы и общественных деятелей.

Научная библиотека ЗКГУ им. Махамбета Утемисова за 
активное участие в конкурсе получила памятный сертификат 
и подарочный экземпляр сборника лирических стихотворений 
разных лет народной поэтессы Фаризы Унгарсыновой. К слову, 
библиотека нашего университета была единственной из числа 
вузовских библиотек

Новости библиотеки

вуза» из 63 высших учебных заведений страны. Среди 
них 46% составляют доктора наук, 50% – кандидаты наук, 
представляющие технические, педагогические, медицинские, 
сельскохозяйственные, экономические, юридические и другие 
науки. В числе лучших преподаватели ЗКГУ им. М.Утемисова 
Туякбай Зеитович Рысбеков, д.и.н., профессор, советник ректора, 
Галина Ивановна Нестеренко, к.э.н., декан факультета экономики 
и права, Хасанов Габит Каиржанович, д.ф.н., профессор кафедры 
«Казахская филология».

Данный грант дает преподавателям вузов возможность 
пройти зарубежную стажировку в ведущих университетах мира, 
реализовать свои научные и образовательные проекты.
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АУҒАН АҚИҚАТЫНАН...
    

Жастығыңмен жауға атылдың оқ болып,                          
Әндететін кезің еді  төс керіп.
Жаудың оғы сан мүшеңді төрт бөліп, 
Кейбіреуің кеттің мүлде жоқ болып-, деп от ауызды 

ақындарымыз жырлағандай, қаншама баланың әкесі, ағасы, 

тіпті аталары Ауған соғысына алынып,  мерт 
болды. Олардың арманы ұйықтаса түсінен, оянса 
есінен кетпеген тәуелсіздік  емес пе еді?! Сол үшін 
де «қара қазан, сары бала» қамы үшін соғысқа 
аттанды емес пе?!

 Иә, тарих жылнамасынан өзінің қаралы, 
нәубет жылдарымен орын алған зұлматтың бірі - 
Ауған соғысы. Міне, кеңес әскерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 25 жыл толып отыр, ендеше көзі 
тірі интернационалист жауынгер ағаларымыз 
бен аталарымызды құттықтап, олардың ерлігін 
өскелең ұрпаққа насихаттаймыз. Ауған соғысының 
тарихына тоқталып өтер болсақ, 1979 жылы 
2 желтоқсанда Кеңес үкіметінің ұйғаруымен 
Ауғанстан жеріне Кеңес әскерлерін енгізу туралы 
шешім қабылданған. 10 жыл бойы байтақ елдің 
тыныштығын бұзып, бұл дүниеден бейхабар 
періштедей жаны пәк сәбилердің шырылын 

шыңыпауға шым батырған Ауғанстандағы сұрапыл соғыс 9 жыл 
10 айға созылған. Қазақстаннан Ауған соғысына 22 000 адам 
қатысып, олардың 761-і қаза тауып, 21 адам хабарсыз кеткен. 
Ауғанстан жерінде интернационалдық борышын атқарған 
Қызыл Армия жауынгерлерінен басқа, қауіпсіздік қызметінің 

На афганских путях мы резины протерли немало,
Наломали, нажгли, не без помощи духов, машин.
Здесь сердца очень многих стучать навсегда перестали,
И как мне дальше жить, я еще до конца не решил.

Б.Уранов

На встречу были приглашены ветеран-афганец войны 
Н.Б.Аталов - представитель Общественного объединения 
«Западно -Казахстанский областной союз ветеранов 
Афганистана» в Астане, ветеран-афганец О.В.Пимонов 
- председатель Общественного объединения «Западно-
Казахстанский областной союз ветеранов Афганистана, 
казбатовец М.А.Нурханов - заместитель председателя 
Общественного объединения «Западно-Казахстанский 
областной союз ветеранов Афганистана», ветеран-афганец 
М.Ж. Есбулатов - учитель СОШ №22 г.Уральска, казбатовец 
М.Амиргалиев, преподаватель НВП УКГНОТ. Целью встречи 
было воспитание патриотизма студентов, мужества, веры и 
ответственности.

Студенты с замиранием сердца слушали, как они призвались 
в армию, как попали на войну, нашли новых друзей и как теряли 
их в бою. «Ребят похоронили на родной земле, но души их 
остались там, где настигла их смерть…», - с горечью сказал о 
погибших боевых друзьях Мухтар Есбулатов.

-Там, на афганской земле, одна мысль не покидала меня – 
вернуться живым домой. Сейчас бы я еще добавил – здоровым, 
ведь избежать ранений не удалось…

Но ни раны, ни документ об инвалидности, ни боли от 
контузии не мешают ему быть в строю, заражая всех вокруг 
оптимизмом. Ведь несмотря ни на что, он все еще может 
подтянуться раз 25 на перекладине, да, приняв упор лежа, 

Ушедший на необъявленную войну в мирное время, он с 
оружием в руках защищал интересы своей Родины далеко 
за ее пределами. Приказы командиров не обсуждаются – 
это незыблемый закон воина во все времена. Солдаты до 
последнего дня крепко держали в руках оружие, не щадя себя, 
выполняли приказы командования. И цена тому – 27 погибших 
и 1 пропавший без вести только из Западно-Казахстанской 
области.

Предполагалось, что встреча продлится один академический 
час, однако более тех часов, затаив дыхание слушали студенты 
рассказы и пожелания ветеранов.

Сегодня спустя столько лет нет больше этой идеи и этой 
державы, ради которой они воевали. Но у них осталось чувство 
патриотизма, которое нам, молодым, стоит перенять. Я верю, 
что студенты сделают из “урока жизни” правильные выводы. Не 
смотря на то, что на долю тогда ещё юных Афганцев выпало 
такое испытание жизни, война, развал страны, они не сдались. 
Вопреки всему, они выжили, и сегодня вносят свою лепту 
в воспитание подрастающего поколения. Отрадно, что они 
занимаются этим, потому, что они знают цену жизни, любви и 
что такое быть патриотом. Рука об руку вместе с ветеранами 
афганской войны работают «казбатовцы» - военнослужащие 
миротворческих сил, принимавшие участие в «горячих точках». 
В настоящее время они не имеют никакого статуса, но желание 
свои силы, знания и умения применить в мирных целях на благо 
Родины огромно. 

Как сказал один из гостей: «Быть солдатом защищать свою 
родину, это  удел настоящих мужчин. В армии не всегда всё 
сладко, как, впрочем, в жизни. Армия - это суровая и настоящая 
школа жизни”. И  наши гости благодаря своему характеру, муже-
ству, сумели всё это пройти, не потеряв веру в жизнь.

Из зала поступил вопрос, насколько они социально 
защищены, в частности, получили ли квартиру. На что 
М.Есбулатов ответил: «Пока нет. Но я жду и верю, что когда-
нибудь обязательно все будет. Я не теряю надежды. И до своего 
пятидесятилетия обязательно справлю новоселье».

Они умеют справляться с трудностями, их позитивный 
настрой на жизнь  заряжает всех, кто находится рядом с ними. 

В завершение они сказали простые слова, в которых кроется 
мудрость: «Никогда, никогда, никогда, не сдаваться!»

Нурдаулет ЕРБУЛЯКОВ, 
студент 1-го курса филологического факультета

және ішкі істер органдарының көптеген қызметкерлері де 
болған. 

 Ауған со ғысы ардагерлер ін ұмытпай, ерл ік тер ін 
ұрпаққа ұлықтау мақсатында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті филология факультетінің 
т ілдерді оқытудың практикалық курсы кафедрасының 
ұйымдастыруымен ақпан айының 13-ші жұлдызы күні «Ауған 
ақиқаты» атты тақырыпта кеңес әскерлерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 25 жыл толуына арналған Ауған соғысының 
ардагерлерімен кездесу кеші өткізілді. Табиғаты да, тарихы да 
өзгеше Ауған соғысы туралы әңгімелерімен бөлісу үшін «БҚО 
Ауғанстан ардагерлері одағы» қоғамдық бірлестігінің Астана 
қаласындағы уәкілі Аталов Нұрлан Берқайырұлы, ««БҚО 
Ауғанстан ардагерлері одағы» қоғамдық бірлесітігінің төрағасы 
Пимонов Олег Викторович, «БҚО Ауғанстан ардагерлері 
одағы» қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Нүрханов 
Мерлан Аманжолұлы және Орал қаласындағы №22 ЖОББМ 
мұғалімі, «Қызыл жұлдыз» орденінің иегері  Есбулатов 
Мухтар Жоламанұлы студенттермен кездесті. Олар өздерінің 
еңбектерін елеп, бүгінг і кездесу кешін ұйымдастырған 
оқытушыларға шексіз алғыстарын білдірді. 

Өзекті ойлы,  жарқын да ашық пікір алмасу кеші төмендегі 
жыр шумағымен аяқталды.

Өтер жылдар, уақыт тағы алыстап, 
Тағдыр талай тауқыметін табыстар.
Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың
Ауғандағы азап шеккен арыстар!

Өз тілшіміз

АФГАНСКАЯ ВОЙНА: как это было
23 декабря 1979 года по просьбе Афганского правительства СССР вводит войска в качестве интернациональной 

помощи молодому демократическому государству, которая превратится, как мы помним из истории, в бессмысленную 
кровопролитную войну продолжительностью в 10 лет. В 1989 году 15 февраля последний советский солдат покинул 
Афганистан.

В стенах нашего вуза состоялась торжественная встреча с ветеранами Афганской войны, приуроченная к 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана. Встречу организовала кафедра практического курса изучения языков под 
руководством заведующей, доцентом, к.ф.н. Д.Ж.Кусаиновой.

отжаться на зависть молодежи. Еще и шутит, обращаясь к 
студентам: «А ну-ка, кто со мной посоревнуется?»

-Понятия «откосить от армии» в наше время не было. Это 
было позором, если тебя не брали на службу в Вооруженных 
Силах. Да что там, на таких девчата не глядели! Если ты 
мужчина – ты должен отслужить положенное, и точка, - уверен 
ветеран Есбулатов и добавил: - Желаю вам, молодое поколение, 
чтобы вас награждали лишь мирными медалями и орденами за 
успехи в спорте, науке, труде, но упаси вас Всевышний от войны.

Олег Викторович Пимонов в беседе со студентами был 
мало эмоционален, но каждое его слово - словно из свинца, 
четкое и весомое.

-Наш Союз ветеранов Афганистана не первый год работает 
с детьми. Поначалу это были летние лагеря для так называемых 
трудных подростков и сирот. Ребята жили в палатках, учились 
основам военного дела, обращению с оружием. Со временем 
стали обращаться и «благополучные» ребята. Мое мнение: 
каждый молодой человек должен уметь хотя бы разобрать-
собрать автомат. Просто потому, что он мужчина.

С ветераном не поспоришь, ведь он не на словах знает цену 
мужеству. По сути, афганцы сегодня выполняют очередной 
подвиг, направляя энергию молодых в правильные русла. 
Проводят благотворительные акции в детских домах, встре-
чаются со школьниками. И это всё они делают ради будущего 
поколения, страны, отдавая свою любовь, время безвозмездно.

Афганистан – ты стих души моей
О верности Святой солдатской чести,
О памяти той круговерти дней,
Где всё смешалось: ложь и правда вместе. 

Е. Коновалов

Мирная профессия майора Тена
В.И.Тен в настоящее время преподает в ЗКГУ им.М.Утемисова 

будущим учителям НВП военное дело. Хотя привычнее ему, 
согласно уставу, выполнять и отдавать приказы, которые 
должны исполняться беспрекословно. Ведь он прошел 
афганскую войну, где расплатой за нарушение была далеко 
не гауптвахта – расплатой была жизнь. Он вернулся живым с 
той войны, чтобы рассказать молодежи, какова цена мужской 
дружбы, силы духа и верности оружию.

В музее была организована встреча студентов, по большей 
части парней, с участником афганской войны, майором 
Вильямсом Ивановичем Тен 25 лет прошло с тех пор, когда 
закончилась эта война. Историкам и политикам придется еще 
долго оценивать риски тех лет, спорить о нужности и ненужности 
для нашего народа таких жертв. Но почти десять лет солдаты и 
офицеры, не усомнившись ни на минуту, исполняли свой ратный 
долг. Под палящим солнцем, под проливным свинцовым огнем 
душманов, день и ночь, взрываясь на минах и обстрелянные с 
невидимых горных точек стингерами, в каждом мирном жителе 
ожидая врага, несли боевую вахту. Солдаты срочной службы 
– полтора года, офицеры – два года. Об этом был фильм и 
слайды, продемонстрированные для собравшихся студентов, 
в честь гостя был дан концерт.

Он прибыл в Афганистан командиром взвода в звании 
лейтенанта. Под его командованием – мальчишки 18-20 лет, на 
которых, на первый взгляд, будто по какой-то странной случай-
ности возложили обязанность с оружием в руках в тяжелейших 

условиях вести колонны тяжелой техники. Колона – это 40-50 
автомашин, движущихся с севера на юг и с юга на север. 

Воспоминания живы, несмотря на прошедшие десятилетия. 
Дорога – это высокогорный Саланг, стратегический перевал 
в горах Гиндукуш, связывающий северную и центральную 
часть страны. Это тоннель длиной 2,67 км и шириной 6 м. В 
нем дважды произошли случаи массовой гибели советских 
солдат, задохнувшихся выхлопными газами из-за ДТП и 
образовавшейся пробки. Только в 1986 году будет проведена 
электрификация и установлена система вентиляции. 

-Солдатам-водителям выдавался автомат с боезапасом. 
Но это больше для поднятия духа воина. Если обстрел, то ав-
томат вряд ли спас бы. Температура воздуха от палящей жары 
днем до серьезного мороза ночью, и так все время службы, - 
рассказывает ветеран. 

Груженные боезапасом грузовики являлись на открытой 
всем ветрам горной дороге незащищенной мишенью. Нельзя 
останавливаться ни на минуту, ведь на узкой горной дороге 
негде развернуться. Бывало, что сломанную технику танком 
сбрасывали в ущелье, поскольку колонне нельзя выбиваться 
из графика, где любая заминка - это смерть. Замыкающим в 
колонне сам лейтенант Вильямс Тен на грузовике с запчастями. 
Всякое повидал офицер за время службы, одним словом 
– война.

Вильямс Иванович не любит говорить о той войне, да и 
боевые награды носит лишь в самых редких случаях. Он учит 
молодежь жить в мире, но в любой момент быть готовыми с 
оружием в руках защитить Родину.

25 ЛЕТ ВЫВОДУ СОВЕСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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Нурбол – чемпион!
На официальном сайте Международной федерации самбо о Нурболе Серикове написано следующее: «В весе 68 кг ярким 

выдался поединок между казахом Нурболом Сериковым и Гором Казаряном из Украины. Зацеп изнутри на 4 балла казахско-
го борца был мощнее, красивее, а главное – эффективнее, оцененного в 2 балла броска через спину с колен украинца, и в 
итоге бронзовая медаль уезжает в Казахстан. Вторая «бронза» в этой весовой категории у Павла Лангвиненко из России».

членом сборной РК по самбо – Нурбол независим материально и 
может помогать своим близким.

Поступив в седьмой класс спортшколы в Уральске, он редко 
бывает в родном ауле Абиш Казталовского района. После окон-
чания школы поступил в ЗКГУ по государственному гранту и про-
должает заниматься полюбившимися еще в школе самбо и дзюдо. 

Сейчас он известный в мире спортсмен, претендующий на 
призовые места на мировых соревнованиях. Ведь за плечами 
третьекурсника Серикова «золото» на ЧА-2011, «бронза» на ЧМ-
2011, «бронза» на ЧМ-2012, «золото» на ЧА-2013. И это не говоря 
о чемпионатах Республики, где он смело берет медали.

Совсем недавно Нурбол привез с Этапа Кубка мира «Открытый 
чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы президента 
Республики Беларусь», который проходил 19-20 февраля в Минске, 
бронзовую медаль.

-На очереди чемпионат Республики Казахстан в Талдыкоргане. 
Сейчас начинаются сборы, - поделился планами Нурбол. – 
Двенадцать стран ближнего и дальнего зарубежья соревновались 

в Минске, команда Казахстана смело идет на втором месте, усту-
пая лишь атлетам из России.

У Нурбола, как и у любого спортсмена есть мечта: завоевать 
золото на чемпионате мира и если самбо станет олимпийским 
видом спорта – то и стать чемпионом олимпийских игр. И для этого 
у него есть все шансы.

Когда паспортный возраст – не помеха
Что для вас слова – здоровый образ жизни? Как правило – это лишь слова. Пусть 

и пробовали мы иногда начать день с зарядки, хоть раз в жизни делали утреннюю 
пробежку и, соблазнившись на красивую спортивную форму в витрине магазина, 
убеждали себя со следующего понедельника регулярно посещать тренажерный зал.

Для героя встречи, организованной руководителем музея ЗКГУ М.К.Есикеновой, 
это не пустые слова. Он ведет здоровый образ жизни.

-Человек – биосоциальное существо, т.е. когда биологиче-
ские потребности уложены в социальные рамки. Это значит, 
чтобы быть здоровым, нужно личное желание и законодательно 
утвердить необходимость вести здоровый образ жизни. В нашей 
стране Президентом издан указ о здоровом образе жизни. Дело 
за малым – исполнять пункты документа. Ведь главная ценность 
любого государства – это его гражданин, - утверждает Владимир 
Леонидович.

Ранее он читал лекции в обществе «Знание», в настоящее 
время является постоянным лектором в Центре переподготовки, 
повышения квалификации и обучения государственному 
языку государственных служащих. Темы читаемых лекций 
«Мониторинг состояния системы государственной службы 
в РК», «Анатомические методы в системе управления», на 
первый взгляд далеки от тех дисциплин, которые Мельников 
преподает в университете. Но в этом сам Мельников, каким его 
знают многие, а его и действительно знают многие, как человека 
неравнодушного, целеустремленного, стремительного, органи-
зованного. Кстати, у него никогда не было мобильного телефона. 
Четкость и организованность позволяет ему быть в нужном месте 
в нужное время. И своим образом жизни доказывает, что человек 
сам творец свой жизни.

Кстати, проверить свой биологический возраст, пройдя 
систему тестов, Владимир Леонидович предлагает любому. 
Вот и мне захотелось узнать, сколько же лет моему организму. 
Результат был неутешительный, превысив в полтора раза мои 
настоящие года. Значит, пора доставать спортивную форму и 
бегом в спортзал разворачивать время вспять, чтобы для начала 
вернуть свои паспортные данные.

М.ДЖУМАГАЛИЕВА

-Что в к люча -
ет в себя это по-
нятие? Это дви -
жение, разумное 
отношение к себе, 
культура здоровья. 
О ч е н ь  м н о г о 
составляющих. И 
питание, и здоровый 
сон, физическая 
ак тивнос ть.  Д ля 

человека, занимающегося спортом не страшны никакие болезни, 
- так объясняет Владимир Леонидович Мельников, физиолог, 
биолог, обладатель звания «Лучший преподаватель вуза-2012», 
спортсмен, педагог, как можно жить долго и без болезней. 

Увлечений и интересов у преподавателя Мельникова 
много. Являясь действующим спортсменом, членом сборной 
РК по полиатлону, он неустанно повторяет – нет ограничений 
по паспортному возрасту, если твой биологический возраст 
показывает вашу молодость и здоровье. В свои шестдесят он 
имеет биологический возраст – 39! 

Любит побродить по лесу, собирая лесные яголы и грибы. 
Кстати, советует он, не стоит варить варенья, уничтожая ценность 
ягод, лучше заморозить. И холодными зимними вечерами 
достать из глубин морозильной камеры ароматные ягоды, да и 
побаловать свой подмерзший организм живыми витаминами. 
Чем не профилактика? Еще любимый отдых - посидеть на берегу 
с удочкой.

Развивать мозг, давая ему пищу для размышлений, можно 
прекрасным способом – за любимой книгой. Он любит литературу 
с элементами анализа, один из интересующих его авторов из 
современных – азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев.

Побед на    
              «короткой дорожке»!

7 февраля загорелся огонь 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Любители зимних видов 
спорта вдоволь и от души 
поболели за олимпийцев, в 
числе которых наши земляки. 
Более того, честь представлять 
Ка з а хс т а н н а Ол им пи а д е 
выпала студентке четвертого 
к у р с а  п е д а г о г и ч е с к о г о 
факультета Инне Симоновой. 
Она единственная девушка, 
представившая команду по 

шорт-треку, что буквально переводится как «короткая 
дорожка».

На ХХII Олимпийских играх в Сочи из ЗКО участвовали 4 
спортсменов. Все они шорт-трековцы — Инна СИМОНОВА, Айдар 
БЕКЖАНОВ, Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, Азбал АЖГАЛИЕВ. К 
сожалению, не попала на Олимпиаду Ксения Мотова, одно-
курсница Инны Симоновой, которая прошла отборочные сорев-
нования. Но лицензия была выдана лишь на одну спортсменку. 
Впрочем, Ксения не унывает – это не последняя олимпиада! 

Буквально на несколько часов прибыли в родной Уральск 
шорт-трековцы после завершения игр. А впереди уже подготовка 
к Чемпионату мира. Аким области Н.А.Ногаев лично поздравил 
олимпийцев, вручив в качестве подарка айпады.

