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30 ноября Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев выступил с очередным традиционным Посланием к 
народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие». Коллектив ЗКГУ им. М.Утемисова с большим 
вниманием выслушало обращение Президента.

Послание является значительным событием 
для всех казахстанцев, в котором определена 
общая стратегия развития страны, обозначены 
основные задачи развития казахстанского 
общества в современных условиях.

Вопросы, которые были охвачены в Послании, 
затронули все главные стороны современной 
жизни нашего общества в условиях глобального 
кризиса. В нашей стране уже предприняты 
антикризисные меры, в числе которых 100 шагов 
и План Нации. Казахстан вступил в ВТО, и это 
открывает перед нами новые перспективы. В 
Послании говорилось о требованиях к банкам и 
необходимости учиться жить на тенге, сельском 
хозяйстве и повышении заработной платы и 
многое другое.

Большое внимание было уделено 
профессионально-техническому образованию, 
которое теперь будет бесплатным. 
Н А  Назарбаев привел в пример ступени своей 
профессиональной карьеры -  от рабочего 
металлургического завода до Президента 
страны.

Помимо вопросов социальных и 
экономических, темой, которая тревожит все 
человечество, является вопрос безопасности. 
Казахстан за создание всемирной сети борьбы 
с терроризмом и решение любых конфликтов 
мирным путем.

По окончании трансляции Послания 
свои комментарии высказали руководство и 
ученые университета -  историки, политологи, 
экономисты. Первый проректор ЗКГУ, д.и.н. 
А.С.Тасмагамбетов выразил мнение, что 
нынешнее Послание -  это задачи, которые 
ставятся перед нами, где важным и главным 
моментом является человеческий капитал.

По мнению О.В.Юрова, к.п.н., директора 
департамента стратегического развития и 
качества, Послание, прозвучавшее в сложное 
время, вселяет уверенность, в нем есть выводы, 
дан анализ. Цель обращения -  сплотить 
граждан республики, создать сознательное и 
ответственное общество. Перед интеллигенцией, 
в частности, перед ППС стоит задача построения 
такого общества. «Нашим вкладом в развитие 
экономики -  это реализация на практике задач, 
поставленных перед сферой образования, 
а именно, качество, высокий уровень 
компетентности выпускников, сотрудничество 
с работодателями, развитие у молодежи 
ответственности, гражданского патриотизма».

В своем выступлении проректор по 
воспитательной работе и социальным вопросам, 
к.п.н. Т.М.Даришева выделила пункты, 
адресованные молодежи. Требования кмоподежи 
высоки, необходимо развивать ответственность 
за свои поступки, быть достойными гражданами

общества труда и получать качественные 
результаты.

Д.э.н., профессор Л.И.Мергапиева сказала
о своевременности экономических прогнозов 
и заявлений. «Рада слышать о том, что наш 
Президент выбрал прагматичный подход к 
экономике. Работать должны сильные компании, 
балласт никому не нужен».

На повышение статуса тенге, как 
государственной валюты, обратил внимание 
М.И.Исатаев, декан факультета истории, 
экономики и права.

Подводя итог, Асет Сембаевич Тасмагамбетов 
в свете нового послания перед коллективом 
университета поставил задачи распланировать 
работу по разъяснению Послания и довести идеи 
до молодежи и студентов. От каждого гражданина 
требуются ответственность, самоотдача, 
патриотизм.

Обсуждение Послания -  это только начало 
большого пути, впереди серьезная работа 
по реализации его основных направлений, 
необходимо мобилизовать все силы для их 
претворения в жизнь.

В  период с 11 по 1 3  ноябри ЗК ГУ  им. 
И .Утеиисона посетила внеш няя экепертнан 
комиссии Независимого агентства аккредитации 
и рейтинга (НААР). Специализированную  
аккредитацию проходили 2 2  специальности по 
пнти кластерам. В  ходе низита члены внешней  
экспертной комиссии изучили документацию  
образовательных программ, посетили
занятии магистрантов согласно расписанию, 
встретились с профессорско-преподавательским  
составом, магистрантами, выпускниками. Бы ли  
проведены анкетирование ППС, магистрантов, 
работодателей и интервью с деканами  
ф акультетов и заведующими кафедр.

Некоммерческое учреждение
«Независимое Агентство аккредитации и 
рейтинга», созданное в 2011 году, является 
некоммерческой организацией, обладающей 
статусом юридического лица, созданной для 
повышения конкурентоспособности высших 
учебных заведений, а также технических и 
профессиональных организаций Республики 
Казахстан на национальном и международном 
уровнях через проведение аккредитации и 
академического ранжирования. В законе
об образовании говорится о необходимости 
прохождения аккредитации, как необходимый 
момент для внедрения в систему образования 
Казахстана международных стандартов 
образования.

Государственная аттестация, как оценка 
работы вузов, со временем будут отменяться. 
По результатам аккредитации вуз будет иметь 
право набирать абитуриентов, получать 
гранты, выдавать дипломы. Кроме этого, 
аккредитация влияет на сотрудничество с 
вузами зарубежья.

13 ноября на заключительной встрече с 
участием руководства университета были 
подведены итоги и оглашены результаты 
внешнего аудита.

Председатель комиссии К.Ш.Шункеев, 
д.ф.-м.н., профессор, АГРУ им. К.Жубанова 
(Актобе) огласил итог 3-дневной работы 
комиссии. Обратив внимание на возможность 
совершенствования некоторых моментов,

он подчеркнул, что комиссия дает лишь 
рекомендации, а не оценку работе вуза. И 
внешняя экспертная комиссия единогласно 
рекомендует Совету дать аккредитацию всем
5 кластерам сроком на 5 лет.

Ректор ЗКГУ им. М.Утемисова академик 
А.С.Имангалиев поблагодарил комиссию 
за высокую оценку работы коллектива 
университета. Он особо отметил, что

высокие требования 
комиссии -  это не только 
хорошая «встряска» 
для университета, но 
возможность взглянуть на 
свою работу со стороны.

-В ежедневной работе 
можно что-то упустить, 
выделяя в основном 
свои сильные стороны. 
Все рекомендации
членов комиссии будут 
в дальнейшем учтены, 
они вполне решаемые. 
Кроме этого, визит 

экспертной комиссии -  это хороший урок 
общения с коллегами из разных вузов страны 
и зарубежья.

От имени коллектива университета, 
который охарактеризовал как дружный, 
боевой и целеустремленный, Асхат 
Салимович пожелал комиссии благополучия 
во всем, здоровья и удачи.
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Жаңадықтар - НовостиФорум технологических 
инноваций

18-19 ноября 2015 г. на базе Уральского Федерального университета им. Первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина города Екатеринбурга Российской Федерации был проведен 
Международный форум технологических инноваций Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Организаторами выступили Уральский 
Федеральный университет им. Первого 
Президента РФ Б.Н.Ельцина и Казахский 
национальный исследовательский
технический университет им. К.И.Сатпаева 
при поддержке МОН РК, Казахской 
национальной академии естественных наук 
и Президентского центра Б.Н. Ельцина. В 
работе международного форума приняли 
участие ученые из 14 вузов и НИИ России 
и Казахстана, в т.ч. ЗКГУ им. М.Утемисова, 
и представители министерств России и 
Казахстана.

Заведующая кафедрой физики и 
математики, кандидат физико-математических 
наук А.А.Кульжумиева выступила с докладом 
«Разработка прототипов биологических и 
химических сенсоров на основе алмазных 
пленок методом CVD нити накаливания». 
Руководитель офиса коммерциализации, 
кандидат географических наук Российской 
Федерации Э.Ж.Имашев презентовал научно
исследовательский проект «Разработка 
стратегии формирования, развития и

функционирования промышленных кластеров 
в Западно-Казахстанской и Актюбинской 
областях».

По итогам работы международного 
форума была принята резолюция.

В адрес ректора ЗКГУ им. М.Утемисова 
профессора, академика А.С.Имангалиева 
было направлено благодарственное письмо 
от ректора Уральского Федерального 
университета им. Первого Президента России 
Б.Н.Ельцина за участие в Международном 
форуме технологических инноваций РФ и РК 
ученых ЗКГУ к.г.н. РФ Э.Ж.Имашева и к.физ
мат, н. А.А.Кульжумиевой. В письме в частности 
говорится, что «обсуждение перспектив 
формирования и осуществления совместных 
исследовательских и инновационных 
проектов, прошедшее в рамках программы 
Форума, а также неформальное общение в 
кулуарах были чрезвычайно плодотворными 
и заложили основу для формирования и 
развития взаимовыгодного партнерства». 
Ректор УрФУ В.А.Кокшаров выразил 
уверенность в том, что сотрудничество 
ученых, инноваторов и преподавателей 
будет активно развиваться, содействуя росту 
международной конкурентоспособности 
наших университетов и процветанию 
Казахстана и России.

Вопросы современного менеджмента
26 ноября состоялась IV М еждународная конф еренция  

«М енедж м ент в спорте» в рамках XV международной  
научно-практической конф еренции «М енедж м ент xX l века: 
антикризисны е стратегии и управление рискам и» (С анкт- 
Петербург, РФ).

С основным докладом о перспективах и проблемах развития 
регионального спорта выступил Авдеев Юрий Васильевич — 
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт- 
Петербурга, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер 
России. В работе конференции принял участие Владимир 
Леонидович Мельников, к.п.н., доцент ЗКГУ им. М. Утемисова, 
который участвовал в конференции «Менеджмент XXI века» в 
десятый раз. В своем докладе «Массовый спорт в Казахстане: реалии 
и перспективы» Владимир Леонидович рассказал о проблемах и 
перспективах развития массового спорта в Республике Казахстан, 
провел параллели с проблемами российского массового спорта.В 
конференции также приняли участие А.Б.Бекет, руководитель 
Управления по физической культуре и спорту ЗКО, студент 
педагогического факультета ЗКГУ Н.Заживихин.

Евразийская интеграция - 
на научном уровне

18-19 ноября в ЗКГУ им. М.Утемисова прошла 
международная научно-практическая конференция 
«Евразийская экономическая интеграция:
экономические, правовые и социальные аспекты».

В работе конференции приняли участие Т.Т.Цатхланова, д.э.н., 
профессор Калмыцкого государственного университета (г.Элиста, РФ), 
М.В.Лапенко, к.и.н., директор информационно-аналитического центра 
«Евразия-Поволжье» (г. Саратов, РФ), А.А.Балаян, к.и.н., директор 
Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских 
идей» (г.Саратов, РФ), Е.И.Максименко, к.п.н., старший преподаватель 
Оренбурского государственного университета (г. Оренбург, РФ), 
С.В.Намысов, к.э.н., доцент КГУ, Н.Е.Дарбакова, к.э.н., доцент КГУ, 
С.Б.Болдырева, к.э.н., доцент КГУ.

Участники конференции работали по четырем секциям: «Правовое 
регулирование межэкономических связей стран участников ЕврАзЕС», 
«Роль экономической и социальной интеграции в стратегическом 
развитии экономик стран евразийского пространства», «Перспективные 
направления многостороннего сотрудничества финансово-кредитной 
системы стран ЕАЭС», «Направления интеграции и развития систем 
бухгалтерского учета, аудита, статистики и оценки в странах ЕАЭС».

.какоднаизсамыхоыстроразвивающихся стран 
СНГ, а также страна, владеющая большими запасами стратегических 
ресурсов, не может оставаться в стороне от расширяющейся 
мировой интеграции. Главной причиной экономической интеграции 
является стремление к повышению экономической эффективности 
производства. На межгосударственном уровне интеграция происходит 
путем формирования региональных экономических объединений 
государств и согласования их внутренней и внешней экономической 
политики. Взаимодействие и взаимоприспособление национальных 
хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании «общего 
рынка» - в либерализации условий товарообмена и перемещения 
производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между 
странами.

Международная научно-практическая конференция «Евразийская 
экономическая интеграция: экономические, правовые и социальные 
аспекты» - проходила в то время, когда важным фактором достижения 
устойчивых темпов экономического роста, активизации торгово
экономического сотрудничества, предотвращения негативных 
тенденций, связанных с обострением кризисных явлений в мировой 
экономике является создание Евразийского экономического 
союза.

Конференция прошла на высшем уровне.

М.Өтемісов атындағы Батые Қазақстан мемлекеттік университетінің 
2015 жылдың 30 қарашасындағы ғылыми кеңесінде оқу үрдісін 
ұйымдастыру және бақылау орталығының жетекшісі Р.Х.Латыпованың 
«БҚМУ-да көп тілді білім берудің жүзеге асырылуы туралы» және 
студенттік ректор Д.Жүсіпқалиевтің «Студенттік өзін-өзі басқару қызметін 
ұйымдастыру туралы» есептері тыңдалып, 2015 жылғы «Биржевой 
симулятор» күзгі оқу сатылымында III орын алғаны үшін «есеп және 
аудит», «қаржы» мамандығының 3-4 курс студенттері Т.В. Онопко, 
Ә.Қ.Сатыбалдиев, И.С.Чернега, И.Н.Қалиева, А.А.Серғалиеваларға III 
дәрежелі диплом мен 100 мың теңгенің түбіртегі, сонымен қатар тарих, 
экономика және құқық факультетінің деканы Г.И.Нестеренко мен есеп 
және қаржы кафедрасының аға оқытушысы Е.А.Скокқа «KASE Қазақстан 
қор биржасы» АҚ алғыс хаты табыс етілді.

М.ӨтемісоватындағыБатысҚазақстанмемлекеттікуниверситетінің 
2015 жылдың 23 қарашасындағы ректоратында мансап орталығының 
жетекшісі Л.А.Садықованың «2014-2015 оқу жылындағы университет 
бітірушілердің жұмыспен қамтылу жайы туралы», тәрбие жұмысы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Т.М.Дәрішеваның 
«Жастар бірлестіктері мен қоғамдық-саяси ұйымдардың жұмысын 
ұйымдастыру туралы» және қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Б.С. 
Дәулетовтің «БҚМУ-да қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен қауіпсіздік 
қызметін ұйымдастыру туралы» есептері тыңдалды.

Международная федерация казак куреси 
за активную работу, агитацию и пропаганду 
национальной борьбы -  казак куреси -  
наградила нагрудным знаком и Почетной 
грамотой от республиканского спорткомитета 
одного из старейших преподавателей кафедры 
физвоспитания профессора ЗКГУ Жубанышкапи 
Садыровича Жардемова. В честь дня рождения 
и высокой оценки работы аксакала 5 ноября 
Ж.С.Жардемов был принят ректором ЗКГУ 
академиком А.С.Имангапиевым.

6 ноября в актовом зале ЗКГУ прошел 
семинар-совещание «Формирование
духовно-нравственных ценностей в процессе 
подготовки специалистов в свете реализации 
Государственной программы развития 
образования Республики Казахстан» для 
преподавателей университета с участием 
представителей прокуратуры, областного 
управления по делам религий. Собравшиеся 
обсудили вопросы правого воспитания 
молодежи, говорили о предупреждении 
распространения в студенческой среде 
деструктивных религиозных течений.

11 ноября в Уральском русском 
драматическом театре им. А.Островского 
состоялась выставка, посвященная 110-летию со 
дня рождения М.А.Шолохова. Выставка прошла 
в рамках научно-практической конференции, 
в которой приняли участие преподаватели и 
студенты филологического факультета ЗКГУ 
им. М.Утемисова. По окончании конференции 
для участников был дан концерт под названием 
«М.А.Шолохов и Казахстан».

12 ноября в ЗКГУ им. М.Утемисова 
состоялась онлайн конференция на тему 
«Воспитание девушки -  воспитание нации» в 
рамках республиканского форума «Женщина и 
религия», который является учредителем клуба 
«Қыз Жібек».

Организаторами выступили управление по 
делам религии ЗКО и ЗКГУ им. М.Утемисова. 
В конференции приняли участие Акуштап 
Бактыгереева -  руководитель женского клуба 
ЗКГУ им. М.Утемисова, успешные женщины РК. 
В завершении в университете под руководством 
поэтессы Акуштап Бактыгереевой был открыт 
клуб «Қыз Жібек».

11-14 ноября студенты выпускного курса 
очной формы обучения прошли процедуру 
ВОУД по семи направлениям подготовки: 
образование, гуманитарные науки, право, 
социальные науки и бизнес, естественные науки, 
технические науки и технологии, услуги (всего 
33 специальностей -  582 студента, в 2014г -15 
специальностей) на базе ЗКГУ им. М.Утемисова 
и ЗКАТУ им. Жангир хана, под контролем 
представителей Комитета по контролю МОН 
РК и Департамента по контролю в сфере 
образования по ЗКО. Результаты тестирования 
показали: максимальное количество баллов
-  179 б; минимальное количество баллов -30 
б; средний балл по университету -  88,56. (в 
2014 году-81,86.), в среднем по университету 
50 баллов и выше набрали 97,1% (в 2014 году
-  89,5 %) студентов. Успеваемость - 97,1%, 
качество знаний -13,1%.

19 ноября в Гжельском государственном 
университете (Московская обл., РФ) состоялся II 
Межвузовский форум молодежи и студентов «Мы 
наследники Великой Победы», в котором принял 
участие студент 4 курса ФИЭП Ербол Ибрашев. 
Он презентовал работу «Дети в годы Великой 
Отечественной войны», которая вызвала 
положительные отзывы. На завершающем 
этапе форума был продемонстрирован ролик, 
подготовленный студентами ЗКГУ «Война 
глазами современной молодежи», который 
показал, что наша молодежь -  достойные 
наследники Великой Победы.

23-28 ноября в ЗКГУ прошла учебно
методическая неделя «Качество образования: 
новые подходы в преподавании практико
ориентированных дисциплин в вузе», цель 
которой повышение качества образования 
путем применения новейших технологий в 
преподавании практико-ориентированных 
дисциплин в вузе. Перед участниками недели 
были поставлены задачи изучения разнообразия 
педагогических технологий, используемых 
преподавателями вуза при подготовке и 
проведении современного урока; выявление 
общих проблем, возникающих при организации 
современного урока, пути их решения; 
совершенствование педагогических технологий 
для развития обучающихся в различных 
видах творческой деятельности и многое 
др. Организаторами учебно-методической 
недели выступила кафедра общей педагогики, 
психологии и самопознания, педагогический 
факультет.
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Центр карьеры

Куда пойти работать?
Очень скоро перед каждым выпускником университета встанет вопрос: куда пойти 

работать? Прекрасной возможностью применить свои знания в труде является обязательная 
для всех студентов выпускных курсов производственная (педагогическая) практика, 
которая предусмотрена во втором семестре. Кроме знакомства с кругом обязанностей 
своей будущей профессии, практика - это возможность показать себя, а затем, по получении 
заветного диплома, вернуться туда на постоянную работу.

Государство заинтересовано в том, чтобы 
выпускники нашли себя в профессиональной 
деятельности. Программы «Молодежная 
практика» и «С дипломом -  в село» уже 
зарекомендовали себя как действенный 
механизм в устройстве молодых людей на 
работу.

Молодежная практика - это возможность:
Для выпускников
- приобрести профессиональный опыт;
- проявить себя и получить возможность 

дальнейшего трудоустройства;
- получить финансовую поддержку от 

государства (в первые 180 дней карьеры).
Для работодателей
- получить молодого, инициативного, 

мотивированного сотрудника;
- бесплатно проверить будущего 

работника во время прохождения практики в 
компании (до 6 месяцев);

- научить специалиста, вместо того чтобы 
переучивать;

- проявить социальную ответственность 
своей компании.

Условия участия в 
Молодежной практике

Молодежная практика является 
дополнительной мерой государственной 
поддержки выпускников вузов,
колледжей и лицеев для приобретения 
ими первоначального опыта работы по 
полученной специальности.

Выпускник может проходить молодежную 
практику в любой организации независимо 
от формы собственности. Государство 
оплачивает 100% заработной платы

выпускников учебных заведений, 
участвующих в молодежной практике, 
в размере 15 тыс. тенге в месяц (до 
вычета налогов). Работодатель по своему 
усмотрению может доплачивать практиканту.

Максимальный срок молодежной 
практики - 6 месяцев.

Более подробно -  в следующем номере

Информация о вакансиях по районам
Акжайкский р-н: учитель русского языка 

и литературы, учитель математики, учитель 
химии, физики, учитель географии, учитель 
музыки, учитель ИЗО.

Бокейординский р-н: учитель русского 
языка и литературы, учитель математики, 
учитель физики.

Бурлинский р-н: учитель математики, 
учитель английского языка, учитель 
начальных классов, психолог, учитель химии, 
учитель биологии, учитель географии, 
учитель физики, учитель истории, 
дефектолог, учитель музыки, учитель 
русского языка и литературы.

Жангалинский р-н: учитель математики, 
учитель русского языка и литературы, 
учитель физики.

Жанибекский рн: учителя русского 
языка и литературы, учителя математики, 
учитель самопознания, учителя музыки, 
учитель химии, учитель географии, учителя 
технологии.

Зеленовский р-н: учитель географии, 
учителя химии, учитель английского языка, 
учитель биологии, учителя математики,

С

учителя физики, учителя музыки.
Казталовский рн: учителя химии, 

учителя русского языка и литературы, учитель 
английского языка, учителя математики, 
учитель биологии, учитель физики, учитель 
географии.

Каратобинский р-н: учителя математики, 
учителя музыки, учителя русского языка и 
литературы, учитель химии, учитель физики.

Сырымский р-н: учителя математики, 
учитель русского языка и литературы, учитель 
казахского языка и литературы, учителя 
начальных классов, учитель географии и 
биологии.

Таскалинский р-н: учителя физики, 
учитель биологии, учителя географии, 
учителя химии, учителя технологии, учитель 
музыки, дирижёр.

Теректинский р-н: учителя
самопознания, учитель географии, учитель 
биологии, учитель истории, учитель химии, 
учитель начальных классов, учитель ИЗО, 
учитель технологии, учителя математики, 
учителя русского языка и литературы, 
библиотекарь, учителя физики, учителя 
английского языка, учитель информатики.

Чингирлауский р-н: учителя математики, 
учителя русского языка и литературы, учителя 
начальных классов, учитель английского 
языка, социальный педагог, библиотекарь, 
учитель математики.

Ж а ң а д ы қ т а р  -  Н о в о с т и

24 ноября в Казахском национальном 
университете им. Аль-Фараби (г. Шымкент) 
состоялась презентация монографии 
профессора ЗКГУ, к.ф.н. Риты Бекжанкызы 
Султангалиевой «Сәбіт Мұқанов
романдарындағы диалог қолданысы».

***
26 ноября в нашем университете при 

поддержке молодежного крыла «Жас 
Отан» состоялась встреча с Нурлыбеком 
Рахмановым, известным журналистом, 
блогером и редактором газеты «Орал өңірі». В 
семинаре на тему «Әлеуметтік желілер: қауіп 
қандай? Жеке парақшадан ресмиге дейін», в 
котором приняли участие студенты ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова и ЗКАТУ им. Жангир 
хана, Н.Рахманов рассказал, что такое блог и 
как его вести, объяснил определение «бпогера» 
и значения терминов «копирайтер», «сплог», 
«рерайт», «copy-paste» и т.п.

***
В университете сформированы отряды 

«Қазақ елі», «Ехро-2017», «Даму», «Мәңгілік 
ел», «Нұрлы жол», «Намыс», «Сұңқар», всего 
120 студентов. На закрытии III трудового 
семестра ЗКГУ им. М.Утемисова удостоился 
звания лучшего учебного заведения; в 
номинации «Лучший командир отряда» 
победителем стал командир ССО «ЕХРО- 
2017» -  Жусупкалиев Дулат; отряд «Намыс», 
который возглавлял Гумар Акжан, одержал 
победу в номинации «Лучший отряд»; боец 
отряда «Қазақ елі» Абзалов Ернар был 
удостоен номинации «Лучший боец»; Каберов 
Дархан, Жумашев Алибек, Сагызбаев Азамат 
награждены благодарственными письмами. 
Успехи бойцов ССО, внесших свою лепту в 
процветание нашего зеленого города, без 
сомнений, послужат примером для сверстников. 

