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28 апреля Глава государства 
Нурсултан Назарбаев выступил с лек-
цией на тему о евразийской интегра-
ции в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова.

« С е г о д н я 
п о н я т и е 
« Е в р а з и й с к а я 
интеграция» стала 
брендом, который 
активно используют 
п о л и т и к и , 
э к о н о м и с т ы , 
журналисты. Во-
вторых, особо хочу 

подчеркнуть, что современная евразийская 
идея никогда не была оторвана от реальности. 
Прежде всего, она всегда учитывала, что 
независимость и политический суверенитет 
п р и о р и тет н е е д л я в с ех г о с уд а р с т в 
интеграционного процесса и интеграция 
требует соблюдения. В то же время суть ее 
изначально заключалась в искренней заботе об 
интересах простого народа Казахстана, России 
и Беларуси, а также других стран евразийского 
пространства», — сказал Глава государства.  
Президент напомнил, что 20 лет назад после 
развала СССР в стенах МГУ им впервые 
были обозначены модельные идеи создания 
нового интеграционного объединения — 
Евразийского экономического союза. «Его 
концепция базировалась на истине одинаково 
близкой и понятной всем гражданам наших 
стран. Общая история, экономическое 
притяжение, тесная взаимосвязь культур 
и близость людских стремлений давали 
шанс нашим народам выстроить новый тип 
многосторонних межгосударственных связей», 
— цитирует Президента РК Нурсултана 
Назарбаева КазИнформ. Он добавил, что 
«эта инициатива стала отправной точкой 
для нового исторического процесса, который 
сейчас называют евразийской интеграцией». 
На лекции на тему «От идеи Евразийского 
с о ю з а  —  к  н о в ы м  п е р с п е к т и в а м 
евразийской интеграции», которая прошла 
в здании Фундаментальной библиотеки 
МГ У, прису тствовали представители 
а д м и н и с т р а ц и и  П р е з и д е н т а  Р Ф , 
Правительства РФ, главы дипломатических 
миссий и международных организаций, 
аккредитованных в РФ, а также студенты и 
преподаватели МГУ. 

По сообщению сайта Матрица.kz

«Бейбітшілік, руханият және келісім – бұл бірліктің кепілі» - 
деді Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы 
ассамблеясының ХХІ сессиясында сойлеген сөзінде. Ұлттарды 

Бірлікті нығайтқан мереке

Поздравляем коллектив ЗКГУ им. Махамбета Утемисова с успешным 
прохождением институциональной аккредитации университета и 

специализированной аккредитации следующих образовательных программ:
   
    5В011600 ГЕОГРАФИЯ   В5011300 БИОЛОГИЯ   
    6М011200 ХИМИЯ    6М011000  ФИЗИКА  

20 мая 2014 Аккредитационным Советом НААР (Независимого агентства аккредитации и рейтинга) принято решение об институ-
циональной аккредитации Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова и специализированной 
аккредитации четырех образовательных программ сроком на пять лет. 

Оценка соответствия требованиям международных систем качества образования и стандартам аккредитации проводилась в ЗКГУ 
внешней экспертной комиссией 4-6 мая 2014 года.

ЗКГУ им. М. Утемисова соответствует требованиям к качеству образования в сфере планирования, руководства, профессионального 
уровня ППС, качества образовательных программ, результатов обучения, организации научно-исследовательской работы, уровня 
международного сотрудничества, материально-технических и информационных ресурсов. 

Желаем коллективу вуза здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в работе.
Ректорат

5 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова прошла запланированная встреча акима Западно-Казахстанской области Н.А.Ногаева со 
студенческой молодежью университета.

Встреча с акимом Н.А.Ногаевым
Изначально встреча была запланирована 

как лекция, но Нурлан Аскарович пожелал 
провести ее в виде беседы, для чего специально 
выбрал аудиторию, в которой студенты 
ежедневно занимаются.

Беседа прошла в теплой, дружеской 
атмосфере. Нуралан Аскарович сразу нашел 
общий язык со студентами и влился в коллектив. 

Свою беседу аким области начал с 
обращения  к  ежегодному Посланию Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
к народу Казахстана, где особое внимание 
уделяется сфере образования. Н.А. Ногаев 
отметил, что студенты – это будущее нашей 
страны. Перед молодежью стоят глобальные 
задачи. Студенчеству, прежде всего, нужно 
прилежно учиться, активно участвовать в 
общественной жизни, почитать старшее 
поколение, вести здоровый образ жизни. 

-Основа всех достижений – знания. 
Вы, студенты, являетесь генераторами и 
проводниками идей, - сказал Н.А.Ногаев.

В ходе беседы 
Нурлан Аскарович 
о б р а щ а л с я 
н е п о с р е д с т в е н н о 
к  с т у д е н т а м , 
затрагивал именно 
те вопросы, которые 
больше всего волнуют 
н а ш у  м о л о д е ж ь , 
а также ответил на 
вопросы студентов. 
Следует отметить, 
ч т о  с т у д е н т ы 
обращались к акиму 
ЗКО с актуальными 
вопросами о развитии 
региона, развитии 
туризма в регионе, о 
трудоустройстве молодежи после окончания 
вуза. 

Нурлан Аскарович отметил и вк лад 
молодежи в политику государства, в развитие 

общественных объединений. 
-Наша сила – в объединении, понимании, 

сплоченности вокруг одной национальной идеи, 
- сказал Н.А.Ногаев, подводя итог беседы.

бір арнаға ұйыстырып, бейбітшілікте тату өмір сүру үшін ең 
алдымен бірлік қажет. 

1 – мамыр – бұл Қазақстанғы халқының бірлігі күні. 
Қаламызда мерекеге орай ұйымдастырылған салтанатты ше-
руге университет ұжымы да белсене қатысып, жоғары деңгейде 
атап өтті. 

В конце встречи студенты поблагодарили 
акима региона за плодотворную беседу и 
выразили пожелание чаще встречаться 
с руководителем области именно в такой 
теплой, неофициальной обстановке. Значимым 
событием для нашего университета и Н.А. 
Ногаева стало то, что акиму области было 
присвоено почетное звание профессора ЗКГУ 
им.М. Утемисова. Руководством вуза акиму 
были торжественно вручены мантия и диплом, 
а также памятные подарки.

Б.А. ГАБДУШЕВА, 
магистрант кафедры русской филологии
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ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТЕ

Сәуір айының 21-ші жұлдызы күні 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Ғылыми 
кеңесі өткізілді. 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ МӘСЕЛЕ :

Академиялық ұтқырлық және бірлескен 
білім беру бағдарламаларын дайындау 
туралы есебін тыңдау факультет декандары 
Г.М.Миниус, А.Б.Ниязбекова, М.И.Исатаев, 
университеттің педагогикалық жасағы 
жұмысының барысы және алдағы міндеттері 
туралы педагогика факультеті деканының 
м.а. Г.А.Ерғалиева,  Бюджет  қаражатынының 
мақсатқа сай жұмсалуы мен мемлекеттік 
с а т ы п а л у  т у р а л ы з а ң н а м а л а р д ы ң 
сақталуы туралы бас есепші М.Қ.Бегеева, 
университеттің аккредиттеуге дайындығы 
туралы стратегиялық даму және сапа 
департаментінің директоры О.В.Юров сөз 
сөйледі. Ғылыми кеңес түрлі республикалық 
с а й ы с т а р  м е н  о л и м п и а д а л а р л д ы ң 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімімен 
аяқталды. 

* * *

Сәуір айының 28-ші жұлдызында 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми 
кеңесі өтті. 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

2 0 1 3 - 2 0 1 4  о қ у  ж ы л ы н д а ғ ы 
университеттің тәрбие жұмысының есебін 
тыңдау ТЖ және ӘМ жөніндегі проректор 
Т.М.Дәр ішева, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-да қашықтан оқытуды енгізу, 2014-
2015  оқу жылына арналған оқу  үрдісінің 
кестесін   бекіту туралы  ОӘЖ жөніндегі 
проректор Ғ.Қ.Жүсіпқалиева, 2013-2014 
оқу жылында ғылыми – педагогикалық 
және бейіндік бағыт бойынша магистра-
тура түлектерінің магистрлік диссерта-
цияларына ресми рецензеттердің кан-
дидатурасын бек іту туралы жоо -дан 
кейінг і дайындық бөлімінің жетекшіс і 
Ж.К.Тастаева, БҚМУ қауымдастырылған 
профессоры Попов Максим Михайло-
вичті мемлекеттік награда ұсыну туралы 
мәдениет және өнер факультеті деканының 
м.а. М.И.Исатаев сөз қозғады. Ғылыми 
кеңес соңы халықаралық,  республикалық 
олимпиадалар, инновациялық бизнес-жо-
балар байқауына жеңімпаздарын марапат-
таумен аяқталды. 

Айгүл НИЕТОВА,
ғылыми хатшы

Борьба на должном уровне
Созидательная политика Главы государства Нурсултана Назарбаева, направленная 

на воспитание здорового поколения и формирование общества здоровых людей, стала 
весомым основанием для интенсивного развития казахстанского спорта. 25 и 26 апреля 
во дворце спорта ЗКГУ с большим успехом прошел открытый областной турнир по дзюдо 
среди молодежи 1994-1995 годов рождения на приз ректора ЗКГУ им.М.Утемисова, доктора 
педагогических наук, профессора, депутата областного маслихата Асхата Салимовича 
Имангалиева.

Организатором сегодняшнего турнира выступил Исмагулов Камеш Исмагулович – 
активный общественный деятель, главный судья турнира, заслуженный тренер РК, доцент 
кафедры физической культуры и спорта.

О проблемах и перспективах развития ЕНТ

В этих соревнованиях приняли участие 
15 команд из Атырау, Уральска и 12 районов 
области. Всего 110 борцов-дзюдоистов.

На церемонии открытия турнира со 
словами приветствия выступили проректор 
по воспитательной работе и социальным 
вопросам Туймеш Малбагаровна Даришева.

Подготовка была очень хорошая. В зале 
настелены два татами «А» и «Б». В первый же 
день турнира в соревнованиях разгорелась 
очень темпераментная борьба и шла очко в 
очко. Первым вышел на татами «А» в весовой 
категории Кабиев А. (Теректинский район) и 
Бикалов А. (ЗКГУ), в результате состязаний 
победу одержал Кабиев А. (Теректинский 
район).

На татами «Б» вышли Шукиров Н.(ЗКГУ) и 
Сагаткалиев Б.(СДЮШОР по единоборству) в 
пользу Сагаткалиева Б.

По итогам игры золотую медаль завоевали 
следующие спортсмены: в весовой категории 55 
кг. Магзомов Н. из СДЮШОР по единоборствам 
(тренер Есенгалиев Б.), в весовой категории 60 кг. 

Утешов С. из Атырауской области (тренер 
Киянов Ж.), в весовой категрии 66 кг Хасанов Ш. 
из Атырауской области (тренер Киянов Ж.), 
в весовой категории 73 кг  Доскалиев К. из 
Теректинского района (тренер Кувашев Б.), 
в весовой категории 81 кг Атантурлин Р. из 
Теректинского района (тренер Султангалиев А.), 
в весовой категории 90 кг Хамзин Е. из ЦПОР 
(тренер Иргалиев С.), в весовой категории 
100 кг Колбай Темирлан из Уральска (тренер 
Имагулов К.)

В финале, уступив сильным спортсменам 
и заняв второе место, серебряной медали 
удостоились: в весовой категории 55 кг 
Бергенбай Д. из Уральска (тренер Исмагулов К.), 
в весовой категории 60 кг Тулегенов М. из 
Теректинского района (тренер Беккалиев С.), 
в весовой категории 66 кг Казахбай Н. из 
Уральска (тренер Исмагулов К.), в весовой 
категории 73 кг Сармулдин Н. из Теректинского 
района (тренер Беккалиев С.), в весовой 
категории 81 кг Ташимой А. из Бурлинского 
района (тренер Шондыбаева), в весовой 

категории 90 кг Иргалиев А. из ОСШИОСД 
(тренер Беккалиев Н.) В весовой категории 100 
кг состязавшихся не было. 

Бронзовые медали достались Кенжину Н. 
(55 кг), Отешкалиеву Н.(55 кг), Елешову Ж. 
(60 кг), Аймагамбетову А.(66 кг), Еламан А. 
(66 кг), Алмагамбетову А. (73 кг), Адылхор Р. 
(81 кг), Дуйсекешову А. (90 кг) – все они из 
команды ДЮСШ по единоборствам. Также 
третьего места удостоились Кабулов Асет (81 
кг), Кабулов Адилет (90 кг) из команды ДЮСШ 
№4, Сериков М. из ЗКГУ (60 кг), Конкаков Б. из 
Атырауской области (73 кг). Судья и тренеры 

отметили возросшее мастерство наших 
спортсменов.

Соревнования вызвали большой интерес 
у зрителей. Надеемся, что эти соревнования 
станут ежегодными. Хочется поблагодарить 
ветерана спорта, заслуженного тренера 
РК Исмагулова Камеша Исмагуловича за 
организацию, подготовку и проведение 
турнира. Несмотря на преклонный возраст, он 
проявил себя с самой лучшей стороны.

Аскар АБУБАКИРОВ

26 апреля состоялся научно-практический семинар-совещание на тему «Единое на-
циональное тестирование: проблемы и перспективы», организованное факультетом 
истории и права, кафедрой истории Республики Казахстан, с участием областного отдела 
образования ЗКО. В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры истории РК 
факультета истории и права ЗКГУ, руководители областного и городского отделов образо-
вания ЗКО, директора и учителя истории средних общеобразовательных школ и колледжей 
ЗКО, ученые, представители СМИ.

Модератор семинара-совещания д.и.н., 
профессор Т.З.Рысбеков обозначил главные 
цели мероприятия. С приветственным словом 
выступила проректор по учебно-методической 
работе Г.К.Жусупкалиева. Галия Кайдаровна 
отметила ведущую роль учителя в подготовке 
выпускников школ к ЕНТ и важность научно-
методической и практической помощи со 

стороны вузов.
Перед участниками семинара-совещания 

с докладами выступили ректор ЗКИГУ, к.и.н. 
Ж.Т.Ерназаров («ЕНТ в Казахстане: проблемы 
и перспективы развития»), директор областной 
специализированной школы-интерната для 
одаренных детей, к.п.н. Н.Д.Даулетов («ҰБТ-лік 
бақылаудың білімділік мәні»), директор центра 

карьеры ЗКГУ А.С.Аманбаев («Актуальные 
проблемы ЕНТ»), педагог М.М.Исмагулов 
(«Пути подготовки учащихся к ЕНТ»), стар-
ший преподаватель, к.и.н. Ж.Ж.Жаксыгалиев 
(«ҰБТ-дағы Қазақстан тарихы пәні: зерттеулер, 
мәселелер, нәтижелер»), руководитель центра 
мониторинга и социальных исследований 
ЗКГ У, к .с.н. П.А.Добряев («Мониторинг 
образовательных намерений и предпочтений 
выпускников средних общеобразовательных 
школ г.Уральска»).

По окончании пленарного заседания 
работа семинара-совещания была продолжена 
по секциям. Участникам мероприятия были 
выданы сертификаты. 

Аккредитация пройдена
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова успешно прошел институциональную аккредитацию 

университета и специализированную аккредитацию следующих образовательных 
программ: 5В011600 География, В5011300 Биология, 6М011200 Химия, 6М011000 Физика.  

С 4 по 6 мая в ЗКГУ им. Махамбета Утемисова 
работала внешняя экспертная комиссия по 
институциональной аккредитации Независимого 
Агентства аккредитации и рейтинга, в состав 
которой вошли представители вузов Казахстана 
и России.

На первом этапе ак кредитации на 
рассмотрение комиссии были представлены 
акты самооценки и все нормативные документы 
по организации обучения в университете.

В программу визита комиссии (второй 
этап ак к редитации) вошли вс тречи с 
руководством вуза, руководителями структурных 
подразделений, директорами департаментов, 
заведующими выпускающими кафедрами, 
интервьюирование молодых преподавателей, 
студентов и студенческого актива, магистран-
тов, встречи с выпускниками разных лет и 
работодателями. 

6 мая с остоялась зак лючительная 

встреча членов комиссии НААР с руководством 
университета, на которой было объявлено, что по 
результатам напряженной трехдневной работы 
можно подвести предварительные итоги.

По словам председателя комиссии 
А.А.Талтенова, д.х.н., профессора, проректора по 
учебной работе ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (Астана), 
в целом показатели хорошие. Он особо отметил, 
что хорошо представлена в ЗКГУ академическая 
мобильность, а сертификация испытательной 
лаборатории экологии и биохимии – то, чего нет 
в даже в национальных университетах. Также 
хорошо поставлена работа по остепененности 
кадров, чувствуется связь с соседними вузами.

Свое мнение высказали другие члены 
комиссии. Т.Г.Русакова, д.п.н.,  профессор 
Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета (РФ) поздравила с успешным 
завершением работы. По ее словам, результаты 
очень качественные, основные образовательные 
программы отражают всю работу.

- Я обратила внимание на ваш препо-
давательский коллектив – это коллектив 
единомышленников, настоящий монолит. 
Мы удовлетворены работой с вами, - сказала 
Т.Г.Русакова.

2 0  м а я  2 0 1 4  А к к р е д и т а ц и о н -
ным Советом НААР (Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга) принято реше-
ние об институциональной аккредитации 
Западно-Казахстанского государственно-
го университета им. Махамбета Утемисова 
и специализированной аккредитации че-
тырех образовательных программ сроком 
на пять лет. ЗКГУ им. М. Утемисова соответствует 
требованиям к качеству образования в сфере 
планирования, руководства, профессионального 
уровня ППС, качества образовательных 
программ, результатов обучения, организации 
научно-исследовательской работы, уровня 
международного сотрудничества, материально-
технических и информационных ресурсов. 

УНИВЕРСИТЕТ ТЫНЫСЫ



№ 4 (899) сәуір/24 мамыр 2014 жыл 3

ЖАҢАЛЫҚТАР/НОВОСТИ 

УЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ - ВОЗМОЖНО
7 апреля состоялся круглый стол на тему «Участие 

студентов и магистрантов  ЗКГУ им. М.Утемисова в про-
грамме академической мобильности», организованный 
департаментом международного сотрудничества. В 
мероприятии приняли участие студенты и магистранты 
университета.

18 студентов ЗКГУ им. М.Утемисова, обучавшиеся по 
программе академической мобильности в партнерских вузах 
Германии и Польши, финансируемой МОН РК, завершили 
обучение 1-го семестра 2013-2014 учебного года. 

Участники круглого стола поделились впечатлениями о 
процессе учебы в немецких и польских вузах, рассказали о 
системе образования, о жизни  международного студенче-
ства, об университетах, о быте и культуре в странах изуча-
емого языка, ответили на вопросы студентов.

В ходе заседания были освещены организационные во-
просы касательно  языковых курсов.

Откровенный разговор о будущем выпускника
2 апреля 2014 года в главном корпусе ЗКГУ кафедрой теории и практики обучения иностранному языку и переводу 

филологического факультета был проведен круглый стол на тему «Занятость, трудоустройство студентов и молодых 
специалистов-филологов: проблемы и перспективы сотрудничества с работодателями».

 На встрече студентов с руководством Сырымского района, 
который прошел 2 апреля, представители района представили 
будущим учителям вакантные должности в школах района, 
предоставляемые условия жизни и материального 
обеспечения, ответили на интересующие студентов вопросы.

 С 7 по 9 апреля в ЗКГУ прошли пробные тестирования вы-
пускников школ города и области в рамках подготовки к ЕНТ.

 С 9 по 11 апреля в Западно-Казахстанской области прошли 
дни Атырауской области. В рамках мероприятия в актовом 
зале ЗКГУ 10 апреля состоялся концерт ансамбля казахских 
народных инструментов Атырауской областной филармонии 
«Нарын».

 10 апреля состоялся большой концерт, организованный 
творческими коллективами факультета культуры и искус-
ства, воспитательным отделом университета. В качестве 
почетных гостей были приглашены делегация Ульяновского 
педагогического университета РФ, участники республиканской 
олимпиады по географии.

 11 апреля в актовом зале прошла встреча студентов ЗКГУ с 
представителями творческой интеллигенции Атырау: поэтом, 
композитором Ильей Жахановым, поэтом, лауреатом премии 
Махамбета Утемисова Койшыгулом Жылкышыевым, предпри-
нимателем, общественным деятелем Онербеком Жанбалой.

 11 апреля состоялся День карьеры в форме ярмарки вакан-
сий. Во дворце спорта «Ак Жайык» собрались выпускники 
непедагогических специальностей ЗКГУ для встречи с 
потенциальными работодателями.

 10-11 апреля в ЗКГУ прошла республиканская олимпиада 
по географии среди студентов высших учебных заведений 
республики.

 С 11 по 18 апреля на физико-математическом факультете 
и факультете экономики и права работали представители 
Калмыцкого государственного университета (РФ, г. Элиста).

 12 апреля – ЗКГУ посетила делегация Калмыцкого государ-
ственного университета, с которым был подписан меморандум 
о сотрудничестве.

 12 апреля – День науки. На планерке, прошедшей 14 
апреля, ректор университета А.С.Имангалиев поздравил 
преподавателей с днем науки и пожелал всему коллективу 
новых свершений и открытий. Преподаватели и студенты 
имеют хороший научный потенциал, который с успехом 
приносит свои плоды.

 С 15 по 26 апреля состоялись встречи руководства универси-
тета с коллективами факультетов.

 16 мамыр күні облыс жастары арасында пікір-сайыс қозғалысын 
дамыту, жастардың патриоттық және ұлтжандылық сезімін арт-
тыру, олардың саяси көзқарасын қалыптастыру мақсатында 
университетімізде облыстық семинар тренирнг өткізілді. 
Семинар-тренинг екі бөлімнен тұрды. Тренингке қатысқан 
барлық оқушылар арнайы сертификатпен марапатталды. 

 Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейі 
Халықаралық музейлер күніне орай 2014 жылдың 17 мамыр күні 
«Музейдегі түн» акциясы шеңберінде қолөнер шеберлерінің 
жәрмеңкесі және «Ашық есік күні» концерттік бағдарламасы 
ұйымдастырылды.  Осы ашық есік күніне университет музейінің 
жетекшісі  Есикенова М. К. және студенттер мерекелік шараға 
қатысты.
 18 апреля состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Дискурс художественного теста: русский эзоп», 
посвященный юбилею И.А.Крылова, организованная кафе-
дрой русской филологии филологического факультета ЗКГУ.

 25 апреля в актовом зале ЗКГУ состоялся концерт творческих 
коллективов ЗКАТУ им. Жангирхана.

Единство интересов на благо образования и науки
10-11 апреля ЗКГУ им. Махамбета Утемисова посетила делегация Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н.Ульянова (РФ, Ульяновск).
Делегацию, в состав которой вошли проректор по научной работе Н.А.Ильина, проректор по внешним связям 

А.Ю.Осипов, деканы факультетов, возглавила ректор УлГПУ имени И.Н.Ульянова Т.В.Девяткина.

с учетом использования накопленного опыта в университетах 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

В рамках встречи был проведен круглый стол на тему 
«Перспективы двустороннего сотрудничества между ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова и УлГПУ им. И.Н.Ульянова», в котором 
приняли участие деканы, заведующие кафедрами, преподаватели  
университета. Н.А.Ильина провела подробную презентацию сво-
его университета, рассказав о факультетах и специальностях, по 
которым готовят бакалавров и магистров, в настоящее время уни-
верситет насчитывает в своем составе 11 факультетов, 39 кафедр.

На встрече были обсуждены вопросы международной об-
разовательной политики. Между двумя университетами был 
подписан Меморандум о сотрудничестве в системе студенческой 
мобильности и получении двойных дипломов, осуществлении 
обмена преподавателями, проведении совместных стажировок 
магистрантов. Также были оговорены условия проведения со-
вместных конференций и семинаров, сотрудничества вузов в 
подготовке кадров, разработки совместных образовательных 
программ и учебников, проведения дистанционных олимпиад и 
методической помощи преподавателям. 

Для гостей была проведена экскурсия по университету, были 
представлены музей, центр IT-технологий. В честь гостей был 
дан концерт.

Деканы факультетов со своими коллегами обсудили общие 
темы взаимовыгодного сотрудничества.

Делегация УлГПУ посетила Назарбаев интеллектуальную 
школу г. Уральска.

В своей приветственной речи ректор ЗКГУ Асхат Салимович 
Имангалиев отметил, что история наших вузов один в один по-
вторяют друг друга (основаны в октябре 1932г.). Это еще раз 
свидетельствует о том, что наши учебные заведения, несмотря 
на перипетии истории, сохранили научный потенциал, который 
в новых исторических условиях успешно развивается по многим 
приоритетным направлениям и позитивно сочетается с совер-
шенствованием высшего образования в дружественных странах 

Круглый стол был проведен с целью определения актуальных 
проблем трудоустройства молодых специалистов-филологов 
и их адаптации к рынку труда, перспективных направлений 
взаимодействия между работодателями и образовательными 
учреждениями по проблеме трудоустройства выпускников.

В мероприятии приняли участие директор департамента 
стратегического развития и качества О.В.Юров, декан фило-
логического факультета К.Т.Утегенова, заведующая кафедрой 
теории и практики обучения иностранному языку и переводу 
Г.Н.Кисметова, заведующая кафедрой русской филологии 
Г.С.Умарова, заведующий кафедрой казахского языка и 
литературы З.Ж.Мутиев, а также Н. Ж.Сабитов, методист 
казахского языка и литературы учебно-методического кабинета 
областного упрвления образования по ЗКО, Ж.Н.Абдрахманова, 
начальник отдела кадров ОблОО по ЗКО, З. Ж.Аманбаева, 
директор языкового центра «Болашак», Н.В.Королев, директор 
учебного центра “Step by Step”.

На встрече также присутствовали преподаватели кафедр 
и выпускники филологического факультета.

Ко н е чн а я це л ь л ю б о г о у ч ебн о г о у чр еж де н и я – 
трудоустройство выпускников. Какими качествами, знаниями 
и компетенциями должен обладать выпускник, чтобы быть 
востребованным на рынке труда, какие образовательные 
программы необходимо вводить в учебный процесс будущих 
филологов в связи с требованиями времени – вопросы, которые 
обсуждались на круглом столе. Участников мероприятия 
интересовали вопросы практического характера. К примеру, 
работодателям были заданы вопросы, касающиеся оплаты 
молодого специалиста без опыта работы, нарушений трудового 
договора, с которыми могут столкнуться при устройстве на 
работу. Будущих специалистов также интересовало, с какими 
ошибками сталкиваются выпускники при устройстве на работу, 
как грамотно составить резюме и правильно вести себя на 
собеседовании и многое другое.

Молодые люди получили ряд практических советов 
и рекомендаций по обсуждаемым вопросам. Возможно, 
некоторые студенты воспользуются полученной информацией 
и начнут формирование своего карьерного пути уже сегодня.

С 8 по 10 апреля в ЗКГУ им. Махамбета Утемисова состоялся областной методический семинар«Повышение профес-
сиональной компетентности педагогических кадров в условиях перехода к 12-летнему образованию», организованный 
педагогическим факультетом, в котором приняли участие образовательные организации и учреждения.

Педагоги области о 12-летнем образовании
В пленарном заседании выступили Ергалиева Г.А., к.п.н., 

декан педагогического факультета ЗКГУ им. М.Утемисова 
(«Подготовка педагогических кадров к 12-летнему образованию»), 
Сардарова Ж.И., д.п.н.,  доцент,  заведующая кафедрой педаго-
гики и психологии ЗКГУ им. М.Утемисова («Настоящее и будущее 
подготовки специалистов начального образования в условиях 
системного обновления»), Курманалина Ш.Х., д.п.н,. профес-
сор, директор педагогического колледжа им.Ж.Досмухамедова 
(«Подготовка педагогических кадров к 12- летнему образованию 
в условиях колледжа»), Обыденкина Л.В.,  к.п.н., и.о. директо-
ра  ЦПМ АО  «НИМ»  («Спектр и содержательное пополнение 
Программ повышения квалификации педагогических работ-
ников РК центра педагогического мастерства АО «Назарбаев  

интеллектуальные школы» разработанных в партнерстве с 
университетом Кембридж»), Габдрахманова Ш.Г., к.п.н., руково-
дитель отдела уровневых программ, филиал АО «НЦПК «Орлеу» 
Западно-Казахстанский институт повышения квалификации 
педагогических кадров  («Роль уровневых курсов повышения 
квалификации педагогических кадров»), Круглова Л.Т., зам. 
директора по УВР начальной школы СООШ №6 («Система 
оценивания в начальной школе»), Мунайдарова Б.Б., старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии ЗКГУим. 
М.Утемисова («Адаптация младших школьников к системе 12- 
летнего образования с точки зрения психологии»).

Для учителей школ области были проведены тематические 
мастер-классы.

О ПОДГОТОВКЕ ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
3 апреля в ЗКГУ им. Махамбета Утемисова состоялся областной семинар-совещание «Актуальные вопросы подготовки 

и трудоустройства выпускников педагогических специальностей», в котором приняли участие руководство университета, 
представители областного управления образования, колледжей, школ.

Актуальными являются вопросы, касающиеся пересмотра 
образовательных программ. Для студента – будущего учителя – 
необходима широкая практика общения и использования методик 
преподавания. Лишь теоретические знания, пусть и самые глубо-
кие, порой не спасают ситуацию. Собравшиеся решали совместно, 
каким образом и наиболее оптимально решать создавшиеся 
проблемы. Одним из решений является созданная в ЗКГУ школа 
будущего педагога под руководством И.М.Ломоносова, которая 
успешно работала в прошлом. Хороший педагог формируется еще 
со школьной скамьи. И здесь большую роль играет правильная 
профориентационная работа, которую в университете возглавляет 

А.С.Аманбаев. Он выступил с докладом «Трудоусторойство вы-
пускников как показатель деятельности вуза».

