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28 марта в Казахском драматическом театре состоялось торжественное открытие 
Международной научно-практической конференции на тему «Стратегия «Казахстан 
-2050»: укрепление здоровья нации средствами физической культуры и спорта», 
организаторами которой выступил ЗКГУ им. М.Утемисова под председательством 
ректора ЗКГУ профессора, д.п.н. А.С.Имангалиева. Содействие в работе конферен-
ции оказали Управление физической культуры ЗКО, акимат области. Для участия в 
работе конференции были приглашены зарубежные гости, учителя физкультуры, 
преподаватели колледжей и руководители спортивных школ и секций, ветераны 
спорта и действующие спортсмены, студенты. В пленарном заседании также принял 
участие аким Западно-Казахстанской области Нурлан Аскарович Ногаев.

Перед началом работы конференции участники ознакомились с выставкой спортивных 
достижений студентов и преподавателей ЗКГУ, методических пособий, научных работ ППС о 
спорте.

В Послании Президента Н.Назарбаева народу Казахстана «Единая цель. Единые интересы. 
Единое будущее» немалая роль отведена укреплению здоровья нации путем организации 
физической культуры и привлечения в спорт. По словам заместителя акима ЗКО Бахтияра Макена, 
в области около 11 тыс. человек активно заняты спортом. Это спортивные школы, секции, в ко-
торых занимаются профессиональные спортсмены, а также школьники и студенты. Условием 
для массового привлечения к физической культуре является создание специализированной 
инфраструктуры для занятия спортом.

(Продолжение на 2 стр.)

«Бірлігіміз жарасқан, Мәңгілік ел Қазақстан!»
Әр азамат бойындағы патриоттық сезімін 

әр қилы жағдайлар мен иг ілікт і істерде 
дәлелдей алады. Патриоттықты бір ғана 
Отанды сүю деп ұғыну аздық етеді. Аузы дуалы 
дарабоз даналарымыздан қалған «Отан – 
отбасынан басталады» - деген нақыл сөздің 
өзі ұлтжандылық тәрбиенің тал бесіктен екенін 
ұғындырады.

С о н дық тан д а патр и от тық-тәрби е, 
патриоттық-адалдық пен парасаттылық, 
патриоттылық – атамекен, Отан, туған жер, 
патриоттық-қасиетті рәміздер, тіл мен діл, 
қоғамға деген құрмет, патриоттылық – өз ісіне 
шын берілу, патриоттық бабалар салған сара 
жол. Ұрпақтар сабақтастығы қашанда ұлттың 
жарқын болашағы іспетті.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік 
ел» идеясын республикалық деңгейде 
насихаттап, оның мән-мағынасын жастардың 
бойына сіңіру бағытында жұмыстанып келе 
жатқан қоғам қайраткерлері мен Қазақстан 
халқы Ассамблеясының өкілдері  келіп, өз 
ойларын ортаға салып, студент жастарға ұран 
тастады.

Жалғасы 2-бетте

19 марта в главном корпусе ЗКГУ им. М.Утемисова во главе с ректором 
Асхатом Салимовичем Имангалиевым встречали гостей из ТОО «ПСП «Серик», 
которое является одной из базовых структур Западно-Казахстанского 
областного филиала демократической партии Казахстана «Ак жол». 

Помощь спонсоров
Д е л е г а ц и ю г о с т е й  о т 

имени Серика Роллановича 
Мергалиева, руководителя пар-
тии «Ак Жол» и «ПСП «Серик», 
возглавил его заместитель 
Каиржан Султанулы Идиатов. 

Го с т и  п р и ш л и  н е  с 
пустыми руками. Для будущих 
победителей Республиканской 
олимпиады по специальности 
“География”, которая состоится 
в апреле 2014 года в стенах 
нашего вуза, были приготов-
лены ценные призы. Такая 
спонсорская помощь орг-
комитет у олимпиады, и в 
целом нашему университету, 
стало традицией. Одним из 

направлений деятельности ТОО «ПСП «Серик» и филиала партии - регулярная поддержка 
университета в подготовке высококвалифицированных специалистов и вовлечение студентов 
в научно-исследовательскую работу.

Положительным результатом активного сотрудничества явилось участие студентов 
университета, только в 2013 году, в 11 тематических олимпиадах, где были завоеваны 8 
призовых мест по географии, математике и химии. 

Также будет оказана практическая помощь в информационной поддержке олимпиады 
возможностями телеканала ТДК-24, которая освещала олимпиаду географов в прошлом году. 

С.Р.Мергалиев является председателем Попечительского совета ЗКГУ, принимающего 
участие в трудоустройстве студентов. К слову, почти 80% сотрудников ПСП «Серик» являются 
выпускниками нашего университета.

И хочется верить, что в дальнейшем эти традиции будут преумножаться.
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова выражает искреннюю благодарность ТОО «ПСП 

«Серик» и областному филиалу партии «Ак Жол» в поддержке нашего ВУЗа, и желает 
побед на олимпиаде нашим студентам.

Нурдаулет ЕРБУЛЯКОВ

МАССОВЫЙ СПОРТ КАК ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
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НОВОСТИ 
  12 марта в спортклубе «Акжайык» 

прошли соревнования среди студенческих 
факультетов ЗКГУ команд по тогызкума-
лаку в рамках ежегодной спартакиады. В 
соревнованиях приняли участие команды 
всех семи факультетов. Победу одержала 
команда факультета культуры и искусств, 
второе место – педагогический факультет. 
Третье место получила команда факультета 
истории и права.

 14 марта ФОК ЗКГУ открыл двери для 
любителей настольного тенниса. 

 12.03 - Соревнования по тогызкума-
лаку среди студентов  пофакультетно. 
Победителями были признаны спортсмены 
факультета культуры и искусства, 2-е место 
заняла команда педагогического факульте-
та, 3-е место - факультет истории и права.

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТЕ
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
Ғылыми-педагог кадрларды дайындау 

бағдарламасының орындалуы туралы. 
Т.В.Подгорная - кадрлық қызмет жетекшісі

Мамандықтардың 2014-2015 оқу жылына 
арналған жұмыс оқу жоспарын бекіту. 
Ғ.Қ.Жүсіпқалиева - ОӘЖ жөніндегі проректор

Ағымдағы мәселелер 
М . Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы  Б Қ М У 

Қамқоршылар кеңесінің құрамын бекіту ту-
ралы. О.В.Юров – стратегиялық даму және 
сапа департаментінің директоры.

М.Ө тем іс ов атын дағ ы БҚМУ-дың 
институционалды және мамандандырылған 
аккредиттеуден өтуге дайындығы туралы. 
О.В.Юров – стратегиялық даму және сапа 
департаментінің директоры.

Ф.ғ.д., профессор Отарәлі Бүркітұлының 
60 жасқа толуына орай «Профессор 
Отарәлі Бүркіт және тілдік әлем» атты 
екі томдық монографияны баспаға ұсыну 
туралы. З.Ж.Мүтиев – қазақ филологиясы 
кафедрасының меңгерушісі.

П.ғ.д., профессор М.М.Ержановтың 
«Этнокультурное образова-ние в Казахстане: 
теория и практика» монографиясы мен  
«Қазақ халық аспаптарына арналған 
аспаптану» оқу-әдістемелік құралын баспаға 
ұсыну туралы. 

П.ғ. к . ,  до це нт Ғ.Қ .Жүс і п қ а л и е в а, 
о қ ы т у ш ы л а р  А . А . Д ж у м а ш е в а , 
Б.С.Құбаевалардың «Мектепте физика 
курсын оқытудың теориясы мен әдістемесі» 
оқу қ ұралын Абай атындағы ҚазҰПУ 
жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар 
бойынша республикалық оқу-әдістемелік 
кеңестің грифін алуға жіберу туралы. 

Т.ғ.д. Ұ.Т.Ахметованың «Қазақстанды 
зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер 
тарихы» оқу құралын Абай атындағы ҚазҰПУ 
жанындағы «Білім» тобындағы мамандықтар 
бойынша республикалық оқу-әдістемелік 
кеңестің грифін алуға жіберу туралы. 

Ф.ғ.к., доцент Г.С.Умарованың «Картина 
мира казахского этноса в трудах В.И.Даля: 
результаты нау чных исследований» 
монографиясын баспаға ұсыну туралы. 

Айгүл НИЕТОВА,
ғылыми хатшы

«Бірлігіміз жарасқан, Мәңгілік ел Қазақстан!»

МАССОВЫЙ СПОРТ КАК ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Батысқазақстандықтар республикалық 
шара аясында дайындалған арнайы тілек 
кітабын Маңғыстау облысынан қабылдап 
а лып,  а л дымен Жәң г ір хан атын дағы 
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінен бастау алған «Мәңгілік ел» 
шарасында облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың 
атап өткеніндей, аталмыш шара Шығыс 
Қазақстан облысынан, асқақ Алтайдан бастау 
алып, Ақ Жайық өңірінде жалғасын тауып 
отыр. «Мәңгілік ел - бабаларымыздың сан 
ғасырлар аңсаған арманы. Бабаларымыз 
әлемнің мемлекеттерімен терезес і тең 
жағдайда араласатындай күн туа ма деп 
армандап кеткен болатын. Сол арман ақиқатқа 
айналды. Бұған Елбасымыздың сарабдал 
саясатын халықтың қолдауы, халықтың бірлігі 
негіз болды. Әлемде өзінің мемлекеті жоқ 
қаншама халық бар және тәуелсіздік алып, 
соны қолдан ұшырып алған халықтар да, 
мемлекеттер де жоқ емес. Мұның барлығы 
елдің, халықтың ауызбіршілігі болмағандықтан, 
егеменді еліміздің дамуында Қазақстан 
халқын біріктіретін, елдің болашағының негізін 
қалайтын басты құндылықтарды жасадық. 
Бұл – еліміздің тәуелсіздігі, Астанасы. Бұл 
– Қазақстан халқының бірлігі, бейбітшілік 
пен келісім. Бұл – зайырлы қоғам, жоғары 
руханият. Бұл – индустрияландыру мен 
инновацияға бағытталған елдің экономикалық 
өсуі. Бұл – жалпыға ортақ Еңбек қоғамы 
және ұлттық қауіпсіздік. Осы ұғымдар – 
жаңа қазақстандық патриотизмнің негізі. Ел 
дамуына жастарымыз елеулі үлес қосып келеді. 
Елбасымыз айтқандай, Қазақстан-2050 сіздер 
үшін. Әр қазақстандық еліміздің болашағы 
үшін өзінің оқу орнында, еңбек орнында елім 
үшін, жасасын Қазақстан деген идеяны ұстанса 
құба-құп. Бұл жерде енжарлық танытуға 
болмайды. Әлемдік қауымдастықта алған 
орнымызды нықтай отырып, елімізді дамыту – 
баршамыздың міндетіміз, парызымыз», - деді 
әкім. 

БҚО орыс мәдениет і  орта лығының 
төрағасы Сергей Погодин «Мәңгілік ел» 
идеясының логотипі – шаңырақ – бейбітшілік 
пен келіс імде өмір сүріп отырған түрлі 

мәдениеттер мен этностар өкілдерінің ортақ 
үйінің символын, береке мен бірлік идеясын, 
мақсат-мүддесі ортақ қазақстандық қоғамның 
ынтымағын айшықтайтынын айтты. Корей 
этномәдени бірлестігі төрағасының бірінші 
орынбасары Анатолий Ким, «Сочи-2014» қысқы 
олимпиадасының финалистері Айдар Бекжанов 
пен Абзал Әжіғалиевтер сөз алып, акцияға 
қатысушыларды «Мәңгілік ел» жалпыұлттық 
идеясын қолдауға шақырды. Қазақстан халқы 
БҚО ассамблеясы төрағасының орынбасары, 
хатшылық жетекшісі Ғайса Қапақов Орал өңірі 
халқының ыстық ықыласы мен жылы лебізімен 
толыққан тілек кітабының енді өзге аймақтарға 
жол тартатынын жеткізді.

Облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен: 
«Мәңгілік ел – ортақ шаңырақ астындағы 
барлық ұлттардың тұтастығы мен бірлігі, 
келіс імі мен бейбітшіліг і. Бүг інг і шара – 
жастардың, халықтың мерекесі. Мәңгілік ел 
– біздің басты құндылығымыз», - деп БҚМУ 
студенттерінің аталмыш шараға белсене 
атсалысып жатқанына ризашылығын білдірді. 

Университетіміздің түрлі этномәдени орталық 
жетекшілері өз ойларымен бөлісті.

Жолдауды жүзеге асыратын – жастар. 
Мақсатымыз біреу, ол – тәуелсіздіг імізді 
тұғырлы етіп ұстау, мүддеміз біреу, ол – келісім 
мен бейбітшілік орнаған қоғамда бірге өмір 
сүру, болашағымыз біреу және айқын, ол – 
елімізді дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосу. 
Еңбек етіп, тәуелсіздігімізді алға жылжытып 
Мәңгілік елдің бір кірпіші болып қалануға күш 
салу керек, – деді жастар сарайында сөз алған 
облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар.

Аталмыш акция М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
студенттері мен Ж.Досмұхамбетов атындағы 
колледжнің  белсенді студенттері «Мәңгілік 
ел» барысында патриоттық әндер шырқалып, 
өлеңдер оқылды, тілек кітабына лебіздер 
жазылды. Бұл тілек кітабы облыстарда акция 
аяқталғаннан кейін Елбасына табысталады.

Гүлфәни ЕРСАЙЫНОВА, 
Қазақ филологиясы студенттік деканы

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Р а б о т а  к о н ф е р е н ц и и  н а ч а л а с ь  с 
выступления гостя конференции Александра 
Скалия, доктора PhD, директора института 
здоровья университета экономики г. Быдгощ, 
Польша. В своем докладе «Стратегия разви-
тия физической культуры и спорта в Польше, 
поставленные задачи и ход их выполнения» 
ученый подробно остановился на состоянии 
физической культуры в городе Быдгощ. 
Свое выступление он сопроводил фильмом, 
снятом специально накануне конференции. 
Как рассказал Александр Скалий, городские 
власти делают многое для того, чтобы жители 
могли приобщиться к спорту. Во дворах обо-
рудованы детские площадки с элементами 
спортивных сооружений. В парках и зонах 
отдыха выставлены тренажеры. Наряду с 
автомобильными дорогами и тротуарными 
дорожками, специально для велосипедистов 
предусмотрены велосипедные дороги. Более 
того, в местах оживленного велосипедного 
движения существуют специальные пешеход-
ные переходы, действуют свои правила.

-Нам удалось убедить министерство 
образования Польши добавить еще один 
к положенным трем урокам физкультуры в 
неделю еще один академический час. Но это, 
как показала практика, не решает проблему 
падения физической активности у детей школь-
ного возраста. И тем не менее спорт является 
визитной карточкой города Быдгощ благодаря 
именитым выпускникам нашего института 
здоровья, - сказал А.Скалий.

Пленарное заседание продолжил Беленов 
Валерий Николаевич, почетный работник 
высшего образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, декан факультета физической 
культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Поволжская 
социально-гуманитарная академия» докладом 
на тему «Формирование здоровьесберегающей 

с реды образовательных у чреж дений: 
проблемы, пути решения».

Проблему состояния системы подготовки 
Олимпийского резерва в ГУОР и о разделении 
массового и профессионального спорта 
поднял в своем докладе Карнаухов Гарри 
Захарович, д.п.н., профессор, заслуженный 
работник физической культуры РК, кавалер 
ордена « Д ру ж бы нар одов»,  дирек тор 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего и 
профессионального образования (ФГБОУ СПО) 
«Государственное училище Олимпийского 
резерва».

Темой выступления Розы Набиевны 
Испуловой, обладателя звания «Лучший 
преподаватель 2012 года» РК, Почетного знака 
«За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта РК», доцента, заведующей кафедрой 
«Теория и методика физвоспитания» ЗКГУ 
было «Особенности подготовки специалистов 
в области физической культуры и спорта». 
Под громкие аплодисменты Роза Набиевна 
назвала имена студентов и выпускников ЗКГУ, 

добившихся в спорте высоких 
достижений.

О тенденциях развития 
н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й 
п о  ф и з и ч е с к о й  к ул ьт у р е 
и  с п о р т у  в  Р е с п у б л и к е 
Казахстан и перспективах их 
интеграции в международное 
образовательное пространство 
говорил Ботагариев Тулеген 
Амиржанович, обладатель 
Почетных знаков «За заслуги 
в развитии физической куль-
туры и спорта», «За заслуги 
в развитии науки РК», член-
корреспондент Каза хской 
академии образования, член-
корреспондент Петровской ака-
демии, доктор педагогических 

наук, профессор, декан факультета естествоз-
нания Актюбинского регионального государ-
ственного университета им. К.Жубанова.

Ак туальность и важность проблем, 
обсуждаемых на конференции, подчеркнул 
аким ЗКО Нурлан Ногаев. В частности он 
сказал, что вопрос ведения здорового образа 
жизни на сегодняшний день – есть вопрос 
номер один. Он также обратил внимание на 
работу тех, кто своим ежедневным трудом 
приближает победу спортсмена – тренеров и 
технических работников. 

-Воспитав хотя бы одного чемпиона, 
мы сможем поднять уровень спорта, за-
интересовать массы, появятся последо -
ватели, - сказал Н.Ногаев. Обращаясь к 
участникам мероприятия, он пожелал, чтобы у 
них осуществились все их мечты. Затем аким 
области вручил награды лучшим спортсменам 
и работникам спорта.

Председатель оргкомитета международной 
конференции, ректор ЗКГУ Асхат Салимович 
Имангалиев поблагодарил всех участников 

конференции и преж де всего Нурлана 
Аскаровича, сумевшего в плотном графике 
важных дел найти время и уделить внимание 
конференции.

-Как сказал в своем выступлении Нурлан 
Аскарович, спорт не имеет границ. И проблемы, 
рассматриваемые на конференции, всеобщие. 
Но спорт и его нужды находятся в поле зрения 
властей и это вселяет надежду, что проблемы 
мы будем решать сообща, - сказал Асхат 
Салимович. – необходима научная основа 
в подготовке спортсменов. Коллектив ЗКГУ 
прикладывает все усилия, чтобы наши цели 
успешно претворялись в жизнь. Нашим уни-
верситетом издан сборник статей участников 
конференции. Это явится хорошим подспорьем 
в нашей совместной работе.

Работа конференции была продолжена по 
секциям «Массовый спорт как основа здоровья 
нации», «Валеологические основы здорового 
образа жизни», «Подготовка кадров в области 
физической культуры и спорта». В рамках 
конференции состоялся круглый стол на 
тему «Зарубежный и отечественный опыт по 
развитию массового спорта».
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Н а у р ы з  а й ы н ы ң  1 5 - 1 6  ж ұ л д ы з ы н д а 
университетімізде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» 
халыққа жолдауын қолдау, салауатты өмір салтын 
қалыптастыру мақсатында жаратылыстану-география 
факультетінің ұйымдастыруымен БҚМУ спорт залында 
волейбол, баскетбол және шағын футболдан екі күндік 
спорт сайысы өткізілді.

Турнирдің шымылдығын Ақжайық спорт клубының 
төрағасы Сәрсенбай Тұрдыбек Қуанышұлы ашып, 
спортшыларға жеңістің ащы термен келетінін, демек 
жеңіске шын мықты ие болсын деген тілекпен сөзін одан әрі 
турнирдің ережесін түсіндірумен жалғастырды. Спорттық 
жарыстың алғашқы күні волейбол ойынынан басталды. 
Турнирге қатысқан 7 факультеттің командасы мен БҚМУ 
еркін құрамасы жарыстың көркін қыздырды. Волейболдың 
қортындысы бойынша БҚМУ құрамасы 1-орынға ие болса, 
жүлделі 2-орынды Тарих және құқық факультеті иеленді, 
ал 3-орынға Мәдениет және өнер факультеті тұрақтады. 
Екінші күні өткен баскетбол ойынының қортындысына көз 
жүгіртер болсақ, Педагогикалық факультет 1-орынды айқын 
басымдылықпен ойып тұрып алса, 2-орынды Жаратылыстану-
география факультеті иеленді. Ал 3-орын Тарих және құқық 
факультетіне бұйырды. Баскетбол ойынының ізінше одан әрі 
жалғасын тапқан шағын футболда да студенттер шаршағанын 
білдіртпей, жарысты жоғары деңгейде өткізді. Сонымен, 
шағын футболды қорытындыласақ, 1-орынды Тарих және 
құқық факультеті жеңіп алса, 2-орынды «Жас ұрпақ» еркін 
құрамасы қанжығасына байлады, ал 3-орынға БҚМУ құрамасы 
тұрақтады. Жалпы есепте ашық турнирдің кубогін Тарих және 
құқық факультеті сөзсіз жеңіп алды. Жарыста «жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» атанған үздік ойыншылар да анықталды. 
Волейбол ойыны бойынша үздік шабуылшы атағын БҚМУ еркін 
құрамасының ойыншысы Мейірхан Демеуов алса, баскетбол 
ойынынан педагогика факультетінің белсенді ойыншысы 
Тимур Бақтығалиев иеленді. Шағын футболдан «Жас ұрпақ» 
құрамасының ойыншысы Дамир Мұхамбетжанов  үздік 
шабуылшы атағына ие болды. Құттықтаймыз!

Дулат ЖҮСІПҚАЛИЕВ, 
«Биология» мамандығының 1-курс студенті

ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫҢ 
ДАМУЫ ЖӨНІНДЕ ДӨҢГЕЛЕК 
ҮСТЕЛ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

2014 жылдың 7 наурызы күні М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
мәжіліс залында Қазақстан Республикасы тарихы 
кафедрасының басшылығымен Ақжайық өңірінің 
белгілі тарихшысы, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтардың 50 
жылдық мерейтойына орай «Батыс Қазақстанда 
тарих ғылымының дамуы: өзекті мәселелер, 
зерттеулер және нәтижелер» тақырыбында дөңгелек 
үстел ұйымдастырылды.

Аталған жоғарғы оқу орынының бас ғимаратында бас қосқан 
жиында алғашқы боп сөз сөйлеген тарих ғылымдарының 
кандидаты, «Қазақстан тарихы және өлкетану» ғылымы 
орталығының жетекшісі әрі осы жұмыстың модераторы 
Жақсығалиев Жаңабек Жаңабайұлының жиын мақсаты жөніндегі 
баяндамасы жиналған қауымды қызықтырғаны сөзсіз, себебі 
ұлт тарихының өзекті мәселелерімен қоса, облысымыздағы 
ғылым мен білімнің жай-күйі қазіргі өзекті мәселелердің біріне 
айналды. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
академик Иманғалиев Асхат Сәлімұлы алғы сөз сөйледі. 