***
По программе «Жасыл ел» в 3-х отрядах 

трудились 130 студентов; были сформированы 
отряды: «Сарбаздар» - командир Бекболат 
Айым; «Арулар» - командир Набиулина 
Зульфия; отряд «Аманат» - командир 
Алтыбайкызы Молдир. По итогам работы в 
«Жасыл ел» Бекболат Айым была удостоена 
номинации «Лучший боец», Алтыбайкызы 
Молдир награждена в номинации «Лучший 
командир».

Правовой уголок

Коррупции не место в обществе
18 ноября в актовом зале Департамента Агентства РК по делам государственной службы 

и противодействию коррупции прошла видео-конференция с участием представителей 
общественных объединений, молодежных организаций, учебных заведений городов РК на 
тему «Роль молодежи и молодежных организаций, научных и педагогических работников 
в противодействии коррупции». Была создана диалоговая площадка, на которой все 
заинтересованные лица могли высказать свое мнение, внести свои предложения в создание 
общества без коррупции.

В мероприятии приняли участие первый 
проректор ЗКГУ, д.и.н. АС.Тасмагамбетов, 
руководитель воспитательного отдела 
А.С.Жаксыгапиева, студенческий ректор 
Д.Жусипкапиев.

Агентством РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции для 
реализации цепей и задач Антикоррупционной 
Стратегии на 2015-2016 годы разработано 
ОткрытоеСоглашениеосотрудничестве-открытое 
обращение к обществу о совместных действиях. 
Соглашение содержит девять направлений, в том

числе мопсщежи и молодежных организаций. В 
настоящее время ведется широкое обсуждение 
Открытого соглашения с негосударственными 
организациями и учреждениями. Основными 
задачами проводимого мероприятия являются 
проведение научных исследований в области 
профилактики и предупреждения коррупции, 
содействие в методическом и методологическом 
обеспечении предоставляемых организациями 
образования образовательных услуг по вопросам 
формирования антикоррупционной культуры 
в обществе, вовлечение в формирование

а н т и к о р р у п ц и о н н о й  
культуры молодежи и 
молодежных организаций, 
создание атмосферы 
нетерпимости к
любым проявлениям 
коррупции в молодежной 
среде, поддержка и 
реализация молодежных 
инициатив в области 
а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  
просвещения.

Одним из шагов 
реализации данных
задач в вузе -  создание 
а н т и к о р р у п ц и о н н ы х  
советов с участием не только преподавателей, 
но и студентов и студенческих организаций. 
Председателем совета при ЗКГУ им. М.Утемисова

стал первый проректор, д.и.н. АС.Тасмагамбетов.
По внесении предложений и рекомендаций 

будет разработан проект единого плана по борьбе 
с коррупцией.

Тіл мэртебес! - ел мәртебесі
Қытайдың атақты философы Конфуций айтқан екен: «Егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең алдымен сол елдің тіл мәселесін 

қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір бірлігі болмайды және идеология дурыс жүргізілмейді. Идеология дүрыс жүргізілмей, ортақ 
түсіністік таппаған елде бірлік болмайды. Сондықтан бәрінен де бурын адамдар арасындағы бірлікті устап тұрған тіл мәселесі маңызды».

үйренбей созбапай береміз? Алысқа ар баламай,Осы атақты философтың айтқан сөзінде 
үлкен ой жатқаны анық. Ал, енді біздің казіргі 
таңдағы т іл ім ізд ің  жағдайы барша қазақ 
жұртының уайымына айнапды. Бұлай айтуыма 
көптеген жағдайлар түйіткіл болып отыр. Қазіргі 
қазақжастарының жаргон сөздерді көп қолдануы, 
орысша сөз бен қазақща сөзді араластырып 
керемет сәні бар т іл ім ізд ің  мәнін кетіріп қорлауы, 
ана тілінде сөйпемеуі қазіргі таңда ел мәртебісін 
түсіріп отыр. ТІлІмІз еліміздің айнасы, ол арқылы 
бүтін халықгың турмысы көрінеді және басқа 
ұлттың өкілдері де біздің сөйлеген сөзімізге 
қарап бізді бағалайды. Қазақ т іл і -  бай, таза, 
ІргелІ мемлекет т іл і деп бәріміз де айтамыз...

БІрақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен 
сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете апа ма? - деген 
сұрақ әрбір жастың көкейінде жүруі тиіс. 20 
жылда қазақ тілін үйрене апмаған Қазақстанның 
азаматтары мемлекеттік тілді қурметтемейтінін 
және үйренгісі келмейтінін ашық дәлелдегенін 
енді бүптақгамай шындығын айтуымыз керек. 
Қазақ жастары өзімізді өзіміз қолға апып.Іске 
кіресер сәт туды, қашанға дейін өз тілімізді

ең бірінші өзім білім нәрін алып жатқан М. 
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінен бастағым келіп отыр. Яғни оқу 
орынымдағы қазақ т іл ін ің  мәртебесін көтерудегі 
өзімнің тың ойларымды барша қауымға жеткізгім 
келеді.

Менің ұсыныстарым:
- 1-курс студенттеріне «Қазақ тілі» пәнін 

енгізу. Тек филология факультетіне емес, барпық 
факультеттерге ағылшын, орыс тіл і секілді қазақ 
тілін де оқытып, сынақты мемлекеттік емтихан 
түрінде қабылдаса, студенттердің ынтасы арта 
туспек;

- Ғаламтордың барпық мүмкіндіктерін 
пайдапана отырып қазақ тілін үйрететін 
сайттарды көптеп ашу;

- Факультетаралық немесе факультетішілік 
қазақ тіліне байланысты әр түрлі жарыстар 
ұйымдастыру;

- Қазақша кітаптар санын көбейту қажет. 
ҚазІргІ таңца қазақ тілінде сапапы ғылыми 
кітаптар аз. Сол себепті біздің жалынды

студенттер орысша кітаптар оқуға межбүр;
- Қазақ тіліне байланысты студенттермен 

жүмыстанатын студенттік уйым ашу қажет. 
Бұл ұйымда талантты, дарынды студенттерге 
мәнерлеп оқуды үйрететін, шығарма жазу, өлең 
шығаруға т.б. қатысты жұмыстар жүргізілуі керек.

Осындай Іс шарапарды жүзеге асырсақ, қазақ 
елінің мемлекеттік тілінің дамуына тырнақтай 
болса да үлесімізді қосатынымыз айдан анық.

Сөзімді қорыта келе айтарым, ата- 
бабаларымыз армандаған тәуелсіздікке 
қол жеткізіп, айымыз оңынан, жұлдызымыз 
солынан туып түрған шақта біз осы рухани 
құндылықтарымыздың қайнар бұлағы -  қазақ 
тілінің қадір-қасиетін өзгеден бурын ө з ім із  жете 
тусінуіміз қажет. Қазақ тіліне деген құрмет пен 
ықыласты улттық сана биіктігіне көтерген жөн. 
Бұл міндет -  сіз бен біздің перзенттік парызымыз.

Самат Таскайров,
жаратылыстану-география факультеті, 
биология мамандығының 2-курс студенті
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Путешествие в летопись истории 
Казахского ханства

Нельзя быть патриотом, не зная свою историю. Человек помимо того, 
чтобы знать историю, должен ее свято беречь. Ведь не зная свою историю, 
нельзя построить достойное будущее.

из нас знал свою историю, своих предков и из 
какого он жуза и ру, ведь в казахском народе есть 
такая мудрость: «Жеті атасын білмеген -жетесіз».

В нем принимали участие студенты 1 курса 
филологического факультета и факультета 
культуры и искусств. Студенты разделились 
на аулы Топе би, Казыбек би и Айтеке би. 
Сформировавшиеся аулы соревновались между 
собой, демонстрируя свои знания в области 
знаменательных дат и событий казахского 
ханства, генеалогии султанов Керея и Жанибека, 
национальной культуры казахского народа. Особо 
хотелось бы ошетить Никиту Уткина, Игоря 
Антонова и Амандыка Сарсенпапиева, которые 
сплотили свои жузы в настоящую команду. 
В перерывах выступали студенты 1-го курса 
специальностей ВИ-12, ТМИ-12, Х-12 факультета 
культуры и искусства. Покорили публику своими 
голосами Айжамал Жангали, Айнагуль Майманова, 
Жазира Кузумбаева, Асемгуль Жексенгулова. 
Также зажгла на сцене популярная танцевальная 
группа «Батые».

По окончании занятия все студенты приняли 
участие в фпэш-мобе «Кара жорга», что стало 
по зи тив ны м  завершением мероприятия.

Занятие проходило в актовом зале факультета 
истории, экономики и права, на нем присутствовали 
представители деканата факультета истории, 
экономики и права, преподаватели кафедры 
истории Казахстана и сотрудник научной 
библиотеки Тапшин Салимовна Нашенова.

Благодаря таким занятиям история Казахстана 
стала для каждого студента любимым предметом, 
а Тулбарам Тлеккабыловна родным человеком, 
который готов помочь так интересно познавать 
новое.

Айша Кемешова, 
Айгерім Қоғабай,

ФИЛ-12,

Когда приходится общаться со студентами 
из других групп, факультетов, то одни из самых 
главных вопросов звучат примерно так: «Как у 
тебя обстоят дела с историей Казахстана? Что 
вы готовите на семинары?» Ведь каждый из 
первокурсников уже осознал всю серьезность 
предстоящего перед нами государственного 
экзамена по истории Казахстана.

Каждое занятое, семинар, СРСП у этого 
преподавателя проходят в атмосфере добра, 
дружбы и творчества. С самой первой встречи 
преподаватель Тулбарам Тлеккабыловна 
Жалекенова дала понять, что на ее занятиях 
никто не будет сидеть просто так, если ему нужен 
хороший балл. На протяжении всего семестра 
нас ожидали увлекательные занятия, уровень 
прохождения которых зависел от нас самих. И 
наши ожидания оправдались. Каждый семинар 
проходит в творческой форме, на них студенты 
ставят различные сценки, проводят игры, 
заполняют кроссворды.

Одним из значимых занятий стало СРСП на 
тему «Летопись истории Казахского ханства», 
посвященное 550-летию Казахского ханства. Это 
мероприятие прошло с целью не только пополнить 
или показать знания студентов, но и чтобы каждый

Болашақты пп.іжаіан 
кемел ецбек

Ауыр күнді артымызга тастауы -  
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.
Тілін, дінін, ултын қайта көтерген, 
Елбасымыз Нұрағаңның бастауы!

Мемлекетіміздіңтұғыры биікболуы үшін бізге 
ең бірінші Елбасымыздың аман болуы қажет. 
Сол орайда біздің жаратылыстану-география 
факультетінде Іжелтоқсан Тұңғыш Президент 
күніне арналған «Болашақты болжаған кемел 
еңбек» атты мерекелік шара өткізілді.

Кешімізді Қазақстан Республикасының 
Әнұранымен бастадық. Бұл бағдарламаның 
негізгі өзегі -ұлы тұлғамызды жастарға улағаттау. 
Қазіргі жастардың арасында оның еңбектерін 
бағалап, оған ризашылығымызды білдіру, бул 
мерекені қазақ даласының түкпір-түкпірінде 
атап өту- біздің басты парызымыз! Қазақты 
қазақ қылған бұрынғы ата-бабаларымыз болса, 
ал қазақты өркениетті елге жалғастырған улы 
түлғамыз -  Нурсултан Әбішулы Назарбаев.

Біз онымен маактануымыз керек. Сол үшін 
біз белсенді жастар бірігіп, осындай шара 
ұйымдастырдық. Оған студенттер қызыға келіп, 
оқытушыларымыз да дән риза болды.

Кешіміздің басында факультетіміздің деканы 
-  Сулейменова Тульнар Наухановна сөз апып, 
Елбасымыздың ерен еңбектеріне тоқталып, 
Елбасының бойындағы қасиеттер жастардың 
бойынан табылсын деген тілегін жеткізді. 
Мерекелік шарамыз концерттік бағдарпамамен 
жалғасты.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні -  тарихта 
жеке адамның рөлін ешкім жоққа шығара 
алмайды. Н.Э.Назарбаев - заманын таныған, 
болашақты болжаған ірі саясаткер. Көшті 
бастаған Елбасы дараланған дана болса, оның 
артынан ерген кеш те дара болмақ.

Әсел Жиеней,
химия мамандыгының 

1-курс студенті.

Адам және табигат
Жыландарды қорғайық

Жыланды бәріміз де білеміз. Оларды 
«бауырмен жорғалаушылар» деп атаймыз. 
Жылан денесінің температурасы тұрақсыз. Олар 
ездерін қоршаған ортаның ауасына байланысты 
өзгеріп отырады.

Суық тусе бастағанда опардың қозғалысы 
да баяулай түседі. Жер тоңази түскенде қимылы 
мұлдем тоқгапады. Қыста жыландар топыраққа, 
ағаштардың қуыстарына, мүктердің астына 
тығылып, қыс бойы ұйықтап жатады. Көктемде 
күн жылына бастағанда оянып, тіршілік етеді. 
Жыландар бақамен, құрбақамен, шыбын- 
шіркеймен, тышқандармен қоректенеді.

Наурыз-мамыр айларында орнынан ең 
алдымен атапықтары шығады, 2-4 айдан соң 
урықганған анапықтары жұмыртқапап, 8-12 
жылан шығарады.

Кадімгі сур жылан улы, бірақ адамға 
өте сирек тиіседі. Уы емдік дәрі жасауға 
қолданылады. Арнайы сұр жылан питомниктері 
ұйымдастырылған. Біздің епімізде жыланның 
58 түрі кездеседі. Соның ішінде 11 түрі улы 
жыландар. Тіршілік ететін жерлері Оңтүстік 
Африка. Улы жыландар біздің Қазақстанның 
дымқыл жерперіңде, өзен-көл бойында кездеседі.

Үндістан жеріндегі Шорапе қаласында 
«Найа-Найа» мейрамында жер-жердегі жылан 
устайтындар бір-бір кобра жыланын алып кепеді 
екен.

Музыка ойнапып, оған кобрапар билейді, 
содан соң әр түрпі тамашалау басталады.

Мейрам соңында иесі жыландарын орманға

ез еркіне қоя береді. Кобра келесі мейрамға дейін 
көрінбей жоғалып кетеді екен. Улы жыландар 
адейілеп тиісіп, мазасын апмасаң, өздігінен кісіні 
шақпайды. Жылан зиян келтіретін жәндіктерді 
қуртады. Ол «Қызыл кітапқа» енгізілпен. Жылан 
да табиғаттың көркі.

Соңдықган да жыланды өлтірмейік, оны 
қоргайық.

Хапықарапық Ядрога қарсы, 
«Семей-НЕВАДА»қозғалысының 
20 жылдығы» медапінің иегері.

Әбубәкіров Асқар Хапиоллаулы
Республикалық қоғамдық бірлвстігі 

Қазақстандық Үлттық Гзографиялық 
Қоғамының мүиіесі.

Экономика

Что такое антикризисный менеджмент и 
ее взаимосвязь с кризисом в экономике
В настоящее время экономический кризис затронул почти все страны мира. Причиной 

тому и падение цены на нефть, и влияние китайской экономики на экономику многих 
стран. В такое непростое время возникает вопрос о необходимости грамотного ведения 
хозяйства, всей экономики и задача выхода из кризиса ложится на плечи управленцев, 
т.е. менеджеров.

Рубрика разъясняет и рассматривает все виды экономических кризисов, причины и 
пути их появления, предусматривает цели и задачи антикризисного менеджмента, т.е. 
управления экономикой в условиях кризиса и предотвращения ее.

Антикризисный менеджмент в последнее 
время стал одной из наиболее важных 
областей деятельности, изучением кризиса 
и путей его преодоления стали заниматься 
вплотную. Антикризисный менеджмент 
требует тщательного изучения и включает в 
себя множество аспектов.

Понятие «антикризисный менеджмент» 
имеет несколько смыслов в зависимости от 
того, как расставлены акценты.

В западной литературе под этим термином 
понимается определенного вида деятельность 
по преодолению состояния (имеется в виду 
кризисная ситуация), которое является 
угрозой для функционирования организации 
или предприятия и главным вопросом, при 
котором становится вопрос существования. 
Экономисты характеризуют данную 
деятельность увеличением использования 
мер и способов на предприятии, необходимых 
для борьбы с кризисной ситуацией. Многие 
исследователи отмечают здесь следующую 
тенденцию: все внимание переключается 
главным образом на каждодневно 
возникающие проблемы, которые вместе 
с тем требуют быстрого реагирования и 
довольно жестких мер.

В других источниках у авторов иная 
позиция -  это связано с их отношением 
к кризисам, которые имеют, по их 
мнению, положительный характер. Здесь 
антикризисный менеджмент определяется 
уже как средство для создания приемов, 
позволяющих прогнозировать наступление 
нового кризисного перелома и планировать 
политику и стратегию предприятия.

Однако эти определения все-таки связаны 
с целеполаганием, а понятие антикризисного 
менеджмента на самом деле шире, сюда 
следует отнести также профилактику и 
прогнозирование кризиса. Другими словами, 
в определение антикризисного менеджмента 
входят два аспекта: превентивный и 
антиципативный, т. е. предупреждающий и 
опережающий.

В любой фирме и организации 
антикризисный менеджмент должен 
начинаться с построения системы, 
включающей качественно-количественный 
анализразличныхухудшающихся показателей, 
сигнализирующих о приближении возможного 
кризиса. Это является первоочередной 
задачей антикризисного менеджмента.

Возможность антикризисного
менеджмента зависит прежде всего от 
человеческого фактора. Наличие осознанных 
действий человека является тем фактором, 
который позволяет находить возможные 
варианты выхода из кризисных ситуаций, 
направлять усилия на преодоление 
наиболее сложных проблем и использовать 
накопленный опыт.

Помимо этого, необходимы определенные 
знания в сфере экономических систем, в 
частности их циклического развития. Без 
этого невозможно предсказать наступление 
кризиса, а неожиданное его возникновение, 
которое считается наиболее опасным, 
может в таком случае и вовсе серьезно 
дестабилизировать состояние предприятия.

Цели антикризисного менеджмента в 
целом вытекают из определения. Однако 
нужно отметить еще тот факт, что в различных 
организациях у антикризисного менеджмента 
существуют особые, характерные для данного 
вида деятельности цели. К примеру, если 
рассматривать антикризисное управление 
в экологических организациях, то здесь 
цель -  не допустить или свести к минимуму 
отрицательное воздействие на окружающую 
среду и человека путем изменения технологий, 
поиска новых и т. д. А если рассмотреть 
атомные технологии, то здесь речь пойдет 
о повышении квалификации персонала, 
техническом усовершенствовании и т. д.

Задачи антикризисного менеджмента 
можно объединить в следующие группы.

1. Прогнозирование предкризисных 
состояний. Именно предкризисных, 
поскольку своевременное обнаружение 
позволит выровнять ситуацию и не понести 
больших потерь. Это довольно сложно, так 
как необходимо распознать самые первые

признаки, зачатки кризиса, что иногда 
проблематично. Но это действительно 
необходимо, потому что является одной из 
мер по предотвращению кризиса.

2. Экономическое обоснование 
применяемых программ.

3. Определение средств и методов 
менеджмента в условиях кризисных 
ситуаций. Сюда относятся прежде всего 
методологические задачи.

4. Дифференциация технологий 
менеджмента. В антикризисном управлении 
большую роль играют анализ и оценка 
кризисных ситуаций, поиск требуемой 
информации и разработка решений. 
Все это требует времени, определенной 
квалификации сотрудников, доступности 
информации и т. д. Сюда же можно отнести 
и разработку инновационных стратегий, с 
помощью которых предприятие может выйти 
из кризиса.

5. Разработка селекции персонала и 
исследование конфликтологии, конфликт 
является неотъемлемой частью кризисных 
ситуаций.

Во многих источниках функции и 
задачи антикризисного менеджмента 
отождествляются. Это не совсем корректно, 
поскольку задачи определяют направление 
менеджмента, а функции отражают предмет 
управления и определяют его результат 
и эффективность. В целом функции 
антикризисного менеджмента заключаются 
в том, чтобы принимать те меры, которые 
приведут к положительным результатам в 
преддверии, процессе и после кризисной 
ситуации. Итак, это:

1) предкризисный менеджмент;
2) менеджмент в условиях кризиса;
3) меры по выходу из кризиса;
4) стабилизация неустойчивых положений;
5) минимизация потерь и упущенных 

возможностей;
6) своевременное принятие необходимых 

мер и решений.
Предметом воздействия антикризисного 

менеджмента считаются вопросы и факторы, 
касающиеся кризисных ситуаций.

По мнению большинства экономистов, 
любое управление должно быть на какой- 
то процент антикризисным и немедленно 
становиться таковым в момент наступления 
кризиса.

Суть антикризисного менеджмента можно 
выразить в следующем:

1) кризисы можно прогнозировать, ожидать 
и провоцировать;

2) кризисы в определенной степени можно 
ускорять или, наоборот, замедлять;

3) кризисы можно смягчать;
4) для полноценного управления в период 

кризиса необходимы особые знания, наличие 
опыта и определенной подготовки;

5) кризисными процессами в определенных 
размерах можно управлять;

6) целенаправленные действия по выходу 
из кризиса способствуют ускорению этого 
процесса и минимизации отрицательных 
последствий.

Вообще, все процессы, которые имеют 
место на предприятии или в организации, 
можно разделить на две группы: управляемые 
и неуправляемые. Управляемые -  это 
процессы, которые поддаются воздействию 
вследствие изменения их направления. 
Неуправляемые процессы не изменяются ни 
под каким воздействием и протекают по своим 
внутренним законам.

Эти две группы находятся в определенном 
соотношении и имеют свою динамику, что, 
кстати, отражает технику управления и ее 
эффективность.

В некоторых случаях управляемые 
процессы могут стать неуправляемыми, 
что является отрицательным показателем. 
Преобладание неуправляемых процессов 
является одной из причин кризисов и 
показателем несостоятельности аппарата 
управления. Однако слишком большой 
процент управляемых процессов также может 
привести в итоге к кризису.

Продолжение в следующем номере.
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Два юбилея: два гения мировой музыки
23 ноября 2015 года на сцене главного корпуса ЗКГУ состоялся творческий вечер, 

лекция -  концерт, посвященный 110-летию Е.Г. Брусиловского и 175-летнему юбилею 
великого композитора П.И.Чайковского. Музыка двух гениев мировой культуры 
воплощает все драгоценные качества жизни. Это любовь и сострадание к человеку, 
необыкновенная чуткость к исканиям человеческой души, непримиримость к пороку 
и страстная жажда добра, красоты, нравственного совершенства. Они оптимистично 
и гармонично воспринимают окружающую действительность, правдиво раскрывают 
душевные переживания современников. В своих произведениях показывают жизнь 
общества, его быт, картины природы. Такая музыка не знает временных границ. В 
ней открытая душа, пламенное сердце.

только эстетическое 
у д о в о л ь с т в и е  
любителям музыки, но и 
стали образовательно
в о с п и т а т е л ь н ы м  
фундаментом для 
всех ценителей
прекрасного.