С докладами также выступили Н.М.Сабиров, заместитель 
начальника ОУО («Качественный состав педагогических кадров 
области: проблемы, перспективы»), Курманалина Ш.К., д.п.н.,  
директор педагогического колледжа им. Ж.Досмухамедова («О 
сотрудничестве вузов и колледжей по усовершенствованию 
подготовки педагогических кадров»), Чукурова С.Д., заведующая 
Теректинским районным отделом образования («Проблемы 
малокомплектных школ в сельской местности»), Кадырова Ш.М., 
директор Назарбаев интеллектуальной школы («Опыт работы 
Назарбаев интеллектуальной школы г.Уральска»). 

Подводя итог проведенной работе, рек тор ЗКГ У 
А.С.Имангалиев, сказал о необходимости поддержки молодого 
специалиста: «В среднем через 7 лет происходит эмоциональ-
ное сгорание молодого специалиста. В этот период необходи-
ма всесторонняя поддержка: материальная, эмоциональная, 
психологическая».

В современном обществе повышается роль и ответственность 
учителя в воспитании целеустремленной, грамотной молодежи. 
Основы, заложенные учителем в школе, являются фундаментом 
для становленя в будущем хорошего специалиста. И подготовить 
такого специалиста – грамотного, ответственного и разносторонне 
развитого – это совместный труд как педагогических вузов, так и 
колледжей и школ.

В своем докладе «Состояние подготовки педагогических 
кадров в ЗКГУ им. М.Утемисова» проректор по учебно-методиче-
ской работе Г.К.Жусупкалиева выразила свое мнение о том, каким 
должен быть учитель новой формации.

УНИВЕРСИТЕТ ТЫНЫСЫ
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18 апреля состоялась открытая презентация инновационных проектов ППС ЗКГУ 
им.М.Утемисова, представленных на ежегодном конкурсе по внедрению инновационных 
технологий обучения.

Итоги конкурса 
инновационных проектов

В этом году было решено провести отборочный тур на факультетах. На второй этап было пред-
ставлено 17 работ. В комиссию под председательством первого проректора Асета Сембаевича 
Тасмагамбетова вошли проректор по учебно-методической работе Галия Кайдаровна 
Жусипкалиева, директор научно-исследовательского центра «Махамбет» Абат Сатыбаевич 
Кыдыршаев, доцент кафедры менеджемент и предпринимательство Айгуль Бахыжановна 
Тлесова, заведующая кафедрой информатика Айгуль Бактыгалиева Медешова, директор 
департамента по академическим вопросам и Болонскому процессу Гульжахан Смаиловна 
Кайсагалиева, директор департамента науки и коммерциализации Эдуард Жусупович Имашев, 
руководитель департамента организации и контроля учебного процесса Римма Хамитовна 
Латыпова, руководитель отдела развития образовательных программ, академической мобиль-
ности и полиязычного образования Шолпан Буранбаевна Есикенова.

Критерии, по которым оценивались работы, касались, прежде всего, актуальности, оригиналь-
ности и научной новизны проекта, реалистичности целей и задач проекта, чёткости и конкретности 
определения конечного результата проекта – инновационного продукта. Кроме этого внимание 
жюри было обращено на качество методического обеспечения заявленной инновационной 
технологии обучения, степень внедрения инновационной технологии в учебный процесс (виды 
учебных занятий, охваченные инновационной технологией). В итоге проект должен работать на по-
вышение качества знаний студентов, полученных при использовании инновационной технологии.

По итогам конкурса призовые места заняли: 
I место – к.б.н., доцент кафедры «Биология и экология» Утаубаева А.У.
II место – доцент кафедры «Музыкальное образование» Байтлеуов Д.М
III место – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и предпринимательство» 
Сагинова Б.К., старший преподаватель Утешева С.М.
По номинациям лучшими были названы работы следующих авторов: к.ф.н., доцент кафедры 

«Казахская филология» Султангалиева Р.Б.; к.ф-м.н, профессор кафедры «Физика и математика» 
Кузьмичева А.Е., магистрант Коннов Ю.В.; преподаватель кафедры «Химия» Акатьев Н.В.; старший 
преподаватель кафедры «История РК» Бактыгулова Б.Н.; преподаватель кафедры «Правовые 
дисциплины» Сабыргалиева Н.Б.

Отдел развития образовательных программ, 
академической мобильности и полиязычного образования

«VI Махамбетские чтения» Наши достижения
 2014 жылдың 23-25 сәуір күндері аралығында Алматы 

қаласында  Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 
пәнінен өткен VI Республикалық Олимпиада қорытындысы 
бойынша жүлделі II орынды иеленген  5В010800 «Дене 
шынықтыру және спорт» мамандығының студенттерінен:

 Жанат Сисенов (05401 т.), Ерген Жақсыбаев (05302 т.), 
Талғат Макажанов (05401т.) құралған БҚМУ командасын және 
жетекшісі дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі 
кафедрасының аға оқытушысы, магистр С.Н.Рыскалиевты 
жеңістерімен құттықтаймыз!

 Облыстық II «Студенттшл көктем өнер» фестивалінде 
Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ белсенділік танытып, 4 
номинация бойынша 1 орын, 2 орын 4 номинацияқорытынды 
шешім бойынша «Үздік өнер ұжымы» номинациясын иеленіп, 
100 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлық иегері атанды.

 Благодарственные письма ректора Поволжкого 
государственного университета Л.И.Ерохиной были вручены 
ректору университета, д.п.н., профессору Имангалиеву 
Асхату Салимовичу, заведующему кафедрой менеджмента 
и предпринимательства Сагиновой Балым Кумаргалиевне, 
заведующему кафедрой учета и финансов Нугмановой 
Марине Кажмуратовне.

За участие в V Международной деловой игре и конкурсе 
инновационных бизнес-проектов «Business Holiday» были 
награждены студенты факультета экономики и управления 
дипломом І степени М.Г.Юсупов за занятое І место, дипломом 
ІІ степени А.К.Сатыбалдиев за занятое ІІ место, дипломом ІІІ 
степени Л.М.Иманбаева за занятое ІІІ место.

 В адрес ректора ЗКГУ им. Махамбета Утемисова 
Асхата Салимовича Имангалиева были направлены 
Благодарственные письма председателя жюри І І 
Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и 
ударных инструментах Вальса Владислава Валерьевича, 
председателя жюри ХХ Юбилейного международного 
студенческого конкурса вокалистов «Bella voce» Народной 
артистки России, профессора Абрамовой Лидии Павловны, 
а также ректора Кызылординского государственного 
университета им.Коркыт ата К.А.Бисенова.

 Золотой медалью ХVІІ Московского международного 
салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 
- 2014» были награждены декан физико-математического 
факультета Миниус Гулсин Медеуовна, Коваленко Алексей 
Гаврилович, Харитонов Петр Тихонович.

 Благодарственным письмом конкурсной комиссии 
была отмечена к.б.н., доцент Утаубаева Алма Уахитовна 
за научное руководство призером ХХІ Всероссийских 
юношеских чтений им. В.И.Вернадского Айталиевым Ериком 
Ермековичем.

  С 3 по 5 апреля 2014 года в Павлодарском 
государственном педагогическом институте проходила 
республиканская студенческая предметная олимпиада по 
биологии.

В празднике талантов приняли участие пятнадцать 
высших учебных заведений из четырнадцати городов 
республики.

Команда Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова заняла второе место, 
разделив его с СГУ им. Шакарима (Семипалатинск). Первое 
место заняли хозяева олимпиады, на третьем месте биологи 
трех вузов - АРГУ им. К.Жубанова (Актобе), КНУ им. Абая 
(Алматы) и КГУ им. Коркыт Аты (Кызылорда). 

5 мая в ЗКГУ им. Махамбета Утемисова 
с о с т о я л а с ь  р е с п у б л и к а н с к а я  н а у ч н о -
практическая конференция «VI Махамбетские 
чтения». 

Как сказал д.п.н., профессор, академик, ректор 
ЗКГУ Асхат Салимович Имангалиев, несмотря на 
проводимые исследовательские работы, открытия 
в разных областях науки, перед учеными стоят гран-
диозные задачи и есть много неисследованного. Он 
пожелал участникам конференции удачных чтений.

Перед участниками конференции выступили 
ак ын,  з ас лу женный деятель Каз а хс тана, 
лауреат республиканской Махамбета и Ахмета 
Байт урсынова, меж дународной Зейноллы 
Кабдолова премий Койшыг ул Жылкышиев 
(«Махамбеттанудың кейбір мәселелері», Атырау), 
проректор Ардахан университета, профессор, 
доктор Орхан Сойлемез («Махамбет өлеңдеріне 
көзқарас-пікірлер», Турция), краевед Ғаділше 
Өтебәлі  («Исатай батыр тарихының мәселелері», 
Уральск), профессор Сунгконгхое университета, док-
тор Ли Джонг Хьюн («Безопасность и хакерство в сфере 
информационных технологий», Сеул, Южная Корея), д.э.н., 
профессор, завкафедрой экономической теории и бизнеса 

ЗКГУ Мергалиева Лилия Игоревна («Участие Казахстана 
в интеграционных процессах ЕАЭС: возможности, риски, 
сценарии»), директор НИЦ «Махамбет», д.п.н. Кдиршаев Абат 
Сатыбаевич.

Этот день с трепетом ожида-
ют как студенты, так и преподава-
тели. С упехом прошел 4 апреля 
волнительный день распределе-
ния студентов выпускного курса 
педагогических специальностей. 
Представители районных орга-
нов образования нашей области 
и Уральска, а также соседней 
Атырауской области пополнили 
вакантные места учителей, а сту-
денты сделали свой, надеемся, 
правильный выбор места работы. 
Теперь же дело за выпускниками 
непедагогических и творческих 
специальностей.

Без пяти минут  специалисты!
16 апреля во Дворце спорта ЗКГУ им. М.Утемисова состоялся День карьеры, который 

был организован Центром карьеры в форме Ярмарки вакансий. В этом мероприятии приняли 
участие представители 45 организаций Западно-Казахстанской области. После торжественн-
го открытия и добрых слов пожеланий удачной сдачи последних экзаменов и дипломных 
проектов от потенциальных работодателей выпускники ЗКГУ 2014 года представили свои 
резюме представителям организаций и компаний.

В этом году получают дипломы 569 выпускников. О качестве знаний и уровне профес-
сиональной подготовки выпускников говорит тот факт, что почти треть из них уже не просто 
сделали свой выбор, но и были приглашены задолго до выпускного на работу в компании.

-Мы очень тесно сотрудничаем с банками Уральска, осуществляя совместные проекты. 
И многие мои выпускники, проявив себя, уже нашли работу, - с гордостью сказала декан 
факультета экономики и управления Г.И.Нестеренко.

К слову, студенты творческих специальностей совмещают учебу с работой в творческих 
коллективах Уральска. И тем не менее День карьеры необходимое и нужное мероприятие, 
дающее возможность лчино пообщаться с будущими работодателями, получить ценные 
советы и консультации и конечно устроиться на работу.

Тұсаукесер

Баба тарихына тағызым 
ету экспедициясының жинағы

Бабалар тарихының тұңғиығына 
бойласақ, қазақ даласының тау-тасы – 
тарих, құм-төбесі – шежіре. Сол себепті де 
ел мұрасын жинау жұмысы қашан да шөп 
арасынан ине іздегендей машақаты да, 
азабы да мол, бейнеті бастан асар, айдан 
айға, жылдан жылға созылатын, салған 
жерден өне қоймайтын тірлік. Өнбейтін, 
десек те, бір өне қалса, мәңгі өлмейтін 
өнегелі де абыройлы іс. «Бабалар 
тарихына тағызым» экспедициясына 
қатысушылардың осы ізгі мақсат үдесінде 
еткен еңбегі, төккен тері ешқашан да 
елеусіз қалмасы анық. Орайлы тұста 

«озған ел тарихын таспен жазар, тозған ел тарихын жаспен жазар» 
деген тұжырымға сүйенген жөн. Даусыз дәйек – ескерген ескісін 
сақтайды, ел болған естісін сақтайды. «Ел іші – өнер кеніші» 
дегендей, экспедиция мүшелері аралаған елдімекендердегі 
қарапайым ауыл адамдарының ішінен небір дәулескер күйшілер, 
дауысы алты қырдан асатын әншілер, аузымен құс тістеген 
шешендер, құйма құлақ қариялар, өткен заманның өлмес өнерін 
бойға тұтып қалған өнерпаздар, көненің көзіндей ескі мұраларды 
өз көзінің қарашығындай көріп, жүрек түкпірінде, сана төрінде 
сақтап жүрген сирек кездесетін таланттар бірлі-жарым болса 
да табылары анық. Экспедиция құрамының мақсаты да осыған 
саяды.  

Жуырда университет баспаханасынан «Махамбет» 
халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы әзірлеген «Бабалар 
тарихына тағызым» экспедициясы материалдарының алғашқы 
жинағы жарық көрді. Алғашқы экспедиция нәтижелерінің 
І кітабы 2014 жылы мамырдың 5-інде өткен «VІ Махамбет 
оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
жұртшылық назарына ұсынылып, тұсауы кесілді. Жинаққа 
Жаңақала, Бөкейорда аудандарының елдімекендеріне қатысты 
аңыздар желісі, Кеңес Одағының батыры Е.Ш.Орақбаевтың 
кейінгі жастарға қалдырған өсиеті, аталған қос ауданға қарасты 
елдімекен атауларына қатысты мәліметтер, Отан үшін от кешкен 
ел ерлерінің майданнан жолдаған хаттары, өңірлік музыкалық 
мәдениет, ұстаз ұлағатын ұлықтап, ұрпақ баулу жолында аянбай 
еңбек етіп, ағарту жолында теңдессіз тер төгіп келе жатқан қалың 
елдің бел ортасындағы бір-бір академия іспеттес мектептердің 
тарихына қатысты мәліметтер қамтылған. «Бабалар тарихына 
тағызым» жинағының алғашқы парағы университет ректоры, 
академик А.С. Иманғалиевтің «Ұлттық тарихи жадыны жаңғырту 
жолындағы қадам» тақырыбындағы алғы сөзімен ашылған. 
Қысқасы, ұсынылып отырған жинақта алғашқы экспедиция 
барысында тірнектеп жинақталған материалдардың бір бөлігі 
ұсынылған. Осы бағыттағы дүниелеріміз мәңгілік еліміздің интел-
лектуалды сом ұрпағын баулу ісінде кәдеге жарап жатса - мақсат 
биігінде болғанымыз. 

Сөз соңында айтарымыз, «Бабалар тарихына тағызым» етер 
экспедиция жұмысы ілгеріде де өз жалғасын жоспарлы түрде 
таппақ. «Жер шежіресі – ел шежіресі» дегендей, өлке тарихынан 
таратылған жинақ материалдарын көпшілікке ұсына отырып, осы 
келелі іске бірлесе үлес қосуға шақырамыз. Ортақ істе табысқа 
жетуде баршамызды Махамбет баба аруағы қолдағай!

Абат ҚЫДЫРШАЕВ, 
«Махамбет» ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры,п.ғ.д., профессор

 Трудоустройство
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Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясат және 
профилактика
Семинар жұмысына Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы, БҚО Экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас  жемқорлыққа қарсы  күрес  департаменті мен Орал қалалық студенттер 
альянсының өкілдері шақырылып,  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлы-техникалық 
университеті, Батыс Қазақстан инженерлі-гуманитарлық университеті профессор-оқытушылар 
құрамы мен студенттері және М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
профессор-оқытушылар құрамы, студенттердің қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері қатысты.  

Қаржы полициясының құқықтық қызмет бөлімінің басшысы Ә.Қ. Истюбекова, қаржы 
полициясының инспекторы Ә.А.Исаев, Орал қаласы прокурорының аға көмекшісі Ә.Е.Денисбаева,  
БҚО проркурорының көмекшісі Т.Ғ.Идрисов, Орал қалалық студенттік альянсының мүшесі 
Т.Дүйсенбаев және университеттің құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, заң 
ғылымдарының магистрі А.Қ.Нұржанова,  мониторинг және әлеуметтік зерттеулер бөлімінің 
жетекшісі П.А.Добряевтар студенттер мен оқытушылар қауымы алдында баяндама жасап, 
бейнебаяндар көрсетіп, көкейтесті сұрақтарға жауап берді.

Семинар жұмысының сессия барысында студенттердің келеңсіз жағдайларға тап болмауына, 
олардың  құқықтық сауатты болуына бірден –бір үлес қосып, жастарды сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес мәселесіне тарту мен студенттер арасындағы құқықтық сана мен азаматтық 
ұстанымды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу көріністеріне төзбеушілік көзқарасын 
қалыптастыруға зор ықпал етері сөзсіз.

Т. ДҮЙСЕНБАЕВ,
Орал қалалық студенттік Альянсының мүшесі

Студент жастар арасында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жұмыстары туралы

А.К. НУРЖАНОВА,
преподаватель кафедры правовых дисциплин

Развитие антикоррупционного мировоззрения 

в системе высшего образования
Стратегия «Казахстан-2050» стала стратегической линией всей дея-

тельности системы образования. Вузы республики осознают наличие и 
опасность коррупции, которая охватила все слои общества, в том числе 
систему образования. 

2014 жылдың 15 мамыры күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарға алып келетін 
жағдайлардың алдын алу мақсатында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және 
профилактика» атты облыстық семинар өткізілді.  

не должен выполнять противоправные 
поручения вышестоящих должностных лиц в 
образовательном процессе; 

принуждать других лиц к совершению 
противоправных проступков. 

Принципы поведения студентов:
должен стремиться стать достойным 

гражданином своей страны, профессионалом 
в избранной специальности, развивать в себе 
лучшие качества творческой личности; 

признает необходимой и полезной любую 
деятельность, направленную на повышение 
и развитие корпоративной культуры и имиджа 
вуза; 

считает своим долгом бороться со всеми 
видами коррупционного поведения как со 
стороны преподавателей, так и своих коллег; 

должен уважать преподавателя как человека 
и личность, при этом исключая действия, 
связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов; 

должен воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении  своих обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций.

С о  с т о р о н ы  а д м и н и с т р а т и в н о -
управленческого персонала, профессорско-
преподавательскому составу вуза необходимо: 

повышение ответственности и честности 
каждого сотрудника и преподавателя вуза; 

о п р е д е л е н и е  м е р  м о т и в а ц и и  к 
антикоррупционным проявлениям; 

повышение профессиональных навыков 
сотрудников (статус, авторитет). 

с о з д а н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о й 
среды посредством устранения условий, 
способствующих коррупционному поведению; 

Причинами и условиями, порождающими 
коррупцию в учебном процессе, являются 
социальная необеспеченность, непрозрач-
ность процесса обучения, недостаточная 
материально-техническая обеспеченность. 

В административно-управленческой работе 
могут порождать коррупцию несовершенство 
нормативных документов и управленческих 
решений, низкая степень коллегиальности 
и согласованности в административном 
управлении. 

В студенческой деятельности недостаточный 
уровень общеобразовательных знаний у 
абитуриентов, предрасположенность студентов 
к коррупционным проявлениям, которые имеют 
место в обществе, являются условиями для 
совершения коррупционных проявлений. 

Принципы поведения преподавателя: 
проводит политику антикоррупционного 

воспитания (гражданские акции, конференции, 
«круглые столы» и другие мероприятия); 

обязан противодействовать любым 
проявлениям коррупции и принимать меры по 
ее пресечению; 

личным поведением доказывает студентам 

недопустимость коррупционных проявлений; 
должен принимать предусмотренные 

законодательством меры по недопущению 
конфликта интересов и урегулированию 
ситуаций; 

должен быть честным и беспристрастным 
в профессиональной деятельности и оценке 
своих коллег и студентов, быть независимым 
от их влияния; 

запрещается прямо или косвенно требовать 
и брать вознаграждение за предоставляемые 
образовательные услуги.  

В целях предотвращения  коррупционных 
действий преподаватель не должен: 

использовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность своих коллег 
и иных лиц при решении вопросов личного 
характера; 

оказывать предпочтение отдельным лицам; 
допускать случаи оказания содействия 

лицам по признакам родства, землячества и 
личной заинтересованности; 

требовать от подчиненных исполнения 
поручений, выходящих за рамки их должностных 
обязанностей; 

обеспечение защиты и поощрение лиц, 
способствующих раскрытию и пресечению 
коррупционных явлений; 

Достижение целей по противодействию 
коррупции 

1.Информативность антикоррупционных 
мероприятий вуза. Гласная антикоррупционная 
пропаганда с применением новейших технологий; 
Открытость и гласность всех образовательных 
процедур. 

2.Создание на текущих сайтах вуза 
встроенных модулей, посвященных проблемам 
предупреждения коррупции. 

3.Прозрачность и свобода информации, в том 
числе о материально-техническом и финансовом 
состоянии вуза, участие в государственных 
закупках и тендерах и др. 

С о в м е с т н о е  с о т руд н и ч е с т в о  в с ех 
казахстанских вузов в противодействии 
коррупции с участием правоохранительных 
органов, всех структур гражданского общества, 
будет способствовать повышению качества 
образования, успешной реализаций реформ 
и гарантировать выполнение возложенной на 
образование миссии.

Предложения 
Учитывая угрозу коррупции в выполнении 

п р о г р а м м н ы х  д о к у м е н т о в  в  с ф е р е 
образования, мы призываем вузы Республики 
Казахстан активно проводить работу по 
вопросам противодействия коррупции; через 
антикоррупционные комиссии подключиться 
к совместной деятельности по искоренению 
коррупционных проявлений; рассмотреть, об-
судить и при необходимости принять Концепцию 
развития антикоррупционного мировоззрения в 
системе высшего образования.

Б ү г і н г і  т а ң д а 
ж а с т а р д ы ң 
білімділігін, қажыр-
қ а й р а т ы н  қ а ж е т 

ететін әлеуметтік мәнді жұмыстар көп екені 
рас. Өйткені, қоғамдағы проблемалардың 
бәрі ондағы әлеуметтік топтардың барлығына 
ортақ деуге негіз бар. Десек те, мемлекеттің 
келешегі саналатын жастардың мәселесі – 
қоғам алдындағы ең маңыздысы әрі бірегейі. 
Жастардың бүгінгі келбеті ғана елдің ертеңін 
елестете алары сөзсіз. Жастардың белсенді 
болуына олардың құқықтық сауатты, өзінің 
құқығын қорғай алуына мүмкіндік беретін 
шараларды ұйымдастырып жүрген қозғалыс 
Қазақстан студенттер Альянсы.

Қ азақс тан с т удент тер а льянс ының 
дәстүрлі тұрақты түрде өткізілетін  акциялары 
мен  шараларын атап өтетін болсам:

Қазақстан студенттері Альянсының 
негізгі жобалары: 

Республикалық жазғы ст удент т ік 
лагерь. Қазақстанның түкпір -түкпірінен 
жиналған студенттердің бір-бірімен тәжірибе 
алмасу, қарым-қатынас жасау, әр түрлі 
жобаларды талқылау, идеяларымен бөлісу 
болып табылады.

Ре с п у б л и к а л ы қ « Ж ы л с т уд е н т і» 
байқауы. Байқау студенттік өмірдегі ең 
белсенді студенттер мен студенттік топтарды, 
көшбасшыларды анықтау, студент жастардың 
әл еу м ет т і к  б ел с ен д і л і г і н  жо ғ арыл ат у 
мақсатында өткізіледі.

«Таза сессия» акциясы.  Ст удент 
жастардың арасында жемқорлыққа қарсы 
мәдениет т і  қалыптастыру мақсатында 
жүргізіледі.

Р е с п у б л и к а л ы қ  « Қ а л а й  т ұ р ы п 
жатырсың студент?» байқауы. Жоғары оқу 
орындарының жатақханаларында өткізіледі. 
Негізгі мақсаты, жатақхана жағдайы және 
студенттік өзін-өзі басқару мәдениеті, тәртібі, 
жауапкершілігі қарастырылады.

Республикалық «Қалай тамақтанып 
жатырсың студент?» байқауы. Қазақстанның 
б а р л ы қ  ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы н ы ң 
асханаларында өткізіледі, негізгі мақсаты 
асхана жағдайы мен бағаның тиімділіг ін 
қарастыру және қызмет көрсету сапасын 
қарастыру болып табылады.

С т у д е н т т і к  о м б у д с м е н 
жобасы. Студенттік омбудсмен – бұл жоғары 
оқу орындарының әрбір студенті бола алатын 
студенттің құқығы жөніндегі уәкілетті тұлға.  

Студенттік омбудсмен – бұл студенттер 
арасында таңдалатын жоғары лауазымдардың 
бірі.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі 
- дүние жүзінің мемлекеттері  үшін өзекті, 
ортақ мәселе. Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  Н .Н а з а р б а е в  р е с п у б л и к а 
тұрғындарына; «Жемқорлық біздің өмірімізге 
әртүрлі салаға терең еніп келеді, жемқорлық 
– экономикамызды түсіреді, құртады» - деп 
айтқан болатын. Елбасы жемқорлық мәселесін 
көптеген жылдар бойы қатаң бақылауға алып 
жүр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
саясатын насихаттау бойынша, 2014 жылдың 
сәуір, мамыр айларында Батыс Қазақстан 
облысы бойынша Экономикалық қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
департаменті  яғни,  қаржы полициясы  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 31 наурыздағы №308 қаулысымен 
бекітілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
іс–қимыл жөніндегі «2011-2015 жылдарға 
арналған салалық бағдарламаны» іске асыру 
шеңберінде, жастарды сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес мәселесіне тарту мақсатында 
Батыс Қазақстан  облысының жастар саясаты 
мәселелері бойынша басқармасы мен  Орал  
қаласының студенттер альянсымен бірлесе 
отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында 
және ғаламтор желіс інде кең көлемде 
жариялай отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы флэш-моб түрінде акция  өтк ізді. 
Бұл шараға қаламыздың оқу орындарының 
студенттері  белсене қатысты. 

С т у д е н т  ж а с т а р д ы ң  а р а с ы н д а 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

мақсатында жүргізіледі. Бүгінгі күннің ең 
ө з е к т і  м ә с е л е л е р і н і ң  б і р і - с ы б а й л а с 
жемқорлыққа қарсы күресу. Шаралардың 
барлығы да маңызды болғанымен, студенттер 
арасындағы құқықтық сананы және азаматтық 
ұстанымдарын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнаманы бұзу көріністеріне төзбеушілік 
көзқарасын қалыптастыру мақсатында 
өткізілген кезекті “Таза сессия” акциясының 
орны ерекше. «Таза сессия» акциясының 
барысында жо ғары оқ у орындарының 
студенттері мен оқытушылары арасында 
жасырын сауалнама жүргізіледі. Бұл шараның 
басты мақсаты – парақор оқытушыларды 
анықтау емес, студенттердің қ ұқықтық 
сауатын арттыру. Оларды сессияны пара 
бермей-ақ, өз күшімен, өз білімімен тапсыруға 
үгіттеу. Сонымен қатар бұл шара студент 
жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресте белсенділік танытып, әрбір сессияның 
таза өтуіне мүмкіндік береді. 

Әрбір азамат өз ін ің конституциялық 
құқығын қорғауға міндетті, қандай да бол-
масын «қолы да, жолы да ұзын» адам-
дар азаматтардың құқығын таптап, заңсыз 
әрекеттерге баратын болса, әділдікті орнату-
шы құқық қорғау органдары. «Тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды 
қақ жарып, турасын айтып, әділдікке жүгінген 
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел 
болып, еңсесі биік  мемлекеттің қатарына 
қосылып, Мәңгілік Елге  жетуді көздеп отырған 
шақта сол адами қалып-парасат биігінен 
көрінуге тиіспіз.
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Welcome to WKSU, Mr Sцylence!

Мәңгілік ел құрып, мақсатымен мүддесі бір, бір халық 
атанып отырмыз. Ұлт көшбасшысының атап көрсеткен 
«Мәңгілік Ел – ата –бабаларымыздың сан мың жылдан 
бергі асыл арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі 
тең қатынас құру» еді бүгінгі таңда осы аңсаған арманның 
ішінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл бағытта Қазақстан 2050 
стратегиясы басты назарға алынғаны білім саласы. Бұл білім 
саласында оқыту үрдісіндегі заманауи технологияларды 
меңгеріп тәжірибе алмасулар басты назарда. Осы мақсатта 
М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ-ті ІІ курс биология және 
экология магистранттары Ресей Федерациясы, Қалмақ 
Республикасында Қалмақ Мемлекеттік Университетінде 
халықаралық тәжірибе алмасудан өттік. 

Тәжірибе алмасу

Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр 
білімділер ғасыры болмақ. Қазіргі кезде біздің қоғамымыз 
дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық 
кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты 
барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар біздің 
қызметіміздің барлық салаларына енуі болып табылады. 

Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандырудың басты 
мақсаты – заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның 
шарттарына сәйкес студенттерді тұрмыстық, қоғамдық және 
кәсіптік өмір салаларына толық әрі тиімді араластыру болып 
табылады. 

Сеулдік ғалым университетімізде

Оңтүстік Корея ақпараттық-телекоммуникациялық 
технологияларды қолдану жөнінен әлемде көшбасшы болып 
отыр. Біздің университетіміз, яғни М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетіне академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша физика-математика факультетінің 
студенттері мен магистранттарына «Интеренет қауіпсіздігінің 
электрондық коммерциясы және ақпараттық технологиясы» 
пәнінен дәріс оқуға Сунгконгхое университетінен (Sungkonghoe 
university, Оңтүстік Корея Республикасы, Сеул қаласы) 
ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар 
докторы Ли Джон Хюн (Lee Jong Hyun) келді. 