13 марта кафедрой «Педагогика и психология» педагогического факультета был проведен круглый 
стол с участием доктора психологических наук по акмеологии, профессором, заведующим кафедрой об-
щей и педагогической психологии Ивановского государственного университета (Иваново, РФ) Анатолия 
Степановича Турчина. За круглым столом собрались преподаватели кафедр «Педагогика и психология» и 
«Общая педагогика, психология и самопознание», магистранты, студенты.

Успех в сотрудничестве вузов и кафедр

Сондай-ақ жиналыс барысында Исмурзин Жәнібек Аллаярұлы 
– т.ғ.к., ҚР тарихы кафедрасының аға оқытушысы, Сдыков Мұрат 
Наурызғалиұлы – т.ғ.д., профессор, Батыс Қазақстан облыстық 
тарих және археология институтының директоры, Ахмет Аққали 
Қабижанұлы – т.ғ.д., профессор, Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің ХБ және ғж жөніндегі 
проректоры тәрізді бірқатар жиынға қатысушы қонақтар 
тарапынан да «Профессор Ә.Қ.Мұқтардың өмір белестері 
және ғылыми жолы», «Ә.Қ.Мұқтардың ғылыми зерттеулері», 
«Ә.Қ.Мұқтардың ғылыми мектебі» баяндамалары көпшілікке 
ұсынылды.

Сонымен қатар дөңгелек үстелдің өткізілуіне бірден-бір негіз 
болып отырған Батыс Қазақстанда тарих ғылымының өзекті 
мәселелері, зерттеулері және нәтижелері жөнінде ғалымдар 
пікірлер білдіріп, облыстық тарих ғылымы саласына тың серпін 
жасау турасында өзара жарыссөз оздырылды.

Анатолий Степанович Турчин уже дважды читал лекции в 
нашем университете для студентов и магистрантов. В своих 
лекциях он ознакомил слушателей с новыми методиками 
направления психологии – акмеологии, которой посвящены 
его труды, в частности, общетеоретической и педагогической 
акмеологии. Общаясь с коллегами, на круглом столе ученый 
указал, на какие моменты необходимо обращать внимание во 
время защиты диссертации, рассказал о необходимости не 
только межвузовской связи, но и знакомиться непосредственно 
с ведущими учеными близ расположенных университетов, 
налаживать личные контакты. Являясь членом редакционных 
советов трех вузов, в год публикует не менее 10 работ, что дает 
возможность быть узнаваемым в ученой среде.

По окончании мероприятия профессор Турчин ответил на 
вопросы преподавателей и дал интервью для газеты «Өркен».

-Каковы главные цели Вашего приезда?

-Наши вузы (ИвГУ и ЗКГУ) имеют договор о научном 
сотрудничестве, по которому такие приезды оцениваются 
министерством как обязательное условие для поддержания 
университетского статуса. Кроме того, у нас есть научные 
контакты. Я вхожу в редакционный совет журнала «Вестник 
ЗКГУ» и в Ивановском университете публикуются статьи 
преподавателей и магистрантов.

-Помимо обязательств, которые предполагаются 
рамками академической мобильности, каковы личные 
интересы у Вас в ЗКГУ?

-Я заинтересован в сотрудничестве с кафедрой «Педагогика 
и психология». А теперь и с акмеологическим центром. Хорошо, 
когда личные интересы совпадают с общеуниверситетскими. 
Так, в данный приезд я был принят ректором ЗКГУ Асхатом 
Салимовичем Имангалиевым, который положительно оценил 
выполнение предшествующего этапа сотрудничества и предло-
жил расширить направление нашего сотрудничества, включая 
научное, учебно-методическое. В таком сотрудничестве заин-
тересовано и руководство ИвГУ.

-Вы являетесь доктором по акмеологии. Как это 
отражается на взаимодействии вузов?

-Я недавно выяснил, что самая первая кафедра по акмеоло-
гии в 1989 году была открыта у вас в Уральском педагогическом 
институте. В России  акмеология получила статус науки в 1992 
году. Приятно, что именно в Западном Казахстане в Уральске эту 
связь помнят и поддерживают. Интерес к сотрудничеству с ЗКГУ 
появила и Санкт-Петербургская акмеологическая академия.

-Каков, на Ваш взгляд, образовательный уровень в на-
шем вузе?

-Я считаю, что образовательный уровень соответствует 
уровню областных университетов России. По крайней мере, я 
это могу утверждать в отношении студентов педагогического, 
как бакалавров, так и магистров. Мне приходится не только 
читать лекции, но и консультировать по диссертациям. Общий 
средний уровень хороший. Доклады магистров мы уже три 
года публикуем не только в сборнике «Молодая наука», но 
и во «взрослых» сборниках, в том числе в этом учебном 
году – в сборнике ИвГУ «Развитие и современное состояние 
психологической науки в регионах России».

-Как Вы оцениваете материально-техническую базу 
современного унивреситета?

-Мне кажется, что острая нехватка учебно-методических 
пособий снижается и в России и в Казахстане. Вузы  все больше 
ориентированы на электронные базы учебной и научной 
литературы.

-Каков Ваш взгляд на проблему трехъязычия?

-У нас в России английский язык рекомендован как третий 
язык, поскольку в настоящее время он является языком науки. В 
этом нет ничего необычного. Так, еще в XVIII веке языком науки 
была латынь, ученые, тот же Ломоносов, писали свои труды на 
этом языке. В Западной Европе сейчас проблема трехъязычия 
несколько иная. Там английский язык является языком межнаци-
онального общения, а третий язык, как правило, язык культуры. 
Для ученого знание английского языка обязательно. Успех же 
изучения языка будет зависеть от наличия практики и свободы 
передвижения – нужна, проще говоря, языковая среда.

-Каковы Ваши планы?

-Мы надеемся на расширение сотрудничества с педагогиче-
ским факультетом ЗКГУ, где есть родственные кафедры и спе-
циальности. На нашем социолого-психологическом факультете 
есть кафедры общей социологии и управления персоналом, 
общей и педагогической психологии, социальной, педагогики 
и образовательных технологий, а также кафедра социальной 
работы и прикладной психологии, которую возглавляет доктор 
психологических наук, профессор Назаров Владимир Иванович. 
Он, являясь первым проректором ИвГУ, предварительно вы-
разил согласие сотрудничать по направлению учебно-методи-
ческой и научно-методической науки, т.е. перспективы есть как 
по линии кафедры, так и по линии ректората.

-Спасибо за интервью. 
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3 марта 2014 года стартовала инфор-
мационно-разъяснительная кампания по 
информированию населения о междуна-
родной стипендии «Болашак» и возмож-
ностях поступления на Программу. 

В рамках выездного брифинга в ЗКГУ им. 
М. Утемисова, представители Центра провели 
встречи в с научно-педагогическими кадрами и 
выпускниками вузов текущего года.

Для разъяснения в ЗКГУ прибыли представи-
тели АО «Центр международных программ»: вице-
президент АО «Центр международных программ» 
Галия Байжановна Досмухамбетова; главный ме-
неджер отдела приема документов и организации 
конкурса АО «Центр международных программ» 
Анар Кабдилгазезовна Купеева.

В текущем году для поступающих представлены 
категории «Государственные служащие», «Научные 
или педагогические работники», «Выпускники 
казахстанских вузов», «Самостоятельно поступив-
шие», «Работники культуры, творческие работни-
ки», «Работники средств массовой информации», 
«Претенденты на стажировку». 

А также повысили пороговые баллы тестиро-
вания на знание английского языка IELTS: 4.0-5.0 
из 9.0, TOEFL: ITP**/PBT 397-417 из 677, IBT 31-35 
из 120; тестирования на знание государственного 
(казахского) языка – 85 из 150.

Документы будут приниматься по 31 октября 
2014 года. Конкурс на соискание международной 
стипендии «Болашак» будет проводиться с 1 мая 
2014 года по 31 января 2015 года.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

14 марта в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась встреча 
студентов и преподавателей филологического факульте-
та с с Советом матерей при АНК Западно-Казахстанской 
области на тему «Семейные ценности, важность институ-
та семьи и брака в формировании жизненных принципов 
подрастающего поколения».

С приветственным словом выступила декан фило-
логического факультета, к.п.н., доцент Утегенова Карлыга 
Таскалиевна.

На встрече члены Совета матерей, преподаватели го-
ворили о современных проблемах семьи, о роли института 
семьи в современном обществе. С докладом «Социология 
семьи, пути укрепления семьи» выступила ветеран педаго-
гического труда Жолдыкаирова Меруерт Жолдыкаировна. 

Становление личности начинается в семье, именно семья 
является решающим фактором в формировании социально 
адаптированного человека и здорового общества в целом.

«Тәні	саудың	-	жаны	сау»
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31 марта в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялся круглый стол на тему «ЭКСПО-2017: Қазақстанның индустриялды-

инновациялық дамуының келешегі». Организаторами выступили ЗКГУ им М.Утемисова при поддержке Министерства 
образования и науки РК.

Новые идеи – новые проекты
По словам ректора ЗКГУ им. М.Утемисова 

профессорва А.С.Имангалиева, данное меро-
приятие имеет практическое знанчение, явля-
ется подготовительным этапом в проведении 
международной выставки ЭКСПО-2017.

Во вступительном слове первый проректор 
ЗКГУ, д.и.н. А.С.Тасмагамбетов подчеркнул, 
что данное мероприятие – проект, который 
касается не только экологов, ученых, это не-
обходимость времени.

Свои пожелания высказал главный специ-
алист отдела туризма и внешнеэкономических 
связей Западно-Казахстанского управления 
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития Е.М.Адиев.

В работе круглого стола представили свои 
работы ученые, преподаватели и студенты.

В своем выступлении директор ТОО 

«Технопарк «Алгоритм» А.М.Есекенов расска-
зал о деятельности технопарка («Технопарк 
«Алгоритм» - направления деятельности и 
перспективы развития»). Главной целью явля-
ется внедрение коммерциализуемых иннова-
ционных разработок в экономику и социальную 
жизнедеятельность Западно-Казахстанской 
области.

Co-working – центры, в которой исполь-
зуется модель работы, в которой участники, 
оставаясь независимыми и свободными, 
используют общее пространство для своей 
деятельности. Здесь создаются все условия 
для зарождения новых идей. Основными по-
требителями услуг предполагаются студенты. 
В данное время такие центры работают только 
в Астане и Алматы.

Свои проекты представили Л.И.Мергалиева, 

завкафедрой экономической теории и биз-
неса, д.э.н, профессор – «Перспективы 
интеграции Казахстана в мировую эконо-
мику», Е.С.Айталиев, д. техн.н., профессор 
- «Ветродвигатель-источник нетрадиционной 
энергии», Г.М.Миниус, декан физико-мате-
матического факультета, к.ф.-м.н., доцент - 
«Разработка информационно-аналитической 
системы мониторинга и управления системами 
водоснабжения и теплоснабжения города на 
базе современных экономико-математических 
методов и информационных технологий». На 
круглом столе также были заслушаны доклады 
студентов, представивиших свои проекты. 

Известно, что новое – это хорошо забытое 
старое. Взять хотя бы войлочные мобильные 
жилища кочевников, хранившие тепло зимой 
и дававшие прохладу в летний зной – юрты, 

или киіз үй. В проекте «Тепло в дом» исполь-
зование местных материалов для сохранения 
тепла» Анастасия Михеева, студентка 2 курса 
специальности «Менеджмент» под руковод-
ством старшего преподавателя кафедры 
«Менеджмент и предпринимательство» фа-
культета экономики и управления В.У.Чудровой 
предлагает использовать для утепления домов 
экологичный природный материал, который 
веками использовали наши предки – шерсть 
домашнего скота. 

Проблема утилизации является в насто-
ящее время едва ли не самой актуальной. 
Использовать отходы нефтегазодобывающией 
промышленности в производстве резины пред-
лагает в своем инновационном проекте Мурат 
Юсупов, студент 3 курса специальности «Учет 
и аудит» и его руководитель доцент кафедры 
«Учет и финансы» М.К.Нугманова.

-Круглый стол был очень интересным. Co-
working – центры – это просто здорово! Для 
меня и моих единомышленников собраться 
вместе, чтобы обсудить новости проблемы. А 
в неформальной обстановке рождаются со-
вершенно фантастические новаторские идеи, 
- поделился своими впечатлениями студент 
2 курса факультета экономики и управления 
Аскар Алдамжаров.

Будьте нашими гостями,
станьте нашими студентами! 

26 марта 
в ЗКГУ 

им.М.Утемисова 
прошел тради-

ционный День от-
крытый дверей. 
Это масштабное 

мероприятие 
провдится в 

университет еже-
годно для учени-

ков выпускных 
классов школ 

города и области.

Одиннадцатиклассники еще за долго до выпускного бала задумываются, куда пойти 
учиться. Профоринтационная работа в школе, советы родителей, информация в интернете 
– все направлено на то, чтобы выбрать самый правильный путь. И все же решающий ответ за 
самим выпускником. Чтобы выбор стал самым правильным, а будущая профессия радовала 
и вдохновляла, лучше всего познакомиться с учебным заведением, увидеться с преподава-
телями. Такую возможность предоставили организаторы Дня открытых дверей – сотрудники 
Центра карьеры.

Поговорив с представителями интересующих факультетов и специальностей, школьники 
поспешили в актовый зал, где их вниманию был представлен концерт, выступили студенты - 
активисты и отличники, те, кем гордится наш университет.

По окончании концерта ученики прошли в аудитории, чтобы встретиться с преподавате-
лями, задать им интересующие их вопросы.

-В мероприятии приняли участие представители 32 школ. Кроме этого, во время весен-
них каникул в университете работали подготовительные курсы для выпускников школ. Все 
факультеты приняли самое активное участие для успешной работы Дня открытых дверей, 
- сказал диреткор Центра карьеры А.С.Аманбаев.

 

В работе регионального семинара-тренига «Адаптация основных параметров 
Болонского процесса в вузах Казахстана», организованного ЗКГУ им. М.Утемисова 
совместно с национальным офисом Темпус, приняли участие представители вузов 
Западного региона – Актобе, Атырау, Актау, Уральска. проводился региональный 
семинар-тренинг.

27-28 марта в стенах ЗКГУ им. М.Утемисова эксперты национальной команды по 
реформированию высшего образования в Казахстане проводили семинар-тренинг. 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 
в вузах Казахстана 

В числе экспертов Марина Александровна 
Скиба – начальник управления стратегического 
управления и контроля качества Казахского 
э к о н о м и ч е с к о г о  у н и в е р с и тет а  и м е н и 
Т.Рыскулова, к.п.н., доцент, чл.-корр. МАИН, 
эксперт Центра Болонского процесса и 
ака демичес кой мобильнос ти МОН РК 
и Бисембай Мамаевич Искаков – д.ф.-
м.н., профессор Казахского национального 
технического университета имени К.И.Сатпаева. 
В мероприятии приняли участие Актюбинский 
региональный государственный университет 
им. К.Жубанова, Актюбинский университет 
им С.Баишева, Западно-Казахстанский госу-
дарственный медицинский университет им. 
М.Оспанова; Атырауский инженерно-гуманитар-
ный институт, Атырауский инженерно-гумани-
тарный институт, Атырауский государственный 
университет им. Х.Досмухамедова; Каспийский 
государственный университет технологий и ин-
жиниринга имени Ш. Есенова (Актау); Западно-
Казахстанский аграрно-технический универси-
тет им. Жангир хана, Западно-Казахстанский 
инженерно- г уманитарный университет, 
Западно-Казахстанский институт языков и ме-
неджмента «Евразия», Западно-Казахстанский 
инженерно-гуманитарный университет АТиСО, 
Западно-Казахстанский инженерно-гумани-
тарный университет, Казахстанский институт 
информационных технологий и управления. В 
работе семинара приняли участие деканы фа-
культетов, заместители деканов, заведующие 
кафедрами, руководители подразделений ЗКГУ.

Экспертами национальной команды по 
реформированию высшего образования в 
Казахстане были проведены лекции и тренинги 
на темы: проектирование образовательных 
программ и расчет трудоемкости дисциплин, 
включаемых в учебный план, с использованием 
мирового опыта, развитие казахстанских 

вузов в контексте Болонского процесса, 
практикум по разработке стратегии развития 
вуза, управление вузом, ориентированное 
на качество, стратегические направления 
внутривузовского менеджмента.

Надеемся, что данное мероприятие даст 
плодотворные результаты в дальнейшей работе 
высшего и послевузовского образования.

Отдел развития образовательных программ, 
академической мобильности и полиязычного 

образования

«Развитая страна - это образованные граждане» 
Из послания народу Казахстана президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева

Возможность раскрыться во всех начинаниях 
Д е й с т в и т е л ь н о ,  X X I  в е к ,  в е к 

информационных технологий и для развития 
страны нужны образованные, грамотные 
профессионалы.

В нашем университете на 1-ом курсе 

факультета истории и права учится студент 
Мирас Салауов. И как ни парадоксально, 
являясь студентом факультета истории и права, 
он имеет глубокие знания в информационных 
технологиях, дизайне, а также в анимации.

Мирас еще с 7-го класса на-
чал самостоятельно увлекаться 
информационными технологиями, в 
частности анимацией.

Он неоднократно составлял 
официальные сайты Уральскому 
городскому акимату, принимал уча-
стие в организации таких областных 
мероприятий, как отчетная встреча 
акима ЗКО Н.А Ногаева с населением, 
отчетная встреча акима Уральска 
Н.А.Кульгинова и многие другие 
мероприятия, где он был одним из 
авторов анимационных видеороликов.

На вопрос, какую же ты выберешь 

себе дорогу, историю и право или анимацию, он 
с уверенностью ответил: «Анимация».

Хочу напомнить, что в Казахстане нет 
ещё ни одного анимационного фильма. В 
связи с этим, в мае запускается масштабный, 
грандиозный проект по созданию собственного 
отечественного анимационного мультфильма. 
И за эту сложную и ответственную работу 
берется Мирас и его команда. Эта работа будет 
отправлена в самое сердце казахстанского 
телевидения Kaz media. 

Нельзя не сказать, что для создания 
различных, национальных видеопроектов 
требуется дорогостоящее оборудование и 
механика, контроль и оказание поддержки и 
спонсорской помощи для молодых уральских 
“самородков”.

Такие народные, талантливые люди, как 
Мирас - это будущее нашей страны.  Прославят, 
может быть, такие ребята своими делами 
Казахстан и принесут славу казахской земле, 
как когда-то юный Чокан, промелькнувший на 
небосклоне, как метеор, но возвестивший о 
своей прекрасной степи всему миру.

Нурдаулет ЕРБУЛЯКОВ, 
студент 1 курса спец. «Русская филология»
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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент 
қаласында наурыз айының 12-13 аралығында өткен VI Республикалық 
студенттік пәндік олимпиадасынан М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің «Кітапхана ісі» мамандығының 
студенттері жүлделі ІІ орынға ие болды.

Біздің дарынды 
білімгерлер жарады

«НұрОтанның» 15 жылдығына 
арналған Кубогі

Ағымдағы жылдың наурыз айының 2-ші жұлдызында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінде «НұрОтан» партиясының 15 жылдығын атап 
өту мақсатында өңірімізде алғаш рет «Жас Отан» жастар қанатының ауыспалы Кубогы 
үшін облыстық пікір-сайыс өз мәресіне жетті.

Құттықтаймыз!
Шымкент қаласындағы М. Әуезов 

атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде  2014 жылдың 12-13 на-
урыз күндері  5В090600 – «Мәдени-тынығу 
жұмысы» мамандығы бойынша өткен VI 
республикалық студенттік республикалық 
олимпиададан М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
командасы 2-ші орынмен оралды.

2014 жылдың 27-28 наурыз аралығында 
әл - Фараби атындағы Қ азақ ұлт тық 
университетінде Қазақстан Республикасы 
жоғары оқу орындары студенттерінің ара-
сында 5В060600 - «Химия» мамандығы 
б о й ы н ш а  р е с п у б л и к а л ы қ  п ә н д і к 
олимпиадасының қорытындысы бойынша 
командалық есепте М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ командасы жүлделі ІІ орынға ие бол-
ды. Сонымен қатар, жеке есепте Серікұлы 

Нұрбек жоғары көрсеткіш көрсетіп, екінші 
орын алды. 

О л и м п и а д а ғ а 
у н и в е р с и т е т і м і з д і ң 
«Өнертану және мәдени 
тынығу» кафедрасының аға 
оқытушысы С.М.Сатагалиева жетекші болып, 
«Кітапхана ісі» мамандығының 2-курс студенттері 
Гүлзия Әбшүкірова, Мереке Кендебаева, Наташа 
Нұрекешова және Айдана Ізтілеуова өз білімдерін 
сынап қайтқан болатын.

Олимпиада бағдарламасына сай, І бөлім 
бойынша студенттер өз топтарын таныстырып, 
өз мамандығына байланысты тест сұрақтарына 
жауап берді. ІІ бөлімде, болашақ маман иелері 
тақырыптық кітаптық көрмесін ұсынылған 
шарттар бойынша таңдалған тақырыпқа сай 

Американдық парламентт ік формат 
үлгісінде өткен пікір-сайыс турниріне өңірдегі 
жоғары және арнаулы орта оқу орындарының 
с т удент тер інен қ ұра л ғ ан барлы ғ ы 14 
командалық жұп өзара пікірталасқа түсті. 
Сан түрлі тақырыпты сарапқа салған пікір-
сайысшылар арасынан турнир төрешілеріне 

«жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» үздіктерді 
анықтау оңайға түспеді. Озық ойлы, өткір 
тілді дода қатысушыларының арасынан көзге 
түскен нағыз мықтылар алға суырылып шығып, 
нәтижесінде ІІІ орынға М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ студенттерінен құралған «Ер-Нұр» 
(Ернар Абзалов, Нұрбөпе Орынбасарова) 

14 ноября 2013 г. были объявле-
ны победители республиканского 
литературного конкурса «Ансар-2013», 
к о т о р ы й  п р о в о д и л с я  в  т р е х 
номинациях: «Молодой писатель», 
«Молодой журналист», «Молодой 
п о э т ».  Л и т е р а т у р н ы й  к о н к у р с 
«Ансар-2013» был организован с целью 
поддержки современной казахстанской 
литературы, творческой молодежи.

«Аңсар – 2013»: 
наши в числе лучших!

В этом конкурсе приняли участие 
с т уд е н т ы З а п а д н о - К а з а хс т а н с к о г о 
Университета им. М. Утемисова. Их тру-
ды были включены в отдельное издание. 
Эссе Ләззат Шыңғалиевой в номинации 
«Молодой писатель» (2 курс филологиче-
ского факультета, специальности «русская 
филология», стихотворение Анны Криули 
в номинации «Молодой поэт» и работа  
магистрантки 2 курса Самойловой Галины 
в номинации «Молодой журналист» были 
признаны жюри одними из лучших.  

По словам самих участниц, это большая 
честь быть признанными на уровне 
республики. Это интерестный опыт и стимул 
для дальнейших достижений. Несмотря на 
некоторые недоработки в сборнике работ, 
на творческий запал это никак не повлияло.