В концерте приняли 
участие преподаватели 
кафедры музыкального 
образование и
вокала: Заслуженные 
артисты РК, доценты 
Рахимова Ж.А.,
Кужаков К.К., старшие 
п р е п о д а в а т е л и  
Санбаева Н.С.,
В о р ф о л о м е е в а  
О.В., преподаватели 

Бригида Л. В., Ахметова А.А, концертмейстеры 
Анакугинкина К.Н., Логашкина Л.А., Леонтьева 
Т.А., Яковлева Е.А., студенты Туремуратова 
Айгерим, Канаткалиев Алтынбек, 
Абдрахманова Аягоз, Ахметова Асем,

Нурсейтова Гульфаризат, 
Кирьякова Любовь, Едиге 
Шайдуллин, Мейрамбек 
Ерболатулы, Ислам 
Муратов, студенты
кафедры традиционно
музыкального и 
и с п о л н и т е л ь с к о г о
искусства
Екатерина,
Ботагоз.

Вели
концерт
Анжелика

Колца
Елеусинова

Декан факультета культуры и искусств 
Исатаев М. И., заведующая кафедрой 
музыкально образования и вокал Бабенко 
О.А., студенты и преподаватели факультета 
Культуры и искусств внесли свой вклад в 
это знаменательное событие и подарили не

лекцию -  
студенты 

Танатарова и 
Жумат Райимбек. Помимо 
сольных выступлений 
на сцене были показаны 
в и д е о - и л л ю с т р а ц и и ,  
прочитаны стихи.

О р г а н и з а т о р ы  
события уверены:
поддержка талантливых 
студентов сегодня очень 
актуальна. Им важно почувствовать, что 
усилия, тяжелый труд и вдохновение оценят 
зрители и профессиональные музыканты. 
Подобные концерты помогают юным 
исполнителям стать увереннее, получить 
новый опыт, услышать критику.

Слушатели смогли глубже прочувствовать 
творчество композиторов, прикоснуться к их 
музыке, найти что-то созвучное своей душе.

Юбилеи Е.Г. Брусиловского и
П.И.Чайковского сегодня отмечают во всём 
мире. Как и прежде их бессмертные шедевры 
звучат в лучших театрах и концертных 
залах. Вобрав в себя лучшие достижения
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Білімге құштар уздік топ
Біз-кітапатты қасиетті қазынаны көзіміздің 

қарашығындай сақгап, теңдессіз байлықты 
бүқара хапық санасына таратып, ел игілігіне 
аянбай жаратуды мақсат еткен, ойы зерек, 
қиялы жуйрік болашақ кгтапханашылармыз. 
Біз - кітап пен кггапхананың өміріне жан 
беріп, рухани қуңдылық пен оқырман арасын 
жалғастырушы аптын көпір бопып табыламыз. 
Кітап арқылы әр оқырман езіне рухани азық 
алып, жан дүниесін жаңартады. Сол себепті, 
біз -  халыққа білім нәрін сусындатуда жәрдем 
беріп, тапім-тербие көрсетер абыройлы 
мамандық иелері бопамыз.

Біз М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің «Кітапхана ісі» 
мамандығының 4-ші курс студенттеріміз. Адам 
екі нәрседен қателеспеуі тиіс: бірі мамандық 
таңцаудан болса, екіншісі жар таңцаудан. Осынау 
жауапты істің алғашқысында біз жаза баспадық 
деп зор сеніммен айта аламыз. Жүрегіміздің 
қапауы, оқуға деген аса зор ықылас бізді осынау 
парасатты мамаңдықтың тұңғиық терең сырпарын 
танып-білупе үмтыццырды. Өмір жопы сан түрпі 
өрнектерге толы, бір-біріне мүлдем ұқсамайтын 
өзіндік мінез, өзгеше ой-қиялдары бар 12 түрпі 
жанды бір арнаға тоғыстырып, бір мақсат жетегіне 
үштастырған - кітап пен кітапханаға деген махаббат. 
Университет қабырғасыңца білім апа жүріп, 
үлағатты ұстаздарымыздың ақыл-парасаты мен 
біліктілігі арқасыңда кітапханашы мамандығының 
қыр-сырына қанықгық.

2012 жылы күздің апғашк^і жайдары күнінде 
10106-тобының 11 студенті фант, Іақылы негізінде 
оқуға қабылдандық. Апғашқы оқу күнінен бастап 
топ сабаққа қатысу, жақсы оқу үлгерімдерімен көзге 
түсе бідці. Осы уақыттан бастап топ көшбасшылары 
анықгапа бастады. Олар: Әбшүкірова Гүлзия, 
Ізтілеуова Айдана, Кушмагамбетова Софья сияқгы 
белсенді студенттер болатын. Осы белсенді 
студенттер ез курстастарының алға қарай 
үмтылуларына жақсы жағынан ықпап ете білді.

Жанымызда жүрген жолдастарымызға, 
ағайын-туыстарымызға, жалпы бізді қоршаган 
қауымға «Сіз соңғы рет қашан және қай кгтапты 
оқып, білім көзін кеңейттіңіз?» деген сауалды жиі 
қоямыз. Осынау сауагщы, қүрметті оқырман, сізпе 
де қоя отырып, жан сарайының рухани азығына 
қаншапықгы қанығып жүргендігіңіз турасындағы 
сауалға өзіңіздің ой түкпіріңізде жауап бересіз 
деген үміттеміз. Егер де ой маржанының шексіз 
қазынасына қанығып, рухани білім агныныз 
келсе, «кітапхана» атты сарқылмас білімнің бай 
ордасыңца көп үзамай ой бөлісеміз деген сенім 
білдіреміз.

Топта қоғамдық іс-шарапар жүйепі түрде 
орындалып отырады, 2-ші курстан бастап топ 
студенттері студенттік өзін өзі басқару комитетіне 
мүшебогщы. Кураторпық сағаттар жоғары деңгейде 
дайындапып, өткізілуде. Кураторпық сагаттардың 
так^ірыптары топ кураторы мен ақыдцаса отырып 
келісілді. ¥йымдастырылған әрбір кураторпық 
сағаттар әрдайым өзінің құндылықтарын жойған 
емес.

Студентттер әр кураторлық сағаттардың 
қүжаттамаларын: хаттамалар, ақпараттық 
мәтіңцер, фото және бейне-жазбаларды өздері 
жүргізіп отырады.

Топ кураторы мен топ студенттерінің

усынысымен топ «Сырпы парақ» шығармашылық 
бірлестігін қүрды. Шығармашылық бірпестік 2012 
жылдан бері қызметатқарып кепеді. «Сырпы парақ» 
бірлестігі аясында түрлі әдеби және тақырыптық 
кештер, ҮОС мен еңбек ардагөрперімен, қаланың 
шығармашылық түлғаларымен кездесу кештері 
үйымдастырылып отырады.

Топ студенттері қала кітапханаларында 
өткізілген іс-шараларга белее нді қатысады. 
Мысапы:

- Ж.Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан 
обпыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 
дүниежүзілік кітап күніне орай интеплектуальды 
тынығуды ұйымдастыру мақсатында әлеуметтік- 
мәдени акция ВіЫіо түн - 2014 еткізгөн бопатын. 
Осы аталған акцияда топ студенттері «Мәңгілік 
кітап» әдеби компазициясына белсенді қатысты. 
Студенттер әдеби кейіпкерлерінің костюмдерін 
киіп, кітап және кітап оқудың мәні жөнінде өлеңцер 
оқыды. (23 сәуір, 2014 ж.)

- Факультеттің әдістемелік аптапығы аясында 
өтюзілген «Оқуды алға тартудағы креативті 
технологиялар» шеберпік сыныбына қатысты. Бүл 
шеберлік сыныпта шығармашылық бірлестіктердің 
жүмысы арқылы оқуды апға тарту технологиясы 
ұсынылды.(23 сәуір, 2014 ж.)

- Ton студенттері үш мәрте респубпикапық 
пәндік олимпиадаға қатысып, II дәрежелі орын 
иепері атанды.

Шымкент қаласында жыл сайынғы өтіп 
отыратын студенттердің респубпикалық пәндік 
олимпиадасына аттанған студенттер университет 
намысын биіктетуде. Университет, факультет, 
мамандық үмгтін арқалаған студенттер әркез 
биікгерді бағыһщырып кепеді.

Студенттердің көпшілігінде факультет, 
университет, қапа кітапханаларынан апған 
мақтау қағаздары, дипломдары мен түрпі 
сертификаттары бар. Мысалы: 2015 жылы X. 
Есенжанов атындағы обпыстық балалар және 
жасөспірімдер кітапханасында Батыс Қазақстан 
облыстық мәдениет басқармасы, мұрағаттар және 
қүжаттама басқармасы үйымдастырған «АІ<ларат 
алу қүқығы -  таңдау қүқығы: кітапханалық аспект» 
тақырыбындағы обпыстық жас кітапханашылар 
конференциясына қатысқаны үшін топ студенттері 
сертификат иегерлері болса, топ студенті 
Г.Әбшүкірова үздік баяндамасы үшін дипломат 
атаңды.

Сонымен қатар, жыл сайын өтетін 
республикалық студенттердің ғылыми зерттеу 
жүмыстары бойынша топ студенті Г.Әбшүкірова 
өз жүмысын университет деңгейінде жоғары 
дәрежеде қорғап, респубпикалық маштабта II 
дәрежепі Министрпік дипломымен марапаттагщы. 
Бұл біз үшін үлкен жетістіктердің бірі болды.

Ton студенттері Ізтлеуова Айдана, 
Кушмугамбетова Софья, Кендебаева Мереке, 
Жүмажанова Айнагүл, команда капитаны 
Әбшүкірова Гүлзия 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 жылдар аралығында Шымкент 
қаласында өткен “Кітапхана ісі” мамандығы 
бойынша Ү, YI, YII Респубпикалық студенттердің 
пәндік опимпиадаларына қатысып, жоғары 
білім мен жоғары белее нділік көрсеткені 
үшін М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті ректоры, проректоры 
сертификаттарының иегерлері атанды. Сонымен

қатар, топ басшысы Ізтлеуова Айдана университет 
қабырғасында өткен «Таңдау» фанд жобасы, 
«Тапант» фестивалі, «Би әлемі» мега жобасының 
ұйымдастырушыларының бірі.

Ton студенті Кушмугамбетова Софья Самара 
обпыстық балалар кітапханасының өткізуімен 
болған «Читаем детям о войне» атты хапықарапық 
акцияға қатысып, директор дипломымен 
марапаттагщы.

Қазіргі оқу үрдісінде студенттердің жан-жақгы 
білім апуына қолдау керсететін, ез арманындағы 
әлемнің, Қазақстанның кез келген қаласында білім 
алуға жағдай жасайтын «Академиялық ұтқырлық» 
бағдарламасынан біздің студенттерімізде 
шет қапмады. Осы бағдарпама аясында топ 
студенттері Әбшүкірова Гүлзия және Нұрекешова 
Наташа оңтүстік астанамыз, студенттердің арман 
қаласы балған Апматыдағы Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалықуниверситетінде бір семестр 
оқып келді. Ол жақта да студенттер ез білімдерін 
көрсетіп, университет атын жоғарылатуға кішкене 
болса да үлестерін қосып келді.

2014 жылы университетшілік халықаралық 
студенттер күніне орай ұйымдастырылған «БІз 
біргеміз» көңілді эстафетапық жарысқа бепсене 
катысқаны үшін топ студенттерінен кұралған 
«Өрлеу» тобы факультет деканы марапатына ие 
болды.

Ton студенттері бос уақыттарын да босқа 
өткізбеуге тырысады. Демалыс кезінде қаладағы 
мәдени орындарды арапап, кеңілді кештерді біргө 
өткізеді. Әрбір мереке кезінде кураторымызбен 
караокеге, мейрамханапарға барып, студенттік 
кездерді қызықты өткізуге тырысамыз. Сонымен 
қатар, қасиетті де тарихи қапамыз Түркістанда 
болып, мәдениеттің жарқын үлгісі болған 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде болдық. Нүх 
пайғамбардын кемесі қапған Қазығұрт тауында 
да бопып қайттық. Онда орналасқан қаситті 
жерлермен танысып, көп мағұлмат жинадық.

Міне, осындай еңбек пен ауызбіршіліктің, 
үйымшылдық пен алға ұмтылуға деген сенімділіктің 
арқасында Мәдениет және өнер факультеті, 
Хореография және мәдени -  тынығу кафедрасы, 
соның ішінде “Кітапхана Ісі” мамандығының 10406- 
топ студенттері Бастыс Қазақстан облысының 
жастар саясаты мәселелері басқармасы, 
«Орал студенттер Альянсы» корпоративтік 
қорының хапықарапық студенттер күніне орай 
ұйымдастырылған байқауда «Үздік студенттік топ» 
номинациясын жеңіп агщы.

10406-тобын достық пен сәтті 
ұйымдастырылған студенттік қауымдастықтың 
позитивті үлгісі деп білеміз.

Қилы заманның түңғиық тереңінен сыр шертіп, 
талай заманның куәгері болтан, қазіргі жаһандану 
заманында да қиялға қанат бітіріп, сан мыңдаған 
ғылым салаларын игеруде кітаптың орны ерекше. 
Сонымен қатар «Кітап -  білім бүпағы», «Кітап -  
сарқылмас қазына» екендігі де бәріне мәлім. Ендігі 
біэдің болашақ міндетіміз - осынау асыл қазынаның 
мәртебесін арттыру.

Топ кураторы: 
Сатагалиева Санди Муратовна 

Топ студенті: 
Әбшүкірова Гүлзия Бөгембайқызы

казахстанской, европейской и русской 
музыкальной культур, опираясь на казахское 
и русское народное творчество, они создали 
классические образцы казахского и русского 
национального музыкального искусства, 
которые вносят большой вклад в мировую 
музыкальную сокровищницу. Их творчество 
-  вечно живой и драгоценный родник, из 
которого не перестают черпать вдохновение 
композиторы нашего времени.

Большая благодарность всем студентам, 
преподавателям и концертмейстерам в 
подготовке лекции-концерта!

Л.В Бригида.

ш і к ш і ів )  1 )  < Ч Ш Ш П ) [к >  

ІМОШЦрШЯІ)

25 ноября в пос. Сайхин 
Бокейординского района прошел 
традиционный областной турнир по 
борьбе среди молодежи, посвященный 
Жубанышкали Жардемову, заслуженному 
тренеру РК, мастеру спорта СССР, 
Почетному деятелю спорта РК, 
профессору ЗКГУ. В соревновании 
приняли участие 9 команд, всего 80 
участников 1999-2001 г.р.

Организаторами выступили районный 
акимат, облепорткомитет, Почетный 
гражданин Бокейординского района 
Ж.С.Жардемов. Победители были 
награждены памятными медалями, 
дипломами. Праздник спорта прошел на 
высоком уровне, собрав в качестве зрителей 
всю молодежь поселка.

Днем раньше 24 ноября заслуженный 
спортсмен и преподаватель ЗКГУ встретился 
сучащимися выпускных классов.В Бокейорде 
он посетил школу им. Жангирхана, в 
Сайхине -  среднюю школу им. М.Маметовой, 
Бокейординский колледж, проведя среди 
выпускников профориентационную работу и 
дав им полную информацию о ЗКГУ.
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Жақсымен еткен бф күн

AJIAMAH-2015
Қазан айының соңғы күндері университетімізде «Аламан-2015» фестивапі өткен болатын. 

Фестивальге қатысушы топтар: Физика және математика, сонымен қатар Педагогика 
факультеттері «Бастау» тобы, мен топ Жаратылыстану жене география,тарих,филология 
факультеттерінің серпіндікжастары «Болашақ» топтарының арасында үш бөлімнен туратын 
тартысты сайыс өткен болатын. Сайыстың шымылдығы университетіміздің бас спорт 
сарайында ашылды.

қыздар арасынан дойбы ойыны бойынша 
Төресаева Ақжонас жүлделі бірінші орынды 
иеленді. Шахмат ойынынан асқан басымдықпен 
бірінші орынды «Бастау» тобының мүшелері 
Бердіғали Оралбек пен Нағашыбай Айжан 
спорттық жарыстың соңғы жеңісін топ 
қанжығасына байлады.

Фестивальдің екінші кезеңінде екі топ та 
өнерден қүр алақан емес екендіктерін көрсетті. 
Қазан айының жиырма алтыншы жұлдызында 
алғашқы болып өздерінің «СЕРПІН КЕШІ 
КӨҢІЛДІ» атты концерттік бағдарламасымен 
«Бастау» тобының ару қыздары мен сері 
жігіттері мың бұрала би билеп, қазақтың қара 
домбырасының бабын келтіре күй шертті. 
Ал, екінші боп өз өнерлерін ортаға салған 
«Болашақ» тобы «ДО-РЕ-МИ» атты концертін 
өткізді. Талаптың тұлпарына мінген серпін 
жастары әуезді ән айтып көрерменмен бірге 
поэзия әлеміне саяхаттаған болатын.

Қазан айының жиырма сегізінші күні 
бас ғимаратымыздың 209-аудиториясында 
«Аламан» фестивапінің үшінші бөлімі 
«Болашақ» және «Бастау» топтарының 
арасында өтті. Сайыстың бұл кезеңі екі топтың 
таныстыруымен басталып «Үздік видеоролик», 
эссе, пікірсайыс, әнұран, «Үздік төсбөлгі» 
номинациялары бойынша өз жалғасын 
тапты. Серпін жастарының арасында өткен 
университетішілік дәстүрлі «Аламан-2015» 
фестивалінде екі топтың да қатысушыларының 
білімді, сен тұр, мен атайын деген жастар екенін 
аңғардық.

80 жылдан астам уақыт тарихы бар, киесі 
мен көсегесін дарапатқан ерке Ақ Жайық 
төрінде орналасқан киелі қара шаңырығымыз 
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде сапапы білім 
мен саналы тәрбиені бойына сіңіріп жүрген 
Серпін жастары үшін қараша айының бастапқы 
куні ерекше болды. Олай дейтін себебіміз, 
«Мәңгілік ел жастары -  индустиряға» әлеуметтік 
жобасының Республикалық үйлестіру кеңесінің 
төрағасы Мұрат Абдуламитүлы Әбеновпен 
университетімізде жиын өткен болатын. 
Жиында ол кісінің қарапайымдылығы Серпін 
жастарын баурай білді және де білімге 
ұмтылған әрбір жасқа шын жанашыр, қамқор 
аға екендігін танытты. Сенбілік күнін Жайық 
жастарына арнаған Мұрат ағамыз обпыстық 
дәстүрлі «Аламан-2015» фестивалінде сыйлы 
қонақболды.

«Исатай -  Махамбет»

Спорттық сайыстың бірінші кезеңі футбол 
ойынынан басталып, «Бастау» командасының 
бағы мен бабы қатар шауып, 11:3 есебімен 
«Болашақ» тобынан алға шықты. Жарыс 
қарқыны одан сайын үдемесе бәсеңдемеді. 
Сайыстың екінші кезеңі волейбол ойынымен 
толықты, екі команда да өздерінің нық сенімділік 
пен тың дайындықтарының арқасында оңай 
шағылар жаңғақ емес екендіктерін дәлелдеді. 
Ойын бар жерде жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. 
Бұл ойында да «Бастау» тобы суырылып 
алға шықты. Сайыстың үшінші кезеңінде 
дойбы, шахмат, тоғызқүмалақ ойындары 
бойынша тартысты жарыс өтті. Бұл кезеңце 
де «Бастау» тобының мерейі үстем болып, 
Алданиязов Еркебұлан мен Төлебай Айсара 
тоғызқұмалақтан бірінші орынды иеленді. 
«Болашақ» тобының мүшесі Мұзаппар Нұржан 
дойбы ойынынан бірінші орынға ие болса,

Қарашаның салқын ызғарына қарамастан бүгінгі дүйсенбіні Серпін жастары өте тамаша 
өткізді. Қаламыздың ең сәулетті орындарының бірі -  Қазақ драма театрында халық азаттығын 
көксеген күрескерлер -  Исатай мен Махамбет бабаларымыз жайлы спектакльді тамашапады. 
Спектакль өте әсерлі өтті, олай дейтін себебіміз, ер рухты батыр бабаларымыз сол замандағы 
қара халықтың жағдайын ойламаған болыстар мен билерге қарсы көтеріліске шығып, әділдік пен 
бостандық жолында құрбан болған болатын. Залдағы көрермендердің жанарына жас ұялатқан бұл 
спектакль елін, жерін сүйетін жастарға ойланарпықтай үлкен ой қапдырды. Спектакль соңында 
Серпін координаторы Тапаева Жанерке Таулбайқызы ұйымдастырушы топ өкілдерінің еңбектеріне 
толағай табыстар тілеп, алғыс білдірді. Кеудедегі жұмыр жүректі жұлқынтып жіберетін, патриоттық 
рухқа толы қойылым көрсеткені үшін университетіміздің Серпін жастары театр үжымына ыстық 
лебіздерімен гүл шоқтарын ұсынды.

■ ■

Серпін мені калай шыцдады?

Мен Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Мырзашөл мырза елінің ұланымын. Қазақтың 
қаймағы бұзылмай сақталған киелі ордадан 
Батысқа келуімнің бірден бір себебі: елі 
өсиетті, жері қасиетті, батырлықпен біте 
қайнасқан Ақ Жайық елін мың рет естігенше, 
бір рет көру мүмкіндігін уысымнан шығарғым 
келмеді. Иә, бұл арманымның бір бөлшегі. 
Мақсатыма қадамдап болмаса да, табандап 
жақындай түстім. Қала берді, мінезіне 
көзсіз ерлік тән болған Махамбет Өтемісов 
атындағы білімнің қайнар бұлағынаайналған 
білім ордасынан сая тауып, білім нәрімен 
сусындау бақытын қанжығама байладым. 
Бұл жеңісімнің бастауын дүниеге келгеніне 
аз уақыт болғанымен, ауқымды жетістіктерге 
жеткен «Серпін» бағдарламасынан алғаным 
рас. «Серпін» азабы мен ғажабы қатар 
жүретін өмірдің даңғыл жолына енді ғана тәй- 
тәй басқан өскелең ұрпақтың шамшырығын 
жаға білген жоба. Бұл жобаның болашағын 
көре білген түлектеріміз қамал бұзған судай 
ағыла, ықыласы ауғаны хақ. Дана халқымыз 
есті сөздерінің бірінде:

-Батырым, асқақтап тасып жүрсің бе?
-Жоқ, қазақтың басын қоса алмай, 

сасып жүрмін, - деген. Бұл асыл тілден 
шыққан сөздің жүзеге асуына мұрындық 
болған -  тағы да «Серпін». Шартарапта 
шашылған исі қазақ балаларының басын

бір арнаға тоғыстырып, бір шаңырық астына 
жинай білген киелі ордалардың бірі және 
бірегейі - Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 
Серпін мені қалай шыңдады? Ең алдымен 
айта кететін жәйт, мен ең алғаш білім 
табалдырығын аттаған сәтте беймәлім бір 
ағаштың үрығы болатынмын. Мені бәлкім 
болашақ маман ретінде «Серпін» білім 
өзегіне отырғызбағанда, болашақ өмірім не 
болар еді Дейтұрғанмен, маған дұрыс бағыт
-  бағдар беріп, келер шақта саясын сыйлар, 
жемісін берер үлкен ағаш яғни бәйтеректей 
бой түзеген маман болуымның алғы шарты
-  тағы да Серпін һәм БҚМУ білім ордасы. 
Иә, кез келген білім ордасы шәкіртінің 
санымен емес, сапасымен даңқты болмақ. 
Өткен күннен алыс, келер күннен жақын жоқ. 
Болашақта ұланы үшін еміренген елімді қасық 
қаным қалғанша тебірене жырлайтыныма 
кепілдік бере аламын. Себебі, ешкім де 
ештеңе де үмытылмайды!