Ли Джон Хюн (Lee Jong Hyun) 11 қаңтарда 1975 жылы 
Оңтүстік Корея Республикасы, Сеул қаласында дүниеге 
келген. 1997 жылы Семиюнг университетінде (Semyung 
University) Электроника (Electronic Engineering) мамандығы 
бойынша инженер бакалавр дәрежесін алып, ары қарай оқуын 
жалғастырып, 1999 жылы магистр атағын алып шықты. 2007 
жылы Ли Джонг Хьюн (Lee Jong Hyun) Инха университетінен 
(Inha University) докторлық бағдарламасының толық курсын 
аяқтап шыққан.

Ақпан айының 28-і мен мамыр айының 6-сы аралығында 
«Физика», «Математика» мамандығының магистранттары  
болып «Интеренет қауіпсіздігінің электрондық коммерциясы 
және ақпараттық технологиясы» пәнінен Ли Джон Хюн 
мырзадан дәріс тыңдадық. Дәрісте интернет, инновациялық 
технологиялар қауіпсіздігі, сандық технологиялардың түрлері, 
интернет телефон сервисі, интернет-сауда туралы біраз 
мәліметтер алдық. Дәрісті ағылшын тілінде жүргізді. Біздер 
бұл дәрістерден қызықты да қажетті мағлұматтар, сондай-ақ 
корей халқының тұрмыс-тіршілігі, білімі, жаңа инновациялық 
технологияларының түрлері  жайындағы әңгімесімен бөлісті. 
Жалпы Корея мен Қазақстан арасындағы инновациялық 
технологиялардың дамуының арасындағы айырмашылықтар 
мен артықшылықтар жөнінде пікір алмастық. Осы дәріс 
соңында сол пән бойынша жазбаша түрде емтихан тапсырдық 
және де осы курсты бітіргенімізді растайтын сертификат 
табысталды.

Қазіргі талапқа сай жаңа технологиялар – берілетін 
білім деңгейінің кеңейтілуінің және білім алушылардың 
білім дәрежесінің артуын талап етіп отыр. Бізге осындай 
шетелмен байланыс орнататын білікті ұстаздардың дәріс 
оқуы студенттерге, магистранттарға көп пайдасын тигізері 
анық. Алдағы уақытта алған білімімізді мақала, диссертация 
жазуда қолданамыз деп ойлаймын. Сондықтан да біздің 
университетімізде осындай шаралар өз жалғасын таба берсе 
деген ойдамын.

Жаннұр ШАҢОВА,
Физика мамандығының 1курс магистранты

Profile: Mr Orhan Söylence
             Professor from Turkey
             Columbia University – 1988-1994

Professor Orhan Söylence studied Central Asian Cultural 
History at MEALAC department of  the university. As he said, 
MEALAC means Middle East & Asian Language & Cultures. 
The topic of his research work is “Preserving Kazakh Cultural 
Identity after 1985.” And he asked the master students of the 
foreign language speciality:

 What happened after 1985?
…Perestroika
 Yes
These words and figures were on the board:
1924 – the USSR foundation 
1930 – Collectivization
-hunger- 3 mln Kazakhs died
1937-38 – exile, execution
- What is national identity formed of? – he asked.
- language 
- traditions & customs 
- culture 
- people 
- land 
Antony Smith wrote all about these in his book «National Identity». 
According to Mr Söylence, the Russian language was essential 

in the Soviet period: «If you wanna have a good job you have to know 
Russian». The Russian language is «lingua franca».

- Do you know Nemat Kelimbetov? He is historian and folklorist 
who researched Orhon Inscriptions 725-/732-/735. Kultegin, Bumyn 
Kagan, Tonyhkuk.

V. Radlov was the first who could learn Chinese chronicles and 
Orhon inscriptions. He could figure words Tengri & Turk.

1071-1072  – written Mahmut Kaşkarlı’s «Divani Lugati’t Turk» and 

Jusuf Balasaguni’s «Kutadgu Bilig». (Note for everybody: go to the 
Museum of Local Lore!). Kutadgu means good, blessed. 4 goodness:

- justice;
- mind;
- life after life;
- thanksfulness.
1986 – «Желтоқсан uprising»
October 1917 – Revolution
Usul-i Cedid – new method of teaching, “no science” at school, 

illiterate people 
1910-16-17 – books of Ismail Gasprinski, Ahmet Baitursynov, 

Ibrai Altynsarin, Myrzhakyp Dulatov.
So Mr Orhan Söylence’s conclusion: «Literature is vessel to 

occupy Soviet people». 
Well done. We are grateful. To be continued…

                                              Master student Nurgul KILISHEVA

ІX Республиканская педагогическая олимпиада 

   «Талантливый учитель –       
                                        одаренным детям»

Сфера образования является одним из приоритетных направлений 
в развитии государства. Президент Н.Назарбаев в Стратегии «Казахстан 
– 2050» особое внимание уделяет государственной поддержке и 
стимулированию труда педагогических работников, отмечая, что знания и 
профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы 
образования, подготовки и переподготовки кадров.

Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан с 3 по 5 мая 2014 года на 
базе республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» 
(г. Щучинск) провел ІX Республиканскую педагогическую олимпиаду 
«Талантливый учитель – одаренным детям» с целью повышения значимости 
профессионального педагогического образования и педагогической 
профессии, выявления наиболее талантливой педагогически -
ориентированной молодежи.

В качестве членов жюри Педагогической олимпиады были приглашены 
преподаватели ВУЗов, гуманитарных колледжей, учителя и психологи высшей 
категории, директора региональных научно-практических центров, школ.

В олимпиаде приняла участие магистрант физико-математического 
факультета Гульдана Биржановна Сергазиева, заняв почетное третье ме-
сто. Всего в олимпиаде приняли участие 390 участников со всех регионов 
республики. Из них 14 команд старшеклассников и 8 команд студентов 
колледжей и вузов.

Тәжірибе алмасу барысында биология ғылымдарының 
кандидаты ботаника және зоология кафедрасының кафедра 
меңгерушісі Музаев Валентин Манцаевич «Биоразнобразие 
позвоночных животных Калмыкии» тақырыбына лекция, 
биология ғылымдарының кандидаты жалпы биология 
және физиология кафедрасының доценті Лазарева М.Г 
«Классификация природно-антропогенных ландшафтов» 
тақырыбына ашық семинар оздырылды. Семинар барысында 
аталған университеттің магистранттары мен аспиранттары 
тақырыпқа сай тың материалдармен таныстырды. Ақбөкендерді 
қорғау мақсатында құрылған Элиста қаласынан 80 шақырым 
жерде орналасқан «Жабайы жануарлар орталығында»  
сабағымыздың келесі күні жалғасты. Бұл орталықта ақбөкендер 
арнайы қоршалған қорғау ішінде еркіндікте өмір сүретіндіктерін 
көріп бақыладық. Сонымен қатар түйеқұс, жабайы үйрек, 
қабан, ат пони өсіріледі. Ақбөкендер күніне қала мектептерінде 
шаралар ұйымдастырылып, оқушылар арасында мәнерлеп оқу, 
сурет сайыстары өткізілді. Манычи қорығында «Қызғалдақтар» 
фестивалі ұйымдастырылып, осы өлкедегі қызғалдақтар түрі 

туралы таныстырылым болды, осы шараға белсене қатынасып, 
келушілер арасында қызғалдақтарды қорғау мақсатында 
іс-шаралар жүргізгеніміз үшін арнайы Қалмақ мемлекеттік 
спорт, туризм және жастар саясаты министрлігінде қонақта 
болып, Министр А.Гедерим «Алғыс хатпен» марапаттады. 
Жалпы тәжірибе алмасуға арналған іс сапар барысында сол 
елдің мәденитімен, тілімен де дінімен таныс болдық. Ол елдің 
азаматтары сөз барысында біздің тәуелсіз мемлекетімізге, өз 
тілімізде сабақтар өтетін мектептеріміз бар екендігіне қызыға 
қарайтындықтарын да білдік. Осындай көптеген іс шараның 
басы қасында 10 күндей болып, ҚалмГУ ректоры Б.К Салаев 
мырзаның қабылдауында болып сертификат табысталды. 
Үлкен жолдан үлкен жүкпен, үлкен оймен оралдық. Осындай 
жетістіктерге жетуге үлкен мүмкіндік туғызып отырған 
универиситетімізге және ректор академик Асхат Сәлімұлы 
Иманғалиевке алғысымыз шексіз.

Ульяна БИСЕНГАЛИЕВА, 
2-курс биология магистранты 

Стажировка в Калмыкии
Я, Нурманова Аягуз Каиргалиевна, магистрант 2 курса 

специальности истории факультета истории и права, в  
период с 21 по 30 апреля проходила научно-исследо-
вательскую стажировку в Калмыцком государственном 
университете в городе Элиста (Респуб́лика Калмыкия). 
КалмГУ является одним из организаторов и активных 
членов международной Ассоциации университетов 
Прикаспийских государств, объединяющей 36 универси-
тетов  и НИИ России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
На протяжении многих лет в Калмыцком госуниверситете 
действует система привлечения студентов к научно-ис-
следовательской работе, что обеспечивает тесную инте-
грацию образовательного процесса с наукой. 

Программа прохождения стажировки включала в себя 
знакомство с деятельностью университета и процессом 
обучения, ознакомление с основными научно-исследо-
вательскими направлениями гуманитарного факультета, 
прохождение курса лекций, ознакомление с материалами 
электронной базы и библиотеки университета по теме 
диссертации.

В период стажировки мною был прослушан курс 
лекций, объединенных под общей темой «История 
Калмыкии». Научным руководителем стажировки был 
заведующий кафедрой истории России, профессор 
А.Н.Команджаев. Прослушаны курсы лекций докторов 

и кандидатов исторических наук РФ. Руководитель маги-
стерской программы д.и.н., профессор А.Н.Команджаев 
проконсультировал по теме магистерской диссертации 
«Развитие краеведения Западного Казахстана». Работала 
над составлением библиографии по теме магистерской 
диссертации, работала в с фондами национальной  би-
блиотеки им. Амур-Санана и научной библиотеки КалмГУ. 
В частности ознакомилась с новейшими достижениями и 
современными принципами научно-исследовательских 
работ, апробировала методики работы над историческими 
и архивными документами. Также во время стажировки 
посещала этнический музей Центрального университета 
национальностей. В ходе стажировки была ознакомлена с 
электронным и каталоговым фондом, библиографическими 
базами обширной библиотеки при Калмыцком институте 
гуманитарных исследований. 

Итогом прохождения научно-исследовательской стажи-
ровки стал международный обмен и сотрудничество в обла-
сти научных исследований и образования в сфере культуры. 
По завершении стажировки нам вручили сертификаты. Я 
хочу от имени всех магистрантов, прошедших стажировку в 
КалмГУ, выразить благодарность и пожелать успехов всему 
профессорско-преподавательскому коллективу, а также 
выразить свою признательность руководству нашего уни-
верситета за возможность стажировки в зарубежном вузе.  
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Учиться - расти
Академическая мобильность все больше входит в 

жизнь студентов ЗКГУ. Возможность получить знания в 
университетах ближнего и дальнего зарубежья в этом 
учебном году получили десятки студентов и магистрантов. 

У Нурсултана Даупаева, студента 3 курса физико-мате-
матического факультета специальности информатики, семе-
стровая учеба в университете имени Отто фон Герике города 
Магдебург (Германия) – вторая поездка за рубеж. Впервые за 
границей, и тоже по академической мобильности, Нурсултан 
побывал в Польше. И вот теперь – шесть месяцев в Германии.

Сказать, что было интересно – практически не сказать 
ничего. 

-Я обучался по программе академической мобильности в 
Магдебургском университете имени Отто фон Герике с 1 октября 
2013 года по 1 апреля 2014 года. За полгода учебы освоил курсы 
робототехники и вычисления аппаратных устройств. Знания, 
полученные в Магдебурге, просто колоссальные. Ими стоило 
поделиться, - рассказывает о своей поездке Нурсултан. 

Под руководством преподавателя, директора департамента 
инновационных технологий Даурена Гариповича Габдуллаева 
он начал преподавать в родном вузе курсы по роботостроению. 

-Делиться знаниями так же интересно, как познавать новое. 
Начав преподавание, понял, что мне элементарно не хватает 
слов. Еще со школы для меня главным предметом была 
информатика и все, что связано с компьютерами, и литература 
была не в почете. Признаюсь – начал со школьной программы, 
с прозы Пушкина. Никогда не думал, что буду с увлечением 
читать «Капитанскую дочку». Тут я вспомнил слова куратора 
факультета информатики Christian Rossl, которыми он мотивиро-
вал студентов: «Будьте голодны образованием!». Каждая лекция 
этого преподавателя - как просмотр долгожданного интересного 
фильма в кинотеатре. Разом в аудитории собирается человек 

  59 дней командировочных,, 
или Первая поездка за границу

Да-да, именно на 59 дней нам выписали командировочный 
лист для того, чтобы мы прошли обучение по обмену в Казахстане 
городе Уральске. Там нас ожидал Западно-Казахстанский государ-
ственный университет им.М. Утемисова, который тепло принял нас 
в свои крепкие объятья. 

Мы – это 5 ребят из России, города Уфы, студенты Башкирского 
государственного педагогического университета им.М.Акмуллы 
я, Виктория Алексеева, Дилара Хусанутдинова, Рустем Хамитов, 
Ильнур Нударисов, Даниил Бикметов. Кому-то пришлось досрочно 
подготовить номер на студенческую весну и, бросив все, уехать. 
Кто-то бежал от самого себя в поисках новых эмоций. А лично мне 
пришлось пожертвовать отчетным концертом моего ансамбля 
бального танца, еще - смириться с празднованием дня рождения 
в чужой стране. 

Поездка на два месяца очень пугала, так как нас ожидала 
разлука с родными и близкими, незнакомый город и новое место 
обучения.

Обучение по обмену для меня казалось чем- то неизвестным 
и непонятным. Однако, когда заместитель кафедры географии, 
профессор, доктор географических наук, профессор Шакиров 
Альберт Вазифович предложил командировку, то после некоторых 
колебаний наша любознательность и жажда приключений взяли 
вверх и мы согласились. Было довольно таки сложно собрать вещи 
на два месяца, так как мы попадали в межсезонье, а, к сожалению, 
всего предусмотреть нельзя. Однако собрав чемоданы, мы поеха-
ли впервые пересекать границу России -матушки. Дорога из Уфы 
в Уральск в общей сложности заняла около 20 часов. Встретили 

нас очень хорошо, сразу же разместив в общежитии квартирного 
типа. В первое время было непривычно и немного сложно. Для нас 
было шокирующим, что пара, а точнее «урок» длится 50 минут, а 
не привычные нам полтора часа. Также мы были удивлены кредит-
ной системе и такой форме работы, как СРСП (самостоятельная 
работа студентов с преподавателями). В нашей группе учится 25 
человек, и поэтому мы привыкли к шуму и гаму, однако здесь в 
группах стабильно 5-7 человек максимум, что нас очень удивило. 
Еще здесь есть студенческий декан – это обычный студент, кото-
рый частично руководит учебным процессом и входит в состав 
студенческого самоуправления.

Уже в первую неделю обучения мы совершенно случайно 
приняли участие в международном географическом турнире, 
который проходил online с командами Западно-Казахстанского 
государственного университета им.М.Утемисова и Оренбургского 
государственного университета. Турнир прошел очень интересно 
и познавательно, возможно на следующий год наш университет  
будет  организовывать это мероприятие. Традиции и устои на-
ложили свой отпечаток только с лучшей стороны. Чего только 
стоит чудесный праздник «Наурыз», который активно отмечается 
на естественно-географическом факультете! Это когда препода-
ватели и студенты готовят угощения, поют песни и погружаются 
в атмосферу празднества, встречая весну. В основном наши 
университеты похожи: студенты так же ходят на пары, активно 
участвуют в студенческих мероприятиях и преподаватели всегда 
готовые помочь и подсказать. 

Город Уральск запомнился мне чудесной стариной архитек-
турой, пронизанных системой каналов. Особенно впечатляет ве-
чернее освещение проспекта Дружбы, мемориал парка Победы и 
ротонды. Также своими степными ветрами и резкой сменой погоды.

За два месяца обучения в Уральске мы получили массу 
впечатлений, огромный опыт и новых друзей. Это путешествие 
останется в памяти на долгие годы и даст нам стимул к дальней-
шему развитию.

Виктория АЛЕКСЕЕВА, 
студентка БГПУ им. М.М.Акмуллы, Уфа  

Юридическое образование 
БЕЗ ГРАНИЦ

Студенты Западно-Казахстанского государственного 
университета им. Махамбета Утемисова, прошли обучение 
в Саратовской государственной юридической академии по 
программе международной академической мобильности. 

Месяц обучения в Саратове был насыщенным. 
Меж дународным отделом СГЮА под руководством 
Л.Ю.Лазеровой была организована интересная культурная 
программа по ознакомлению с достопримечательностями 
Саратова. 

Сама академия состоит из  8 институтов. Мы занимались 
в институте прокуратуры. Мы побывали с экскурсией в библи-
отеке, где собрано большое количество  редких книг. Прошли 
регистрацию в электронной библиотеке, где нашли книги по 
изучению юриспруденции зарубежных авторов.

Мы прослушали курс по дисциплинам: Уголовное право 
РФ, Гражданское право РФ (Особенная часть), Адвокатура 
РФ, Адвокатская деятельность в международной практике. 
В процессе учебы участвовали в научной конференции 
«Проблема и перспективы цивилистического процесса». 

Выражаем благодарность руководству ЗКГ У и 
Международному отделу за прекрасную возможность рас-
ширить кругозор, обучиться новым дисциплинам. 

Студенты факультета истории и права 
Нургуль Айдынгалиева, Алтын Елеукенова, Георгий 

Куликов, Гулим Муканова, Айгуль Тагберлиева 

ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА БЛАГО ОБРАЗОВАНИЯ

Студенты Института правоохранительной деятельности 
Саратовской государственной юридической академии 
Никита Буштец, Райля Казиева, Айдар Кинжигалиев, 
Эльдар Нугманов в период с 11 марта по 5 апреля 2014 
года обучались в ЗКГУ им. М.Утемисова по программе 
международной академической мобильности студентов.

За период обучения в ЗКГУ им. М.Утемисова мы узнали 
много нового, расширив свои знания в области политической 
системы Республики Казахстан. Также подробно ознакомились с 
судебной системой, статусом судей Республики Казахстан, более 
подробно остановившись на структуре правоохранительной 
системы. Нам было крайне интересно присутствовать на 
лекциях Махашевой Б.Б. и Батырова А.Б. Детально изучили 
гражданское право и получили уникальные сведения для 
сравнительно-правового анализа выпускной работы. В рамках 
программы мы обзорно изучили гражданское, уголовное, 
трудовое и административное законодательства. В особенности 
нам понравились лекции декана факультета истории и права 
Мухлисовой З.К., которые были насыщенны атмосферой заин-
тересованности, оживления. Методика преподавания лектора 
необыкновенно интересна и познавательна.

Вместе с преподавателем Батыровым Алтаем Батыровичем 
наша группа посетила центр судебной медицины (Западно-
Казахстанский филиал). Начальник центра судебной медицины 
Бисенбаев Бауыржан Ергалиевич познакомил нас с работой 

пятьсот. С другой стороны, пропустить лекцию – значит показать 
недисциплинированность или неорганизованность. И грозит 
потерей доверия преподавателя. 

Пример самообразования получил Нурсултан, общаясь со 
студентом из Китая. Динг Ли, который учился с ним на одном 
факультете, повторял: учиться – значит расти. Он умудрялся 
заниматься по 8 часов в день!

-Для меня это было чем-то невозможным, но видя, как он 
«съедал» материал, втянулся в такой график учебы. И полу-
чилось! Даже нашел время заниматься дзюдо.

Более того, заняв первое место в отборочном туре на 
внутриуниверситетском турнире, Нурсултан вошел в состав 
сборной университета им. Отто фон Герике. Для участия 
в универсиаде Германии руководство Магдебургского 
университета просило казахстанскую сторону продлить 
пребывание студента на период соревнований.

Свое будущее Нурсултан Даупаев связывает с изучением 
компьютерных технологий. И благодарит руководство ЗКГУ, 
международный отдел за уникальную возможность погружения 
в мир науки в зарубежных вузах. 

учреждения. Мы посетили морг, где присутствовали на вскрытии. 
Эксперт-криминалист рассказал о своей деятельности, 
наглядно демонстрируя свою работу. Далее была обзорная 
экскурсия по химической  и биологической лабораториям центра 
судебной медицины. 

На день открытых дверей мы побывали в городском суде. 
Судья Байменов Дастан Курманбекович рассказал нам о Законе 
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан». У нас была возможность посетить 
судебный процесс, по окончании которого мы встретились 
с председателем городского суда Мамбетовым Биржаном 
Екпиновичем.

Интересной и познавательной была встреча с председателем 
специализированного суда по административным делам и 
председателем союза судей Западно-Казахстанской области 
Ищановым Галымжаном Султашевичем, который рассказал 
нам много интересного о специфике своей работы и дея-
тельности суда. Особенно было приятно узнать, что Ищанов 
Галымжан Султашевич является выпускником Саратовской 
государственной юридической академии.  

Самые главные ценности любого вуза – это его история, 
авторитетные и мудрые преподаватели, которые верно служат и 
целиком отдаются своему нелегкому ремеслу. Именно с такими 
людьми мы встретились за время учебы в ЗКГУ. 

Мы выражаем сердечную благодарность к.и.н., декану 
факультета истории и права Мухлисовой З.К., заведующей 
кафедрой правовых дисциплин Сериковой Л.С., профессорско-
преподавательскому составу кафедры в лице преподавателей 
Нуржановой А. К., Аманбаевой А. М., Батырову А. Б., Махашевой 
Б. Б., Имангазиеву М. М., Назаркуловой Л. Т., Куставлетову Х.М., 
Темергалиевой А.Т., Хабиевой Э. С.

Исходя из взаимного стремления народов Казахстана и 
России развивать дружбу и доверие, а также имея общие цели 
в области образования и научных исследований, мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением, студенты СГЮА
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Много народов – один мир
26 апреля 2014 года в Ульяновском 

государственном педагогическом уни -
верситете имени И.Н.Ульянова проходил 
Международный фестиваль языков «Много 
народов – один мир». Мероприятие проводи-
лось в рамках фестиваля «Дни Европы» при 
поддержке правительства Ульяновской обла-
сти РФ, немецкого культурного центра имени 
Гете (г.Москва) и фонда «Ульяновск – культур-
ная столица» с участием Председательства 
Евросоюза в Российской Федерации, Совета 
Европы, культурного фонда имени Р.Боша. 

Делегация нашего Западно-Казахстанского 
государс твенного универс итета имени 
Махамбета Утемисова приняла участие в дан-
ном фестивале в составе зав.кафедрой прак-
тического курса изучения языков к.п.н., доцента 
Дины Жаксыгалиевны Кусаиновой и студентов: 
Зинат Касымовой, студентки 2-го курса специ-
альности «традиционное музыкальное искус-
ство» факультета культуры и искусства (она 
исполняла народную мелодию в жанре «терме»  «Желкілдек»), 
Адилета Орашева, студента 3-курса специальности «культур-
но-досуговая работа»  факультета культуры и искусства (он 
исполнял песню «Моя родина», музыка Нургисы Тлендиева, 
стихи Кадыра Мырзалиева), Ботакоз Мурзахметовой и Аселхан 
Амангалиевой, студенток 3-курса специальности «хорео-
графия» факультета культуры и искусства (они исполняли 
народный казахский танец «Айпара». Дина Жаксыгалиевна 
Кусаинова представила на фестивале презентацию казахского 
языка. В процессе перезентации участники и гости фестиваля 
узнали об истории формирования и развития казахского языка, 
проявили огромный интерес к обычаям и традициям казахского 
народа. Во время презентации студенты выучили несколько 
слов приветствия и прощания на казахском языке. Ботакоз 
Мурзахметова, Аселхан Амангалиева и Зинат Касымова 

презентовали красивые национальные казахские костюмы, 
которые вызвали восхищение у аудитории. После презента-
ции проходил интернациональный концерт, на котором наши 
студенты выступили с вышеуказанными номерами. 

Наряду с этим на фестивале были представлены англий-
ский, армянский, болгарский, голландский, греческий, испан-
ский, итальянский, французский, иврит, китайский, латинский, 
немецкий, польский, татарский, чувашский и другие языки. 
Целью фестиваля было развитие интереса к языкам мира, 
решение проблемы межкультурного диалога, укрепления 
дружбы между народамии развитие культурных связей между 
представителями различных культур. Организаторами фести-
валя было отмечена познавательная презентация казахского 
языка и яркое выступление наших студентов, которое стало 
украшением фестиваля.

В период с 4 по 10 мая 2014 года проректор по учебно-
методической работе Галия Кайдаровна Жусупкалиева 
приняла участие в Азиатском учебном тур-семинаре для 
топ-менеджеров казахстанских вузов «Стратегический 
менеджмент в высшем образовании: международные 
тенденции и практика». 

Цель программы – ознакомление с современными 
мировыми тенденциями развития эффективных и 
инновационных стратегий в образовательном лидерстве 
и управлении образованием.

Группа казахстанской делегации из 25 человек, в кото-
рую вошли ректоры, проректора, деканы и руководители 
отделов сначала прибыли в Сингапур. Сингапур - одно из 
самых высокоразвитых государств Азиатского континента. 
Интенсивное внедрение новых технологий и огромный торговый 
оборот помогли Сингапуру сегодня динамично развиваться.

Главной целью жизни сингапурцев был и остается 
высокий уровень заработка и высокая должность в именитой 
компании, настойчивость в достижении чего превращена в 
общую социальную манию. Поэтому образование в Сингапуре 
является приоритетным направлением социальной политики. 

С и с т е м а  о б р а з о в а н и я  в  С и н г а п у р е  п о с т р о е н а 
по британскому принципу и подразумевает гармоничное 
воспитание человека – совокупность его нравственного, 
интеллектуального, физического, социального и эстетического 
развития. 

С появлением глобализации и наукоёмкой экономики, 
экономический прогресс и успех больше не зависят от природных 
ресурсов, величины страны или её местонахождения, а скорее 
от её способности приумножать богатство посредством 
применения знаний, идей и нововведений. И именно 
образование даёт возможность странам повышать уровень 
знаний, новаторства и творчества. Поскольку для создания 
наукоёмкой экономики необходим новый стиль мышления, в 
Сингапуре было принято решение создать новую систему приёма 
в университеты. Она позволила отбирать студентов, которые 
помимо знания содержания того или иного предмета обладают 
способностью обосновывать выводы, думать логически, быть 
изобретательными и творческими людьми. Такая система 
приёма делает преподавание более эффективным, поощряет 
гибкость, инициативу и творчество в школах. 

Сингапурская средняя школа имеет свои характерные черты. 
Во всех школах преподавание ведётся на двух языках – английском 
и китайском. С ранних лет в детях воспитывают терпимое и 
доброжелательное отношение к разным национальностям и 
религиям, поскольку Сингапур является многонациональным 
и многоязычным государством. И это является залогом про-
цветания общества. Каждый ребёнок в Сингапуре с 6 до 16 лет, 
независимо от национальности и вероисповедания, получает 
общее 10-летнее образование: в начальной школе 6 лет и 4 года 
в средней школе. Приоритетными направлениями образования 
являются не гуманитарные науки, а технические, естественные 
науки и математика. В школах действует принцип разделения 
детей на потоки по способностям к учёбе и обучение потоков по 
соответствующим их уровню программам. 

Сейчас Сингапур старается развивать три основных 

экономических направления - здравоохранение, биомедицину 
и образование. 

В Сингапуре действуют 3 государственных университета: 
Наньянгский Технологический Университет, Национальный 
Университет Сингапура и Сингапурский Университет 
Менеджмента. Все три университета в рейтинговой системе 
Times Higher Education - QS входят в число 100 лучших вузов 
мира.

Сегодня страна стремится стать глобальным образова-
тельным центром, и ее правительство вложило миллионы 
долларов в создание мощной образовательной сети в регионе 
Юго-Восточной Азии. 

Следующим пунктом прибытия нашей делегации был 
Гонконг.

Гонконг – крупнейший финансовый, экономический центр, 
один из основных в мире. Самые большие организации и 
промышленные объединения разместили здесь свои офисы. 

Культура Гонконга сформировалась на пересечении 
к и т а й с к и х  н а р о д н ы х  т р а д и ц и й  и  о б р а з а  ж и з н и 
современного западного урбанистического общества. 
Многие жители сохраняют элементы культуры своих 
предков, переселившихся из различных провинций и 
районов Китая – кантонцев, хакка, танка, хоккло и др.  
Начальное (обязательное с 1971г.), среднее и высшее образо-
вание в Гонконге бесплатное или с незначительной доплатой. 
Платными являются детские сады, специальные частные 
школы и курсы. Уровень грамотности – 93,5%. 

На протяжении длительного периода Великобритания 

владела Гонконгом как колонией, по этой причине английская 
система обучения плотно укоренилась на территории. В общем 
количестве на территории функционирует 9 государственных 
и незначительное количество частных учебных заведений. 
Кроме престижного Университета Гонконга популярны и 
такие учреждения, как Китайский университет и Гонконгский 
университет науки и техники.

Образование в Гонконге считается одним из лучших в мире, 
но достигается такое высокое звание не просто. В детских 
садах и школах главенствует дух соперничества и стремле-
ния к совершенству. На места в престижных университетах 
и привлекательных компаниях могут рассчитывать только те 
ученики, что занимают верхние строчки в учебном рейтинге 
школы или класса.