Плотный спортивный график не позволил Инне Симоновой 
побывать в университете. Поэтому мы дружно желаем Инне 
Симоновой побед. Об Инне говорят: спортсменка, активистка, 
красавица, отличница, что немаловажно для студентки. В 
плотном графике ежедневных тяжелых тренировок она находит 
время участвовать в студенческих мероприятиях. Немногие 
знают, что Инна прекрасно поет и сочиняет стихи. Но за об-
разом хрупкой, романтичной натуры скрывается настоящий 
бойцовский характер и мощный спортивный дух и сила. Первую 
бронзу Инна завоевала в 2003 году в многоборье по шорт-треку. 
Она многократный чемпион Казахстана и четырехкратный 
абсолютный чемпион КЗ. На международных соревнованиях 
выступает с 2007 года. Была 12-ой на чемпионате мира среди 
юниоров, входила в тридцатку на этапах Кубка мира среди 
взрослых. 

-Она достойный олимпиец! – уверены преподаватели и 
друзья.

И это можно сказать о каждом из членов сборной шорт-
трека, которая сформирована на базе уральской команды. К 
слову, Нурберген Жумагазиев является выпускником нашего 
университета.

Попасть на олимпиаду и заявить о себе на олимпийском 
уровне – высокое достижение и успех для молодой команды по 
шорт-треку. Большие победы у наших – еще впереди!

Марта ДЖУМАГАЛИЕВА

Однокашники знают его как скромного и надежного товарища. 
И для младших сестер и мамы – он главная и единственная опора. 
Благодаря успехам в спорте – а он уже четвертый год является 

Футболдан өткізілген тартысты дода
Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің “Қазақстан-2050” стратегиялық бағдарламасында 

халықты салауатты өмір салтына ынталандыруды басым бағыттың бірі ретінде атап 
көрсетті. Елбасының жыл сайынғы Жолдауын насихаттауды біздің университетіміз бүгінде 
дәстүрге айналдырған. Тәрбие бөлімі «Ақжайық» спорт клубымен бірлесе отырып, әр 
жұманың жексенбі күнін студенттердің нағыз демалыс күніне айналдыру мақсатында түрлі 
бағыттағы спорттық шаралар ұйымдастырып отырады.  Болашақ педагог  тәрбиелеумен 
қатар дені сау, жан-жақты дамыған үздік маман қалыптастыру - басты мақсат. Өйткені, 
бүгінгі болашақ педагог маман - ертеңгі жас толқын тәрбиелеуші ұстаз-тұлға. Осындай игі 
бастама жалғасы болып Елбасы Жолдауын іске асыру және 22-ші қысқы олимпиадада 
Қазақстан құрама командасын қолдау мақсатында ақпан айының 16-сы күні  БҚМУ спорт 
сарайында университет жатақханасының студенттері арасында ФИФА шағын футболдан 
жарыс өткізілді.

Жарыста жатақхана студенттерінен құралған 8 команда 
бақтарын сынады. Салауатты өмірді насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған бұл шараға барлық студенттер қауымы 
ерекше ынтамен, жоғары белсенділікпен қатысты. Ойын әділ, 
тартысты әрі жоғары деңгейде өтті деп айтуға толық негіз бар. 
Бұл додада баптары мен бақтары қатар шапқан  шын мықтылар 
оза шауып, жүлделі орындарды қанжығаларына байлады. I-ші 
орынды «Арлан» командасы иеленді, II-ші орынды «Батыс» 
командасы еншілесе, III-ші орын «Батыс2» командасының 
қоржынында. I, II, III орын иеленген командалар «Ақжайық» 
спорт клубының және студенттік кәсіподақ сыйлықтарымен 
марапатталды. 

«Дені саудың - жаны сау» демекші футбол біріншілігін 
өткізудегі негізгі мақсат - студенттерді  салауаттылыққа 
ынталандыру, дене тәрбиесі және спортпен айналысуға үгіттеу. 

Себебі, елді күні ертең ілгері 
апаратын, биікке жетелеп, өрге 
шығаратын, атын танытатын 
– сауатты, білімді, дені сау 
жастар. Бүгінгі жастар - тәуелсіз  
елдің болашақ тұтқасын ұстар 
ел азаматтары. Сондықтан, 
мұндай игі бастаманың негізгі 
мақсаты - дені сау өскелең ұрпақты  уақытын тиімді пайдаланып, 
туған елі үшін ерінбей қызмет жасайтын, өмірден өз орындарын 
адаспай табатын барлық жағынан дайын тұлға ретінде 
қалыптастыру. Осындай спорттық кездесулер үнемі өткізіліп, 
студенттердің бос уақытын қалт жібермей, осындай игі істерге 
барлық жастарды жұмылдырып отырған тәрбие бөлімі және 
«Ақжайық» спорт клубына ризашылығымызды білдіре отырып, 

болашақта да осындай шаралар елеусіз қалмай, әлі де өз 
жалғасын табады деген үміттеміз. Мұндай жиындар жүзеге 
асырылып тұрса, азат елдің ертеңі - жалынды жастар үшін нұр 
үстіне нұр болар еді.

А.С. ТАТАХАНОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2-курс студенті 
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Аяулы ана, білікті басшы
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «XXI ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Бар 

білімнің қайнар көзі – кітапхана»,-  десе, сол кітапхананың тіршілігіне жан беретін, ұлттық 
құндылықтар мен оқырмандар арасын жалғастырушы кітапханашылар десек артық болмас. 
Қызығы мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір-ақ ауыз сөзбен жеткізу 
мүмкін емес, жұрт көп біле бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жай-
лы бағыт- бағдар алуы үшін   жан-тәнімен беріліп қызмет атқарып жүрген кітапханашылардың 
еңбегі ұшан-теңіз. Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел 
игілігіне жаратып жүрген кітапханашылар – абыройлы мамандық иелері.

кітапханасының жаңа директоры. Бұл заманда 
әйелдер ұжымын басқару өте қиын. Өйткені 
адамдарын өзі таңдай алмайды. Биліктің, оның 
айналасындағы  пысықайлардың айтқанынан 
шыға алмайды. Ал олардың алып келгені 
іске жанып тұрса не дерсіз. Білімі болмаса 
да, жанжалқұмар, аурушаң, өмірде сылтауы 
бітпейтін бір міскіндер болып келеді. Солардың  
бәрінің ыңғайын табу қажет. «Қасқырды тәте,  
ешкіні жәке»  деуге тура келеді. Сөйтсе де, 
құдайға шүкір. Көпсалалы, көп жерге орналасқан 
кітапхана алып механизмдей бір демде, бір 
талаппен, жақсы ұйымдастықпен жұмыс істеп 
келеді.  Мен – кітапхананы, оның қыздарын көп 
жылдардан білемін және өте ынтымақпен жұмыс 
істеп келемін. Қыздар күшімен талай тамаша 
әдеби-кеш, дөңгелек үстел, жиын-конферен-
циялар өтті. Облыс зиялыларымен кездесулер 
оздырылды. Бәрінде Тоты-құс  - басшы, біз 
– қосшы. Осы одақ мызғымасын, бірлесіп білім 
кірпішін қалалық, жастан жасқа асып, еңбегің 
жана берсін, айналайын Тоты-құс». 

Ал, бірегей білім ордасы М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
профессоры Абат Сатыбайұлы былайша ой 
өреді: «Күнделікті өмірде жүрген жүрісінің 
дыбысы білінбейтін, басқан аяғының сыбысы 
сезілмейтін, қарауындағы қызметкерлеріне 
ажыраймай-ақ, бажыраймай-ақ, дауыс көтеріп 
ақырмай-ақ, жұдырығымен үстелді ұрғыламай-
ақ мойнындағы мол жауапкершілікті ісін асқан 
тиянақтылықпен жүзеге асырып, әр нәрсені 
қыздың жинаған жүгіндей аса талғампаздықпен 
ерінбей-жалықпай атқаратын, қашан да өз 
ісіне бірегей сүйіспеншілікпен, мағыналы 

Үй шаруасымен қатар, өзіне тапсырылған 
қоғамдық жұмысты да абырой биігінде атқара 
білген қыз-келіншектердің күш-қайратына ер 
азаматтардың өзі қызыға қарайтыны да рас. “Еңбек 
- бәрін де жеңбек” қағидатын әр кез арқау етіп 
жүрген әйел аналардың бірі – Тоты Еркінқызы. Қос 
тізгінді тең ұстау – Тәңірдің сүйікті пендесіне берер 
сирек сыйы. Ол - үйде ана,  қызметте басшылықты 
қоса алып жүрген нәзікжандылардың бірі. Оған 
жасандылық пен жағымпаздықты жаны сүймеу, 
адамдық пен адалдықтың жолын білу, ешкімнің 
ала жібін аттамау секілді өмірлік қағидалар тән. 

Тынымсыз еңбектен қол үзбейтін, терең 
білімнің тұнығы -  бетке ұстар білім ұясының  
қайнар көзі кітапхана тізгінін қолға ұстай отырып, 
осынау  жауапкершілігі мол қызмет сапында 
аянбай еңбек етіп келеді.  2013 жылы ғылым күні 
қарсаңында Қазақстан Республикасы Жоғары оқу 
орындарының қауымдастығы Тоты Еркінқызының 
тынымсыз  еңбегін ескере келе, университеттің 
оқу үрдісін қазіргі заманға сай оқулықтармен, 
қазақ тіліндегі оқу құралдармен қамтамасыз 
ету жолындағы нәтижелі табыстары үшін Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы қола медальмен мара-
паттады. Республикамыз бойынша бұл марапатқа 
еліміздің алдыңғы қатарлы бес жоғары оқу 
орнының кітапхана директорлары ғана ие бол-
ды. Осы бағыттағы жүйелі жұмыстың арқасында 
ғылыми кітапханамыздың тасы өрге домалап, 
заман талабына сай ақпараттық жаңа технология-
сы күннен-күнге қарыштап дамуда.  Болашақта 
университет басшылығының қолдауымен 
ғылыми кітапхана жұмысын түгелдей дерлік жаңа 
ақпараттық технологиямен қамтамасыз ету, яғни 
ғылыми кітапхана жұмысына ақпараттандыру 
жүйесін енгізу көзделіп отыр. Еліміздің ертеңі 
өскелең ұрпақтың сапалы білім алуы жолын-
да жасалып жатырған игі істерге университет 
басшылығы да алғашқы ретте қолдау білдіруде. 

Ана - тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, 
бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. «Алып анадан 
туады» дейді халқымыз. Дүниеде анасыз адам 
жоқ. Қаламы жүйрік жазушы да, данышпан ғалым 
да, ел бастаған көсем де, сөз бастаған шешен 
де ана көкірегінен нәр алып өскен. Ана - барлық 
өмірдің бастауы. Ол өз сәбиін мәпелеп өсіреді, 
жақсылыққа баулиды. Тоты Еркінқызы да құдай 
берген қос қарлығашы - екі қызының аяулы  ана-
сы. Бүгінде Тоты Еркінқызы бойжетіп қалған қос 
перзентіне әке орнына әке, ана орнына ана бола 
жүріп, оларды  қанаттыға қақтырмай  тәрбиелеуде 

екінің бірінің қолынан келе бермейтін қажырлық 
пен қайраттылықты танытуда. Тоты Еркінқызы 
өз мамандығын сүйе білетін бірегей мамандар 
қатарынан. Қызмет бабында талапшыл, шын-
шыл, батыл, адамгершілігі мол, жүрегі нәзік,  
жығылғанға сүйеу бола білетін басшы.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
деген ғибратты түйін бары мәлім. Осы орай-
да университетіміздегі ұлағатты ұстаз-ғалым 
Серікқали Ғабдешұлы Тоты қарындасы, әріптесі 
жөнінде былайша толғанады: «Қайран қазақтың 
Қабдоловы:  «Шарабасов қайғырсаң да,  қуансаң 
да кітапханаға бар. Ол жер жұмақ қой. Қайғырсаң 
- сабаңа түсіреді, артық қуансаң – жүрегіңе 
сабырлық сыйлайды. Кітапханамен достас, 
кітапхана – білім ұясы ғой»,-деп еді, жарықтық! 
Біздіңше Тоты, құжат бойынша Тоты-құс – сол 
білім ұясының берік сақшысы. Жас кітапханашы 
кезінде сұмдық талапшыл еді. Әр кітап бетін 
санап, іші-сыртын парақтап, сұлу қалпында 
алуға тырысатын. Кітапты кешіктірсең, сізден 
жаман адам жоқ. Қой көзінен от шашып, зілді 
шығарып салатын. Ол білгір кітапханашылар 
Людмила Александрова, Гүлжан Зәкірқызы 
сияқты бесаспап мамандардан көп тәжірибе 
жинады. Ұрысса, түсіністікпен қабылдады, 
мақтаса, көкірек көтере қоймады...

Өмір заңы - қатал. Тоты-құс  жастай екі 
баланы әдемі өсіріп келеді. Жүректегі тікенді  
бірте-бірте  гүлге  айналдырып келеді. Өмір 
сыртын берсе, ол оған адами нұрын шашып, 
оның қатпар-қатпар  тоңын жібітіп келеді. 
Бұл – Тоты-құстың әйелдік, аналық жақсы 
қажыр-қайраты.

Тоты-құс – университеттің ғылыми 

махаббатпен қарайтын жандар болады емес 
пе? Біздіңше, Тоты әріптесіміз осындай ал-
тын қордағы мамандардың сапынан. Оның 
үстіне үлкенді сыйлай білу, кішіге демеу болу 
да әр кез қолынан келіп жатады. Аз емес, біраз 
бірге жұмыс жасаған мерзімімізде бір дауыс 
көтере дүңкілдеп жүргенін көрмеппін. Асылы, 
ертеңгі тәуелсіз елдің тірегі болар ұстаздар 
ұстаханасына – мемлекеттік жоғары оқу орны-
на осындай кітапхана басшысы керек болар-ау! 

Қазақ халқы жақсы әйелді үй дәулеті, қазығы, 
ырысы, зейнеті тұтады. Тоты қарындасымызды 
да осы бағытта бағалар едік. Демек, Тоты 
Еркінқызы – бесігінде тербелген, тәрбие көрген, 
азамат сүйген, ұрпақ баулыған, тағылым түйген 
жан. Қысқасы, Тоты қарындасыма қайранмын! 
Құдайым ғұмыр жасын ұзақ қылғай»! 

Міне, орталарында сыйлы, шәкірт сыйлар 
ағаларымыздың  Тоты әріптестеріне берген 
бағасы көп жылдар бойғы ізденіспен атқарған  
қажырлы еңбектің, маңдай тердің жемісі десе де 
болады. Біз де  Тоты Еркінқызына алдағы уақытта 
да ғылыми кітапхана ұжымы атынан  жұмыстың 
сан қилы әдістерін бірлесе меңгеріп, кәсіби 
шеберлігін одан әрі шыңдап, білімді де білікті 
маман ретінде көріне беріңіз дегіміз келеді.

С.М.СУЛЕЙМЕНОВА,
Ақпараттық технология және библиография                   

бөлімінің меңгерушісі м.а.

В.К.МОЛДАШЕВА,
Ғылыми кітапхана әдіскері

Құрметке лайық 
КІТАПХАНАШЫЛАР

Университеттің ғылыми кітапханасы 3 бөлімнен тұрады: оқырмандар  сұранысын қамту 
бөлімі, ақпараттық-технология және библиография бөлімі,  әдебиеттерді жинақтау және 
өңдеу бөлімі.  Оқырмандарға 3 абонемент, 8 оқу залы, соның ішінде электронды оқу және  
ғалымдар  залы  қызмет жасайды.

бөлімінің түлектері. Мензипа Насиқызы 
университетіміздің кітапханасында 27 жыл бойы 
жемісті еңбек етіп келсе, Венера Ситимбекқызы 
оқуды үздік бітіргеннен кейін университетте 
қызмет атқаруға қалдырылған. Екі кітапханашы 
туралы студенттердің де, оқытушылардың да 
пікірлері жақсы. 

Студенттердің сапалы білім алуы үшін 
әдебиеттермен, оқулықтармен қамтамасыз 
етуде өзіндік үлестерін қосып жүрген кітапхана 
қызметкерлерінің еңбегін дәріптей отырып, 
қызметтеріне толағай табыстар тілейміз.

Б.А.МОЛДАҒАЛИЕВ, 
педагогика және психология 

кафедрасының доценті

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі - кітапхана» деп көрсеткендей 
кітапхана ғылым мен білімнің бұлағы, сол бұлақтан білім нәрімен сусындап өскен ертеңгі ұрпақ еліміздің тізгінін ұстаушы жастар. 
Елбасымыз «Еліміздің ертеңі – жастардың қолында» деп атап көрсеткендей әр елдің  мәдениеті мен тұрмыс-деңгейі жастардың  күш-
жігерімен өлшенеді. Еліміздің  гүлденуі мен дамыған елдердің қатарына енуі  осы  жетіліп келе жатқан жас  буынның  қолында. Сондай  
игі  бастамалардың бірі  ақпан айының 14-жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми 
кітапханасының №4 оқу залы кітапханашылары 10201-топ студенттерімен біріге отырып, Ә.Қастеевтің 110 жылдық мерейтойына орай 
«Қазақтың қылқалам шебері – Әбілхан Қастеев» атты іс-шара ұйымдастырған болатын. 

жердің әсем табиғатын, оның дидарындағы 
адам қолының жасампаз өзгерістерін зор 
шабытпен бедерлей алған суреткер екендігін, 
оның «Биік таулы мұз айдын», «Гүл ашқан алма», 
«Менің Отаным», «Жайлаудағы автодүкен», 
«Қашпағай ГЭС-і» сияқты полотнолары эпикалық 
қарымымен, шыншылдығымен назар аударады. 

Бұл жобаның негізгі мақсаты - бойында 
күш-қайраты жалындаған, тұла бойы  өнер 
т ұнған жастардың  т уған жер іне деген 
махаббатын күшейту, болашақ өнер шеберлеріне 
халқымыздың біртуар перзенті, сурет өнерінің 
қылқалам шебері Әбілхан Қастеевтің өмірі мен 
шығармашылығын таныстырып, жастарды өнерге 
баулып, эстетикалық талғамы мен шығармашылық 
бейімділіктерін дамыту. 10201-топ студенттері 
Аймурзина Ақтеңге мен Гаппаров Самат шараны 
әсерлі етіп жүргізсе, ал кеш барысында Қазақстан 
Республикасының Суретшілер одағының 
мүшесі, М.Өтемісов атындағы БҚМУ доценті 
Мәдір  Қуандық Насихатұлы Әбілхан Қастеевтің 
туындыларынан азық алар жастарға мол тәлім-
тәрбиесі бар осындай шараны ұйымдастырып 
отырған ғылыми кітапхана ұжымына алғысын 
білдіре отырып, Әбілхан атамыз қолөнерге, 
одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім 
болғандығын, анасы Айғанша кілем, алаша, бау 
бақсұр тоқуға, сырмақ сыруға, шым ши жасауға 
шебер адам болғандығын, Әбілхан Қастеев осы 
халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, 
анасына ою-өрнектер салуға көмектесіп, сурет 
өнеріне қолын үйретіп өскенін атап өтті. 

Сонымен қатар, 10201 топ кураторы Мэльс 
Тасқалиұлы шара  барысында студенттер 
арасында әркім өзінің туған жерінің бейнесін қағаз 
бетіне түсіру бойынша  байқау  ұйымдастырды 
және байқау қорытындысы бойынша шара 
соңында студенттер марапатталатындығын 
атап өтті.

Ал, 10201 топ студенті Мұратов Аманғали 
ұлттың дара тұлғаларының бірі Әбілхан 
Қастеевтің өмір жолымен және қараса көз 
тоймайтын, қылқалам шеберінің «Мектепте», 
«Түріксіб», «Жамбылдың портреті», «Ескі және 
жаңа тұрмыс», «Амангелді сарбаздары», 
«Жас Абай» сияқты туындылары дарынды 
суретшінің өткен мен бүгінді шыншылдықпен 
бедерлеген көркем шежірелерінің қыр-сырын 
ашып, оқырман назарына ұсынды. Әбілхан туған 

Мақсат - Әбілхан Қастеев 
шығармашылығын насихаттау

Қасымова Зинат көрермендерге Ғарифолла 
Құрманғалиевтің термелерін және қазақ әндерін  
орындап,  оқырмандарды таң тамаша қалдырды.

Іс-шара соңында кафедра меңгерушісі 
Тұрарбек Әбілхайрұлы мен Мэльс Тасқалиұлы 
шара басында атап өткендей,  студенттердің 
тақырыптық жұмыстарын бағалап, ең үздік деп 
танылған жұмыстар Алғыс хат және кітаппен 
марапатталды. Кеш соңында Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми кітапхана 
директоры Т.Е.Алимбекерова жалпы осы шараға 
белсене қатысқан студенттерге және  жалпы 
оқырман қауымға алғысын білдіре отырып, 
осындай әсерлі де, әдемі шараларды болашақта 
да бірлесе отырып ұйымдастырамыз деген тілегін 
білдірді. Сонымен қатар, осы шарадан алған 
әсерімен бөліскен 10204 топ студенті Жаулыбаева 
Мөлдір Әбілхан Қастеев атамыз туралы алған 
мәліметтерінің әсері мол болғанын және осындай 
игі бастамалар жиі болып тұрса еліміздің ертеңі, 
болашақтың берік сақшылары жастардың тәлім-
тәрбиесі үшін таптырмас мүмкіндік болар еді деген 
тілегін де жасырмады. 