Жұбаныш Серік,
Филология факультеті, азақ тілі мен 

әдебиеті мамандыгының 1-курс студенті

Серпін мені шыңдады, 
шынықтырды 

Өмір деген угымды шын 
үқтырды.

«Мәңгілік ел жастары -  индустрияға» 
«Серпін -  2050» бағдарламасы - тұтас 
бір елдің, бір жердің, бір республика мен 
мемлекеттің, халықтың үмітін арқалаған 
индустриялды бағдарлама. Елбасымыздың 
біздей от ауызды орақ тілді, жалынды 
жастарға үкіліген үміті мол. Егеменді елдің 
ертеңгі кемел түлғасы - мына біз. Заман өтіп, 
көш керуенің жалғай түсер. Ел болғалы көк 
байрағымыз желбіреп, елу елдің қатарынан 
көрініп, жаһандануға көш бастадық.

«Нүрлы жол - болашаққа 
бастар жол» атты жолдауында 
елбасымыз жастар әлеуетін 
көтеруді түпкі мақсат санады. 
Желмен жарыса шапқан 2015 

жыл тарих сахнамызды біраз зерделеді 
олай дейтін себебім, хандығымыздың 
550 жылдығы ғасырлар көшкінінің ең үлы 
ақтаңдағы болды. Екінші дүниежүзілік 
соғыстағы жеңісіміздің жетпісінші көктемі 
өтті. Халықтар Ассмаблеясының жиырма 
жылдығы қазақ халқының біртүтас кеп үлтты 
мемлекет екенін айшықтады, сонымен 
қоса заңнамалық конституциямыздың 
қүрылымына да жиырма жыл. 2015 жыл 
мен үшін де талай асулардан өтіп, биік 
шыңдардан көрінуіме мұрындық болды. 
Өйткені тарихы терең Орал қаласына келген 
сәттен бастап, «Серпін» бағдарламасы 
менің армандарымның баспалдағы болады 
деген жүректе сенім болды. Қыркүйек 
айында университетімізге «Серпін» 
бағдарламасымен түскен студенттерді 
жинап, «Физика және математика 
факультетінің» Физика мамандығы бойынша 
сардар атанған сәтте сезім басқаша 
жүрек тулап көзден нүр сезілгендей 
болды. Сонымен қоса ең алғашқы жеңісім
- Ділмар пікірсайыс клубының атынан 
өңірлік «Серпін» жастарының басын 
қосқан дәстүрлі «АЛАМАН» фестивалінің 
пікірталас ойындарының жеңімпазы 
болғаным. Ішімде түнып жатқан талантымды 
паш еткен және өмірлік мақсаттарымның 
нүрлы жолы - ол “Серпін” . Қазіргі таңда 
екінші курс студентімін «Серпін» маған дос 
берді, пікірсайыстың не екенін үйретті биік 
шыңдардан көрінуіме мүмкіндік жасады. 
Бүл жай ғана университет қабырғасындығы 
бір жылда жеткен жетістігім мен алған 
тәжірибем. Алайда, әлі қызығы мен шышығы 
қатар жүретін үш жылым бар. Бүл жылдарда 
да Алла қаласа «Серпін» бағдарламасының 
мүмкіндігі арқасында көптеген жарыстарда 
жүлделі болатыныма кәміл сенімдімін. 
Осы орайда Сұлтанмахмұт Торайғыров 
атамыздың өлең шумақтары еріксіз есіңе 
түспесі бар ма?!

Қараңғы қазақ көгіне.
Өрмелеп шығып күн болам, 
Қараңғылықтың кегіне.
Күн болмағанда кім болам. Иә, бүгінгі 

қазақ көгіне күн болып жарқырауыма 
септігін тигізер ол тағы да “Серпін”.

Перизат Марат,
физика-математика физика 

көп тілді мамандыгының
2- курс студенті
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Президент - мақтаныш
Тұңғыш Президент күні еліміздегі еңселі де мерейлі мереке ретінде өзін елінің 

патриоты санайтын әрбір тулғаның кеудесін қуанышқа толтырады, мерейін 
тасытады. Қазақ елі тәуелсіздігінің көк байрағын өз қолымен туңғыш көтеріп, 
тәуелсіз Қазақстан мемлекетін қүрған Елбасымыздың аз жылдың аясында 
туған елін әлемдік қауымдастыққа танытқандығына халқымыз дән риза. Ел 
Тәуелсіздігінің20жылдығы қарсаңындабіртоп қоғам қайраткерлері 1 желтоқсанды  
Түңғыш Президент күні ретінде мемлекеттік мерекелер санатына қосу туралы  
бастама көтерген - ді. Үсыныстың мәні Түңғыш Президенттің дәл осы 1 желтоқсанда 
сайланып, Қазақстан Республикасында Президенттік институтқа қадам дәл 
осы күні жасалуымен түсіндірілді. Осылайша «Қазақстан Республикасындағы  
мерекелер туралы» Заңға тиісті қосымша енгізіліп, 1 желтоқсан ресми негізде 
Тұңғыш Президент күні ретінде белгіленді. Бүндай халықтық мереке әлемде бар 
үрдіс екендігін де айрықша атап көрсету орынды. Бұған Нүрсүлтан Назарбаевтың 
жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы, оның бірлігін қамтамасыз етуші, ел 
Ата заңын, адам мен азаматтың қүқы мен бостандығын қорғаушы ретіндегі рөлі 
негіз ретінде алынған. Шын мәнінде, Елбасының елімізді аяғынан нық түрғызып, 
әлемге танытудағы еңбегі үшан-теңіз.

Қазақ елі Елбасымен мақтанады. Елге 
танымал марғасқа ғалымдар сөзіне сүйене 
айтар болсақ, бүгінгі Елбасына берілген 
халықтық баға аса жоғары. Қазақстан 
Республикасы Президенті Нурсултан 
Назарбаев -  ұлттық дәстүрдің уызына 
жарыған, халқының күллі қадір-қасиетін 
бойына жиған, тілін, тарихын, мәдениетін, 
әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін жете білетін, 
ұлтын жан-тәнімен сүйетін, жұртшылықты 
алақанына салып аялайтын, сенімін,

Студент күнделігінен

үмітін ақтай алатын, ел тағдырына жауап 
бере алатын Азамат ; Бар қазақты бауыр 
тұтып, басынан сипай алатын мейірімді 
Жанашыр; Қар жауса, күрек, жел тұрса, 
тірек бола алатын халықтың қамқоршысы, 
Қызметшісі; Ағаны ағадай, ініні інідей 
сыйлайтын, әдептен аттамайтын, ешкімді 
бөліп-жармайтын, халықтың муңдасы, 
Тағдырласы; Ол қорыққанда -  қорған, 
тарыққанда -  пана, зарыққанда -  сана 
бола білетін, ел таныған, көпшілік

Студентпіз біз деген 
қысқа жіпті күрмеген

Мектеп оқушысы кезімде студенттік 
өмір туралы ата-анамнан естіп білсем 
де.аса мән бермейтінмін. Себебі, алтын 
уя мектебімді, аяулы устаздарымды, әр 
сәт сайын жанымнан табылатын, жаныма 
ыстық жора-жолдастарымды қимадым. 
Дегенмен, өзімнің сүйікті ісімнің білікті 
маманы болу үшін 11 жылдық білім 
жеткіліксіз. Студенттік өмір қызық деп 
жатады. Бірақ мен үшін олай емес секілді. 
Жаңа қала, жаңа орта, жаңа таныс. Ата 
-анамды сағынып, туған ауылдан жырақта 
жүргеннің де қызығы болып па?! Өмірге енді 
ғана бейімделіп келе жатырғандаймын. 
Бурын сәл нәрсеге жылаушы ем.қазір 
еңсемді тік ұстап,жылауды қойдым. Бурын 
алдыма мақсат қоймаушы ем, қазір өзіндік 
арманым мен талғамым бар.Мүмкін 
студенттікөмір осынысымен қызық шығар... 
Жатақханамызда біз үшін бар жағдай 
жасалған. Студенттердің абыр-сабыр бір- 
бірімен шуласқандары, күнделікті бас 
қосулары - бәрі ерекше. Жаңа оқу жылының 
алғашқы парағы ашылды. Бұл жолы 
мектептің алғашқы қоңырауы емес, білдей 
бір жоғары оқу орнының «Білім мерекесі». 
Бұл күн университеттің студенттерін 
бір сатыға жоғары көтерсе, мектеп 
түлектерін студент атандырды. Бұрын 
бұл мерекеде асыл ұстаздарымызбен, 
ақжарқын достарымызбен қауышқанша 
асығатынбыз. Осы жолы санамда«Жаңа 
кураторым кім? Жаңа достарым қандай?» 
деген сияқты сан сауалдар тұрды. Жаңа 
куратормен, жаңа достармен таныстым. 
Жат ортаға тез үйренісіп кету қиын, 
әрине, бірте - бірте сіңісіп кеттім. Сабақ 
та басталды, бұрын мектепте диктант, 
бақылау, емтихан деп абыр - сабыр 
болсақ, енді лекция, семинар,сессия, 
рейтинг секілді жаңа түсініктер енді. Менің 
ойымша, студенттік өмір жанталас сәттер 
сияқты. Бұрынғы жайбырақат, алаңсыз 
кезең көзден бал - бүл ұшқандай. Енді 
қасыңда сенің қамыңды ойлайтын , асты - 
үстіңе түсетін ата - анаң жоқ. Студенттер 
білім бәсекесінде бір - бірінен қалыспай,

алыспай беріспейтін.талаптары таудай 
студенттер жиналған бұл жоғары оқу 
орнында кімнің де болса, қанаттары 
қайырылмай, биікке шарықтары хақ. Ендігі 
мақсатымыз -  алдағы төрт жылда әрқашан 
талмай самғап, білім нәріне қанып.өзіміз 
оқыған оқу орнының атын шығару, атын 
шығарып қана қоймай, саналы тәрбиесін, 
сапалы білімін керсету. Талабы таудай, 
ұшқыр ойлы, еңбекқор маман болып шығу
- міндетіміз. Студенттік өмірдің қызығы 
мен шыжығына толы сәттерді де елеусіз 
қалдырмауымыз керек. Бұл кезеңнің 
әдемі сәттері өмірімде алтын әріптермен 
жазылатын болады.

Наркез Султан,
“Биология" мамандығы, Б-17-топ 

* * *

Сансыз күндер терезеге телміру 
арқылы өтіп жатыр десем жаңылмаспын. 
Көптен күткен ұлы жеңіске ұмтылған жас 
сарбаздай жүрегім тулап, қару орнына 
қалам алып, білім кеңістігіне қадам 
басып келемін. Аяқ алысым біршама 
аяңдау болуы керек, білім ғаламшарының 
тұрғындары мені елеусіз қалдырғандай. 
Бәлкім, қыл көпірден сынақсыз өткен 
пендедей қуанып жан -  жағымның бой 
алысынан мақұрым қалып жүрген өзім 
болармын. ¥лы іске ұлылықты ұлықтаған 
пенде секілді білек сыбана кіріскенім қолға 
шоқ ұстаған жандай шыр-пыр күйкі тірлік 
болып кетпесіне кім кепіл?!

Балалық шағымның бүгінгі таңда 
геометриялық өрнектер секілді болып бара 
жатқаны жасырын емес. Қазіргі уақытпен 
балғын кезім параллель сызықтай бір 
нүктеде қиылыспай шартарапқа екі бағытта 
жол сілтеп бара жатыр. Ұрланып балалық 
шаққа жай ғана көз тастаймын. Қызығы мен 
шыжығы мол, құшағын кең ашқан студенттік 
өмірге мен де сапар шеккелі тұрмын.

Жамбыл Нұхы, 
«ФҚТ», фил - 13 - топ

мойындаған, мінезге бай, антқа адал, 
сертке берік, пейілі кең, байлыққа 
құнықпайтын қазақ халқының шын 
Перзенті; Ел басына күн туса ауыздықпен 
су ішетін, етікпен су кешетін; туған жерін, 
отанын қызғыштай қорғайтын, көзінің 
қарашығындай сақтайтын; іске алымды, 
сөзге шалымды, бүгінгісін оза ойлайтын, 
ертеңін дұрыс болжайтын көреген Көсем; 
Адамзат тарихын, дін тарихын, қоғамның, 
мемлекеттік даму заңдылықтарын, 
әлемдік үрдісті жетік білетін, оны жүзеге 
асыра алатын Іскер; Қазақстанның 
байлығын төгіп-шашпай халықтың 
игілігіне айналдыратын, Қазақстанды 
озық елдердің қатарына қоса алатын, 
нардың жүгін көтеретін қайталанбас 
Қайраткер; Халықаралық қауымдастыққа 
кеңінен танылған, өркениетті елдердің 
басшыларымен терезесі тең, сөйлескенде 
сөзі асатын, егескенде еңсесі басатын, 
елдескенде мейірімін шашатын ауызы 
дуалы Саясаткер. Берілген бұл баға -  
тұжырымдарға ел куә. Оған дәлеліміз 
де жеткілікті. Мәселен, бүгінгі таңда 
Қазақстан жерінде жаһандық іс-шаралар

Туған жердей жер болмас

* * *

Бабам менің қүлатпаған байрағын, 
Тарих куә болып өткен жайға мың. 

Желтоқсанның ызғарынан ап қалған, 
Жастар еді айғағым.

Өзегіңді өртесе де өткенің,
Айға қарап ұлығанда көк бөрің,

¥л - қызыңның арқасына жүк салдың, 
¥лы арманым орындалсын деп пе едің?!

Дөңгеленген бұл дүние дүрмектің, 
Дабылдары жүрегіме жыр боп тұн. 

Қазағымның нық болсын деп қадамы, 
Баба жолын үлгі еттім.

Жастар жанса жанарларын от қылып, 
Көнелерден сыр шертеді көп ғұрып. 
Басынан сөз асырмайтын асқақпыз, 

Қанында бар тектілік.

Жұртымызды жалғар ғасыр, жылдарға, 
Жүректерді бүгін жалын қылды Апла.

Көк байрағың желбірейді көгінде 
Жастарыңның жандары аман тұрғанда!

өтуде. Бұған ЭКСПО -  2017 бүкіләлемдік 
көрмесін өткізу құқығына ие болуымызды 
қосыңыз. Елбасы сезімен түйіндесек, 
бұл отандық экономиканың дамуына, 
инновациялық дамуға, орнықты экология 
мен «жасыл экономиканы» енгізуге зор 
мүмкіндіктер береді.

Демек, Нұрсұлтан ағамыздай, Елбасыға 
тән қасиеттер бойынан түгел табылатын, 
яғни, төселген кәнігі саясаткер, нарықтық 
экономиканың білгірі, ғалым, кекшіл емес, 
текшіл, жікшіл емес, көпшіл, жұртты сендіре 
де, иландыра да алатын, өз елім менің -  
езегім меніңдейтін Азаматымыздың- Қазақ 
елі Президенті болғанына мақтанамыз. 
Бұл -  ұлттық құндылық, ұлттық мақтаныш! 
Лайым, түлғамыздың жолы ашық болғай, 
тіл-көзден сақтағай, сүзгіден өткендей 
сүбелі істерінен сүріндірмегей! Мен 
Президентіммен мақтанамын.

Абат Қыдыршаев,
М. Өтемісов атындағы БҚМУ - дың 
филология факультетінің деканы, 

Қазақстан Республикасы 
Журналистер одағының мүшесі

Анағахат
Туған елде не жаңалық жан ана?

Сүр ет сақтап жүрсің бе сен балаңа?
Мен кеткенде жер бауырлап жататын,
Сол сұр күшік қыңсылай ма қорада?!

Мейлінше сіз айтыңызшы көп дерек, 
Жапырағын жоғалтты ма көк терек?!

Ал көршінің тентектері шаң -  шаң боп, 
Алыса ма бір - біріне екпелеп.

Біргеміз деп қашан да сөз беріскен, 
Достар жүр ме сағынысып көріскен. 

Сиырларын қарғап - сілеп көрші апам, 
Баяғыдай қарсы ала ма өрістен?!

Осы жаққа жетеледі бағым қай?
Сол сұраққа жауабым жүр табылмай. 

Түтіндетіп жөтеле ме көрші атам 
Бұрынғыша әдетінен жаңылмай.

Қолда алтынның кім білуші ет бағасын? 
Бағасына бүгін жеттім анашым.

Мені сұрап келіп - кетіп тұра ма? 
Шишалатып ақыл айтар нағашым.

Арман алдан шақырды қол бұлғап - ақ, 
Күндер -  күндер өтіп жатыр сырғанап. 

Қарындасым, інім тоңып қалмасын 
Ошағыңды жиі - жиі тұр қарап.

Біз аманбыз, жылайды аспан, жауын күн, 
Сол кеудемді көп басады ауыр мұң.
Сізді және барлығын да сағындым 

Сәлем айтшы баршасына ауылдың!

Мейрамбек Сыдық,
Түркия елі, 

Ардахан университеті

«Патриот» жаршысының жауапты 
редакторы -  Наргиза Туралиева (ФҚТ, 
фил - 13 - топ), тілшісі - Зарина Рахметова 
(ФҚТ,02205 - топ)
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Бойынша жогары ж етіст іктер ге  жетіп, enqin, унивЕрситЕтіміэяін 
Яамуына цпес қосқан бепсеняі стуяЕнттЕр марапаттапяы.

Ұйымдастыру  
алқасы биылғы 
ш а р а н ы 
жылдағыдан өзгерек 
бастады. Атаулы 
күнде озық ойымен, 
үлгілі тәртібімен, 
озат үлгірімімен, 
әр іске саналы 
к ө з қ а р а с ы м е н  
ерекшеленген 39 
студент көпшілікке 
т а н ы с т ы р ы л д ы .  
Олар мұндай
құрметке оңай 
жеткен жоқ.
Бұл - қажырлы 
қайрат пен талмас 
т а л п ы н ы с т ы ң 
жеңісі. Бұл сәт 
еселеп төгілген 
тердің зейнеті 
өтелген күн десті 
жиылғандар.

Ж и ы н д а 
М . Ө т е м і с о в

атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  
бірінші проректоры 
Әсет Сембайұлы 
Тасмағамбетов жалпы 
студент қауымын 
Х а л ы қ а р а л ы қ  
с т у д е н т т е р  
м е р е к е с і м е н  
қ ұ т т ы қ т а п ,
Елбасының жастарға 
зор сенім артып 
отырғандығын атап 
өтті. Студенттерде 
«Мен елім үшін не 
істей аламын?» деген 
мақсат болу керек. Ел
болашағы жастардың қолында. Бүгінгі жастарға 
қойылатын ең үлкен талап - өздеріне жүктелген 
жауапкершілікті сезініп, білімді, жігерлі болу. 
Жас буын үшін көптеген істер атқарылуда, 
жастардың мүмкіндіктері кеңейді -  деді

Өз ісінің білгірлері кімдер? Темендегі 
тізімнен үздіктерді оқып біліңіз, қатарына 
теңеліңіз!

Үэдік студент - Ибрашев Ербол 
Жас көшбасшы - Набиулина Зульфия 
Жас ғалым - Кәдірғалиев Базарғали 
Жас талант -Қанатқалиев Алтынбек 
Үздік спортшы - Неғмет Серікбай

Жас тілші - Жұмабаева Ақсана 
Үздік ерікті - Шамгалиев Ерлик 
Үздік пікірсайысшы - Мақсотов Арнүр 
Үздік әлеуметтік парақша - "БҚМУ 

ЖЫРЛАЙДЫ" әдеби парақшасы
Үздікжайдарманшы - Базарбай Бауыржан 
Жыл жаңалығы - Тажкуранов Мейірбек 
Студенттік құрлыс жасағының Үздік сарбазы

- Сағызбаев Азамат
Үздік «Жасыл Ел» жасағының сарбазы- 

Таймуханова Акбаян

Дулат Жүсіпқалиев,
студенттік ректор

Есен гелді аған ы ң  рухани б ай л ы ғы  кейінгі ^рп аққа ам анат
Біздің университеттің 1969 жылғы түлегі Қасымов Есенгелді Сабырулы  

физика-математика факультетінің жаппы техникалық пәндер (ОТД) бөлімін 
бітірген. Есенгелді Сабырұлы еңбек жолын өзінің туған жері қасиетті Қаратөбе 
ауданында мүғапімдікген бастап, мектеп директоры қызметтеріне дейін атқарған.

1983 жылдан 
бастап біздің 
у н и в е р с и т е т т і ң  
к ө р к е м с у р е т ,  
графика және 
физика-математика 
фа кул ьтетте рі н де 
аға оқытушы, 
д е к а н н ы ң  
орынбасары болып 
жумыс жасаған. 
Орап қаласындағы 
жоғары оқу
о р ы н д а р ы н  

біріктіріп жіберген 
жылы техникапық мамандығына сәйкес 
Есенгелді Сабырұлы БҚАТУ-дың механикалық 
факультетіне ауыстырылған. Университеттерді 
қайта бөлгенде БҚМУ өз маманын қайта 
шақырған. Дегенмен, ол еңбек орнын көп 
ауыстыруды қаламайтындықтан, БҚАТУ- 
да зейнеткерлікке шыққанға дейін доцент 
лауазымында еңбек етті.

Қай оқу орнында болмасын бірге жұмыс 
істеген әріптестері мен студенттері Есенгелді 
Сабырұлын мінезі салмақгы, кез келген 
ұжыммен тіл табысып кететін коммуникабельді 
азамат, білімді, адамгершілігі мол ұлағатты 
ұстаз ретінде еске алады.

Ұстаздардыңғұмыр бойы жинайтын байлығы
-  кітап. Материалдық байлық бір кездерде 
сарқылып жатады. Ап, кітап -  таусылмайтын 
рухани байлық.

Ағамыздың жан жары Сұлушаш 
Сүндетқапиқызы да ұстаз болғандықтан, бұл 
жанұяда бай кітапхана жинақталған. Есенгелді 
Сабырұлының сол бай мұрасын, атап айтқанда, 
ағаның пайдаланған сирек кездесетін, кейде 
тарих қойнауына кеткен ғылыми-әдістемелік 
кітаптары мен өз ғылыми-педагогикапық 
тәжірибесіне сәйкес басылымнан шығарған 
еңбектерін ағаның өмірден өткеніне бір жыл 
толу қарсаңында Сұлушаш апай физика- 
математика факультетіне тапсырды.

Ұстаз, азамат, аяулы аға Есенгелді

Забырұлы, с із д ің  кеиінгі ұрпаққа қалдырған оаға 
жетпес рухани байлығыңыз үшін қазіргі, тіпті 
алдағы келер ұрпақ атынан ризашылығымызды 
білдіріп, дұғаларда (Дұғалар жинағы, 
Алматы:Көкжиек баспасы, 2015ж.,215-бет) 
жазылғандай, «жаратқаннан ағамызды

ақыретте пеиіште қыла гөр,» артыңыздан ерген 
кейінгі шәкірттеріңізді аруағыңыз қолдай жүрсін 
деп тілеймін.

А.Б.Медешева,
п.г.к., доцент, физика-математика 

факультетінің деканы

СЗСЯЗЯШС
«Бетапысы кцняе өэгергЕН апмагаиып qqHueqe aqariaam цшін Е ш қ а ш а н  өэгЕрмЕгЕН, 

өзгермЕйтін тЕм ірқаэы қтар вар. Оп -  б іп ім ! О п  -  е ң б е к !  Е п  
Бопашагының B a s m q b i вопмагы в аста  вцпықсыган б іп ім  м е н  Konqa ойнаган е ң б е к к е

Байпанысты»

Қараша айының 21-ші жұлдызында тағдыры тарихқа тұнған киелі 
шаңырағымызда университет ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, академик Асхат Сәлімұлы Иманғалиевпен, білімнің биік тұғырына 
жетуді мақсат тұтқан, ғылымның шыңына өрлеген магистранттардың мәнді де 
мағыналы кездесуі болып өтті.