Согласно британской системе обучения, получив среднее 
образование в Гонконге, молодежь в течение 2-х лет проходит 
подготовку для получения высшего образования. Эта под-
готовка осуществляется по разным специальным направле-
ниям. Затем, после успешной сдачи экзаменов, у гонконгских 
абитуриентов есть возможность получить свидетельство о 
прохождении продвинутого уровня обучения (HKALE) или по-
ступить в любой вуз Гонконга.

Университет Гонконга занимает лидирующие позиции в 
рейтинге образцовых учебных азиатских заведений, а среди 
мировых престижнейших университетов он на 21 месте согласно 
информации британского периодического издания Times Higher 
Education Supplement. Проживают студенты в кампусе, который 
соединен с главным зданием. Таким образом, сформирован 
целостный студенческий городок, инфраструктура которого 
достаточно развита, условия проживания комфортные. 
На территории находятся лекционные залы, аудитории, 
библиотека, спортклуб, бассейн, общежитие и прочие здания. 

 Китайский университет Гонконга основан более 40 лет 
назад с целью объединить вековые традиции и современность, 
Китай и Запад. При университете открыты несколько колледжей, 
это помогает поддерживать связь между преподавателями 
и студентами на протяжении всего обучения. Резиденция 
университета составляет 134 га. Обучающихся более 20 тысяч, 
кадровый состав более 5 тысяч человек. Позиции университета 
в рейтинговой системе QS World University Rankings: 29 место 
в 2013 году.

Для тех, чье студенчество уже давно позади, в Гонконге 
существуют программы MBA (магистратура) – и это, может быть, 
еще более перспективно. За последние пять лет в Гонконге 
число студентов МВА из Америки выросло на 114%, число 
студентов из Европы – на 135%. Это говорит о том, что западный 
мир внимательно следит за тем, что происходит в Гонконге. Для 
тех, чей бизнес так или иначе связан с Азией, МВА в Гонконге 
– отличная возможность посмотреть на экономический мир с 
азиатской точки зрения. Даже если в будущем не планируется 
оставаться в Азии, с дипломом азиатского МВА можно найти 
работу в международных компаниях и компаниях, которые 
сотрудничают с Китаем, Японией, Гонконгом, Сингапуром. Ведь 
работодатель крайне заинтересован, чтобы его сотрудники 
не просто разбирались в бизнесе и экономике, но и знали 
азиатскую специфику изнутри.

Кроме посещений университетов в программе нашей 
поездки было и прослушивание лекций известных мировых 
специалистов по управлению университетом. Это такие 
руководители, как профессор Арно Дэмейер – президент 
Сингапурского университета менеджмента, профессор Тан 
Чин Тьонг – советник президента Сингапурского университета 
менеджмента, профессор Бенджамин Ва – проректор 
Китайского университета Гонконга, профессор Ангелина Юен 
– вице президент Гонконгского политехнического университета, 
Самуэль Вон – старший научный сотрудник QS Азия и др.

Те м а т и к а  л е к ц и й б ы л а р а з л и ч н а:  «Гл о б а л ь н о е 
лидерство и будущее образования», «Мировые тенденции 
реформирования и модернизации системы высшего 
образования», «Международные инструменты для оценки 
высшего образования», «Создание и развитие национальных 
исследовательских университетов». 

Таким образом, данный тур-семинар в престижных 
университетах Юго-Восточной Азии показал, что  система 
высшего образования в условиях построения инновационной 
экономики превращается в одну из ведущих самостоятельных 
производящих отраслей, обеспечивающую приращение 
человеческого капитала. Все больше и больше стран (Китай, 
Гонконг, Сингапур и некоторые другие азиатские страны) ставят 
в качестве национальной стратегической задачи - всеобщее 
высшее образование и создание системы образования для 
взрослых на протяжении жизни. В Сингапуре, например, для 
обеспечения функционирования инновационной экономики 
определен нижний порог людей с высшим образованием, ко-
торый  к 2015 году должен быть не менее 40%. 

Сегодня  такая задача является одной из важнейших и для 
Казахстана, т.к. она претендует на достойное место в мировой 
экономике.

Я благодарна нашему Министерству образования и науки, 
а также ректору нашего университета Асхату Салимовичу 
Имангалиеву за то, что мне предоставили такую уникальную 
возможность – познакомиться с системой образования 
ведущих азиатских стран. Эта поездка позволила сделать 
важные выводы: опыт успешного развития образования 
данных азиатских стран мы сможем успешно применить 
как для совершенствования учебного процесса, так и для 
организационного развития нашего университета.

 
Г.К. ЖУСУПКАЛИЕВА,

к.п.н., доцент, проректор по научно-методической 
работе ЗКГУ 

Система образования в Сингапуре и Гонконге
МИРОВОЙ ОПЫТ
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«Түркі дүниясы ғылымының зерттеулері» атты халықаралық симпозиум биылғы жылы Түркияның Нигде 
университетінде өтті. Төрт жүзден аса ғалымдардың басын қосқан бұл шара түркі халықтарына ортақ рухани мұраны 
зерттеуге арналды. Симпозиум отырыстарында жиырма жеті мемлекет өкілдерінің баяндамалары талқыланды. 

Ғалымдар бас қосқан жиын Түркия төрінде
М.Әуезов, Ш.Уәлиханов, М.Шоқай, Р.Гамзатов, 
Т.Рысқұлов отырыстары болып, секцияларға 
бөл ін ген.  Өз баяндамам қ аз ір г і  қ азақ 
драматургиясындағы қазақ әйелі образының 
бейнеленуі мен психологизм мәселесіне 
арналғандықтан, Мұхтар Әуезов отырысында 
тыңдалып, талқыланды.

Қандастар қоныстанған Алтай туралы ...
Нигде қаласына қарайтын Ұлы жұрт ауда-

нында Алтай аталатын қазақтар қоныстанған 
ауыл бар екен. Алыстағы қандастарымыздың 
тұрмысымен танысудың да сәті түсті. Ұлы жұрт 
ауданының әкімі Ферхад Атар, Алтай ауылының 
әк імі Абай Орхундармен кездесіп, ауыл 
халқының  жағдайымен таныстық. Алтай ауы-
лына сол жердегі қазақтар Қытай елінен 1950  
жылдардан кейін  келген.  Алтай ауылының 
негізі 1955 жылы қаланған. Шағын ауылда 
қандастарымыз егін, мал шаруашылығымен 
айналысады екен. 125 адам қоныстанған ау-
ылда 35 үй түтінін түтетіп отыр. Үш күн бойы 
талқыланған халықаралық симпозиум тіл, 
әдебиетті зерттеу салаларына арналғандықтан, 
осы ауылда тұратын балалардың тілді меңгеру 
жағына көңіл аудардық. Шағын ауылдарында 
мектеп жоқ. Сондықтан балалар 18 шақырым 
жерде орналасқан аудан орталығындағы 
мектепте білім алады. Түркі тілі мен әдебиетін 
меңгереді. Барлық сабақты түрік тілінде 
оқиды екен. Мектепте қазақ тілін оқымайды. 
Ересектеулерінен сұрағанымызда, олардың 
ішінде жоғары оқу орындарында оқитындары 

тарихи архитектуралық ескерткіштері мен 
ғимараттарын сол күйінде сақтауға баса назар 
аударатындары бірден аңғарылады.

Рухани байланысы нық 
орнаған туыстас елдер

Си м п о з и у м ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р Н и гд е 
қаласының орталығындағы  Абылай хан 
атындағы саябаққа барып, баба ескерткішінің 
алдына гүл шоқтарын қойды. Саябақта Абылай 
хан ескерткіші Қазақстанның Түркиядағы 
елшісі Жансейіт Түймебаевтың бастамасымен 
орнатылған екен. Түрік  елінің қазақ елімен 
халықаралық байланысы тек экономикалық, са-
яси, әлеуметтік жағынан емес, ғылыми, мәдени 
байланысы нығайған рухани жақындығы 
артқан ел екендігін байқатады. Бұл рухани 
байланыс болашақта да арта берері сөзсіз.  

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА, 
ф.ғ.к., М. Өтемісов атындағы БҚМУ 

қауымдастырылған профессоры

Жүз жиырмадан астам оқу орны мен 
ғылыми зерттеу институттарының тіл мен 
әдебиет саласын зерттеуші ғалымдары бас 
қосқан сексен тоғыз отырыс үш күнге созылды. 

-Нигде университетінің Махмут Қашғари 
атындағы ғылыми зерттеу институтының ба-
стамасымен ұйымдастырылған халықаралық 
шара келер жылы Қазақстанда жалғасып, 
Қазақ қыздар мемлекеттік университетінде, 
үшінші жылы М. Ақмолла атындағы Башқұрт 
мемлекеттік педагогикалық университетінде 
жалғасатын болады, - деген Нигде университеті 
баспасөз қызметінің жетекшісі Zor Lokman 
симпозиумда талқыланған баяндамалардың 
алдағы уақытта халықаралық ғылыми басылым 
болып жарияланатынын жеткізді.

«М ұ н д а й х а л ы қ а р а л ы қ с и м п о з и у м 
жалғасын табу керек. Бүгінгі таңда түркі 
дүниясына ортақ зерттеулер қажет. Тегі туыс 
халықтардың тілдері де, әдебиеті де, рухани 
мұрасы ортақ. Бұл мұраларымызға ортақ мүдде 
тұрғысынан зерттеулер жүргізу қажет» дей 
келіп,  Нигде университетінің ректоры Adnan 
Görür мырза симпозиум жұмысына сәттілік 
тіледі. 

Симпозиумның әр отырысында төрт 
б а я н д а м а д а н  о қ ы л ы п ,  т а л қ ы л а н д ы . 
Ғалымдардың баяндамалары тақырыптары 
бойынша жүйеленген. Әр университеттің 
ғалымдары арнайы дәрістер де оқыды. 
М.Қашғари отырысы, М.Ергин, А.Байтұрсынұлы, 
Ш.Айтматов, М.Жұмабаев, М.Фраги, М.Ақмолла, 
С.Юлаев, Ғ.Тоқай, Ғ.Гулям, Қ.Жұбанұлы, 

Ұрпаққа мұра болар аға жолы
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің 80 жылдан 
астам тарихында өзіндік өрнегі бар із 
қалдырған тұлғалардың бірі Ұлы Отан 
соғысының ардагері, тарих ғылымының 
кандидаты, доцент Зейнолла Аманғалиұлы 
ағамыз арамызда жүрсе мамырдың 1-і күні 
95 жасқа толар еді.

1974 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтын үздік белгімен 
бітіргеннен  кейін, сол кездегі номенклатуралық 
дәрежедегі қоғамдық пәндер кафедраларының 
бірі – КПСС кафедрасына оқытушылық жұмысқа 
орналастым. Кафедра меңгерушісі – С.А. 
Елеуов мені кафедра мүшелерімен таныстыра 
отырып, мына ағаңыз Зейнақаң деген болады, 
осы ағаңнан тәжірибе алып, үйренсең әйтеуір 
қателеспейсің деп нығырлай сөйледі.

Зейнақаңды студент кезімде де кездестіргем, 
институт партия ұйымы жиналыстарында 
талқыланып жатқан мәселелер төңірегінде 
нақты ұсыныстар жасап, кемшілік терді 
жоюдың әдіс-жолдарын айқындап сөйлеген 
сөздеріне талай куә болғанбыз. Зейнақаң 
негізінен филология және физика-математика 
мамандықтары студенттеріне дәріс оқитын. 
Ол кезде аудиторияға 4-5 топты бір жинайды, 
шамамен 110 – 125-тей студент болады. 
Дәріс бір ырғақта үзілмей өтеді. Зейнақаң 
партия тарихы курсын оқыса да үзілді-кесілді 
тұжырым жасамай «солай деп білеміз»,  «міне, 
осы бағытта түсіну керек дейміз» деп өте сақ 
сөйлейтін.

Өмірдің өзі, тұрмыс адамды белгілі бір 
деңгейде тәрбиелейтін шығар! Бірақ туа біткен 
қасиет қай уақытта да байқалып тұрады емес 
пе?! Зейнақаң тұрмысынан бір интонация, бір 
қалыпты ерекше биязы мінезге бай адамдардың 
бірі. Асығып, асығыс шешім қабылдап, немесе 
дауыс көтеріп қалған кезін көрген емеспіз. Тек 
дәріс залынан саңқылдаған даусын естіп, «О! 
Зейнақаң ғой!» деп жүретінбіз.

1985 жылы СОКП ОК сәуір айында  Пленумы 
өтіп, партия басына М.С. Горбачев келіп бүкіл 
ел желігіп, желпініп жүрген кезде Зейнақаң 
«осының өзі анархиямен аяқталмас па екен?!» 
деп сақтана сөйлегені әлі есімде. Талай 
сыннан өтіп, соғыстың, тоталитарлық жүйенің 
ауыртпалықтарын бір кісідей көтеріп,  белгілі-
бір деңгейдегі қалыптасқан тұрақтылық пен 
тәртіпке зиян келмес пе екен деген ойлары 
болғандай.

70-80 жылдары КПСС тарихы кафедрасының 
ғылыми деңгейі өте жоғары тарих ғылымы кан-
дидаты деген ғылыми атақтары бар бірнеше 
тәжірибелі оқытушылар жұмыс жасады. 
Олардың ішінде А.Ф.Абоян, Х.Ж.Сүйінішәлиев, 
С.А.Елеуов, Ж.С.Серіков т.б. Осы «жұлдызды 
топтың» өзі Зейнақаңды қатты қадірлеп, сөз 
кезегін үнемі Зейнақаңнан күтіп отыратын. Ұжым 
мүшелері бірін-бірі қатты сыйлап, қадірлеп 
тұратын. Ғаламат жылылық сәуле шашқандай 
көңіл-күй кешетінбіз. Әрине осы атмосфера, 
тәртіп, дәстүр 20 жылдай кафедра басқарған 
Зейнолла Аманғалиұлы тәжірибесінің нәтижесі, 
жалғасы.  

Зейнақаң ғылым жолында үлкен табыстарға 
қол жеткізді. Тарихи танымды қалыптастырудың 
әдіснамалық – әдістерінің концептуалдық 
негіздерін қалады десек артық кетпеспіз. Тарих 
ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын 
алу мақсатымен «КПСС алғашқы бесжылдық 
ж ы л д а р ы н д а ғ ы ау ы л ш а руа ш ы л ы ғ ы н 
коллективтендіру процесінде жұмысшы табы 
мен шаруалар одағын нығайту жолындағы 
күресі» деген күрделі тақырыпты зерттеп, 
жұмысты табысты аяқтағаны көпке аян.

1991 жылы Зейнолла Аманғалиұлының 
А.С.Елагинмен бірлесе дайындаған  «Оралды 
қорғау» атты монографиясы жарық көрді. 
Монографияда 1919 жылғы азамат соғысы 
тарихындағы елеулі оқиға, ақгвардия әскери 

күштерінен Оралды қорғаудың 82 қантөгіс 
күндері туралы мәліметтер жинақталған. 

1919 жылы 18 маусымда «Красный боец» 
газетінде сол кездегі белгілі ақын Л.Котомкиннің:

Вашей мощью чудо деется:
Близок счастья светлый час...
Вся республика надеется
Смотрит с верою на вас! –
деген сөздері Оралды қорғаушыларға 

арналған. Еңбекте қала тарихының беттері, 
Приуралье және қаладағы күштер арасалмағы, 
революция мен азамат соғысы оқиғалары та-
рихи деректер мәліметтер негізінде жан-жақты 
зерттелген. Европа мен Азияны қосып тұрған 
осы аймақтағы саяси күрес барысында ел 
тағдыры, қазақ халқының ұлттық мемлекеттілік 
мәселесі шешіліп жатты. Осы жұмыстың 
басты бір құндылығы тарих деректерімен 
нақты мәліметтерге жаңалай баға беріп, та-
рих сахнасындағы қайраткерлер позициясын 
айшықтау болып табылады. Орал азамат 
соғысы майданындағы маңызды стратегиялық 
шеп болды – осы ауданда ақгвардияшылардың 
генерал Толстов басқарған атты армиясының 
күштері қатты қарсылыққа тап болып, Харьков-
Оренбург шебінде тұтас майдан құру туралы 
Деникин және Колчак жоспарларын іске асыр-
май тастады. 

Еңбекте Приуралье аймағында Кеңес 
үкіметінің құрылуы және Оралды қорғаудың 
әскери, саяси маңыздылығы қарастырылған. 
Тарих оқиғаларына қатынасқан азамат 
соғысы қайраткерлерінің қызметі сараланған. 
П.А.Дмитриев, А.Айтиев, М.Ипмағамбетов, 
С.Давиденко, А.Покатилов, Б.Б.Қаратаев, 
А.Алмазов, П.П.Парамонов, А.Арганчеев сияқты 
қайраткерлер саяси – оқиғаларымен тығыз 
байланыстырылып,түсіндіріледі.

Еңбек, этнография, жер атаулары тарихынан 
да кең мәліметтерге толы. Семиглавый Мар, 
Озинки, Шипова, Деркул, Александров Гай, 
Новоузенск, Чижа, Богдановка, Федоровка, 
Долинная, Круглоозерная, Барбастау сияқты 
Орал өңірінде қалыптасқан село, деревнялардың 
т ұрмыс -т іршіл і г і ,  әскери - стратегиялық 
тұрғыдағы орны сияқты мәселелерге ерекше 
көңіл бөліп, жаңа мәліметтер мен деректер 
шеңберін кеңейте түседі. 

Азамат соғысының архивтерде қордаланған 
мәліметтері ғылыми айналымға түсіп, тарихты 
зерттеуші ғалымдар мен ғылыми қызметкерлер 
назарына ілікті.

Зейнолла Аманғалиұлы жеке басы 

Памяти преподавателя

Дияров Амангельды 
Сагинович

Родился 20 апреля 1943 года в селе 
Кожехарево Западно-казахстанской об-
ласти. После окончания школы работал, 
служил в армии и взрослым человеком, 
осознанно в 1969 году поступил в КазГу, 
прекрасно окончив его по специальности 
«Учитель биологии и химии». 

Вся педагогическая деятельность 
Амангельды Сагиновича прошла в сте-
нах УПИ им. Пушкина, затем ЗКГУ им. 
М.Утемисова. Его жизнь вся без остатка 
была отдана любимому делу, ученикам.

Его любили и уважали студенты и весь 
педагогический корпус. Он считал, что есть 
один путь к признанию - это труд.

Он оставил о себе светлую память в 
сердцах своих учеников, коллег, соратников 
и всех кто его знал. 

Кафедра ТиМПФВ 

тұрмысында да өте үлгілі азамат болды. Шәнда 
апай екеуі ұл-қыз өсіріп, немерелер сүйіп, 
өздерін қоршаған тума-туыстарына қамқорлық 
жасап, парасатты тұрмыс үлгісін көрсеткен 
жандар.

Хамида ҚОЖАБЕРГЕНОВА, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

жоқтың қасы. Сондықтан 
ата -аналары үйде тек 
қазақ т іл інде сөйлеуге 
т ы р ы с а т ы н д ы қ т а р ы н 
жетк ізд і. Олардың ана 
тіліне құрметтерінің жоғары 
болғаны қ уантады. Өз 
тілінде ән айтып, би билеп, 
салт дәстүрін ардақтап 
жүрген қазақ бауырларын 
көріп бір қуансақ, шағын 
ғана ауыл болғандықтан, қазақ қыздарын түрік 
жігіттеріне де тұрмысқа береміз деп қынжылған 
ата-аналар болды. Қазақтың түтінін түтетіп 
отырған шаңырақ иелері ұрпақ жалғастығы 
жайлы да сөз қозғады. Бұл маңызды проблема. 
Ата дәстүрді ұстанып отырған сол елдегі тек 
қазақ отбасылары ғана емес, бүтін қазақ ұлты 
үшін бұл ойлантатын жағдай. 

Тарихи сыр шерткен 
Каппадокия қалашығы

Симпозиум бағдарламасында ғалымдарды 
Каппадокия қалашығын аралатты. Терең көл 
ауылының маңайы жер асты қаласы боп табы-
лады. Кезінде хрестьяндардан осы жерлерді 
азат еткенде, түріктерден қашып жер астын 
паналаған екен. Византиялықтар бірнеше 
ғасыр бұрын жер астына қала тұрғызып, ол 82 
метр тереңдікте 9 қабатта орналасқан. 1000 
бөлме бар екен ішінде. Оның ішінде шіркеулерін 
де тұрғызған. Бүгінгі күні тарихи қала ретінде 
соның барлығы сақталған. Түрік халқының 

 Ер есімі - ел есінде
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«Ақиқат» пікір-сайыс орталығының белсенді мүшелері облыстық «Ардагерді 
ардақтайық» атты акция аясында Суюншалиев Халам Жумашевич, Лариончева Зинаида 
Ивановна, Фоменко Павел Иванович сынды ардагерлерімізге барған болатын. 

Ардагерлерді ардақтайық!

8 мая, накануне Дня Великой Победы, чествовали ветеранов войны и труда 
в ЗКГУ им. Махамбета Утемисова.

Празднование проходило в здании факультета истории и права, что стало очень знамена-
тельным. Ведь в этот день не просто чествовали пожилых людей, прошедших войну, переживших 
послевоенную разруху, в этот день торжествовала сама История! 

На приеме у акима

В праздничные майские дни в Уральске прошел ряд торжественных мероприятий. 8 мая 
аким Западно-Казахстанской области чествовал ветеранов Великой Отечественной войны и 
работников тыла. В числе приглашенных в прекрасном зале Дворца бракосочетаний побывали 
и ветераны ЗКГУ им. Махамбета Утемисова кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всемирной истории и СПД, профессор Павел Романович Букаткин, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории Казахстана Халам Жумашевич Суюншалиев, старший пре-
подаватель, ветеран труда Карасай Турмахович Турашев, старший преподаватель кафедры 
казахской филологии Мерует Жолдыкаировна Жолдыкаирова.

-Все прошло замечательно. Аким области Нурлан Аскарович Ногаев лично поздравил 
нас с праздником. В этот день мы все помолодели душой. Пели песни военных лет, даже 
танцевали, - поделился своими впечатлениями многоуважаемый Павел Романович Букаткин, 
который и по сей поры оставаясь в строю, открывает перед студентами неизвестные страницы 
истории Великой Отечественной войны.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.

За празднично накрытым дастарханом 
ветераны вспоминали далекие годы, заметно 
помолодев лицом, подпевали артистам. 
Право провести концертную программу, 
п о д г о т о в л е н н у ю п р е п о д а в а т е л я м и и 
студентами факультета культуры и искусства 

Ардагерлерімізге қысқаша тоқаталар 
болсақ, Халам Жумашевич атамыз әжеймен 
бірге немерелерін бағып қамсыз, өз сөзімен 
айтатын болсақ «тамағым тоқ, көйлегім көк, 
денсаулығым шүкір өмір сүрудемін».  Атай 
бұрынғы заман мен қазіргі заман туралы 
сөз қозғап, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да 
еңбек етіп, бүгінгі күні зейнеткер екенін де, өз 
кезінде мұндай акциялардың болмағандығын, 
ондайды ұйымдас тыру ойларына да 
келмегендігін айтты. Қазақ елінің мәңгілік ел 
болатынына да сенетінін жасырмады. Ал, 
Зинаида Ивановна әжейіміздің балалары 
мен немерелері Лининградта еңбек етіп, 
аталмыш мекенде өмір сүреді екен. Әжейге 
келіп көмектесіп тұрады, Зинаида әжеміз 
ешкімге масыл болып, өзінің қиналғандығын 
көрсетк іс і келмейді. Т іпт і ,  б із барған 

кезде 88 жастағы Зинаида әжеміз үй-ішін 
жинастырып, шашыңқырап жатқаны да 
ұялып, ыңғайсызданды. Ол соғыс кезінде 
Германияға дейін барғандығын, соғыстың 
жүрекке  салған жараларын айтып, жылап 
та алды. Келесі Фоменко Павел Иванович 
атамызбен сырласып үлгере  алмай қалдық, 
ардагеріміз дүниеден озыпты. Біз осылайша 
қарияларымызды қарайлай, көмек қолын 
созу мақсатымен барып, қонақ болып қайттық 
десек те болады. Ардагерлеріміздің бірі 
мұғалім, бірі есепші, ал енді бірі тың және 
тыңайған жерлерді игеруде қызмет атқарған. 
Оларға ортақ нәрсе сұрапыл соғысты бастан 
өткеріп, жас өскелең ұрпаққа бейбітшілік 
сыйлауы. 

Гүлфани Хамзиқызы
«Ақиқат» пікір-сайыс орталығы мүшесі

совместно с воспитательным отделом, 
проректор ВРиСВ Туймеш Малбагаровна 
Даришева взяла на себя.

-День Победы – особенный праздник. И 
все мы, живущие в мирное время, в боль-
шом долгу перед ветеранами. И неспроста 
для каждого артиста, выступавшего перед 
ветеранами, я предоставила возможность 
сказать слова личной благодарности, выразить 
свою гордость жить в одну эпоху с настоящими 
героями.

К а ж д ы й  н о м е р  к о н ц е р т а  б ы л 
проникновенным, каждый из выступавших 
ощущ а л велик у ю ответс твенн ос ть.  И 
пожелания студентов и преподавателей, по-
рой прерываемые непрошенными слезами, 
были искренними и проникновенными.

-Выступать перед ветеранами – это 
большая честь для меня, - сказал Максим 
Михайлович Попов, преподаватель кафедры 
вокала и инструментального исполнительства, 
ассоциированный профессор ЗКГУ. – День 
Победы – это наше все! Концерт – лишь малая 

И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мёртвым и живым.

доля той благодарности, которую мы можем 
выразить нашим ветеранам в этот поистине 
святой день.

И пусть не все смогли прийти на праздник 
в ставший за многие десятилетия работы род-
ным вуз, мы склоняем головы перед каждым из 
них за Победу, майскую весну, за возможность 
жить и трудиться под мирным небом. Здоровья 
и счастья Вам, дорогие ветераны!

* * *
9 мая у памятной Стелы ветеранам Великой 

Отечественной войны прошло торжественное 
возложение цветов к Вечному огню, в котором 
приняли участие ветераны войны и труда, 
руководство, студенческий актив нашего 
университета. 

Не гаснет огонь Вечного огня, зажженный в 
память о погибших, не меркнет память о днях 
страшных испытаний!
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«Отанға, туған далама жыр арнау – қарыз, борышым»
осындай атпен университетімізде республикалық студент-ақындар мүшайрасы өтті

Махамбеттің өр рухты жырларын тудырған, Алаштың асылы 
Қасым жырлаған, Жұбан, Тайыр, Қадыр дүниеге келген, күй ата-
сы – Құрманғазы, үш жүзге ән әуелеткен ән падишасы Ғарекең, 
халқына күн туғанда қолына қару алған батыр қыздарымыз Мәншүк 
пен Хиуаз туған өлкемізде «Алаш» халықаралық сыйлығының 
иегері, Ақ Жайықтың ақ шағаласы атанған ақын Ақұштап 
Бақтыгерееваның 70 жылдық мерейтойына орай өлмейтін өлеңнің, 
жалындаған жырдың тойы болды.

Ақ ерке Ақ Жайықтан қанат қаққан, бүгінде қазақ поэзиясы 
айдынының ақ шағаласы атанған Ақұштап Бақтыгерееваның есімі 
өлең сүйер қауымға жақсы таныс. Ол – ақ сөйлеп, адал күлетін, 
шындықты жақтап жүретін, сыйластық сырын білетін жан, жаманға 
жағынбайтын, жоқтыққа тарылмайтын, арманнан арылмайтын 
ақын, жанары мөлдіреген, жүрегі елжіреген, үмітке сендіре білген 
ана, мұң-қайғыға берілмейтін, өсекке сенбейтін, наданға ермейтін 
азамат әйел болса, ақынды осы қырынан таныған жас ақындар 
ақын апаларына  өз өлеңдерін арнады.  Жыр додасына Астана, 
Алматы, Семей, Карағанды, Қостанай, Атырау, Ақтөбе, Орал 
қалалаларынан жиырма ақын бақтарын сынады. Олар алғашқы 
өлеңін Ақұштап ақынға арнаса, екіншісін еркін тақырыпта көпшілік 
назарына ұсынды.

Ақын толғанған, күй ақтарып, сыр шерткен тақырыбы сан 
түрлі. Сыршыл ақын жан дүниесіндегі тылсым сезімді бүкпесіз 
ашып, толқытқан ойларын оқырманға жолдайды. Тұңғиығына 
үңілгендердің рухани дүниесімен астасып, сезім қылын шертеді. 
Ақынның жетістіктерін, өмірі мен шығармашылығын мадақтап, 
жыр жолдары арқылы қалың қауымға насихаттау, жас ақындардың 
талантын шыңдау және оларды ынталандыру – мүшайраның 
негізгі мақсаты. 

Ақын Ақұштап Бақтыгерееваның жүрек тебірентер жырлары 
оқырманның көңіл пернесін басып, адалдық, пәктік, іңкәрлік, 
сүйіспеншілік, патриоттық сезімдерге жетелеп, сарғайған 
сағыныштың ауылын аралатып, жүректің назды үнімен, көңілдің 
сазды әуенімен өзге бір әлемге жетелейді. Жас ақындар 
мүшайрасында сазды да назды жастардың үні анық естілді, өлең 
сүйер қауымның көңіліне көктем орнағандай болды.

Мүшайраға БҚМУ профессоры, ф.ғ.к. Серікқали Шарабасов, 
Қазақстан білім беру ісінің үздігі, ақын Дариға Мұштанова, айыскер 
ақындар Жансая Мусина мен Талғат Мықилар қазылық жасады. 