Альбина Давлетова, 
студентка 2 курса.

Психолог – адамның сырласы,  жан емшісі. Адамның өмірге деген 
құштарлығын арттырады. Ата-баба дәстүрінен бастау алған жан 
жарастығы мен жайсаңдығын әрі қарай жалғастыру, жас ұрпақ санасын 
қалыптастыру үшін ақын Шәкәрім сөзімен айтсақ, ар ғылымы мен ішкі 
жан сыры іліміне ерекше көңіл бөледі.

Мен осынау қасиетті мамандықты игеріп жатқан студенттердің бірімін. 
Болашақта білікті маман атану үшін, мамандығымыздың қыр-сырын 
меңгеріп, ардақты ұстаздарымыздан үлгі алып келеміз. Жуырда ғана 
ұстазымыз Эльмира Қайырлықызы Абдирайымова жетекшілік еткен 
«Педагогика және психология» мамандығының 3-курс студенттері 
Аякөз Галиева бен  Айгерім Қуанышқалиева, 2-курс студенттері Лаура 
Маратова мен Данагүл Бекжанова 27-28 наурызда Түркістан қаласында 
оздырылған «Жолдау қуаты – ғылым мен білімде» тақырыбында өткен 
VI Республикалық пәндік олипиадасына қатысып, 3-орынды иемденіп 
қайтқан болатынбыз.

Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінде ұйымдастырылған 
бұл жарыстан алған әсеріміз ерекше. Сайыстың 
бірінші күні «Сәлем – сөздің атасы», «Мен – XXI 
ғасыр педагог – психологымын» (эссе жазу), 
«Сізге маман жауап береді», «Педагогикалық-
психологиялық жағдаяттар» атты кезеңдерден 
сынға түссек, екінші күні «Білімді мыңды жығады» 
кезеңінде өз біліміміз бойынша сыналдық. 
Сайысқа еліміздің 14 жоғарғы оқу орнынан 
білімді де білікті студенттер жиналған болатын.  
Олардың ішінен сыннан сүрінбей өткендері, Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ «Альфанұр» командасы 

Жеңіспен оралдық
Бүгінгі күні әлемдік қауымдастық қатарында өзіндік ойып алар 

орны бар біздің мемлекетіміз үшін қазіргі заман талаптарына сай 
білімді жастарды тәрбиелеу басты мақсат. Студенттердің білім 
дағдыларын жетілдіру, алған білімдерін нығайту, бір жүйеге келтіріп 
қорыту, теориялық білімдерін практикамен ұштастыру, студенттердің 
мәдениетті сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, ғылымилыққа, 
шығармашылыққа бағыттау мақсатында 27-28 наурыз аралығында 
студенттердің VI Республикалық «Бастауыш оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі» мамандығы бойынша пән олимпиадасы өтті. 

Олимпиада Түркістан қаласында Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық 
Қазақ-Түрік университетінде өткізілді. Облысымыздың намысын Батыс 
Қазақстан облысынан М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінен педагогика және психология факультетінен «Бастауыш 
оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша 06301-топ 
студенттері Амангелді Айгерім, Бақтыгереева Салтанат, Серажова Лунара 
қорғады. Ақжайықтың аруларынан құралған «Парасат» тобы олимпиада 
бағдарламасына сай барлық кезеңдерде алда көрінді. Атап айтар болсақ, 

командасы ие болса, ІІ орын Еуразия акаде-
миясынан келген «Жаңа толқын» (Мархабат 
Утешкалиева, Талғат Жаңабаев) командасына 
бұйырды. Ал аталған жоғарғы оқу орыны-
нын намысын қорғап келген командалардың 
бірі «Жас қыран» (Сәнді Бекетаева, Нұрхат 
Мақсотов) жүлделі І орынды қанжығасына бай-
лап, кубокты өз оқу орындарында алып қалды.

Сайысқа әділ бағасын беріп, төрелік еткен 
Азиза Ұзақбаева «Үздік төреші» аталымымен 
марапатталса, «Үздік спикер» аталымы Әділет 
Орынбасаровқа бұйырды.

Азиза ҰЗАҚБАЕВА, 
педагогика және психология факультетінің 

2-курс студенті

Мамандығым – мақтанышым

VI Республикалық студенттік пәндік 
олимпиадасының басты мақсаты, студенттердің 
мамандық бойынша деңгейін, практикалық 
қызмет іс-әрекет дағдыларын, шығармашылық 
белсенділіктерін арттыру, білімгерлердің 
теориялық және практикалық білім сапасын, 
мамандықтың талаптарына сай дарынды 
білімгерлерді анықтау болып табылады.

С т у д е н т т і к  п ә н д і к  о л и м п и а д а ғ а 
республикамыздың жоғарғы оқу орындарынан, 
яғни М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті, М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
және Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университеті студенттері қатысты. 

ұйымдастырды және көрме барысында біздің 
студенттер берілген көрме тақырыбын еркін 
аша білді. Ал, ІІІ бөлімде, үй тапсырмасы. Яғни, 
алдын-ала берілген «Электронды кітапхана» 
тақырыбына замануи, инновациялық, ақпараттық 
технологияларды қолдана отырып, студенттер 
дайындаған презентациясын ортаға салды.

« Э л е к т р о н д ы  к і т а п х а н а »  а т т ы 
шығармашылық бөлімде «Махамбет» тобын 
әділқазылар алқасы жоғары бағалады.

Жарыс соңында жүлделі орындарды 

сарапқа салғаннан кейін, М.Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
ректорының атынан жетекшіміз Сәнді Мұратқызы 
Сатагалиеваға студенттерді жоғары ғылыми 
және теориялық деңгейде дайындап, олимпиада 
жұмысына белсене қатысқаны үшін арнайы 
алғыс хат табыс етілді.

Олимпиададан студенттер бір-бірімен 
тәжірибе алмасып, университеттің материалдық 
базасымен танысып, қаланының мәдени 
ошақтарын аралап үлкен сезіммен оралды. 
Болашақта мұндай әртүрлі білім сайыстары 
жалғасын таба беретіні сөзсіз.

Осы олимпиадаға қатысқан студенттерге 
сенім білдірген М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетін ің 
басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз.

Мереке КЕНДЕБАЕВА 
«Кітапхана ісі» мамандығының 

2-курс студенті

1-орынды иемденсе, ЖенПИ «Сапа» командасы 
2-орынға табан тіреді. Ал біздің М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ «Мегамайнд» командасы 
3-орынды қанағат тұтты.

Олимпиада соңында ұйымдастырушылар 
ұсынған концертті тамашалап, Арыстан баб, 
Қожа Ахмет Яссауи кесенелеріне барып құран 
бағыштап, бір сәт тарихымызға көз жүгірттік.

Мектеп қабырғасынан оқып-біліп жүрген 
осынау кесенелерді өз көзімізбен көру бізді 
ерекше сезімге бөледі.

XXI ғасырда қоғамның дамуы сан-салалы 
жақтан хабары бар, өзгермелі жағдаяттарға 

бейімделе алатын, өз іс-әрекетіне жауапты, 
байыпты шешім қабылдай алатын тұлғаны 
қажетсінеді.

Педагог-психолог – қоғамдағы тұлғаның 
психологиялық және әлеуметтік дамуына көңіл 
бөледі. Демек, педагог-психолог маман адам 
баласы өмірге келгеннен оң мен солды, ақ пен 
қараны ажырата алғаннан бастап, келешек 
толыққанды азамат пен тұлға болып, әрі қарай 
жетілуіне әсерін тигізеді.

Айгерім ҚУАНЫШҚАЛИЕВА, 
«Педагогика және психология» 

мамандығының 3-курс студенті

I кезең - «Менің креативті университетім», II кезең - «Бастауыш білім 
берудің болашағы» ғылыми жоба, III кезең - «Панорамалық сабақ», 
IV кезең «Білімдерін тексеру» кезеңдерінен тұрды. Студенттердің 
білімі мен тапқырлығы, шеберлігі мен ұғымды ойлары сынға түскен 
сайысты университетіміздің намысын қорғаған педагогика және 

психология факультетінің студенттері жүлделі III 
орынды иеленді. Бұл біздің университетіміз үшін 
«Бәрекелді» дейтіндей жаңалық.

Айгерім АМАНГЕЛДІ,
Педагогика және психология 

факультетінің студенті
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В рамках договора между Западно-Казахстанским 
государственным университетом им. М. Утемисова 
(ЗКГУ) и Поволжской государственной социально-
гуманитарной академией (ПГСГА) состоялся визит 
казахстанских студентов и доцента В.Л.Мельникова 
в Самару. 

МОБИЛЬНОСТЬ - 
это	еще	и	обмен

Четыре студентки первого курса (А.Хрущева, А.Туребекова, 
В.Русских, А .Амангельдиева), а также две студентки второго 
курса (А.Супьянова, А.Джамбасарова), обучающиеся по про-
грамме «Физическая культура и спорт», с 24 февраля по 1 
марта проходили обучение в стенах лучшего педагогического 
вуза Поволжья. Курсы лекций по теории фитнеса, психологии, 
спортивным сооружениям, а также практические занятия, да и 
просто профессиональное общение со своими сверстниками из 
российского вуза позволили нашим студенткам познакомиться 
с системой образования другой страны. 

Не только учебный процесс, но и внеучебное время было 
посвящено профессиональному совершенствованию наших 
девочек. Благодаря спортивным сооружениям, которые были 
предоставлены для уральцев, проводились тренировки по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу. 

Но визит западно-казахстанцев был не только «посмотреть 
на других», но и показать себя. Доцентом Мельниковым В.Л. 
для студентов ПГСГА был прочитан курс лекций по предмету 
«Профессиональный спорт», а также состоялся мастер-класс 
по теме «Современные достижения науки в спорте». 

Подобный экскурс является неотъемлемой частью в 

деятельности современной системы образования. Не случай-
но одним из пунктов Болонской Декларации предусмотрено 
прохождение обучения в вузах других государств. Причем в 
количественном отношении это выглядит следующим образом: 
по программе бакалавриата  не менее 20%, а по программе 
магистратуры не менее 30% от численности этих категорий 
обучаемых.   

Стремление молодых людей получить качественное обра-
зование – естественное желание. Возможность же сравнить его, 
обучаясь в вузах разных стран, возникает в условиях мобильно-
сти. Именно это лежит в основе самосовершенствования. И как 
тут не вспомнить слова великого английского поэта, художника 
Уильяма Блейка: «Ты никогда не будешь знать достаточно, если 
не будешь знать больше, чем достаточно».

В. Мельников, доцент
А. Хрущева, студентка 1 курса 

«Шет елге барып білім алу біздің арманымыз еді»

Біз қазан айы мен наурыз айының аралығында Германия, 
Майнц қаласындағы Йоганнес Гутенберг университетінде 
академиялық ұ тқырлық бағдарламасы бойынша оқ у 
тәжірибесінен білім алдық. Сонымен қатар көптеген тарихи 
ғимараттар мен мұражайларға толы. Соның бірі – біз білім алған 
Йоганнес Гутенберг университеті болып табылады. 

Майнцта оқу ақысыз түрде, Болон оқу жүйесімен жүргізіледі. 
Бұл оқу жүйесінің мақсаты – алдағы уақытта білім беру 
стандарттарының бірлігін табу, бұл өз кезегінде білім алу 
жүйесін жеңілдетіп, түлектерге бүкілхалықтық нарықта жұмыс 

Расширяем границы образования
Я прошла семестровое обучение в университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце, основанном в 1477 году. В настоящее 

время Университет Иоганна Гуттенберга входит в десятку крупнейших вузов Германии. В Университете Иоганна Гуттенберга 
проходят обучение около 36 500 студентов из более чем 130-ти стран. Обучение ведется по 222 программам. Из них 98 – 
программы бакалавриата, 103 – программы магистратуры, а также 6 дополнительных расширенных специальных программ. 
Преподавание ведут 4150 преподавателей, в том числе 540 профессоров.

Университет Иоганна Гуттенберга является международным исследовательским университетом, получившим 
мировое признание благодаря выдающимся исследованиям, проводимым студентами университета под руководством 
всемирно известных учёных. Можно отметить достижения в исследовании элементарных частиц и физике твердого тела, 
материаловедении, геологии, трансляционной медицине, биологии, а также историко-культурных наук.

Университет Иоганна Гуттенберга является одним из 23-х вузов Германии, деятельность которых всемерно поддерживается 
на государственном уровне. Университету оказывает поддержку Федеральное правительство и правительство земли Рейнланд-
Пфальц. Ведущим проектам университета Иоганна Гуттенберга до 2017 года будет оказана поддержка на 50 миллионов евро.

Выражаю благодарность Отделу Международных отношений и конечно же нашему университету, который дает возможность 
студентам получить знания и опыт за рубежом. 

Макпал ХУСАИНОВА, 
03301, 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка

Им интересно все: учеба, отдых, история 
нашего города и страны. Ведь это будущие учителя-
географы, самые беспокойные из учителей. Именно 
им раскрывать просторы нашей планеты перед 
юными душами школьников, показывать красоту 
природы, уча их не только покорять новые земли, но 
и беречь и охранять хрупкое равновесие, созданное 
веками.

Пятеро студентов 3 курса естественно-
географического фак ультета Башкирского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  и м е н и 
Мифтахетдина Акмуллы, Рустем Хамитов, Даниил 
Бекметов, Ильнур Мударисов, Виктория Алексеева, 
Дилара Хисамутдинова проходят обучение в 
нашем университете по программе академической 
мобильности. Всего два месяца – март и апрель – но 
сколько уже узнали!

П е р в о е  –  в п е ч а т л е н и я  о т  г о р о д а . 
Поразило множество музеев, исторических 
достопримечательностей, отношение к истории. 
Второе, для Рустема Хамитова стало откровением, 
что в Уральске есть памятник и музей Габдулле 
Тукаю, классику татарской поэзии.

-Я по национальности татарин, учился в 
татарской школе, и для меня особенно приятно 
узнать, что в Казахстане почитают Губдуллу Тукая. 
Признаюсь, не знал, что он жил в Уральске. 

Несмотря на то, что направление учебы 
башкирских студентов география и биология, 
дополнительным предметом они взяли историю 
Казахстана. 

-Нас очень тепло приняли, мы все время чув-
ствуем опеку со стороны студентов и преподавате-
лей. Здесь мы ощутили на себе значение казахского 
гостеприимства. Организация учебы, проживания, 
досуга - на высоком уровне. Успели посетить 
несколько концертов. Казахский, татарский и 
башкирский языки родственны, поэтому никакого 
языкового барьера мы не ощутили, - поделился 
своими впечатлениями Рустем Хамитов.

Ак тивная жизненная позиция, которой 
придерживаются студенты, перенесли и на период 
обучения в Уральске. В их планах – участие в 
студенческой весне, конкурсах и олимпиадах.

-Многое основывается на стереотипах, - уверен 
Рустем. – У себя на родине я работал волонтером в 
благотворительном фонде, который организовывал 
отдых детей, больных ДЦП и аутизмом. Это большая 
школа. Я увидел другую жизнь, и в ней есть место 
радости, счастью. Увидеть и пожить в другой стране 
– это тоже ломка стереотипов. Общность наших 
народов я ощутил на праздновании факультетского 
Наурыза. Какой грандиозный праздник! Мне еще 
предстоит открыть для себя вашу страну, но первые 
впечатления – самые яркие и теплые. Я благодарен 
своим преподавателям, которые посоветовали 
ехать именно в Казахстан, в ЗКГУ.

М.ДЖУМАГАЛИЕВА

іздеуге септіг ін тигізеді. Білім беру екі циклде жүреді: 
біріншісі – бастапқы (Бакалавр), екіншісі – магистрлық (Мастер). 

Бір семестрлік оқу кезінде көптеген сабақтарға қатысып, 
өзіміздің білім сапамызды көтердік. Сабақтары білікті доктор, 
профессор сияқты жоғары дәрежелі лауазымды мамандар 
әрдайым жүйелі әрі қызықты өткізумен қатар, міндетті түрде 
студенттердің ойы мен ұсыныстарын мұқият тындап, талқыға 
салады. Студенттер арасында бірлескен жұмыстар (талқылау, 
практикалық жұмыстар) қарқынды жүріп отырды. Бәрі де өзін 
емін-еркін сезіне алады. Оқытушылар ұйымы бізге өте қатты 
ұнады: ұйымшыл, жұмысына адал, өте мұқият қарайтын олар, 
қай кезде барсаң да көмектесуге дайын тұрады. Сабаққа 
қатысты сұрақтар туындаса, өздері жеке отырып түсіндіруге 
де бар.

Университетте мәдени шараларға көп көңіл бөлінеді. 
Студенттер өздерінің уақыттарын тиімді әрі нәтижелі пайдалана 
алады. Одан бос уақыттарында көпшілігі жұмыс істейді.

Осы аралықтағы оқу кезінде біз өзімізге көптеген жаңалықтар 
аштық, өмірді басқа қырынан көрдік, шетелде қалай өмір кешуді, 
шетелдік білімнің сапасын, шетелдік оқыту жүйесін танып білдік. 
Сонымен қатар көптеген шетелдік достар таптық. Олармен 
қарым-қатынасымыз әзірге дейін үзілмей жалғасып келуде.

Шет елге барып білім алу біздің бұрыннан келе жатқан 
арманымыз еді. Асыра сілтеп отырғанымыз жоқ, бірақ та 
Халықаралық Ынтымақтастық Департаментімен бірігіп жасалған 
көп жұмыстардың арқасында біздің арманымыз орындалғанына 
біз өте қатты бақыттымыз. Бізге Майнц қаласына барып 
оқыған қатты ұнады. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоры, профессор Иманғалиев 
Асхат Сәлімұлына, Білім беру бағдарламаларын дамыту және 
академиялық ұтқырлық бөліміне, Халықаралық ынтымақтастық 
департаментіне және Й.Гутенберг университетіндегі оқуымызды 
ұйымдастырған Барадосова Майра Бариевнаға жеке 
алғысымызды білдіргіміз келеді!

Мөлдір НАСИПОВА, Ұлжанай ТУЛЕШОВА, 
«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы 

03301-тобының студенттері

Мен өткен жылдың 1 қазанынан осы жылдың 14 ақпан 
айына дейін академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
Польша мемлекетінің Торунь қаласында орналасқан Н.Коперник 
университетінде оқып келдім. Барған күннен бастап факультет 
деканынан бастап барлық мұғалімдер жылы шыраймен қарсы 
алды. Университет жанындағы №9 жатақханаға орналастырып, 
тұрмыстық жағдайға керекті құрал-жабдықтарымызды тауып 
беріп көп көмектесті. Алғашқы күні факультетпен, қаламен 
таныстырып, қажет болады деген жерлерді көрсетті. 

ШЕТ ЕЛГЕ БАРҒАНЫМА 
ҚУАНЫШТЫМЫН

Білім беру жүйесінде біздік імен салыстырғанда 
айтарлықтай айырмашылықтар жоқ. Алғашында ағылшын 
тілінде сабақ айту қиындық туғызған болса, соңынан оған 
үйреніп кеттік. Осы тәжірибе арқылы ағылшыннан деңгейімізді 
жетілдірдік. Тек ағылшын емес, химия пәнінен көп жаңа 
мәліметтер алдық. Оқу кезінде тапсырмаларды уақытылы 
орындап, сабаққа жауапкершілікпен қарадым. Соңында 
барлық емтихандарды өте жақсы деген бағамен тапсырдым. 
Дәріс берген мұғалімдердің айтуына қарағанда, біздің 
студенттеріміз оларға қатты ұнады, білім деңгейлерімізді 
жоғары деп бағалады. 

Университетте студенттердің шығармашылық, қосымша 
жұмыстарының барлығы поляк тілінде жүргізілгендіктен, 
мәдени шараларға қатыспадық. Тек рождестволық мерекеге 
таман балаларға арналған химиялық шоуға магистрант 
студенттерімен бірге қатысып, к ішкентай балаларға 
әртүрлі химиялық реакциялар көрсетіп, химия пәніне деген 
қызығушылығын арттырдық. 

Біз оқыған қала – Торунь қаласы кішкентай, тарихи 
қала. Н.Коперниктің туған жері болғандықтан, астрологияға, 
Коперникке арналған ескерткіштері көп. Жалпы ауа райы 
Қазақстанға қарағанда әлдеқайда жылы, Орал сияқты жасыл 
желекке оранған қала.

Қорытындылай келе, осы бағдарлама арқылы шет елге 
барып келгеніме өте қуаныштымын. Өйткені, Европаға 
барып, еуропалық мәдениет пен қазақстандық мәдениетті 
салыстырдым, өз салам бойынша көптеген жаңа білім алдым, 
көп нәрсені көріп, көп нәрсені үйрендім. Осы бағдарламаны 
ұйымдастырғаны үшін мемлекетке және университетіміздің 
әкімшілік ұжымына, халықаралық қатынастар бөліміне 
алғысым шексіз. 

Динара ЗИНЕДЕН, 
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» 

мамандығының 3-курс студенті
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Факультет 
будущего  УЧИТЕЛЯ

Выбор профессии по праву называет вторым 
рождением человека. Счастье личности, ее здоровье, 
успешное продвижение по службе во многом зависит 
от правильного выбора профессии. Между тем, более 
половина старшеклассников выбирают профессию 
на ошупь. 

Проблема педагогической ориентации в науке 
не нова, она поднималась еще педагогами класси-
ками. В работах Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, 
К.Д.Ушинского указывается на необходимость при-
нимать в педагогические учебные заведения людей, 
способных к учительской деятельности, «специально 
к тому подготовленных». 

Правильно организованная ориентация школьников на 
учительскую профессию является важнейшим условием, ко-
торое обеспечит отбор в педагогические учебные заведения 
абитуриентов, сознательно готовящих себя к овладению именно 
этой профессией. 

Для оказания помощи молодым людям в выборе педгогиче-
ской профессии в ЗКГУ имени М.Утемисова создан факультет 
будущего учителя. В настоящее время на этом факультета об-
учаются старшеклассники 5, 7, 21, 39, 24 и других школ города. 
Обучение на факультете бесплатное.

-Цель факультета будущего учителя – подготовка педа-
гогической элиты, компетентных учителей, преданных своей 
профессии, - сообщает его декан Ломоносов Илья Матвеевич.

Программа обучения ФБУ включает в себя занятия по пе-
дагогике, психологии, педагогическим технологиям, риторике и 
этике. Занятия проводятся в форме психологических тренингов, 
деловых и ролевых игр, обсуждения конкретных педагогических 
ситуаций, диспутов и других. 

Занятия на ФБУ вооружают учащихся психолого-педагоги-
ческими знаниями и умениями, формируют у старшеклассников 

«Я призываю молодежь, 
выпускников университетов - учителей, 
врачей - идти в село, помочь своему народу!»