Аталмыш кездесуге факультет декандары, 
кафедра меңгерушілері, профессор- 
оқытушылар, магистранттар қауымы және 
ғылыми кітапхана ұжымы қатысты. Кездесудің 
алғашқы сөзін М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ ғылыми жұмыс және халықаралық 
байланыстар жөніндегі проректор, педагогика 
ғылымдарының докторы Ғизатолла Имашұлы 
Имашев алып, кезекті кездесудің негізгі мақсаты
-  университетімізде жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімін жалғастырып жатқан магистранттардың 
қазіргі жағдайларынан хабардар болу, олардың 
көкейлерінде жүрген сұрақтарына қарымды 
жауап қайтару, өзекті мәселелерінің шешімін 
табу екендігін ерекше атап өтті.

Сондай-ақ, биылғы оқу жылында әрбір 
мамандық бойынша мемлекеттік грант 
негізінде және ақылы түрде білім алып жатқан 
магистранттардың сандық және сапалық

көрсеткіштерін, оқу үрдісіндегі белсенділіктерін, 
алған асулары мен жеткен жетістіктерін, 
жариялаған мақалаларын, академиялық 
ұтқырлық бойынша білім алып жатқан 
магистранттардың хал-жағдайы жөнінде 
жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық бөлімінің 
жетекшісі Жанна Кеңесқызы Тастаева өз есебін 
жолдады.

Кездесу барысында магистранттардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын, оқу 
үрдісіндегі бағындырған белестерін, жеткен 
жетістіктерін нақтылаған ректор Асхат Сәлімұлы 
Иманғалиев, магистранттармен іздену 
деңгейлері,ғылымибағыттары,мақалаларының 
жариялануы, диссертацияларының дайындалу 
барысы жайында пікір алмасып, магистр 
дәрежесімен ғана шектелмей, білімдерін 
шыңдап, одан әрі докторантурада жалғастыру 
бағытында ой тастады.

(Н.Ә.НаэарБаЕв)
Магистранттар 

да тағылымдамадан 
өту, докторантурада 
білім алу,
маг истратурадан  
кейінгі жұмысқа 
орналасу секілді 
өздерін толғандырып
жүрген түрлі мәселелерге байланысты ашық 
сұрақтар қойып, тұшымды жауаптар алды.

Білім ордасының басшысы Асхат Сәлімұлы 
Иманғапиев білім беру саласындағы тың 
өзгерістер жайлы баса айтып, кез-келген 
мемлекеттің болашағы, оның дамуы мен өсіп- 
өркендеуі бірден-бір білімді, білікті жастарға 
байланысты екендігін айта отырып, олардың 
бойына сарқылмайтын күш-қуат, ерік-жігер мен 
асқан қайсарлық және біліктілік қажет екендігін 
тілге тиек етті. Осылайша өрбіген мағыналы 
кездесудің магистранттар қауымы үшін берер 
бағыты, тигізер пайдасы, қосар үлесі мол 
болды.

Жаңа заман, ақпараттық дәуір, саналы 
қоғам, «Мәңгілік ел» - жастардың білім мен 
біліктілікке талпынып әрекеттенуін, еңбектеніп,

шыңдалып өсуін талап етіп отыр. «Біздің 
жастарымыз ғылым мен білімге ұмтылып, 
елдің болашағын ойлайтын болса, келешегіміз 
кемел, тәуелсіздігіміз баянды болады» - 
дейді Елбасымыз Қазақстан Республикасы 
Президенті стипендиаттарының иегерлері- 
магистранттармен кездесуде сөйлеген сөзінде. 
Ендеше, алдағы уақытта бізге сенім артып, 
«сапалы маман, саналы ұрпақ» күтіп отырған 
түлғалардың үмітін ақтап, мемлекетімізді 
нығайтып, еліміздің көркеюі жолында тер төгіп 
еңбек етіп, шын жанашыр, білімді де білікті 
маман болайық дегіміз келеді.

Жангүлім Муханбетова,
6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығының 1-курс магистранты
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Ж а с т а р  саясаты н  ж ц з е ге  асыруга  
цйы тқы  Бопу, хапықарапы қ маңы зга  ие 
ж овапар  ж ц р г із у ,  anqaabi qaMy Бопжамын 
ж а с а у  -  б ц п  Қ а з а қ с т а н н ы ң  е р те ң г і  цміт  
а р т а р  ж а с та р ы н ы ң  қопында.

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды» құру 
біздің алдымызға үлкен мақсаттар қойып 
отыр. Ол-жеке тұлғаның және қоғамның 
қажеттіліктерін қанағаттандыру, бәсекеге 
қабілетті, салауатты, тұлға қалыптастыру. 
Университетте тәрбие жұмысын жүргізу 
үрдісіне жоспарланған жұмыстар, дәстүрлі 
іс-шаралардың, қоғамдық негізде студент 
жастарды тәрбиелеуге өз үлестерін қосып 
келе жатқан - өзін-өзі басқару ұйымы. Жоғары 
оқу орнындағы басқару үрдісіне студент 
жастарымызды қатыстыру мақсатында, 
университет ректораты студенттік өзін-өзі 
басқаруды енгізуге 2005 оқу жылы шешім 
қабылдады.

Студенттік өзін-өзі басқарудың 
университетте қарқынды жұмыс жасауы 
жоғары оқу орнының өміріне өзгерістер 
әкелді. Студенттер оқытушы-профессорларға 
көмектесе отырып, өздерінің болашақ 
мамандығын меңгеріп, университет өміріндегі 
көптеген мәселелердің шешімін табуға

көмектесе білді. Өз ісіне жауапкершілікпен 
қараған болса, студенттік өзін-өзі басқару 
бөлімін ұйымдастыру 10 жыл ішінде көптеген 
табыстарға қол жеткізді.

Өзін-өзі басқару ұйымының 2005-2015 
жылдар аралығында ұйымдастырған 
ауқымды шаралары.

• Университет бойынша барлық 
факультеттер мен институттарда студенттік 
өзін-өзі басқару жүйесі аясында студенттік 
деканаттар құрылды, студенттік декан мен 
белсенді студенттер қатарынан жемқорлыққа 
қарсы топ құрылды.

• 2007 жылы 20 қаңтарда Өскемен 
қаласында өткен «Жаңа Қазақстанға -  
жаңа студент» атты халықаралық форумға 
қатысқан студенттер «М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-да студенттік өзін-өзі басқару» 
тақырыбындағы жобасын қорғап, Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындары 
арасында I орынға ие болды.

• Өзін -өзі басқару ұйымының түлектері 
мен қазіргі кездегі мүшелері арасында 
ұрпақтар сабақтастығын қалыптастыру 
мақсатында «Белсенділер балын» өткізу 
жолға қойылды.

• 2010 жылы 8 желтоқсан күні өзін- 
езі басқару ұйымының 5 жылдығына орай 
«Жоғары оқу орындарында студенттік езін- 
езі басқару ұйымын құрудың тиімділігі: 
тәжірибесі, мәселелері және келешегі» 
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік

конференция өткізілді.
* Мәдениет және өнер факультетінің 

студенттік деканы Шаримов Алпамыстың 
тұңғыш рет Қазақстан Республикасы бойынша 
«БҚМУ даусы» мега жобасы оздырылды. 
Негізгі ұйымдастырушмен.

* Университеттің алты факультеті 
бойынша «Би әлемі», «Вена балы» сияқты 
халықаралықжобалартұңғыш рет университет 
қабырғасында өткізілді. Студенттік кәсіподақ 
терағасы Үмбетжанова Гүлшат; мәдениет 
және енер факультетінің студенттік деканы 
Ғұмар Ақжанның ұйымдастырумен.

* М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті жастар даму 
орталығының тұңғыш рет облыс бойынша 
«Жырласа, жастар жырласын!» атты 
облыстық студент-жастар айтысы өткізілді. 
Негізгі студенттік ректор Дүйсенбаев 
Тереханның ұйымдастыруымен.

* «Жыл үздігі - 2015» М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ сыйлығы 13 аталым бойынша өткізілді.

Салтанатты марапаттау 
рәсімінде әр аталым 
бойынша жеңімпаз деп 
танылған студенттер 
дипломмен, статуэткамен, 
бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. Негізгі 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы с ы  
студенттік ректор
Жүсіпқалиев Дулат;

Осындай жаңа
жобалардың нәтижесінде 
әр түрлі білім алып 
отырған студенттер
өз бойларынан жаңа 
қабілеттерді ашып,
толағай табыстарға жетті.

Студенттік өзін-
өзі басқару ұйымының 

б е л с е н д і л е р і  
университеттегі оқу үрдісі бойынша 
студенттердің сабаққа 
қатысуын қадағалап,
сабақты жиі жіберетін 
студенттердің ата-
аналарына хат жіберу 
құжаттарын ресімдеп, 
сабақтан қалған
студенттерді факультеттің 
жиналысына шақырып, 
шаралар алады.
Студенттің сабаққа
келмеуіне байланысты 
айтылған оқытушылардың 
сынынан, өзінің құрдасы 
студенттік деканның
айтқан сөзі көбірек эсер 
етіп нәтижелі болатыны 
анық. Емтихан кезінде 
I курс студенттеріне 
п с и х о л о г и я л ы қ  
бейімделуіне байланысты жұмыстар 
жүргізеді. Студенттік деканаттың мүшелері 
талапкерлерді оқуға қабылдау кезінде 
құжаттарды ресімдеу, үгіт- насихат 
жұмыстарын жүргізіп келеді. 2005 жылдан 
бастап емтихан сессиясы кезінде жылына 
екі рет «Таза сессия» жемқорлықтың алдын 
алуға байланысты жұмыстарды студенттік 
деканат мүшелері мүлтіксіз атқарып отыр.

Өзін-өзі басқару ұйымының дәстүрлі 
өткізетін шаралары: «ҚР Конституциясы 

күні», «Білім күні», 
«¥стаздар күні», 
« С т у д е н т т е р д і  
қатарға қабылдау», 
« Ж а й д а р м а н » ,  
«Студенттер күні», 
«Жыл үздігі», 
«ҚР Тұңғыш
Президент күні», 
«Тәуелсіздік күні», 
«Шынықсан шымыр 
боларсың!», «Жаңа 
жыл», «Ректорлық 
бал», «Белсенділер 
б а л ы » ,  
«Наурыз», «БҚМУ 
аруы», «БҚМУ 
б о з б а л а с ы » ,  
« С т у д е н т т і к  
көктем», «¥лы

«Домбыра патий» тағы басқа жобалар 
жүзе асырылды. Университетте өткізілетін 
барлық мерекелік іс-шаралар, ғылыми 
конференциялар, форумдар, кездесулер, 
пікірсайыстар, спорттық фестивальдер, 
турнирлер езге де шаралар езін-езі басқару 
ұйымы жастарының көмегімен өткізіледі. 
Қазақстан халқы ассамблеясының 20 
жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, 
¥лы Жеңістің 70 жылдығы, ҚР Конституция- 
сының 20 жылдығына арналған шаралар 
(мерекелік, спорттық, флеш-мобтар, 
акциялар) студенттік өзін-өзі басқару 
ұйымынсыз өтпейді.

2005 жылы құрылған университеттің 
студенттік езін-езі басқару ұйымы жыл сайын 
тұрақты түрде студентті қоғамдық жұмыспен 
қамтып, 85 студенттің белсенділіктерін 
шыңцап келеді. Өзін өзі басқару жүйесінде 
қызмет еткен түлектердің 90% облыс, қала 
деңгейіндегі жастар саясаты, әкімшілік

саласындағы жетекшілер ретінде қызметке 
орналасады. 10 % «Нұр Отан» партиясы 
саласында қызметке орналасады. Өзін өзі 
басқару саласында қызмет еткен түлектерге 
деген сұраныстың жоғары болуы олардың, 
жауапкершілігі, құзыреттілігі, адамгершілігі, 
белсенділігінің жоғары деңгейде болуымен 
түсіндіріледі. Студенттік өзін-езі басқару 
ұйымынан бүгінде 85-ке жуық кешбасшы 
түлеп шықты. Олардың 
ішінде республика көлемінде 
және облысымызда сәтті 
жұмыс атқарып жатқан 
түлектеріміз бар. Қазақта 
даналық сөз бар «Не ексең 
соны орасың» деген 10 
жылдай тарихы бар өзін өзі 
басқару жүйесінің түлектері 
қазіргі таңда университет 
қабырғасында еңбек етіп жүр.
М.Исатаев, М.Сулейменов, 
А.Жақсығалиева, Ж.Ешимова 
және т.б. Қазақстан 
Республикасының жастар 
саясатын жүзеге асыратын, 
сауатты да салауатты, 
университет өміріне белсене 
араласатын, студенттердің 
тең құқылы дамуына өзіндік 
үлесін қосатын, дамыған 
тұлға ретінде ездерін жан-

дәлелдей білді. Оларды атап айтар болсақ: 
2005-2006, 2006-2007 жылдарда студенттік 
ректор Бәйнешов Әлібек Мұқтарұлы -  қазір 
«Атамекен» ¥КП директордың орынбасары; 
2007-2008 жылдар аралығында студенттік 
ректор Семгалиева Афиза Болатқызы -  қазір 
БҚО «Нұр Отан» партиясы Батыс Қазақстан 
облысы бойынша персоналдарға қызмет 
көрсету бөлімінің аға кеңесшісі; 2008-2009, 
2009-2010 оқу жылдары бойынша Қадралиев 
Дархан Қадырғалиұлы -  қазір Орал қаласы 
«Нұр Отан» партиясы Орал қалалық 
филиалы төрағасының орынбасары; 2010
2011 оқу жылдары бойынша студенттік ректор 
Жаксыгалиева Альфия Сырымқожақызы -  
қазір университеттің тәрбие жұмысы жөніндегі 
бөлім жетекшісі; 2011-2012 жж жылдарда 
студенттік ректор Асылханова Елдана 
Асылханқызы -  қазір Атырау қалалық ішкі 
саясат бөлімінің бас маманы; 2013-2014 жж, 
2014-2015 жж студенттік ректор Дүйсенбаев 
Төрехан Ерсайынұлы -  қазір БҚО студенттік 
құрылыс жасағы төрағасының орынбасары; 
2005-2010 жылдар бойынша ездерінің жұмыс 
жасайтын тұрақты орталығы бар үлкен ұйым 
құрылып, қазіргі уақытта оларды тәрбиелеп, 
тұлға қалыптастыруда университетіміздің 
профессор-оқытушылар құрамы үлкен 
маңызды рел атқаруда. Басты тәжірибеден 
алынған нәтиже, бүндай қоғамдық ортадан 
кәсіби шеберлігі мол тұлға тәрбиеленуде.

Қорыта келе, өзін-өзі басқару -  студенттің 
өзін-өзі тәрбиелеуінің, өз білімін жетілдіру 
мен өз тұлғасының өсіп жетілуінің қажетті 
шарты. Декарттың дәлелдеуіне сүйенсек, 
өзін-өзі басқару үрдісінде тұлғаның өзін-өзі 
тануынан өткен жемісті жұмыс жоқ, бірақ -  
бұл үшін көрегендік пен ержүректік қажет. 
«Өзін-өзі адам ретінде зерттеп білмеген 
адам өзге адамдарды да терең зерттей алмақ 
емес» сондықтан өзін -  өзі басқару нарық 
заманында бәсекеге қабілетті білікті әрі 
білімді өзін-өзі тани білетін маман даярлау, 
студенттердің азаматтық, әлеуметтік 
дербес тұлғалық қалыптасуын жүзеге асыру 
студенттік өзін-өзі басқару ұйымының басты 
міндеті деп білеміз.

Альфия Жаксыгалиева,
тәрбие бөлімінің жетекиіісі
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Тәуелсіздік күніне 
арнау

Асылбек Есенбаев,
медениет және өнер факультетінің 

1-курс студенті 
Қолжазбадан тарих енді тіл қатсын,
Жылдар еді ұлтым үшін болған сын. 
Тыныштықтың туын тіктің бүгінде,
Қазағыма бақыт құсы қонған шын.
¥лт намысын таптатпаған жастары, 
Қосылыпты қараңғыда бастары.
Жанын беріп өз еліне мәңгілік,
Жарқырауы үшін елдің аспаны.
Жарқырауы үшін тыныш шырағы,
Өлді олар, хапық үшін құлады.
Бірақ, бірақ өлді деуге бола ма?
Аңыз болып, есімдері жүр әлі!
Жапын атқан жаны шіркін, нұр еді,
Қайрат кетті, желтоқсанда жүрегі.
Олар міне, тыныштықты халқына,
Сыйлап кеткен қыздары мен ұлы еді. 
Таңданатын, тамсанатын күллі жер,
Отан үшін өлім сырын білді ер.
Айтамын мен қай ел болсын, кім болсын, 
Қазақстан болашағы - ұлы ел!

Күзгі жацбыр
Аспанда бұлт, күн көрінбей қалыпты,
Өзіне алған әлемдегі жарықгы 
Көк күмбезі шөлдеп тұрған жерлерге 
Сыйлады ма жаңбырымен халықты. 
Жапырағын сулатады нөсері,
Тазалайды шаң боп жатқан көшені. 
Омырауын ашып тастап қара жер,
Құшағына көк шалғынын төседі.
Отырамын қарап тыста жаңбырға, 
Толтырады көкірегімді ән-жырға.
Иісіне мае қылады жусандар,
Нан жабады апам таңнан тандырға. 
Көшелерді кезгім келіп барады,
Жақсы әнің әлі есімде қапады.
Иісіне кең даланың толқындап,
Бойымдағы ауыр ойлар тарады.
Көшесінде кетіп барад жас бала,
Түсті көзім әп-әдемі тасқа да,
Көшепері сол ойымда тұр әлі 
Кереметсің не дегенмен, Тасқапа.

Альфия Тажмуханова, студентка 3 
курса специальности «дизайн» факультета 
культуры и искусств. Родилась в Уральске. 
Школу окончила на берегу Каспийского 
моря, в Актау. Свободное время посвящает 
книгам и искусству. Любит рисовать и 
понемногу удается осваивать гитару. Стихи 
пишет в минуты вдохновения, которые 
могут прийти в любое время и в любом 
месте, но чаще все же приходят во время 
неторопливых прогулок по улице.

Про фей и брань
Среди поля в одном Чернолесье 
Обитали две феи-сестрицы.
Просыпаясь, дарили всем песни,
Добрым ліодям помочь мастерицы.

Не просили сестрички награды,
Без нее им прекрасно жилось.
Лишь улыбкам людским они рады,
Им, добрейшим, так крепче спалось.

Было сестрам тем все непонятно:
Как же так? Отчего, почему 
Лкщи бранятся столь неприятно?
Счастью ведь так вредят своему...

Әнің болсам аспаныңда шырқапған,
Жырың болсам әрібінен нұр тамған 
Әр теректің саясындай кешегі 
Күз жаңбыры, міне бүгін түр алдан.
Осы күнде ғажап сезім басталды,
Тербетеді жусан иісі жас жанды.
Толқып жүрмін, аңсап жүрмін әлі де, 
Биігімдей жете алмайтын асқарды. 
Қымбаттыма хатта жазғым келеді,
Сол ғой маған ең алдымен керегі,
Бұл жаңбырдың кереметі соншалық,
Көз шынында сулулықты көреді. 
Қасымыздан талай-талай жол өткен. 
Машинада тысқарыдан бөлек мен,
Жол керемет, шынында да керемет,
Тағы жаңбыр, тағы жаңбыр бер көктен.

Мен өзіңді пір 
тутам

(Тұманбаи Молдагалиев ағамызға) 
Еске алдым умытпай бір сәтке мен,
Толқын болшы шабытым, сап-сап өлең.
Ақ қағазға қапаммен жолдар кетті,
Мен өзіңці бір көруге аңсаған ем.
Көз алдымда суретің түрады әлі,
Ол ешқандай биіктен құламады.
Сенің бейнең сақталады жүрегімде.
Суық хабар мүлде бір ұнамады.
Үнамады бүл хабар жаныма ең,
Шүкір етіп жүріп ем барыңа мен.
Ажал деген керемет жан апуға,
Әттең шіркін кез келді, бар болар ма ең. 
«Өлді»- демейд ешқашан тілім менің.
Сен әрдайым халыққа күлімдедің.
Жүрегіңце мұң барын сездірмедің 
Жанарыңнан ол тіпті білінбеді.
Өлмейді жыр сіз жазған қапамменен.
Неше жылдар шырқалған бар ән-өлең 
Өлмейді еш жалынды қиялыңыз.
Жалғайды ізін Асылбек ән-елеңмен.
Көктем үлы пәк едің гүл жүрегі 
Нұрлы жүзің әрдайым күліп еді.
Кеттің мүмкін артыңа қапғандарың 
Қай дұшпаның сұр жүзі күлдіреді.
Өлді деуге шынымен келмейді ақым.
Ол ешкімге ешқайда бермейді атын, 
Жалынды бір қиялы асқақ арман,
Өлмейді ақын, жыр барда елмейді ақын.

Милы феи взялись за работу.
День и ночь все летали кругом.
Так являли о людях заботу,
Чтоб помочь непременно потом.

К феям славным пришло озаренье,
Что хоть разные все, все ж увы,
У людей что ни мысль, то сомненье,
Много дум, что уж очень глупы.

Льется ругань так часто от скуки,
От заботы, от страха порой...
Все торопятся -  выводы, муки...
Кто-то брань же считает игрой.

Ясно то, что уж коли ты любишь,
Ты простишь все на свете скорей.
Я надеюсь, и ты так поступишь,
Мой читатель, будь к феям добрей!

A muaou осени поры 
прелестней н е т ...

А милой осени поры прелестней нет...
В пальтишках серых ярче ведь улыбки.
На души льется философский свет, 
Смешными кажутся все прошлые ошибки...

Спокойствие приходит в каждый дом. 
Притягивают взгляд все чаще окна. 
Счастливый же прохожий под зонтом 
Уж очень красит осени полотна...

Лишь осенью так манят к себе книги.
В купе. С уютным пледом, кофейком...
В такую пору вовсе ни к чему интриги.
Вся суета остаться может на потом...

А милой осени поры прелестней нет...
Что может быть нарядней желтых красок? 
Побудь же с нами, осень, прогоняя снег! 
Люблю тебя, пришедшую из сказок...

ҚАЗАҚ ЕЛШ
Алаш елім, айбыным, қазақ тілім,
Кең пейілді, қонақжай-қазақ жүртым. 
Алашымның үстінде туын тіккен,
Желбіреп түр, қазақтың туы бүгін.

Атыңнан айналайын-Қазақ елім,
Жайнай берсін, мәңгілік байтақ жерің. 
Мақтанышым, бір өзіңсің кең даламның, 
Алаш елдің жүрегінде сақталғансың.

Қазағым, қадам басқан болашаққа,
Келешегі болатын нұрлы жолда.
Биіктерден көрінетін көк туымен, 
«Қазақ»дейтін ұлтыммен мақтанамын.

Қазағым-болашағым,
Мен сенің болашағың.
Қазақстан - дархан елім,
Бейбітшілік - егеменім.
Мәңгі жаса! Мәңгі жаса!
Қазақстан, елім менің!

Жансая Исмайл,
математика мамандығының

1-курс студенті

Наш современник -  Сергей Есенин
Стихи Есенина никогда не стареют 

своей особой лиричности. «Моя 
лирика жива одной большой любовью, 
любовью к родине. Чувство родины 

основное в моем творчестве», - так 
определил Есенин лейтмотив своей поэзии.