Кеш соңында сөз алған ақын Ақұштап Бақтыгереева: «Өлең 
өлмейді. Ол – мәңгілік. Мен адалдықты жырладым, әділдікті 
сөз еттім. Ақындық ғұмыр кез келген адамға берілмейді. Шын 
талант қана жарып шығары сөзсіз. Әйел затынан да шын ақын 
шығатынын біздер дәледедік деп ойлаймын. Әйел тақырыбын 
ұсақ тақырып деп қарайтындар бар. Мен үшін үлкен тақырып. 
Қазақ әйелін жырға қосу арқылы, қазақ анасын жырладым. Қазақ 

қызы – болашақ қазақтың анасы. Ана тақырыбын ұлт тағдырымен, 
ұрпақ тәрбиесімен  үндес деп білем. 

«Таңда десе қайта бастап өмірді,
Сәби жүрек емес оған айыпты – 
Жырлау үшін, сүю үшін елімді
Мен қайтадан таңдап алам Жайықты» деп жырласам, ақын тек 

өз жерін сүйеді екен деп ойламау керек. Жайықты жырлау арқылы, 
елді жырладым, елдікті айттым, Жайық арқылы тазалықты, 
тұнық таза мөлдірлікті жырладым» дей отырып, қалың қазақтың 
Қадыры болған ақын ағасынан, поэзия көгінде сыңарындай болған 
Фаризасынан айырылғанын еске алып, көзіне жас алды. Қасым, 
Тайыр, Жұбан, Сағынғали, Қадыр ақындарға ақын қарындас 
болғанын мақтанышпен жеткізген ақын апамыз өзі кемесіне мінген 
Өлең құдіреті жайлы тебірене сөйледі. 

Достарым келсе қарсы алу үшін, 
Қосылып бірге ән салу үшін,
Туған жерім деп тамсану үшін,
Оралдым саған, Ақ Жайық, - деп ақтарыла сыр айтқан ақын-

ана жыр бәйгесіне қатысқан жас тұлпарларға алдағы уақытта да 
сәттілік тіледі.

Өлең-жырдың өңкей өрімталы қатысқан мүшайрада үшінші 
орынды Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ студенті Ләззат Мақаш 
пен Қарағанды «Болашақ» университетінің студенті Абай Ораз 
бөлісті. Жүлделі екінші орынды Шәкәрім атындағы Семей 
мемлекеттік университетінің студенті Шеризатов Арман иеленсе, 
жүлделі бірінші орынды Қарағанды «Болашақ» университетінің 
студенті Аян Мейраш ие болды. Жыр додасының бас бәйгесін М. 
Өтемісов атындағы БҚМУ студенті Ерманова Жадыра иеленіп, 
сексен мың ақшалай сыйлықпен марапатталды. Сонымен бірге,

Қағазға әлі түскені жоқ сия боп,
Шелпегіңмен қатар піскен шумақтар,
немесе
 Қойын дәптер жәутеңдейді май сіңген,
Ас үйдегі үстеліңнің үстінде – деп ақын әйелдің өлең 

жазудағы қиындық сәттерін суреттеген БҚМУ студенті Айдана 
Сұлтанмахмұтқа ақын Дариға Мұштанова арнайы сыйлығын 
ұсынса, ақын Жансая Мусина өлең өлкесіне қанат қаққан БҚИГУ 
студенті Алтынбек Ермекқалиевке ақшалай сый-сияпатын 
ұсынды.

Мүшайраның бас бәйгесін жеңіп алған Жадыра Ерманова 
ақынның кіндік қаны тамған ауылдан. Бала кезінен ақын апасының 
өлеңдерін жаттап өскен Жадыра өзін үлкен ақынмен салыстыра 
жырлады. Тастанды сәби тағдырын қозғаған еркін тақырыптағы 
өлеңі де әсерлі, мұңды иірімдерімен ерекшеленді. 

«Қай кезде де жақсылыққа жанасты.
Туған елге қамқорлықпен қарастың.
Сізді бәрі көрсем дейді, ал ешкім
Елемейді қара қызын Тарастың.
Жерлестерім – жанашырым. Далам – құт.
Бақылайтын қадамыңды дәл аңдып.
Аман болсын біздер туған сол ауыл!
Екі қызға тілейтін тек амандық» деп жырға қосқан Жадыра 

Ақұштап Бақтыгерееваға сырын айтып, «Сіз және мен» деген  
өлеңін арнапты. 

Қазақтың Қабдоловы атанған Зейнолла ағамыз «Мен Ақ 
Жайықты үш қызы арқылы танимын: бірі махаббатың символы 
Қыз Жібек, екіншісі, батыр қызы Мәншүк, үшіншісі, ақын Ақұштап» 
десе, бұл Жайықтың қыздарының осал еместігін білдірсе керек. 
Аты аңызға айналған осы қыздардан өскелең ұрпақ өнеге алары 
сөзсіз. 

«Барлық ғасыр сөз еткен ақын жайлы
Ақын жырын әр ғасыр мақұлдайды» демекші, жыр бәйгесіне 

қатысқан жас ақындарымыз осыны шынайы шеберлікпен 
дәлелдей білді. 

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА, 
БҚМУ баспасөз хатшысы

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

28 апреля в областном казахском драматическом 
театре состоялся отчетный концерт факультета культуры 
и искусства ЗКГУ им. Махамбета Утемисова.

Отчетный концерт факультета является традиционным 
показом главных достижений творческих коллективов и 
настоящим праздником для ценителей прекрасного.

На концерте присутствовали руководство ЗКГУ, ветераны, 
почетные гости вуза, преподаватели и студенты. Почти три 

десятка номеров, исполняемые вокалистами, музыкантами, 
танцевальными ансамблями и оркестром, держали зрителей в 
восторженном напряжении. Классика и народные композиции, 
соло и хор, песни и танцы, сплетаясь в единую композицию, 
создали в зале неповторимую атмосферу праздника. Почти 
тридцать музыкальных номеров были прослушаны зрителями на 
одном дыхании. Полный зал зрителей, в числе которых родители 
и друзья артистов, взрывался овациями. Не оставили никого 
равнодушными ансамбль домбристов в составе преподавателя 
А.Шакеновой, студентов специальности музыкальное образование 
А.Хабибуллина, Х.Бисенгалиева, Ғ.Науханов,  А.Машенов, руково-
дителей А.Казиева и А.Бектасова, лауреатов международных и 
республиканских конкурсов, виртуозно обыгравшие сцену беседы 
и ворвавшуюся в мирный разговор назойливой мухи. Участники 
танцевальных ансамблей «Арна» и «Кыз жибек» создали 
неповторимые образы, а в сопровождении «живой» игры оркестра 

факультета культу ры и искусств
создали неповторимое ощущение соучастия.

Хор, в сопровож дении оркестра, исполнил песню 
Е.Нурымбетова «Мукан ата». Катимолла Бердыгалиев, автор 
слов песни, присутствовал зале, что добавило особую остроту 
воспириятия песни. В благодарность поэту были вручены цветы 
и прозвучали аплодисменты. 

Особого внимания удостоились дирижеры оркестра 
Е.Нұрымбетов, Г.Әлімбаева. 

В холле театра расположилась выставка работ дизайнеров, 
художников, студентов и преподавателей специальности 
прикладного искусства. Здесь же художники создавали 
портреты с натуры, раскрывая перед посетителями выставки 
все секреты своего мастерства.

По окончании концерта руководство университета во главе с 
ректором А.С.Имангалиевым ознакомились со всеми работами 
выставки, дав высокую оценку всем мастерам.

2014 жылдың 14 сәуір күні «Қозы Көрпеш – Баян 
Сұлу» күніне орай «БҚМУ – махаббат елі» атты концерт 
ұйымдастырып, барша жастарды өздерінің махаббат 
күндерімен құттықтауы мен үшін үлкен қуаныш болды. 
Жастарды өзге халықтың махаббат күнін тойламай өз 
елінің махаббат күнін тойлауы үшін аз да болсын үлесімді 
қостым деп ойлаймын.

БҚМУ – 
              махаббат елі
Театрландырылған концерт түрінде өткен бұл іс-шараның 

жалпы мазмұны тарих пен болашақты біріктіру болды, яғни 
өмір поезді. Бұл поездің әр станциясында өнерпаздар 
өз өнерлерін көрсетеді. Бірінші станцияда «Қозы Көрпеш 
– Баян Сұлу» пьесасынан үзіндіні Меңтай, Жалғасбек, 
Мұрат орындап шықты. Ал келесі станцияда Қарлығаш 
Қадырбекқызының би ұжымы «Жастар биін» биледі.  Келесі 
кезекте «Әзіл» станциясы болды, «Сіздер үшін» жайдарман 
тобы өз әзілдерімен көрермендің көңіл-күйлерін көтерді. 
Келесі станцияда поездің VIP қонақтары Ербол Ақбасов 
пен Қанағат Жанболат ұлы ән айтып көрерменнің ыстық 
ықыласына бөленді. Ал келесі станция көрермен асыға 
күткен «Махаббат» станциясы. Қозы мен Баянның жалғасы 
Аманғали мен Меруерт сахнада диалог оқып, бір-біріне өз 
сезімдерін білдірді. Сахнада сол екі ғашықтың суретін салып 
көрсету көрерменде үлкен әсер қалдырды. Жүргізушілер Ерсін 
мен Ақерке жолсерік киімдерін киіп көрермендердің нағыз 
жол серіктеріне айналды десем де болады. Станцияларда 
көрермен көңілін табу мақсатында әндер орындалды. 
Мәдени-тынығу жұмысы мен вокал мамандығының 3 курс 
студенттері Бибігүл мен Айдана «Арманым-ай», вокал 
мамандығының 3 курс студентері Райымбек «Еркеле», Ақжан 
«Періштем», вокал мамандығының 3 курс студенті Аслан мен 
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының 2 курс студенті 
Перизат «Сағынышым», вокал мамандығының 1 курс студенті 
Мейрамбек «Вокзалда қауышқан қыз» әндерін орындап 
көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. 

Бұл концертті өткізуге көмектескен барша достарыма 
алғыс айтамын. Маған сеніп көмек көрсеткен тәрбие бөліміне 
алғысым шексіз. Махаббат күні құтты болсын!

Гулшат КОСБАЕВА, 
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының 2-курс студенті
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Түркістаннан 3-ші орын
10-11 сәуір күндері Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университетінде Қазақстан Республикасы 
жоғары оқу орындары арасында «Информатика» пәні 
бойынша VI Республикалық олимпиадасы өтті.  

Олимпиаданың ашылу салтанатында университеттің оқу-
әдістемелік ісі бойынша вице-президенті Б.Ахметов, Даму 
және қаржыландыру жөніндегі вице-президенті Н. Шимшек 
лебіздерін білдіріп, сәттілік тіледі. Студенттер жалпы тур, 
жеке тур бойынша  программалық ортада байқау тесттік 
есептерді шығарып өзара сайысты. Нәтижесінде, жалпы 
командалық есеп бойынша 3-орынды М.Өтемісов   атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті командасы 
жеңіп алды. Жеке тур бойынша да 3-орынды М.Өтемісов   
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері Н.Досқараев, Т.Жиенғалиев. Бәйгеден топ 
жарып озып шыққан жеңімпаздарды университет вице-
президенттері Б.Ахметов пен Н.Шимшек салтанатты түрде 
алғыс хат, дипломдармен марапаттады. Бізде университет 
студенттерін жүлделі ІІІ орын иегері атануларымен 
құттықтаймыз.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жоғары оқу орындары студенттері арасындағы «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» пәнінен өткен республикалық олимпиадада М.Өтемісов атындағы БҚМУ командасы жүлделі  ІІ орынмен 
оралды.

Біздің жүлдегерлер
Білім додасына 27 команда қатысып, жекелей есепте 80 сту-

дент  өз бақтарын сынаған. Алғашқы кезеңде студенттер жоғары 
оқу орнын, өлке тарихын, команда атауы мен эмблемасын 
қамтитын  топ таныстыруын ұсынған.  Бұл бөлімде студенттердің 
сөз саптау шеберлігі, ой жеткізу мәнері, тіл мәдениеті, әдеби тіл 
нормасын сақтау ерекшелігі ескеріліп бағаланған. 

Екінші кезеңде студенттерге шығармашылық тапсыр-
малар беріліп, эссе жұмысын орындаған. Бұл кезеңде де 
студенттеріміз өз шеберліктерін көрсеткен.  «Алаң да, алаң, 
алаң жұрт...» тақырыбында жыраулар поэзиясы негізінде, «Көне 
жазулар мұрасы» тақырыбына Күлтегін ескеркіші негізінде, 
«Алып анадан туады» тақырыбы бойынша М. Әуезов пен 
Ғ.Мүсірепов романдарындағы аналар бейнесіне шығармашылық 
жұмыстарын жоғары деңгейде жазған.

Үшінші кезеңде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен тест тапсыр-
малары берілген. Бұл кезеңде де студенттеріміз оза шауып, өз 
білімдерін жоғары деңгейде көрсеткен. 

Риза Құрманиязова, команда мүшесі:  «Мен бұл 
олимпиадаға үлкен дайындықпен бардым. Бір жыл бойы қазақ 
тілінен және әдебиетінен бағдарлама бойынша барлық пәндерді 
оқыдық. Бірнеше тақырыптарға эсселер жазып, шығармашылық 
жұмыстар жасадық. Мен әдебиет пәнінен ең жоғары көрсеткішке 
қол жеткіздім. Бұл нәтижеге қол жеткізгенім соңғы жарық көрген 
«Қазақ әдебиетінің тарихын» толық бітіріп, әдебиеттің барлық 

кезеңі бойынша материалдарды игеруге тырысқаным. Бір 
байқағаным, білім жарысында сұрақтар тек теориялық бағытта 
болған жоқ.  Көркем шығармалардан үзінділер берілді. Классик 
ақын-жазушыларымыздың туындыларынан тапсырмалар 
берілді.  Білім додасына бізді дайындаған оқытушыларымызға 
және топ жетекшісі Рита Сұлтанғалиеваға алғысымыз шексіз». 

Ганмиркүн ТҰРҒАНАЛИЕВА,
қазақ филологиясы кафедрасының магистр оқытушысы

ЖҮЛДЕЛІ ЖЕҢІСПЕН 
ОРАЛДЫ 

Үстіміздегі жылдың 12-13 наурыз күндері Шымкент 
қаласындағы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде Мәдени-тынығу жұмысы 
мамандығы бойынша VI республикалық студенттік олим-
пиада өтті. 

Биылғы «Мәңг ілік ел жастары» тақырыбындағы 
республикалық олимпиададан М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері  - Орашев 
Әділет,  Садихова Бибігүл, Айтқалиев Нұрлыбек, Бақытова 
Аида, Хайров Мейрам, Қасымова Зинат жүлделі 2-орынмен 
оралды. Команда жетекшісі болып өнертану және мәдени-
тынығу кафедрасының оқытушысы  - А.С.Серікқали бекітілді. 

Жарыс барасында, бірінші кезең «Мәдени-тынығу 
жұмысының тарихы мен теориясы» пәні бойынша тест 
тапсырса, екінші кезең, алдын-ала берілген тақырып бойынша 
шағын көрініс қою міндеттелді. Берілген 15-20 минут ішінде 
команда мүшелері «Мәңгілік ел жастары» тақырыбын аша 
отырып, мамандықтарына сәйкес оқып жатырған «Сценарий 
шеберлігінің негіздері», «Сахна тілі», «Сахна қозғалысы», 
«Вокал», «Бос уақытты көркемдік- бұқаралық ұйымдастыру» 
т.б. пәндер бойынша алып жатырған білімдері мен дағдыларын 
жан-жақты көрсетуі құпталды. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттері өздерінің ерекше 
қойылымдарымен дараланып, көрермендердің ықыласына 
бөленді. 

Университет тарапынан олимпиадаға барып қатысу үшін 
студенттер мен жетекшіге шығын сметасы толық төлене 
отырып, қолдау білдірілген болатын. Біздің студенттер 
республикалық олимпиадаға қатысып, өзге замандастырымен 
тәжірибе алмасуға мүмкіндік берген университет ректоры, 
п.ғ.д., академик Асхат Сәлімұлы Иманғалиевке және 
университеттің барша ұжымына шексіз алғыс білдіреді.

А.С.Серікқали, 
команда жетекшісі, оқытушы 

«Махамбет мақтаныштары!»
2014 жылдың 11 сәуірі күні Астана 

қ аласындағы Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университетінде «Ғылыми 
қызметкерлері күні» аясында өткізілген сту-
денттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және 
Білім-2014» атты  ІХ  халықаралық  ғылыми 
конференциясы өтті. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен мықты деген 
студенттердің бастары қосылып, білім додасында 
бақтарын сынады. Бір-бірінен асқан жүйрік 
студенттер өз университетінің бетке ұстар 
азаматшалары мен азаматтарының басты 
мақсаттары жеңісті қолдан бермей үздік атану 
болатын. Сол үздіктердің арасында М.Өтемісұлы 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекет т ік 
университетінің студенттеріде өз бақтарын сынап, 
жүйріктердің қатарынан көрінді.  ІІІ дәрежелі 
дипломмен Лесов Наурызбек қанжығасына 
байлап қайтса, Алекенов Дидар, Татаханова 
Айдана, Наби Әли сынды белсенді студенттер 
алғыс хаттармен марапатталды. Студенттердің 
белсенділік танытып, өзгелерден ерешеленіп, 
өз білімдерінің жоғары дәрежеде көрсетулеріне 
филология факультетінің оқытушылары Романова Айгүл 
Абиболлақызы, Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы, Тұрғаналиева 

Ганмиркүн Ганмирханқызы септіктерін тигізіп, жетекшілік 
етті. Таңнан кешке дейін көз майларын тамызып дайындаған 
оқытушыларынның еңбектерін қайтарды деп сенеміз.

Осы қазақ тіл мен әдебиеті мамандықтарының студенттері 
2014 жылдың 16 сәуір күні өткен Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі Сүлейман Демирель атындағы Алматы 
облысы, Қаскелең  қаласында өткен «Қазақстан Ғылымның 
дамуы мен келешегі жастар көзімен» атты студенттердің ІІІ 
ЖОО аралық  дәстүрлі ғылыми конференциясында»  Абдубали 
Асел, Абилова Зайра, Бекетаева Сәнді, Мақсотова Ләйлі 
іспеттес студенттеріміз жоғары нәтижеге қол жеткізіп, Абдубали 
Асел Оразбекқызы, Абилова Зайра Мақсотқызы сынды қос 
студентіміз ІІІ дәрежелі орынды иеленді. Білім сапасын  жоғары 
деңгейде көрсеткені үшін студенттерге жетекшілік еткен 
оқытушысы Раманова Айгүл Абиболлақызына да еңбегін 
елеп, алғыс хаттпен марапаттады. Міне, «Жүйріктен жүрік озар 
жарысқанда»-демекші республикалық байқауларда жоғары 
нәтижеге қол жеткізіп келген үздік студенттерімізге болашақта 
да қоржындары жеңіске тола берсін деп тілек білдіреміз!

                                                       
Данагүл ЕРҒАЛИЕВА 

Республиканская предметная олимпиада

Нынешняя олимпиада отличается широкой географией 
участников. В Уральск прибыли 22 студенческие команды 
из всех регионов республики: КНПУ им. Абая и КГЖенПУ 
(г.Алматы), СКГУ им. М.Козыбаева (г.Петропавловск), ЮКГУ им. 
М.Ауезова и КИПУ дружбы народов, Университет Сырдария 
(г.Шымкент),  АРГУ им. К.Жубанова (г.Актобе), ТИГУ (г.Тараз), 
АГУ им. Х.Досмухамедова (г.Атырау), ПГПИ (г.Павлодар), ЖГУ 
им. И.Жансугурова (г. Талдыкорган), МКТУ им. К.А.Яссауи 
(г.Туркестан), КГУ им. Е.А.Букетова (г.Караганда), КГУ им. 
Ш.Уалиханова (г.Кокшетау), ЗКГУ им. М.Утемисова (г.Уральск).

Перед проводимой олимпиадой поставлена цель – определить 
сильнейших  географов в личном и командном зачётах, дать новый 
импульс в подготовке будущих учителей географии. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 г. 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» поставлена задача по улучшению качества 
всех звеньев национального образования. Поэтому важно 
разработать современные программы и методики обучения, 
подготовить квалифицированные кадры. Результатом обучения 
должно стать овладение студентами навыками критического 
мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа 
информации. Важную роль в этом добром деле должны сыграть 
учителя географии.

П о  р е з у л ьт а т а м о л и м п и а д ы к о м а н д н ы е  м е с т а 
распределились следующим образом: 

1 место - ЗКГУ им. М.Утемисова (Есенгалиева Гүлсая 
Сериковна, Агалиева Светлана Ерболовна);

2 место - АГУ им. Х.Досмухамедова (Бекежанов Ғалымжан 
Нұрлыбекұлы, Нарымбаев Ғалымжан Мерекеұлы);

3 место – КГУ (г.Кокшетау) им. Ш.Уалиханова (Тарасевич 
Марина Владимировна, Рау Наталья Викторовна);

3 место – АРГУ им. К.Жубанова (Актобе) (Яременко Анна  
Вячеславовна, Қонысбай Айнагүл Ғалымжанқызы);

3 место - КНПУ им. Абая (Алматы) (Керешова Ақтоты 
Қамбарқызы, Дәрібай Айдана Оңталапқызы).

В личном зачете 1 место заняла Гаврик Елена Петровна 
(СКГУ им. М.Козыбаева), 2 место - Сержан Мәдина Ерланқызы 
(ПГПИ, г. Павлодар), 2 место - Шадский Евгений Евгеньевич 
(КГУ им. Е.А.Букетова)

3 место - Жолдасов Серік (МКТУ им. К.А.Яссауи).

В ЗКГУ им. М.Утемисова 10-11 апреля 2014 года прошла республиканская предметная олимпиада среди 
студентов высших учебных заведений Республики Казахстан по специальности 5В011600 «География».

УНИВЕРСИТЕТ МАҚТАНЫШТАРЫ
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«Ақиқатпен» 10 жыл
Шешендік өнер – қай заманда, қандай қоғамда болса да 

қауымға, көпшілікке үлкен әсер ететін, оның санасын, сезімін 
баурап, күш-жігерін тасытатын қуатты құрал, күні бүгінге дейін 
құдіретін, қасиетін жоймаған өнер. Ұтымды ой айту құнды сөз 
арқылы ойындағысын жеткізу ата-бабадан қалған игі дәстүр. 
Шешендік өнердің қыр-сырын жетік меңгеріп, саналы да 
ұтымды ойды тапқырлықпен ұштастыра білген жастарымыз ел 
үмітін ақтар ертеңгі болашағымыз. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
өз сөзінде «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 
болашақты білімді ұрпақ айқындайды» деп баса атап көрсеткен 
болатын. Еліміздің ертеңгі тұтқасын ұстар болашақ жастарымыз 
саналы да сапалы білім игеріп, тәлім-тәрбие алып, ұшқыр ойын 
еркін түрде жеткізе отырып қоғамның дамуына өз үлесін қосатын 
тұлға болып қалыптасуы қажет. 

Ата-бабадан келе жатқан осы бір шешендік дәстүрді 
жалғастырып, ісімен көпшілік арасында үлкен беделге ие 
болып келе жатқан БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас орталығы жа-
стар қоғамдық бірлестігі. Аталған бірлестік 2004 жылдың 2 
сәуірінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті жанынан Берік Досмағамбетов, Жандос Шолақов, 
Саялбек Ғиззатов, Нұрлан Өміров, Нәсіпқали Нұрғалиев, 
Қалаубек Теміров сынды көздерінде оты, сөздерінде жалы-
ны бар студент-жастардың бастамасымен құрылды. Білім 
кеңістігінде еркін қалықтауға, ақпарат айдынында өз ой-пікірін 
қалыптастыруға, жастар арасындағы мәселелерді шешуге өз 
үлестерін  қосуға талпынған бірлестік мүшелері алғашында 
пікір-сайыстан жолдастық кездесулер ұйымдастырды. Елім 
деп соққан жүректердің айқын нәтижесі ретінде сол жылы 
«Қазақстан Орал» телеарнасының көмегімен айына екі мәрте 
ел алдына ұсынылған пікір-сайыс ойындарын өткізді. Алғаш 

құрылған кезден бастап осындай қарымды істерді тындырған 
бірлестік мүшелері бүгінгі күнге дейін облыстық, республикалық, 
халықаралық деңгейдегі жастар саясаты тақырыбына арналған 
бірнеше дөңгелек үстелдерге, телевизиялық ойындар мен 
бағдарламаларға, пікір-сайыс турнирлеріне тұрақты қатысып, 
төрешілік қызмет атқарып келеді. Бірлестік пікір-сайысшылары 
қалалық, облыстық, аймақтық, республикалық, халықаралық 
деңгейде үздік нәтижелерге қол жеткізді. Шешендік қасиеті 
мен алғырлығын білімділігі мен тез ойлау қабілеттілігін, 
тапқырлығын таныта бастаған бірлестік мүшелері Қ.Теміров пен 
Б.Шурин Алматы қаласында өткен республикалық пікір-сайыс 
турнирінде ең алғаш бағын сынады.

2006 жылы бірлестік мүшелері Қарағанды қаласында 
ұлттық пікір-сайыс орталығының 10 жылдығына орай өткен 
республикалық пікір-сайыс турниріне қатысып біліктілігін 
шыңдады. Сол жылы Ақтөбе қаласында өткізілген турнир-
де М.Ақсанов, Б.Хайруллин, Р.Ашенова, Г.Жармуханова, 
А.Капустин, А.Грузьевтер қатысып, 4-орынға ие болды. 
А.Құспанова Қазақстан Ұлттық телеарнасы бойынша жүзеге 

асырылған «Атажұрт» теле-ойынының финалисті атанса, 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ректорының кубогіне 
арналған республикалық турниріне З.Мұқтар, Б.Мыңбаев, 
Р.Ашенова қатысып, қорытынды бойынша Р.Ашенова «Үздік 
төреші» номинациясын иеленді. 2006 жылы бірлестік «Батыс 
Қазақстан облысында пікір-сайыс қозғалысын дамыту» жоба-
сын жүзеге асыруға  атсалысты. Сөзге ұста, саяси жан-жақты, 
ойын еркін жеткізетін өткір тілді жастармен әрқашан тоғысып 
отырған бірлестік «2006 жылдың ең үздік қалалық жастар 
қоғамдық бірлестігі» номинациясымен марапатталды. ІV 
«Рауан-2007» ауыл жастары құрылтайының кубогіне арналған 
республикалық пікір-сайыс турнирінде А.Молдағалиев пен 
З.Мұқтар жүлделі І орынды иемденді. 2008 жылы өңірде 
Елбасының дәстүрлі жолдауы аясында «Қазақстан халқының 
әл ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 
атты респуликалық турнир өтті. Аталған турнирде М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
«Энергия» командасы топ жарды. «Алаш – тарих айнасы» 
атты Алаш қозғалысының 90 жылдығына орай Қызылорда 
қаласында өткен республикалық пікір-сайыс турнирінде 
М.Қалабаева, А.Молдағалиев бас жүлдені жеңіп алса Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
кубогіне орай Астана қаласында оздырылған халықаралық 
пікір-сайыс турнирінде А.Жолдығалиева, Г.Жантуриева Агенттік 
кубогін жеңіп алып, облыс намысын тағы бір мәрте асқақтатты. 
«Нұр Отан» ХДП кубогы үшін 2011 жылы Астана қаласында 
ұйымдастырылған республикалық пікір-сайыс турнирінде 
Д.Мергенева, Л.Балчукова 3-орынды иемденсе, бейбітшілік 
пен жасампаздықтың 20 жылдығына орай Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті ректорының кубогы үшін 

ұйымдастырылған республикалық пікір-сайыс турнирінде 
А.Жақсығалиева «Үздік төреші» номинациясымен 
марапатталды.

Пікір-сайыс өнері үлкен талант пен қажырлы еңбекті 
қажет етеді. Тұтқиылдан тапқырлық таныту, өрнегі әсем 
өнегелі сөз айту, оқыс айтылған ойларға жедел жауап 
қайтару пікірсайысшылардың ең озық қасиеттерінің бірі 
болып табылады. Тыңдаушылардың жан-сезім әлемін 
сөзінің әдемілігімен оята білетін жастарды тәрбиелеу 
арқылы жастар саясатын іске асыруға көмегі тиетін, әлеуеті 
жоғары, дарынды жастарды осы тәсілмен анықтап оларға 
бағдарлы жөн сілтеу бірлестіктің негізгі мақсаты.

Бірлестік құрамында болып, пікір-сайыстың қыр-
сырын жетік меңгерген студент-жастар бүгінде беделді 
маман атанып, ел игілі үшін жұмыс атқаруда. Олардың 
қатарында Жандос Шолақов, Саялбек Ғиззатов, Біржан 
Хайруллин, Медет Ақсанов, Гүлнұр Жармұханова, 
Александр Капустин, Зейнұр Мұқтар, Болат Мыңбаев, 
Василий Куницын, Антон Грузев, Артур Жасымов, Айбек 
Кажмуханбетов, Аян Молдағалиев, Жанат Мусина, Альфия 
Жақсығалиева, Даурен Кемешов, Миргүл Қалабаева, Мөлдір 
Мұратова, Айгерім Жолдығалиева, Гүлнұр Жантуриева, Данияр 
Кульжанов, Расул Төлеген, Нұрлыбек Тажкенов, Мерхан Абдулов  
және т.б. бар.