Н. А. Назарбаев

профессионально-педагогический интерес, педагогическую 
направленность и тем самым способствуют сознательному вы-
бору профессии. Даже если в будущем старшеклассник выберет 
другую профессию, знания по педагогике и психологии, навки 
межличностного общения, приобретенные на ФБУ, пригодятся 
им в любой другой професии. 

По словам Ильи Матвеевича, студенты, прошедшие дову-
зовский этап профориентации, быстрее адаптируются к требо-
ваниям и методике педагогической работы, легче преодолевают 
трудности овладения основами педагогического мастерства, их 
интерес к педагогической профессии продолжает углубляться 
и приобретает большую устойчивость.

У молодых учителей, прошедших в свое время допрофес-
сиональную подготовку, в ходе стажерской практики быстрее и 
легче проходит адаптации к школе, наблюдается большая удов-
летворенность деятельностью, уверенность в себе, отсутствие 
страха перед детьми, устанавливаются хорошие отношения с 
коллегами. Как правило, эти учителя овладевают более высо-
ким уровнем педагогической деятельности, умением быстро и 
точно ориентироваться в обстановке, использовать знания в 
непредвиденных ситуациях.

ПРОЕКТ 
«C	дипломом	–	в	село!»

признание со стороны государства.
Ежегодно ЗКГУ им.М.Утемисова как ведущий учебно-научный 

центр региона совместно с партией «Нұр Отан» организует 
мероприятия, призванные привлечь выпускников ехать жить и 
работать на селе, под девизом: через расцвет села привести к 
расцвету весь Казахстан. В этом ряду значимыми мероприятиями 
являются Дни карьеры, Ярмарки вакансий и конференции, 
в ходе которых молодежи представляются перспективы их 
непосредственного участия в развитии сельской местности, а 
также потенциальные работодатели и будущие специалисты 
имеют возможность диалога и налаживания контакта. Наглядной 
мотивацией, безусловно, является личный опыт, которым делятся 
с будущими выпускниками те, кто уже устроился на работу по 
данной программе. Многие из них уверены в том, что программа «С 
дипломом – в село» – это возможность самоутвердиться, и когда 
каждый молодой человек, приехавший по программе, должен 
ставить перед собой задачу не только стать профессионалом 
своего дела, но и дать положительный импульс жизни села, быть 
лидером, задавать тему и тон на хорошие дела…

В рамках Проекта выпускники ЗКГУ им.М.Утемисова 
ежегодно пополняют ряды молодых специалистов в области 
образования, социального обеспечения, культуры и спорта. 
В течение трех последних лет более 300 выпускников нашего 
университета приняли непосредственное участие в проекте «С 
дипломом – в село». За прошлый год наибольшее количество 
участников проекта от нашего вуза представлены в Казталовском, 
Акжаикском и др. районах ЗКО.

«Я обращаюсь к молодым педагогам, чтобы они переехали 
на село. Мы обязаны преодолеть отставание от городских школ, 
в том числе за счет методик дистанционного обучения», - сказал 
Глава государства 13 октября в Алматы, выступая с лекцией 
«Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в 
будущее». Его слова - это готовый план действий для активной 
молодежи, которая ставит перед собой реальные задачи 
добиваться своих амбициозных целей, несмотря на кризисные 
и последующие жизненные условия. И наши дипломированные 
специалисты, а это ежегодно более 30% от общего количества 
выпускников, подтверждают свою готовность, внося посильный 
вклад в развитие социально-экономической сферы как своего 
региона, так и страны в целом.

В селах нашу молодежь ждет стабильная работа с достойным 
уровнем оплаты, с возможностью иметь собственное жилье и 
создать свою семью. Таким образом, работа на селе может стать 
эффективным решением проблемы, с которой сталкиваются 
после окончания учебы и получения диплома многие выпускники 
вузов. И возможно, что скоро работать на селе станет весьма 
престижно. 

Н а п р а в л я я  в  с е л о  г р а м о т н ы х ,  и н и ц и а т и в н ы х , 
квалифицированных специалистов, ЗКГУ им.М.Утемисова вносит 
свой посильный вклад в реализацию стратегической программы 
развития Казахстана.

 А.С.АМАНБАЕВ, 
директор Центра карьеры

ЖАСТАРДЫ 
салауаттылыққа 

тәрбиелеу – ортақ іс

Елбасының халыққа жолдаған «Қазақстан-2050» 
Стратегиялық Жолдауында басты фактор жастар болашағы 
екені баса айтылған. Өйткені, жиырма бірінші ғасырдағы 
болашақ қоғамның салауаттылығы сол қоғамды алып 
жүретін болашақ жастардың салауатты өміріне байланысты.

Салауаттылық ұғымының ауқымы мол, шеңбері кең. 
Мәселен, нашақорлық пен темекі шегудің алдын-алу 
орайындағы ұйымдастырылатын салауаттылық өмірге 
тәрбиелейтін әр түрлі спорт шараларына жастарымыздың 
бейімділік танытып, сондай арнайы шаралардың біртіндеп 
олардың күнделікті мінез-құлық мәнеріне айналуы осы 
салауаттылық өмірдің әр түрлі жақтары. Сондықтан да 
салауаттылық өмір салтын білдіретін түсініктің тек үстірт 
көзқарасқа ғана жарайтын жан дүние болып көрінбеуі үшін 
психологиялық білім қажет. Салауаттылық өмір салтын 
қалыптастыру жайындағы мәселерлердің бәрі де психоло-
гиямен тығыз байланысты.

Психологияның міндеті – психикалық өмірдің негізгі 
заңдарын зерттеу. Бұл ғылым тек адамның психикалық 
өмірін бейнелейтін әдебиет, тарих т.б. қоғамдық ғылымдарды 
зерттеп беруде ғана емес, жастарды салауаттылық өмірге 
қалыптастыруда да алатын маңызы зор. Психологтардың 
пікірінше, салауатты өмірді қалыптастыру әрекетінің барлық 
сатысында қарым-қатынас жасау, пікір алысу болу керек.

Қарым-қатынастың түпкі негізі – адамдардың бір-бірімен 
пікір алысуында. Ал адамдар арасындағы қарым-қатынасты 
қамтамсыз ету ең алдымен психологиялық ықпалға байла-
нысты. Бұл адамдар арасындағы қарым-қатынастың негізі 
болуымен қатар пікір алысудың да бірден-бір құралы. 

Жастарды салауатты өмірге тәрбиелеуде ескеретін 
психикалық құбылыстар көп десек, соның бірі - түйсік. 
Сыртқы дүниені танып білу түйсіктен басталады. Мәселен, 
қарапайым психикалық процесс деп аталатын осы 
түйсік түрлерінің бірі – көру түйсігі салауаттылық өмірге 
бейімделуде аса қажет. Түйсік және оның түрлері біздің айна-
ламызда, ішкі жан дүниемізде не болып жатқанын хабарлап 
отыратын психикалық құбылыс. 

Таным әрекеттерінің бірі – қабылдау. Қабылдау берілген 
ұғымдар мен түсініктерді, психикалық құбылыстарды сауат-
ты салыстыра отырып талдау мен ойланудың жүзеге асыруда 
көрінетін күрделі психикалық жан қуаты. 

Салауаттылықты меңгеруде іс-әрекеттердің де атқаратын 
қызметі ерекше. Ол адамның жеке құбылыстарды, яғни 
қабылдау, ойлау және еспен т.б. тығыз байланысты. Әр 
түрлі үгіт-насихат, ұйымдастырылған салауаттылық өмірге 
тәрбиелейтін арнайы шаралар адамның есінде жақсы 
сақталады.

Барлық танымдық әрекеттеріміздің ішінде ой ең күрделісі 
болып есептеледі. Ой – сыртқы дүниені бейнелеудің ең 
жоғары түрі. Адамның ойы сөз арқылы беріледі десек, ол 
сөз, оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу әрекеттерімен орын алады. 
Мәселен, сөйлеу өнерінің де оқу орындарында беріліп жа-
татын психологиялық білімдер арқылы жеке адамдардың 
күнделікті өмірде не болып жатқан құбылыстарды дұрыс 
талдап, салауатты бағалай білуіне тигізетін септігі зор. 
Осындай адамдардың айналасында болып жататын әр алуан 
психикалық құбылыстардың мәнін анықтауда ескерілетін 
мәселелердің бірі – адамның көңіл-күйі. Бұл эмоциялық 
жағдай, ол негізінен адамның өзіндік әлсіз немесе орташа 
күтімінен және көп жағдайда тұрақтылығымен ерекшеленеді. 
Кей жағдайда адамның көңіл-күйі күні бойына, аптаға, тіпті 
айға дейін созылуы мүмкін. Әрине, көңіл-күйдің әр түрлі 
болатыны да белгілі. 

Мәселен қуану, жабырқау т.б. сондай көңіл-күй жақсы 
не жаман болып келуі мүмкін. Бұл әр түрлі себептерге бай-
ланысты болады. Ол адамда жеке және қоғамдық өмірінде 
болатын елеулі оқиғаға байланысты болуы мүмкін. Көңіл-
күйдің осындай болу себебі, адамның жүйке жүйесінің 
жағдайына жалпы оның денсаулығының жағдайына да бай-
ланысты. Ол адамның басқа да эмоциялық жағдайларына, 
оның белсенділігіне, ұмтылыстарына және іс-әрекеттеріне 
де ықпал етеді. Мысалы, адам шат көңіл-күйде белсенді, ал 
көңілсіз жағдайда сондай белсенділікті танытпайды. 

Қ аз ір г і  ке з де пс и хол о г ия ғ ылымының ө з ек т і , 
мәселелерінің біріне адам қызметін басқару міндеті жата-
ды. Психикалық қызметтің басты міндеті – адамның мінез-
құлқын, әдетін және танымын қоғам талабына сәйкес саналы 
әрекетімен қоршаған ортаға барынша тиімді үйлестіру 
бағытында дағдылануы өте маңызды. 

Әр адам өз өмірінде сан алуан қиыншылық пен 
ауыртпашылық, бір сөзбен түрлі күйзелістерді кездестіреді. 
Оларға қарсы тұрып, қажымай, қайсарлық көрсетіп және 
білу – үлкен өнер. 

Мәселен кез келген күшті әсерден пайда болатын 
«титықтау» мағынасын білдіретін стресс және жан 
толқынысы аффект сияқты ахуалдар адамның көңіл-күйіне 
ғана емес, оның денсаулығына да әсер етеді. 

Сондықтан да,  адам стресс не аффектінің ең күшті 
сәттерінде де өзін-өзі басқара білуі қажет. Бұлар адамзат 
қызметінің әр түрлерінде оқу, қызмет, спорт, жалпы адамдар 
арасында кездесіп отырады. Бұл орайда салауатты өмірмен 
шұғылдану аталған түрлі ахуалдардың алдын алу орайында 
маңызды роль атқарады. Жастарымызды салауатты өмір 
салтына қалыптастыру баршамызға ортақ іс.

Темірғали ҚАЙЫРҒАЛИЕВ, 
жалпы педагогика, психология және өзін-өзі тану 

кафедрасының аға оқытушы

С 1 января 2009 года вступил в силу Закон 
Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам социальной поддержки и стимулирования 
работников социальной сферы сельских населенных 
пунктов», которым предусмотрено предоставление 
мер социальной поддержки специалистам социальной 
сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские 
населенные пункты». Так, по инициативе Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева стартовал проект 
«С дипломом - в село», цель которого  – привлечение 
молодых специалистов для работы и проживания в село. 

В Проекте принимают участие не только выпускники учебных 
заведений, только что получившие дипломы, но и специалисты 
со стажем, которые приехали в село для работы и проживания 
на срок не менее пяти лет.

Для участников проекта «С дипломом в село!» предусмотрены 
меры социальной поддержки: подъемные пособия в размере 
70-кратного месячного показателя; льготный кредит на 
приобретение или строительство жилья под 0,01% годовых сроком 
на 15 лет в сумме 1500-кратный размер месячного расчетного 
показателя; 25% сельская доплата к заработной плате.

За три предшествующих года на программу было 
израсходовано 16 миллиардов тенге, в проекте приняли участие 
около 25000 молодых специалистов, в т.ч. свыше 18000 учителей. 
Реализация программы увеличила количество педагогов и врачей 
на селе в два-три раза. 

Данный проект проводился совместно с Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан, Союзом сельской 
молодежи Казахстана и Альянсом студентов Казахстана. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 
от 16 января 2013 года № 466 реализация бюджетных программ в 
рамках проекта «С дипломом в село!» передана в Министерство 
регионального развития Республики Казахстан.

Учас тие наши х выпус к ников в  д анн ом Пр о ек те 
осуществляется совместно с управлением экономики и 
бюджетного планирования Западно-Казахстанской области и его 
районными представительствами. Представленные ими вакансии 
профессиональных кадров размещаются на специальной 
странице сайта университета, оказывая большую помощь в 
дальнейшем трудоустройстве наших выпускников. Кроме того, 
в нашем университете создана комиссия, осуществляющая 
контроль и методическую помощь в трудоустройстве выпускников 
и их участие в программе «С дипломом в село!»

Сотрудники центра карьеры ЗКГУ на базе факультетов в 
течение года проводят консультации по разъяснению основных 
положений проекта, организуются встречи с выпускниками, 
которые уже работают по данной программе в селе. Делается 
акцент на то, что выбрав работу в сельской местности, молодые 
специалисты одновременно получают возможность приобрести 
собственную крышу над головой, более высокую зарплату и 
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«Welcome, Nauryz!»
«Welcome, Nauryz!» The event dedicated to all the nations’ 

favorite holiday-Nauryz was held at the Philological Faculty 
under this title.  Students of the philological faculty, the invited 
teachers of the chair, guests and the 1st year students, (group 
03101) under the leadership of the tutor Shunaibekova K.M. spent 
this holiday on March, 19. Beautiful dances, songs, dramatiza-
tion of the custom “Kyz yzatu” filled with national color raised a 
festive mood of guests. Certainly there were  “nauryz-kozhe “, 
baursaks and sweets!

«Welcome, Nauryz!» The event dedicated to all the nations’ 
favorite holiday-Nauryz was held at the Faculty under this title. 
Students of the 1 course of 03101 group under the leadership 
of the curator Shunaybekova K.M. spent this holiday on March, 
19 and there were students of the philological faculty, the invited 
teachers of chair, guests. Beautiful dances, songs, dramatiza-
tion “Kyz yzatu” filled with national color raised a festive mood 
of guests. Certainly it was not without a celebratory feast with 
“nauryz-kozhe “, baursaks and sweets.

The Chair of the Theory and Practice of 
Foreign Language Pedagogy and Translation

Весна. Март. Праздник!
8 Марта – не просто праздник. В этот день, оставив ежедневные заботы и тревоги, женщины страны от 

мала до велика, принимают поздравления от сильной половины человечества. В этот день ветераны пе-
дагогического труда, женщины, которыми гордится наш университет были приглашены на торжественный 
прием у ректора, устроенный в честь 8 Марта. 

ЗКГУ по праву слывет кузницей педа-
гогических кадров, слава которых распро-
странена далеко за пределами Западно-
Казахстанской области. Выпускницы 
старейшего вуза страны работают во всех 
сферах нашего общества. Это политики и 
учителя, работники правоохранительных 
органов и управленцы. Но в этот день, 
не умаляя профессиональных заслуг 
приглашенных, славили Женщину. Асхат 
Салимович Имангалиев, ректор ЗКГУ, по-
желал им здоровья и счастья, вдохновляя 
на высокие подвиги своих учеников.

*  *  *

Праздничный концерт, посвящен-
ный замечательному празднику – 
Женскому дню 8 Марта, в ЗКГУ прошел 
по-весеннему радостно. Результат 
целого месяца подготовки участника 
концерта превзошел все ожидания. 

С нескрываемым удовольствием 
поздравил женскую половину коллектива вуза ректор Асхат 
Салимович Имангалиев. С особой торжественностью в этот 
праздничный день были вручены награды от Министерства 
образования и науки.

За вклад в науку и высокие заслуги перед образованием 
республики медалью «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 

были награждены доктор химических наук, профессор Дина 
Кенжебековна Мендалиева и доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой «Экономическая теория и бизнес» Лилия 
Игоревна Мергалиева. Медалью «Ы.Алтынсарина» награждена 
несравненная Карылгаш Дайыргалиевна Айткалиева, канди-
дат искуствоведения, доцент кафедры «Искусствоведение и 

Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года, новой жизни. Празднование 
Наурыза имеет языческие корни, это праздник поклонения природе, когда небесные светила после годичного 
круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый круг. 

У нас этот праздник называют «Ұлыстың ұлы күні», или «Великий день народа». 
21 марта на улицах Уральска было по-весеннему празднично – весь народ вышел праздновать День 

возрождения природы. Яркие юрты, участники в национальных костюмах, дымящиеся казаны с наурыз-
коже, вкусные угощения – город на время превратился в богатый аул, жители которого встречают весну. 

Не остался в стороне ЗКГУ им. Махамбета 
Утемисова. В импровизированном ауле 
была поставлена и наша юрта. В каждой 
семье рождение малыша – это радостное 
событие. Проходят дни и наступает время 
торжественно уложить малыша в бесик. В 
этот день в дом съезжаются все близкие и 
родные. Самые вкусные угощения в этот день 
– те, что пропущены через отверстие в бесике 
– тыштырма. Малыш, которого в этот день 
сыграла маленькая родственница одной из со-
трудниц университета, с удовольсвтем приняв 
участие в действе, все остальное время 
преспокойно проспала в бесике. Проверенная 
веками люлька оказалась очень удобной и 
уютной – наши предки не могли ошибиться.

Праздничный концерт, выдержанный 
в национальных традициях, настолько 

понравился зрителям, что танцевальному коллективу пришлось 
исполнить «кара жорга» несколько раз.

-Я специально считала, - смеется Карылгаш Даиргалиевна 
Айткалиева, руководитель коллектива, - ребята станцевали «кара 

Нау рыз – всенародный праздник
Нау рыз – всенародный праздник

культурно-досуговая работа». Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РК были отмечены Улдай Рскаликызы 
Ержанова, доцент кафедры «Казахская филология», и руководи-
тель канцелярии университета Нурганым Акмаевна Жолданова. 

По окончании торжественной части был представлен кон-
церт, по традиции, организованный и представленный исключи-
тельно только мужчинами ЗКГУ. Мужчины университета - от ру-
ководства до студента – были рады представить зрительницам 
свои таланты. Стихи и песни сменялись спортивно-силовыми 
постановками и народными танцевальными композициями, 
музыка классическая перекликалась с современными и на-
родными звучаниями. Удивляли деканы и руководители под-
разделений, преодаватели и студенты. Каким бы ни был номер 
– самодеятельный или профессиональный – все это было от 
души. И тепло это чувствовало кажде женское сердце в зале.

Вызвал улыбки и добрый смех всеми любимый аксакал 
Сериккали Габдешевич Шарабасов, смутившийся оваций, 
коими был встречен зрительницами. Он уважил слушателей 
проникновенным пением.

Получив неоценимый заряд весеннего настроения, зри-
тельницы покидали зал с прекрасным ощущением радости и 
огромной благодарностью за подаренный праздник.

жорга» 15 раз! Волновалась, конечно, за студентов, все-таки хо-
лодно. Но они молодцы. Не возмущаясь и не жалуясь, радовали 
зрителей своим искусством.

Песнями встретили почетных гостей во главе с акимом 
области Нурланом Ногаевым. Молодежь на домбре играла 
народные композиции. Гостеприимная семья ЗКГУ расстелила 
щедрый дастархан. 

Руководство вуза, воспитательный отдел во главе с 
проректором Туймеш Малбагаровной Даришевой, творческие 
коллективы, преподаватели факультета культуры и искусства по-
дарили жителям и гостям Уральска незабываемый праздник, став 
создателями, участниками и главными действующими лицами.

Областной акимат оценил высочайший профессионализм, 
активную жизненную позицию, патриотизм коллектива ЗКГУ, что 
было отмечено благодарственным письмом на имя ректора ЗКГУ 
им. М.Утемисова Асхата Салимовича Имангалиева, подписанное 
заместителем акима ЗКО Бахтияром Макеном и акимом Уральска 
Алтаем Кульгиновым.
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«Әйел-ана тіршіліктің мөлдір бұлақтай ағып жатқан көзі ғой. Құдай Хауа Ананы барша адамзат баласының 
анасы болу үшін  жаратады. Ана болып жаралған соң өмірдің бар қуанышы мен өкінішін нағыз әйелдер ғана 
өткеріп, төзімділігінің арқасында ер азаматтармен теңдес болып, елі үшін құрбан болған қазақтың қаракөз 
қыздары, ақжаулықты аналары аз емес.

«Алғысқа ие Альфия!»
«Заманына қарай адамы» демекші, бүгінгі таңда ер 

азаматтармен иық теңестіріп, еңбектерінің жемісін көріп, 
көптің көңілінен шығып, үлкен биіктерді бағындырып жүрген 
нәзік жандылардың қатары Ақжайық елінде де кеңінен көбейіп 
келеді. «Қолда барда алтынның қадірін біліп», елеулі еңбектерін 
бағалаған Батыс Қазақстан облысының әкімі Ноғаев Нұрлан 
Асқарұлы міне осындай азаматшаларымызды табиғатты 
шуағына бөлеп, тыныс-тіршілігімізге нәр берген көктемнің 
шұғылалы мерекесі - 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнімен 
шын жүректен арнайы құттықтады. Құттықтау лебізіне  жас 
та болса өз еңбегінің шебері болып, бүгінгі таңда М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім жетекшісі Жақсығалиева 
Альфия Сырымқожақызы да ие болды. Біз де үлгі тұтар жас 
ұстазымыздың тамырын басып, жеткен жетістігінің сыры неде 
деп әңгімеге тарттық.

- Альфия Сырымқожақызы, сізді 8 наурыз - Халықаралық 
әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы мереке 
қарсаңында облыс әкімінің қабылдауында болып жылы 
лебізіне, алғысына ие болдыңыз. Ендеше алған әсеріңізбен 
бөліссеңіз?

- Рахмет. Осы орайда  айтып өтсем, өмірлік басты 
ұстанымым  «Өмірге адам болып келгесін, адам болып 
қалуы тиіс». Облыс әкімінің менің жас ерекшелегіме қарамай, 
кішкентай ғана еңбегімді елеп, құрметтеп қарауы мен үшін үлкен 
мәртебе. Ерен еңбек сіңірген, көп балалы, тәжірибелі асыл 
аналардың қатарына қосып, еңбегімді бағалаған облыс әкімінің 
қабылдауында болу мен үшін зор қуаныш. Ұзақ жылдар бойы 
қызмет жасап, сол қызметінің арқасында зейнеткерлікке шығып 
отырған ақжаулықты аналарымыздың қатарына теңестіріп 
шақырту алғанда, бір жағынан «дәл осындай құрметке ие болу 
маған әлі ерте» деп ыңғайсызданғаным да рас. Әйтсе де алдына 
мақсат қоя білген жан қашан болса да өз арманына қол жеткізеді 

және тоқтап қалмай, қызығушылықпен еңбек ете түседі.  Мен бір 
бақытты билет ұтып алғандай күйде болдым. Алайда «судың 
да сұрауы бар» демекші менің бұл күнге қол жеткізуімнің себебі 
өз мамандығымды сүйіп, өз ісімнің шебері болуға ұмтылысым.