Ғылыми кітапхана

Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара 
қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймайды, 
сонымен бірге, ол - туған жері мен өскен елін 
перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар 
суреткер екендігін де атап өтті.

Кеш барысында  «Дәстүрлі музыкалық 
өнер» мамандығының 11203-топ студенті 

Мен №7 оқу корпусындағы ғылыми 
кітапхананың №4 оқу залының күнделікті 
оқырманы ретінде, сонда кітапханашы болып 
істейтін Мензипа Насиқызы және Венера 
Ситимбекқызының жарасты еңбектері туралы 
айтқым келіп отыр.

М е н і ң  б а й қ а ғ а н ы м ,  о қ у  з а л ы н ы ң 
кітапханашылары қордағы әдебиеттермен 
оқырмандардың нәтижелі жұмыстануына 
жан -жақ ты жағдай жасаған. Сұралған 
әдебиеттерді тез тауып береді. Кітаптың қорда 
бар немесе жоқтығын бірден айтады, яғни 
оқырмандардың және өздерінің уақыттарын 
үнемдейді. Мемлекетіміздің ресми құжаттары 
жарияланған газеттер әрдайым жинақталып 
тұрады. Өз жұмыстарына ұқыпты қарап,  
оқырмандармен жақсы қарым-қатынас ор-
ната білген. Оқу залында тәртіптің болуын 
қадағалайды. Оқу залы уақытында ашылады 
және белгіленген уақытында жабылады. 

Қойылған сұрақтарға тұшымды жауап аласыз. 
Сөйлесе қалсаңыз, кітапханашылар жан-жақты 
білімді,кең эрудицияға ие екенін байқайсыз. 
Қазіргі заман талабына сай инновациялық тех-
нологияны пайдаланып,оқырмандардың ком-
пьютерге енгізілген әдебиеттерді электронды 
түрде қолдануына көмектесіп,сұраныстарын 
толығымен орындап, қажетті әдебиеттерді тез 
табуға септігін тигізіп отыр.

 Оқу залында жоспарлы түрде к ітап 
көрмелері, іс-шаралары өткізіліп тұрады. Соның 
ішінде, Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан жолы – 2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан 
халқына арналған Жолдауына байланысты кітап 
көрмесі үнемі оқырмандар назарында, сонымен 
қатар оқырмандарды жаңадан келіп түскен 
әдебиеттермен хабардар етіп тұрады.

Екеу і де - б ізд ің университетеміздің 
«К і т а п х а н а т а н у  ж ә н е  б и б л и о г р а ф и я» 
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«Жас зерде» - мы первые!
31 января 2014 года в Международной Академии Бизнеса города Алматы был проведен первый международный конкурс 

студенческих научных работ в области маркетинговых и социологических исследований «Жас Зерде». Первое место в 
секции «социологические исследования» заняла студентка 3 курса специальности «Социология» факультета истории и 
права ЗКГУ им. М.Утемисова Гуляйым Айдынали.

Вузы на пути глобализации
13-14 февраля 2014 года в Астане на базе Назарбаев университета 

состоялась международная конференция на тему «Болонские 
структурные реформы: опыт, проблемы, перспективы», в котором 
приняли участие первый проректор ЗКГУ А.С.Тасмагамбетов, директор 
Департамента по академическим вопросам и Болонскому процессу 
Г.С.Кайсагалиева. 

Организаторы конференции - Центр Болонского процесса и академической 
мобильности МОН РК при поддержке Департамента высшего и послевузовского 
образования МОН РК. Цель конференции было определение перспектив и обмен опытом 
по продвижению политики Болонского процесса в глобализирующемся мире.

В рамках конференции организован круглый стол на тему «Вовлеченность вузов 
в процессы интернационализации», в ходе которого обсуждались вопросы создания 
среди руководителей отделов открытой платформы для обсуждения общих проблем 
и возможностей с целью лучшего понимания путей интернационализации вузов РК в 
национальной, региональной и глобальной повестке дня.

В финал конкурса из 50 заявленных 
работ из всех регионов Казахстана и стран 
СНГ были отобраны 15. Финальная часть 
состязания проходила в МАБ в формате 
международной конференции. Маркетинговые 
и социологические исследования разделили 
на 2 секции, в каждой из которых было свое 
авторитетное жюри под председательством  
Г.Т.Алимбековой – председателя жюри, канди-
дата социологических наук, президента Центра 
изучения общественного мнения, президент 
Казахстанской ассоциации профессиональных 
исследователей общественного мнения и 
рынка, ответственный секретарь Консорциума 
конс алтинговых и исс ледовательских 
организаций Казахстана, член Международной 
социологической ассоциации. 

Члены жюри по итогам судейства оценили 
уровень исследований студентов как очень 
высокий, отметив, что они могут в дальнейшем 
использоваться при написании других научных 
работ.

В конкурсе приняли участие студентки 
специальности «Социология» Гуляйым 
Айдынали и Фариза Бекетова, представив 
на суд жюри, помимо своих работ, работы 
однокурсниц Айданы Казимовой и Гулиис 
Орынбаевой. Научным руководителем студен-
ческих научных работ является преподаватель 
кафедры «Всемирная история и СПД», социолог 

участвовали в столь масштабном мероприятии 
на международном уровне, - поделились 
впечатлениями Гуляйым и Фариза.

Они не только успешно применили все 
полученные теоретические знания в родном 
вузе, но доказали, что успешно и эффективно мо-
гут их использовать и генерировать новые идеи.

Важно, что условия конкурса предпо-
лагали командную работу над проектами, 
поэтому, кроме непосредственного решения 
поставленных исследовательских задач под 
руководством опытного, увлеченного своей 
работой руководителяА.Ж.Аменова, студенты 
научились еще и эффективно взаимодейство-
вать друг с другом, что важно в современном 
конкурентоспособном мире.

-Это не последняя вершина, которую мы 
покорили. Профессиональные конкурсы, такие 
как «Жас Зерде», это настоящий трамплин 
для новых достижений в области науки, 
больших творческих возможностей и научного 
потенциала! – уверены студенты.

Асхат Жангельдиевич Аменов. Тема работы, 
представленной на конкурс, «Актуальные 
проблемы молодежи ЗКО», другие темы: 
«Молодежь и политика» (номинация «Самый 
оригинальный проект»), «Брачные отношения 
глазами студентов», «Рынок труда молодежи».

-Мы поехали в Алматы 
на с вои с редс тва,  но 
нисколько не пожалели. 
Н а ш а  р а б о т а  з а н я л а 
первое место, несмотря 
на то, что мы впервые 

150 лет со дня образования 
общественного объединения «Кызыл ай»

14 февраля 2014 года для студентов физико-математического факультета 
была прочитана лекция К.У.Мурзагалиевой, посвященная 150-летию ОО «Кызыл 
ай».

Большой вклад в развитие Общества Красного Креста в Казахстане внесли первые 
организаторы - медики: М.С.Шамов, М.М.Чумбалов, Б.А.Абдрахманов, Н.П.Лункин, 
Я.Ф.Алалыкина, А.С.Портнягина,М.А.Быков.

3 февраля 1930 года в Алма-Ате был созван первый съезд Казахского Краевого 
комитета Общества Красного Креста РСФСР.   Первым председателем комитета был 
избран М.М.Чумбалов. Общество Красного Креста, как самостоятельная республиканская 
организация, входящая в состав Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР, возникло в 1936 году, когда Казахская АССР стала республикой в составе СССР. 
Юридическое оформление организации произошло в январе 1937 г. на второй республиканской 
конференции, созванной в г. Алма-Ате. Конференция постановила впредь именоваться 
«Обществом Красного Креста Каз ССР». Постановление Совнаркома СССР о создании  
общества было принято 5 марта 1937 года.

В настоящее время филиалы этого общества есть практически во всех областях Казахстана 
и успешно ведут свою деятельность. Также мы узнали, что можно стать волонтером и 
принимать непосредственное участие в работе общества.

Мария ЗОЛОТАРЬ, 
студентка 3 курса группы 04304 – физика

2014 жылдың 27 ақпанында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті ғалымдары Фраунгофер атындағы қолданбалы зерттеулерге ықпалдастық 
өнеркәсіптік өндірістік қоғамының Ұйымдастыру және автоматтандыру институтының 
өкілдерімен кездесті. 

Германиямен байланыс
Кез десуге Фраунгофер атындағы 

қолданбалы зерттеулерге  ықпалдастық 
ө н е р к ә с і п т і к  ө н д і р і с т і к  қ о ғ а м ы н ы ң 
Ұйымдастыру және автомат тандыру 
институтының өкілі Серебрянский Сергей 
Семенович және «Орал әлеумет т ік-
кәсіпкерлік корпорациясы Ұлттық компани-
ясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары  
Әлжанов Исабек Қанатұлы қатысты. 

Кездесудің басты мақсаты - Германия 
мемлекетіндегі Фраунгофер атындағы 
қолданбалы зерттеулерге  ықпалдастық 
ө н е р к ә с і п т і к  ө н д і р і с т і к  қ о ғ а м ы н ы ң 
Ұйымдастыру және автоматтандыру ин-
ституты ғалымдарының университетіміздің 
ғалымдарымен пікір алмасуы. Кездесу бары-
сында біріге жаңару мақсатында болашақтағы 
даму мәселелері және осы мәселелер 
барысындағы университет ғалымдарының 
негізгі жобалары талқыланды. 

Кездесуді М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
бірінші проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы Тасмағамбетов Әсет Сембайұлы 
ашты. Кездесудің модераторы ҒЖ және ХБ 
жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы,  профессор Мұқтар Әбілсейіт 
Қапизұлы ғалымдарға және кездесуге 
қатысушыларға кездесудің мақсатын 
түсіндірді.

Ге р м а н и я д а н  к е л г е н  қ о н а ғ ы м ы з 
Серебрянский Сергей Семенович өз ба-
яндамасын оқып, Фраунгофер атындағы 
қолданбалы зерттеулерге ықпалдастық 
ө н е р к ә с і п т і к  ө н д і р і с т і к  қ о ғ а м ы н ы ң 
Ұйымдастыру және автомат тандыру 
институтының жаңалықтарымен бөлісті. 
Кей ін  ха лық ара лық ынтымақ тас тық 
департаментінің директоры Құлмағамбетова 
Светлана Сатжанқызы университетіміздің 

Ге р м а н и я м е н  қ а р ы м - қ а т ы н а с  ж а -
сап отырғанын және атқарылып жатқан 
мәселелерді баяндады, ал Серебрянский 
С е р г е й  С е м е н о в и ч  Ге р м а н и я д а 
университетіміздің атынан оқып жатқан 
студенттермен кездескіс і келетіндіг ін 
және Фраунгофер атындағы қолданбалы 
зерттеулерге  ықпалдастық өнеркәсіптік 
өн д ір і с т і к  қо ғамының Ұйым дас тыру 

және автоматтандыру институ тында 
тәжірибеден өтуге болатындығын жеткізді. 
Жиында университетіміздің ғалымдары 
өздерінің жобаларын баяндап талқыға 
салды. Серебрянский Сергей Семенович 
талқыланған жобаларға қызығушылығын 
б іл д ір іп ,  қолынан келгенше қол дау 
көрсететінін айтты.
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Ағатайым-ай, қадіріңді білдік пе?!
«Қайрат ағайды өткен шақпен айтуға ауыз бармай отыр. М.Өтемісов атындағы БҚМУ ұжымы Қ.Жұмағалиев ерлік еңбегін ешқашан ұмыта алмайды. 1979 жылы 

аяқ астынан педагогика институты отқа оранып, мұржалары соғыс кезіндей сорайып қалды. Осындай сын кезеңде институтымызға академик Зейнолла Қабдолов, 
Қайрат Жұмағалиевтер келгені. Қ.Жұмағалиевқа «Өлең сөздің теориясы» және «Аударма табиғаты» атты семинар-тәжірибелік дәріс берілді. Ағамыз аз мерзімде 
әдемі кездесулер, өте тартымды семинар жүргізді. Институт ректоры, профессор, жігіттің жампозы Есенбай Ағалеуов маған шағын мерзімге төлемді ведомость 
толтыруға әмір етті. Біраз сағат бөліп, заң шеңберінде ақша жаздырдық. Бір таңғалғанымыз – академик те, ақын да ақшадан бас тартты. Уәж біреу – «бүлдінгеннен 
бүлгіргі алма!». Жақсы адамдар ісі судай мөлдір, аспандай ашық емес пе?!

Қайрат ағаның  мәңгілік екінші өмірі басталды. Оны жасампаз жастар істер асырады деп сенеміз!» Академик Қ.Жұмалиев әдеби бірлестігінің жетекшісі Серікқали 
Шарабасов.

Уақыт деген бір кеме секілді өтеді де шығады. Ақын 
Қайрат Жұмағалиев дүниеден өткеніне де бір айдан екінші 
айға зымырап бара жатыр. Мен ақынды «Қайрат ағай» 
деуші едім. Сондай зор тұлғамен қалай танысқаныма 
тоқтала өтетін болсам, ол кезде 1 курс студентімін, өзімізге 
оқытушылар арасынан ғылыми жетекші таңдап, ғылыми 
жұмыс тақырыбын аламыз деп жүрген кезіміз. Мен өзіме 
ғылыми жетекші ретінде университет профессоры Серікқали 
Шарабасов ағайды таңдаған болатынмын, жетекшім маған 
сен «Қайрат Жұмағалиевтің балалар әдебиеті тақырыбын 
алып, ол үйге бала боласың, өзім апарып таныстырам» деп 
айтқан болатын. Серікқали Ғабдешұлы мені ертіп апарып 
Қайрат ағаймен таныстырды. 

Менің жазушы Хамит Ерғалиевтің бауыры екенімді 
білгеннен кейін де Қайрат ағай менен барған сайын бір үлкен 
жаңалық күтетіндей көрінетін. Мүмкін, солай да шығар?! 

Қайрат ағай мен София апай  мені өз немерелеріндей 
жақсы көріп, барған бойымда «шаршап келдің, демала ғой» 
деп, ас бөлменің есігін жауып алып, мені оянып кетпесін деп 
жайлап сыбырласып сөйлесіп отыратын. Ағай менен әлем 
елдерін, олардың астаналары, өз ауылым туралы да сұрап, 
сан түрлі сұрақтар қоя отырып, менің білімімді тексеріп, 
білмей жатсам София апай сыбырлап ағайға білдіртпей 
айтып отыратын, София апай екеуміз де білмей қалсақ, 
«біліп ал, ұят болады» деп ақылын айтатын. Ақындардың, 
жазушылардың, әдебиет өкілдерінің ерекшелігі ме екен, ағай 
үнемі «мына ақын былай дейтін, мына жазушы былай депті» 
деп марқая айта отыратын. Ағай «студентте екі қарын болуы 

тиіс, ұялмай ішіп-жеп ал!», «Гүлфаниді Алла қосса курста 
ұзатамыз» деп София апайға күліп айтып отыратын. Айта 
берсем, әрине Қайрат ағайдың судан сүзілген маржандай 
ерекше қасиеттері жетерлік. Серікқали Ғабдешұлы бір күні 
маған «сені шпион етіп жіберсек, сен оларға немере болып 
кетіпсің» дегенде ағайыма  ренжіген едім, қарап отырсам, 
шынында солай екен. Қайрат ағай мен София апайдың 
немересіндей болып кетіппін. Достарыма тіпті, «менің екінші 
атам» деп те айтып жүрдім. 

Адам атты тіршілік иесі не нәрседен, қандай да жағдай 
болмасын жол тауып шығу үшін, «әттеген-ай» болмас үшін 
бәрін істей алады деп ойлайтынмын. Бірақ өкінсең де қайтып 
оралмайтын, қайтып келмейтін кездер болады екен. Қайрат 
ағайды 2013 жылы көре алмадым, Серікқали Ғабдешұлымен 
ертең барамыз деп келіскен күні мен бара алмай қалдым, 
Серікқали ағай да бармаған, ал содан соң ағай телефон-
мен хабарласып «Қайрат ағайың дүниеден озды» деді де 
телефон тұтқасын тастай салды. Ағайдың қатты өкінгені 
білініп-ақ тұрды. Өкіндім, қынжылдым, жыладым. Өмірге 
келу парыз болса, кету де парыз деп жатады, шынымен де 
солай екеніне ешкімнің таласы жоқ, бірақ та жаңағыдай тірі 
кезінде көзін көріп, қазақша амандасып қалмағаныңды білу 
қиынның қиыны екен. 

«Жыр толғар 
Сәтімде мен 
Жүрем ылғи
Шың менен шыңыраудың арасында»,-деп ақынның өзі 

жырлағандай, Сіз кеше де, бүгін де, болашақта да бізбен, жас 
өскелең ұрпақпен біргесіз.  Бізге қалдырған мұраларыңыз 
бар да ұлылардың ұлысы  Хакім Абай айтқандай, «Өлді 
деуге бола ма, ойлаңдаршы, Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған?!». 

Қайрат ағай жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа 
болып, жаныңыз жәннатта болсын!

Гүлфәни ЕРСАЙЫНОВА,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 

3-курс студенті

Шакир Джексенбаев – 
первый казахский генерал
История страны тесно связана с историей каждой семьи. Ермек Сатбаевич Айталиев, 

руководитель отдела дистанционного обучения, рассказал студентам физико-математиче-
ского факультета о своем дедушке Шакире Джексенбаеве, который был первым казахом, 
получившим звание генерала.

Шакир Джексенбаев родился 15 (по старому) 28 (по 
новому) февраля 1901 года в ауле Шунгай. Получив на-
чальное образование, Шакир Джексенбаев продолжил 
свое образование, изучил русский язык. Это позволило ему 
закончить Ханско-Ставочное высшее начальное училище. 
Когда началась революция, Шакир Джексенбаев стал ак-
тивным участником тех событий и добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. 21 июня он уже был в Урде в военном 
комиссариате. Его определили в полковую школу при первом 
советском образцовом Киргизском конном полку.

Осенью 1919 года Казахский комиссариат по военным де-
лам решено было перебросить в Оренбург. Для охраны был 
выделен эскадрон, в который попал и Шакир Джексенбаев. 
Остальная часть полка оказалась в Чапаевской дивизии.

В городе Оренбург оказались Борисоглебские курсы 
Красных кавалерийских командиров. Шакир Джексенбаев 
подал заявление на обучение, по указанным выше курсам. 
И был принят на эти курсы.

По окончании курсов Шакир попал в Первый Киргизский 
кавалерийский дивизион и был назначен командиром взво-
да. Спустя месяц его повысили, назначили помощником 
командира эскадрона. Далее Шакир Джексенбаев был на-
правлен в Москву в Академию генерального штаба рабоче-
крестьянской Красной Армии, вызвали его 25 августа 1920 
года. Шакир Джексенбаев успешно закончил Академию. 
Свидетельство об окончании курсов Шакиру Джексенбаеву 
вручал лично Михаил Васильевич Фрунзе. Академию Шакир 
Джексенбаев окончил в 1924 году в возрасте 23 лет.

По окончании Академии   определили в сотый стрел-
ковый полк тридцать четвёртой стрелковой дивизии 
Приволжского военного округа, который располагался в Уфе. 
Назначен был командиром стрелковой роты. Именно в Уфе 
Шакир Джексенбаев встретил свою будущую жену – Нину 
Ивановну Виноградову.

В 1925 году Шакир Джексенбаев был 
переведён служить в родной Казахстан, 
в должности начальника учебной части 
объединённой военной школы. В этой 
должности он проработал примерно год, 
затем назначен начальником строевого 
отдела военного комиссариата Казахской 
АССР. В ноябре 1928 года работа Шакира 
Джексенбаева в Республике закончилась, 
и он был переведён в Белорусский военный округ и назна-
чен начальником штаба сто десятого стрелкового полка 
37 стрелковой дивизии, который располагался в городе 
Новозыбков Брянской области.

В августе 1930 года его неожиданно вызывают в Москву 
в главное управление кадров РККА – для прохождения об-
учения на курсах по направлению химической защиты, по 
окончанию которых (сентябрь 1931 год) Шакир Джексенбаев 
получил специальность военный химик. Дальнейшая служба 
Шакира Джексенбаева была связана только со специально-
стью военный химик.

В сентябре 1931 года он назначен в Военно-химическое 
управление на должность помощника начальника сектора.

В конце ноября 1932 года Шакир Джексенбаев был пере-
ведён в Украинский военный округ на должность командира 
и военного комиссара четвёртого отдельного батальона 
химической обороны, размещённого в Киеве.

В июле 1940 года Шакир Джексенбаев получил звание 
полковника и новое назначение в Калининское военное 
училище химической защиты РККА, на должность командира 
батальона противохимической обороны.

21 июня 1941 года Шакир Джексенбаев был в отпуске 
со своей семьёй. 22 июня 1941 года, находясь с семьей на 
теплоходе, Шакир Джексенбаев узнаёт о начале Великой 
Отечественной войны.

28 октября 1941 года он был назначен на должность 
начальника отдела химзащиты, то есть главным химиком.

16 октября 1943 года, будучи в гостях у бывшего началь-
ника химзащиты тринадцатой армии полковника Успенского, 
Шакир Джексенбаев по радио услышал о присвоении ему 
звания генерал-майора технических войск. Левитан зачи-
тывал приказ.