Алғаш құрылған кезден бастап БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас 
орталығы жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы қызметін 
абыроймен атқарған жалын жүректі жастар бүгінгі таңда 
беделді орындарда еңбек етуде. 2004 жылы алғаш құрылған 
сәтте бірлестік төрағасы қызметін атқарған Досмағамбетов 
Берік Қабдоллаұлы бүгінде ҚР БҚО бойынша Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің қызметкері,  2004-2005 оқу жылдары бірлестік 
төрағасы қызметін атқарған Темиров Қалаубек Баубекұлы қазіргі 
кезеңде БҚО Зеленов ауданы әкімі аппаратының бөлім басшы-
сы, 2005-2007 жылдары бірлестік төрағасы қызметін атқарған 
Құспанова Алмагүл Жақсылыққызы Орал қалалық  №2 сотының 
бас маманы, 2007-2008 жылдары бірлестік төрағасы қызметін 
атқарған Ашенова Ранида Рафхатқызы бүгінде БҚО Жастар са-
ясаты мәселелері басқармасының маманы, 2008-2010 жылдары 
бірлестік төрағасы қызметін атқарған Исмагулова Алмагуль 

Мерекеқызы бүгінде БҚО Денсаулық сақтау басқармасының 
әкімшілік және кадрлық жұмыстар бөлімінің бас маманы, 
2010 жылдан бастап бірлестік төрағасы қызметін М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
оқытушысы Сүлейменов Мерген Қуанышұлы атқарып келеді. 

Қазақстан қоғамын дамытуға тың және айшықты ойла-
рымен сайыс алаңына шығып қоғамдағы келелі мәселелерді 
ортаға салып жүрген, білімді жастардың басын қосқан «Ақиқат» 
пікір-сайыс орталығына биыл 10 жыл толмақ.  Ел мүддесі 
үшін ой бөлісіп тіл ұстартатын облысымыздағы пікір-сайыс от-
ауы 10 жылдыққа орай М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің, БҚО Жастар саясаты мәселелері 
басқармасының қолдауымен қалалық, облыстық, республикалық 
деңгейдегі ірі іс-шараларды өткізуді жоспарлап отыр.  

Бүгінгі таңда пікір-сайыс бағдарламасы – жастардың жан-
жақты білімімен қатар демократиялық қоғамда тұлға болып 
қалыптасуына үлкен септігін тигізеді. Сондықтан да сыни 
тұрғыда ойлауға қабілетті белсенді жастардың жаңа бір буынын 
қалыптастыру үшін пікір-сайыс турнирлерінің деңгейін көтеру 
ерекше маңызға ие. Бүгінде осы бағытта тынымсыз жұмыстанып 
жүрген «БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас орталығы» жастар қоғамдық 
бірлестігінде жаңадан танылып, пікір-сайысқа қызығушылығын 
танытып жүрген жастар аз емес. Қазақ, орыс тілдерінде 
шыңдалып жүрген пікірсайысшылардың ойлары ұтымды, 
пікірлері тың. Сөз бен ой таразысы тең, келелі мәселелерде 
тың пікірлер айтар жастар қатары артып,  жүйелі ой түйінін  
ортаға салар  Ақиқат пікір-талас орталығының ізденісі мен игі 
бастамаларына сәттілік тілейміз!   

Ләйлә МАҚСОТОВА,
филология факультетінің 2 курс студенті
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Сотрудничество и обмен между вузами 7 апреля 2014 года состоялось открытие студенческой 
и магистрантской недели науки на тему: «Молодежь 
и наука», посвященной Посланию Главы государства 
«Казахстанский путь-2050: единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее». На открытии приняли уча-
стие проректор по НР и МС Западно-Казахстанского 
государственного университета им. М.Утемисова, 
профессорско-преподавательский состав, молодые 
ученые, заместители деканов факультетов, члены 
студенческого научного общества и студенты-активисты. 

МОЛОДЁЖЬ И 
НАУКА

С открытием недели науки поздравил проректор по 
НР и МС, д.и.н., профессор Абилсеит Капизулы Муктар. 
Модератором мероприятия была председатель студенче-
ского научного общества университета, студентка 3 курса 
специальности 5В010900 «Математика» Турсынай Ислямова. 

В ходе мероприятия докладывались и обсуждались план 
недели науки, новости науки университета, достижения 
ученых и студентов, итоги научно-исследовательской 
работы студентов. В свою очередь были презентованы 
и обсуждены научные проекты студентов. Это научные 
проекты студенток 3 курса специальностей 5В051100 
«Маркетинг», 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Учет 
и аудит» А.Тресовой, А.Пащенко, И.Калиевой, И.Ресной 
«Тепло в дом»: использование местных материалов для 
сохранения тепла»; студента 2 курса специальности 
5В011100 «Информатика» Н.Доскараева «Программно-
интерактивный комплекс «Өлкетану», студента 2 курса 
специальности 5В090200 «Туризм» А.Алдамжарова 
«Ветряные турбины с солнечными панелями». 

На основе докладов были заданы вопросы авторам 
научных проектов, высказаны замечания и дополнения. 

Проректор по ВР и СВ 
Западно-Казахстанского 

государственного 
университета имени 

Махамбета Утемисова 
Т.М.Даришева, директор 
департамента междуна-

родного сотрудничества  
С.С.Кулмагамбетова 

приняли участие 
в Международной 

научно-практической 
конференции 

«Безопасность в 
образовательных 

и социоприродных 
системах», которая 

состоялась 16-17 мая 
2014 г. в партнерском 

университете 
- Калмыцком 

государственном 
университете (Элиста, 

Республика Калмыкия). 

Конференция состояла из пленарного и секционных 
заседаний. После секционного заседания состоялась встреча 
с деканами и заведующими кафедрами университета, где 
были представлены план работы по  международному 
сотрудничеству в сфере учебного, научно-исследовательского, 
культурного обмена между нашими университетами на 2014-
2015 учебный год. Были затронуты вопросы участия ППС и 
обучающихся наших университетов в программах академической 
мобильности, обмена, стажировок и прохождения учебно-
ознакомительных практик. Ведущие ученые-профессора 

Калмыцкого государственного университета, которые 
побывали в нашем университете по обмену и принимали наших 
обучающихся в Калмыцком государственном университете, 
делились своими  впечатлениями о наших студентах. Почти 
все преподаватели дали восторженные отзывы о наших 
студентах. Они отметили воспитанность, креативность, 
продвинутость молодежи, с новым мышлением. Пожелали на-
шему университету конкурентноспособных студентов, развития 
и процветания на благо нашей Республики.

Студенческая жизнь – это не только лекции и семинары, и тем более не только тусовки и веселье. Это время неограниченных возможностей, когда ты сам располагаешь и тем 
самым временем, и той самой молодостью. Студенчество – это время, когда значение слова «учиться» приобретает колоссальную глубину. Студент – молодой человек, который 
учится не только своей будущей профессии. Он обретает бесценный опыт общения со сверстниками, со старшим поколением, с детьми, учится налаживать деловые контакты, 
начинает самостоятельно принимать решения, пробуя свои силы в родственных профессиях. Живет полной жизнью взрослого человека, но с возможностью «работы над ошибками». 
Воспользоваться всеми преимуществами студенческой жизни – вот главная задача молодого человека. Этим руководствуются многие студенты. И одна из них – Айгерим Калиева, 
студентка 3 курса факультета экономики и управления, взявшая за правило делиться с читателями газеты «Оркен» всеми интересными делами.

Привет, ребята, я как всегда спешу обрадовать Вас новостями 
о себе. Всем известно, что в нашем универе полно, чем заняться. 
Я представляю вашему вниманию, чем занималась я во 2-ом 
семестре этого, третьего курса.

1-е, что я сделала в этом году, провела агитационную работу 
нашего вуза в моем родном городе Аксае с 13 по 18 января, мне это 
очень понравилось, т.к. я впервые побывала во многих школах и 
колледжах и повстречалась с современными выпускниками.

2-е, поучаствовала в мероприятии, организованном 13 февраля 
для ветеранов Афганской войны кафедрой «Практический курс 
изучения языков».

М н е 
посчастливилось сфотографироваться с ветеранами, 

которые, кстати, очень общительные, дружелюбные и вовсе не 
гордятся своим статусом.

3-е, с 7 по 14 февраля знакомила студентов экономического 
факультета со «Стратегией - 2050», а темой моего выступления 
было «Развитие социальной сферы и создание наукоемкой 
составляющей нашей экономики».

4-е, поучаствовала в мероприятии 21февраля, организованном 
для представителей КПО б.в. факультетом истории и права.

Кстати, гости пришедшие к нам, весьма солидные фигуры 
в данной организации. Это начальник отдела практики Шолпан 
Кадниновна и начальник отдела кадров компании, наша выпускница 
Грачева Александра Даниловна, которые говорили, каким кадрам 
отдают предпочтение при приеме на практику и на работу. Очень 
горжусь нашей совместной фотографией.

5-е, 26 февраля участвовала в семинаре по изменениям 
в налоговом законодательстве РК, где собрались все главные 
бухгалтера области.

6-е,  27 февраля в технопарке «Алгоритм» состоялся круглый 
стол для студентов экономфака по разъяснениям программы 
«Дорожная карта бизнеса - 2020», где говорилось об усилении 
предпринимательского потенциала и условиях субсидирования.

7-е, 28 февраля прошла городская расширенная ярмарка 
вакансий, где собралось более 150 работодателей, а желающих 
получить работу вовсе не сосчитать. 

Я подала 10 резюме.
8-е,  3 марта в актовом зале прошло мероприятие по принятию 

патриотического акта «Мәңгілік ел» с участием акима ЗКО Ногаева 
Нурлана Аскаровича, где также собрались все президентские 
стипендиаты и активисты ЗКГУ.

 9-е, 6 марта в экономфаке проходил концерт, организованный 
нашими мальчиками, посвященный Международному Женскому 
дню, за что им огромное «спасибо!». 

10-е, 14 марта я была ведущей  профориентационной игры 

Мне интересно учиться!
«Мир Профессий» для выпускников школ города, организованной 
преподавателем кафедры «Учет и аудит» Тогжановой Алиной 
Кадыровной, после которой ребята лучше поняли, какую профессию 
выбрать, а я приобрела неоценимый опыт.

11-е, 20 марта я организовала и провела интеллектуальную игру 
для студентов «Что? Где? Когда?», посвященную празднику Наурыз, 
в которой были фото-вопросы, видео-вопросы, а также вопросы из 
зала об истории и традициях проведения праздника Наурыз в мире.

 Все участники прошли тщательный отбор, а затем допущены 
до игры. Также все участники получили призы, подарки и угощения.

P.S. Cпасибо за предостовление призов для участников 
руководителю отдела по воспитательной работе Альфие 
Сырымкожиевне Жаксыгалиевой, директору научной библиотеки 
Тоты Еркиновне Алимбекеровой, руководителя РИО Акмарал 
Адиетовне Кожевниковой.

12-е, 2 
апреля в экономфак в поисках новых креативных 

кадров прибыли сотрудники кондитерской фабрики «KAZKON».
13-е, 4 апреля директор Енсепов М.Б. фабрики «KAZKON» 

пригасил отличившихся студентов на экскурсию на фабрику, где 
мы дегустировали продукции и давали предложения об улучшении 
ее качества. Еще один прекрасный день!

14-е, 5 апреля впервые руководила субботником. Эта 
«должность» оказалась поистине героической. Еще и погода не 
благоволила. Но убрались мы добросовестно.

15-е, 7-17 апреля - научная неделя. Для меня это всегда 
праздник. Ведь именно в это время большинство студентов 
могут проявить себя как ученые и ораторы. Со своим научным 
руководителем Шамаковой Н.Г., к.э.н., старший преподаватель 
кафедры «Учет и аудит» подготовила доклад на тему «Анализ 
динамики валютного курса в РК» и заняла 2 место.

16-е, 16 апреля прошла ярмарка вакансий для старшекурсников, 
организованная нашим ЗКГУ им. М. Утемисова. 

17-е, 23 апреля состоялся долгожданный областной фестиваль 

«СТУДЕНТТІК КӨКТЕМ - 2014», где открылось немало скрытых 
талантов. Организация концерта прошла на высшем уровне. 
Заслуженная победа команды университета! Со страниц «Өркен» 
хочу поздравить всех, кто принемал участие в этом мероприятии 
С ПОБЕДОЙ!

18-е, 26 апреля налоговый комитет по ЗКО совместно с 
экономфаком проводили акцию «Потребитель требуй чек!», в 
ходе которой всем участникам раздавались футболки и клейкие 
листовки, которые мы клеили возле кассы в магазинах. Цель акции 
- «Расскрыть реальные доходы предпренимателей».

19-е, участвовала в первомайском параде, где приняли участие 
тысячи людей.

20-е, 4 мая члены аккредитационной комиссии НААР в составе 
представителей ведущих вузов Казахстана и ближнего зарубежья 
посетили факультет экономики и управления с целью проверки 
выполнения всех норм согласно Болонской конвенции, где им 
показали работу таких кабинетов, как: «Биржевой симулятор», 
«Виртуальное предприятие», «Виртуальный банк», «Виртуальная 
брокерская фирма». Представители также побывали на  открытых 
уроках. Как сказала декан факультета экономики и управления 
Г.И.Нестеренко: «Комиссии очень понравился экономфак, и на этой 
основе принято подать на аккредитацию таких специальностей, как 
учет и аудит, экономика, государственное и местное управление в 
2015 году, т.к. мы уверены в своих силах». И еще, что меня особенно 
тронуло, добавила Галина Ивановна: «Один из представителей из 
российского вуза заметил, что у студентов экономфака очень умный 
и целеустремленный взгляд». 

Впереди меня ждут еще более интересные события. И желаю 
всем студентам проводить свое свободное время с пользой. Будьте 
смелыми, подвижными и жизнь откроется перед вами!
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Прошел День открытых дверей, организованный кафедрой теории и практики обучения иностранному языку и пере-

воду. На это мероприятие  пришли выпускники районных и городских школ, которые выбрали профильным предметом 
на ЕНТ английский язык. 

День открытых дверей в мир языков
«Бабалар сөзі» - тәрбие көзі

Ақпан айының 16 күні М.Өтемісұлы атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәжіліс 
залында «Бабалар сөзі»- тәрбие көзі» атты жоғары оқу 
орындары және колледж ұстаздарының қатысуымен 
әлемдік деңгейдегі теңдессіз «Бабалар сөзі» атты қазақ 
фольклорының  100 томдық топтамасының тұсаукесері 
аталып өтті.  

Әлемдік деңгейде жарық көрген бұл топтаманы 
Астандағы «Фолиант» баспасы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асқан «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасының тұсаукесері еліміздің жер-
жерінде өткізілу қолға алынып, алғаш Астанадағы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасында ҚР 
Мәдинет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің 
және Парламет депутаттары мен мемлекет, қо ғам 
қайраткерлерінің, ақын-жазушылардың, жалпы көптеген 
зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен өткен болса, облыстар 
арасында Семей өңірінде де бастау алып, бүгінгі күнде 
Ақжайық өлкесіне де ат басын тіреп, жалғасын табуда. 
Еліміздің әр өңірінде өтіліп отырған бұл шараның басты 
мақсаты – халқымыздың ұлттық мақтанышы саналатын аса 
бай фольклорымызды қалың жұртшылыққа түр жағынан 
да, мағына, мазмұны, жанры мен көркемдігі жағынан да 
аға жетпес асыл мұрамызды қазақ еліне ғана емес түркі 
тектес қандастарымызға паш ету.  Фольклор әлемдік 
деңгейде жарық көреді, өйткені әр елдің өзіндік фольклоры 
бар. Көптеген ел оны жинап, жариялап, зерттеуде. Алайда 
100 томдық фольклоры тек біздің елде ғана тұңғыш рет 
жарық көріп отыр.  Міне, соның бастамасы ретінде біздің 
университетімізде аталып отыр. Шараға университеттің 
ғылыми жұмыс және халықаралық байланыс жөніндегі 
проректор, тарих ғалымдарының докторы, профессор- 
Мұхтар Әбілсейіт Қапизұлы және оқытушылары мен 
студенттері қатысты. Осы шараның өз деңгейінде жақсы 
өтуіне ат салысып, өз өнерлерімен көрермен қауымға ән-
күй сыйлап  Қасымова Зинат, Болатбекұлы Жанайдар, 
Қадырбаева Құндыз қазақтың қара домбырасымен әсем 
әнге бөлесе, өздерінің баяндамаларымен Қапашева Анар, 
Ерғалиева Данагүл сынды студенттер белсенділік танытып, 
алғыс хатпен марапатталды. 

Заведующая кафедрой Г.Н.Кисметова, которая рассказала 
присутствующим об истории кафедры, о профессорско-пре-
подавательском составе, об известных выпускниках факуль-
тета, которые работают не только в нашей стране, но за ее 
пределами.

К.М.Шунайбекова, преподаватель немецкого языка, рас-
сказала об  академической мобильности студентов. Самал 
Бигалиева поделилась впечатлениями об учебе в США по 

программе «Global Ugard». Магистрантка 1-го курса Елена 
Зубкова представила презентацию об учебе в Германии.

В рамках встречи был проведен семинар магистром 
Г.У.Махамбетовой на тему «Methods  of  teaching  English». 

Не остались в стороне и студенты, которые во главе со 
студенческим деканом «инязовцев» Жанерке Тапаевой с 
радостью поделись впечатлениями о студенческой жизни и 
выступили перед выпускниками с концертной программой.

«Инфо-Friends» интеллектуалдық сайысы
Елбасымыздың, мемлекетіміздің ұдайы назарда ұстап 

отырған жасампаз, жарқын істерінің айқын айғағы ол - ел 
болашағының іргетасын бекіте түсер жастарымыздың 
білімді де білікті, заман талабына сай қабілетті болып есеюі. 
Бұл тұрғыда университетіміздің қалалық және ауылдық  
аймақтарға дейін өз өкілдерін жіберу арқылы өнер-білім 
қуған талапты жастарымызды оқу ордасына білім алуға 
шақырып, үгіт-насихат жұмыстарымен бірге талапкерлердің 
тарапынан туындаған сан сауалдарға нақты жауаптарын да 
беруі құптарлық қадам болуда. Осы орайда сәуір айының он 
жетісінде №8 оқу ғимаратының  409-аудиториясында «ЖОО-
ҚБББ-ЖОББМ-нің өзара байланысы арқылы мектептегі білім 
беруді модернизациялау» жобасының жоспары аясында 
информатика кафедрасының 1-курс студенттері мен №1 
ЖОББМ-нің 11-сынып оқушылары арасында «Инфо-Friends» 
атты интеллектуалдық сайыс оздырылды.

Сайыстың мақсаты: білім, білік, дағды және жалпы эрудит 
деңгейін тексеру, студенттер мен оқушылардың дүниетанымын 
кеңейту, информатика пәніне деген қызығушылықты арттыру, ой 
- өрісін және танымдық қабілеттерін дамыту, шығармашылыққа 
баулу, өз ойын еркін жеткізе білу және өткен тақырыпты  еске 
түсіру дағдыларын қалыптастыру.

Интеллектуалдық сайыс факультет деканы Г.М.Миниус «Қош 
келдің» айтып, студенттер мен оқушыларға сәттілік тілеуінен 
басталды. Сайыста «Информатика» (пед.), «Информатика» 
(тех. және ЕТжПҚЕ), «Ақпараттық жүйелер» мамандықтары 
студенттерінен және №1 ЖОББМ-нің 11-сынып оқушыларынан 
құралған командалар бақтарын сынады. Әділқазылар 
алқасы құрамында информатика кафедрасының оқытушысы 

- Б.И.Жангирова, информатика кафедрасының оқытушысы, 
магистр - Ж.Ж.Багисов, информатика мамандығының 4-курс 
студенті - А.Т.Утегалиева, №1 ЖОББМ-нің информатика пәні 
мұғалімі А.Ж.Мұхтарова төрелік етті. Сайыс «Инфо-эрудит», 
«Инфо-мақал», «Инфо-веер», «Инфо-жест», «Инфо-полиглот» 
атты 5 бөлімнен құралған болатын. Жалпы интеллектуалдық 
сайыс адамды жылдамдыққа, уақытты үнемдеуге, алған білімді 
қайталауға үйрете отырып, білік пен дағдыны қалыптастыруға 
тәрбиелейді. Сайыс бөлімдері информатиканың даму тарихы, 
ғалымдар, ақпараттық коммуникативтік технология, интернет 
технология бөлімдері бойынша дамытушы тапсырмалардан 

тұрды. Студенттер заманауи компьютерлік технологияны 
жеткілікті деңгейде меңгергенін көрсетсе, мектеп оқушылары 
да сайыс барысында студенттерден қалыспай ұшқырлық 
танытып өз білімдерін ортаға салды. Сайыс соңы қазылар 
тарапынан әділ бағаланып, қорытындыланып, жеңімпаздар 
анықталды. Нәтижесінде «Информатика» (тех. және ЕТжПҚЕ) - 
1-ші орынды, «Информатика» (пед.) - 2-ші орынды, №1 ЖОББМ 
- 3-ші орынды иеленді. Сонымен қатар команда ойыншылары 
«Информатика» (пед.) мамандығының студенті Ақкенжеев Арман, 
«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенті Измуханов 
Дидарбек, «Информатика»(тех.) мамандығының студенті 
Қайырлы Жұбаныш және №1 ЖОББМ-нің 11-сынып оқушылары 
Есболат Әлихан мен Губашев Мәлік «Үздік ойыншы» деген 
марапатқа ие болды. Кеште қара домбыраны жанына серік ет-
кен «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығының 2-курс студенті 
Жұмашев Әлібек күмбірлете күй тартса, «Ақпараттық жүйелер» 
мамандығының 2-курс студенті Әмірғалиева Аягөз бен  №41 
жаратылыстану-математика бағытындағы мектеп лицейінің  
10-сынып оқушысы Гусмангалиева Айдана ән шашуын сыйлады.

Сайыс соңында «Мансап орталығының» әдіскерлері 
Дусенбаева Гаухар Болатқызы мен Дамбусинова Аяжан 
Амангелдіқызы  сайыстың өту деңгейін жоғары бағалап өз 
ризашылықтарын айтып, алдағы уақытта осындай сайыстардың 
қатары көбейсе деген ұсыныс білдіріп, мектеп  оқушыларын 
университетке оқуға шақырды. 

Өте жоғары дәрежеде өткізілген «Инфо-Friends» атты 
интеллектуалдық сайысты ұйымдастырған «Информатика» 
кафедрасының аға оқытушысы Мухамбетова Ғайнеш 
Ғұмарқызына алғысымыз шексіз. 

Мектеп түлектеріне білім көгінде қанаттары талмай биік 
самғап, оқуларын ойдағыдай аяқтап, алдағы шешуші сәт ҰБТ-да 
жоғары нәтиже көрсетулеріне тілектеспіз!

Зухра МАКСИМҚЫЗЫ,  
информатика кафедрасының оқытушысы

ЖУРНАЛИСТИКА –
больше не романтическая профессия

Очень радостная и веселая - несмотря на мрачный 
заголовок - состоялась встреча на филологическом 
факультете 10 апреля трое невероятных журналиста нашего 
города: Вячеслав Половинко и Петр Троценко из «Уральской 
недели» и Дмитрий Терещенко из «Пульса города».  

Поначалу было немного неловко проводить встречу в форме 
беседы, но журналисты – на то и журналисты, чтобы уничтожать 
любую неловкость и выводить на открытый разговор.

Нам, студентам, безусловно, было интересно все, что бы 
они нам ни рассказали. И большое спасибо им за то, что они 
поделились самым ценным – своими знаниями и опытом. 

Журналист – это искатель правды. Человек, «знающий все и 
ничего», кто-то даже пошутил: «Не знаю, но вспомнил». Умение 
писать и говорить на разные темы – очень важно. Главные 
ошибки, которые совершают люди, приходя в журналистику – это 
финансы и желание кому-то что-то доказать. Работа журналиста 
– это не поделиться своим мнением, а показать как есть и что 
будет. Необходимо понимать, что журналистика – это страшная 
зависимость. Искать разнообразие фактов и точек, чтобы 
впоследствии получился качественный продукт – искусство. 

-Журналистика – ломает человека, порой по несколько 
раз. Легко никогда не будет, - поделился Вячеслав Половинко. 
- Если выработать собственные правила – станете достойным 
журналистом.

Стабильность в журналистике - не всегда хорошо и нет ничего 
зазорного в смене мест. В каждой газете есть свой потолок, и 
нет ничего хуже, как остановиться в профессиональном росте. 

Журналист должен идти в ногу со временем и интересоваться 

всем - от политики до кулинарных рецептов. В голове должен 
быть большой объем информации, чтобы в нужную минуту 
сопоставлять нынешние события с событиями прошлых лет, 
знание литературных текстов и прочего.

-Лет через десять газеты начнут отмирать окончательно, и 
мы перейдем в интернет-пространство с новыми силами. Даже 
сейчас вы можете узнавать все, лишь кликнув на наши сайты. 
Журналисты пишут и выкладывают статьи уже с места событий, 
и это здорово! - сделал прогноз Дмитрий Терещенко. 

-Знайте свои права. Будьте интересующимися и пробивными. 
Ищите «свою тему» и станьте в ней лучшими. Имейте свое 
мнение, но учитесь писать так, чтобы ваши читатели делали 
выводы сами.  А еще - слушайтесь маму и папу и платите налоги, 
- не упустив возможности пошутить, закончил под аплодисменты 
Петр Троценко.

За эту встречу мы благодарны магистрантке Галине 
Самойловой, которая открывает перед нами новые горизонты.

Яна ГУМАРОВА, 
2 курс, филологический факультет
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Той - халық қазынасы Аталмыш тақырыппен Ұлыстың ұлы 
күніне орайластырылып, мәдениет және 
өнер факультеті мәдени-тынығу жұмысы 
мамандының 2-курс 11209 топ студенттерінің 
ұйымдастырумен ашық практикалық сабақ 
өтті. Шараның мақсаты студент жастарға бүгінгі 
«Қыз ұзату» және «Келін түсіру» тойларында 
сақталмай, ұмыт болып бара жатырған  ұлттық 
дәстүрлерді көрсету. 

Ұйымдастырушылар қазақ халқының қызға 
құда түсу, сырға салу, қалың мал берудің жолдары, 
қыз ұзату, сыңсу айту, беташар сынды дәстүрлерін 
көненің көрінісі ретінде көрсетуге тырысты.  

Шараға өнертану және мәдени тынығу 
кафедрасының оқытушылары мен студенттері 
қатысты. Практикалық сабақ соңында топ 
кураторы, оқытушы А.С.Серікқали сөз сөйлеп, 
ұйымдастырушылар мен көрермендерге алғыс 
білдірді.

МТЖ 11209 топ студенттері

Таң самалы – Корея елі
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының 2 курс студенттері  

«Мәдени-тынығу жұмысы халықтық дәстүрлері» пәні аясында 
«Таң самалы – Корея елі» атты Корея халқының мәдениетінен, 
салт-дәстүрінен сыр шертетін практикалық сабақ өткізген болатын. 
Практикалық сабағымыз Корей атауының шығу тарихымен таны-
стырудан басталды. Соның ішінде қай жағынан алсақта алдыңғы 
қатарда жүрген Оңтүстік Корея мемлекетіне тоқталдық. 

Қай ұлттың мәдениетін алсақ та  олардың биі мен әні ерекше. Осы 
орайда Корей халқының биін студенттеріміз тамаша билеп берді. 
Ұлттық тағамдарын таныстырып, ойын ұйымдастырылды. Салт-
дәстүрлерінің ішінде үйлену тойы, сәлем салу, тағзым ету, шай құю 
дәстүрі  көрсетілді. Вокал мамандығының 2 курс студенті Нұрмұханова 
Айгерім кеш соңын әдемі әнмен аяқтады. Практикалық сабағымыздың 
соңында тобымыздың кураторы Жумагалиева Гүлжазира Ермекқызы 
сөз сөйлеп, қатысушыларға алғыс білдірді. 

Гүлжанар РАУШАНОВА,
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының 2-курс студенті 

Үндістанға 
саяхат
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамындағының 

11208 топ студенттерінің «Үндістанға саяхат» 
атты практикалық сабағы өтті. Практикалық 
сабақта студенттер Үндістанның тарихын, салт 
- дәстүрін, мәдениетін, киім – кешектерін наси-
хаттау барысында ұлттық тағамдарын ұсынып, 
би өнерін көрсетіп, шағын  қойылым ұсынды.

Сонымен қатар келін түсіру салтын көрсетіп, 
келіннің табалдырықтан аттап, күрішті төгіп, 
қынамен жүру салтын, оттан айналу дәстүрін 
көрсетті. Қыздардың ұлттық кимі « Сариді » киіп 
жүргені көздің жауын алды.

Үнді асханасының ерекшеліктерін айта 
кететін болсақ, олар әрдайым тағамдарына түрлі 
қоспаларды қосады екен. Сол қоспалардың ішінде бірінші орын 
алатын « Карри » қоспасы. Үндістандар нанды өте киелі деп са-
найды. Сондықтан Үндістанға барғанда ең алдымен « Тхалиден», 
яғни наннан ауыз тимей кетуге болмайды. 

Үнді халқы құдайды өте киелі деп санайды. Үнді халқы 10 түрлі 
құдайға табынатынын топ студенттері көрсетіп өтті. 

Үнді биі туралы айтсақ, оларда әр бидің қимылдары белгілі 
бір мағына беретінін  студенттер атап көрсетті. Сабағымыздың 
соңында декан орынбасары Роза Суйеуғалиқызы өз сөзін сөйлеп, 
алғысын жаудырды. Содан кейін кафедра меңгерушісінің орын-
басары Қарлығаш Дайырғалиқызы өзінің ризашылығымен бірге, 
ұсыныстарын да айта кетті. Соңында топ кураторы Гүлжазира 
Ермекқызы қорытынды сөзін айтып, өз алғысын білдірді. 