-«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» - демекші, 
сіздің осындай жетістіктерге жетуіңізге себепші болған 
ұстаздарыңыз кімдер?

- «Ұстазсыз шәкірт тұл» деген, менің осы күнге жетуімнің 
бірден-бір себепшісі болған аяулы жан ол - Анам.  Ол кісінің 
маған берген тәрбиесі шексіз. «Сен де бір кірпіш дүниеге, 
кетігін тап та, бар қалан» - деп ұлы ақын Абай атамыздың 
өлеңдерін арқау етіп, тәрбиелеп өсірді. Сол себепті де мен 
Қазақстанымыздың көркейіп, дамыған 30 елдің қатарына ену 
мақсатында мен де өз үлесімді қосқым келіп, педагогика-
психология мамандығын таңдадым және бұл мамандық иесі 
болғаныма, яғни адамдардың жан-жарасын түсініп, олармен 
сырласуда қарым-қатынас жасай білгеніме қуанам. Осындай 
алғыс хаттарға, жылы лебіздерге қол жеткізуіме септігін тигізіп, 
қанатымды қатайтып, еркін самғауыма жол ашқан Түймеш 
Малбағарқызына және педагогика-психология кафедрасындағы 
ұстаздарыма алғыс білдіремін.

- Болашақтағы арман-мақсатыңыз қандай?
- Мен әр нәрсе өз уақытымен деп есептеймін. Сондықтан 

да ертеңгі күнмен ғана өмір сүремін. «Алынбайтын қамал жоқ», 
қолымнан келгенше игі істер жасауға тырысып бағып жүрмін.

- Психолог және тәрбие ісі жөніндегі маман ретінде жас 
ұрпаққа айтар тілегіңіз?

-Абай атамыз «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен 
еңбегін екі жақтап» - деп бекер айтпаса керек. Ең бастысы 
өздеріңізді сүйіп, бағалай біліңіздер. Адал дос, мейрімді жан 
бола жүріп, барша қазақстандықтар бір туымыздың астына 
бірігіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білсек сонда 
ғана биік-биік белестерді бағыңдыра аламыз!

- Сұхбаттасқаныңызға рахмет.
Міне біздің қазақ қыздары ежелден-ақ үлгі тұтар білімді 

де батыр болғаны жас ұрпаққа аян. Осындай кең жүректі де 
батыл қызымызға біз де бағындырар белестері көп болсын 
деп тілейміз!

Әңгімелескен: Данагүл ЕРҒАЛИЕВА, 
филология факультетінің ІІ курс студенті

Ағымдағы жылдың наурыз айының 3-ші жұлдызында баһадүр ақын М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің бас ғимаратында студенттер қауымына «Ақ Жайықтың ақ шағаласы» атанған 
ақын Анамыз Ақұштап Бақтыгерееваның шығармашылығына зор зейінмен қарап, өлеңдерін қадірлеп-
қастерлеуге насихаттау мақсатында жыр кеші болып өтті.

Ақұштап... «Өрімтал»... Көктем...
Жастардың ру хани байлығын молайт у, поэзияға 

деген сүйіспеншілікті ояту, Ақұштап Бақтыгерееваның 
шығармашылығын тереңнен дәріптеу міндетін қолға алған 
аталған кеш ұйымдастырушылары «Қазақ филологиясы» 
кафедрасының профессоры Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов 
және 2-курс студенттері. Көңілдерге көктем шуағындай сезім 
мен нұр құйып келген, көктем мерекесімен және еліміздің 
Батыс аймағына тән 14 наурыз көрісу айтымен тұспа-тұс кел-
ген бұл кеш барысында барлығы бір-біріне жақсы тілектерін 
тілеп, мәре-сәре боп жатты. Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері 
ақын Ақұштап Бақтыгерееваға арналған кешке қонақ боп 
ақынның рухани, тілеулес інілері – университетіміздің ректо-
ры Асхат Сәлімұлы Иманғалиев және «Қазақ филологиясы» 
кафедрасының меңгерушісі Зейнолла Жақсылықұлы Мүтиев, 
«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры Абат 
Сатыбалдыұлы Қыдыршаев сынды ұстаздарымыз да қатысты. 

Кеш шымылдығын ашқан құрметті ұстаз С.Ғ.Шарабасовтың 
ізінше 1-курс студенттері ақынның тұңғыш жинағы «Өрімталдан» 
бірқатар өлеңдер оқып, бір жағынан Ақұштап апамыздың өткен 
өміріне саяхат жасауына себепкер болса, бір жағынан ақын 
ізінше өсіп келе жатырған студенттер қауымына ерекше ой 
салардай әсер қалдырды. Ақын өмірі мен шығармашылығы 
жөнінде 02202-топ студенті, Қажым Жұмалиев үйірмесінің 
жетекшісі Сәнді Бекетаева да өзінің шағын баяндамасында 
бір шолып шықты. Ақұштап апамыздың өлеңдерімен қатар 
халық арасында шырқалып жүрген «Жеңеше» (әні Донеділ 
Қажымовтікі), «Оралдың ерке самалы» (әні Илья Жақановтікі) 
сияқты әндерін де қазақ филологиясының 2-курс магистранты 
Самал Демесінова, 2-курс студенті Алтынай Амандурдиевалар 
орындап көпшілікті бір серпілтіп тастады. Сонымен қатар, кеш 
барысында ақынның өлеңдері ғана емес, «Ақынға наз» арнауы-
мен Меңдібек Лукбанов сынды жас буын ақын жігіттеріміздің де 
өлеңдері тыңдалынды. Кездесу соңында сөз сөйлеген кештің 

басты қонағы Ақұштап Бақтыгереева ұйымдастырушыларға 
алғысы мен ыстық ықыласын білдірді. Біз де, барша студент-
тер қауымы, сол кештің куәгерлері ретінде осы шағын ғана 
кездесу үшін ақын Анамызға сыр бермес мықты денсаулық, 
өмірдің шапағатын тілейміз. Әрдайым мейірім шуағын шашып 
жүре беріңіз! Мәртебеңіз мәуелі бәйтеректей асқақтай берсін 
демекпіз.

Өз тілшімізден.

и преподавателя кафедры «Музыка и пение» института культуры 
и искусств им.Даулеткерея. Институт с недавних пор переимено-
ван в факультет культуры и искусств Западно-Казахстанского го-
сударственного университета им.М.Утемисова, где Жумаганым 
Абильхаликовна продолжает трудиться на кафедре «Вокал и 
инструментальное искусство». 

И в этот солнечный весенний день коллектив Западно-
Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова 
чествует заслуженную артистку Республики Казахстан, педагога 
старейшего вуза страны,  достойного наставника, беззаветно 
служащего делу образования и просвещения во славу своего 
города, своего Отечества. 

На праздничный вечер поздравить коллегу пришли первый 
проректор А.С.Тасмагамбетов, знаменитая уральская по-
этесса и почетный профессор нашего университета Акуштап 
Бактыгереева, заведующий областным управлением культуры 
А.Т.Батырханов.

В концерте также приняли участие воспитанники Жумаганым 
Абильхалыковны, ныне являющиеся ее студентами и уже за-
кончившие университет. Многие приехали на юбилей любимого 
преподавателя из близлежащих районов и даже из далекой 
Москвы. На праздничный вечер с произведением Эдварда Грига 
пришла выступить дочь  Жумаганым Рахимовой и известного 
композитора Ашира Молдагаинова – Акбота Молдагаинова. 

Достойным завершением программы стало выступление 
оркестра казахских народных инструментов университета под 
управлением лауреата конкурсов дирижеров, профессора ЗКГУ 
им.М.Утемисова Еркина Нурымбетова.

В своем творчестве Жумаганым Рахимова добалась боль-
ших результатов. Цель, поставленная еще в молодые годы, 
достигнута. Сегодня мы с гордостью и уважением чествуем 
заслуженного педагога! 

Соловей у ральской сцены
19 марта 2014 года в актовом зале ЗКГУ им.М.Утемисова 

прошел творческий вечер, посвященный посвящен-
ный 60-летию доцента, заслуженной артистки РК  
Ж.А.Рахимовой.

Не случайно первым номером программы концерта 
в исполнении самой Жумаганым Абильхалыковны про-
звучал «Весенний вальс» А.Зацепина, ведь она родилась 
в первые дни самого прекрасного времени года - весны.

Необыкновенный голос певицы хорошо узнаваем в мире 
музыки.  Колоратурное сопрано, словно переливаясь всеми 
цветами радуги, отражает широту прекрасных степей, глубокую 
поэзию духовной красоты народа и уже много лет радует цени-
телей вокального искусства всего Казахстана.  Судьба одарила 
ее прекрасным  голосом. В своих песнях она старается нести 
людям добро, любовь, тепло души, красоту природы – все, без 
чего жизнь была бы пасмурной. 

На протяжении всей деятельности в ЗКГУ Жумаганым 
Абильхалыковна является автором и соавтором учебно-мето-
дических и научных работ. Таких как «Уроки музыки и пения. 
Постановка голоса», рекомендованные Министерством образо-
вания и науки РК, «Краткого словаря-справочника для вокали-
ста», сборника песен «Сагындым сенi, Акжайык» и многих других.

С 1993 года, вернувшись в родные края, Ж.А.Рахимова совме-
щает работу солиста областной филармонии им.Г.Курмангалиева 
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ҰСТАЗ – ҰЛЫ ЕСІМ
Күллі мамандық атаулының ішінде ұстаздық жолдың, 

педагогикалық ұстанымның қиын да мәртебелі екендігін осы 
машықкерлік кезеңімде терең түсінгендей болдым. 

Биылғы оқу жылының 20 қаңтар мен 29 наурыз аралығында 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінен алған жоғары білімімді пысықтау мақсатында 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ мектеп-интернат 
кешенінде машықкер ретінде сараманнан өтіп жатырмын. 
Мектептің ұстаздар ұжымы  бізді жылы  шырайымен қарсы 
алып, сәттілік тілеп, жұмысымызға бағыт-бағдар берді. 5-9-
шы сыныпқа информатика сабағынан сабақ беруге, сонымен 
қатар 9-сыныптың сынып жетекшісі ретінде  жұмыстануымды 
тапсырды. Осы тұрғыда әдістемелік деңгейімізді көтеріп, 
кәсіби шеберлікке шыңдауда тәлімгеріміздің көрсеткен 
көмегі көп болды. Бұл мектеп өскелең ұрпаққа сапалы білім 
мен тағылымды тәрбие беру жолында адамгершілігі жоғары, 
қабілеті зор,  жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру 
мәселесін берік ұстанған. Сондай-ақ,  киелі білім ордасының 
педагогикалық ұстанымдарды кеңінен қолдана отырып, 
халқымыздың баға жетпес рухани мұралары мен асыл 
маржандары негізінде ұлттық тәлім-тәрбие жүйесін енгізу, 
халқының мәдениеті мен тілін, дінін қастерлейтін оны 
адамзаттық деңгейде ұштастыра білетін ұлтжанды азамат 
тәрбиелеу мақсатын алға қойып отырғандығын мектепке 
барған алғашқы күнімнен-ақ түсіндім.

Шоңбаев Жеңіс Меңдіғалиұлы, Ашымғалиева Венера 
Аманғалиқызы тәрізді тәлімгерлер маған сабақ кезінде озық 
тәжірбелерді тиімді пайдалануды, оқушылармен жүргізілетін 
жұмыстар туралы өзекті мәселелер жөнінде талқылап, 
түсіндіріп отырды. Тәлімгерлерімнен көп мағлұмат алдым деп 
ойлаймын, шығармашылық ізденісін танытып, өзінің іс-әрекеті, 
сөйлеген сөзі, бойындағы адамгершілік қасиеті арқылы 
өскелең ұрпақты тәрбиелеп, өмірге бейімдейтіндігін білдім.

5 және 9-сыныптарға информатика пәнінен сабақ беруде 
тәлімгерлерім жетістігімді қолдай отырып, әлі де кемшілік 
тұстарыма бағыт-бағдар беріп өз ісімді одан әрі жоғары 
дәрежеде меңгеріп кетуіме бірден-бір септіктерін тигізді. 
Оқушыларым да өз ұсыныстары мен пікірлерін айтып, 
ризашылығын білдірді. Аз да болса жетістігімді өзім шыққан 
мәртебем деп біліп,  болашақ ұстаздық даңғыл жолымда осы 
білім ордасынан алған өнегелі тәжірибемді жетілдіремін деп 
ойлаймын. Сондай-ақ, «ұстаз» деген ұлы есімді таныта білген 
бұл киелі білім ордасы да өзінің құнды дәстүрін сақтай отырып, 
тәуелсіздік тұғырындағы білім әлемінің алтын ұясындай болып 
қала бермек.

Әсел ОРЫНБАЕВА, 
информатика мамандығының 4-курс студенті

25 марта кафедра теории и практики обучения ино-
странному языку и переводу филологического факультета 
ЗКГУ им. М.Утемисова провела городскую олимпиаду по 
английскому языку для учащихся 11 классов.

В олимпиаде приняли участие 30 учащихся.

Олимпиада от вуза

Во время олимпиады, которая состояла из двух туров 
-  лексико-грамматического теста и составления топиков по 
различным темам - работали две комиссии: с казахским языком 
обучения - ст. преподаватель Бужумова П.З., преподаватель 
Насимуллина А. Б. и с русским языком обучения - ст. препода-
ватель Нурушева Т.И.,  ст. преподаватель  Кадыргалиева С.И.

Участники олимпиады в целом справились заданиями. 
Места на олимпиаде были  распределены  следующим  

образом:
Школы с казахским языком обучения:
1 место - Стамгазиева Ляззат, №42 гимназия «Ак ниет», 

учитель Куанышева Маншук Уразовна;
2 место - Жаманова Майра, СОШ №33, учитель Есеналиева 

Бакитгул  Наукановна;

18 марта состоялся Второй международный географический турнир с участием студентов Оренбургского 
Государственного Педагогического университета им. В.Чкалова, Башкирского государственного педагогического 
университета им. М.Акмуллы  и студентов Западно-Казахстанского Государственного университета им. М. Утемисова.

В прошлом году организаторами такого турнира были географы из Оренбурга, в этом  году - кафедра географии 
ЗКГУ им.М.Утемисова.

Второй международный 
географический турнир

Педпрактика – по-новому
Мы, студенты 4 курса специальности 5В011600 «География», специализация «Туризм», проходили 

профессиональную практику в новом формате: две недели мы были на практике в Западно-Казахстанском 
областном центре детско-юношеского туризма и экологии и шесть недель в СОШ №3 Уральска. 

3 место - Ерекешова Аяулым, СОШ №12, учитель 
Тулепбергенова Гулмира Саматовна.

Участники олимпиады Куанышбаев Еркебулан, №42 
гимназия «Ак ниет», Насибулла Ахмет, СОШ №5, Мазимова 
Айдана, СОШ №33,  Гимадиева Саида №42 гимназия «Ак ниет», 
Кайрсапарова  Акерке  СОШ «Достык»,  Мырзабеков Нуржан 
СОШ №43 получили  благодарственные  письма.

Школы с русским языком обучения: 
1 место - Дусенова Дина,ОСШОД №8, учитель Худякова 

Наталья Ивановна;
2 место - Медеуова Эльнара, СОШ №21, учитель Цубер 

Ирина Андреевна;
3 место - Арыстангалиева Айымгул, ОСШОД №8, учитель 

Латыева Надежда Константиновна. 
Благодарственное письмо получила Мергалиева Айжан, 

СОШ №21, учитель Цубер Ирина Андреевна.

Кафедра теории и практики обучения 
иностранному языку и переводу

Турнир проходил в режиме онлайн-конференции. Каждый 
университет представил команду из 10 человек, в составе ко-
торой были студенты 1-4 курсов специальности «География». 
В состав нашей команды вошли студенты: 4 курс - Мурзатаева 
М. (капитан команды); 3 курс- Амангалиев Махмуд; 2 курс: 
Турсинова Назымгуль, Рахунок Римма, Кежеков Дархан, 
Жанузакова Назерке, Курманиязова Алтыншаш и Минжасов 
Абай; 1 курс: Бекдаирова Алина и Имашева Назира.

Турнир включал три конкурса. В первом конкурсе студенты 
должны были представить свою команду и подготовить 
презентацию на тему «Умный город». Второй конкурс - 
интеллектуальный, состоял из вопросов и практических 
заданий. Кроме этого всем командам был задан видео-вопрос  
доктором исторических наук, профессором, директором 
Западно-Казахстанского областного центра истории и 
археологии М.Н.Сдыковым. Вопрос касался актуальной на 
сегодняшний день темы: истории проведения границы между 
Европой и Азией и современные предложения, посвященные 
этому вопросу. 

Третий конкурс - презентация доклада на тему «Зеленая 
экономика: проблемы и перспективы использования». Выбор 
данной темы был обусловлен тем, что в 2012 году в ходе 
тайного голосования представителей 161 государства-членов 
Международного бюро выставок Астана была выбрана местом 
проведения Международной специализированной выставки 
EXPO-2017. Уже сейчас, в первом десятилетии XXI века, уровень 

и качество жизни людей стали определяться возможностями 
оптимального использования возобновляемых источников 
энергии. Заглядывая в будущее, наши специалисты предложили 
тему выставки «Энергия будущего», которая очень актуальна 
для энергетических стран, таких как Казахстан, главную роль в 
экспорте и энергопроизводстве которых играют минеральные 
ресурсы.

 Каждая из команд представили доклады и презентации, 
в которых отразили, как в их городах происходит переход к 
«зеленой экономике».

По итогам трех конкурсов команда географов Оренбургского 
Государственного Педагогического университета им. В.Чкалова  
заняла первое место. С небольшим отрывом баллов второе место 
заняла команда ЗКГУ им. М.Утемисова и третье место заняли 
дебютанты второго международного географического турнира, 
команда студентов-географов  Башкирского Государственного 
Педагогического университета им. М.Акмуллы, которые 
учатся в нашем университете по программе академической 
мобильности.

 Команда географов ЗКГУ им. М. Утемисова выражает 
благодарность  организаторам турнира, преподавателям 
кафедры географии: доцентам Терещенко Т.А., Амельченко В.И., 
преподавателям Искаливу Д.Ж. и Галимову М.А. и сотрудникам 
центра IT-технологии «Махамбет».

Мария МУРЗАТАЕВА, 
капитан команды ЗКГУ им. М. Утемисова

Изначально областной центр детского 
т уризма и краеведения был основан 
в связи с утверж дением Положения о 
перспективах развития детского туризма 
Западно-Казахстанским облисполкомом  в 
1960 году. В 1991 году учреждение получило 
статус Центра детско-юношеского туризма и 
экскурсии. Позже преобразован в Западно-
Казахстанский областной центр детско-
юношеского туризма и экологии. 

В  п е р и о д  п р а к т и к и ,  к о т о р а я 
проходила с 20 января по 1 февраля, мы 
познакомились со спецификой работы 
Областного центра детско-юношеского 
туризма и экологии. Центр включает 13 
районных и городских учреж дений. В 
Уральске функционируют два туристско-
оздоровительных комплекса «Евразия» 
и «Бивуак», туристский лагерь «Самал». 
Учреж дение объединяет с ледующие 
отделы: отдел туризма и безопасности 
маршрутов, отдел экологического туризма, 
отдел к раеведения и региона льного 

сотрудничества, научно-методический отдел. Каждый месяц  
издается журнал «Сокпак-Тропинка» о деятельности центра, 
его отделов и районных филиалов. 

Главной задачей центра является формирование в 
подрастающем поколении здорового образа жизни через 
общение с природой, практическое познание родного края, 
его истории и духовного богатства. 

В завершении практики 26 февраля мастер-класс по 
проведению лыжного похода дал выпускник кафедры 
географии Естественно-географического факультета ЗКГУ 
им.М.Утемисова, а ныне специалист Западно-Казахстанского 
областного центра детско-юношеского туризма и экологии 
Н.Х. Гатауов. Мы прошли по маршруту от турбазы «Самал» 
до турбазы «Евразия». Протяженность маршрута составила 
7 км. В походе участвовали  студенты 4 курса: Иголкин Г., 
Мурзатаева М., Бикеева М., Жантлес А., Дуйсембай А. и доцент 
кафедры географии, куратор группы Т.А.Терещенко.

Мы, студенты-практиканты 4 курса, выражаем свою 
благодарность директору ЗКО ЦДЮТиЭ В.П. Фомину, 
руководителю прак тик и Н.Х.Гатауову и конечно же 
профессорско-преподавательскому составу  кафедры 
географии, в лице заведующего кафедры В.И. Амельченко и 
куратора группы 01409 Т.А.Терещенко, предоставившим нам 
отличную возможность проявить свои профессиональные 
навыки на прак тике. Таким образом, мы закрепили 
теоретические знания, которые  приобрели  в процессе 
обучения и остались довольны с пользой проведенному 
времени.

Мария МУРЗАТАЕВА, 
студентка 4 курса специальности «География»

Время благородных дел
Объявленный акиматом города двухмесячник чистоты 

был принят с энтузиазмом студенчеством нашего универ-
ситета. Каждую суб-
боту выходят отряды 
студентов, вычищая 
закрепленные за ними 
участки. Поистине – 
чис тота не только 
залог здоровья, но и 
хорошего настроения 
всех жителей и го -
стей города! С такими 
студентами Уральску 
быть самым уютным 
городом страны!
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Культурная стажировка завершена
Академическая мобильность предполагает стажировки для студентов и магистрантов, являясь уникальной 

возможностью повысить уровень и качество знаний. В рамках стажировки, которая проходила с 23 февраля 
по 5 марта в Институте искусств Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского (РФ) 
по программе «Технология развития личности средствами искусства», магистранты кафедры «Музыкальное 
образование» осваивали новые методы, технологии и элементы профессиональной деятельности, работали 
над повышением уровня теоретических и практических знаний по развитию личности средствами искусства.

Руководителями стажировки 
являлись директор Института 
искусств, доктор педагогических 
наук, профессор Рахимбаева И.Э. и 
заведующие кафедрами. Каждому 
магистранту были определены 
научные руководители, которые 
способствовали в подготовке 
научной статьи и внесли коррективы 
в магистерскую работу.

Программа обучения включала 
в себя 18 лекций, 40 практических 
занятий, 14 самостоятельных работ по 
предметам. Магистранты прослушали 
интересные и познавательные лекции 
директора Института искусств, доктора 
педагогических наук, профессора 
Рахимбаевой И.Э., кандидатов 
п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к 
Мещановой Л.Н., Козинской 
О . Ю . ,  И в а н о в о й  Н . А . , 
Королевой И.А., Париновой Г.К., 
Надольской О.Н., Сергиенко И.Н., 
Васильевой Д.Н., Плетухиной 
Е.Г., Шевченко Е.П., прослушали 
мастер-класс доцента Палагиной 
Т.А. по дисциплине «Музыкально-
инструментальная подготов -
ка», доцента Корчагиной Н.В. по 
дисциплине «Концертмейстерская 
подготовка». 