Сергей Есенин - поэт эпохи, 
Так незаслуженно оплёванный молвой. 

Он умер рано, но оставил строки 
О Родине и о судьбе людской.

Владимир Кротов
29 октября на кафедре русской филологии 

прошел конкурс чтецов произведений великого 
русского поэта Сергея Александровича 
Есенина, посвященный 120-летию поэта. Цель 
мероприятия - популяризация творчества 
Есенина, содействие раскрытию творческого 
потенциала у студентов, привлечение интереса 
к истории и литературе.

В конкурсе приняли участие студенты 
1 и 2 курса. Из второкурсников в конкурсе 
приняли участие Айнура Ткешева и Хорлан 
Батырниязова. Первый курс представили 
Айгерим Когабай, Алина Шеломанова, Камила 
Елекбаева, Вероника Ротнова, Светлана 
Клименко, Алина Аймухамбетова. В составе 
жюри были Багдагуль Нурхатовна Жаныбекова, 
магистр педагогических наук, преподаватель

кафедры русской филологии и старший 
преподаватель кафедры Розалинда Эйзеровна 
Винник.

I место было присуждено студентке 2 курса 
группы 03205 Айнур Ткешевой. II досталось 
Камиле Елекбаевой, группа РЯЛНШ-12. Ill 
место разделили Айгерим Когабай, 1 курс, 
группа РЯЛ-12, Хорлан Батырниязова, 2 курс, 
группа 03205, и Алина Аймухамбетова, 1 курс, 
группа ФИЛ-12.

Победителям конкурса были вручены 
ценные призы и сладкий подарок. Все участники 
так же получили утешительные призы.

Камила Елекбаева,
студентка 1 курса, группы РЯЛНШ-12

Есім Азамат Есмұханұлы. Атырау облысы, Жылыой ауданы,Құлсары 
қаласында дүниеге келген. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті «Тарих, экономика және құқық» факультеті 
«Құқықтану» мамандығының 3-курс студенті.

Батыраа т а гзы м
БІр өзіңдей жоқ батыр да жоқ дарын,
Көрген талай тағдырдың сан соқпағын.
Жауларың да саған қарсы толқын боп,
Дауылдардай тағдырыңа соқгы ағын 

Армандарға жету үшін мүң кешіп 
Шабыттанып қара өлеңмен тілдесіп 
Батыр бабам жүрді дәйым елі үшін 
Тек азапты жол үстінде күн кешіп 

Болды оның қыс, көктемі, жазы мүң 
ЕстІмедІ үрлағы оның наз үнін.
Өз елі мен намысы үшін күрескен 
Өр Махамбет ұлы Өтеміс қажының 

Теңцігі үшін жауға қарсы ту алған 
Қылышын мың жау қанына суарған 
Әр қазақты бастай-түғын ерлікке 
Батыр бабам қолбасшы боп тұр алдан.

Жеңісің бар бүл ғаламда, белдеуде,
Азат елдің жүректері сен деуде.
Шабытым мен қиял қатар бірлесіп,
Өлең болып өрілесің кеудемде.

Ауылга сагыныш
Түрса-дағы қаншама рет дауылда,
Жауса-дағы несер болып жауында.
Қаладағы тіршіліктен шаршағанда 
Кеткім келіп түрады дәйым ауылға.

БІр ауыл бар ой-санамды жаулаған, 
Оңтүстіктен самап желі саулаған 
Сол ауылдың кең пейілін сағынам 
Қала жақтың тіршілігі тар маған. 

Жасыл жайлау жан-жағының барлығы,
Шуақ шашар көкжиектен таң нүры.
Ауылым бар Ақкиізтоғай аталған,
Болашағы және жарқын тағдыры.

Сағынамын осы ауылдың шапағатын, 
Ыстық менің осы ауылға махаббатым. 
Мектебі бар хас батыр АмангелдІ 
Имановтың атыменен аталатын. 

Түрғындары ерекше басқа елден,
Қонағын күтіп алар жолдан келген.
Көшесіне ұлы ақын Сатыбалды 
Үрлағы Меңцекештің атын берген.

Шулайды терт түлігі қорасында, 
Қолдайды қызы менен баласын да.

Естеліктер айтатын тек әрдайым, 
Атамның қүрдастары бар осында. 

Мекені бұл-жиналған бар асылдың,
Мекені бұл-жиналған жанашырдың.
Ыстық маған бір үйі осы ауылдың,
Ол үйі ғой қадірлі нағашымның

Үйлер бар көркем болған сарайдай тым, 
Малшылар бар таңға жақын мал айдайтын. 
Ерекше қүрмет түтам адамдарын, 
Әрқашан қала жаққа дэм жолдайтын. 

Жазамын мен арқау етіп орда дастан, 
Ақындары талай рет жырға қосқан.
Қалайша сағынбайсың бұл ауылды,
Жем өзеннің бойында орналасқан.

Табиғаты жүректермен үндесіп, 
Адамдары еңбек етеді бірлесіп, 
Жайлауында осы ауылдың мал бағып 
Шопандар жүр шат шадыман күн кешіп. 

Адамдардың ауыл жайлы сан сұрағы,
Ауылы нағашымның жан түрағы.
Сағынғанда осы ауылды шабыттана,
Кеудемде бір әуелеген ән туады.
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“Еетен кетпес 
студенттік өмі

Хореография және мадени-тынығу жұмысы 
кафедрасының “Мадени-тынығу жүмысы” 
мамандығының «Бос уақьгттағы ойын- сауық 
ойындары» пәні бойынша “Студенттік күңцер- 
ай - бірге жүрген кеэдер-ай” атты Халықаралық 
студенттерцің төл мерекесіне орай 16-23 қараша 
аралығында агтталық ұйымдастырылған бопатын.

Апталық аясында “Естен кетпес студенттік өмір” 
атты «Жайдарман» ойын-сауық бағдарламасы 
оздырылды. Бұп шарамыздың негізгі мақсагты мен 
міңцеті жастарды отансүйгіштікке тәрбиепеп, жасгар 
арасында мемлекеттіктілдің мәртебесін көтеру жэне 
көрермендерге ерекше эмоция мен көтеріңкі көңіл- 
күй сыйлау, студенттер арасыңца достық қарым- 
қагтынас орнату. Кешті «Сіздер үшін» жайдарман 
комаңдасының мүшесі Дәурен Шамурагов жүргіэді.

Жайдарман ойынына әр турпі факультеттен: 
мэдениет және өнер факультетінен “Мүрапер”,

физика-математика факультетінен 
“Бәрі де мүмкін”, филология 
факупьтетінен “Күлкі сыйлар”, 
Жақанша Досмұхамедов атыңцағы 
педагогикалық колледжщен конақ 
бопып кепген «Космос» командалары 
қатысып, өз әзілдерімен бөлісті.

Бул жайдарманда “Сіэдер үшін” 
жайдарман комаңдасының мүшепері- 
Базарбай Бауыржан, Қаберов Дархан, 
Елеусін Асқар және кеш қонағы 
филология факультетінің студенті 
Қасым Асылбек терепік епті.

Жайдарман ойыныңда бепсенділік 
таньгтқан физика-математика
факупьтегінің жайдарманшылары 
«Үздік ойыншы» және «Көрермеңцер 
көзайымына» ие болды.

Ill орынға мэдениет және өнер факультетінің
1-курс студенттерінен құрапған «Мұрагер» 
комаңдасы ие бопса, II орыңды филология 
факулыегінің 1- курсстуденттерінен кұралған «Күлкі 
сыйлар» жайдарман командасы өз қанжығаларына 
байлады.

Ойын соңында «үэдік» деп таныпган жайдарман 
тобы “Космос” комаңцасы I орын дипломымен 
марапаттагщы. Кеш соңыңдажеңімпаэдардан “қонақ 
каде” сұралып, студенттер өз өнерперін көрермен 
назарына үсынды. Әзілдері көрермеңдердің 
жүректврінен орын алып, ерекше кеңіл-күй сыйлады.

Таубаева. А.Мирамғалиева. П, 
Хабидоллаева. А

“Мәдени-тыньну жумысы” мамандығының 
3-курс студенттері

«Ойлан, тап» атты 
ойын-сауык, сайысы

Хореография және мәдени-тынығу жүмысы 
кафедрасының “Мәдени-тынығу жұмысы” 
мамандығының «Бос уақыттағы ойын -сауық 
ойындары» пәні бойынша “Студенттік күндер- 
ай, бірге журген кездер-ай” атты Халықаралық 
студенттердің тел мерекесіне орай “Ойлан да, 
тап” атты ойын-сауық сайысы ұйымдастырылды. 
Сайыстың басында студенттерді қүттықтауға 
арналған бейнеролик көрсетіліп, БҚМУ-дың

мәдениет және өнер факультетінің түлегі, қазіргі 
таңца жастар шығармашылығы орталығының 
әншісі Тимур Мусин ез әнін тарту етті. Бүл 
сайыста МТЖ мамандығының 1 және 4- курс 
студенттерінен қүралған “Сәттілік” және“ 
Жалын” атты 2 топ өз бақтарын сынады. Сайыс 
3 турдан тұрды.

1 -тур. Сұрақ-жауап
2-тур. Әуенді тап
3-тур. Ойын
Сайыс соңында өнертану ғылымдарының 

кандидаты, хореография және мәдени - тынығу 
жүмысы кафедрасының меңгерушісі Айтқапиева 
Қарлығаш Дайырғалиқызы женімпаздарды 
марапаттады. Мәдениет және өнер факультеті 
деканының орынбасары Сатығалиева Сәнді 
Мұратқызы студенттерді қүттықтап, алғыс 
білдірді.

Темірбекова.А. Оразова.О. Бейсқалиева.Ә
МТЖ мамандыгының 

3 - курс студенттері

Cmyqcwmmcp • сақыттылар!
16-23 қараша аралығында мәдениет 

және өнер факультеті халықаралық 
студенттер күніне орай «Студенттік кездер- 
ай, бірге жүрген күндер- ай» атты апталық 
ұйымдастырды. Апталықтың ашылу 
салтанатында «Студенттер бақыттылар!» 
концерттік бағдарламасы оздырылды.

Концерттік бағдарламаның басты 
мақсаты: студенттерді мерекемен құттықтау, 
мереке тарихымен таныстыру. Ал апталықтың 
мақсаты - студенттерді Ізденгіштікке, ұтымды 
жауап айта білуге, тапқырлыққа баулу, 
белсенділікке, жан-жақтылыққа, уақытын 
т и ім д і  пайдалануға, жаман әдеттерден аулақ 
болуға тәрбиелеу, студенттік кезде терең 
білім алып, бәсекеге қабілетті маман болып 
шығуға үндеу.

Студенттерге арналған видеоролик 
көрсетіліп, к ө ң іл д і  әндер мен билер, 
ситуациялық ойындар жүргізілді. Іс- 
шараға мәдениет және өнер факультеті 
студенттері мен аға оқытушы- магистрлер 
Г.Е.Жумагалиева мен А.С.Абуова 
қатысты. Апталықты ұйымдастыруда 
жетекшілік жасаған аға оқытушы, магистр 
Г.Е.Жумагалиева қорытынды сөз сөйлеп, 
студенттер күнімен құттықтай келе 
шығармашылық табыстар мен бағындырар 
асуларының көп болуын тіледі.

Т.Қ.Зинелова, Г.М.Саулеева.
МТЖ 3-курс студенттері

Студенттік күндер-ай, бірге жүрген кездер-ай
Халықаралық студенттер күніне орай 

«мәдени-тынығу жұмысы»мамандығы
студенттерінің ұйымдастыруымен 1апта 
бойына, яғни 16-23 қараша арапығында 
«Студенттік күндер-ай, бірге жүрген кездер-ай» 
атты ойын-сауық апталығы оздырылды.

Осы апталыққа 1-4 курс студенттері 
белсене қатысты. Апталықтың негізгі жоспары:

1. «Студенттік күндер-ай, бірге жүрген 
кездер-ай» атты апталықтың ашылуы.

2. «Ойлан да, тапі» ойын-сауық сайысы
3. «Жайдарман» ойыны
4. «Махаббатқа нық қадамі» ойын-сауық 

шоу бағдарламасы
5. Апталықтыңжабылуы.
Осы апталыққа байланысты

ғимаратымыздың 1-қабатына «Сиқырлы 
қорапша»жасап ілінді. Сиқырлы
қорапшамыздың мақсаты факультетіміздің 
үздіктерін анықтау.

«Үздік студент»
«Үздік ару»
«Үздік сері жігіт»
«Үздік шаш үлгісі»
«Үздік заманауи киім үлгісі» 
«Жарасымды жүп»
«Үздік топ» сияқты номинациялардан

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.

түрды.
Осы аталған ойын-сауықбағдарламаларына 

студенттер қатысып, өз белсенділіктерін 
көрсетті. Студенттердің белсенділігінің 
арқасында факультетіміздің үздіктері 
анықталды.Оларды атап айтар болсақ:

1. «Үздік студент» МТЖ мамандығының
4-курс студенті Раушанова Гүлжанар

2. «Үздіксеріжігіт» Вокал мамандығының
3-курс студенті Тимуров Асқар

3. «Үздік шаш үлгісі» ДәстүрлІ өнер 
мамандығының 4-курс студенті Қасымова 
Зинат

4. «Жарасымды жұп» 3-курс студенттері 
Рахетов Рустам мен Бейсқалиева Айгерім

5. «Үздік ару» МТЖ мамандығының
4-курс студенті Қайырбаева Перизат

6. «Үздік заманауи киім үлгісі» 
МТЖ мамандығының 4-курс студенті 
Нүрмұхаммедова Айгерім

7. «Үздік топ» номинациясын МТЖ 
мамандығының 3-курс студенттері иеленді.

Үздіктерді хореография және мәдени -  
тынығу жүмысы кафедрасының меңгерушісі 
Қ.Д.Айтқапиева құттықтап, номинация бойынша 
дипломдар табыстады.

Апталықтыңұйымдастырылуынажетекшілік 
еткен аға оқытушы, магистр Г.Е.Жұмағапиева 
үздік топ номинациясын марапаттап, 
студенттерге алғыс білдірді.

Л.Мағазова, А.Қуанышева.М.Кеңесов.
МТЖ мамандыгының студенттері

Талайды тацқалдырған талант
Талант - арнайы қабілеттердің дамуының ең биік деңгейі. Талант- адамның белгілі 

бір іске деген айрықша қабілеттілігі, өмірдің қандай да бір саласындағы өзін ерекше 
қырынан көрсетуі. Университетімізде дәстүрлі түрдө 2012 жылдан бері мәдениет жәнө өнер 
факультетінің студенттік деканатының үйымдастыруымен «Талант» жобасы өтіп келеді. 
Биылғы жылы да бүл жоба ойдағыдай өтті. Факультет деканының қатысуымен өткен жоба 
көптің көңілінен шықты.

Халықаралық студенттер күніне орай 1-курс 
студенттерінің арасында ұйымдастырылған 
достықты қалыптастыру, сонымен қатар шын 
тапанттарды анықтау мақсатындағы жобаға 
студенттер белсене қатысты. Факультет 
студенттері 2 топқа бөлініп, оларға арнайы 
тәлімгерлер тағайындалды. Бір ай көлемінде 
дайындық жүріп, қараша айының 24-25 күндері 
ІЗноминация бойынша өз өнерлерін сахнада 
керсетті.

Жобада он саусағы майысқан қыздарымыз 
би билесе, енді біреуі күміс көмей әнші, тіпті 
жұдырығы тоқпақтай жігіттеріміз де өнерлерін 
паш етті. «Жігітке жеті өнер де аз» - демекші, 
бірі қара домбыраның құлағында ойнаса, енді 
біреуі театрландырылған қойылымдар қойды. 
Сонымен қатар, ай десе аузы, күн десе көзі бар 
сүлу қыздарымыз өздерінің керемет сән үлгілерін 
ұсынды. Студенттерімізге әділ баға беріп, қазылық 
еткен факультеттің мақганыштары: Ақжан Ғүмар, 
Бауыржан Базарбай, Алтынбек Қанатқалиев,

Раушан Сарбалиева және Сабина Муханбетова.
Сайыс соңында үздіктер анықтапып, арнайы 

алғыс хаттармен марапаттагщы. Атап өтетін 
болсақ, «Үздік тәлімгер» номинациясы бойынша 
Ерген Темиров «Мәдени-тынығу жұмысы» 
мамандьғы, «Үздік әнші» номинациясы бойынша 
Ислам Муратов «Вокалдық өнер» мамандығы, 
«Үздік аспапта орындаушы» номинациясы 
бойынша Айдана Ғапымжанова «Мәдени-тынығу 
жүмысы» мамандығы, Асемгул Жексенғұлова 
«Аспаптық орындаушылық» мамандығы, «Үздік 
ақын» номинациясы бойынша Мақсат Тұйяқ 
«Мәдени- тынығу жүмысы» мамандығы, «Үздік 
көркемсөз шебері» номинациясы бойынша 
Иса Сағындықов «Мәдени-тынығу жұмысы» 
мамандығы, «Үздік хореографиялық қойылым» 
номинациясы бойынша Айбек Сарсенғалиев 
«Хореография» мамаңдьиы, «Үздік жайдарман» 
номинациясы бойынша «ТаІепЬ жайдарман 
тобы, «Үздік сән үлгі» номинациясы бойынша 
Арайлым Гизатуллаева «Дизайн» мамаңдьиы,

«Үэдік сахна безендіру» номинациясы бойынша 
Сапимат Айбатова «Сәндік өнер» мамандығы, 
«Үэдік термеші» номинациясы бойынша Айжан 
Нагимова «Дәстүрлі музыка өнері» мамандығы, 
«Үэдік ерекше жанр» номинациясы бойынша 
Бейсенбек Мажит «Мәдени-тынығу жүмысы » 
мамандығы, Айжамап Жайғапи «Вокагщық өнер» 
мамандығы, «Үздік қойылым» номинациясы 
бойынша I топ студенттері және «Үздік топ»

номинациясы бойынша I топ студенттері 
биіктерден көрінді. Келешекте студенттерімізге 
толағай табыс, шығармашылық шабыт тілейміз.

Арайлым Жақсылықова,
мәдениет және өнер факультетінің

2-курс студенті, 
студенттік деканның «Ғылым ісі» 

жөніндегі орынбасары
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Ақылдың кенін арқалаған айбынды 
аталарымызды, ақ жаулықты анапарымызды 
қарттар күнімен құттықтау, үлкенді сыйлау, 
атапы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу 
мақсатында «Қарттар үйіне» физика- 
математика факультетінің деканы 
А.Б.Медешованың бастауымен өнер-білімді 
жандарына серік еткен факультеттің белсенді 
студенттерінің ұйымдастыруымен «Болсыншы 
аман қарттарым» атты бағдарламалық концерт 
өткізілді.

Бопашақгың иесі -  жас ұрпақ. Ұрпақ тәрбиесі 
ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілікті 
жүктейді. Қазақгың дара да дана тұлғасы Абай: 
«Адамның адамшылығы... жақсы ұрпақтан 
болады» деген. Олай болса болашақ ұстаз 
болатын студенттерімізге тек қана жоғары 
сапапы білім мен тал бесіктен алған тәрбиесін 
тыңгылықгы ету университет ұстаздарының 
абыройлы да басты мақсаты бопып табылмақ.

Мұғалім болашақты тәрбиелеуші. Ал болашақ 
дегеніміздің өзі өткен тарихты қорыту емес 
пе? Ең бірінші ұстаз -  біздің өткен тарихымыз. 
Жаңа ұрпақты тәрбиепеу үшін бұрынғының бар 
жақсысын жиып, бүгінгімен қабыстырған жөн 
секілді. Білім -  біздің басты қазынамыз. Хапық 
ақыны Нұрпейіс Байғанин «Білімнен қымбат 
нәрсе жоқ, көңілде жатса баспай тот» деген 
екен. Білімді адам ғана бопашаққа батыл қадам 
баспақ. Біздіңжастарымыз апған білімін ақылмен, 
өнегемен, тән мен жанның сұпулығымен, 
парасаттылықпен ұштастырса, нұр үстіне нұр 
жауар. Оқу-білім үздіксіз еңбектің арқасында ғана 
жақсы нәтижеге, жоғары жетістіктерге жеткізеді. 
Студент жастарымыздың жан-жақгы, саналы, 
терең білімді, бәсекеге қабілетті бопуы -  қоғам 
сұранысы. Осы орайда білім берумен қатар көп 
қырпы тәрбие жұмыстарының да маңызы зор.

БҚМУ. Курс . Группа. Куратор. Бұп сөздер 
біраз адамдар үшін таңсық болмаса да 
студенттер үшін өмірінің үлкен бір қимас сәттерін 
есіне түсірер естепік сөздер. Студенттік шақ -  
жоғары оқу орнында оқыған немесе оқып жатқан 
әрбір адамның өміріндегі ең жарқын кезең болып 
санапады. Жастық кез қимылға, эмоцияға, 
өмірді тануға құштарлық пен білім жинауға топы. 
Университеттің қоғамдық өмірі мазмұнды және 
қызықты. Әрбір студенттің белсенді өмірлік 
ұстанымы, патриоттық рухы және оптимистік 
көзқарасы жоспар мен бағдарпамапар негізінде 
қалыптасады. Бітірушінің бәсекеге қабілеттілігіне

«FIZMAT-CUP.2015»
ПІКІР-САЙЫС ТУРНИРІ

БОЛСЫНШЫ АМАН, 
ҢАРТТАРЫМ

Қазақ хапқы қашанда қазыналы қарттарын қадір тұтып, қысылтаяң кезде ақыл сурап, 
төрден орын беріп, ерекше сый-қурметке бөлеп отырған. Сол асылдардың сыныртары 
көнекөз қарттарымыз қазірде өз балаларынан тірідей айырылып, жетімге айнапып қарттар 
үйінде күн кешуде.

Кештің шымылдығын ашқан факультет 
студенттері аталарымыз бен аналарымызды 
мерекелерімен құттықгап, дендеріне саулық, 
кетеріңкі көңіл-күй тіледі. «Кешікпей келем 
деп ең», «Мұңайма» әндері мен қазақ, ұйғыр 
билерінен, «Как молоды мы были» атты 
қойылымнан үлкен эсер алған қарттарымыздың 
көздеріне жас үйіріліп, еткен күннің парағын 
қайта ақгарып, көңілдері жасарып, біраз 
серпілді. Факультет деканы Медешова Айгүл 
Бақтығалиқызы қорғанымыз болған аталарымыз 
бен орманымыз болған анапарымызды дәстүрпі 
мейрамдарымен құттықгап, университет атынан 
«Қарттар үйінің 70 жылдығына» байланысты 
кітап және арнайы төсбелгіні табыстады. 
Концерт соңында балаша қуанған қарттар 
факультет үжымына алғыстарын білдірді.

Қасиетті Құран Кәрімде «Раббымыз ата- 
анаға жақсылық жасауды әмір етті». Сондықган 
да қартайғанда осындай күн кешпес үшін 
қазірден бастап балаларымыздың тәрбиесіне 
қатаң мән бере отырып, оларды имандылыққа, 
адамгершілікке баулуымыз қажет.

Зухра Максимқызы, 
информатика кафедрасының оқытушысы

Ш ешендік 
өнер- қай 
замаңца, қандай 
қоғамда боіпса 
да қауымға, 
көпшілікке үлкен 
эсер ететін, 
оның санасын, 
сезімін баурап, 
к ү ш - ж і г е р і н  
т а с ы т а т ы н  
қуатты құрап, 
күні бүгінпе 
дейін қудіретін, 
қ а с и е т і н 
жоймаған өнер.