Прак тикалық с абақ тың өткен іне дәлел болғаны, 
көрермендердің ыстық қошеметі мен алғыс жаудырып кеткенін 
айта кетуге болады. 

Линда ЗИНАЛИЕВА,
 «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының  2-курс студенті                                        

«Салты - сара, дәстүрі - дара сыған халқы»

11208(а) тобының арасында МТЖ халық дәстүрі 
пәнінен практикалық сабақ өткізілді. Практикалық 
сабағымыздың тақырыбын «Тамыры терең өзбек елі » 
деп алып, көршілес өзбек елінің салт-дәстүрін, ұлттық 
тағамдары мен киімдерін, сонымен қатар тарихын 
насихаттап, оларды көрермендерге таныстыра өттік.     

Тамыры терең 
өзбек елі

                                                                
Ең алдымен, өзбек халқының тарихына шолу жасап, 

шағын видеоролик көрсетілді. Сонан соң өзбектің  ұлттық 
киім топтамасымен жалғасын тапты. Қысқаша түрде ұлттық 
тағамдары туралы айта кетіп, тіл үйірер ұлттық тағамдары 
сарапшылар мен көрермендердің назарларына ұсынылды. 
Одан кейін қойылымға да кезек келді. Қойылым « Келін 
салом» деп аталады. Ең алдымен қойылым арқылы өзбек 
халқының келіндерінің сәлем салу дәстүрі көрсетілді. Бұл 
қойылымның жалпы мазмұнына келер болсақ, өзбек халқы 
қыз бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, ибалы да инабатты 
болуға тәрбиелейді. Болашақта елдің бетке ұстар келіні 
болсын деген  мақсатпен салт-дәстүрлерін дәріптеп, бойына 
сіңіртіп, келін болуға дайындайды.

Әрине, өнерлі халықтардың бірі өзбек халқынын салт-
дәстүрін бисіз елестету мүмкін емес. Сөйтіп өзбектің ұлттық 
биіне де кезек келді.

«Мәдени-тынығу және өнертану» кафедрасы деканының 
орынбасары Абуова Роза Суйеуғалиқызы практикалық 
сабақты қорытындылап, өз бағасын берді. Бір сөзбен 
айтқанда көрермендер ықыласына бөленіп, сарапшылар 
көңілінен шыға білдік.

Меңтай ТАБЫЛДИЕВА,
МТЖ мамандығының 2 курс студенті 

Қарияларды 
қуанышқа бөлеген 

Әз – Наурыз!
Еліміздің қазынасы саналатын қарияларымызды 

Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап, көңіл – 
күйлерін көтеру мақсатында «Мәдени - тынығу жұмысы» 
мамандығының 11208 топ студенттері «Науан - Наурыз 
армысың!»  атты мерекелік бағдарламасын ұйымдастырды. 
Мерекелік концерт барысында ұлттық салт – дәстүрді  
дәріптейтін түрлі элементтер пайдаланылды. Өнер 
көрсеткен өнерпаздар мен қатысушылар ұлттық нақышта 
киім киіп, ұлттық әндер мен билер  орындады. Сонымен 
қатар Наурыз мерекесінің символы іспеттес наурыз  көже 
үлестіріліп, шашу шашылды. Мерекелік шара соңында 
қарттар үйінің ұйымдастырушысы Сембаева Маржан 
мереке күнімен құттықтап, «жаңбырменен жер көгерер, 
батаменен ел көгерер» демекші, қорытынды сөзді қариялар 
өз баталарымен аяқтап, ризашылықтарын білдіріп, алғыс 
жаудырды.

Мейрам ХАЙРОВ,
«Мәдени – тынығу жұмысы» мамандығының 

 2-курс студенті

«Мәдениет және өнер» факультетінде «Салты - 
сара,дәстүрі - дара сыған халқы» атты практикалық сабағы 
өтті. 

Бұл практикалық сабақтың мақсаты сыған халқының 
салт дәстүрін, мәдениетін, ұлттық киімдері мен тағамдарын 
көрсету болды. Практикалық сабақтың бастамасы сыған 
халқы туралы деректермен, яғни, слайд түрінде көрсетілді. 
Практикалық сабақта сыған халқының ұлттық әндері айтылып, 
билері биленіп, құда түсу салты қойылып, ұлттық тағамдары 

ұсынылды. Практикалық сабаққа көрермен ретінде факультет 
деканы Исатаев Мейрам Исатайұлы және факультет 
оқытушылары келді. Практикалық сабағымыздың соңында 
«Өнертану және мәдени - тынығу» кафедрасының оқытушысы 
Султанова  Меңдігүл Еслямғалиқызы қорытынды сөзін айтып, 
өз ризашылығын білдірді.

Аягоз ЕРМЕКОВА,
 «Мәдени - тынығу жұмысы» мамандығының 2-курс студенті



№ 4 (899) сәуір/24 мамыр 2014 жыл 17
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Бар білімнің қайнар көзі – кітапхана»
                                                                                                      Н.Ә.Назарбаев

Кітап – күш. Кітап – құдірет. Рухани дүниеңді 
байытатын, дүниетанымыңды кеңейтетін 
де - кітап. Кітаптың құндылығын қоғам мен 
адамнан бөліп қарауға болмайды. К ітап 
туралы сөз болғанда міндетті түрде автор мен 
оқырман арасындағы алтын көпір кітапхананың 
орны ерекше. Рухани байлықтың алтын кені 
- кітапхана. 

 «Біз үшін ортақ тағдыр – 
бұл біздің Мәңгілік Ел,
лайықты әрі ұлы Қазақстан! 
Мәңгілік Ел – жалпы қазақстандық
ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы,
бабаларымыздың арманы».

                                                                                                    
Н.Ә.Назарбаев

Ұлы ақын бабамыз  Абай: «Адам баласы 
үшін к ітап – тілсіз тәрбиеші. Кітап адам 
баласына бала кезінен бастап, өмірінің соңына 
дейін сырлас досы бола алады»,- деп көрсеткен. 
Өскелең ұрпақты білімнің тұнық та мөлдір 
бұлағынан сусындап, олардың рухани дүниесін 
молайтып, ұлттық құндылықтарымызды 
насихаттау мақсатында  Дүниежүзілік кітаптар 
және авторлық құқық күніне орай М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ғылыми кітапханасының 
ұйымдастыруымен М.Әуезов атындағы 
әдебиет және өнер институты ғалымдарының 
әзірлеуімен «Фолиант» баспасынан жарық 
көрген «Бабалар сөзі» 100 томдығының 
тұсаукесері өткізілді. Шараға кәсіптік және 
техникалық білім беру орындарының кітапхана 
қызметкерлері, университетіміздің  ғалым-
ұстаздары жалпы қызығушылық танытқан  

оқырмандар мен студенттер қауымы қатысты.  
Кездесуді ұстаз-ғалым С.Ғ.Шарабасов жүргізді. 
Тұсаукесерді М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекетт ік университетін ің 
ғылыми жұмыс және халықаралық бай-
ланыстар проректоры, т.ғ.д., профессор 
Әбілсейіт Қапизұлы ашты. Одан әрі сөз 
алған «Фолиант» баспасының редакторы 
Венера Мұратқызы қазақ халқының ұлттық 
байлығы ауыз әдебиеті мен халық даналығын, 
шежірелері мен тарихи дастандарын, жалпы 
қазақ фольклорын жинақтаған «Бабалар 
сөзі» кітап сериясының шығарылымы толық 
аяқталып біткендігін, аталған академиялық 
жинақ осыдан 10 жыл бұрын мемлекетттік 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың т і келей 
бастамасымен қолға алынып, бүгінде жүзеге 
асырылып отырғандығын баса атады ол өз 
сөзін Елбасының: «Ата-бабаларының асыл 
сөзін 100 томға жинап бастырып шығара 
алатын ел - бақытты ел, бақуатты ел, болашағы 
кемел ел. Қазақ елі - сондай ел»,-  сөзімен 
жалғай келе, бүг інде «Бабалар сөзінің» 
100 томдығының тұсаукесер шараларын 
әр облыста өтк ізу қолға алынғандығын, 
Астана, Семей қалаларынан бастау алып,  
енді Ақ жайық өң ір інде жалғасын тауып 
отырғандығын атады. Еліміздің әр өңірінде 
өткізуге жоспарланған тұсау кесер шарасының 
мақсаты  халқымыздың ұлттық мақтанышы 
аса бай фольклорын қалың жұртшылыққа 

таныстыру, халқымыздың баға жетпес асыл 
мұрасын көпшілікке кеңінен насихаттау екенін 
айтты. 100 томдық топтамада батырлар жыры, 
тарихи жырлар, ғашықтық дастандар, хикаялық 
дастандардан бастап қытай және монғол 
қазақтарының фольклоры,  жинақталғанын, 
дәл 100 том етіп, ұлттық байлықты бір жерге 
топтап, жүйелеп, академиялық басылым 
ретінде жарыққа шығарған мемлекет әлі жоқ 

екендігіне тоқталды. Шара аясында «Бабалар 
сөзі» академиялық жинағының 100 томдығы 
және «Фолиант» баспасынан жарық көрген өзге 
де жаңа кітаптардың көрмесі ұйымдастырылды. 

Өз кезег інде сөз алған «Махамбет» 
ғылыми-зерттеу орталығының директоры, 
п е д а г о г и к а  ғ ы л ы м д а р ы н ы ң д о к т о р ы, 
профессор Абат Сатыбайұлы «100 томдық 
жинаққа енген ел құндылықтарының  ендігі 
кезеңде зерттеу нысанына ілігерін тілге 
тиек ете келе, жарияланған дүниелердің аса 
құндылығына  тоқталды. Ғалымның пікірінше 
ескерген ескісін сақтайды, ел болған естісін 
сақтайды. Халықтық құндылықтарды М.Әуезов 
атындағы әдебиет және өнер институты 
қызметкерлерінің тірнектей жинауы, «Фолиант» 
баспасының  қыздың жинаған жүгіндей сапалы 
басылым үлгісінде ұсынуы шексіз алғысқа 
лайық. Профессор Абат Сатыбайұлы өз сөзін   
Әйтеке би бабамыздың «Біз қазақ - бір ұяның 
балапаны едің, қанаттанып сұңқар болып 
самғайық. Біз бүкіл қазақ - бір биенің құлыны 
едік, тұлпар болып оза шабайық. Біз қазақ 
деген бір тоғайдың ағашы едік, орман болып 
жасылданайық, жайқалайық. Біз бүкіл қазақ - 
бір шаңырақ, бір қазан, бір төрелік дастархан 
болып атамекенді  түгел қамтиық»,- деген 
тұжырымымен түйіндеді. 

Филология факультетінің 3-курс студенті, 
Н.Ә.Назарбаев атындағы шәкірақы иегері 
Анар Қапашева: «Кітап - адам баласының 
сан ғасырлар ақыл ойының жемісі, тарихы, 

Университет ғылыми кітапханасы 
бабалар мұрасын насихаттауда

тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз 
– алдыңғы бойғы ұрпақтың артқы ұрпаққа 
қалдырған рухани өсиеті, к ітап оқудан 
тыйылсақ, ой ойлаудан тыйылар едік»,- деген 
Ғабит Мүсіреповтің пікірін келтіре келе, өз ойын 
ортаға салды. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н . Н а з а р б а е в 
«Еліміздің келешегі жастардың қолында» деп 
көрсеткендей  бүгінгі ұрпақ, еліміздің ертеңі, 

бабалар ізін жалғастырушы мұрагер, ата-баба 
аманатын кейінгі ұрпаққа жеткізу салт-дәстүрі 
мен тарихын, тілі мен дінін сақтайтын, насихат-
тайтын елінің боалашағы. Міне болашағынан 
үлкен үміт күттіретін осындай жастарымыздың 
бірі М.Өтемісов атындағы Батыс қазақстан 
мемлекеттік университетінің 02201 топ студенті 
Жанайдар Болатбекұлы «Фолиант» баспасы 
мен «Бабалар сөзіне» деген өзінің бір-екі ауыз 
өлең шумақпен арнады.

Ұлы ақын Мағжан Жұмабаев: «Арыстандай 
айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай 
күшті қырағы- Мен жастарға сенемін» дегендей 
қай мемлекеттің болсын ертеңi – бiлiмдi 
жастардың қолында екені даусыз. Сондықтан, 
ата-бабамыз «Бұлақ көрсең көзiн аш» деп, тегін 
айтпаса керек. Одан әрі университетіміздің 
студенттері Қасымова Зинат «Ақжайық» және 
Қадырбаева Құндыз «Үкілі қыз» атты халық 
әндерін тамылжыта жырлап бір серпілтіп 
тастады. 

Басқосу соңы,  сұрақ-жауап түріне ұласып, 
жалпы оқырман қауым қызығушылық танытқын 
сауалдарға «Фолиант» баспасының өкілі 
Венера Мұратқызы жауап берді.

Тұсаукесер шарасын М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ғылыми кітапхана директоры Тоты Еркінқызы 
қорытындылады.  

Венера МУЛДАШЕВА,
Ғылыми кітапхана әдіскері 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В БИБЛИОТЕКУ

Andersen H. 
Andersen’s Fairy Tales = Гулливердің саяха-

ты. Stage 1 / H. Andersen; Ауд. Ә. Раушанова. 
- Алматы: Жазушы, 2013. - 88 б.

Экземпляры: всего: 2 - кх(2)
Аннотация: Андерсеннің Х. “Андерсеннің 

ертегілері” ағылшынша үйренбек талабы 
бар қазақ балаларына арналып тұңғыш 
рет шығарылып отыр. Кітаптағы мәтіндер 
түсінуге оңай, оған қоса арнаулы сөздік те, 
жаттығулар да бар. Мұқият оқып шыққан соң, 
тіл жаттықтыру үшін арнайы аудиодискіні 
тыңдауға болады. Сонымен, жинақтың 
ағылшынша ОҚУ, ЖАЗУ, ЕСТУ, СӨЙЛЕУді 
мақсат тұтқандар үшін жақсы көмекші бола-
рына сенеміз.

Dr. Ludmila 
The Art of Ludmila / Dr. Ludmila. - Ontario, 

Canada, 2013. - 94 р.
Экземпляры: всего: 1 - чз4(1)
Аннотация: The Art of Ludmila. Рисунки 

Людмилы, сестры А.Донсковой

Human development report for 2004.  
Education for All: the Key Goal for a New 
Millennium. - Алматы: Pilot-TC, 2004. - 135 p.

Экземпляры: всего: 1 - ан(1)
Аннотация: Отчет 2004 г. посвящен 

сектору образования в Казахстане. В данном 
документе авторы попытались раскрыть 
проблемы, стоящие перед системой обра-
зования, и выносят на обсуждение широкой 
общественности комплекс рекомендаций 
по дальнейшему развитию образования. 
Национальный отчет представляет сбалан-
сированный взгляд на процессы, происходя-
щие в национальной системе образования 
Казахстана, а также освещает общемировые 
тенденции в этой сфере.

Ізгілікті үнқатысу. The blessed dialogue.  
Благословенный диалог : фотоальбом, посв. 
І съезду лидеров мировых и традиционных 
религий. - Астана : Дом печати «Эдельвейс», 
2003. - 292 б.

Экземпляры: всего: 1 - чз3(1)
Аннотация: Ізгілікті үн қатысу: әлемдік 

және дәс т үрл і  д ін дер ли дерлер ін ің 
Бірінші Съезіне арналған фотоальбом. 
Благословенный диалог: фотоальбом, посв. 
І съезду лидеров мировых и традиционных 
религий.

Абдрахманова Б.С. 
Координация прокуратурой деятельно-

сти правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью (на примере законодатель-
ства Республики Казахстан): монография / 
Б.С.Абдрахманова. - Алматы: ИЦ ОФППИ 
«Интерлигал», 2013. - 200 с.

Экземпляры: всего: 1 - чз6(1)
Аннотация: В работе рассмотрены такие 

теоретические и практические вопросы, как 
понятие и сущность координации деятель-
ности правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью Казахстана, субъекты коор-
динационной правоохранительной деятель-
ности, исследованы вопросы о роли про-
куратуры в вышеупомянутой деятельности, 
изучены организационно-правовые основы 
координации деятельности правоохрани-
тельных органов в борьбе с преступностью, 
освещены актуальные проблемы коорди-
нации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

Абдуқадырова Қ.А. 
Мұнай және газ химиясы: оқулық / 

Қ.А.Абдуқадырова. - Алматы: ҚР ЖОО 
қауымдастығы, 2013. - 319 б. - (ҚР Білім және 
ғылым министрлігі)

Экземпляры: всего:20 - кх(1), чз2(9), ау(10)
Аннотация: Оқулықта мұнайдың шығу 

тегінен бастап алғашқы кен орындары 
ашылуының негізгі тарихи кезеңдері, іздеу-
барлау жұмыстары, мұнайды өндірудің 
әдіс-тәсілдері берілген. Мұнайды өңдеудің 
т е р м и я л ы қ ,  т е р м о к а т а л и т и к а л ы қ , 
гидрогенизациялық процестерінің химизмі, 
қондырғылардың технологиялық сыз-
ба нұсқалары, технологиялық режимі 
қарастырылған.

Адам дамуы туралы ұлттық есеп 
2004 жылғы.Баршаға білім беруі: жаңа 
мыңжылдықтың негізгі мақсаты. - Алматы: 
Pilot-TC, 2004. - 144 б.

Экземпляры: всего: 1 - ан(1)
Аннот ац и я:  20 0 4 ж ыл дың е с еб і 

Қазақстандағы білім секторына арналған. 
Бұл құжатта авторлар білім жүйесінің ал-
дында тұрған мәселелерді ашып көрсетуге 
тырысқан және де білімді одан әрі дамытуға 
деген ұсыныстардың тұтастай кешенін кең 
жұртшылықтың талқысына ұсынып отыр. 
Ұлттық есеп Қазақстанның ұлттық білім 
жүйесінде өтіп жатқан үрдестерге де, сондай-
ақ, бұл саладағы әлемдік беталыстарға да 
теңдестірілген көзқарастарды сипаттайды.

Естен кетпес «Biblioтүн»
Мен Алматы қаласындағы Қазақ Мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінің Өнер 
және мәдениет факультетінің «Кітапхана ісі» 
мамандығының студенті М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
аталған мамандығында академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша білім алып жатырмын.

Осы мамандық бойынша білім беретін 
ұстаздарға алғысым шексіз. Тек сабақ мате-
риалдарымен қамтамасыз етіп қана қоймай, 
түрлі іс-шараларға қатысуыма жағдай жа-
сады. Оның мысалы ретінде, студенттердің 
ғылыми конференциясын атар едім. Аталған 
к о н ф е р е н ц и я д а  м ұ ғ а л і м і м  Н а с ы р о в а 
Мейрамгүл Аязбайқызының жетекшілігімен 
«Балалардың кітап оқуына жетекшілік етудегі 
библиографияның рөлі» тақырыбындағы 
ғылыми мақаламмен 3 орынды иелендім. Ал 
одан кейінгі маған ең қатты ұнап, көңілімнен 
шыққан іс -шара ретінде Ж.Молдағалиев 
атындағы облыстық к ітапханада өткен 
«Biblioтүнді» айтар едім. Облыстағы кітапсүйер 
қауымның басын қосып, олардың бос уақытын 
ұйымдастыру мақсатында өткізілген бұл 

жоба бізге дәріс беретін ұстазымыз Ирина 
Михайловна Коленконың идеясы мен ерен 
еңбегінің жемісі екенін айта кету керек. 
Менің бұл жобаға тек көрермен болып қана 
емес, қатысушы атанып, танымал к ітап 
кейіпкерлерінен «1001 түн» ертегісіндегі 
Шехрезаданың бейнесінде шығуыма да себеп 
болған ұстазыма алғысым шексіз.

Жалпы маған жобаның идеясы қатты ұнады. 
Оқырман залындағы кітаптардан жасалған киіз 
үй, кітап кораблі аса бір шеберлікпен, терең 
мағынамен жасалғаны көрініп тұр.

B ib l ioбесбармақ ,  ақпарат кок тейл і , 
biblioкөже, biblioкафе, домбыра party, «О, гита-
ра, тыңдайық сені» деген бөлім атауларының 
өзі қызықтырып, тарта түседі.

Ал, ең қатты ұнағаны - «О, гитара, тыңдайық 
сені ». БҚМУ студенті Ерсұлтан Жұмабаевтың 
гитарамен орындаған әндеріне еріксіз риза 
болдым. Оның әртүрлі тақырыпта орындаған 
әндері, тыңдармандармен ашық араласып, 
жұмыс жасай білуі ерекше таң қалдырды.

Сондай-ақ, Құрманғазы атындағы саз 
колледжі шәкірттерінің домбырада ойнаған 

шығармалары да ерекше әсер қалдырды.
Бір «әттеген-ай» дейтін өкінішім - Ақ 

Жайықтың ару ақыны Ақұштап Бақтыгеревамен 
өткен кездесу кешіне қатыса алмағаным. Ол 
кездесуден керемет әсер алып шыққан апайла-
рымыздан 45 жылдық тарихы бар қойын дәптер 
жайлы естігенде, сырттай риза болдым.

Кітапхана жайлы айта кетер болсам, Орал 
қаласындағы әрқайсысының өзіндік тарихы, 
өрнегі бар зәулім ғимараттардың ішінен көзіме 
ыстық көрініп, көңіліме жаққаны осы облыстық 
кітапхананың ғимараты болды. Ал осы жоба 
өткізілгеннен кейін, кітапхана ұжымы мен 
басшылығына шексіз риза болдым. Себебі, 
мәдениет пен өнердің ордасы саналатын 
Алматыдан келіп, осындай теңдесі жоқ, 
қайталанбайтын жобаға қатысып, көрермен 
атанғанымды ешқашан ұмытпаймын. Бұл жоба 
өз жалғасын тауып, жылдан жылға жоғары 
деңгейде өткізіле беруіне тілектеспін.

Назекен МӘТБАЕВА, 
Мәдениет және өнер факультеті 

3-курс студенті

ТАУСЫЛМАЙТЫН ҚАЗЫНА
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Абитуриенту на заметку

В школе учат, в университете учатся

Учёба или работа?

Орындалған арман

«Қазақ елінің ұлттық идеясы – 

МӘҢГІЛІК ЕЛ»
Қазақ елі! Сен  бәрінен  де қымбат, бәрінен  де биіксің! 

Мен сенің  таза  ауаңмен  демалып, тұнық  суыңа  шомы-
лып, тамаша  табиғатыңа таң қалып, сендегі  әсем  гүлдерді  
тебірене  иіскеп  өскен  балаңмын!

    Менің Елім... – Қазақ елі... - Мәңгілік ел... Бұл сөзді 
мен үлкен  мақтанышпен, қуанышпен айтамын. Қазақстан - 
тәуелсіз, егеменді ел. Оның жері бай, көлемі үлкен, көп  ұлтты,  
халқы  тату-тәтті  өмір  сүруде. Қазақстан  картасына қарап  
отырып, оның  ұлан-ғайыр  жасыл  желекке оранған даласын, 
көк  төске  боялған телегей теңізі мен өзендерін, қоңыр түске 
боялған тауларын көріп: ”Бұл - менің  жерім, менің елім, менің 
туып-өскен  аяулы Қазақстаным”, - деп  шаттанамын.

Бүгінгі таңда Қазақ елі арманы айқын, төрт құбыласы 
тең, асқарлы елдердің қатарына жақындап келеді. Құшағын 
кеңге жайған дана халқым, ел жетістіктерінен қуат алып, 
ертеңгі күнге артып отырған сенімдері мол. Қуанышты күндері 
бір-бірлеп тарих беттеріне алтын әріптермен жазылуда. 
Сындарлы ауыр жылдар ұрпаққа үлгі болып, тұңғиыққа 
жол тартуда. Бірнеше ұлттың қастерлі – Отанынына 
айнала білген қазақ елінің дархандығы ғасырлар өтсе де, 
өз қасиетінен айырылмақ емес. Экономикалық, әлеуметтік 
жағдайымыз ауыз толтырып айтар жағдайға да жетіп 
қалды. Мұндай қуанышты сәттерді қалайша айтпасқа?! Ұлт 
көшбасшымыз болашақтың бағытын айқындап, баршаға 
қолайлы жағдайлар жасауда. Осыған Қазақстан халқына 
жолдайтын Жолдауы куә. 

Елбасы  биылғы Жолдауын «Қазақстан жолы - 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» деп атап Қазақ 
елінің  ұлттық идеясын – Мәңгілік Ел идеясы деп ұсынды. 
Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарына 
жетті. Ата-бабаларымыздың  сан мың жылдап  армандаған  
арман-тілегі  ақиқатқа айналды. Тұрмысы бай-қуатты, түтіні 
түзу шыққан, ұрпағы ертеңінен үміт күттіретін ел болдық. 
Еңсесі биік  Елордамыз, сәулеті мен дәулеті жарасқан ерке 
Есілдің жағасынан орын тепкен Астанамыз бар. Еліміздің  
бас  қаласы  Елбасымыздың, қазақ  елінің  мақтанарлық  ірі 
туындысы десек  қате айтқанымыз болмас.

Елбасы өз сөзінде: «Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ 
мерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен 
айналысады. «Қазақстан-2050» Стратегиясы – барлық 
саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін 
жаңғыру жолы. Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен 
еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен 
емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан 
мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы міндет!» - деп, барша 
қазақстандықтарды алға қойған мақсатқа бір жеңнен қол, 
бір  жағадан  бас  шығарып ұйымшылдықпен  жету керектігін 
айтты. Әсіресе, болашақ  жастардың қолында екенін, жас 
ұрпақтың  білімді де білікті болуын,  салауатты  өмір салтын  
ұстанып  Қазақ  елінің  берік  ірге тасына кірпіш  болып  қалану  
керек екендігін нақтылап міндеттеді. Және де медицина 
ғылымын дамытып, халықтың орташа өмір сүру жасын  ұзарту  
керектігін  айтты. Елбасы жыл сайынғы халыққа  Жолдауында 
жастардың, мемлекет қызметкерлерінің, зейнеткерлер 
мен  жас сәбилердің, жалпы қазақ халқының бейбітшілікте, 
молшылықта өмір сүруін ең басты мәселе етіп қойып, оған 
жағдай жасап отыр, қоғамның барлық  мүшесіннің  жағдайын 
қарастырады. Мүгедектердің жағдайы, шағын және орта 
бизнесті дамытып, алыс ауылдағы  ағайынды  жұмыспен  
қамтуға да жоспар ұйымдастырды. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «Арпалыспен 
келмесе - шынайы азаттық бола ма? Оңайлықпен келсе 
оның қадірі бола ма? Қадірі жоқ нәрсе, қолда ұзақ тұра 
ма?» - дегені тап осы тәуелсіздіктің қадыр-қасиеті туралы 
еді. Тәуелсіздіктің туын берік ұстап, шаңырағын биік ұстап, 
«Білім» атты тас қамалдың берік қабырғасын мәңгіге қалаған 
жастар қауымы жарқын болашаққа  жол ашты. Жастарымыз 
қаймана қазақтың уызын кетірмей, күннен шуақ, жерден қуат 
алып жеткен мұраға аманат болып, салиқалы саясат пен 
бағдарлы бағыт арқасында тәуелсіз Қазақстанның жарқын 
болашағына кепіл бола алады.

Болашақта жарқын тұлға ретінде қалыптасып, алдағы 
уақытта елге адал қызмет етуге қабілетті болыңыздар! 

Али НАБИ,
«Филология:қазақ тілі» мамандығының 2-курс студенті 

К концу обучения в школе перед многими старшеклассни-
ками всё ещё стоит проблема принятия судьбоносного реше-
ния – куда пойти учиться. Выпускники, как правило, выбирают 
вуз, дающий качественное высшее образование. Их волнует 
вопрос получения наиболее востребованной на рынке труда 
и высокооплачиваемой профессии.

По данным последних рейтингов профессий и запросов на 
специалистов на сайтах по трудоустройству можно сказать, 
что в пятёрку самых востребованных и хорошо оплачиваемых 
профессий в Казахстане на сегодняшний день могут быть 
включены специалисты банковского сектора, бухгалтера, IT-
специалисты, менеджеры, юристы. 

Однако не всё так однозначно. Наиболее востребован-
ными могут быть и другие специалисты, которых обучают в 
вузах Республики Казахстан. Реализовать свой творческий 
потенциал выпускники с успехом могут в стенах ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова.

Многих иногородних абитуриентов в первую очередь вол-
нует вопрос проживания в общежитии. В ЗКГУ имеется два 
студенческих общежития, в которых созданы необходимые 
условия для проживания и отдыха, имеются читальные залы 
для занятий, душевая, стиральные машины, уголки отдыха и 
др. Проживая в общежитии, студенты приобретают навыки 
самостоятельной жизни и навыки общения. Они по своему 
вкусу обустраивают комнаты, учатся готовить по-домашнему: 
пекут блины, пирожки, баурсаки. 

Актуальность и значимость профориентационной работы 

среди молодёжи трудно переоценить. В процессе работы 
освещается широкий круг вопросов: о сдаче ЕНТ, об образо-
вательных грантах, о специфике приёма и обучения в вузе, 
условиях поступления и т.д. Старшеклассники обеспечива-
ются необходимым раздаточным материалом – рекламно-
информационными буклетами и проспектами.