В процесс е поиска нового 
материала и методик магистранты 
посетили научную библиотеку СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского и его филиалах, где 
нашли много полезной информации по 

теме своего исследования.
В рамках культурных мероприятий 

магистранты посетили Саратовский областной 
краеведческий музей, Театр драмы им. И.А. 
Слонова, была организована экскурсия по 
городу.

От себя лично хочу выразить благодарность 
зав. кафедрой музыкально-инструментальной 
подготовки, кандидату педагогических наук 
Королевой И.А. за внимание, оказанную 
методическую и научную помощь.

По итогам стажировки была проведена 
к о н ф е р е н ц и я  « Р а з в и т и е  л и ч н о с т и 
средствами искусства», организатор кандидат 
социологических наук, доцент Андреева 
Ю . Ю . ,  п о  о к о н ч а н и ю 

которой были получены сертификаты. 
Я хочу от имени всех магистрантов, 
прошедших стажировку в Институте 
искусств СГУ им.Н.Г.Чернышевского, 
выразить благодарнос ть вс ему 
профессорско-преподавательскому 
коллективу этого университета и 
пожелать им крепкого здоровья и 
творческого вдохновения! 

Марина РЕБЕНОК,
магистрант 2 курса кафедры 

«Музыкальное образование» 

СТАЖИРОВКА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
МАГИСТРАНТОВ

прослушали лекции ведущих ученых, в 
том числе директора Государственного 
у чилища олимпийского резерва 
профессора Георгии Захаровича 
Карнаухова «Современные проблемы 
наук о физической культуре и спорте», 
профессоров академии «Биологические 
механизмы адаптаций в спорте», 
профессора Валерия Михайловича 
Миниярова «Психолого-педагогическое 
с о п р о в о ж д е н и е  ф и з к у л ьт у р н о -
спортивной деятельности», участвовали 
в проведении теста по определению 
состояния организма. 

В процессе стажировки овладели 
основами управления тренировочным 
процессом, основами подготовки 
магистерской диссертации. Прослушали 
л е к ц и и  п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогическому мастерству тренера, 
овладели технологиями рекреационной 
деятельности. По всем разделам 
стажировки магистрантами были сданы 
и защищены выпускные работы.

По словам магистрантов, стажиров-
ка позволила получить новые знания, 
приобрести уникальный личный опыт, 
который будет применен в дальнейшей 
деятельности. 

- Мы благодарим ректора Западно-
Каза хстанского государственного 
университета профессора Имангалиева 
Асхата Салимовича за возможность по-
вышения квалификации и пополнения 
знаний в партнерских вузах соседних 
стран, - сказали магистранты.

С 24 февраля по 6 марта 2014 года состоялась ежегодная стажировка 
магистрантов педагогического факультета кафедры теории и методики 
преподавания физического воспитания по программе «Подготовка 
высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта» целью 
стажировки является повышение квалификации.

Стажировка проходила в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (г. Самара, 
Российская Федерация).   

За период стажировки магистранты Мырзагереева И. А., Турдалиев Р. М., Тажигалиев А.Т. 

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

Западно-Казахстанский государственный универси-
тет 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 

Қазіргі таңда университеттің ғылыми әлеуетін 21 ғылым 
докторы және 121 ғылым кандидаты құрап отыр.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистратура мамандықтары 
бойынша алыс және жақын шет елдердің жоғары оқу орында-
рымен ғылыми байланыстар жөнінде келісімшарт жасасқан.

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

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

По специальностям магистратуры ЗКГУ заключены до-
говора о научном сотрудничестве с университетами ближнего 
и дальнего зарубежья. 

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 подготов-
ки, тел.: 8 (7112) 26-03-68
 Наш сайт: www.wksu.kz 

e-mail: magistratura_PhD@mail.ru

Магистратура – 2014



№ 3 (898) 31 наурыз 2014 жыл12

«Бұрымды ару - 2014»
Қыз – сұлулықтың символы ғана емес, елінің ертеңі, ұлтының ұяты. Ұлттың ұлағатын қыздардың тал бойындағы 

қасиеті, иба-әдебінен бағалаған. Қазақ қызы қашанда қолаң шашымен көрікті. Оның білектей өрілген қос бұрымында  
қасиет-кие бар. 

Қазақ қыздарының сұлулығын, көркіне лайықты ақылдылығын, көз сүйсінер бұрымын дәріптеу мақсатында 
түрлі сайыстарды ұйымдастыру кеңінен қолға алынып келеді. Сондай игі істердің бірі – филология факультеті, қазақ 
филологиясы кафедрасында ұйымдастырылған «Бұрымды ару» байқауы. Шараның ұйымдастырушылары «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығының 02202-топ студенттері мен аталған топ кураторы Н.К.Ахатова. Наурыз айының 5-ші жұлдызында 
өткізілген «Бұрымды ару» байқауында бөлім студенттері арасынан 1 және 2-курстың бұрымды қыздары бақ сынасты. 
Аталмыш сайыс өткен жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Былтырмен салыстырғанда сайыстың талаптары 
күшейіп, қатысушылардың саны артуда.

Жасампаз	«ЖАСЫЛ	ЕЛ»	жасай	бер!

Биыл да бұл шара жоғары деңгейден көрінді. Байқауда 
1-курс студенттері  Асыл Көкеева, Айзада Қуан, Нұржайнат 
Ахмет, Жаңылсын Батыргереева, Мейрамгүл Тасқали, Ақсана 
Жұмабаева сынды аруларымыз қатысса, ал 2-курс студенттері  
арасынан Динара Бекешева, Ботакөз Файл, Асылзада Насипова, 
Гүлзада Амангелдиева атты бұрымды қыздарымыз өз өнерлерін 
ортаға салды. Сайыстың барысына тоқталсақ, байқау негізі 6 
бөлімнен тұрды. Әр бөлім өзіндік маңызымен ерекшеленді. 
Байқау барысында қатысушы аруларымыз өздерінің өнерлерімен 
қоса, ұзын қос бұрымымен барша көрерменді тәнті етті. Алғашқы 
«Шолпысы сылдырлап» сайысында қатысушыларымыз қазақи 
ұлттық киім үлгісімен шығып, әдемі жүрістерімен көрермен 
көзайымына айналса, «Зерделі болса үкілім» атты бөлімде 
аруларымыз асқан ақылдылығымен көпшіліктің көңілінен шықты. 
Ал «Әдемі көйлек – сән келбеті» бөлімінде қатысушылар кешкі 
сән көйлектерімен сайыстың ажарын аша түсті. Бір қуантарлық 

жағдай, қазіргі таңда көптеген аруларымыз шаштарын өсіруді 
сәнге айналдырғанын байқадық. Бұл қыздарымыздың көркіне 
көрік қосып, арулардың сұлулығын айқындай түседі.  

Сайысты қорытындылай келсек, «Көрермен көзайымы» 
номинациясын   Динара Бекешева иеленсе, «Өнерлі ару» 
номинациясы Гүлзада Амангелдиеваға табыс етілді. Айзада 
Қуан «Инабатты ару» номинациясымен марапатталды. Ал 
байқаудың бас жүлдесін, яғни «Бұрымды ару-2014» атағына 
Жаңылсын Батыргереева лайық деп танылды. Байқау 
жеңімпазына өткен  жылғы бұрымды аруымыз Әйгерім 
Қәуен  дәстүрлі ауыспалы тәжді табыс етті, қалған қатысушы 
аруларымыз алғыс хаттармен марапатталды. 

Алтынгүл САНСЫЗБАЙ, 
филология факультетінің 2-курс студенті

Жасыл елі жарасқан, 
Гүлдене бер, Қазақстан! – деп ұрандатылып, «Жасыл ел» 

облыстық штабының ұйымдастырумен наурыз айының 2-ші 
жұлдызы күні студенттер арасында флеш-моб өткізілді. Аталмыш 
флеш-мобта университет студенттері белсенділік танытты. 
Флеш-мобтың басты мақсаты – «Жасыл ел» бағдарламасы 
жұмысы жүзеге асырылып жатқанына 9 жыл толуына 
орай ұйымдастырылды. «Жасыл ел» жауынгерлері күннің 
салқындығына қарамастан, жерлестерін құттықтап, студент 
жастарды еңбек етуге шақырған ұран сөздер айтылды. «Жасыл 
ел» бағдарламасына тоқталып өтсек, бұл бағдарлама еліміздің 
Елбасы бастамасымен 2005 жылы жарық көрген болатын. Негізі 
қаланған уақыттан бастап республиканың 14 облысында, Астана 
және Алматы қалаларында аймақтық «Жасыл ел» штабтары 
сегіз жыл аралығында жұмысын сәтті жүргізуде. «Жасыл ел» 
еңбек жасағының негізгі міндеттері: қоршаған ортаны қорғауға 
септігін тигізетін білімді насихаттау; өзі тұратын аймақтарға 
ұқыпты қарау және экологиялық мәдениетті қалыптастыру; 

аймақтың дамуындағы елеулі орын алатын 
экологиялық қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі 
туралы қоғамдық пікірдің қалыптасуы; жастарда 
әртүрлі жұмыстарды орындаудағы ұқыптылық 
пен шығармашылық қасиеттерді қалыптастыру; 
жастарда белсенді азаматтық ұстанымдарын 
қалыптастыру; жастардың еңбек және әлеуметтік 
икемдеуін қадағалау және оны өсіру, олардың 
материалдық жағдайын жақсарту. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйін іне 
тоқталсақ, «Жасыл ел» – жастар үшін жұмыс 
болып қалыптасып қана қоймай, сонымен қатар 
бос уақыттарын тиімді өткізуге бағытталған шара 
деуге саяды. Ендеше, жасампаз «Жасыл ел» 
жасай берсін!

Гүлфани ХАМЗИҚЫЗЫ, 
«Филология: қазақ тілі» мамандығының 

3-курс студенті

Бұқаралық спортты насихатау жалғасуда

Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің 
«Қазақстан – 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына 
жолдауында атап 
көрсетілген салауатты 
өмір салтын насихаттау 
барысында «Томирис» 
қыздар клубының 
ұйымдасыруымен  
наурыз айының 1-ші 
жұлдызы күні «Толағай» 
атты эстафеталық 
жарыс өткізілді. 

Жарыс мақсатына тоқталар болсақ, студенттерді жарыс 
кезінде өзін-өзі бақылау арқылы белсенділікке, сенімділікке, 
қайсарлыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу; студенттердің бойына 
төзімділік, жылдамдық, ептілік деңгейін дамыта отырып, дененің 
жалпы даму сапасының артуына септігін тигізу; Студенттердің 
спортқа деген қызығушылығын арттыру, салауатты өмір 
салтын ұстануға насихаттау болып табылады. Университет 
факультеті арасында өткізілген жарысқа жеті команда қатысып, 
мынадай кезеңдер бойынша бақ сынады: «Кедергілер алаңы», 
«Эстафета», «Капитандар жарысы», «Жанкүйерлер сайысы», 
«Кенгуру», «Кім жылдам?».  

Аталмыш ойын қорытындысы бойынша филология 
факультеті 1-орын алса, география және жаратылыстану 
факультеті 2-орынды иеленді. Ал 3-орынды педагогика 
факультеті қанағат тұтты. Эстафеталық ойын барысында есеп 
шығару да, кедергілерден өту де, көзді матамен жауып жүгіру 
де, сурет құрастырып, сол жерден тапсырманы тауып орындау 
да, жанкүйерлер арасында арқан тартыс ойыны да қамтылды. 
Жанның рухы биік болу үшін тәннің де рухы биік болуы керек 
екені белгілі. Міне, осындай эстафеталық ойындардың көптеп 
өткізілуі студент жастарға керегі хақ. Дені сау ұрпақ – ел ертеңі 
екенін де естен шығармауымыз керек.

Гүлфани ЕРСАЙЫНОВА, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті
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Тә р б и е  ж ұ м ы с ы  ж ө н і н д е г і  б ө л і м 
ұйымдастыруымен 2014 жылдың 21 ақпаны 
күні «Бейбітшілік пен келісім жол картасы» 
республикалық мега-жобасын жүзеге асыру 
мақсатында, Орал газ, мұнай және салалық 
технологиялар колледжіне талай дарындылар 
мен жалындылардың , ж үрек т ілер мен 
біліктілердің кіндігін кесіп, сан мыңдаған 
мамандарды түлеткен қасиетті қара шаңырақ 
– М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің шығармашылық 
ұжымы өз өнерлерін, студентердің жетістіктерін 
таныстыру мақсатында мерекелік кеш өткізілді.

Кеш соғыс жылдары секілді қилы замандарды 
бастан өткерген 80 жылдық тарихы бар, ерлік 
пен өрліктің рухына айналған, дауылпаз ақын 
Махамбет есімімен аталатын білім ошағының 
тарихымен таныстырудан басталды. Бүгінгі таңда 
университет ұжымы білім беру саласы бойынша 
алға қойылған міндеттерді жоғарғы деңгейде 
атқарып келетіндігін, Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың: «Бір халық – бір ел – 
бір тағдыр» деп атауымыздың астарында үлкен 
мән бар» дегенін колледж студенттеріне баян 
етті. Университеттің «Студенттердің өзін-өзі 
басқару ұйымы» ұйымдастыруымен ғылымда, 
түрлі олимпиадаларда, спортта 2013-2014 оқу 
жылдары аралығындағы жетістіктерімен таны-
стыру мақсатында көрме ұсынылды. Кеш соңында 
тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректор Түймеш Малбағарқызы 
Даришева сөз алып, коллежд студенттеріне 
университет құрылымын, бүгінгі таңда атқарылып 
жатқан жұмыстарына шолу жасап, Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында жастарға 
көп көңіл бөліп отырғандығын, студенттер 
шәкіртақысы 25 пайызға өсіретіні жайында, 
ел ертеңі болар студенттердің қазіргі жұмысы 
тек білім алу керек екендіг ін ашып айтып, 
сонымен қатар колледж ұжымына да үлкен алғыс 
білдірді. Көрермендер ықыласының шексіздігін 
студенттердің қол шапалағынан-ақ аңғарған 
университет ұжымы осылайша мерекелік іс-
шараны абыроймен өткізді. 

Мерекелік кеш сөзімен аяқтасақ: «Әрбір күніміз 
мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын! Дамуымыз 
жедел, келешегіміз кемел болсын! Жарқын іспен 
күллі әлемді таң қылып, Жасай берсін Елдігіміз 
Мәңгілік!».

 Өз тілшіміз.
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Елбасымыздың «Қазақстан жолы-

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты Жолдауында айтылған «Мәңгілік 
Е л» патриот тық ак т іс і  Қ азақ с т ан 
қоғамынының рухани тірегіне айналып, 
патриоттық рух пен биік адамгершілік 
өнегеге бағытталуы тиіс. Ескі қағидаға 
сүйенсек - «халық өткенін бағамдамай, 
болашаққа жылжи алмайды». Сондықтан 
дәстүр, тарих, мәдениет сияқты рухани 
құндылықтарға баса назар аудару қажет.

«БІР ЕЛ - БІР КІТАП 2014» 

АКЦИЯСЫ
Қазақ әдебиетін насихаттау, тарихи-

мәдени және рухани мұрамызды сақтау, 
жастарды отаншылдыққа, өнегелілікке 
тәрбиелеу, сондай-ақ, оқырмандарды әдеби-
көркем кітаптарды оқуға, кітапханаға тартуға 

бағытталған «Бір ел – бір 
к ітап» республикалық 
акциясы Қазақстанда аса 
танымал жобалардың 
біріне айналды. Бұл акция 
Қазақстанда алғаш рет 
2007 жылы бастау алған 
болатын. Оқырман қауым 
жалпыға бірдей оқуға 
ұсынылған туындыларды 
өте қызы ғ ушылықпен 
оқи отырып, автордың 

өмірбаянымен және шығармашылық 
жолымен танысады. “Бір ел – бір кітап” 
акцияның бағдарламасы аясында  2014 
жылы оқырман қауым, бүкіл ел Сайын 
Мұратбековтың “Басында Үшқараның” және 
“Жусан иісі” әңгімелерін оқиды.

Ұлы Отан соғысынан кейiнгi кезеңде 
халық құрметiне бөленген 
ж а з у ш ы ,  Қ а з а қ с т а н 
Мемлекеттiк сыйлығының 
л ау р е аты,  көр кемс ө з 
зергерi, бөлекше дарын 
иесi Сайын Мұратбековтың 
алғашқы шығармалары 
50-жылдардың аяғында 
жариялана бастаған.

К ө р к е м с ө з  ө р н е г i 
ерекше, сұлу сөз иесi, 

сүйкiмдi шығармалар жазған халық жазушысы 
Сайын Мұратбеков Алматы облысындағы 
бұрынғы Қапал ауданындағы Қоңыр 
ауылында 1936 жылы, 15-шi қазанда дүниеге 
келген Сайынды жастайынан атасы Мұратбек 
бауырына салып, өсiрiп-тәрбиелеген. Өз әкесi 
Сапарғали Ұлы Отан соғысына қатысқан 
майдангер.

Қазақтың көрнекті қаламгері Сайын 
Мұратбековтың шығармалары оқырмандарға 
кеңінен мәлім. «Жусан иісі» повестін кезінде 
оқырмандар жылы қабылдап, ыстық 
ықыласын білдірген. Қаламгер әңгімелерінің 
басты тақырыбы мен көтерген өзекті мәселесі 
- ауыл өмірі мен әлеуметтік жағдайдың өзара 
байланысын суреттеу арқылы кейіпкердің 
азаматтық табиғи болмысын, адамгершілік 
позициясын, рухани тазалығын, жан 
сұлулығын, нәзік құбылыстарын, сан қырлы 
қайшылықтарын, психологиялық этюдтермен 
өрнектеу. Осы мақсатта, ауыл адамдарының 
адалдығын, аңқылдақ, кіршіксіз ақкөңіл 
мінездерін, бауырмалдығын, ішкі ой-сезім 
иірімдерін, мұңы мен мұратын көркемдейді, 
күйкі тірлікті мінеп, оқырмандарына ой 
салады.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ 
В АО «НЦ НТИ» формируется Казахстанская база цитирования (КазБЦ).
Информационной основой КазБЦ являются материалы реферативной базы данных научных 

публикаций казахстанских авторов, актуализируемые с 1996 г. по следующим направлениям: 
Химия. Охрана окружающей среды. Экология человека; Геология. Энергетика. Электротехника. 
Горное дело. Металлургия. Машиностроение. Транспорт; Сельское и лесное хозяйство. Пищевая 
промышленность; Физико-математические науки (Математика. Кибернетика. Физика. Механика. 
Космические исследования). Кроме того, с 2009 г. генерируется документальный массив научных 
публикаций по направлениям: Медицина; Нанотехнология; Биотехнология.

КазБЦ – это система, в которой собирается и обрабатывается полная библиографическая 
информация по публикациям казахстанских ученых и специалистов, изданных в отечественных и 
зарубежных журналах, а также по их пристатейным ссылкам на казахстанских авторов.

Статистические данные КазБЦ позволяют определить публикационную активность и 
цитируемость отдельных авторов, научных коллективов и организаций, а также импакт-фактор 
казахстанских журналов.

Импакт-фактор журнала отражает средний уровень цитируемости всех статей, содержащихся в 
данном журнале за определенный период, и является критерием качества журнала.

Импакт-фактор за 2010 г по КазБЦ определяется как отношение, знаменатель которого равен 
числу статей, опубликованных журналом в течение 2008 и 2009 гг., а числитель - число ссылок, 
сделанных в 2010 г. на эти публикации в источниках, охватываемых данным ресурсом. На основе 
вычисления средних импакт-факторов журналов получен ранжированный ряд казахстанских изданий. 
Значение импакт-фактора за 2010 год рассчитано для казахстанских журналов, представленных в 
АО НЦНТИ в полном объеме и электронном виде за 2008-2010 годы издания.

Казахстанские журналы с ненулевым импакт-фактором за 2010 г.
по данным Казахстанской базы цитирования (АО НЦ НТИ)

№ Наименование журнала Импакт-фактор 
2010 г.

1 Вестник Национального ядерного центра РК 0,199

2 Известия Национальной Академии наук РК. Серия химическая 0,163

3 Доклады НАН РК 0,130

4 Химический журнал Казахстана 0,109

5 Вестник Национальной инженерной академии РК 0,103

6 Труды университета 0,092

7 Вестник Алматинского университета энергетики и связи 0,072

8 Известия НАН РК. Серия физико-математическая 0,072

9 Вестник Казахского национального ун-та им. аль-Фараби. Серия химическая 0,061

10 Вестник Казахского национального ун-та им. аль-Фараби. Серия «Математика. 
Механика. Информатика» 0,054

11 Вестник Казахстанско-Британского технического университета 0,040

12 Новости науки Казахстана 0,040

13 Горный журнал Казахстана 0,036

14 Вестник автоматизации 0,029

15 Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
им. Д. Серикбаева 0,028

16 Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева 0,028

17 Почвоведение и агрохимия 0,025

18 Вопросы наркологии Казахстана 0,023

19 Пищевая технология и сервис 0,021

20 Наука и образование Южного Казахстана 0,020

21 Вестник Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева 0,017

22 Вопросы ментальной медицины и экологии 0,012

23 Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана 0,011

24 Гигиена, эпидемиология и иммунобиология 0,011

25 Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья 0,009

26 Ветеринария 0,009

27 Медицина 0,008

28 Наука и образование 0,008

29 Проблемы агрорынка 0,008

30 Исследования, результаты 0,006

31 Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина 0,005

32 Наука 0,005

33 Вестник Южно-Казахстанской государственной медицинской академии 0,004

34 Педиатрия және бала хирургиясы 0,004

35 КазЭУ хабаршысы 0,003

«XXI ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. 
Бар білімнің қайнар көзі – кітапхана»

                                                                                                      Н.Ә.Назарбаев Библиографиялық 
ДАЙДЖЕСТ

Құрметті оқырмандар! 2014 жылы 
ғылыми кітапхана қорына келіп түскен 
отандық және шет елдік авторлардың 
ж а ң а  к і т а п т а р ы м е н ,  ә д і с т е м е л і к 
оқ у қ ұра л д арым ен т аныс тыруд ы 
жалғастырамыз. Біз көрсетілген айдарда  
қазіргі кезеңдегі  білім реформасының 
жағдайы туралы, қазақстандық және 
шет елдік авторлардың мақалаларына 
талдау жасауды жалғастырамыз. 

Ува жаемые читатели! В новом 
2014году мы будем продолжать знако-
мить Вас с новыми книгами, методиче-
скими пособиями как отечественных, так 
и зарубежных авторов. 