«Білігедіден шыққан сөз, талаптыға бопсын кез» 
деп хакім Абай айтқаңцай, ақыл-ой тәрбиесіңце 
пікірпесу, пікірталас арқылы ой дамыту, жастар 
тұпғасының өзіндік ерекшепіктеріне сәйкес оның 
дарынын дамьгтуға, интепекгісін арттыруға

ат салысады. Осы орайда 29.10.15-30.10.15 
аралығыңда физика-математмка факультетінде 
«Ақикэт пікір-талас ортальнының» координаторы 
Мақсотов Арнұр мырзаның ұйымдастыруымен 
«Fizmat-cup.2015» пікір-сайыс турнирі өткізідді. 
Турнирге 9 фракция тіркеліп, жеребе тарту арқылы 
анықшлған тақырыптар бойынша ұтымды, жан- 
жақгы пікір таластырды.

Женімпаздар арнайы кубокпен және 
дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды. 
«Fizmat-cup.2015» турнирінің қорытындысы 
бойынша:

1-орын- «Күн батыс»
2-орын- «Президент»
3-орын- «Күн оңтүстік»
Үздік спикер бопып Тұрсынгалиев Нурсултан 

анықталса, қалған Эверест, Алаш.кз, Копимкация 
фракциялары апғысхагшен марапаттагщы.

Қаржауова Әсемгүл,
математика мамандыіының 

2-курс студенті

ТОБЫМ-ИЛҚТАНЫШЬШ!
оның білім деңгейі ғана емес, сонымен қатар оның 
бепсенділік, сыпайылық, мейірімділік, оптимистік, 
патриоттық рух секілді рухани қасиеттері ықпап 
етеді.

Қазіргі уақытта олардың алды ана мен 
отағасы болып жүр. Топтың өзге топтардан 
ерекшелігі қарапайымдылығы мен бір- біріне 
деген жанашырпығы, татулығы. Жоғын жасырып, 
барын асырып көрсетіп жүретін топ студенттері 
әрқашан көңілді, белсенді жүреді.

Тобымыздың Баяны -  сабаққа ылғи тиянақты 
дайындапып, мұғапімнің тапсырмасын уақытылы 
орындайтын жауапты студент. Баяна деп қасынан 
қапмай жүретін Талғат тобымыздың ақылдысы, 
таза программист болатын студент. Тұрмыс құрған 
қыэдарды қорғап жүретін Алтынбек -  топтың 
пысығы, проблемаларды шешіп жүретін студент. 
Осы екі ұлға мінезі қайшы Ринат тобымыздың 
ең сабырпысы, ұстамдысы. Топ басшысы Саида
-  тобын қандай жағдайдан да апып шығатын 
студент. Талгат пен Саеда былтырғы оқу 
жылында Германия еліндегі Отто фен Герике 
университетінде бір семестр білім алып келді. 
Бір өзі ғана басқа өңірден келген Атыраулық 
Қарлыға -  топтың мәдениетті, сөз байлыгы зор 
студенті. Қыздар арасындағы математик Алтын
-  топтың қамқоршысы, ылғи әркімге жаны ашып 
жүретін студент. Бекзат -  топтың жай басып жүріп 
жанымыздан қапмайтын студенті. Ана атанып 
үлгерген Фариза -  сабағын жанұя тірпігімен 
қатар апып, бәрін үйлестіріп жүрген тобымыздың 
студенті. Кішкентай ғана болғанымен сөзі үлкен 
Айжан -  тобымыздың әрбір студентінің ішкі 
дүниесіне үңіле білетін, жауапкершілігі моп, апғыр 
да ұқыпты студенті.

Силлабус пен семестрді түсінбей студент 
болған жастар - қазір дипломға тақырып таңдап, 
магистратураға таппынып жүрген болашақ 
ұстаздар. Міне, 04105-топ болып студенттік 
өмірді бастаған студенттер бүгінде 04405-топ 
болып студенттік өмірді аяқгамақшы. Болашақта 
сан тарапқа жол тартып, әрбіреуі жеке өмірлерін 
өзінше өткізетін осы студенттердің қолынан үлкен 
істер келетініне сенімдімін.

Болашагын бағамдап, күш-қайратын білімге, 
өнерге жумсамақ бопып кепген, тапабы таудай 
қыз-жігіттер де жетерлік. Мемлекеттің сапапы, 
санапы, бағалы бөлігі осындай жастардан шықса 
керек, сірә! Осындай студенттерге қызыға да, 
қызгана қарайсың!

МухамбетоваҒайнеш Гумаровна,
информатика кафедрасының 

аға оқытушысы

университет кдеьотАсымдАҒЫ
СТУАСМТТІК ШАК,

МахамбетӨтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті -  83 жылдық тарихы бар тағылымды оқу орны. 
Білім мен бағдар берудің, тәрбие мен тәртіптің, болашаққа 
деген сенім мен серпілістің,үлкен жетістіктердің кепілі 
болатын жоғарғы оқу орны.

Б Қ М У 
-  оралдық 
с т у д е н т  
жастарға ғана 
емес, барша 
Қ а з а қ с т а н  
студенттеріне 
б е л г і л і 
университет.
Қазір білім 
алып жатырған

студенттер аудан, ауылдардан ғана келіп 
жатырған жоқ, «Серпінмен» серпіліп кепіп 
жатырған да біраз студенттер бар. Өмірдің 
ең қызықты қайталанбас шағы студенттік 
күндерін БҚМУ секілді білігі мен беделі бар оқу 
ордасында өткізіп жатырған студенттердің еш 
өкініші болмасы хақ.

Мен осы білім ордасының физика- 
математика факультеті, информатика 
мамандығының 4-курс студентімін. Осыдан 4 
жыл бүрын «көк корпус» пен «кураторды» іздеп, 
семинар мен силлабусты айыра алмай жүрген 
«перваштар» ғана едік. Бүгінде университет 
қабырғасындағы әр күніміз санаулы болып 
бара жатырған студентпіз. Қызығы мен шыжығы

да қатар жүретін бұл кезеңде талай жастар 
болашақ өмірін айқындады, өмірлік жарын және 
достарын тапты.

04405-топ мен үшін татулығы жарасқан, 
бірлігі мығым, достық пейілдері кең, әрқашан 
жақсыға ұмтылатын жеті қыз бен біздің топта 
ғана бар үш үлдан тұратын болашақ педагог 
мамандар. Жаңа технологиялардың күн санап 
қарқынды даму заманында группаластарымның 
осы мамандықты таңдауы таңсық дүние емес.

Кураторымыз кафедрамыздың
аға оқытушысы, «куратор- студенттің 
университеттегі анасы» деген ұғымды устанатын 
ұстаз - Мухамбетова Ғайнеш Гумаровна.

Әр күніңнің өз тарихы болатын студенттік 
кезеңде группаластарымның әрқашан жақсы 
ниетімен, шынайылығын көрдім . Апдағы 
уақытта сан тарап жолына жол тартар кезімізде 
группаластарымның БҚМУ-дан алған білімімізді 
өмірлік тәжірибесінде белсенді жүзеге 
асыратынына сенімдімін.

Муратова Айжан,
информатика мамандығының 

4-курс студенті

ЗИтІТКЕРПІН МЕКТЕБІНЕН 
ШЕВЕҒПІН СПВИК

Қазіргі таңда көптеген мектептерде, оқу орындарында инновациялық технопогияларды 
ендіруге көптеп күш жумсапуда. Сол себепті болашақ педагогтың негізгі міндеті: адіс-тәсілдерді 
дурыс таңдау, жаңаша педагогикапық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке тұлғаның 
дурыс дамып қапыптасуы үшін ыңғайлы жагдай жасау. Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім 
саласыңдағы, соның ішінде мұғалімдер үшін ең басты мәселе «XXI ғасырда нені оқыту керек?» 
«Муғалімдер оқушыларды XXI ғасырға қалай дайындайды?» осы мәселені зерделей келе білім 
беру жүйесіңде эсер ететін фактор, ғылым мен жаңа технологиялавдың қарқынды дамуы.

19 қарашада информатика кафедрасына 
Назарбаев зияткерлік мекгебінен келген 
информатика пәнінің мұғалімі Г.Н.Сапарғапиқызы 
«Информатика сабақтарында CLIL әдісін қолдану» 
тақырыбында шеберліксабағын көрсетті. Шеберлік 
сабаққа 04405, 04412, 04406 топ студенттері мен 
факультет деканы АБ.Медешова, топ кураторы 
Ғ.Г.Мухамбетова қатысты. Алдымен тақырыгпы 
ашпас бұрын студенттерге агылшын тілінде сұрақ- 
жауап берілген болатын. Г.Н.Сапаргалиқызы 
қазіргі кезде езінің зерттеп жатқан мәселелері 
турапы білім берудегі көшбасшылық, зерттеу,
АКТ, CLIL әдісі, дарынды оқушылармен жұмыс 
жайынды айтып өтті. Соның ішінде CLIL әдісі 
дегеніміз не, оны сабақта қолдану ерекшелікгері, 
сабақгы ұйымдастырудағы CLIL әдісін атап 
көрсетті. Жалпы CLIL (Content and Language In
tegrated Learning)- бүп пәндік-тілдік кіріктірілген 
ок^іту. Назарбаев зияткерлік мектебінде пәндерді 
үш тілде оқытуды көэдейтін білім беру мсщелі 
негізінде жүзеге асырылады. Мысапы, NIS оқыту 
тіліне қарамастан, «Қазақстан тарихы», «Қүқық 
негіздері» пәндері қазақ тілінде, «Информатика» 
пәні орыс тілінде, жоғары мектептегі 
жаратылыстану-математика бағытындағы
пәндер ағылшын тілінде оқьпылады. CLIL әдісі 
тілдік емес пән мұғалімдердің пәндік мазмұнды 
екінші және үшінші тілде оқытуды білдіреді.
Пракгикада пайдалануда пән мазмұны мен тілді 
оқыту өзара терең байланыста болады. Екеуі де 
оқушының ойлау қабілеті мен оқуды жақсарту 
үшін маңызды. Осылайша, оқушы біріншіден, 
пәндік салаларға тән академияпық тідці, оған тән 
терминология мен грамматикалық ережелерді 
игереді. Сонымен қатар, Г.Н.Сапарғалиқызы Блум 
таксономиясы бойынша жікгеуде оқушылардың

теменгі (есте сақтау.түсіну, қолдану) және жогарғы 
(талдау, бағалау, жасау) деңгейлі дағдыларды 
қалыптастыру, ойлау қабілеттерін дамыту түрлері 
жайыңца тоқтала кетті. Информатика сабағын 
орыстілінде еткізіп, 3 топқа бөлініп, топтықжүмыста 
мәтінді тапдап, соған сәйкес тапсырмалар 
орындап, бір-бірімізді бағападық. Қорытындылай 
келе, студенттерге рефлексия жүргізіліп, осы 
CLIL адісі жайында нені үйренгендерімізді, әлі 
де нені білгіміз келетінін бөліскен болатынбыз. 
Шеберлік сабақ соңында АБ.Медешева сез апып, 
біэдер секілді болашақ жас мамандарға осындай 
жаңа технологиялық әдістің қажет екенін айтып, 
Гулзина Сапарғалиқызына өз тәжірибесімен 
беліскені үшін шексіз агнысын білдірді.

Болашақта студенттеріміз тек CLIL әдісін 
ғана емес, басқа да жаңа оқыту әдістерін ез 
тәжірибелеріндежүзеге асы рады деген сенімдеміз.

Едігеева Қарлыға,
информатика мамандыгының 

4-курс студенті



NslO (914) қараша 2015 ж ы л

EJfSfffBfPfBtbf© (§ WtP©(Q)&<§(§©tP@fiQ
т гт ввт ж

Не первый год приезжает в наш университет профессор, доктор психологических наук 
А.С.Турчин (Военный институт внутренних войск МВД РФ). Студенты и магистранты с 
большим интересом посещают его занятия, он всегда готов делиться знаниями и нашел в 
плотном графике возможность ответить на вопросы корреспондента нашей газеты.

Добрыйб день Анатолий Степанович! 
Вы в третий раз приезжаете в Уральск, в 
ЗКГУ им. М. Утемисова. Меняются ли цели 
командировок?

А.С.: Основная цель моего четвертого 
приезда (я в самый первый раз приезжал к 
вам на научную конференцию) сохраняется: 
реализация задач сотрудничества вузов России 
и Казахстана по программе академической 
мобильности. Каждый приезд добавляет что-то 
новое.

Хотелось бы узнать, что нового в 
вашей программе сотрудничества было в 
текущем году?

А.С.: Если в первые годы приходилось 
устанавливать научные контакты, определять, 
что из содержания учебных курсов для 
магистров психолого-педагогической
специальности целесообразно читать, то в 
этот приезд новыми были такие задачи, как 
определение перспектив продолжения работы 
по научным исследовательским программам. 
Я участвую в совместном с учеными кафедры 
педагогики и психологии ЗКГУ гранте по 
педагогической акмеологии. Будем стараться 
сохранить и продолжить эту важную для наших 
вузов работу в этом направлении научного 
сотрудничества.

Есть ли какие-то задачи, 
которые составляют перспективу 
сотрудничества ?

А.С.: Да. Возможно расширение 
количества участников научного консорциума, 
инициатором создания которого выступает 
ректор ЗКГУ им. М.Утемисова, профессор 
А.С. Имангалиев. Так, я привез запрос из 
Костромского государственного университета 
им. Н.А.Некрасова. Кафедра общей психологии 
и акмеологии КГУ хотела бы не только 
присоединения их вуза к консорциуму, но и 
предлагает новую образовательную программу

магистратуры «Психология девиантного 
поведения».

Если ваш вуз проявит заинтересованность, 
возможно появление еще одного нового члена 
консорциума -  Армянского государственного 
педагогического университета им. Абовяна. 
Заведующий кафедрой психологии развития, 
доктор психологических наук, профессор 
Карапетян Владимир Севанович, кроме 
того, планирует создание международного 
психолого-педагогического журнала, в 
редакционный совет которого он приглашает 
войти заведующую кафедрой педагогики и 
психологии Сардарову Жаннат Исмагуловну.

Какое впечатление производят наши 
студенты?

А.С.: За три года встреч с ними мое мнение 
осталось прежним. Основная часть студентов 
заинтересованно и ответственно относится 
к получению своей специальности. Общий 
уровень образовательной подготовки я считаю 
достаточно высоким. Это относится не только к 
магистрам, но и к бакалаврам. Мне в этом году 
пришлось проводить занятия на старших курсах 
бакалавриата. Отрадно, что и они относятся к 
учебе в вузе ответственно и заинтересованно.

Спасибо за интервью! Есть ли какие- 
то пожелания нашему вузу?

А.С.: Как-то так получается, что мои 
командировки в ЗКГУ совпадают с его 
посещением представителями министерства, а 
в этот приезд на факультете были специалисты 
международного уровня, проводившие 
аккредитацию основных образовательных 
программ. Они были и на моих занятиях. 
Рад, что и в этом смысле я оказался полезен. 
Спасибо администрации вуза, преподавателям 
и сотрудникам кафедр за теплый прием. Желаю 
вам всем здоровья и благополучия!

Беседу вела Аида Хасанова,
студентка 2 курса

Универді таныстыру
Махамбеттей ер бабам, 
Ғасырымда бір туған. 
Білімдердің мәрттігі, 
Еліменен із салған.
Құрмет тұтып ардақты,
Бас иеміз салмақты. 
өркөкірек жігермен, 
Адымына қарашы.
От жалынды жырынан,
Рух аламыз әрқашан.
Біз болашақ педагог,
Талай мәрте шыңцалған. 
Жігеріміз от шашқан, 
Жүрегіміз сыр ашқан. 
Білімдерді меңгеріп,
Талай ұлы ғалымнан.
Жас ұрпақтың бойына, 
Тәрбие беріп қашанда. 
Бағыт, бағдар із салып, 
¥лы тұлға болуға.
Мәңгілік ел ертеңі,
Жас өскелен бүгінгі.
Бас иеміз қашанда,
Биік қойып бір ізгі. 
Алашымның айбыны, 
Асып түсер айдыны. 
Дәстүрлерге бас иіп, 
әуелетіп ұранды.
Кек бөріден тараған, 
Қазақдеген қан тамған. 
Жігеріміз от шашып,
Талай мәрте шыңцжалған.

Педагогика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Ергалиева Гүлжан Алғазықызын қараша айының20 -шы жұлдызында болып 
өткен туылған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осынау үлкен бір факультетті 
басқарып, педагогтар мен студенттерге өз ықылас мейірімін танытып жүрген 
ұстазымыздың алдағы өміріне мол табыстар тілейміз. Денсаулығыңыз қыстың 
қаһарындай мықты, жаздың ыстығындай жалынды, көктемнің нұрындай нәзіктік, 
күздің шуағындай жайлы болсын. Өзіңіздің ортаңызда сыйлы, отбасыңызда қадірлі 
ана болып жүре беріңіз.

Туған күнмен қуттықгайды бірізді,
Факультеттің айдынына гүл тікті.
Шуағына бөленгейсіз қашанда,
Өміріңіз ұзақ болсын бір мәнді.

Педагогика факультетінің ужымы жене студенттері

Аккредитация - 2 0 1 5
Қараша айы университетіміз үшін 

небір жаңалықтарға толы болды. 
Білім көрсеткішіміз бен саналы ой- 
үтқырлығымзды тағы бір мәрте дәлелдедік. 
Осы орайда қарашаның 10-14 күндрі 
аралағында аккредитация болып өтті.

Бұл сыннан сүрінбей өткен педагогика 
факультеті өз жетістіктерін тағы бір мәрте 
саралады. Соның ішінде спорттық тұрғыдан 
алғанда өз белсенділігімізді саралап 
айшықтадық. Педагог кадрлардың оқыту 
жүйесіндегі құзіреттілігі мен интеллектуалдығы 
жоғарғы жүйеде көрінді. Білім бәкесіне қабілетті 
факультетіміз жыл сайынғы оқыту шеберлігімен 
кәсіби тұрғысынан көзге түсіп, республикалық

деңгеиде алдыңғы межелерді қанжығасына 
байларжүр. Бұл орайда факуьтетіміздің деканы, 
п.ғ.к., доцент Ергалиева Гүлжан Алғазықызының 
абыройлы адал еңбегі өлшеусіз. Себебі 
факультет ұжымындағы педагог кадрлардың 
барлығына қолайлы жағдай жасап, үлкен- 
кішімен тең дәрежеде қарым-қатынас жасайды. 
XXI ғасырдың стандартты білім беру жүйесіне 
сай білім алып жатқан студенттер де өз 
жетістіктерімен көзге түсіп, факультет абыройын 
асқақтатып жүр. Білім қарымымыз түзу, ой 
елегіміз жарқын болғай...

Аида Хасанова,
06201-топ студенті

Апталын наунаны
Факультетімізде 23-28 қараша 

күндері аралағында ашық әдістемелік 
апталық өз шымылдығын бастағалы 
жатыр. Әр пәннен ашық сабақтар 
оздырылып, ғылыми-әдістемелік
конференциялармен өз жалғасын 
табады. Сонымен қатар педагогтерге 
арналған дөңгелек үстел де 
ұйымдастырылмақшы. Бұндай
жұмыстар студенттерді ғылыми ізденіске 
жетелеп, өзіндік пеадогогтік болмысын 
қалыптастыруға және білім аренасында 
алда болуға өз септігін тигізері сөзсіз. 
Апталығымыздың ашық мінберіне 
сәттілік тілейміз.

Ерханова Нұрсая,
06201-топ студенті

Жардемов Жұбанышқали Садырұлы 1952 
жылы Орда топырағында дүниеге келген. 
1960 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1970 
жылы М.Горкий атындағы Орда орта мектебін 
тамамдаған. 1970 -  1972 ж.ж. Кеңес армиясы 
әскерінің қатарында болған. 1973 жылы 
Орал жөндеу зауытында токарьлық қызмет 
істеп жүріп, Орал мемлекеттік педагогикалық 
институтының дене шынықтыру факультетіне 
оқуға түскен. Институтта оқып жүрген кезінде 
самбо күресінен 1 жыл ішінде Бүкілодақтық 
«Буревестник» студенттер қоғамының және 
Қазақ ССР-нің құрама командасының мүшесі 
болды. С.Жардемов жоғары оқу орнын 
1977 жылы ойдағыдай аяқтап, қызметімен 
қатар 1977-1984 ж.ж. Орал облысының 

аға бапкері ретінде 
Институттың қатардағы 

университеттің «Дене 
«Спорт пәндері» (1999) 
меңгерушісі қызметіне 
Ж.С.Садырұлы 2002 -  

2012 ж.ж. университетіміздің жанындағы 
«Ақжайық» спорт клубының терағасы 
қызметін атқарды. Ж.С.Жардемовке 
Қазақстан Республикасының спортына зор 
үлес қосқаны үшін оның еңбегін бағалап 
1995 жылы «Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген жаттықтырушысы», 1996

самбо күресінен 
қызмет атқарады. 
оқытушысынан 
тәрбиесі» (1986), 
кафедраларының 
дейін көтерілген.

жылы «Халықаралық дәрежедегі төреші», 
2005 жылы «Қазақстан Республикасының 
Құрметті спорт қайраткері» атақтары берілді. 
Студент жастарды тәрбиелеудегі қажырлы 
еңбегі үшін университеттің, БҚО, ШҚО, 
Жамбыл облысының, «Отан» партиясының 
алғыс хаттарымен, Бүкілодақтық және 
Қазақстан комсомол жастар одағы орталық 
комитетінің мақтау грамоталарымен, құрмет 
белгілерімен марапатталған. «Нұр Отан» 
Халықтық демократиялық партиясының 
мүшесі. 2012 жылы Бөкей Ордасы ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы берілді. 
02.11.2012 жыл Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігінің Дене 
тәрбиесінің ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығы «Үлкен спорттың ізбасарларын 
даярлауға қосқан үлесіңізбен және ғылыми 
әдістемелік жұмысты дамытудағы елеулі 
еңбегі үшін Төсбелгімен марапатталды» 
Ж.С.Жардемовтің жалпы педагогикалық 
еңбек өтілі -  38 жыл. Ағамызды 5 қараша күні 
болып өткен туылған күнімен шын жүректен 
қүттықтаймыз. Өміріне қуаныш, жүрегіне 
мейірім және имандылық тілейміз.

Педагогика факультеті, дене 
тәрбиесі кафедрасының ужымы және 

студенттері

“Жайық жауһары" айдарының жауапты тілшісі Аида Хасанова
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Жоқсьі көңія - күй жан азыгы

Ағымдағы жылдың 12 қараша күні қара 
шаңырағымыздағы жаратылыстану-география 
факультетінде халықаралық студенттер 
күніне орай «Жеті күн -  жеті игі іс» атты шара

Научная работа академической 
мобильности

Результатом такого сотрудничества стал 
приезд в ЗКГУ, на естественно-географический 
факультет, студентов государственного 
университета Долины Миссисипи Эшли Уотс и 
Кевина Йонге.

Приезд имел научное значение в 
учебе студентки Эшли Уотс. Здесь под 
руководством старшего преподавателя, 
магистра биологии Мамышевой Марины 
Вячеславовны, разрабатывала научный проект 
«Биоиндикационная оценка почвенного покрова 
некоторых районов города Уральска с помощью 
биоиндикатора семян Огурца посевного (Си- 
cumis sativum L.)».

Почвенный покров выполняет функции 
биологического поглотителя, разрушителя и 
нейтрализатора различных загрязнений, а так 
же почве отведена важнейшая роль в жизни 
общества, так как она представляет собой 
источник продовольствия, обеспечивающий 
95-97% продовольственных ресурсов 
для населения планеты. Если это звено 
биосферы будет разрушено, то сложившееся 
функционирование биосферы необратимо 
нарушится. Чрезвычайно важно изучение 

биохимического значения 
покрова, его современного 

и изменения под влиянием 
антропогенной деятельности, так как 
эффективная защита окружающей среды от 
опасных химических реагентов невозможно 
без достоверной информации о степени 
загрязнения почв.