Каждый желающий поступить в ЗКГУ может задать свой 
вопрос и получить компетентную информацию специалистов 
об обширном спектре образовательных услуг в процессе 
традиционного проведения Дня открытых дверей для выпуск-
ников школ города и области. Центром карьеры совместно 
с кафедрами организуются подготовительные курсы для 
будущих студентов.

Абитуриент должен чётко усвоить, что «в школе учат, а в 
университете учатся». Преподаватели ЗКГУ постепенно отхо-
дят от старого принципа: «Действуй, как тебя научили», а пре-
творяют в жизнь новый: «Действуй творчески и компетентно». 

Необходимо также знать, что какими бы востребованными 
или модными ни казались те или иные профессии, ориентиро-
ваться надо, прежде всего, на свои интересы и способности. 
Только в этом случае любая выбранная профессия станет 
гарантией счастливой и гармоничной жизни.

И.К. Щербакова, 
преподаватель кафедры практического курса 

изучения языков

В последнее время почти все студенты занялись активным 
поиском работы. И причины они находят самые разные: кому-
то хочется заработать на карманные расходы, кто-то, работая 
по специальности, получает бесценный опыт, а кому-то при-
ходится бороться с острой нуждой. И тут встает вопрос: как им 
совмещать учебу и работу? Возможно ли это?

Не каждому студенту хватает стипендии, у некоторых ее 
вообще нет. А сидеть на шее у родителей не совсем удобно. 
Так начинаются поиски работы. И здесь многие студенты 
сталкиваются с первой проблемой: либо работодателям не 
нужны люди с непостоянным графиком и без какого-либо опыта, 
либо это работа, требующая много сил и времени и дающая 
минимальную оплату. Тогда благодаря стараниям, упорству и, 
возможно, связей студент устраивается на хорошую работу.  И 
тут же встает другой вопрос: как закрывать пропуски. Некоторые 
преподаватели относятся с пониманием, а некоторые, наобо-
рот, требуют даже больше, чем от других. И все же при желании 
студент может справиться со всеми этими минусами, совмещая 
работу и учебу.

В настоящее время Правительством РК также идет 
активная поддержка молодежи. «Считаю необходимым создать 
эффективную систему поддержки студентов и учащихся с 
высокой успеваемостью. Поручаю Правительству обеспечить 
повышение с 1 января 2016 года размера стипендий на 25 
процентов», - сказал Президент РК Н.А. Назарбаев в своем 
Послании Казахстан-2050, и уже с 1 апреля стипендия под-
нимется на 10 процентов. По словам главы ассоциации вузов 
РК Рахмана Алшанова, такое известие его обрадовало. 
«Стипендия студентов, конечно, не является основным доходом 
для казахстанской семьи, однако для некоторых студентов 
стипендия - это способ существования. Мы давно ждали 
повышения, это говорит о том, что у государства появилась 
такая возможность. Естественно, это является предметом 
радости для всех студентов нашей страны и для нас также», - 
сообщил Р.Алшанов.

Альбина ДАВЛЕТОВА, 
студентка 2 курса филологического факультета

Поезд үні. Шымкент қаласының станциясынан поезд 
қозғалуда. Жүрегімнің дүрсілі поездың үнін естіртпейді. 
Станциядан алыстаған сайын қатты-қатты соғуда. Мәңгілікке 
кетіп бара жатпағанымды білсем де, абыржуым басылмайды. 
Ата-анам, бауырларым, туған-туыс, достарымды ойласам, 
көзіме еріксіз жас келеді. Оларсыз өмірімді бір сәт болсын 
елестетіп көрмегенмін. Енді қалай шыдаймын деген ой санамды 
жеп тыныштық бермейді. «Неге кетіп барасың, осында да оқып 
білім алуыңа болады ғой, сен шыдай алмайсың, сағыныштан 
құса болып өлгің келіп жүр ме?» - деген ойлар санамды билеп 
алған. Қырсыққан өзім едім, енді несіне мазасызданамын деп 
те қоямын. Не болса да, шегінерге жол жоқ. Алда талай қызық 
пен қиыншылық күтіп тұр, соларға дайындалып, ерік-жігеріңді 
ой-санаңа бағындырып әрекет еткейсің...

Орал қаласындағы алғашқы минуттарым. Күн аяз, ал мен 
тастай қатып қалғанмын. Вокзалдағы 32°С деген жазуды көріп 
тіпті шошып кеттім. Туғалы жылы жерде өскеннен кейін бе, 
маған мұндай суық жат еді. Қолдарым тоңып, әрең қозғалып тұр. 
Күтіп алатын құрбым кешігіп келді. Таксиге отырар-отырмастан 
жылдам жылы жерге барайықшы деп едім, отырғандар күліп, міне 
біздің Орал осындай деп мақтанысып, бізде қысымыз қыстай 

өтеді, сендерде қыс, көктем сияқты деп сынап қояды. «Әркімге 
өз жері жұмақ» демей ме, бұл жердің адамдары да сондай, күннің 
суығына да үйренісіп қалған, қанша дегенмен туған жері емес пе?

Қала бір қарағанда әдемі, бір қарағанда жұпынылау сияқты. 
450 жылдық  тарихы бар бұл қалаға сын айтқан да орынсыздау. 
Мұндағы табиғат пен қала кейіпі тіптен біздің жақпен салыстыруға 
келмейді, мүлдем бөлек өзгеше. Бір жағынан алып қарасам, менің 
сезімім әкем мен анам айтатын  КСРО уақытына түсіп қалғандай 
болды. Үйлер өте ескі, адамдары орыстанған, ия, мен сол кезде 
жүргендеймін. Мұның бәрі маған қызық көрінді.

Міне, мен оқитын университет, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті. Университет ғимараты 
зәулім, көрікті, көзге бірден түседі. Құжаттарымды бітірген 
соң, өзім бірге оқитын тобыма келдім. Мұнда мені асыға 
келуімді тағатсыздана күтіп отырған жандар да бар екен. Топ 
студенттерімен тез тіл табысып кеттім, өздері ашық-жарқын, 
жайдары екен. Келген күннен бастап мен оларға тез үйреніп 
кеттім. 

Сабақтарым өте қызық өтуде. Бірақ, ата-анам мен 
бауырларыма, үйренісіп қалған достарым мен өзім оқитын 
университетті қатты сағынудамын. Мұнда да жақсы, көнілді, 

«Ойын-ойға жетелейді»
29 сәуір күні педагогика факультеті бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі мамандығының I, III курс 
студенттері арасында «Ойын-ойға жетелейді» атты сайыс 
оздырылды. Сайыс мақсаты болашақ маман иелерін 
шығармашылық, білімділік, жылдамдық, логикалық ойлау 
бағытында сынға алу болып табылады. 

Сайысқа студенттерден құралған «Шамшырақ», «Жас 
қыран» топтары қатысты. Сайыстың алғашқы айналымы 
бойынша студенттер топтың атымен, ұранымен таныстырды. 
Екінші кезеңде «Үздік сахналық қойылым» аталымында 

мультфильмдерден үзінді көрсетті (мимикамен). Келесі кезеңде 
шығармашылық тапсырмалармен қатар өнер сайысы болды. 
Соңғы айналымында жасырынған суретті табу бойынша бақ 
сынасты. Сайысты қорытындылай келе «Шамшырақ» тобы 
жеңіске жетті. Дегенмен сайыс барысында студенттер арасында 
достық қарым- қатынас нығайа түсті. Сайыс соңында әр 
топтың кураторлары Салтанат Наурызбайқызы мен Эльмира 
Кайрлықызы сөз алды. Үздік деп танылған топты марапаттап, 
қорытындылады.

Айгерім АМАНГЕЛЬДІ, 
педагогика факультеті бастауышта оқыту педагогикасы 

мен әдістемес мамандығының, 3 курс студенті, 
Н.Назарбаев атындағы шәкіртақы иегері

бәрібір бар ойым сол жақта болады.
Күндер өтуде. Жаңа орта, жаңа достар, бәрі-бәрі қызықты. 

Ең қызығы наурыздың екісі күні топ кураторымен бірге топ 
студенттері болып Киров атындағы орталық саябағындағы орыс 
халқының «Масленница» деп аталатын мерекесіне бардық. 
Шымкентте бұл мереке тойланғанын мен бұрын-соңды барып 
көрген жоқ едім. Өте қызық, көше бойында адамдар судай 
ағып сол жаққа асығуда, арасында тіпті адасып кетуге болады. 
Концерттік бағдарлама әр түрлі көріністер мен ойындардан 
құралған. Менің бір таңқалғаным, «Чучела» қуыршағын өртеуі. 
Оны өртеу себебі қыстан аман-есен шығып, көктемнің шуақты 
күндерінің келгенін білдіру.

Сонымен қатар, қаланың әсем де көрікті жерлерін тобымызбен 
аралау өте қызықты болды. Мұндағы адамдар өте қонақжай, 
қайырымды. Көмек  сұрасаң, қол ұшын беруге дайын. Университет 
оқытушылары да жатсынбай өз студенттеріндей көріп, 
білмегенімді үйретуде. Мен осы университетке келіп білім алып 
жатқаныма өкінбеймін. Білім алып, жаңа достар тауып, бос 
уақытымды тиімді әрі қызықты өткізудемін. Алдағы күндерім де 
қызықты өтеді деп ойлаймын.

Гүлшат ҚОСБАЕВА, 
МТЖ мамандығының 2-курс студенті

Ученье свет, а не ученье – тьма
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Малая родина

И дым отечества нам 
сладок и приятен…

Студенческая жизнь… 
Каждый из школьников 
ожидал и предвкушал, 
к о гд а  н а ч н е т с я  п о р а 
студенчества. Это время 
с в о б о д ы ,  в е с е л ь я , 
молодости, когда каждый 
из нас полон надежд и 
мечтаний о будущем. 
Многим абитуриентам 
приходится уезжать в 
другие города из своих 
п о с е л к о в ,  р а й о н о в .  
На п е р в о м к у р с е м ы 
знакомимся с новыми людьми, изучаем незнакомый город, 
но каждый по-своему: кто-то сначала посещает клубы, 
развлекательные центры, а кто-то музеи и театры. И у каждого 
из нас складывается свое восприятие, впечатление. 

Но нас всегда тянуло на свою малую родину, где каждый 
уголок, каждая травинка  для нас знакома и дорога. Мы все 
скучали по родителям, близким. Что значит для нас малая 
родина? Это то, место, где мы родились, где впервые смеялись, 
плакали, радовались, взрослели. И у каждого у нас она своя, 
особенная и неповторимая. Сама я родом из Теректинского 
района, и всегда радовалась, когда встречала своих знакомых, 
друзей. Узнавала об их успехах, продвижении в жизни. Это 
словно обретаешь кусочек своей родины, и тебя с новой силой 
тянет домой. При любом выходном, празднике я стараюсь 
попасть в родные края, чтобы хотя бы немного насладиться 
теплом, заботой родных. Рядом с ними я всегда чувствую себя 
лучше, храбрее, и набираюсь сил для борьбы со сложностями 
взрослой жизни.

Альбина ДАВЛЕТОВА, 
студентка 2 курса филологического факультета

Адам жанын нұрға бөлейтін табиғаттың жаңару айы - жыл 
басы Наурыз мейрамында қоршаған ортаның тазалығын сақтау 
мақсатында ағаштар егу, бұлақ көзін ашу тәрізді көптеген 
шаралар ежелден-ақ жүргізілген.

Заман көші алға озып, қоғамның тұрмыс ахуалы өсіп, 
экономика дамыған сайын қоршаған ортаға әсер ететін 
антропогендік факторлар ықпалы да артуда. Қоршаған ортаға 
антропогендік ықпал ету әсіресе қалалар мен ірі өнеркәсіп 
орталықтарында күшті сезіледі. Өндірісті дамытпаса, экономика 
алға баспайтыны белгілі. Қазіргі таңда «жасыл» экономикаға 
көшу шеңберінде қаланың тіршілік тынысын тиісті деңгейде 
ұстауда ролі зор экологиялық факторларды ескеру керек.Соның 
ішінде жасыл желектердің ауданын барынша ұлғайту, өсіп тұрған 
желектерді қорғау және қалпына келтіру, топырақтың ластануына 
жол бермеу, қоқыстарды тазарту т.б. шаралардың қалалардағы 
түйінді проблемаларды шешудегі ролі зор.

Табиғаттың адамзат қоғамының өмір сүруіне қолайлы 
және қалыпты жағдай жасауы, оның қайталанбас сұлулығы 
мен әсемдігін, көптеген жұмбақ тылсым сырын үйрету арқылы, 
болашақ биолог-эколог мамандардың білімін тереңдетіп және 
экологиялық мәдениетін қалыптастыру мақсатында «Қаладағы 
ағаштар» атты эссе-сабақ өткізілді. Сіздердің назарларыңызға 
осы тақырыпта жазған болашақ биологтардың эссесінен үзінді 
жариялап отырмыз.

Ботагоз Ақмурза: - Алдымен қаладағы ағаштарды сипаттау 
үшін, «ағаш» деген сөздің өзіне түсінік беріп өтейік. «Ағаш» 
дегеніміз сабақтары мен тамырлары сүректенген, өте жақсы 
жетілген діңі бар, биіктігі екі метрден кем болмайтын көп жылдық 
өсімдік. 

Маржан Зинеш: - Біздің қаламыз күннен күнге көркейіп 
жанданып келеді. Оған себеп зәулім-зәулім үйлер, көптеген білім 
ошақтары салынып, жұмыс қызу жүруде. Экологиямыздың таза 
шырайлы болуы үшін қаламызға көптеген ағаш түрлері егілуде. 
Машина санының көп болуы салдарынан олардан бөлінген улы 
газдар адам организміне теріс ықпалын тигізеді. Сол себепті 
ағаштардың қасиеті осы улы газдарды сіңіру болып табылады. 
Яғни, олар таза оттегіні бөліп, көмір қышқыл газын өз бойына 
жинақтайды. Ол біз үшін, қала тұрғындары үшін көп көмек.

Ботакөз Насиболла: - Орал қаласының жан жағын қоршай 
өскен жасыл ағаштар қаланың сәні және адам үшін пайдалы. 
Зиянын тигізбейтін болса да, адамдар жасыл табиғатқа үлкен 
зардабын тигізуде. Қаншама ағаш оттегі сыйлап, тіршіліктің 
мағынасын келтіргенімен де адамдар оларға көп жағдайда 
кесіп отап, сындырып, одан қала берсе өртеп көп зиян келтіреді. 
«Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтатын табиғаттың тілі 
жоқ». Табиғат - біздің панамыз, сондықтан, оған адамдар екінші үйі 
ретінде қарап сақтағаны жөн.Табиғатты қорғап, баптап күту керек.

Айнұр Болатова: - Біздің қаламыздың ағаштары сан түрлі. 
Соның ішінде «ағаш көркі жапырақ» демекші олар жапырағының 
әртүрлілігімен ерекшеленеді. Қаладағы ағаштарда табиғаттың 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Атмосфераны 
оттегімен байытып қана қоймай қаламыздың көркеюіне де үлесін 
тигізеді. Әсіресе көктем мен жаз кезінде олар жайқалып өз 
әсемдігімен қаланың көркін келтіріп, табиғатты ажарландырады. 

Айнұр Халиуллина: - Әрқашан қала көркін ашатын жасыл 
желек, ағаштар екені белгілі. Себебі ол адам тіршілігінің көзі. 
Ағаштағы жасыл жапырақтарда фотосинтез процесі жүреді, 
ал осы процесстің нәтижесінде көмірқышқыл газы сіңіріліп, 
оттегі газы бөлініп шығады. Таза ауа, жайлы табиғат қала халқы 
үшін ғана емес, тіпті жалпы адамзаттың денсаулығына да аса 
маңызды. Биосферадағы экожүйелердің табиғи тепе теңдігін 
сақтайды.

Қазіргі кезде машина мен зауыттардан бөлінген улы 
газдардың адамдардың денсаулығына тигізетін кері әсері 
зерттелуде. Себебі бұл улы газдардың көбеюі көптеген 
экологиялық проблемалар туындауына әкелуде, әрі қала 
тұрғындарын түрлі аурулардың пайда болу қаупі мазалауда. 
Еліміздің Президенті Н.Назарбаевтың бастамасымен жүргізілген 
«Жасыл ел» бағдарламасы аясында жыл сайын жаз мезгілінде 
қаланың жасыл көшеттері мен гүлзарлары қалпына келтірілді. 
Дегенмен «Тазалаған жер таза емес, ластанбаған жер таза». 
Сондықтан болашақта жас ұрпақты өзі тұратын жерді ластамауға 
тәрбиелеу аса маңызды деп ойлаймын.

Амангелді Қайырболатов: - Қаладағы ағаштар қазір 
жапырақсыз тұр. Ертең көктем келгенде барлығы бүршік атып, 
жапырақтары өсіп, жап-жасыл болып жайқалып тұрады. Көк 
терек, ақ терек, шырша бәрі көше сәнін келтіреді. Оларды 
бағбандар неше түрлі формаға келтіріп, кесіп әдемі етіп қояды. 
Әсіресе саябақтағы ағаштар өте әдемі. 

Асель Ғалимова: - Ағаш адамның күн көрісі, қарекеті мен 
рухани өмірінде ерекше орын алатын табиғаттың нысаны. 
Табиғаттың көркі! Көптеген халықтар ағашты қастерлеп, оған 
табынған.

Аида Абдикалыкова: - Қаладағы ағаштар өте әдемі, оны 
бағбандар неше түрлі формаға келтіреді. Ағаштар көктемде 
бүршік жарып, жазда жапырағын жайқалтып, қалаға ерекше 
әсемдік беріп, күзде қурап, жапырағын түсіреді. Қаладағы 
ағаштар экологиялық жағдайға байланысты формалары мен 
жапырақтары өзгеріп кеткен. Қаламыздағы шыршалар өте әсем 
болып, тіпті қыста да қаламызға ерекше көрік беріп тұрады.

Асемгүл Сарсенова: - Қазіргі таңда қала әкімшілігі тарапынан 
қаланы абаттандыру мәселесі жүйелі түрде қадағалануда. 
Дегенмен осындай жүргізілген игі істердің кей жағдайда қала 
тұрғындары тарапынан мәнісіне жете бермейтіні қынжылтатын 
жәйт. Қаланы көгалдандыру көптеген экологиялық жағдайларды 
шешуге көмектесетінін қатардағы адамдарға түсіндіруге 
тырысамыз. Әрбір жайқалып өскен көк желек ауаны тазартып 
оттегінің бөлетінін, соның нәтижесінде ауадағы ауыр металлдарды 
өз бойына жинайтындығын, мұндай қабілетке көбінесе қылқан 
жапырақтылар ие екендігін, олар бөлетін фитонцидтердің 
жағымды әсерін жете түсіндіруге оқталамыз. Әрине мұндай 
өнегелі істерді жүргізу табиғатқа оң әсерін беретіні сөзсіз. 

Табиғаттың саялы сағасында таза ауамен тыныстағанға не 
жетсін!!!

Римма Букенбаева: - Шіркін, бүгінгі күн қандай тамаша! Қыс 
мезгілі кетіп көктем келуде. Ауа райы жылынып, ағаштар бүршік 
атып жасыл жапырақтар шығуда. Біздің қалада ағаш түрлері аз 
емес. Өте әдемі ағаштарға ақ қайың, шегіршін, қарағай, шырша 
т.б. жатады. Таң атқанда күн шуақ сәулесі ағаштардың жасыл 
жапырақтары мен бұтақтарынан бастап түседі. Сол кездегі 
ағаштың әсемдігін айтсаңшы! Сөзбен жеткізу қиын, оны тек көзбен 
көру керек. Ағаштар көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп, 

Человек и природа

Символы мира и любви - голуби

Қаладағы ағаштар

тіршілік үшін қолайлы экологиялық жағдай туғызуда.
Ізбек Садуақас: - Қазір көктемнің - алғашқы айы, алғашқы 

күндері. Күн әлі ызғарлы. Синоптиктердің айтуы бойынша наурыз 
айының соңына қарай ғана күн жылына бастайды, міне сол кезде 
біздің Орал қаласының ағаштары ажарланып, қала жайқалған 
жасыл желекке айналады. Өйткені, біздің қаламызда ағаштар 
көршілес басқа қалалармен салыстырғанда өте көп және әлі 
де егілуде.

Орал қаласы басқа қалаларға қарағанда жасыл желекті 
қалалардың бірі. Қаламызда жасыл желектердің көбеюі 
қаламыздың әсемдігіне, сонымен қатар өзімізге де таза ауамен 
демалуымызға өте пайдалы. Жасыл ағаштар заводтардан 
бөлінген лас химиялық заттар мен лас түтіндерді сіңіріп, бізге 
таза ауамен демалуымызға мүмкіндік жасайды. Көбінесе жол 
бойы мен мектеп жанына биік ағаштарды көптеп отырғызу 
керек. Себебі олар қалада автокөліктің көп жүруіне байланысты 
туындаған шудан қорғайды. 

Сондықтан барлығымыз бірдей қаламызды абаттандырып 
жасыл желектер санын көбеюге ат салысуымыз қажет деп 
санаймын! 

Б.С.АЛЬЖАНОВА, 
биология және экология кафедрасының меңгерушісі

Голубь  не напрасно с незапамятных времен является 
эмблемой, считается символом чистоты, красоты и любви, ведь 
все эти три качества свойственны этой птице. Любовь голубя к 
голубке, их общая нежность к детям признаны всеми народами 
мира и засвидетельствованы в песнях и поговорках. Ласковые 
слова «голубчик» и «голубушка» постоянно слышны в речах 
простого народа. Хотят ли сказать, как ладно живут муж с женой, 
как ладят брат с сестрой, как дружны между собой приятели 
и приятельницы, непременно подчеркивают. «Они живут как 
голубь с голубкой». Желая выразить чье-нибудь простодушие 
или доброту, говорять: «У него голубиная душа». Сострадая 
чужой беде, всякая крестьянка скажет: «Ой, моя голубушка, 
натерпелась она». Сама наружность голубя выражает его 
качества, как он всегда чист и опрятен, как соразмерны все 
части его тела! Любая хозяйка считает  благоприятным  знаком, 
если голуби хорошо приживаются у нее на дворе. Всемирные 
фестивали, Олимпийские игры, Чемпионаты Мира, Чемпионат 
Азии, Открытие сессии Ассамблей народа Казахстана, 1 мая 
Международный День солидарности трудящыхся и дружбы 
народов Казахстана, 9 мая День Победы открываются 
символично-у каждого участника и зрителя с рук взлетают в 
голубое небо голуби,как символ мира и дружны народов всего 
мира. Или новый обряд - на свадьбе свидетели выпускают пару 
голубей,как знак любви молодоженов. 

Существует несколько версий происхождения голубей, 

но пока ученые не пришли к единому мнению. Маловероятно, 
чтобы голуби появились в одном месте и оттуда расселились в 
районы своего нынешнего обитания. Дело в том, что под влия-
нием своих биотипов (обусловленных внутренней организацей 
и требованиями к особенностям окружающей среды) некоторые 
виды птиц оказались вблизи человека и там обосновались. В 
тех районах,где одамашнивание голубей происходило более 
высокими темпами, птицы стали, можно сказать, частью 
культурной жизни народа. Человек при селекции и скрещивании 
отдавал предпочтение некоторым особенным признакам и 
свойствам птиц. Например, способности легко ориентироваться 
и находить путь домой, белой окраске оперения, что в свою 
очередь служило основой для создания других наследственно-
закрепленных свойств. Голубь – это все то, чем мы живем, над 
чем мыслим,чем восхищаемся. Каждый человек должен любить 
и бережно охранять голубей, принимая активное участие в 
защите голубиного мира. Некоторые дети убивают голубей, они 
видимо, не знают, какое значение имеет голубь.

Берегите голубей! Это живые символы мира и любви, 
символы дружбы народов мира!

Асқар АБУБАКИРОВ, 
действительный член Географического общества СССР, 

Краевед, фенолог.

Құстар – біздің досымыз!
Жылғалардан, сай-саладан су ағып, күн шуағын шашып, 

арайлатып, ақ көрпесін оранған –қыс мезгілін шығарып 
салып, қыстың қаһары мен ызғарығынан қорқытып барша 
тұрғындарды қуантып, мерейлі де мерекелі көктем мезгілі 
де келіп жетті. 

Қиқулатып ән салар құстарымыз да сағыныш сазын 
тербетіп, атамекендеріне оралып, көңілімізді көтеріп, тіршілік 
атаулыны жандандыруда. Арайлы көктем айлары айтулы ме-
рекелерге есте қаларлық күндерге толы екендігі баршамызға 
белгілі. Бірақ, сәуір айының 15 жұлдызы табиғатқа жан бітірер 
құстардың күні десек бірімізге белгілі, бірімізге белгісіз?! Осы 
күнге орай филология факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығының  02103 топ студенттері мен топ кураторы 
Роза Қазиқызының бастауымен құстарға жем салғыш жасап, 
ағаштарға, бұталарға байлап әр жерге орнаттық. 

Құстар да табиғаттың бір бөлшегі. Ия, тірі жан тіршілігін 
жасап, ас-суын табары сөзсіз. Дегенмен осы секілді шаралар 
жасағандығымыз көптік етпейді. Сондықтан қолымыздан 
келгенімізше табиғатты қорғай, құстарды сақтай білейік!

Ахмет НҰРЖАЙНАТ,
«Қазақ тілі мен  әдебиеті» мамандығының І курс студенті

ТАБИҒАТ
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Дина, Оралтаев Алпамыс, Куспанова Акерке «Үздік жүргізуші», университетіміздің түрлі 
факультеттерінен құралған бишілер «Ұлттық би», «Махамбет ұландары» аталатын жайдарман 
тобы «Үздік квн ойыны», «Үздік бейнебаян» номинацияларынан жеңімпаз атанап, жүлделі І орын 
алса, педагогикалық факультет студенттері «Патриоттық би» номинациясынан, Таймуханова 
Акбаян «Цвети, земля моя» әнімен, «Саз дауысы» ансамблі, «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығының магистры Демесинова Самал «Халық термесі», Әмірашев Нүркен «Мүмкіндік 
монологы» атты көркемсөзді өз нақышына келтіре оқу арқылы  ІІ орынды иегерлері атанғанын 
мақтанышпен айтуға болады.  Өнер фестивалі кешінің қорытындысы бойынша М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Үздік өнер ұжымы» номинациясына ие 
болды. Бұл университет көркемөнер ұжымының, студенттерінің  жеңісі деп білеміз. Университет 
студенттерін аталмыш жеңістерімен құттықтай отырып, білім ордамыздың атын асқақтатып, тек 
алдан көрінуіне септігімізді тигізейік дегіміз келеді.  

  Өз тілшіміз 

Университетішілік «Студенттік көктем-2014» 

өз мәресіне жетті

Дәстүрге айналған бұл байқаудың негізгі мақсаты: «Қазақстан-2050» 
стратегиясының негізгі міндеттерін жүзеге асыру, университет қабырғасында 
білім алып жатқан студент жастарды біріктіріп, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың басты идеяларын жүзеге асыруға жаңа 
қазақстандық патриотизмге, ұлтаралық толеранттылық пен рухани келесімге 
тәрбиелеу, талантты жастардың мәдени, рухани дамуына, білім мен тәрбиесінің 
жетілуіне, шығармашылық өсуіне жағдай жасау; білімгерлердің шығармашылығын 
дамытуға мүмкіндік беру арқылы, оларды тек сапалы маман ғана емес, жан-
жақты, ұлтжанды тұлға етіп қалыптастыру. Қазақстан студент-жастарының 
республикалық, облыстық  «Дала дарындары»,  «Жас толқын», халықаралық 
«Шабыт» жастар шығармашылық фестивалі, өнер байқауларына қатысуға 
талантты студенттерді дайындау болып табылады.

Концерттік бағдарламаға сәйкес байқау номинациялары: Ең үздік жүргізуші, эстрадалық 
әндер, Хореография, аспапта орындау шебері, үздік дәстүрлі ән, үздік көркем сөз оқу шебері, 

ерекше жанр, үздік сценарий, аспапта орындау номинациясы бойынша үздік жетекші, ең үздік 
хореографиялық қойылым жетекшісі марапатталды.

Өткен күндеріне тоқтала кететін болсақ: 13- сәуір жаратылыстану факультетінің концерттік 
бағдарламасы, 16-cәуір филология факультетінің концерттік бағдарламасы, 19 – cәуір экономика 
және басқару факультетінің концерттік бағдарламасы, 21-сәуір тарих және құқық факультетінің 
концерттік бағдарламасы, 23-сәуір сәндік қолданбалы өнер және мәдениет бөлімінің концерттік 
бағдарламасы, 24- сәуір педогогика факультетінің  концерттік бағдарламасы, 26- сәуір физика 
және математика факультетінің концерттік бағдарламасын тамашаладық.

№ 1 оқу ғимараты акт залында 27-сәуір күні М.Өтемісов атындағы БҚМУ факультеттері 
арасында өткізілген  «Студенттік көктем-2014» фистивалінің қорытынды марапаттау Гала концерті 
өтті. «Студенттік көктем-2014» байқауының Гран-При жүлдесі өнерімен дараланған Сәндік 
қолданбалы өнер бөлімі бұйырды. Өзге қырынан танылып, өнерімен оза шапқан филология 
факультеті аталмыш байқаудың I-орын иегері атанды. Педогогика факультеті кезекті II-орынға 
тұрақтады. Бұл жарыстың  III-орынын  физика және математика факультеті қанжығасына байлады.

Өнерлерін ортаға салып, дарынымен дараланған студенттерді жүлделі жеңістерімен 
құттықтай отырып, өнер әлеміне кең қанат жайып, биік белестерден көріне беріңіздер демекпіз. 

Мадина ТӨЛЕБАЙ

ТАЛАНТ ТЫНЫСЫ