7 ноября 1945 года Шакир Джексенбаев участвовал в 
параде на Красной площади и вёл второй батальон Военной 
академии химической защиты.

В 1949 году Шакир Джексенбаев был назначен старшим 
преподавателем военно-инженерной Краснознамённой 
академии имени Куйбышева.

В 1950 году была образована кафедра противохимиче-
ской защиты, которую он и возглавил. На этой должности 
Шакир Джексенбаев руководил кафедрой 4 года.

В 1958 году уволился в запас по выслуге лет. После этого 
он стал преподавать в гражданских учебных заведениях.

Студенты с интересом слушали рассказ Айталиева 
Ермека Сатбаевича. Собрание носило большое воспита-
тельное значение. В заключение, можно сказать, что со-
брание прошло успешно.

Мария ЗОЛОТАРЬ, 
студентка 3курса группы 04304 – физика
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Расширение границ знаний
Имя магистранта второго курса Александра Абоимова известно в нашем университете. Будучи еще студентом физико-ма-

тематического факультета он принял участие и занял первое место в международном конкурсе IT-проектов в КБТУ (Алматы, 
2011 г.) с темой проекта «Автоматизированная система «Махамбет-2012». Более того, его дипломная работа «Система тестового 
контроля», которую он блестяще защитил после окончания бакалавриата, используется в ЗКГУ.

СТАЖИРОВКИ МАГИСТРАНТОВ
С 24 февраля по 5 марта 2014 г. группа в составе 5 

магистрантов ЗКГУ им. М.Утемисова (специальность 
6М010600 – музыкальное образование): К.Л.Кисметов, 
С.Ж.Таспаева, Г.Е.Утегенова, Г.К.Уразалиева, М.Н.Ребенок 
выехали на научную зарубежную стажировку в Российскую 
Федерацию (г.Саратов).

Программа стажировки включает обучение модулям 
по программе «Технологии развития личности средствами 
искусства». 

Стажировка проходит на базе института Искусств 
Саратовского государс твенного университета им. 
Н.Г.Чернышевского. Национальный исследовательский 
Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского является одним из старейших и ведущих 
научно-образовательных центров России и обладает 
значительным научно-исследовательским и инновационным 
потенциалом. 

* * * 
С 24 февраля по 6 марта 2014 г. трех магистрантов 

ЗКГУ им. М.Утемисова специальности 6М010800 – физи-
ческая культура и спорт А.Т.Тажигалиев, Р.М.Турдалиев, 
И.А.Мырзагереева выехали на научную зарубежную 
стажировку в Самару Российской Федерации. 

Стажировка включает обучение программе «Подготовка 
высококвалифицированных спортсменов в избранном виде 
спорта». 

С т а ж и р о в к а  п р охо д и т  н а  б а з е  Ф е д е р а л ь н о г о 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Поволжская 
государственная социально-гуманитарная академия». 
Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия является  одним из старейших и ведущих научно-
образовательных центров России и занимает 10-13-е место в 
рейтинге педагогических вузов Российской Федерации. 

Отдел послевузовской подготовки 

В настоящее время занимается внедрением современных 
технологий, основываясь на достижениях современной науки. 
Проще говоря, главный его интерес – сделать научные открытия 
доступными для людей. Научным руководителем Александра 
является А.А.Кульжумиева, к.физ.-мат. н, завкафедрой «Физика 
и математика», практические навыки в области программирова-
ния развил благодаря Д.Г.Габдуллаеву, директору департамента 
информационных технологий. Проекты, разрабатываемые им в IT 
департаменте, – это прекрасная возможность для внутреннего и 
профессионального роста, считает Александр. Учеба для моло-
дого человека не только получение обширных знаний в различных 
областях жизни. Как и для большинства современной молодежи, 
главная цель получения образования – быть полезным для обще-
ства, по достоинству оцененным, быть востребованным.

Еще одна серьезная возможность пополнить знания – учеба за 
рубежом. Александр три с половиной месяца проучился в Польше 
в Университете Казимира Великого (г. Быдгощ) по программе 
академической мобильности. Это была отличная возможность 
познакомиться с европейской системой высшего образования. 
Общение с ведущими учеными в сфере IT-технологий дало но-
вый толчок в работе над магистерской диссертацией. Он очень 
благодарен руководству ЗКГУ, Департаменту международного 
сотрудничества и отделу послевузовской подготовки за помощь 
в организации учебы, которая стала первой поездкой за рубеж. 

Университет Казимира Великого в Быдгоще (UKW) – ди-
намично развивающийся вуз, крупнейший в городе и второй во 
всем Куявско-Поморском воеводстве как по количеству про-
фессоров, специализаций и форм обучения, так и по количеству 
студентов и выпускников, в котором действуют 7 факультетов. При 
Университете действует Центр преподавания польского языка 
для иностранцев.

- На занятиях упор делался на практическую часть, все занятия 
проходили на английском языке. Тип занятий тоже отличался, с упо-
ром на практическую работу. Например, курс по веб-технологиям 
проходил в стиле консультаций - встреч-обсуждений текущего 
состояния проекта. К концу курса было необходимо реализовать 
полноценный проект, упор делался на самостоятельную работу 
вне университета. Преподаватели отзывчивые и были готовы 
разрешить затруднительные проблемы, связанные с обучением, 
поэтому с каждым преподавателем помимо необходимых встреч, 
общались через электронную почту. Из-за небольшой нагрузки в 
университете, почти все время я тратил на подготовку диссерта-
ции. Посетил Высшую Школу Экономики, директора института 
информационных технологий профессора В. Маширака, в ходе 

беседы с которым были получены ценные указания к диссерта-
ционной работе, - рассказал магистрант А.Абоимов.

Несмотря на значительные различия, семестр Александр за-
кончил на «отлично».

Увлекательная и сложная учебная программа не помешала 
магистранту Абоимову окунуться в университетскую жизнь. Для 
этого в Университете им. Казимира Великого созданы все условия. 

-У нас был Study Buddy - студент-волонтер, который помогает 
приезжим из других стран. Международный отдел выделил для нас 
студента с филологического факультета. Он оказывал нам помощь 
в местах, где, например, требуется знание польского языка, а сам 
осваивал русский язык. В общем, международный отдел оказал 
замечательную поддержку и сделал все, чтобы иностранные 
студенты чувствовали себя комфортно.

Вся первая неделя была посвящена знакомству иностранцев 
с Польшей, традициями, культурой. Польша входит в Шенгенскую 
зону, что позволило посетить Берлин, Прагу, Париж. 

- Путешествовать по Европе было классно, знакомство с 
новыми людьми позволило расширить свои взгляды, а также в 
дружеском общении было приятно делиться культурой и традици-
ями наших стран. Хотелось бы отметить, что в целом люди очень 
позитивно отзывались о Казахстане. Узнав, откуда мы, проявляли 
неподдельный дружеский интерес и задавали много вопросов о 
жизни и культуре, называли президента Назарбаева, Астану. Мы 
ощутили гордость за свою страну. 

Марта ДЖУМАГАЛИЕВА

В рамках программы академической мобильности 
я прошла семестровое обучение в университете им. 
Н.Коперника в городе Торунь (Польша), за что благо-
дарна руководству ЗКГУ. 

Сегодня университет является одним из крупных 
вузов Северной Польши, как с точки зрения научного 
потенциала, так и количества предлагаемых направлений, 
форм учебы и количества студентов и выпускников.

Образовательные предложения университета могут 
удовлетворить самые разные ожидания кандидатов: 
от классических направлений учебы, таких как право 
и экономика, гуманитарные (например, социология, 
философия) и филологический, вплоть до художествен-
ных и технических (автоматика и робототехника, приклад-
ная информатика). Выбор направлений на факультете 
изобразительных искусств потрясающий, это графика, 
живопись, скульптура, защита культурных ценностей, 
консервация и реставрация произведений искусства.

Университет также руководит исследовательской 
станцией на острове Шпицберген. Согласно рейтин-
гу 2008 года, университет находится на 5-м месте 
среди университетов Польши и на 1-м месте в регионе.  

В ходе учебного процесса я получила консультацию 
ведущих ученых университета им. Н.Коперника по 
тематике магистерской диссертации.

Здесь я нашла очень много новых друзей из разных 
стран. Многонациональный состав, и в этом есть свой 
плюс: ты можешь познать историю и культуру других 
стран. 

Торунь - это город, в котором нельзя скучать. Здесь 
каждый найдет что-то для себя - это интересно и даже 
весело. Первая неделя была для нас приветственной 
неделей. Мы участвовали в мероприятии, где зрителями 
были только дети в возрасте от 5 до 10 лет, на котором 
мы показывали занимательные химические опыты. Для 
них это было познавательно и очень интересно, и мы 
сами тоже получили массу удовольствия от реакции 
юных зрителей.

С ознакомительными экскурсиями посетила страны 
шенгенской зоны: Францию, Чехию, Голландию и 
Германию.

Назгуль Аймурзина,
магистрантка 2 курса
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М.Өтемісов атындағы БҚМУ – батыс өңірінің ірі жоғары оқу орны және 

ғылыми оқу орталығы. Магистратураның 24 мамандығы бойынша ғылыми 
және педагогикалық кадрларды дайындауда көпжылдық тәжірибеге ие.

Мемлекеттік лицензиясы № 12019419
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2014-

2015 оқу жылына келесі магистратура мамандықтары бойынша үміткерлерді 
қабылдауды хабарлайды:

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
6M010200 - Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі (2 жыл; 1 жыл)
6M010300 - Педагогика және психология (2 жыл; 1 жыл)
6M010800 - Дене шынықтыру және спорт (2 жыл; 1 жыл)
6M050300 - Психология (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
6М011200 - Химия (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)
6M011300 - Биология (2 жыл; 1 жыл)
6M011600 - География (2 жыл; 1 жыл)
6M060700 - Биология (2 жыл; 1 жыл)
6M060800 - Экология (2 жыл; 1 жыл)

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
6M010900 - Математика (2 жыл; 1 жыл)
6M011000 - Физика (2 жыл; 1 жыл)
6M060100 - Математика  (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
6M011400 - Тарих (2 жыл; 1 жыл)
6M020300 - Тарих (2 жыл; 1,5 жыл)

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
6M011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл; 1 жыл) 
6M011800 - Орыс тілі мен әдебиеті (2 жыл; 1,5 жыл;  1 жыл) 
6M011900 - Шетел тілі: екі шетел тілі  (2 жыл; 1 жыл)
6M020500 - Филология (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ФАКУЛЬТЕТІ
6M050600 - Экономика (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)
6M050700 - Менеджмент (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл) 
6M051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ
6M010600 - Музыкалық білім (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)
6M090600 - Мәдени-тынығу жұмысы (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)
6M042100 - Дизайн (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл) 

Оқу түрі: күндізгі
Оқу  мерзімі: 1-1,5 жыл; 2 жыл
Қазіргі таңда университеттің ғылыми әлеуетін 21 ғылым докторы және 121 

ғылым кандидаты құрап отыр.
М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистратура мамандықтары бойынша Иоганнес 

Гуттенберг (Майнц қ., Германия), Пассау университеті (Пассау қ., Германия), 
Отто фон Герике атындағы университет (Магдебург қ., Германия) Халықаралық 
туризм және мәдениет институты (Быдгощ қ., Польша), Вроцлавск жаратылыстану 
университеті (Вроцлав қ., Польша),  Гази  университеті (Анкара қ., Турция), Эгей 
университеті (Измир қ., Турция), Ұлы Казимир Великий атындағы университет 
(Быдгощ қ., Польша), Николай Коперник атындағы университет (Торунь қ., Польша),  
Адам Мицкевич университеті (Познань қ., Польша), «Әулие Климент Охридский» 
атындағы  София университеті (София қ., Болгария), Ардахан университеті (Ардахан 
қ., Турция), Шэньян әуекосмостық университеті (Шэньян қ., Қытай), Дев Санскрити 
университеті (Харидвар қ., Индия),   Литва, Ресей Федерациясы және  басқа да  
елдердің жоғары оқу орындарымен ғылыми байланыстар жөнінде келісімшарт 
жасасқан.

Бүгінгі таңда университет магистранттары аталған университеттерде ғылыми 
тағылымдамадан өтіп, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алуда.

Магистратура – 2014
ЗКГУ им. М.Утемисова – крупнейший государственный вуз и учебно-науч-

ный центр региона. Имеет многолетний опыт подготовки квалифицированных 
кадров по 24 специальностям магистратуры. 

Государственная лицензия № 12019419
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова 

объявляет прием в магистратуру на 2014-2015 учебный год по следующим 
специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
6M010200 - Педагогика и методика начального обучения (2 года; 1 год)
6M010300 - Педагогика и психология (2 года; 1 год)
6M010800 - Физическая культура и спорт (2 года; 1 год)
6M050300 – Психология (2 года; 1,5 года; 1 год)

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
6М011200 – Химия (2 года; 1,5 года; 1 год)
6M011300 – Биология (2 года; 1 год)
6M011600 - География (2 года; 1 год)
6M060700 – Биология (2 года; 1 год)
6M060800 – Экология (2 года; 1 год)

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
6M010900 – Математика (2 года; 1 год)
6M011000 – Физика (2 года; 1 год)
6M060100 – Математика  (2 года; 1,5 года; 1 год)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА
6M011400 – История (2 года; 1 год)
6M020300 – История (2 года; 1,5 года)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
6M011700 - Казахский язык и литература (2 года; 1 год)
6M011800 - Русский язык и литература (2 года; 1,5 года; 1 год)
6M011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (2 года; 1 год)
6M020500 - Филология (2 года; 1,5 года; 1 год)

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
6M050600 - Экономика (2 года; 1,5 года; 1 год)
6M050700 – Менеджмент (2 года; 1,5 года; 1 год)   
6M051000 - Государственное и местное управление (2 года; 1,5 года; 1 год)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
6M010600 - Музыкальное образование (2 года; 1,5 года; 1 год)
6M042100 – Дизайн (2 года; 1,5 года; 1 год) 
6M090600 - Культурно–досуговая работа  (2 года; 1,5 года; 1 год)

Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года; 1 год; 1,5 года 

Научный потенциал ППС магистратуры  составляют  21 докторов наук, 121 
кандидатов наук. 

 По специальностям магистратуры ЗКГУ заключены договора о научном со-
трудничестве с университетом имени Йоганнеса Гутенберга (г. Майнц, Германия), 
университетом Пассау (г. Пассау, Германия), университетом им. Отто фон Герике 
(г.Магдебург, Германия), Международным институтом туризма и культуры (г. Быдгощ, 
Польша), Вроцлавским университетом Естествознания (г. Вроцлав, Польша), уни-
верситетом Гази (г. Анкара, Турция), исследовательским институтом  турецкого мира 
Эгейского университета (г. Измир, Турция), университетом им. Казимира Великого 
(г. Быдгощ, Польша), университетом им. Николая Коперника (г. Торунь, Польша), 
университетом Адама Мицкевича (г. Познань, Польша), Софийским университе-
том «Св. Климента Охридского» (г. София, Болгария), Ардахан университетом 
(г.Ардахан, Турция), Шэньянским аэрокосмическим университетом (г. Шэньян, 
Китай), университетом Дев Санскрити (г. Харидвар, Индия),  Литвы, Российской 
Федерации и других стран. 

В настоящее время магистранты университета проходят научную стажировку 
и обучение в рамках академической мобильности в выше указанных университетах. 

БІЗ СІЗДІ МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША КҮТЕМІЗ:
Орал қаласы, Студенческая көшесі, 1, 206 каб., 

ЖОО-дан кейінгі дайындық бөлімі, тел. : 8 (7112) 26-03-68
Біздің сайтымыз: www.wksu.kz 
e-mail: magistratura_PhD@mail.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г.Уральск, ул. Студенческая, 1, каб. 206, 

отдел послевузовской подготовки, тел.: 8 (7112) 26-03-68
 Наш сайт: www.wksu.kz 

e-mail: magistratura_PhD@mail.ru

МАГИСТРАТУРА
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     Жастар тәрбиесі – ел тәрбиесі

Обновлен сайт ЗКГУ Анализ рейтинга портала wksu.kz, опубликованного на ервисе Webometrics
ЗКГУ - на 41 месте из 114 ВУЗов РК.
Рейтинг Webometrics основан не на числе визитов и дизайне страниц, а 

на полноте представления вуза в сети Internet. Такой подход дает комплексное 
представление о вузе, о его сетевой активности, о присутствии в Интернете пре-
подавателей, сотрудников, студентов. 

Основной целью рейтинга является поддержка инициатив Лаборатории 
по открытию информации и обеспечению доступа к электронным научным 
публикациям и академическим материалам.

Основными критериями рейтинга являются:
Узнаваемость – 50%.
Внешние ссылки (50%) – на 29 месте: число уникальных внешних ссылок на 

сайт, найденных с помощью двух сервисов Majestic SEO (https://ru.majesticseo.com/) 
и ahrefs (https://ahrefs.com/).

Активность – 50%.
Число проиндексированных страниц (16,3%) – на 42 месте: общее число 

страниц сайта, подсчитанных на поисковом ресурсе Google, включая поддомены 
и директории.

Цитирование (16,3%) – на 27 месте: индикатор, который учитываетчисло файлов 
с упоминанием ЗКГУ (pdf, doc, docx, ppt), опубликованных в специализированных 
сайтах зарегистрированных на образовательно-поисковом ресурсе GoogleScholar 
(http://scholar.google.com/). Целью является рассмотрение последних публикаций  
в период между 2008 и 2012 годами.

Число ценных файлов (16,3%) – на 38 месте: количество академических трудов, 
опубликованных в международных журналах с высоким импакт-фактором, только 
те университетские публикации, которые являются частью 10% наиболее цитиру-
емых работ в Интернете в соответствующих областях науки (период 2003-2010 гг.) 
по данным ресурса http://www.scimagoir.com/

В связи с увеличением объема накопленных 
материалов и необходимостью обеспечения большей 
доступности посредством мобильных средств связи 
возникла необходимость реконструкции портала ЗКГУ им. 
М.Утемисова на платформе системы управления контентом 
Joomla версии 2.5.

Создание нового сайта было возложено на сотрудников 
Департамента информационных технологий ЗКГ У. В 
числе разработчиков программисты Т.Е.Измагамбетов, 
В.С.Рамазанова , контент-менеджеры Р.Т.Кадерова , 
А.Кажгалиева, графики Н.А.Жусипкли, М.Н.Мухамбетов. 
Обновление сайта облегчило доступ к актуальным ресурсам и 
материалом, новости были перенесены на отдельный ресурс, 
что дало возможность разгрузить главный сайт. Изменение 
коснулось и цветового оформления в соответствии с цветовой 
схемой логотипа ЗКГУ. Перестройка дизайна была произведена 
с учетом юзабилити и эргономичности, а также появилась 
возможность отображения сайта на мобильных устройствах, 
планшетах и смартфонах.

-На работающем сайте университета содержится много 
обновляемого контента, который ускользает от внимания по-
сетителей – это новости о событиях, видеовыпуски учебного 
телевидения и различные объявления, поэтому мы решили 

Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық 
әмбебап-ғылыми кітапханасында 10 ақпан 
күні облыс орталығының кітапханашылар 
қауымдастығы мен М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
«Кітапхана ісі» мамандығының студенттері 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Е.И.Тарасенкомен кездесті.

Е л і м і з д і ң  П р е з и д е н т і  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың Жолдауы әр адамның өміріне 
ерекше әсер етері сөзсіз. Мемлекет басшысы 
болашаққа үлкен үмітпен қарап, халыққа зор 
сенім артты. 

Елбасы Жолдауын насихаттау, түсіндіру 
мақсатында өңірімізге келген депутат кездесу 
барысында ел дамуының басым бағыттары 
жайлы баяндап, Елбасы тапсырмаларын талдап, 
маңызды құжатқа кеңінен тоқталды.

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 
бағдары ел тарихына нық қадам басатын жаңа дәуірдің кемел 
келбеті болмақ. Мұны Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Жолдаудың 
кіріспесінде атап өтті. Мемлекет басшысы еліміз 22 жылдың ішінде 
көптеген іс тындырғанын баса айтты. 

Сонымен қатар, кездесуде  Орал өзенінің халықаралық тарихи-
мәдени-экологиялық экспедициясы – өзіне билік пен қоғамды 
экологиялық, әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық 
мәселе екеніне назар аудартып отырғандығы сөз болды. 

«Орал  өзені: еуразиялық интеграцияның дамуы» атты   
мультимедиялық  библиографиялық  көрсеткіш  презентациясына 
талдау жасау кезінде, осы экспедицияның халықаралық дәрежеде 
өз жұмысын атқарып келетініне көзіміз жетті. Экспедицияның 
зерттелуіне мемлекет тарапынан көп қолдау көрсетілуде. Мәселен, 
«Нұр Отан» партиясының, «Жас Отан» жастар қанатының 
жұмыстарын атауға болады.  Бұл зерттеу жұмыстарына жастардың 
да қосар үлесі мол.