В настоящей рубрике мы продолжаем 
обзор статей казахстанской и зарубеж-
ной прессы, раскрывающих состояние 
реформы образования на современном 
этапе

Hoover W. 
Time Reversibility, Computer Simulation, 

Algorithms, Chaos. Vol. 13 : Advanced series 
in nonlinear dynamics / W. Hoover. - 2nd ed. - 
London : World Scientific, 2012. - 401 р.

Перевод заглавия:  Обратимость 
времени, компьютерное моделирование, 
алгоритмы, хаос

 Экземпляры: всего:1 - чз2(1)
Аннотация: Цель этой книги, сделать 

единство всех этих разрозненных описаний 
физический явлений более прозрачным. В 
книге иллюстрируются основные моменты 
выработанных вычислительных примеров.

Jiagu, Xu. 
Lecture Notes on Mathematical Olympiad 

Courses  : for Senior Section Vol. 2. Vol.8 : 
Mathematical Olympiad Series / Xu Jiagu. - 
London : World Scientific, 2012. - 282 р.

Перевод заглавия:  Конспекты лекций 
по математической олимпиаде: курсы

 Экземпляры: всего:1 - чз2(1)
Аннотация: Конспекты лекций по мате-

матической олимпиаде

Khoussainov B. 
Lectures on discrete mathematics for 

computer science. Vol. : Algebra and Discrete 
Mathematics / B. Khoussainov. - London : World 
Scientific, 2012. - 346 p.

Перевод заглавия:  Лекции по дис-
кретной математике для компьютерных наук

Экземпляры: всего:1 - чз2(1)
Аннотация: Этот учебник представляет 

все основные темы дискретной математи-
ки, которые вводятся с учетом перспектив 
чистого математика и прикладного компью-
терного ученого. Интеграция двух точек зре-
ния рассматривается на протяжении всей 
книги; ключевые понятия мотивированы и 
объяснил на примерах реальных, и все же 
по-прежнему оформляется математической 
строгости.

Turco-Slavica: Язык, этнос, культура в 
едином пространстве : коллективная моно-
графия / Отв. ред. Н. Ж. Шаймерденова. - [б. 
м.], 2011. - 348 с. - (Современная тюркология)

Экземпляры: всего:3 - кх(1), чз1(1), чз6(1)
Аннотация: Книга посвящена про -

блемам тюркско-славянских контактов. В 
исследовании рассмотрены архетипы и ме-
тафорические образы тюрков, встречающи-
еся в культурном наследии славян и других 
народов; разработаны лексикографические 
сопоставительно мотивологические пара-
метры языковых единиц; описан категори-
ально-понятийный аппарат директивной 
ортологии, имеющей важное значение для 
тюркско-славянских языковых контактов, 
дана характеристика тюркского и славян-
ского ареала в этноязыковом ландшафте 
Казахстана  

Wio, Horacio S. 
An introduction to stochastic processes 

and nonequilibrium statistical physics. Vol. 19.: 
Series on Advances in statistical mechanics/ 
Horacio S. Wio, Roberto R. Deza, Juan M. 
Lopez. - revised ed. - London : World Scientific, 
2012. - 315 р.

Перевод заглавия:  Введение в сто-
хастические процессы и неравновесие в 
статистической физике

Экземпляры: всего:1 - чз2(1)
Аннотация: Книга знакомить с эле-

ментами стохастических, кинетических и 
неравновесных процессов.

Құрметті Мақпал Ғалиқызы!
С і з д і  5 0  ж а с 

мерейтойыңызбен 
ш ы н  ж ү р е к т е н 
құттықтаймыз!

Б і з  С і з д і 
ұ л а ғ а т т ы  д а 
б е д е л д і  м а м а н , 
сүйікті жар, аяулы 
ана ретінде білеміз.   
Өм ір жолың ыз да 
е ң б е к с ү й г і ш т і к , 
белсенділік парасат-
тылық секілді қасиеттермен ерекшеленіп 
талмай еңбек етіп келесіз.

Ұжымда Сізді жаныңыздың тазалығы мен 
көңіліңіздің адалдығы,қарапайым мінезіңіз 
және еңбектегі қажырлығыңыз үшін үлгі 
тұтамыз.

Ортаңызға сыйлы, еңбекте абыройлы 
қалпыңызда әлі де талай жылдар қатар 
қызмет етуді жазсын.

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

Ізгі ниетпен: ғылыми кітапхана ұжымы
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МАХАМБЕТ дауысы 
Аз	сөйлер	де	көп	тыңдар,
Қас	асылдың	баласы.	 № 2(8), наурыз, 2014 жыл

(Голос Махамбета - Makhambet’s voice) 

“Махамбет” ғылыми-зерттеу орталығының жаршысы  Бабалар тарихына тағызым

“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)

Қадірлі оқырман!  Биылғы оқу жылында университетімізде 
«Бабалар тарихына тағызым» экспедициясы жасақталып, 
2013 жылы қыркүйек айында Батыс Қазақстан облысының 
Жаңақала және Бөкейордасы аудандарының көптеген 
елдімекендерін аралап, өлке тарихына қатысты ел 
жадындағы сан тарау деректерге құлақ түріп, көз қанықтырып 
қайтқанымыздан құлағдарсыздар! Экспедиция барысында 
қоржынымызға түскен ел даналығын паш етер аталы 
өсиет, қанатты нақыл, көсем де шешен сөздер, мағынаға 
толы мақал-мәтелдер мен тәмсілдерге қоса, ел аузындағы 
аңыз-әңгімелер, қағытпа қалжыңдар мен ел үлкендерінің 
қолдарындағы сарғая бастаған майдан хаттарының өзі 
бір шоғыр. Бұл дүниелерді жеке дара жинақ тұрғысында 
құрастыра келе бірқатарын оқырманға ұсына бастауды 
жөн санадық. Осы саптағы материалдың бірі – Төребай 
махаббат мазарына қатысты белгісіз оқушының 
хаты. Түпнұсқасын бұзбастан ұсынуды жөн көрдік. Оқыңыз 
өкінбейсіз!

                                                                                                                                
«Махамбет» ХҒЗО 

Өшкен жалын
(Белгісіз оқушының шығармасы)

Алтын шұғыласын шашып күн шығып келеді. Таңғы салқын 
самалға кеудемді тосып, қойларымды үлкен алқапқа қарай 
шығарып келе жатырмын. Алдымда үлкен, өр тұлғасымен 
зорайып көрінген күмбезді мола тұр. Кішкене ақшыл таспен, өте 
ұқыпты және әсем оймыштап қаланған, өзінің әсем бейнесімен 
көзге тез түседі...

...Бай ауылы әбігер. Қолына шара ағаш табақ ұстаған, 
белдеріне қызыл орамал байлап, маңдайларының моншақтаған 
терін сыпырып тастап кең адыммен жүгіріп жүрген жалшы 
жіг іт тер. Күмбезді алты қанатты ақ отаудан мазасыз 
домбыраның даусы безек қағады. Айнала қоршап отырған 
барқыт шапандылардың ортасында кетік тісті, кең маңдайлы 
қара торының сұлуы ақын жігіт байды мақтап безектеуде. Оның 
ұры көзі кербез байды бір шолып, не сыйлар екенсің дегенді 
көрсетеді. Үй ішінен «Һай, шіркін!», «Сүйке!» деген жағымпаз 
аянышты дауыстар естіледі...

Төребай думан ортасынан шығып кетті. Қырдың таза, өткір 
ауасы тершіген маңдайын тез кептіре бастады. Түн қоюланып, 
жалғыз ай ғана қарақошқыл бұлтты серпіп тастап шығып келеді, 
бірақ қара бұлт тағы басады. Кең дала алқабында жусан 
аралас изен исі аңқиды. Түн тұнып тұр. Жанын обыр құрттай 
жеген мазасыз шырылдақ ой Төребайды өз дегеніне қояр 
емес. Түсініксіз, тынымсыз ой оның онсыз да жаралы жүрегінің 
сызатты жерін жаралауда. Оның от шашқан қой көзі, ерекше 
жалын атады, ол кең маңдайын жиырып, қабағын түйе түседі. 
Күрсініп дем алды да, ілгері қалың ой (үстінде) құшағында 
кете барды. 

Неткен сұм заман? Қандай тағылық? Төребайдың тісі 
шақырлап, аузынан ыстық демі аптыға шығады. Адам 
түсінбейтін шым-шытырық оқиға Төребайға өткен өмір елесін 
есіне түсіреді...

Төребай оқудан шығысымен, демалмақшы болып, анасын 
ертіп, осыдан өте алыс тұратын өзі қатты сүйетін нағашы 
ағасы Қасым үйіне қыдырып барған еді. Ауылдың адамдары, 
жалпы сол жердің табиғаты Төребайға қатты ұнады. Ауыл 
жастарымен де, қарияларымен де тез шүйіркелесіп кетті. Талай 
алтыбақанда болып, ауыл қыздарына сүйсіне қарап қойған. 
Сол көп қызықтың бірінде және алғашқы көрші ойынында 
Төребайдың өмірінде ұмытпайтын бір оқиға болды. 

Көрші ойынының қызған шағы еді. Бір уақытта: «Мен 
Хамиттың көршісін қалаймын» деген, көңілді саңқылдаған 
үн шықты. Төребай дауыс шыққан жаққа қарап еді, алдына 
жақын ақ сары, бетінің ұшына қызғылт ойнаған сұлу қызды 
көрді. Қыздың талабынан сескенді ме, әлде сұлу, қағілез сол 
қызға тең көрді ме, Хамит тез бере салды. Төребай қызбен 
әп-сәтте танысып алды және күнде кездесіп тұратынды 
шығарды. Қыздың қара, мөлдір көзін сүзіп қарағаны және 
қызарып үндемеуі, жігіттің жүрегіне шоқ түсіріп дір еткізді. 
Күннен-күнге қызға ынтыққан Төребай ғашық болып қалғанын 
да байқамай қалды. Қыздың аспандай ашық күлкісі, көңілінің 
ақтығы, жастықтың албырттығына ерген ыстық сезімі - бәрі де 
Төребайға ұнады. 

Төребай Гүлжамалды  көп маржанның ішінен асқан 
қиындықпен тапқан, алтын көзді мәрмәр гауһардай көрді. Көп 
кездесуінің бірінде Төребай албырт жүрегінің тәтті күйін қызға 
шерткен болатын. Ол өзінің оны қатты сүйетіндігімен қатар 
өзінің махаббатының айнымас, алынбас қамал екендігіне 
жете сендірген. 

Қыз Төребайға деген сүйіспеншілігін мойындай отырып, 
өзін осы күндер, әлдебір ерекше күш билеп алғанын, сол күш 
орасан мол жарығымен жас жүрегін жылытқанын жасыра 
алмаған-ды. Қыз Төребайдың алыста Белес ауылында тұратын 
қарт Жарасбай ұлы екендігінен басқа ештеңе сұрамаған 
еді. Кететін уақыт жақындады да, Төребай қызбен өте бір 
қимастықпен қоштасты. Гүлжамал Төребайға сәт сапар тілей 
отырып: - Сіздің оқуыңыз бітуіне неше жыл қалды? – деп 
сұрады. Төребай оқу бітуіне екі жыл қалғанын, амандық болса 
келер жаз тағы соғатынын ескертті. Төребай кетерде қыз бір 
нәрсе айтқысы келді де тұрды, бірақ жолаушыны қам көңіл 
еткісі келмесе керек, үндемеді...

Осыны көз алдына әкелген Төребай қызға айтқан уәдесіне 
тұра алмағанына қатты қиналды. Сол жазда келер алдында 
ауырып қалған еді, артынан әкесі, анасы барып көңілін басып 
қайтқан. Содан бері екі жыл. Міне, сол екі жылдан кейін әкесінің 
тойының үстінен шығып отыр. Байды бойдақ дей алмассыз, 
бұл - байлықтың шалқыған уақытында төсек жаңғыртуы. Ең 
сорақысы, бұл - үшінші әйелі. 

Төребай әкесінің әйелі, өзінің анасы есепті кісінің, бір 
кездегі Гүлжамалы екенін көргенде есеңгіреп есінен адасып 
қала жаздады. О, қасірет! О, қасірет! Өзінің бір кездегі жүрегіне 
махаббат шоғын түсірген, алыс жұлдыздай көрген сүйіктісі.

«О, сұм заман! О, бақытсыз, әділетсіз заман! Сүреңсіз қайғы 
мен азап арқалаған, махаббат пен зұлымдықты аңдыстырған 
қандай заман едің!», - деп қатты күрсінді жас жігіт. Көзіне толған 
ыстық жасты орамалмен құрғатып жатты. Төребай екі-үш 
күн ішінде ақ қағаздай жүдеп кетті. Сылдырлаған шолпының 
дауысы естілсе болғаны, үйден алыс безіп кетеді. Мақсатсыз, 
мекенсіз кең даланы кезіп кетеді. 

Жарасбайдың ортаншы баласының аты  Жұман болатын. 
Төребай Жұманды әке демейтін, Жарасбай қарт қайтқалы 
Жұман Төребайды өзіне іш тарта бастады. Жұман баласының 
мұндай қалге түсуіне дал болды. Сал ауруға ұшырағандай 
қатты жүдеуі, оның шамадан тыс үндемей, әке жүрегін 
сабырсыздандырмай қойған емес, әкеге баласымен жеке 
сөйлесудің сәті түспеді. Кей кезде баласының өзіне өте 
жиіркенішті, отты көзімен, сұсты кескінде қараған көздерін де 
көрді. Мұндай жұмбақ сырына Жұман ұзын құлақ сыбыстан 
қаныға бастады да, ойламаған жерден өзі куә бола кетті.

Бір күні Төребай өз отауынан шыға беріп, Гүлжамалға 
кездесіп қалды. О, қасірет! Қыздың құр сүлдесі қалған. Көп 
жылаудан болса керек, беті ісіп, ащы қайғыдан қатты жүдеп, 
жүзі көгіс тартыпты. Бұрынғы ойнақшыған отты көздің ор-
нына, тек жас, моншақтаған қайғы жасы қонақтап, қара жа-
нарын кілегейлендіріп мұнарлайды. Тек қана қарлығаштың 
қанатындай қара қасы орасан таңданудың әсерімен сәл жоғары 
қонақтапты. Аузына сөз түспей, қолындағы иін ағашын қолына 
қысып, ернін тістелей береді. Жігіт қолын ілгері созып ұмтыла 
бергенде, қарсы есік ашылды да, аржағынан күміс құман 
ұстаған бай, сұсты кескінмен шыға келді. Төребай ыршып екінші 
жаққа шықты да, өз отауына жүре берді. 

Жұман өзіне белгісіз болған жасырын сырдың шындығына 
енді көзі жеткендей болды. Осыдан бірнеше күн бұрын, өзінің 
туысы, жырынды жауыз, сырлас ұрысы Орақ сескене отыр-
са да, жұмбақтың аузын жібітіңкірей, оқиғаның ұзын іргесін 
жеткізген.  Жұман әуелі зәресі ұшып кетсе де, соңынан анығына 
көзі жетпекші болып, сабырлылыққа көшкен. Ал енді ше? 
Үлкен алпауыт күш келіп, оның басын сыға бастады, құлағы 
дүңгірлеп, бет пішіні сұмдық қисайып кетті. Бала! Бала! Өз 
жаныңды жегідей жеп, жұрт алдында айдай масқара еткен 
туған бала. Таңда, қай жағы басым!? Ойлан, алас ұр, азаптан! 
Бала біреу, ол жалғыз.

Жұманның сансыз байлығын жұртқа көрсетіп, даңқын 
шығаратын бала, әлде кез келген Бекен сияқты азулыларға 
келеке еткізетін бала. Ол баласының шектен тыс әділетті, бір 
беткей екенін жақсы түсінетін.  Білсемші, білсемші бұл тойдың 
арылмас қайғыға, азапты бақытсыздыққа соқтыратынын, 
білсемші әлеуметке масқара болатындығымды. Не істеу керек? 
Суық тер маңдайынан кішкене, уақ түрінде шашырай төгіліп, 
қолының тамыры білеуленген ұзын саусағымен жастықты 
мыжғылай берді. Түндігі ашық, керегесі түрілген үйден, самал 
желді көктемнің бал ауасы жетпегендей көйлегінің тамақ тұсы 
ілгегін жұлып тастап, құрғаққа шығып қалған балықша ышқына 
дем ала бастады. Ауық-ауық көз алды қарайып, сенделе берді. 
Жоқ, жоқ, кетіру керек бұл маңнан. Мәңгілік! Қалайша? Туған 
баланы ма? Бала, жалғыз бала!

Жұманның қанша жауыздығы астам болса да, оның әкелік 
жүрегін жылытып езе берді. Баланың кішкене күніндегі, жаздай 
күлген сықылықтаған балауса жарқын күлкісі, оның қарға адым 
жерге тәлтіректеп ұмтылғаны, елестей берді, елестей берді...

О, ақырзаман! Кешегі балапан қылықты балдырған, бүгін 
жылы қойнымдағы қатыныма қол салып, атымды масқара 
етіп, әкелік жүрегімді езбекші. Шындық, әділет, махаббат 
атын жамылып уын шашпақшы, жылы қойнымнан шыққан сұр 
жылан! О, даңқым! О, байлығым, жер жарған атағым! Бәрінен 
де жұрдай болғаным ба?

Оның басы айнала бастады, айналасы сансыз тесіктен 
мүжілген үлкен тұлғалы, құлағалы тұрған шыңның астында 
тұрғандай, қара жерге түсіп, бос ауаны қармалай берді. Жер 
жұтсын сені!

Жүресінен басын сығымдап ұстап отырған Жұманның 
қанталаған көзінен жас сорғалап кетті. Бұл өмір сүргелі тұңғыш 
жас. Жұман батып бара жатқан күнге бетін бұрды да:

- О, алла, тап мен қылып жүрегін жұлмала, тап мендей 
қылып өмірін өксумен өткіз! Бердім теріс әкелік батамды, 
кетсін бұл маңнан мәңгілік! Ол менің балам емес, улы жалан! 
Кетсін, құрысын! Құрысын! Жұман қасындағы мамық жастыққа 
талықсып қисая кетті. 

Күн бата өзінің сырласы, атақты жырынды ұры Сабыр мен 
Орақты шақырып алды. Жұман бұларға өзінің талабын жеткізді. 
Орақ қанша жауыз болса да, зәресі ұшып кетті.

- Бай-еке, сізге не болған, алла сақтасын, жалғыз бала емес 
пе? Жоо-қ, жоо-қ, мүмкін емес!

- Тоқтат, жауыз көлгірсуіңді, айтқанды орында! Жұман екі 
айтқан емес, орындамасаң, басың иығыңда тұрады.

Орақ пен Сабыр артымен жүріп алақтап, зәресі ұшқан 
күйде, отаудан ата жөнелісті. Жұман Орақтар кеткен жаққа 
қолын созды да, еңіреп құс жастыққа құлап түсті...

Төребай тағы да далаға безіп кетті. Ойына ештеңе 
түспестен, мәңгіреп дала қаңғырып жүр. Өзі ауыр ой үстінде, 
дөң басына шыға беріп еді, алдында Орақ және өзі танымайтын 
қара сақалды бір адам тұр екен. Төребай Орақты өте жек 
көретін. Орақтың өтірік аңқылдаған күлкісін, от жарқылдаған 
жымысқы сығыр көзін, келсаптай ұзын тегеуірінді қолы оған 
әзірейілдей көрінетін. Орақ сызданып аттың басын тартты, 
бет-жүзі адам шошырлық күйге түскен, сірә, бір нәрседен қатты 
булығып терлеген. Әкесінің айтқанын екі еседей етіп жеткізді. 
Ұрылардың үйреншікті әдістері.

- Бала, масқара шығаруды қой, оқуға аттанған болып осы 
тұрған жеріңнен аттан, керек нәрсені соңынан жөнелте жатар-
мыз. Төребайдың түсі бұзылып кетті, басына бір нәрсемен ұрып 
қалғандай есеңгіреп, атының басын үйге бағыштап, жүре берді. 
Қоштасқысы келді ме, кім білсін. Ауыр күрсінді. 

- Тоқта, жарар енді, үйге қарай аттаушы болма! Әкеңнің 
берген теріс батасы жетпей тұр ма? Бұр аттың басын, жоғалт 
қараңды!

Орақ атымен әріден Төребайды қарсылап аттың тізгініне 
жабысты. Төребайдың ашуы басына шыға келді, Орақтың 
қолын қағып жіберді де:

- Тарт, қолыңды, Орақ!
Екеуі беттесіп қалды.
- Сен, малғұн күшік, кімнің қолын қағасың? Орақтың қолын 

қағатын еркек әлі туған жоқ. Шырақ, тым өр көңіл буына піскен 
екенсің!

Жақындап келіп, соғуға батпаса да, тізесімен Төребай 
санын мытып жіберді. Төребай қайтпас өр мінезді жігіт 
болатын, көңілдің тап осындай шырқау кезінде, мына қара күш 
мазағына шыдамаса керек. Орақты бетке мықтап тұрып, қойып 
жіберді. Орақ ерден қисайып бара жатып, дойырын көтерді. 
Екпіндеген дойыр Төребайға төне алмады, соққы есебін торы 
сәйгүліктен алатындай, аттың жұқа шабын тартып-тартып 
жіберді. Сәйгүлік шыңғырып аспанға атылды, тізгінді қолын 
бос ұстап отырған Төребай шалқалай берді. Сәйгүлік тағы бір 
ышқынып секірді де, өте бір жылдамдықпен жалт бұрылып 
ағыза жөнелді. Төребай аттан қисайып түсіп бара жатқанын 
біліп, құламауға жанталасты, бірақ қас-қаққанша жерге 
құлдилап бара жатты. Оң аяғы үзеңгіге кептелді де, Төребай 
аяғының қатты бұралуынан талған күйінде, сәйгүлік жанында 
бір жапырақ шүберекше желбіреді. Заты қорқақ және осы 
оқиғаның куәсі болатынын білген Орақ қанша көмектеспекші 
болып сәйгүлікті қуса да жете алмады.  Біраздан соң жігіт сарт 
етіп жерге түсіп қалды да, сәйгүлік тіп-тіке үйірге тартты. Орақ 
келгенде, Төребай кірпігін қағып қана жатыр еді. Орақ өзіне 
тартып жалбарынған кезде кәдімгідей жан кіріп, қозғалып кетті.