 Депутатпен бірге осы мәселелерді талқылауға Жұбан 
Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап - ғылыми 
кітапханасының директоры Р.Ж.Исатаева, өлкетанушы Ж.Ақбай, 
экология саласының белгілі маманы,  «Жайық-Орал» экологиялық 
қоғамдық  қозғалысы бірлестігінің төрағасы, қоршаған ортаны 
қорғау жобасының директоры Н.С.Өтешов, Батыс Қазақстан 
облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының 
орынбасары В.А.Иночкин өз ойларын ортаға салды.

Тағылымы  мол осындай кездесулер біз секілді студенттерге, 
болашаққа үлкен жол аша отырып, алдағы өмір – жастардың 
қолында екенін дәлелдеп берді. 

Кездесуді ұйымдастырушыларға барлық студенттер атынан 
зор алғыс білдіремін.

М.Қ.КЕНДЕБАЕВА, 
«Кітапхана ісі»  мамандығының 2-курс студенті

Білімнің озық технологиясы
Қазіргі кезде адамзат дамуының ерекше артықшылығы - 

ақпараттық өркениетке көшу, адамдардың интеллектуалдық 
мүмкіндіктерін арттыратын есептеуіш техника мен ақпараттық 
технологиялардың жедел дамуы болып табылады. Қазіргі 
қойылатын талапқа сай жаңа технологиялар — берілетін 
білім деңгейінің кеңейтілуінің және білім алушылардың  білім 
дәрежесінің артуын талап етіп отыр. 

Мұғалім – мектептің айнасы, бәйтерегі. Мұғалім еңбегінің 
әлеуметтік мәніне, елдің мәдени өміріндегі белсенділігіне бай-
ланысты  Ахмет Байтұрсынұлы “Жақсы мұғалім мектепке жан 
кіргізеді, басқа кемшілігі болса, мұғалімнің жақсылығы жабады, 
білдірмейді” – деген болатын. Мұғалім - білім нәрін себуші, 
мұғалім жақсы білімді болса, білген білімін алдында отырған 
шәкірттеріне үйрете білсе, ол білім ордасының оқушысы 
көбірек білім алып шығады. Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда 
өркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп десек, мектептің 
басты тұлғасы, жүрегі – МҰҒАЛІМ.

Өсіп келе жатқан  ұрпақ саналы болса, адам баласының жер 
бетінде жасауы да сан ғасырларға жалғаса береді. Құдіреттің 
күші - білім. Ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі жүреді.

Осы мақсатта М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың атқарып 
жатқан еңбегі ұшан-теңіз. Мен осы оқу орнында «Әлеуметтік пе-
догогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша қашықтықтан 
оқыту технологиясы бойынша білім алып жүрмін. Оқу 
жетістіктерін сырттай бағалауына қатысып, 87 балл жинадым.   

Қашықтықтан оқыту  - бұл сырттай оқу түрінің озық техноло-
гиясы. Білім алушылар оқытушылармен интернет арқылы хабар-
ласа алады. Қашықтан және сырттай  оқу саласында көп жылдар 
бойы еңбек етіп келе жатқан әдіскерлер Батыргалиева Сагира 
Мажитовна, Деменова Эльмира Гайнеденовна, Бектурганова 
Амандық Алпамысовна және  жас маман Остер Анастасия 
Александровна арқылы   оқу барысында сіз өз компьютеріңізден 

Памяти Александра 
Васильевича Самаркина

Самаркин Александр Васильевич родился 25 февра-
ля 1957 года в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области. С миром музыки он знакомится в Детской 
музыкальной школе №1 Уральска по классу фортепиа-
но. С 1972 по 1976 обучался в Уральском музыкальном 
училище по специальности «Теория музыки». В этом 
же году поступил  в Алма-Атинскую государственную 
консерваторию по специальности «Музыковедение», в 
1981 получил диплом. Сразу после окончания консерва-
тории Александр Васильевич поступает в аспирантуру 
Московской консерватории по специальности «музы-
кальное искусство» (1981-1986) , с успехом ее завершает. 
Результатом  научных исследований на этом этапе стала 
кандидатская диссертация «Формирование оркестрово-
го стиля в симфонической музыке Казахстана», защита 
диссертации прошла в Ленинградской консерватории 
в 1988 году.

Он занимал должность главного инспектора Управления 
науки и учебных заведений Государственного комитета  
культуры Казахской ССР,  преподавал в Алматинской го-
сударственной консерватории. В разные годы, в период с 
1992 по 2002, возглавлял кафедры «Полифонии и анализа» 
и «Теории музыки». В период с 2000 по 2001 являлся про-
ректором по научной работе Алматинской государственной 
консерватории имени Курмангазы. Автор большого коли-
чества опубликованных научных работ, учебных пособий, 
выступлений на конференциях различного уровня.

Самаркин Александр Васильевич  овладел огромным 
опытом организационно-методической работы, совмещая 
научную, педагогическую деятельность, являлся председа-
телем Государственных аттестационных комиссий в музы-
кальных училищах города Рудного и Алматы, многократно 
выезжал с лекторской работой и докладами.

Руководил диссертационными искусствоведческими 
работами, являлся членом жюри различных конкурсов 
республиканского значения, членом союза композиторов 
Казахстана. В 1997 году получил  звание доцента ВАК.

В институте искусств им. Даулеткерея ЗКГУ (позднее 
Институт культуры и искусств в составе ЗКГУ, Факультет куль-
туры и искусств ЗКГУ)  Самаркин А.В. работал с 2002 года, 
на должности заведующего кафедрой Искусствоведения, 
позже преобразованного в кафедру  Вокала и инструмен-
тального искусства.

В научных исследованиях Александр Васильевич зани-
мался трудоемкими задачами сбора, анализа и обработки 
теоретической, музыкально-исторической, архивной, соци-
ологической информации  Казахстана  и стран ближнего за-
рубежья. Отличительной чертой научного стиля Александра 
Васильевича было постоянное стремление находиться  в 
центре культурных событий страны. Он принимал участие 
в работе  фестивалей, концертов, конференций, взаимодей-
ствовал  с национальными  общественными  организациями 
и объединениями нашей поликультурной страны, в том числе 
с центрами  немецкой молодежи, республиканского сла-
вянского движения «Лад» и др. Основным направлением в 
работе стало стремление изучать многогранность культуры, 
изучать ее систему как сложный, непрерывно развивающий-
ся процесс. Александр Васильевич обладал активной жиз-
ненной и профессиональной позицией человека и граждани-
на. Так, в своих работах он предпринимал попытку раскрыть 
характерные тенденции новой системы функционирования 
музыкальной культуры в обществе, ее географических и 
административных направлений, активизации новых форм 
культурной деятельности в Казахстане, раскрыть историче-
ские корни и перспективы социокультурного и социополити-
ческого  плана евразийского пространства. 

Умер 26 января 2013 года.
О.В. ВОРФОЛОМЕЕВА,

24 февраля 2014 г.

оқу материалдарын және тапсырмаларды алып, оқытушыға солар 
арқылы тесттер мен бақылау жұмысының жауабын жібере ала-
сыз. Сіз өз оқытушыңыз бен әдіскерлеріңізді біле отырып, оларға 
сұрақтар қоюыңызға болады және уақытында жауабын ала аласыз.

Бұл оқытудың тиімді тұсы -  жұмыс істей отырып оқи аласың. 
Осы бағдарламадан алған базалық білімімнің  жұмысымда 
тигізген пайдасы зор. Қысқа мерзімде  қарқынды оқуға жоғары  
оқу орнындағы мамандар көмектесуде. Жаңа материалдар-
ды меңгеруде,  тест және бақылау жұмысын жүргізіп, үнемі 
біліміңізді жіті бақылап отырады. 

Сонымен, қашықтықтан оқыту — адамның білім алуға және 
ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім 
беру жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі 
қызметін атқара жүріп,  білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік 
береді.

Айгүл БАЕКИЕВА,
топ: 306117

вынести это содержимое на главную страницу, 
чтобы обратить на них внимание пользователей. 
Вынос на главную страницу разных видов 
новостей создает образ живого, развивающегося 
и динамичного ресурса. Публикуются три 
последние новости из трех видов новостей. 
Например, в категории воспитания - интересные 
события, в категориях наука и сотрудничество 
- важных объявлений. Создание отдельного 
ресурса новостей решает две проблемы: 
устраняет образ статичного портала, на котором 
не происходит изменений, что очень важно 
для рейтинга портала, и снижает нагрузку на 
главный сайт от постоянно растущего количества 
публикуемых материалов. Новости, публикуемые 
на отдельном ресурсе, уже в большем объеме 
наглядно представлены для посетителей, - сказа-
ла о новом сайте программист Валия Рамазанова.

Таким образом, рейтинг вуза зависит от 
слаженной работы всего коллектива ЗКГУ, от 
сетевой активности преподавателей, сотрудников 
и студентов. Результаты работы попадают в 
рейтинг через 1-2 года. 
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Ән	салды	«Ару	аналар»

Ана - бір қолымен бесікті  тербесе, бір қолымен әлемді тербейтін асыл жан. Жаратылыста ең ғажап, ең 
аяулы, ең ардақты  қасиетті есім. Ана құрсағынан хан да, көсем де, ел билеген шешен де, қол бастаған батыр 
да жаратылған. Аяулы жанға бас имеген тіршіліктің болуы мүмкін емес. Бүгінгі алтын құрсақты аналарымыз  
отбасы, ошақ қасынан бөлек, Отанымыздың дамуына да атсалысып келеді. Оған дәлел - қаламыздағы көп 
ұлтты, көп балалы «Ару аналар» ансамблі. Іргесі 2009 жылы қаланған  ансамбль аз уақыт ішінде табысты 
еңбек ете білді. Өздерінің кезекті концертін Островский атындағы драма театрда сәтті өткізді. 

Жетекшісі  республикалық дәрежедегі зейнеткер 
Саржанова  Клара Бақтығалиқызы мен көркемдік жетекшісі  
ҚР мәдениет қайраткері  Сүлейменов Әділбек Насенұлының 
еңбектері орсан зор. Кеш шымылдығын ашқан қала әкімінің 
орынбасары Орынғали Ғалым Ғұбашұлы ансамбльге 
сәттілік тілеп, қала әкімінің құттықтауын табыс етті. 
Сонымен қоса жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық 
орталығының басшысы Серік Әнуарұлы Тоқмамбетовке 
сөз сөйлеп, жылы лебізін білдірді. Алғаш болып Илья 
Жақановтың сөзіне жазылған «Еділ мен Жайық» әнін 
ансамбль мен қалалық эстетикалық бағытта тәрбие беру 
мектеп-гимназиясының оқушылары орындап, көрерменнің 
ыстық ықыласына бөленді.Жанды дауыста орындалған 
«Ана туралы әндерден»поппури, «Ару аналар», «Япур-
ай»-ды көрермендер қосыла шырқаса, әннің құдіреті ме, 
әлде өткенін сағынды ма, білмеймін, әйтеуір «Қариялар» 
әніне көзіне жас алмаған әжелеріміздің  болмағаны анық. 
«Бара жатқан күндер-ай», «Гүлдерайым», «Көзімнің қарасы» 
әндерін орындаған  әжелерімізге көрерменнің ыстық 
ықыласы шексіз болды.Сонымен қоса кеште украин мен 
татардың әні, «Әшекейлі», «Кукла», «Жас терек», испан 
билері  орындалды. Кеште әжелерімізден бөлек немерелері 
Бекзада, Ш.Қалдаяқов ән байқауының дипломанты Динара 

Шоқанаева да өнер көрсетті. Демеушілік жасап жүрген 
қалалық маслихат депутаты Тұрсынова Ляна ансамбльге 
сәтті қадам тілесе, тоқсанның төбесіне шыққан ел ағасы 
Бисен Жұмағалиев бата берді. Ансамбль жетекшісі 
демеушілерге алғысын айтып, келген көрерменге зор 
ықыласын білдірді. Әрине көремендер де қарап қалған 
жоқ,  әжелерімізге құшақ-құшақ гүл сыйлап, өздерінің 
ыстық ықыластарын білдіріп жатты. Көрерменнің орнынан 
тұрып, қошемет көрсетуі - өнер саңлақтарына көрсеткен  
алғысымыздың бір белгісі. Көңілді кешті  ел іргесін күзеткен 
сарбаздар мен «Жас саясаткердің» бір топ студенттері  
де тамашалады. Залдың лық толуы, тыңдарманын ұйыта 
тыңдата білуі әжелеріміздің асқан шеберлігі, құдіреттілігі  
екені сөзсіз. Өнер десе ішкен асын жерге қойған, өнерліні 
төрге шығарып орын берген, өнерді сүйген халық екенімізді 
тағы бір дәлелдедік. Әрине  «Ерім дейтін ел болмаса, елім 
дейтін ер қайдан болсын» демейді ме дана қазақ?!. Ендеше 
мәні мен мағынасы бөлек осындай ән кештері жалғасын 
тауып, қалың жұртшылықты әнімен тербей беруіне бәріміз 
де тілекшіміз.

Меңдібек ЛУКБАНОВ, 
филология факультетінің 1-курс студенті

АЙТАР 
АЛҒЫСЫМ 
ШЕКСІЗ

Сәби кезімнен кітап көрсем қызыға 
қарайтынмын. Поэзия десе жүрегім жарыла 
жаздайтын. Бүгінгі күні М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың ІІ курс студентімін. Қазіргі таңда 
қазағымның тілі мен әдебиетін биік белестер-
ден көрсетер, шыңға шығаруды мақсат қояр 
талапты да талантты тілші болуды көздеймін. 

Дегенмен алдыма қойған мақсатты жүзеге 
асырып, тілші боламын деп тырмысып  жүрген  
оқу жолымда оқуға қаражатым жеткіліксіз болып 
шыбын  жаным көзіме көрінді. Жанымды қояр 
жер таппай анам екеуміз шыр айналдық. Кімге 
жолығарымды білмей дал болып жүргенімде 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, ака-
демик А.С.Иманғалиев ағайдың қолдауымен  
демеушілерге  хаттар  жіберілді. Сол мен үшін 
ең ауыр, жаныма жағымсыз тиетін сәттердің 
бірінде анам екеуміздің жанымызға дауа болып, 
сан демеушілердің ішінен шыбын жанымның 
шырылдағанына үн қатқан, көмек қолын 
созған жалғыз жан - «Конденсат» ҚБ директо-
ры В.К Джунусов мырзаға алғысым шексіз. 

Бұл істе студенттеріне бей-жай қарамай, әр 
студентке үн қатып, қол ұшын беріп, жоқтан жорға 
шығарар М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры 
А.С.Иманғалиев мырзаға шексіз алғыс білдіремін. 
Сондай-ақ жан жылуын аямаған тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі прорек-
тор Т.М.Даришеваға, филология факультетінің 
деканы Қ.Т.Утегеноваға, деканының орынбасары 
С.Г.Турегалиеваға және де қазақ филологиясы 
кафедрасының меңгерушісі З.Ж.Мутиевке алғыс 
білдіремін. Ізгі тұтар істеріңіз мәңгі ұмытылмасы 
анық. Келешекте сенім артқан сенімдеріңізді 
ақтап, еліме еңбек етер, халқым мақтан тұтар 
азаматша боламын деп сендіргім келеді.

Бақыттыгүл САТАЕВА, 
«Қазақ  тілі мен әдебиеті» мамандығының  

2-курс студенті

Әке - жауапты лауазым
«Әке – асқар тау, ана – етегіндегі бұлақ, бала – жағасындағы құрақ» деген мақал өмір шындығы екені анық. 

Олай болса, тәрбиенің ең маңыздысы, ең мәндісі - ол отбасынан басталуға тиіс. Отбасындағы шаңырақтың 
тірегі -әке. Әке - ер баланың досы әрі ақылшысы, қыз баланың қамқоршысы.

ЖАСТАР АРАСЫНДА 
суицид неге көп?

Жук и яблоко
Притча

Как-то Учитель с Учеником шли просёлочной дорогой. 
Видят – навстречу им идёт, чертыхаясь, человек, весь 
взбудораженный, чуть не плачет.

– Что случилось, друг мой? – спрашивает Учитель.
– Да меня только что какой-то негодяй оскорбил 

последними словами и, причём, зазря! Что я ему такого 
сделал?

– Он не мог тебя оскорбить, – ответил Учитель.
– Как же не мог, если оскорбил! – удивился прохожий. – Ты 

ведь его даже не знаешь, да и меня видишь впервые. Как ты 
можешь такое утверждать? 

Учитель отошёл на несколько шагов, высматривая что-
то на земле, потом нагнулся, поднял что-то и подошёл к 
человеку, протянув найденное в зажатом кулаке:

– Возьми, это тебе обязательно поможет.
Тот машинально взял предложенное, но, увидев, что это 

жук, испугался и выбросил насекомое.
– Что это значит? – возмутился прохожий.
– Извини, друг, я не хотел тебя испугать. Но вот у моего 

Ученика точно есть то, что тебе нужно.
И, обратившись к Ученику, сказал:
– Дай этому достойному господину то, что мы нашли, когда 

отдыхали в саду.
– Что это? – насторожился прохожий. – Если ещё какая-то 

гадость, я не возьму!
Ученик развязал котомку и достал яблоко. Прохожий оза-

даченно посмотрел на красивый и сочный плод и, убедившись, 
что никакого подвоха нет, поблагодарил, но брать не стал.

– Почему же ты не берёшь? – поинтересовался Учитель. 
– А жука взял!

– Жука я взял непроизвольно. Я ведь не знал, что ты мне 
даёшь! А яблоко мне просто не нужно.

– Вот так и в жизни: часто мы принимаем то, что нам не 
нужно и даже противно просто так, не задумываясь. Нам дают 
– мы берём. Но между «давать» и «дать» есть существенная 
разница. Я могу что-то тебе давать, но пока ты это не при-
мешь, моё действие останется не совершённым: я даю – ты 
не берёшь. Но если я тебе даю, и ты это принимаешь – моё 
действие становится совершённым: я дал – ты взял. Я не могу 
тебе дать что-то, пока ты это «что-то» не примешь! Я могу 
давать, но «дать» – это действие, зависящее от нас обоих – в 
равной мере.

Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор: при-
нять его оскорбления (чаще всего мы это делаем, не заду-
мываясь) и обидеться, либо просто не принимать их, осоз-
навая, что это тебе не нужно. Вот почему я и сказал, что 
тот человек не мог тебя оскорбить – он тебя оскорблял, 
но ты «помог» ему оскорбить себя, приняв обидные слова!

Осы тақырып аясында ақпанның 21-ші жұлдызында 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экономика 
және басқару факультетінде мемлекеттік және жергілікті 
басқару мамандығының ұйымдастыруымен «Әке - жауапты 
лауазым» атты әкелермен кездесу кеші өткен болатын. 
Кештің мақсаты - студенттер мен әкелер арасындағы қарым-
қатынасты, әкелерге деген құрмет сезімін нығайту. Кешке 
факультеттегі бетке ұстар белсенді ер азаматтар мен әкелер 
қонақ ретінде шақырылды. 

Кеш барысында әкенің қоғамдағы рөлі мен отбасындағы, 
бала тәрбиесіндегі орны жөнінде әңгімелер қозғалды. Кешке 
қатысқан факультет белсенділерінің ішінен Асқар Ақжол, 
Жақсығұлов Қайрат, Кубашев Нұрлан және т.б. студенттер 
әке, бала, отбасы туралы өз пікірлерін ортаға салып, кештің 

жақсы өтуіне белсене атсалысты. Кеш соңында Төлеуова 
Гүлмаралдың жездесі - Ақнұров Сансызбайға, Қалдыбаева 
Гаухардың әкесі - Қалдыбаев Қабдіғалиға, Мәмбет 
Жанардың ағасы - Мәмбетов Бақытжанға және Бекпасов 
Ратмирдің әкесі - Губайдуллин Берікқалиға ерекше алғыс 
білдірілді. 

Қазіргі біздің тамағымыздың тоқтығы, киіміміздің бүтіндігі, 
оқуымыздың сапасы және де ұйқымыздың тыныштығы - бәрі 
де асқар таудай айбатты әкелердің арқасы! Сондықтан 
да, бар баланың бақытына бір Алладан кейінгі панасы 
–«Әкелер» аман болса екен деймін!

Маржан УРМУРАТОВА, 
мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 

2-курс студенті

Мудрость веков

Өмір - қуаныш пен қайғыға толы әлем. Бірде қуантады, бірде мұңайтады. Десе де қуанышына қуана білген 
ел ертеңі, жастар қайғысына келгенде неге осал? неге әлсіз? Көкейден кетпей қойған бұл сұраққа жауап әлі де 
қоғамды мазалап келеді. Статистиканы сөйлетер болсақ, жыл сайын дүние жүзінде 500 мың адам өз өмірлерін 
қияды екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынын мәліметіне сүйінсек, өзін-өзі өлтіру бойынша Қазақстан 
әлемде 3-орын, ал Орта Азия елдері бойынша 1-орында тұр. Осыған сәйкес, әлемде  әрбір 40 секунд сайын, 
ал елімізде әрбір сағат сайын бір адам өзіне-өзі қол жұмсайды екен. Масқара емес пе?

Суицид латын тілінен аударғанда «өзіне-өзі қол жұмсау», 
«келешегіне балта шабу» деген мағына береді. Ел ертеңі 
жастардың бұл кеселді тандауына не себеп? Ғалымдардың 
пайымдауынша, бұл - заманның өзгеруі десе,  ал кейбір 
ғалымдар алеуметтік теңсіздіктің белең алғанын алға 
тартады. Десе де қамшының сабындай қысқа өмірлерін 
қыл арқанға табыстау - надандықтың, әлсіздіктің белгісі 
емес пе? Шариғат бойынша өз өмірлерін қиған адамның 
жаназасы оқылмайды, бейіттерден  бөлек жерленуі тиіс. 
Алайда бұл ұстаным ескерусіз қалып жатқаны баршамызға 
мәлім. Адамзат тарихында өзін-өзі өлтіруді әр түрлі бағалап 
келді. Ежелгі Египетте мұндай жандарды вампирлерге 
айналады десе, ал Австралия, Францияда  діни көзқарас 
бойынша қылмыскер деп атаған. Тіпті кейбір елдерде 
мәйітті өртеп те жіберген. Ал бізде ше? Керісінше ел алдына 
шығарып жаназасы оқылып, өмірбаяны айтылады. Ол аздай 
құлпытасын мәрмәрдан жасап, алтынмен аптап, күміспен 
қаптап қоятындар да жетерлік. Өмірден өз еркімен бас 
тартқан адамды құдай да кешірмесі анық. Бұл кесел белең 
алғалы  саналы жастарымыздың өзі бұл жолды таңдап 

жатқаны жанымызға қатты батады. Негізгі суицид жастың 
үдеуі - 17-29 жас. Өрімдей жандар, қыршын ғұмырлар-ай 
дейсің іштей күрсініп. Шаңырақтың шаттығын бұзған, ата-
анаға маза бермеген бұл сұраққа  жастардың да жауап бере 
алмасы анық. 

Мағжанның сенген жастарының күйі осы болса, 
ертеңімізді кімге тапсырмақпыз? Себебін алыстан іздемей-
ақ,  отбасындағы тәрбиеден бастаған жөн болар. Өйткені 
бұл жайға ұрынуға себеп бірден-бір жағдай - отбасындағы 
тәрбиенің жоқтығы. Бұл ретте қалтасына мыңдап ақша 
салып, санасына түк те сіңіре алмаған ата-ананың қателігі 
екені даусыз. Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздықпен 
өлшеп, өмірлерін өліммен айырбастаған жас ұрпақтың 
санасы неге қараңғы? Әрине сын айтып, мін тағудан 
аулақпын. Алайда есігімізден күліп кірген бұл кеселдің күні 
ертең сорымыз боларына көзіміз жеткелі қашан?! Келешекке 
ақсандап барсақ, адам болып кетпесіміз белгілі. Ендеше бір 
жағадан бас, бір жеңінен қол шығарып  жастарымызды бұл 
апаттан, бұл кеселден, бұл қараңғылықтан  алып қалуға 
баршамыз атсалысайық.  
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Өз жолын тауып өмірден...
2 0 0 6 - 2 0 0 9  ж ы л -

д а р ы  М . Ө т е м і с о в 
а т ы н д а ғ ы  Б а т ы с 
Қазақстан мемлекеттік 
университетін «дене 
шынықтыру және спорт» 
мамандығы бойынша 
ойдағыдай аяқтайды.

Лаура Ермұханқызы 
қазіргі уақытта нағыз 
творчестволық өрлеу 
шағында деп айтуға 
болады.

Қала жастары алтын 
уақыттарын бос өткізбей, 
салауаттылыққа бет 
бұрсын деген ниетпен 
қоғамдық негізде самбо үйірмелерін ашты. Бұл жаңалықты 
естіген бетте спортқа құмар балалар мен жастар спорт залын 
жағалай бастады. Табиғатынан мінезі биязы Лаура ешкімнің 
бетін қайтармады. Нәзігін де, бұзығын да қатарға қосып, бар 
білгенін жалықпай үйретті. Әр үміткердің мүмкіндігін байқау 
үшін жалпы жаттығулармен қатар жекпе-жекте де талай мәрте 
сынап көрді, жетістіктерге жетуге зор үлесін қосты.

Иә, бір қарағанда спорттың бұл түрі боз кілем үстінде күресті, 
жеңілді, кетті болып көрінгенімен, бұл да бір білдей өнер екеніне 
көзіңіз жетеді. Бапкер Лаура осыны шәкірттерінің әрқайсысына 
ұғындыра білді.

2007-2010 жылдар аралығында №30 ЖББОМ-де дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарды. Меңгеруге 
тиіс материалдардың мазмұнына қарай сабақтың түрін де 
өзгертіп отырды. Ол үнемі сабақ берудің озат тәжірибесін 
қолданып, оны өзіндік тиімді әдіс-тәсілдермен байқатуға, қол 
жеткен табыстарын әріптестерінің ортақ игілігіне айналдыруға 
ұмтылды. Еселі еңбегі еленген Лаура Кужентаева бірнеше алғыс 
хаттар мен марапат қағаздарына ие болды. 

Қазіргі таңда Орал қаласы, МКҚК «Намыс» спорт клубында 
әдіскер-маман қызметін абыроймен атқарып жүр. Адалдығымен, 
әділеттілігімен, ыждағаттылығымен, тынымдылығымен үнемі 
көзге түсіп,спорт саласын өркендетуге үлес қосып жүрген жас 
маманның еңбек жолы сәтті жалғасын таба беруіне, оның игі 
істері өркен жая түсуіне тілектестік білдіре отырып, шаңырағына 
береке-бірлік, дендеріне саулық тілейміз. 

Асқар ӘБУБӘКІРОВ,
Спорт ардагері, «Спорт жұлдыздары» журналының Батыс 

Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі, Халықаралық 
спортшылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы 

Журналистер одағының мүшесі, «Элита» медалінің иегері.

Ах вы, кони, кони резвые!
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелятся, как царская порфира.
Поэт Расул Гамзатов стал автором песни «Берегите друзей», 

где есть такие замечательные слова:
Если верный конь, поранив ногу,
Спотыкнулся, а потом опять, 
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.

Ценность кушумской
Лошадь всегда играла исключительно важную роль в жизни 

и быту кочевников. Владеть лошадьми значило быть обеспе-
ченным рабочей силой, мясом, молоком. В те годы в структуре 
рациона коренного населения конина занимала первое место 
среди других видов мяса, а кумыс – второе среди молочных 
продуктов.

Кушумская лошадь выведена в Фурмановском районе 
Западно -Казахстанской области на племконезаводе 
Пятимарский на протяжении 1930-1976гг. и в качестве новой 
породы утверждена в 1976г. Свое название она получила от 
реки Кушум. Порода выведена путем сложного воспроизводи-
тельного скрещивания местных казахских кобыл с жеребцами 

«Ұстазым, менің ұстазым,
Өзіңмен өткен қыс, жазым ... »
Осы әнді шырқамаған, ұстаздың алдынан өтпеген қазақ 

баласы жоқ шығар қазірде.
Бұл өмірде оқушы үшін ұстаздың орны ерекше. Ол мектептің 

жүрегі, түп-тамыры, тірегі десек те артық айтқандай болмайсың. 
Ол саған екінші ата-анаңдай. Әрқашанда саған көмектесіп, 
түсінбегеніңді түсіндіріп, талпындырып, білімге, құштарлыққа 
үйретеді. Сондай ізгі жандардың бірі облысымыздың спортына 
еңбегі сіңген «самбо» күресінен сан додада топ жарған «спорт 
шебері», өмірден өз жолын тауып еңбек етіп жүрген «Намыс» 
спорт клубының әдіскері - Кужентаева Лаура Ермұханқызы. Жас 
та болса ол - өте кішіпейіл, мейірімді, болашаққа үлкен үмітпен 
қарайтын ақ жарқын адам. Ешқашанда мұңайып, ренжігенін 
көрген емеспіз. Қашан көрсең де, күлім қағып, жайнап жүреді.

«Намыс» спорт клубы ұйымдастырылған, спорттың 
бұқаралық түрлерін кеңінен насихаттау, жасөспірімдердің са-
лауатты өмір дағдыларын бойына сіңіріп, намысты қазақ елінің 
ұлдарын дайындау мақсатында Лаура Ермұханқызы - өз ісін 
сүйе білетін, халық сенімін ақтап жүрген жан.

Лаура Кужентаеваның жолын өмірдегі төрт салаға бөлуге бо-
лады. Олар: мектептегі балалық шақ, студенттік өмір, ұстаздық 
қызмет және әдіскерлік ізденістер.

Лаура Ермұханқызы спортқа кездейсоқ келген жоқ, спортқа 
жастайынан құштар болып өсті. 1986 жылы Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласында дүниеге келген. Өз құрбылары ара-
сында ерекше мінезімен еркін өскен қыз Лаура туысынан зерек 
те, тым алғыр болды. 

Мектеп қабырғасында жүргенде әр түрлі спорттық 
шараларға белсене қатысып, ең алғаш самбо үйірмесіне 
2000 жылы «Сырым» күрес мектебіне жаттығу залына барып, 
Усманов Ерген Ғұбайдоллаұлына жазылады. Жас жеткіншектің 
спортқа деген ықыласы ғаламат болды.

С ол б і р  с п о рт қ а де г е н ке р е м ет қ ұ л шын ы с о н ы 
Ж.Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжінің 
«дене шынықтыру» пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша оқуға  
алып келеді, колледжде оқып жүргенде де спорттық шараларға 
белсене қатысады. 2003 ж. Астана қаласында самбодан 
Р.Валиевтың атында өткен Республикалық турнирде жеңімпаз 
атанады.

2003 жылы самбо күресінен Түркістан қаласында өткен 
жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпио-
натында жеңімпаз атанады. Бұл Лаураның алғашқы жетістіктері 
болатын.

2005 жылы Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында 
өткен жасөспірімдер арасындағы Азия Чемпионатының 
күміс жүлдегері, 2006 жылғы Қазақстан чемпионы, Азия 
чемпионатының, Халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін 
жеңімпазы алғашқы еңбек жолын №3 БЖСМ-де самбо күресінен 
оқытушы, бапкер боп бастайды.

Из истории коневодства
Труд специалистов конных заводов можно сравнить с трудом 

ювелиров. С незапамятных времен человек специализировался 
в области выведения лучших пород лошадей, а для этого ему 
нужно было и душу лошади познать, и свою в нее вложить, чтобы 
спустя годы специалисты и знатоки на конных испытаниях могли 
определить в отшлифованном «бриллианте» руку мастера. 

Особое место в нашем коннозаводстве принадлежит 
трижды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза 
С.М. Буденному.

В первые годы Советской власти российское коневодство 
было разрушено, а некоторые ценные породы лошадей, 
такие как донская, орловская рысистая находились на грани 
исчезновения. С.М.Буденный возглавил организацию советского 
коннозаводства в широком масштабе, благодаря чему были 
восстановлены пострадавшие во время первой мировой и 
гражданской войн конные заводы и организованы новые.

С полным правом Пятимарцы гордятся своими земляками, 
прославившими отечественную и мировую науку. Здесь жили 
ученые, основоположники современного продуктивного 
коневодства профессоры Ю.Н.Барминцев и М.Н.Борисов. 
В 1949 году сам С.М. Буденный приезжал в Пятимарский 
племконезавод и остался доволен работой.

На Руси при Иване Грозном, обожествляя лошадь, ей 
приписывали чудодейственную силу. В «Лечебнике» того 
времени были записаны рецепты, в которых использовалось 
не только молоко, но и копыто, пот и пена.  

Немного лирики
И мчатся кони, разносят по всему миру славу своих отцов 

и матерей, своих предков, передавших им не только свой 
«родовой герб», но и силу, выносливость, резвость.

Русские поэты в своем творчестве не раз обращались 
к образу этих прекрасных животных. Незабываемы стихи 
А.С.Пушкина, любившего верховую езду, П.А.Вяземского, 
Ф.Глинки, С.Есенина и многих других. Тройка резвых лошадей 
является символом широких степных просторов.

Разве можно не восторгаться конем – этим дивным 
созданием природы! У поэта Н.Заболоцкого есть такие строки:

И конь стоит, как рыцарь на часах, 
Играет ветер в легких волосах,

заводских пород орловской рысистой, русской рысистой, чисто-
кровной верховой и донской породой. 1930-1950гг. проводили 
скрещивания и строгий отбор помесей желательного типа по 
экстерьеру и приспособленности к местным условиям. Работу 
вели в условиях содержания табунов на полын-салянково-
злаковых пастбищах.

По своей плодовитости и высокой приспособленности 
к табунно-тебеновочному содержанию Кушумские лошади 
практически не отличаются от местных. Местные лошади 
к 2,5 года имеют массу 330-360 кг, в то время как лошади 
кушумской породы 530-560 кг. Взрослые особи кушумской 
породы при достаточно крупном росте достигают 700-740 кг. 
Чемпион ВДНХ по кличке «Марш»имел постоянную живую 
массу 711 кг. Это результат племенной работы, обеспечивающей 
совершенствование наследственных качеств животных путем 
выведения новой высоко-продуктивной породы. 

Кушумская порода лошадей – специализированная порода 
мясо-молочного направления. Мясо кушумских лошадей 
характеризуется высокими пищевыми качествами, молочная 
продуктивность кобыл 15-22 л в сутки. Кумыс в народе называют 
напитком долголетия и здоровья. 

Кстати, «кушумских лошадей» выращивают не только на 
мясо, но и для разъездов, национальных видов конного спорта, 
а также для биологической промышленности.

Выведенная в наших степях уникальная лошадь - 
высокопродуктивная, круглогодично-пастбищная - является 
коммерчески привлекательной, поскольку не требует боль-
ших расходов. Она может пользоваться исключительно 
великим спросом во многих странах мира. Сегодня в области 
их разведением занимаются в основном в Акжайыкском, 
Бокейординском, Жангалинском, Казталовском и Теректинском 
районах, где коневодство является особо выгодной отраслью 
животноводства.

Н.Р.МУЛДАХАНОВ, 
к.с.-х.н., доцент кафедры «Биология и экология» 

Естественно-географического факультета 
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова.

Ваше здоровье - в ваших руках
Уважаемые студенты! 
Туберкулез продолжает оставаться сложной социально-

экономической и медико-биологической проблемой во всех 
странах мира, в т.ч. Республики Казахстан.

В Западно-Казахстанской области в течение последних 
лет сохраняется стойкая тенденция к снижению заболевае-
мости и смертности населения от туберкулеза.

Стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу 
способствовало эффективное выполнение комплекса про-
филактических и противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим, мы хотим вооружить вас информацией о 
профилактике такого серьезного заболевания, как туберкулез, 
чтобы вы применяли на практике свои знания и умения.

Туберкулез – это заразное заболевание, при котором 
главным источником инфекции является больной туберкуле-
зом человек, его выделения, особенно мокрота. Туберкулез 
поражает, в основном, легкие, но может быть туберкулез 
мозга, мозговых оболочек, костей, суставов, почек, глаз, по-
ловых органов, кишечника и других органов. Туберкулезные 
бактерии растут и размножаются в легких людей, заболевших 
туберкулезом. При разговоре, кашле, чихании вместе с мокро-
той выделяются в воздух миллионы туберкулезных палочек, 
которые находятся в воздухе помещений несколько часов, их 
вдыхают окружающие.

У заболевшего туберкулезом могут появиться кашель, 
снижение аппетита, потеря веса, потливость, повышение 
температуры тела, боли в грудной клетке во время кашля, 
чихания, а иногда – при глубоком вдохе. Наблюдается быстрая 
утомляемость, слабость. У некоторых больных заболевание 
может начинаться только со снижения веса. При снижении 
веса, появления кашля, особенно с мокротой и других вы-
шеперечисленных признаков заболевания, обязательно 
обратитесь к врачу, пройдите флюорографическое обсле-
дование. Флюорообследование в своей поликлинике прово-
дится бесплатно. Посоветуйте сделать это своим друзьям и 
подругам – если они заболели.

Сегодня доказано, что большинство случаев туберкулеза 
можно излечить. При своевременном обращении за меди-
цинской помощью, лечением под контролем медицинского 
работника и без перерыва, больные будут выздоравливать. 
Перерывы в лечении, отказ от лечения приводят к формиро-
ванию тяжелых форм заболевания, лечить которые нужно 
длительно.

Лечение проводится бесплатно.
Большую роль в защите от заболевания играет иммунитет. 

И каждый из нас должен предпринять шаги для защиты себя 
и своих близких от туберкулеза.

Чтобы не заболеть туберкулезом необходимо вести здоро-
вый образ жизни: не курите, не употребляйте наркотики, алко-
голь, занимайтесь спортом, танцами. Высыпайтесь, особенно 
в период сессий, избегайте постоянного переутомления, 
стрессов, тепло одевайтесь в холодное время года. Очень 
важно регулярное питание с включением в рацион мясных, 
молочных продуктов, овощей и фруктов. Очень полезны сала-
ты из свеклы, моркови, заправленные растительным маслом 
или майонезом, квашеная капуста. Можно пить витамины в 
таблетках, особенно зимой и весной.

При заболевании срочно обращайтесь за медицинской 
помощью,  не занимайтесь самолечением!

Г.Д.ЖУМАГАЛИЕВА, 
гл.специалист отдела профилактики туберкулеза 
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МАХАМБЕТ дауысы 
Аз	сөйлер	де	көп	тыңдар,
Қас	асылдың	баласы.	 № 1(7), ақпан, 2014 жыл

(Голос Махамбета - Makhambet’s voice) 

“Махамбет” ғылыми-зерттеу орталығының жаршысы  Жаңғырық

 Сәтті аударма

 Ақиқатқа жүгінсек

 Махамбет сөздігі

Махамбет - 210

“Ма хамбе т дауысы”-  “Го лос Ма хамбе та”- 
“Makhambet’s voice” жаршысының жауапты редакто-
ры - А.С. Қыдыршаев, тілшілері - Гүлнұр Исмағұлова 
(орталық әдіскері), Мөлдір Латифова (“Филология: қазақ 
тілі” мамандығы, 02105-топ)

Батыр баба өсиетіне 
сай болсақ!..

Өткен жылы қасиетті білім ордамызда ақын аты берілген 
киелі шаңырақта батыр, ақын, дауылпаз күйші Махамбет 
Өтемісұлының туғанына 210 жыл толуына орай дәстүрлі 
«Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы өткені мәлім. Бұл атаулы 
жиынға Батыс өңірінің бетке ұстар азаматтары, еңбек 
сіңірген қоғам қайраткерлері қатысып, жастарға керемет 
сіңімді тарихи сөз арнап, Махамбет  сынды біртуар ақынның 
өлеңдері мен жалынды жырларының түбі терең мағынасын 
жас жүректерге жеткізуге тырысты. Махамбет өмірінің бізге 
мәлім де беймәлім тұстарын таразылап, тағы бір жаңа 
тарихтың парағын ашты. Сөз барысында Ақжайықтың ақ 
шағаласы атанған Ақұштап апамыз Махамбеттің ұрпағы 
екенімізді үнемі мақтанышпен айтып, қазақтың қайсар 
рухын жүректерден өшірмеуімізді  тілге тиек етіп,  жас 
қауымға өзінің парасатты пайымын білдірді. Конференция 
аясында махамбеттану ғылымындағы олқылықтар мен 
тарихтың ашылмай жатқан тұстарын болашақтың еншісіне 
қалдыру туралы да сөз қозғалды. Десек те, менің айтайын 
дегенім, бабамызды сөзбен ұлықтап, ауызбен орақ орып 
жатқанымызбен, іс жүзіне келгенде тарихтың тамырына 
тісіміз батпай жүргені айқын көрінеді. Айталық, Орал 
қаласындағы БҚМУ-ға Махамбет есімі берілгенімен, әлі 
күнге  бабамыздың бір ескерткіші  университет алдына 
қойылмағаны қынжылтады. Тәуелсіздіктің тұғырында тұрып, 
осы күнді аңсаған асыл ұлдың арманына кейінгі ұрпақ қол 
жеткізгенімен, еліміздің тірегі еңселі Елордамызда Махамбет 
атына бір көше бұйырмауы да біз үшін сын болып тұр. 
Тізбектей берсек, олқылықтар таусылмасы шындық... Бірақ 
ауызды қу шөппен сүрткен тағы болмас. Егемен ел болғалы 
тарихты насихаттауда, соның ішінде  махамбеттануға 
ерекше назар аударылып, ауқымды жұмыстар атқарылғаны 
да ақиқат. Өзіміз іргесін қаламасақ та, 2003 жылы Ақжайық 
төріндегі университетке Махамбет атының берілуінің өзі – 
бүгінгі және кейінгі ұрпақ алдындағы өнегелі іс.

Ақиқаты сол, қазақтың жігерлі де жалынды жастары 
барда елі үшін егесіп,тебінгі терлеткен батыр бабалар 
аты өшпек емес. Әсіресе, Махамбет есімі елмен бірге, 
егемендікпен бірге мәңгі жасайды. Қазақтың Қабдоловы 
айтпақшы, “Махамбет Абайдан кейінгі ақындардың ақыны, 
Абылайдан кейінгі батырлардың батыры”. Демек, осындай 
біртуар  батырдың ұрпақтары бабалар өсиетін ұран ете 
жүріп, көк аспан астында көк байрақты  құлатпай, рухы биік, 
арманы асқақ, тәуелсіздігі тұғырлы, ұлағатты ұлт болары 
анық! Осыған лайықты болмасақ, жас ұрпақ бізге ұят емес 
пе!.. Сөзімнің соңын Махамбет баба рухына бағышталған 
жүрекжарды төл туындыммен былайша түйіндегім келеді:

Жалын сөзбен жырлар ескен құрыштай,
Ар-намысын жібермеген уыстан.
Өрлі өлеңің өткір-өткір жүзімен,
Әділдікке жол табуға тырысқан.