Осындай түкке тұрғысыз арзан өлімге жас жанын қимаған 
жігіт тамағы мен жүрегі тұсын сипалап, қырылдай берді, 
қырылдай берді. Жігіт бойындағы жігер тек тісінің ызамен 
қышырлауы мен сөніп бара жатқан көзінің жарқылы ғана 
еді. Жігіт (бойындағы жігермен) жүрегін мыта-мыта ауыр 
күрсініспен күңірене ыңырсыды. Жоқ! Жоқ! Ол өлгісі келмейді, 
ол әлі де болса сүйгенінің, аяулы анасының жүзін көргісі келеді. 
Аударылып екпетінен түсті де, бар күшін жинап ауыл жаққа 
қарады. Ауылға ақтық аянышты және күйінішті көз қарасын 
салды да, сылқ етіп жүре берді. Жас жігіттің жаңа маздап жанып 
келе жатқан күшіне жалындай жалп етіп сөнген аянышты да, 
мезгілсіз де өліміне қайғырғандай жан-жағын қоршаған ақ 
селеу өлеңдер суылдай бас иді. Жел күшейе түсті...

Осыдан қозы көш жерде төбе басында Гүлжамалды 
буындырып өлтіріп, екі жасты бір молаға салғаннан кейін, бір 
жұмадан соң жынданып өлген Жұман моласы бар. Шөгіп кеткен, 
құлпытасы әрең-әрең көрінеді.

Тағы да молаға көз саламын, үлкен күмбезді алып мола ұлы 
махаббат куәсіндей желмен тілдеседі, өзінің тарихын жария 
қылғандай уілдейді.

Мәстексай селосы, 1964 жыл, сәуір
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 Шеберлік класы

 Жауқазын

Сырым  Датұлы атындағы шешендік өнерге баулу бірлестігінің жаршысы
                     № 2(6), наурыз, 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)

Мәңгілік елге – кәсіби маман
Жыл жаңалығы болған Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

атты Қазақстан халқына Жолдауына күллі жұртшылық қызу қолдау білдіруде. Жолдаудың күретамыры – Мәңгілік ел 
идеясы. Елбасы тұжырымында: «Мәңгілік Қазақстан» жобасы - ел тарихындағы жаңа дәуірдің кемел келбеті. Мәңгілік 
ел – жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы».  Ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясын жүзеге 
асыруда біздің университет ұжымы да өз үлесін қосуда. Осы жылдың наурыз айының   19-ы күні  Махамбет атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы «Махамбет» халықаралық ғылыми-зерттеу орталығының  ұйымдастыруымен 
«Мәңгілік Ел-Тәуелсіз Қазақстанға – білікті маман» («Жоғары оқу орны студенттерінің іскерлік қарым-қатынастағы 
сөйлеу білік-дағдылары») тақырыбында профессор Абат Сатыбайұлы Қыдыршаевтың шеберлік класы өткізілді. 

Болашақ филолог-тіл мамандарының іскерлік қарым-
қатынастағы сөйлеу білік-дағдыларын қалыптастыру мақсатында 
ұйымдастырылып, төңірекке терең ой салған аталмыш шараның 
алғашқы сөзін университетіміздің ардагер-ұстазы, профессор 
Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов алып, студент жастарға 
өнегеге толы ағалық сөзін бағыштады, «Мәңгілік ел» ұғымының 
тұңғиық астарына бойлауға шақырды, жүйелі сөздің қашан 
да киелі боларына тоқталды. Сәтімен шеберлік класының 
авторының ғылыми жетекшілігімен алдын-ала әзірленген 
көшбасшы шешен студенттердің сәйкесті тақырыптық сөз  
алуы аудиторияны серпілтіп тастады. Әрбір шешен студенттің 
тақырыптық слайдтар топтамаларын сәтімен әзірлеуі аса 
ұнамды болды. Бағдарламаға сәйкес студенттер шеберлік класс 
авторының «Сөйлеу логикасы» («Нақты мақсат айқын болса, 
кез-келген іс тиімді», Анель Тасқалиева, 02305-топ студенті, 
«Филология: қазақ тілі» мамандығы), «Қарым-қатынас әдебі» 
(«Іскерлік қарым-қатынас адамды сыйлай білуден басталады», 
Ольга Рапацкая, 02207-топ, «ҚТОМҚТӘ» мамандығы), «Тыңдау 
білігі» («Дипломатия дегеніміз күш-жігеріңді жүгендей білу 
өнері», Жадыра Нариманова, 02305-топ, «Филология: қазақ 
тілі» мамандығы), «Сөз сөйлеуге даярлық» («Небір өнер не 
даналық шыңына оларды оқып-үйренбей жету әсте мүмкін 
емес», Нұргүл Қаблан, 02305-топ, «Филология: қазақ тілі» 
мамандығы), «Аудиторияны тани білу» («Сізді тыңдамау, 
түсінбеу, сізбен келіспеу мүмкін емес болатындай тұрғыда 
сөйлеу керек», Нұркен Әмірешев, 02302-топ, «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы), «Сөйлеу мәдениеті» («Өз ғұмырыңды 
құм сағатқа сәйкестендіре қарағайсыз», Айсана Қасен, 02305-
топ, «Филология: қазақ тілі»), «Экспромт сөз сөйлеу» («Сөз 
әуенінің байсалдылығы – озық тәрбиенің дәлелі», Райхан 
Кенжебай, 02303-топ, «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы), 
«Сөз сөйлеу сәті» («Әрі қысқа, әрі саз, тыңдаған жұрттың 
бәрі мәз», Лунара Жоламанова, 02304-топ, «ҚТОМҚТӘ» 
мамандығы),  «БАҚ-пен байланыс» («Ұстамды әрі орынды 
сөйлеу ділмарлықтан көп артық», Әйгерім Қауен, 02304-топ, 
«ҚТОМҚТӘ» мамандығы), «Телефонмен сөйлесе білу» («Ең 
мықты адам – өз-өзіне сенетін адам», Алтынай Ғарифуллина, 
02303-топ, «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы), «Тағам 
үсті іскерлік қалып» («Шыдаған ғана іс тындырар, ал 
асыққан аяқ сындырар», Таңшолпан Зайнуллина, 02305-топ, 
«Филология: қазақ тілі»), «Сөйлеу этикасы» («От сықылды 
жылы болсын жүзіңіз бен сөзіңіз», Ақсәуле Үмбетқалиева, 
02305-топ, «Филология: қазақ тілі» мамандығы), «Сөйлеу 
техникасы» («Дауыс пен сөз сұлулығы – жан сыйы ғой», Гүлфәни 
Ерсайынова, 02305-топ, «Филология: қазақ тілі» мамандығы), 

тақырыптарындағы идеяларын тұжырымды формада жеткізе 
білсе,  Жангүлім Мұханбетова (02301-топ, «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы) «Шешендік – жастар көркі»,  Риза 
Құрманиязова (02305-топ «Филология: қазақ тілі» мамандығы) 
«Ең қысқа сөз – мағыналы көзқарас»,  Нұржауған Берекенова  
(02301-топ, «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы) «Нақыл сөзге 
жүгіну – алтын уақытыңды үнемдеу», Анархан Нұржан (02305-
топ, «Филология: қазақ тілі» мамандығы) «Естілердің сөзін 
ескеріп жүрсек...», Айнұр Игібаева (02305-топ, «Филология: 
қазақ тілі» мамандығы) «Жағымды дауыс – сәттілік көзі 
(дикция, интонация туралы)» тақырыптарында өзіндік 
пайымдарын шебер де тиімді ұсына білді. 

Көпшілікті сан алуан жағымды ойға бөлеген шеберлік 
класы барысында тарих және құқықтану факультетінің III курс 
студенті («Құқықтану» мамандығы)  Н.Ә.Назарбаев атындағы 
шәкіртақы иегері Гүлнар Сәдуақасқызы Қойланова  құрбылас 
студент жастардың түйінді іс-әрекеттеріне, ұйымдастырылған 
шараға ерекше ризашылығын білдірмей қалуды жөн көрмеді. 
Ол өз сөзін: «Бүгінгі шеберлік класында аса өзекті мәселе 
қозғалды деп білемін. Айтылған білік-дағдылар кешені 
барша студенттерімізге ауадай қажетті. Кемелді келешек 
жастардың қолында. Бұл бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. 
Әйгілі Шыңғыс хан: «Шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды 
сақтайды, тұлпар ерді сақтайды, ер елді сақтайды»,- деген 
екен. Демек, елдік әр құндылықты көзден таса қылмай, 
назардан тыс қалдырмауымыз қажет. Аса сергектік, 
мұқияттылық талап етілер қазіргі кезеңде  қырағылық 
таныта білсек қана Елбасы мақсат еткен «Мәңгілік елдің»  
кірпішін бекіте аламыз»,-деп түйіндеді. 

Бүгінгі студент - ертеңгі кәсіби маман. Өскелең ұрпаққа білім 
мен білігіміз арқылы өнеге беретіндігіміз анық. «Ақыл – жастан, 
тәрбиесі болса...» демекші, киелі сөздермен кестеленген жүйелі 
ойлар айтылатын кешенді баулу істері ғылыми тұрғыда өрісін 
тауып жатса, ертеңгі мәңгілік елдің майталман мамандарының 
да тұғыры тиянақты боларына сенімдіміз. Десек те, Махамбет 
бабамыз айтқандай, осы ретте «толарсақтан саз кешіп, 
тоқтамай тартып шығарға, қас үлектен туған қатепті, 
қара нар керек біздің бұл іске». Шеберлік класының соңында 
жауапкершіліктің биік үлгісін танытып, тер төге еңбектене білген 
бір топ көшбасшы студенттерге арнайы әзірленген «Махамбет» 
халықаралық ғылыми-зерттеу орталығының сертификаттары 
табыс етілді.

Мөлдір Латифова, Мөлдір Серікқалиева,
02105-топ («Филология: қазақ тілі» мамандығы)

Жас дос! Жауқазын – көктем мезгілінде алғаш бүршік 
жарып,жайқалар гүл. Демек, жауқазын жақсылықтың, 
жаңалықтың және жастықтың белгісіндей. Жаршы бетінен 
жас талантты тұлғаларымыздың шығармашылығын 
қолдау мақсатында «Жауқазын» айдарын ашқанымыздан 
құлағдар боларсыздар. Еш жерде жарияланбаған тың 
туындыларыңызды күтеміз. Қалыс қалмаңыз!

Шешендік өнерге баулу бірлестігі
                                                                                 

Фариза Нұрмұханбет,   
02301-топ («Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы)

            Балалық – бал дәурен
                                                                           
Балалықты  суреттеймін  параққа,
Қалған, әттең, естеліктер  жырақта.
Сағынышпен  еске аламыз, амал не?
Қайтаруды  қалаймыз  ғой  бірақ та.
     
Келмейді енді, оралмайды бал күнім,
Жадымда әр кез жаңғырып ән сал үнім.
Ертегі  етіп  айтып  жүрер  сәттерді,
Ой  елегім  өткізуде  дәл  бүгін.

Тентек  және  болған   екем  ерке  қыз,
Есейгенде  шығармыз-ау  кеше  біз.  
Балалықтан  ажырадым  қай  кезде,
Өтті  екен-ау, неше  көктем, неше  күз.

Техника  емес  еді-ау  ермегім,
Әлі  есімде  асыр  салып  жүргенім.
Өзімде  жоқ  тігіп  әсем  сәндіні,
Қуыршаққа  көйлек  етіп  бергенім.

Құмартамыз  анам  тыққан  тәттіге,
Сөйтіп  жүріп  айналдық-ау  әккіге.
Сұрай  қалса  білмеген  боп  өтірік,
Бетімізден  қызыл  шықпас  тіпті  де.

Әкем  айтып  отыратын  әрдайым,
Бауырыңа  қамқоршысың  білгейсің.
Қол  ұшыңды  беріп жаса  жағдайын,
Одан  мүлде  кеміп  кетіп  сөнбейсің.

Өзім  боп  аға  да, апа да,
Ешбірін  қалдырмай  қапаға.
Біреулер  біріне   тиіссе,   
Ән  салып  кететін  «апаға».

Балалық  бал  дәурен  қызықты,
Өмірлік  қызылмен  сызыпты.
Ешқашан  өшпейді  санадан,
Қалған  сөз  секілді  данадан.

                 Көктем

Сүйем мезгіл көктемді,
Көп өссін гүл мен шөп енді
Төбемізден жарқырап,
Күн сәулесін төккен-ді.
Көктем сондай көңілді,
Шаттық әндер төгілді.
Жайылды жерге алаша,
Жан дүниең секілді.

Сағыныш лебі

Жүр ме екенсің қазір мені ойлаумен,
Естеліктер әлеміне бойлаумен.
Ал мен болсам ойша өзіңмен сырласып,
Жүрем әркез сағынышты жырлаумен.
  

***

Енді сенсіз жырым болды жұбаныш,
Үнсіз ғана түсінетін сыр алғыш.
Сен арнаған асыл сөздер тізбегі,
Еске түссе ұялатар қуаныш.

   ***

Әр хатымда сағыныштың лебі бар,
Әр сөзімді жүрегіңе түйіп ал.
Сезіміңді суытпашы, аяулым,
Әр кез оқып жүрегіңмен сүйіп ал.
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ЖШС баспаханасында басылды.

никого е пришлось уговаривать для участия 
– все семь факультетов представили своих 
участников, которые с энтузиазмом взялись 
готовить конкурсные выступления.

Студенческая жизнь, и досуговая в том 
числе, неразрывна с жизнью страны. Именно 
поэтому первый тур назвали вполне в духе 
Послания – патриотический танец. По словам 
Акжана Гумара, такого жанра нет, но не за-
тронуть тему патриотизма студенчество, как 
передовая часть молодежи, просто не может. 

Уважаемая Жумаганым Абельхаликовна!
Коллектив кафедры «Вокал и инструментальное искусство» поздравляет Вас 

с Юбилеем! Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! 
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам 

новых высот!!! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. Ваш профессионализм, целеустремленность, 

внимательное отношение к коллегам и студентам, высокая трудоспособность 
и обаяние  выгодно отличают Вас как талантливого и авторитетного педагога. 
Все эти качества делают Вас особенной. У Вас очень много других замечательных 
качеств. Берегите все это. Оставайтесь всегда таким же душевным человеком! 
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение всегда были Вашими верными спутника-
ми. Желаем новых жизненных высот, тепла, добра и удачи, пусть и дальше источник 
Ваших жизненных, творческих сил и энергии будут неисчерпаемы, пусть последу-
ющие годы будут еще более яркие и счастливые. Здоровья, любви и благополучия, 
понимания родных и близких людей, счастья и удачи на долгие годы.

 
С уважением, коллектив кафедры 

«Вокал и инструментальное искусство»

Құттықтаймыз!Жақында Филология факултеті, «филология: қазақ тілі» мамандығының 02205 
және 02106 топ студенттерінің ұйымдастыруымен, 02106 тобының кураторы 
филология ғылымдарының кандидаты Романова А.А. бастаумен «Филология 
көшбасшысы» атты зияткерлік сайысы өтті.

«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда!»

Погружение в мир танца

Студент специальности 
«Музыкальное образование» 
ф а к у л ь т е т а  к у л ь т у р ы 
и искусства Акжан Гумар с 
командой единомышленников 
за дума л конк урс танцев, 
к о т о р ы й  о б ъ е д и н и л  б ы 
любителей музыки и пластики 
всего университета. Родилась 
идея конкурса «Би әлемі».

Завершились дни подготовки, 
и вот Акжан представил на суд 
жюри конкурса и благодарных 
зрителей свое детище. К слову, 

Открытие конкурса, первый тур прошли 
на ура. Жюри из числа преподавателей 
факультета культуры и искусства оценили 
первый тур. Впереди еще выступления, 
подготовка идет полным ходом. Хореографы, 
а это все те же студенты – будущие учителя 
танцев, волнуются не меньше конкурсантов, 
ведь это оценка и их работы тоже. 

Победители будут названы по результатам 
оценки всех трех конкурсов. 

Соб. инф.

 «Тәрбиесіз берген білім-адамзаттың 
қас жауы»- деп Әл Фараби атап өткендей, 
студенттердің білім деңгейін жетілдіріп, 
озық ойлы, білімді көшбасшы тәрбиелеу 
мақсатында ұйымдастырылған білім 
додасына, қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының I және II курс студенттері 
қатысты. Атап айтар болсақ 02105 топ 
студенті Абылай Жайнагүл, 02102 топ 
студенті Оңғарбаева Гүлназ, 02201 топ 
студенті Таскенова Айымгүл, 02202 топ 
студенті Мақсотова Ләйлі, 02203 топ 
студенті Қойшыбаева Жансая және 
де 02204 топ студенті Артығалиева 
Назгүл бақ сынады. Сайыс: «Бәйге», 
«Жүзден жүйрік», «Жеті жұрттың тілін біл», 
«Көкпар», «Жорға» атты бірнеше кезеңдерден 
тұрды. Зияткерлік сайысқа өздерінің әділ 
бағаларын беріп, қазылық еткен қазақ фило-
логиясы кафедрасының меңгерушісі, фило-
логия ғылымдарының кандидаты, доцент 
Мүтиев З.Ж , филология ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Ниазғалиева А.Ә, филология 
ғылымдарының кандиданты, доцент Аронов 
Қ.Ғ болды. Материалдық база жетіспегеніне 
қарамастан, сайыс өз дәрежесінен жоғары 
деңгейде өтті. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
бойынша қызықты да құнды бұрын соңды 
қайталанбаған сұрақтар қойылды. Сонымен 
қатар әр түрлі логикалық сұрақтар қойылып, 
ойындар ұйымдастырылды.  Кеш барысында 
Шынтаев Жарқынбек, Әлекенов Дидар секілді 
әнші жігіттер, өз өнерлерін ортаға салып, сайыс 
көркін қыздырды. Сайыс ережесі бойынша әр 
кезең сайын ұпайы аз сайыскермен қош айты-
сып, үздіктерді іріктеді. 

Кеш қортындысы бойынша, әділ-қазы 
алқаларының шешімімен жүлделі I орын 

иегері, «Филология көшбасшысы» 02102 топ 
студенті – Оңғарбаева Гүлназ атанды. Сондай-
ақ  II орынды 02202 топ студенті - Мақсотва 
Ләйлі иеленсе, жүлделі III орын 02201 топ 
студенті - Таскенова Айымгүлге бұйырды. 
Сайысқа қатысушылардың барлығына мақтау 
қағазы мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. 
Кеш соңында әділ-қазы алқалары сөз сөйлеп, 
жарыс жоғарғы деңгейде өткенін айта келіп, 
ұйымдастырушы топтарға алғыстарын білдіріп, 
осындай сайыстардың дәстүрлі түрде жыл 
сайын өткізіліп отырылуын сұрады. 

 Сайыста « бақ шаба ма, бап шаба -
ма»- деп білімпаздарға жанкүйер болып, 
тақымымызды қысып,саттілік тілеп отырытын 
көрермендерімізде  бір серпіліп қалғаны сөзсіз.

Осы сайыста бір-бірінен оза шапқан 
о йыншыл ар ымыз ғ а а л д а ба ғ ын дырар 
биіктеріңіз көп болғай деп тілек білдіреміз!

Али НАБИ, 
филология факультетінің ІІ курс студенті

В Польшу по академической мобильности
Университет Николая Коперника  — 

государственный университет в Польше, 
расположенный в Торуне. Мы, студенты из 
Казахстана, своей небольшой группой (5 
человек) обучались на факультете химии. 
Расписание было довольно удобным: занятия 
начинались в 8 часов утра, потом, перерыв 
на обед, затем снова занятия, которые 
заканчивались в 4 или в 6 часов вечера. 
Обучались мы по таким дисциплинам как 
органическая химия, физическая химия, 
инструментальный анализ и английский 
язык. Объяснение материала проходило на 
английском языке. Лекции обычно давались 
в форме слайдов, после чего проходили 
практические занятия с последующими 

заданиями на дом. 
 Как выяснилось, периодически университет 

у с т р а и в а е т  н е б о л ь ш о е  х и м и ч е с к о е 
представление для детей дошкольного 
возраста. И нашей «делегации» представился 
шанс поучаствовать в этом мероприятии. В 
ходе «шоу» мы показывали яркие химические 
реакции. Дети были рады видеть то, что мы 
делали. Ну и, конечно же, нам самим было 
очень интересно быть в числе организаторов 
всего этого представления. 

Преподаватели порадовали прекрасными 
человеческими качествами и высоким 
профессионализмом - свой предмет они 
объясняли очень доходчиво. И если что-то 
непонятно в изучаемом материале, то тебе без 

проблем старались помочь как можно лучше 
усвоить тему. У меня осталось очень хорошее 
впечатление о польских преподавателях. 

В университет кроме нас, были студенты 
из Турции, Италии.

В выходные мы ездили в центр города, 
называемый старым городком. Действительно, 
попадая в это место, чувствуешь, что 
находишься не в своем времени. Тропинки из 
брусчатки, старые дома, музеи, церкви, соборы, 
все пропитано историей. Не зря это место 
привлекает туристов. Вот и мы, прогуливаясь 

по этим узким улочкам,  наслаждались этой 
атмосферой. По пути заходили в ресторанчики,  
где пробовали национальную кухню. 

Мы посетили старейший собор в городе, 
дом-музей Николая Коперника, планетариум, 
музей знаменитых торуньских пряников. 

Нам было очень жаль уезжать. Наши поль-
ские друзья с грустью на лице провожали нас.

Я очень рада, что мне выпал шанс пройти 
обучение по данной программе. Это неверо-
ятный опыт. Я многое узнала, многому  на-
училась. Увидела много потрясающих мест, 
испытанные мною эмоции, не поддаются опи-
санию. Они навсегда в моей памяти. 

Виктория ДУСУБАЛИЕВА, 
студентка гр., 01302, 5В011200 Химия

Высшая школа экономики в Быдгоще — это 
крупнейший негосударственный вуз в северной 
части Польши. В настоящее время в Школе об-
учается около 9 000 польских студентов и боль-
шое число иностранцев. Преподавательский 
состав вуза насчитывает более 450 научных 
сотрудников из Польши и из-за рубежа.

Дисциплины, которым мы обучались, 
Fundamentals of Business, Project Management, 
Polish Language and Culture, Service Innovation 
and Design Methods, Travel Geography and 
Tourism Destination Management, Fundamentals 
of Logistics, Recreation Management, Tourism 
Market ing, Interpersonal communicat ion, 
Fundamentals of Hotel Management, Introduction 
to Entrepreneurship, First Aid, Fundamentals 
of Management, IT Technologies, Basics of 
Economics. Каждая дисциплина проходит 2-3 
недели, по окончании студент сдает зачеты 
и экзамены.

От пребывания в Высшей школе экономики 
остались самые хорошие впечатления. У 
нас постоянно читали лекции зарубежные 
профессора и доктора наук с других стран, 
также были и занятия с профессорами-
визитерами с научными проектами. Полный 
доступ к информации, Wi-Fi, сетевое соедине-
ние с высокой скоростью 24 часа в день. Забота 
университета о своих студентах выражается 
в том, что расписание согласовывается со 
студентами, много практических занятий, 
забота о досуге студента. Я с радостью 
рекомендую его многим другим студентам.

Мурат ЮСУПОВ, 
студент факультета экономики и управления