Шындық деген ұран бар жүрегінде,
Аямаған күшін де, жігерін де.
Ақиқаттың айнымас жолын салып,
Басын тіккен сан рет мың өлімге.

Қазаққа жұлдыз болып жаратылған,
Айбынды ері елімнің дара туған,
Бостандықтың боз ала туын жықпай,
Халқы үшін түн ұйықтамай, таң атырған.

Мейрамбек Сыдықов,
«Филология: қазақ тілі» мамандығы, 02106-топ студенті

Махамбеттану мәліметтері

«Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан»
Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан, Арыстан еді-ау 
Исатай!». Байқағанымыздай, шумақтың мазмұнына сәйкес 
контекстегі «атқан оғы, атқаны»  сөздері негізгі мағынаға 
тірек бола алған. Бұл орайда «көк шыбық» сөзінің мағынасын  
«жебе» (садақтың оғы) тұрғысында болжауға негіз бар. «Көк 
шыбық» тіркесінің «жебе» мағынасы «қандыауыз» сөзіне 
байланысты айшықтала түседі. Қандыауыз сөзінің бірнеше 
мағынасы бар. Соның бірі – қару-жараққа қатысты. Мысалы, 
«Тасада мерген кезенген, Қанды ауызға жолығар» (Ауыз 
әдебиеті); «Қатынасы биік көлдерден, Қатар түзеп қу ұшар. 
Алғасап тез оқ ата көрмеңіз,  Қандыауыздан сыйлы жебе 
сайламай» (Шалкиіз); «Аударылмас қара кемедей, Қандыауызға 
сырлап салған жебедей» («Ер Шобан»). Келтірілген өлең 
жолдарының мазмұнына қарағанда, қандыауыз – «садақ» 
ұғымында. Демек, ұзын сөздің қысқасы, Махамбет ақынның  «Көк 
шыбығын қанды ауыздан жалатқан» тармағындағы,ақынның 
«қандыауыз» сөзі «садақ» мағынасын танытса, «көк шыбық» 
тіркесі «жебе» мағынасында жұмсалады.

Түйіндей айтсақ, «Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан» 
тұрғысындағы өлең тармағы нағыз батыр  қолбасының сөз 
өнеріндегі мәңгілік бейнесі. Ақын қайталанбас батыр тұлғасын 

(жалғасы)
* Махамбет ақынның өлең-жырларын өз жадында сары 

майдай сақтап, кейінгі ұрпаққа дәлме-дәл, айна-қатесіз  
жеткізген  XIX ғ. аяғы мен XXғ. бірінші жартысында ғұмыр кешкен 
қаратоқай беріш тегінің ақындары Мұрат Мөңкеұлы, Ығылман 
Шөрековтерге бүгінгі қауым шексіз риза. Бұл жағдаятты бүгінгінің 
бірі білер, бірі білмес.

* Академик Қажым Жұмалиев 1937 жылдан Махамбет 
өмірі мен шығармашылығын зерделей келе, 1958 жылы жаз 
айларында атақты ақын Тайыр Жароков екеуі БҚО (бұрынғы 
Орал облысы) шығармашылық іссапарда болып, «Орал өңірі» 
газеті арқылы Махамбет бабамыздың жерленген жерін білетін 
азаматтарды сұрастырады. 

* Басылым бетіндегі сұрауға сол кездегі Тайпақ ауданының 
Котельников селосының (қазіргі Ақжайық ауданы, Алмалы 
ауылы) тұрғыны қаратоқай беріш Құрақ Бектұрғанов елең етіп, 
Махамбет жерленген жерді, тіпті қабірдің орнын білетіндігін 
айтады.

* Құрақ ағамыз 1909 жылы Қызылқоға ауданы (қазіргі 
Атырау облысының жері) Қарабау деген жерде туған. Бектұрған 
– Исатай мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне 
белсене қатысушы, Құрақтың үшінші атасы. Бектұрғаннан Тәшен 
және Жақсығұл,  Тәшеннен Құрақтың өз әкесі Дінмұхамед, 
Жақсығұлдан Сапа, Жұмағали, Құрақтан Қайыр, Амангелді, 
Аманғали, Ғұмар, ал Жұмағалидан Бисен мен Кәрім тараған.

* Құрақтың әкесі Дінмұхамед 1952 жылы, 69 жасында қайтыс 
болған. Ол мұсылманша сауатты, Махамбет өлеңдері мен ескі 
хисса-жырлардың көбін жатқа білетін зерек кісі болған. 

* 1951  жылы жаз айларында Дінмұхамед қасына Құрақ 
баласын ертіп ата-бабаларының басына дұға етуді жоспарлайды. 
Жолай Гурьев облысы, Есбол ауданындағы мен Индер тауы мен 
Индер тұзды көлінің оңтүстік шығыс беткейінен  15 км жердегі 
мидай далада орналасқан шағын бейітке соғады. Жер тегіс 
болғанмен алыстан көрінетін бұл қауымда ешқандай биік, 
белгі болатындай тамдар, тіпті екі, төрт құлақты мазарлар жоқ, 
тек жер жағдайын терең білетін ескерімді адамдар ғана табар 
шағын бейіт екен.

* Дінмұхамед ақсақал Құрақ ұлымен бейіт басына келгеннен 
кейін әуелі қауымдағы жерленген адамдардың аруақтарына 
арнап дұға оқыған соң, бейіттің терістік батыс бетіндегі алдыңғы 
бұрышта жерленген болар-болмас төмпешік топырағы бар, 
шөптен     басқа белгісі жоқ зиратқа арнайы дұға оқиды.

* Бұл қауымның орны ертеде Қабанбай - Қарақалпақ 
(қазіргі Қараой) аталған. Осы жердегі суы тұщы құдық көлге 
қонып жүретін елдің қона жатып кідіретін, ат-көліктерін 
доғарып, арқайын тынығып тыңайып аттанатын жері болған. 
Бұл ретте атақты қазақ ақыны Мұрат Мөңкеұлы (Беріш 
руының қаратоқай аққұлы) бұл жерлерге орайлас «Иманқұл, 
Кетебай мен Аю, Дендер, Шалықтап көшуші еді біздің елдер; 
Қабанбай, Қарақалпақ, Малайсары, Кенжеден көрінеді жердің 
бәрі...»  деген өлең жолдар қалдырған. Көшпенді ел бұл тұсты 
«Малайсары құдығы» атаған.        

(жалғасы келесі санда)
А.С. ҚЫДЫРШАЕВ, 

«Махамбет» халықаралық ғылыми-зерттеу 
орталығының директоры

«Атқанын қардай боратқан, Көк шыбығын қанды ауыздан 
жалатқан, Арыстан еді-ау Исатай! Бұл фәнидің жүзінде, 
Арыстан одан кім өткен ?!» («Тарланым» өлеңінен) Қай 
жазушы, қай ақын болсын, шындық болмысты образ арқылы 
суреттейді. Жоғарыдағы контекстегі «Көк шыбығын қанды 
ауыздан жалатқан» тіркесі арқылы ақын хас батыр образын 
тудырып тұр. Күнделікті тұрмыста  көк шыбық - ағаштың 
бұтағы, жапырағы жоқ, ұзын да жіңішке, солқылдақ жас өркен. 
Алайда, шыбық сөзінің бұл семантикалық мағынасы ақын 
тіліндегі көк шыбық тіркесінің семантикалық сипатын ашып 
бере алмайды.Десек те, ақын қолданысындағы  мағынаны 
дәл айтып беру қиындау.Біздіңше, төмендегіше  болжам 
жасауға болады: 1. Көк шыбық – бұл қылыш (семсер). Ғалым 
Қ.Мұқаметхановқа сүйенсек, зерттеуші келтірген «Әділ сұлтан» 
жырындағы  «Орақтың ұлы Қарасай, Шалқасқаны мінеді енді, 
Көк шыбығын байланып, Ғаскерінің Қарасай, Басы болып 
жүрді енді» үзіндісіндегі  «көк шыбық»  сөзі  «қылыш» мағынасын 
береді. Олай деуімізге дәлелді негізді татар әдебиетінен 
табамыз. «Чура батыр хикаяте» атты дастанда Шағали ханның 
қызы Сарқанидың батырлардың әрқайсына өз дәрежесіне қарай 
сыйлық үлестіргені баяндалады. Шора батырға бір алтын қобди 
береді. Бұл сыйлыққа батырдың көңілі толмай, қобдиды ашып 
та қарамастан тастай салады. Бірнеше күн шайқасқа шықпай 
жатып алады. Шағали хан қызы Сарқаниды батырға жолдап, 
шайқасқа шықпай шалқалай жатудың себебін сұратады. Сонда 
Шора батыр Сарқаниға: - Мен саған өкпелеп жатырмын, сен 
маған құр қобди бердің, ал басқа батырларға сауыт бердің, - 
дейді. Сонда Сарқани сұлу: - Қане, батыр сол қобдиды ашып 
қарашы, - дейді. Шора батыр қобдиды ашып қараса, ішінде «Көк 
шыбық» («Кук чыбык») атаулы қылыш бар екен. Шора батыр 
мұны көріп, қызға риза болып, әскерімен аттанып, дүйім жауды 
жайратып  тастайды» . Сөйтіп, батырға әдейі арнап соқтырған 
әйгілі қиғыр қылыш  «Көк шыбық»   аталып, ерлік жырларында 
ежелден қолданылатын бейнелі сөз болғанын аңғарамыз.  
Демек, зерттеуші Қ.Мұқаметханов келтірген тілдік деректерде  
көк шыбық  мықты (көк) қылыш ретінде айшықталады. 2. 
Көк шыбық тұрғысында садақ та аталуы мүмкін. Оған дәлел 
мына өлең жолдары: «Орақтың ұлы Қарасай , Шалқасқаны ту 
астында жықтырып,  Көк шыбықты орта белден бүктіріп, 
Көк сырлы оғын төктіріп,  Баданадай сауытын, Тері тондай 
жырттырып…»  («Әділ сұлтан»), не болмаса, «Жас шыбықтан 
жай тарттың, Жалғыз шиден оқ аттың…» («Ер Тарғын»). 
3. Біздіңше, Махамбет тіліндегі көк шыбық жебе (садақтың 
оғы) ұғымында. Бұған дәйек ретінде жоғарыда көрсетілген 
Махамбет ақынның өлеңіне қарасақ, мазмұнына бойласақ 
жеткілікті. «Адырнасын ала өгіздей мөңіреткен, Атқан 
оғы Еділ, Жайық тең өткен, Атқанын қардай боратқан, 

«көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан» тіркесі арқылы биік 
мәртебеге көтерген, қайталанбас образ тудырған. Демек, әр 
сөзін орынды, дәл ме дәл төге білу ақынның дүлділдігін, сөз 
ұсталығын тағы бір айқындай түссе керек-ті.

                                     Айдана Татаханова,
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы, 

02201-топ студенті

Ода Исатаю
Исатай, мой брат, велик,
как кольчуги воротник,
иль надежный, крепкий щит,
от врагов он защитит.
Был всегда он другом черни,
для хановичей же – зверем.
Он, конечно, свирепел,
но, однако, не зверел.
Например, он мог однажды
изрубить ползучих гадов,
но в итоге /вот досада!/,
пробудилась в нем пощада...
Лет четыре или пять
обречен он воевать,
все же ханскую гордыню
смог батыр наш потоптать.
...Конь – детеныш кобылицы.
Быль не отпрыск небылицы...

Иса-еке наш не боится
правду-быль, беду народа
всему ханскому отродью
сыпануть в глаза и лица.
Здесь сидящий Иса-еке
вместе с шеями врагов
много снял шеломов с плеч,
испуская вражью кровь,
напоил булатный меч.
Разве ветра-аргымака
породит обычный конь?!
Храбрецы среди казахов
уродятся ли, как он?!

Перевод Б.Карашина
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 Көшбасшы тұлға сөйлеу мәдениеті

 Жауқазын

Сырым  Датұлы атындағы шешендік өнерге баулу бірлестігінің жаршысы
                     № 1(5), ақпан, 2014 жыл

«Шешендік мектебі» («Школа ораторского искусства» 
- «School of oratory») жаршысының жауапты редакторы – 

А.С.Қыдыршаев, тілшісі – Мөлдір Серікқалиева (02105-топ,
         «Филология: қазақ тілі»  мамандығы)

Құрметті студент! Өткен жылы университетіміздің «Өркен» газетінің бетінен «Көшбасшы тұлға сөйлеу мәдениеті» 
айдары ашылды. Алғашқы кеңестерімізді жариялап та жібердік («Сөз сөйлеуге қалай даярланамыз?» // «Өркен» газеті, 
2013, қазан, №9.-11-б., қараша, №10.-15-б; «Шебер экспромт сөз сөйлей білеміз бе?// «Өркен» газеті, 2013, желтоқсан, 
№11.-7-б.) Айдар материалдарына назар аударған, үңіле оқыған студент-жастар өз ризашылықтарын ауызекі білдіріп 
те үлгерді. Сіздердің қолдау пікірлеріңізге арқа сүйеп, 3-кеңесімізді ұсынып отырмыз. Оқығайсыз! Оқып, ой түйген соң, 
газетті келесі құрбыңа бергейсіз. Не қиып алып қойғайсыз. Сөйтіп жалғасып жатса игі болар еді. Қазақ баласы өсіп, толы-
сар еді деген тілек қой... Айдарды бүгіннен бастап профессор Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев пен магистрант Аягүл 
Құдайбергенқызы Әбуғалиева жүргізеді.

Қарым-қатынас мәдениеті туралы не білеміз?
Іскерлік қарым-қатынас – алуан қызмет жүйесіндегі адамдар 

арасындағы байланыстар дамуының күрделі де сан қатпарлы 
үдерісі. Бұған қатысушылар ресми статуста сөйлей отырып, 
нақтылы міндеттерге негізделген межелі мақсатты нысаналайды. 
Бұл үдерістің басты ерекшелігі – уақытты мөлшерлі пайдалану. 
Сөйлеу сәтін мөлшерлі пайдалану – ұлттық мәдени дәстүрлермен, 
кәсіби этикалық қағидаттармен анықталатын бекітілген 
өлшемдерге бағыну деген сөз. Әрине,бізге ресми байланыс 
орнатудың алуан түрлі жағдаяттармен орайлас «жазылған» 
не «жазылмаған» норма тәртіптері мәлім. Қызмет барысында 
қабылданған тәртіп жүйесі, сәйкесінше бұл ретте орнымен кідіре, 
ауытқи, өзгерте білу формалары іскелік этикет делінеді. Оның 
басты функциясы – адамдар арасындағы өзара түсіністікке 
септесер ережелерді қалыптастыру. Бұл орайдағы маңызды 
қағидаттардың бірі – ыңғайлылықты ескеру, жинақылықты жақтау 
және тәжірибе негіздеріне сүйену.

Жалпы іскерлік этикет құрамына енетін қағидаларды  
төмендегідей екі топқа жіктеуге болар еді. Бірі - белгілі бір 
ұжымның өзара тең дәрежелі мүшелері арасындағы қарым-
қатынас жүйесінде жүзеге асатын нормалар. Екіншісі - ұжым 
басшысы мен оған бағыныштылар арасындағы байланыс қалпын 
анықтайтын нормалар. Ал жалпы қағидалы талаптар сапына 
жеке симпатия мен антипатияға байланыссыз барлық жұмыстас 
әріптестермен, қарсыластармен жасалатын жылы жүзді, ескерту 
бағытында жүзеге асатын қарым-қатынастар нормаларын қосар 
едік.

Іскерлік қарым-қатынас – адам өмірінің аса қажетті бөлігі, 
өзге адамдармен қарым-қатынас жасаудың маңызды түрі. Осы 
қарым-қатынастың мәңгілік әрі басты қозғаушы тетіктерінің 
бірі ретінде этикалық нормаларды танимыз. Бұлар арқылы біз 
адамдар іс-әрекетіндегі жақсылық пен зұлымдық, әділдік пен 
әділетсіздік, дұрыстық пен бұрыстық туралы көзқарастарымызды, 
пікір-түйіндерімізді аңғартамыз. Өзімізге бағынышты адамдармен, 
басшымызбен, не әріптестерімізбен іскерлік ынтымақтастықта 
қарым-қатынас жасай отырып, әрқайсысымыз қалай болғанда 
да саналы не стихиялы тұрғыда осы этикалық нормаларға арқа 
сүйейміз, оларды тірек етеміз.

Десек те, адам атаулы моральдық нормаларды түсіну 
дәрежесіне қарай, қарым-қатынас  кезінде оны ескеруіне 
байланысты өзінің іскерлік деңгейдегі қарым-қатынасын 
жеңілдетпек. Оны мейлінше тиімді қолдану арқылы алға қойылған 
мақсатқа қол жеткізуде бірден-бір жәрдемші ете аламыз. Сондай-
ақ этикалық нормаларды жөнімен тиімді қолдана, үйлестіре 
білмеушілік қарым-қатынасты күрделендіріп қиындата түспек. 
Мәселен, жас маман (басшы) өзінің әкесіндей кісімен қандай 
іскерлік қарым-қатынаста болуы тиіс? Күле      қарасаң, көйлегіне 
жамау сұрайтындар жетіп артылады. Бұл ыңғайда қандай қағидат 
ұстану тиімдірек? Жас басшы өз замандас, құрбыларымен күліп-
ойнап,әзілдесуді іштей жек көрмейді. Іскерлік қарым-қатынасқа 
сәйкесті жас маман өзін қалай ұстауы тиіс?

Ал, іскерлік тұрғыда өзара әсер ету сол сәттегі регламенттің 
сақталуы не сөзге мән беру арқылы да анықталмақ. Сөйлеу 
этикетінің сақталуы – тілдік норма тәртібінің қоғамдық 
талқылаулардан өтуі. Сәлемдесу, өтініш, алғыс секілді т.б. 
этикеттік жағдаяттарды (Мәселен, «Сәлематсыз ба!», «Мархабат 
етіңіз!», «Кешірім сұрауға рұқсат етіңіз!», «Сізбен танысқаныма 
қуаныштымын!») ұйымдастыруға мүмкіндік беретін типтік 
тұрғыдағы даяр «үлгілер» арқылы жүзеге асуы. Бұл секілді 
құрылымдар әлеуметтік,психологиялық тұрғыдағы аспектілерді 
және жас ерекшеліктерін ескере екшеледі.Өзара әсер ету 
тұрғысындағы қарым-қатынас негізіне адамдардың бір-бірімен 
байланыс орнатуы, белгілі бір ақпарат алмасуы арқылы 
өзара бірлескен іс-әрекетті жүзеге асыруы, ынтымақтастықты 
қалыптастыруы жатады. Өзара әсер ету қалпындағы қарым-
қатынас еш кедергісіз жүруі кезінде байланыс орнату (танысу); 
қарым-қатынас жағдаятына ыңғайлану, кідірістерді іріктей білу;  
қажетті мәселені талқылау; мәселені шешу; байланысты сәтімен 
аяқтау секілді кезеңдер сақталуы шартты.

Қызметтік байланыстар өзара тиімді әріптестік, бәсекелестік 
бастамалар негіз інде құрылып, өзара сұраныстар мен 
қажеттіліктерден, ортақ істен туындауы тиіс. Сөзсіз мұндай 
ынтымақтастық тұрғыдағы байланыс іскер маман белсенділігін 
арттырмақ, өндірістің, бизнестің технологиялық үдерісінің 

факторы болмақ.
Кімде-кім адамдармен істес болғысы келсе, жақсы ойлана 

білуі өз алдына, одан да жоғары ғажап сөйлесе білуі тиіс. Ал 
іскерлік қарым-қатынас басқарудағы қарым-қатынас этикасы мен 
іскерлік сөйлеу мәдениетін қамтиды. Мақсат – көшбасшы іскер 
студенттеріміздің бойында қазіргі заман құндылықтарына 
бағытталған, ізгілік көзқарастарға негізделген адамгершілік 
идеалдарын қалыптастыру. Біздіңше, осы орайдағы теориялық, 
практикалық білім негіздері өзара және әлеуметтік іскерлік қарым-
қатынас салаларында іскерлік, коммуникациялық жетістіктер, 
табысты әрекеттер әкелері сөзсіз. Олардың ертеңгі басшы, 
жетекші маман ретінде де, әріптес ретінде де тиісті этикет 
ережелерін сақтай білулері кәсіби шеберліктерін де шыңдамақ. 
Қай деңгейде де іскерлік қарым-қатынаста сөйлеу мәдениеті 
туралы, аудитория алдында сөйлеуге дайындалуға бағыт беру 
ережелері, өз тыңдаушыларының әлеуметтік-психологиялық 
ерекшеліктері туралы мағлұматтар ауадай қажет. Нәтижеде осы 
реттегі практикалық жұмыстар арқылы коммуникативтік дағдылар 
іске асырылып, іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктерін әркім өз 
тәжірибесі елегінен өткізе алмақ.

Ал жалпы іскери қарым-қатынастағы «вертикальды», 
«горизонтальды» байланыстардың этикалық қырлары туралы 
білеміз бе? Қызметкерлермен тіл табыса қарым-қатынас жасай 
білу іс-әрекеттің нәтижесін танытатыны аян. Бұл арада діңгек 
іспеттес этикалық алтын қағида: өзіңізге бағынышты 
адамдармен байланысыңыз басшыңыздың сізбен қарым-
қатынасының қалай болғанын қалауыңызға сәйкесті келуі. Бұл 
реттегі іскерлік қарым-қатынастың ұтымды нәтижеге қол жеткізуі 
басшының өзіне бағыныштыларымен байланыста қолданар 
этикалық нормалармен, қағидаттарымен анықталмақ. Бұлардың 
сапына қызмет бабындағы этикалық мәдениеттің қайсысы 
тиімді, қайсысы тиімсіз екендігін ескеру еңбек. Алғашқы кезекте 
бұл бағыттағы нормалы қағидаттар іскерлік қарым-қатынас 
табиғатын аңғартатындай басқару үдерісіндегі ұйғарымдардың 
негізіне, берілуіне, қызметтік тәртіпке бірден-бір байланысты. 
Ал бұл арадағы іскерлік қарым-қатынас этикасының сақталмауы 
көпшілік адамдарды ұжымда өзін адамгершілік тұрғысынан 
қорғаныссыз сезініп, ыңғайсыз күйге түсірмек. Басшының өз 
қызметкерлерімен байланысы іскерлік қарым-қатынастың тұтас 
құрылымына,оның адами психологиялық табиғатын айқындауға 
әсер етпек. Нәтижеде дәл осы деңгейлер дәрежесінде қарым-
қатынас мәдениетінің эталондық қағидаттары қалыптаспақ. 
Бұл орайдағы іскерлік қарым-қатынастың қағидалы үлгілерінің 
бірқатары төмендегіше: өз ұйымыңызды қарым-қатынастың 
жоғары моральдық нормаларына сәйкес бірлігі мықты ұжымға 
айналдыру. Қызметкерлерді ұйымның алғы мақсаттарына 
жұмылдыра білу. Адам атаулы ұжым мүшелерімен тығыз бірлікте 
екендігін толық аңғарғанда ғана өзін адамгершілік жағынан 
да, психологиялық жағынан да еркін сезінетіндігін ескеру; 
жауапкершілік мәселесіне байланысты проблемалар туындаған 
жағдайда  басшы атаулының оның басты себептерін анықтауы. 
Проблема білімсіздіктен (надандықтан,  мәдениетсіздіктен) 
туындап жатса, онда қарауыңыздағы қызметкерлердің әлсіз, 
кем тұстарын олардың бетіне басып үнемі айта бермеу. Қайта  
оның кемшіліктерін жоюға, толықтыруға қандай жәрдем жасай 
аларыңды ойлану; қызметкерлерге этикалық нормаларға 
сәйкесті ескерту жасау. Жағдаят турасында барлық ақпараттарды 
жинау,  сәйкесінше қарым-қатынастың лайықты формасын 
таңдау. Ескертпелерді көзбе-көз тек оңаша отырғанда ғана айту; 
адамның жеке басын емес, оның іс-әрекетін сынау; қажетіне 
қарай комплимент айта отырып,  сынды сыналап жеткізу 
амалын қолдану. Іскерлік қарым-қатынасты достық нотасында 
аяқтау; өзіңізге бағынышты  адамдардың жеке өміріне орынсыз 
араласпау; қызметкерлердің бәріне бірдей тең құқылы мүше 
ретінде қарау; қызметкерлердің ұтымды қадамын, жақсы табысын 
мадақтауға келгенде мүдірмеу, жылы сөзіңді аяп қалмау; ортақ 
іске қатысты жіберген қателіктерді жасырмау, бүгіп қалмау; 
қарауыңыздағылардың алдында әрдайым адал болу; белгілі 
бір ұйғарым жасарда әр түрлі нюанстарға сәйкесті мөлшерлі 
жағдаятты және   қызметкердің жеке тұлғалық қалпын ескеру.

Ал «төменнен жоғары»  қарайғы іскерлік қарым-қатынас 
қызметкердің өз басшысымен арадағы байланысын аңғартпақ. 
Бұл орайдағы қарым-қатынас мәдениетінің этикалық 

қағидасын бір ауыз сөзбен «қарауыңыздағы қызметкерлер 
сізге қандай қалыпта қарым-қатынас жасауын қаласаңыз, 
сол деңгейде басшыңызбен де байланыс орнату жөн» деуге 
болар еді. Жалпы өз басшысымен қалай тіл табыса білудің өзі 
қарауындағыларға қандай адамгершілік талаптары негізінде 
байланыс орната алудан бірден-бір кем емес. Бұл реттегі 
іскерлік қарым-қатынасқа бірден-бір қажетті этикалық қағидалар 
үлгілерінің біразы төмендегіше: ұжымда әділ байланыстарға 
негізделген адамгершілік тұрғыдағы өзара ниеттес, тілектестік 
бағыттағы атмосфераны қалыптастыруға көмектесу; өз 
көзқарасыңызды тықпалауға не оған ақыл үйретуге ұмтылмау. 
Өзіндік ұсыныстарыңыз бен ескертпелеріңізді орнымен орнықты 
да мәдениетті түрде білдіру; қатқыл түрде кесіп-пішкен тонда 
үзілді-кесілді бағытта сөйлеспеу; үнемі адал да әділ, сенімді 
болу, жағымпаздық, жарамсақтықтан аулақ жүру. Өзіндік мінезіңіз, 
ұстанымыңыз  болғай.

«Горизонтальды»  қарым-қатынас – тең дәрежелі 
әріптестер арасындағы іскерлік байланыстар. Бұл арадағы 
этикалық қағидалы діңгек: «Іскерлік қарым-қатынаста 
әріптесіңіздің сізге қалай қарағанын қаласаңыз, сіз де онымен 
сондай қатынас ұстану. Белгілі бір жағдаятта өзіңізді қалай 
ұстауда қиналсаңыз, өзіңізді әріптес орнына қоя білу». Әрине, 
әріптесаралық іскерлік қарым-қатынастың тиімді нормалық 
қағидаттарын реттеу мен жағымды тон табудың оп-оңай 
шаруа еместігін ескеру артық болмайды. Бұл орайда ұстаным 
боларлық қағидалы үлгілер төмендегіше: ортақ істі орындаудағы 
жауапкершілік пен құқықтардың нақты да дәл бөлінуіне қол 
жеткізу; өз жауапкершілігіңізді қарауыңыздағыларға аудара 
салмау; әріптесіңіз туралы күні бұрын жаман ойда болмау. 
Олармен қарым-қатынаста мүмкіндігінше сенімсіздіктен, 
өсек-аяннан ада болу, ондайларды маңайыңызға жолатпау; 
әңгімелесуші әріптесіңізді өз атымен атап, ретіне қарай бұны 
жиі қайталап отыру; дидарласушыңызға жылы қатынасыңызды 
білдіру мақсатында  достық пейілде болу; қолыңыздан келмейтін 
нәрсеге уәде бермеу. Өзіңіздің іскерлік мүмкіндіктеріңізді 
тым асыра бағаламау; өзіңізді емес, өзгені тыңдауға тырысу; 
дидарласушыңыздың сізге жат еместігін, ұнайтындығын сөзбен, 
көзқараспен, ым-ишаратпен сездіру. Жымия отырып, көзіне тура 
қарау; әріптесіңізге өзіңіздің жеке мақсатыңызға қол жеткізудің 
құралы емес, сыйлауға тұрарлық тұлға ретінде қарау.

Жинақтай айтсақ, іскер маман әдебі-адамгершілік  
нормаларының, бағалау құндылықтарының, оның өз 
міндеттеріне, жұмыс мақсатына, іскерлік тұрғыдағы 
дидарласушыларына қарым-қатынасын анықтайтын тәртіп 
ережелерінің жиынтығы. Демек, іскер маман әдебі- оның жан 
дүниесінің эстетикасы.

Қысқасы, бүгінгі қоғамдағы жас интеллектуал мамандардың 
іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің аспектілерін жете білуі 
бастаған ісінің сәтті өрлеуіне кепіл болмақ. Қадірлі дос! Біздіңше, 
ақыл-парасаты, сана-сезімі және қиялдай білуі қалыпты жас 
адам егер де жігерлі жұмыс жасар болса, кез келген уақытта 
да іскер тұлға танылмақ. Ендеше, ұрыста тұрыс жоқ. Білек 
сыбана іске кіріс!

 

Қадірлі дос! Жауқазын – көктем мезгілінде алғаш 
бүршік жарып, жайқалатын гүл. Жауқазын – жақсылықтың 
жарқылы, жаңалықтың жаршысы. Поэзия әлеміне қанат 
қаққан дарынды жастарымызды жауқазынға телуіміздің 
сыры да осында. «Шешендік мектебі» жаршысының 
бетінен жас таланттарымыздың шығармашылығын 
қолдау мақсатында «Жауқазын» айдарын ашып отыр-
мыз. Қабыл алыңыз! Қалыс қалмаңыз! Еш жерде 
жарияланбаған тың туындыларыңызды күтеміз.

Шешендік өнерге баулу бірлестігі

Риза Құрманиязова,
«Филология: қазақ тілі» мамандығы,

02305-топ студенті

Ауыл-ана
Гуілдеген әсем әуен ырғақты,
Жібек желің маңдайымды сипап шын.
Айлы түнің тағы маған сыр тақты,
Жан дүниемді ұғынғандай анау шың.
Жымыңдаған жұлдыздарың көктегі,
Мені күтіп қуанып бір жатқандай.
Қалаға мен жатсам егер кеткелі,
Алтын таңың ренжіп маған атқандай.
Жойылмаған балалықтың бояуы,
Анау бақтан, анау бұраң жолдардан.
Қайда кеткен сол кездерім баяғы,
Іздеймін мен сонау балғын жылдардан.
Тынысым да тарылмай шығар демім,
Иіскесем жасыл шөбін, кезсем көлін,
Айқара ашса ауыл-ана кең құшағын,
Қайтқым келмей тұрады кері менің.
Ауыл-ана, сен неткен құдіретті едің!

                  Егіз ұғым 
Бір-бірімен жарасып-ақ тұратұғын,
Тірек болып бұл екі сөз мына өмірде.
Сырды да айқызбай-ақ ұғатұғын,
Сұлу сезім тұнып тұр бір өзіңде.
Бұл екеуі лапылдаған от, жалын да,
Қол жетпейтін биігіндей құзар шыңның.
Тоғысқан ақ сезімнің жолдарында-
Сен және мен деген егіз ұғым. 
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ЖШС баспаханасында басылды.

«New fashion industry of WKSU» 
жобасы қорытындыланды

Қара шаңырағымызда біз асыға күткен, толқыта күткен алғаш рет өткізілген «New fashion 
industry of WKSU» атты жаңа жоба да өз мәресіне жетті. Сондай тебіреніспен басталған бұл 
байқау қатысушыларды номинациялармен марапаттаумен қорытындыланды. Айта кетсек: 
үздік стилист, үздік дизайнер, үздік фотограф байқаулары өз мәресіне жетті. Жобаның 
ең қызықты кезеңі және негізгі мақсаты «Miss  Makhambet University 2013» атағына ие бо-
латын бойжеткенді табу еді. Байқауды ұйымдастырушылар - режиссура мамандығының 
3-курс студенті Ж.Мырзагереев, МТЖ мамандығының 3-курс студенті М.Амангелді, дизайн 
мамандығының 3 курс студенті Ж.Хайырболатова, дизайн мамандығының 5-курс студенті 
М. Галиева. 

Иә, кім-кім де киелі сахнада жарқын бейнесін 
қалдырғысы келеді. Оны қатысам деп ынтыққан 
студенттер жанарынан байқауға болады. Міне, 
енді шешуші сәттің қорытындысы көз алдымызда. 
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» демекші  
мыңнан тұлпар боп шыққан «Үздік стилист – 
2013» номинациясының жеңімпазы дизайн 
мамандығының 1 курс студенті М. Утеева, сол 
номинацияда макияж және визаж өнерімен ерекше 
көзге түскені үшін бейнелеу өнері және сызу 
мамандығының 3 курс студенті А.Аристамбекова 
дипломмен марапатталса, үздік шаш үлгісін 
жасағаны үшін дизайн мамандығының 1 курс 
студенті Ә.Сахипова дипломмен марапатталды. 
«Үздік фотограф - 2013» номинациясының 
жеңімпазы дизайн мамандығының 2 курс 
студенті Е.Нұрмағанбет атанды, аталмыш 
номинациясында ерекше креативті идеяларымен 
көзге түскені үшін дизайн мамандығының 1 курс 
студенті А.Сакембаев дипломмен марапатталса, 
бейнелеу өнері және сызу мамандығының 1 курс 
студенті А.Тлемберлиева фотоларының жоғары 
сапасы үшін дипломмен марпатталды. «Үздік 
дизайнер - 2013» аталымы бойынша дизайн 
мамандығының 4 курс студенті С.Манашова 
жең імпаз атанды, ал жаңашылдығымен 
ерекшеленгені үшін дизайн мамандығының 
3 курс студенті Р.Сарбалиева дипломмен 
марапатталды, дизайн мамандығының 2 курс 
студенті Ж.Калымова жұмысының ерекше тех-
никасымен көзге түскені үшін арнайы дипломмен 
марапатталды. «Miss Makhambet University - 2013» 
номинациясында актерлік шеберлігімен көзге 
түскен экономика және басқару факультетінің 
студенті А.Даулеткалиева арнайы дипломмен 
марапатталды, жеңіске деген ұмтылысы үшін 
арнайы дипломмен тарих факультетінің студенті  
А. Жумагулова марапатталды.

Айтпақшы, жобаның ең негізгі жеңімпазы кім 
дейтін боларсыздар?! Ол бізді де таң қалдырған 
«Miss Makhambet University 2013» атағының иегері, 
жаңа жұлдыз, дизайн мамандығының 1 курс 
студенті Каюпова Айдана болды. 

Осындай сыры мен сиқыры тоғысқан алып 
жобаны алғаш қолдаған адамды біреу білсе,  
біреу білмес! Естеріңізге  сала кетейік студенттер 
жанарынан жарқын кейіпте орын алған, әрқашан 
көмек қолын созып жүретін, № 7 оқу ғимаратында 
әр студенттің ауқаттануына өзіндік үлес қосатын  
ағамыз ИП М.Е.Нұрланбаев осы жобада да өз 
демеушілігін аямаған болатын. Мәдениет және 
өнер факультетінің атынан ерекше құрметпен 
алғысымызды білдіре отырып, жанұясына береке-
бірлік, жұмысына шығармашылық табыстар 
тілейміз!

Байқаудың демеушілері: ИП М.Е.Нұрланбаев, 

сән салоны «Гламур», «Бибигуль» мейрамханасы. 
Қолдағандар: Центр печати ұжымы, «Эверест» 
студиясы, «Avan-Garde» фотостудиясы, «Жас 
Отан» жастар қанаты және ақпараттық қолдаушы 
«Makhambet Univercity» атты интернет жүйесіндегі 
ресми группасы, Қазақстан-Орал телеарнасы 
және университетішілік «Өркен» газеті.

Тлектес ЗИНЕЛОВА,
 мәдениет және өнер факультетінің 

1-курс студенті 
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Этих красивых ребят, что называется, любит сцена. Каждый 
их выход - яркое и незабываемое явление. И цели у них самые 
далеко идущие. Ведь как показал опыт КВН-движения в России, 
преемнице СССР как родины этой игры, именно из КВН вышли 
сотни артистов кино, телеведущих, продюсеров. И если именно 
наши студенты, вооруженные знаниями, полученными в ЗКГУ, 
продолжат это веселое дело, то можно считать, что отечественное 
телевидение будет в надежных и позитивных руках.

А пока предстоят еще турниры, шутки, репризы, сценки и 
учеба. Шутка может не только разрядить обстановку, а стать чем-
то вроде лакмусовой бумажки. Смеетесь вместе, значит, вы на 
«одной волне».

-А еще здорово помогает при знакомстве с девушками! – не 
удержался от шутки один из звезд Камбар Рахметов.

Шутки и смех - дело серьезное. Если 
не верите, то спросите сами у веселых и 
находчивых ребят из сборной КВН ЗКГУ 
«М ем л е к е т т і к  қ ұ р а м а»,  з а в о е в а в ш и х 
признание у высокого жюри во главе с 
президентом Казахстанской Лиги КВН 
Е.Елеукеном в Алматы. Ведь шутить на 
сцене родного вуза, когда каждый в зале тебе 
знаком, и пытаться рассмешить столичного 
зрителя – это совершенно разные вещи. 
Но ребятам поверили и оказали поддержку 
в родном вузе, за что они благодарят 
руководство ЗКГУ им.Махамбета Утемисова. 
На пресс-конференции КВН-щики отвечали на 
вопросы своих поклонников.

25-26 января команда «Мемелекеттік 
құрама» в составе: капитан Сапаргали 
Жанайдар, Рахметов Камбар, Арыстек Ернар, 
музыкант Хасенов Мади, Утешов Нурдаулет, 
вокалистка Какимова Бактоты, а также 
Сулейменов Дастан – студент педколледжа и 
Демисинов Азамат – студент ЗКАТУ – пройдя 
кастинг, выступили на Республиканской 
А л м а т и н с ко й О т к р ы т о й л и г е ,  о  ч е м 
свидетельствует серитификат, выданный 
самим Есеном Елеукеном, президентом казахстанской 
игры КВН «Жайдарман».

-Наша команда – как одна семья. Ведь шутки, как это ни 
парадоксально звучит, очень серьезное и ответственное 
занятие. Рассмешить – это стать своим, задеть самые тонкие, 
внутренние струны человека, - рассказывает о своей любимой 
игре капитан команды Жанайдар. – Мы стараемся делать наши 
шутки серьезно, избегая плоских шуток и набивших оскомину 
передразниваний с языковой мешаниной. Наступило время шу-
тить красиво, на хорошем казахском языке. Шутки рождаются 
коллективно. Мы тщательно проверяем, проигрывая ситуации, 
затем проверяем в узком кругу, насколько она смешная. И 
только если ни у кого в команде не осталось равнодушных – 
считай, шутка удалась. Юмор мирового уровня – наша цель.

Құрметті Сания Сафиевна! 
Сізді 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен  

құттықтаймыз!
Біз Сізді ұлағатты да беделді ұстаз, белгілі ғалым, 

сүйікті жар, аяулы ана, ардақты әже ретінде білеміз.
Өмір жолыңызда  еңбексүйгіштік, белсенділік секілді 

қасиеттермен ерекшеленіп, парасатты да рухы биік 
шәкірттер тәрбиелеуде қажырлы еңбек етіп келесіз.

Бұл орайда Сіз талантты ізбасарларыңыздың ыстық 
ықыласына, әріптестеріңіздің алғысына лайықты адамсыз 
деп есептейміз.

 Сіздің деніңізге саулық, жанұяңызға шаттық, ырыс 
пен ынтымақ, бақыт пен береке, еңбегіңізге жеміс тілейміз! 

Ізгі ниетпен, менеджмент және кәсіпкерлік 
кафедрасының ұжымы

              Құттықтаймыз!
Тәуелсіздік туы желбіреген қазақ елінің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақ.  Сол 

жас жеткіншектердің жоғары білім алып, бойына ізгілік нұрын дарытуы 
ұстазына байланысты. Осындай ізгілік нұрымен қаруланған  БҚМУ-дың 
мәдениет және өнер факультеті ұстаздарының бірі - Нағымова Меңдіғаным 
Мергенбайқызы. Ұстазы білікті болмай, шәкірті білімді болмайды. 
Меңдіғаным Мергенбайқызы - іскер басшы, терең білімді, үнемі ізденіс 
үстінде жүретін, шығармашылықпен жұмыс жасайтын алдыңғы қатарлы 
тәжірибелі ұстаз, өзінен кейінгі  ұстаздардың ақылшысы. Университеттің  
ғана  емес еліміздің де қоғамдық саяси өміріне  белсене араласып отыратын 
М.М.Нағымова - біз үшін мақтаныш! Меңдіғаным Мергенбайқызы бүгінде мәдениет және өнер 
факультетін бітіріп жатқан жастардың білімі терең, ой-өрісі кең, талғамы биік, арманы асқақ 
болуына үлес қосып келеді. 

«Адамның - адамшылығы жақсы ұстаздан»- деп, ұлы Абай айтқандай, ел үшін білім алып 
жатқан  жас ұрпақтың  азаматтық  парасаттылығының биік, рухани адамгершілік ұстанымының 
жоғары болуына зор үлес қосып жүрген БҚМУ мәдениет және өнер факультеті, музыкалық білім 
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., доцент Нағымова Меңдіғаным Мергенбайқызы 2013 жылдың 
11 желтоқсанындағы ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінің №302-к бұйрығымен  «Мәдениет 
саласының үздігі» төсбелгісімен марапатталды. 

Құрметті Меңдіғаным Мергенбайқызы! Сізді «Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісімен 
марапатталуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық,  зор 
табыстар тілейміз. Әрдайым  шығармашылық шабытпен еңбек етіп, әр күніңіз жігер-қайратқа, 
жаңа күш-қуатқа, қуаныш пен берекеге тола берсін! 

                                                                           Мәдениет және өнер факультетінің ұжымы