В зависимости от степени нагрузки 
антропогенных факторов на почву, изучить 
экологическое состояние почв в отдельных 
районах города Уральска, используя в качестве 
биоиндикатора семена Cucumis sativum L- 
такова цель научного проекта.

Данный научный проект решал несколько

глобального
почвенного
состояния

«Геофак көшбасшысы» 
анықталды

мен ұшқыр қиялы 
ұштасқан дарынды және жалынды 

студенттер жиналған жаратылыстану -  
география факультетінде өткізілген «Жеті 
күн -  жеті игі іс» апталығында «Геофак 
көшбасшысы» сайысында жүйріктің 
жүйрігін анықтадық. Бұл сайыс барысында 
түрлі сұрақтармен логикалық тапсырмалар 
қойылып, сайыс күрделеніп, қызықты етті.

Сүйкімі дүниеніц 
сұлулықта

аясында белсенді студенттер қүрамымен 
семинар-тренинг өткізілді. Аталмыш шараға 
факультет деканының орынбасары Ерсін 
Ерденқызы мен студенттік декан Утеген 
Елдос қатысып, игі бастаманың куәгері болды. 
Семинар-тренинг барысында көптеген қызықты 
ойындар, есте сақтау қабілетін дамыту 
мақсатында логикалық ойындар ойнатылды. 
Студенттік өмірдің қарбаласымен жүріп, сабақ 
пен қоғамдық жұмыстардан әбден шаршаған 
біздің студенттердің жанарына жылу кіріп, 
жүздеріне күлкі үйірілді. Осындай пайдалы да 
көңіл сергітер шаралар жапғасын табатынына 
сеніміміз мол.

Әсел Жиеней,
химия мамандығының 1-курс студенті

Мен ңазақ ңыздарына ңайран ңапам, 
Жанары жаны жаздай жайраңдаған.

Қыз өссе елдің көркі деген сөзді, 
Қапысыз қалай айтқан қайран, бабам.

Қараша айының 13 жулдызында 
халықаралық студенттер күніне орай 
жаратылыстану-география факультетінде 
«Жеті күн -жеті игі іс» жобасы аясында «Мисс 
Geofak-2015» концерттік бағдарламасы 
оздырылған болатын.

Академическая мобильность -  одно из приоритетных направлений международной 
деятельности в ЗКГУ имени М.Утемисова. Академическая мобильность предоставляет 
возможность бакалаврам, магистрантам и молодым ученым продолжить образование или 
приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или 
научно-исследовательской программе. На сегодня естественно-географический факультет 
сотрудничает с вузами ближнего и дальнего зарубежья.

практических задач: заложить опыт по 
определению степени загрязнения почвы 
с использованием семян Cucumis sativum 
L.; выявить признаки растения-индикатора, 
характеризующие состояние почвы; провести 
качественный и количественный анализ 
почвенных проб и водопроводной воды, на 
основе полученных результатов сделать 
выводы о состоянии почв отдельных районов 
города; выявить меры по сохранению и 
восстановлению почвенного покрова.

Материалом послужили результаты научно
исследовательской работы, проведённые 
в период с сентября по декабрь 2015 года. 
Работа проводилась в лабораторных условиях 
с использованием почвенных образцов и семян 
Cucumis sativum L. При проведении данной 
работы использовались следующие методы: 
биоиндикационный метод, сравнительно
морфологический метод, методы качественного 
и количественного анализа.

Применение данного метода в настоящее 
время является быстрым, доступным, 
информативным и малобюджетным.

По словам руководителя проекта 
М.В.Мамышевой, добросовестное отношение 
к работе позволило осуществить все 
поставленные перед исследованием задачи. 
Совместно с руководителем осуществила отбор 
почвенных проб, заложила опыт, провела все 
необходимые замеры, в лаборатории провела 
ряд химических анализов по качественной 
и количественной оценке почвенных проб 
и проб воды. Ей была оказана поддержка 
в лице зав. испытательной лаборатории 
экологии и биогеохимии Кунашевой З.Х. и 
химика-аналитика Балыкбаевой Д.А. Эшли 
Уоттс вовремя предоставляла руководителю 
графический материал в форме графиков и 
диаграмм, а также табличных данных.

Аталмыш шара шарты бойынша байқауға 
түсетін аруларымыз алдымен өздерін 
таныстыру, жеке шығармашылығынан туындаған 
киімдерімен сен үлгісін көрсету, флешмоб, білім 
деңгейін анықтау мақсатында сұрақ-жауап, 
талантын анықтау үшін өз өнерін көрсету сынды 
бөлімдерден тұратын сынақтардан өтуі керек

болды. Сонымен қатар, аруларымыз мерекелік 
кештерге киетін көйлектерімен сахнада өздерін 
қалай ұстау мәдениеті бойынша да сыналды.

Байқауға әділ төрелік еткен қазылар алқасы 
құрамында -  кәсіподақ төрағасы -  Алмаз 
Қабдешев, химия кафедрасының оқытушысы -  
Мәншүк Мукашева, жаратылыстану-география 
факультетінің хатшысы -  Таңшолпан Ғ инаятова, 
биология кафедрасының оқытушысы, магистр
-  Жастолқын Уалиахметова, география 
кафедрасының аға оқытушысы -  Ақан 
Тургумбаев болды.

Жанары -  жаздай, көңілі -  көктем, бейнесі -  
көркем, бірінен бірі өтетін ару қыздарымыздың 
арасынан жеңімпаз аруды анықтау қазылар 
алқасына, әрине, оңай соқпады. Дегенмен, 
«жүйріктен-жүйрік озар жарысқанда» демекші, 
сайыс болған соң, біреуі жеңіске жететіні ақиқат.

Нәтижесінде сымбатына ақылы жұп болып, 
әсемдігімен ерекше назар аудартқан аруымыз
-  биология мамандығының 1-курс студенті 
Айдана Кусаинова «Мисс Geofak-2015» атанды. 
Сонымен қатар, Б-13 тобының студенті -  
Наргиз Салық «Вице-Мисс», Б-11 тобының 
студенті Гауһар Өмірзақ 3-орынды иемденсе, 
Б/п-19 тобының студенті Гульназ Жақсыгерей - 
«Өнерлі ару», Г-11 тобының студенті Махаббат 
Жалғасбаева - «Топ-модель», Б-13 тобының 
студенті Айдана Әзен - «Көрермен көзайымы» 
наминацияларымен және Г-11 тобының 
студенттері Жұлдыз Еділбай мен Райгуль 
Абдакиева «Алғыс хатпен» марапатталды.

Біздің қазақ қыздарының бәрі де сұлу, бәрі 
де әдемі. «Бәрін айт та, бірін айт лайықсың, 
Қазақтың қызы деген ғажап атқа!» демекші, 
біздің қыздар үшін ең үлкен номинация 
«Қазақтың қызы» деген атқа лайық болу. 
Ендеше, қазақтығымызды жоғалтпайық!

Әсел Жиеней, 
химия мамандыгының 

1-курс студенті

«Жеті күн -  ;кегі игі іс» апталығының 
қорытынды кеші

«Жеті күн -жеті игі іс» апталығында өткізілген 
іс шаралар жоғарғы дәрежеде өтілді.

Оның бастамасы ретінде әр топтар үжым 
бопып өз шығармаларымен, қабырға газетімен 
таңқапдырып, жоғары дәрежелі дипломмен 
марапаттапды. Соның бірі үздік қабырға газеті 
наминациясымен Б-13 тобы, ап үздік шығарма 
жазуда ХТОВ-11 тобының студенті Қапима 
Мақсот апғыс хатпен марапаттапды. Одан кейінгі 
«Мисс Geofak-2015» сайысында аруларымыздың 
тек қана сұлулығына емес біліміне де, тәлім- 
тәрбиесіне де баса назар аударып, өз бағапарын

берді. Келесі игі іс -  шаралардың бірі «Геофак 
көшбасшысы» болды. Факультет ішінде өткізілген 
бұл сайыс өзіндік ерекшеліктерімен дараланды. 
Логикапық сұрақгарға жауап берген, сайыс өте 
тартысты өтті.

Бұл қорытынды кеште жыр мен би де, ілім 
мен білім де, сұлулық пен данапық та болды 
қазаққа тән қасиеттерді тереңірек бойымызға 
сіңіріп өсуімізге себепші бопды. Осындай керемет 
аптапықты ұйымдастырған студенттік деканатқа 
1-курс студенттері өз алғыстарын білдіреді.

Әлемде Қазақстан 
Республикасыныц Батыс 

Қазақстан облысы АИТВ/ЖИТС- 
эпидемологиялық жағдайы

2015 жылдың 11 қараша күні жаратылыстану-география факультетінде «Салауатты 
өмір саптын ұстану» мақсатында облыстық ЖИТС орталығының мамандарымен кездесу 
өткізілді. Бул жиынға жаратылыстану-география факультетінің 1-курс студенттері толықтай 
қатысты. ЖИТС орталығының педагогы Умбетова Гульнар Кимовна «Әлемде Қазақстан 
Республикасының Батыс Қазақстан облысы АИТВ/ЖИТС-эпидемологиялық жағдайы» атты 
презентация көрстеліп, дәріс оқыды. Бұл кездесуден студенттер көптеген мәлімет апды.

Сайыстың негізгі мақсаты, студенттердің 
туған жеріне деген құрмет -  сезімін 
қапыптастыру мен олардың тез ойланып, 
жауапты жүйелі түрде шапшаң қайтара білуіге 
үйрету. Сайыс жоғары деңгейде әрі тартысты 
өтті. Осы сайыста топты жарып, жүлдені 
қанжығасына байлаған ХТОВ-11 тобының 
студенті Шопан Жасұлан болды. Бұл студент 
өзінің нағыз «геофак көшбасшысы» екенін 
дәлелдеді. Сонымен қатар, Гео-11 тобының 
студенті Інкар Абдирова II және Б/п-19 тобының 
студенті -  Гульназ Жақсыгерей III орынмен 
марапатталды.

Осыдан түйгеніміз келе жастарымыздың 
заманауи үлгіде білім алаып, мамандық 
шеңберінде бір ғана пәнмен шектелмей жан

-  жақты ілімді бойына жиып, келешекке кемел 
білімменаттанып, өмірден ез орындарын алады 
деген сенімдемін.

Әсел Жиеней,
химия мамандыгының 

1-курс студенті

Жалпы ЖИТС/АИТВ дегеніміз - адамның 
қорғаныш тапшылығының қоздырышы, XX 
ғасырдың 80-жылдарынын басынан бастап 
танымап. АИТВ ағзаға түскен кезде біздің 
аурудан және жұқпадан қорғайтын иммунды 
жүйені бұзады.

Уақыт өте кепе АИТВ жұққаннан кейін 
адам жиі ауыратын болады. ЖИТС диапнозы 
(жүқтырылған қорғаныш тапшылығының белгісі) 
жұққаннан кейін әдетте бірнеше жыл өткесін 
қойылады.

ЖИТС -  адамның иммунды жүйесінің 
бұзылуынан пайда болатын ауру. Иммундық 
тапшылық әсері салдарынан бір немесе бірнеше 
қауіпті аурулар дамуы мүмкін (пневмония, 
туберкулез, рак және т.б.), бұл аурулармен адам 
ағзасы күресе апмайды.

Ашылу тарихына келетін болсақ:
ЖИТС-тің этиологиясының нәтижесінде 

адамның қорғаныш тапшылығының қоздырышы 
1983 жылы ашылды. ЖИТС туралы ең апғашқы 
ғылыми ресми баяндама ретінде, гомосексуалист 
ер адамдарда кездескен бепгілі емес 
пневмоцистік пневмония және саркома Капоши 
туралы 1981 жылы шыққан екі мақала болып 
табылады. 1982 жыдцың шілде айында апғаш

рет жаңа ауруға ЖИТС термині қолданылды. 
Осы жылдың қыркүйекайында гомосексуалистер 
мен нашақорлар, А гемофилиясымен ауыратын 
адамдарда бірнеше қатар оппортуниста 
жұқпалар диагностикасы негізінде ЖИТС ресми 
түрде ауру деген мағынада қолданады. 1981 
жылдан 1984 жылға дейін ЖИТС тарапуының 
дамуы жыныстық қатынас арқылы және 
нашақорпықтың қауіпті екендігі туралы бірнеше 
жұмыс шықты. Сонымен қатар ЖИТС індеттік 
табиғаты бар екендігінің гипотезасы бойынша 
жүмыс жүргізілді.

ЖИТС жүғудан қапай сақтанады?
Әртүрлі инфекциялардан сақтанудың ең 

тиімді тәсілі — вакцина егу. Алайда вакцина 
дайындау бағытында тыңғылықты зерттеулер 
жүргізіліп жатса да, ондай профилактикалық 
препарат any әзірше қолдан келмей отыр. 
ЖИТС-пен науқастанудан сақтанудың маңызды 
шарапары мыналар:

— әлеуметтік, халықарапық, мемлекеттік 
шарапар;

— жеке басты қорғауға бағыттапған шаралар.
Н.Н.Төлесінова

Жаратылыстану-география факульетінің 
01205-топ студенті
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Ер есімі үрпақ жадында

Қазақ елі - бүгінде ұшқан құстың 
қанаты талатын, бұтағы берік, тамыры 
мықты бәйтерек секілді тұғыры нық, үлан 
ғайыр аумақтың иесі. Еділ мен Жайықтың 
қазақ құшағында мәңгі қалып, егеменді 
ел болуын арман етіп, Отанының бақыты 
үшін жанын пида еткен, қара қазан, сары 
бала қамы үшін қылыш сермеген өр рухты 
Махамбеттер аңсаған азаттықтың ақ таңы 
атып, мызғымас тәуелсіздігімізге де қол 
жетті. «Арпалыспен келмесе, шынайы 
азаттық бола ма? Оңайлықпен келсе, оның 
қадірі бола ма? Қадірі жоқ нәрсе қолда

ұзақ тұра ма?» демекші, 
қазағымның өр перзенттері, 
жаужүрек батырларының 
қанымен келген азаттығымыз 
мәңгі болғай!

Мемлекетіміз дербестікке 
жетіп, еліміз аңсаған 
азаттығын алған бүгінгі күні 
биік асқақ ұлттық сезімді 
ұрпақ ойына сіңіруде, 
ерлікке тәрбиелеуде үлкен 
үлгі боларлық тұлғалардың 
бірегейі -  Махамбет бабамыз. 
Қай халықтың да қадір тұтары
-  өзінің сөзін сөйлеп, кегін 
қуар ақыны мен батыры. 
Екеуі де - тек халықтың ғана 
бойынан табылар сарқылмас 
жігер мен шабыттың, сана 
мен сабырдың, тәуекел мен 
арманның түлегі. Махамбет 
те - сол асылдың, сол 
сиректің бірі. Махамбет 
бабамыздың тұлғасы қалың 
қазақ үшін ерліктің, өрліктің, 
батырлықтың белгісіне, ал 
жалынды жырлары азаттықтың 
дабылына айналды. Артына 
күреспен өткен өмірі мен өшпес 
өнегесі, өлмес туындыларын 
қалдырған ол халқының 
намысын ту еткен батыр, 
халық арманын қалтқысыз 
жырлаған азамат ақын ретінде 

сан ұрпақтың сүйіспеншілігіне 
бөленіп, ұлтымен бірге жасасып келеді. 
Еңіреген ерлерін мақтан тұтып, кейінгіге 
үлгі-өнеге ретінде көрсетпесе, елде қандай 
елдік бар? Бабалар аңсаған адамгершілік 
мұратын ту етіп көтерген біздің дәуірде 
Махамбеттің аты өлуші ме еді, сөзі өлуші ме 
еді, тегі өлуші ме еді? Өлмейді! Көзін қиянға 
салар асыл ерлердің ұрпақтары барда ер 
есімі ел есінде мәңгі сақталмақ!

Ақбаян Таймұханова,
«ФҚТ», 02305-топ

Үміт сыныгы

Семсер
Жалын шайыр деп аталмадым мен, 
Жанып - піссем де жырға жүз. 
Жарқылдап бір кез жапанда жүрген, 
Жұлқына сөйлеп түрлі абыз.

Марғасқалар - ау, жайың үстем бе, 
Мінін жасырар кім кімнен?
Майқы билерім майын ішкенде,
Мың жүрек мұңы сілкінген.

Қадірлілердің жігі жұмсақган,
Қақырап қалса, мұң қылмақ.
Қазтуған баба жілігін шаққан, 
Қазақтың тілі тым қымбат.

Арға орамды ойды матасып алған, 
Алдаспан ғой деп ел сенді.
Асан қайғының қапасы болған,
Асыл сөзім - ай, сен шерпі.

Демеймін мұңнан бұғатын ұлмын, 
Долданып өпті арқамды ой. 
Даналарымнан мұра тілімнің, 
Даладай орны дархан ғой.

Жарқыл жанармен жұлқындың, Абай, 
Жанынан жұрттың шер сордың.
Жүр сенің, тілім, құлқың құламай, 
Жүзінде лыпып Семсердің.

Сананы маза қиын қармап ап, 
Сергелдеңде түр сезімім.

Семсер боп шайыр - құйылған болат, 
Салымы жүзі сөзінің.

Өмірден өткен ¥лы көпке игі,
Өзегім- өксік, еңсең - мұң.
Өткірлігінің құны кетпейді,
Өйткені, мен де Семсермін!

Қазан

Жыл сайын ұйымдастырылатын «Махамбет» аптапығының, онкүндігінің аясында түрлі 
іс-шаралар өткізіледі. Мақсат -  аруақты ердің ерлігі мен жалынға толы поэзиясын жастарға 
ұғындыру, патриоттылыққа үндеу әрі сол арқылы студент-жастардың қарым-қабілетін 
анықтау, шығармашылығына шабыт беру. Осындай жүйелі кешенді оймен уйымдастырылған 
алуан байқаулардың ішінде эссе жазуға баулу да басты орында. Қазанның 17-сі күні 
яСерттен таймас ер едің ар ойлаған» тақырыбында студенттер қауымы ой толғады. I, II 
курс студенттері арасында өткізілген байқауда сандаған жастар бақ сынасты. Ендігі кезекте 
«Махамбет дауысы» жаршысы беті арқылы бағы мен бабы жанған студент-жастардың эссе 
бағытындағы талпыныстарын ұсынатын боламыз. Бірі - сіздің назарыңызда.

Редколлегия

Мажамбет бабамызды 
білмеу - үят

аспан астындағы табиғаттағы тыныштық 
көріністерін күймен әсем жеткізе білген. 
Әрбір күйі тыңдаған жанның құлағына майдай 
жағып, даласының кеңдігіндей жүрегі кең 
қазақ екенін сезінеді.өзін өз елінің патриоты 
санайды.

Ақынның бойына біткен қайсарлықтың 
көрінісі оның өлеңдерінде. Демек, әр қазақ 
Махамбеттей батыр бабаның жырларын 
оқыса, бойына өршіл рух, өр мінез бітеді, 
күш-жігер пайда болады.Оның өлеңіндегі 
мазмұн мен мағына ерлікке толы. Қан 
кешті соғыс майданында Исатайдан 
айырылғаны, Исатаймен адал достығы да 
ақын өлеңдерінде айқын бейнеленген. Олай 
болса, жүрегі қазақ деп соғатын, батылдық 
пен батырлықты паш еткен, халқы үшін қан 
төгіп қылыш сермеген Махамбет әр қазақтың 
санасында да, жүрегінде де қалары анық. 
Махамбеттің өлең-жырлары мен күйлері бізді 
тебірентпей қоймайды.

МахамбеттІ білмеген адамды, оның 
жырлары мен әсем күйлерін тыңдамаған 
адамды қазақ деуге бола ма? Батыр бабаны 
құрметтеу дегеніміз -  қазақ халқын қадірлеу 
белгісі. Бүгінгі ел тәуелсіздігін орнату 
жолында жанын пида еткен батыр бабамызды 
білмеу -  бүгінгі, кейінгі ұрпаққа ұят. Ата
- бабамыз ұятты, намысты алғы кезекке 
қойған. Өз басым МахамбеттІ танымаған, 
білмеген адамды қазақ деп есептемеймін!

Ақерке Әділгерей,
«ФҚТ», фил-11- топ

Махамбет Өтемісүлы - тарихымыздағы 
қазақ халқының қамын ойлап, өшпес Із 
қалдырған, мүраларымен адам санасына 
өлмейтін рухани азық әкелген іргелі түлға. 
Ол -  сонау патша үкіметі қазақтың осал жерін 
аңғарып, қыспаққа алып, жан-жағынан өз 
үстемділігін орнатам деген саясатына қарсы 
халқымыздың азаттығын, бостандығын, 
тәуелсіздігін ойлап күрескен қайсар мінез 
иесі. Махамбет бабамыз әрбір ұрпақтың 
жүрегіне отаншылдық нүрын, патриоттықтың 
дәнін сеуіп, езіндік мол мұрасымен халық 
жадында. Тәуелсіздік үшін күресте оның 
ерлігі мен ержүректігі айқын. Ол күресе 
жүріп, домбыра қүлағында ойнайтын шебер 
күйші ретінде қазақ даласындағы аттың 
дүбірі мен кең жайылым, жайлау, ашық

Ғүлама

Дапада аппақ- аппақ қар ұшқындап, 
Сабылған сан пікірмен жарыс қүрмақ. 
Дамылсыз ұшқындайды шүбатылып,
Ойы бар аспан - жерді табыстырмақ.

Шалшықтар қармен бүгін бірге келген, 
Балшықтар бастыртпайды іргелермен. 
Үнтақтар түседі де жоқ болады,
Тым тәтті түс сияқты түнде көрген.

Қалмайды шалбарыңа шаң жағылып, 
Жүремін желке қорғап, маңда бұғып. 
Аппақты бетіме әкеп шылп еткізген,
Күзімнің өкпекжелі аңғарылып...

Былыққа бөледі де мына алаңды,
БІр сәтте ұшқындамай тына қалды.
Көп бақыт бұйырмаған әдемі қыз,
Тоқтатып тастағандай жылағанды.

Мұңдарға көрдім кейпін білегенді,
Бұл уақыт жабырқатар үнемі өңці.
Азаннан кешке дейін көше арапап,
Қазаннан өлең теріп жүрем енді...

Мәрлен Ғ илымханов,
«ФҚТ», фип- 13- топ

МахамБЕттің мәңгіпік рухы
Махамбеттанудың сонау XX ғасыр басындағы түнекте, 30-жылдардағы 

сергелдең жылдарда, халықтар қаһары біріккен (1941-1945) кезеңде, 
қарышты дамыған (1960 жылдан бері) дәуірде де өз маңызын төмендеткен 
кезі болған емес.

БІз, жас махамбеттанушылар, 
Махамбеттің физикалық барлығына бір 
үрпаққа Қүрақ Бектүрғанов ақсақал ата- 
бабасына мың қарыздармыз. Рахметімізді 
оның көзі тірі баласы, Махамбет қабірін 
табуға ат салысқан АмангелдІ Қайырүлы 
Бектүрғановқа айталық. Бүл к іс і  -  тірі 
феномен! ТІрІ куә, тірі Махамбет рухын 
желеп-жебеуші!

БІр қасіретті айтайын, 1978 жылы 
Алматыға академик З.Қабдолов 
аспирантурасына бардым. Қолыма алты 
гладиолус алып, қазақтың үш Арысы -  
Сәкен, Бейімбет, Ілияс қабіріне гүл шоғын 
қоймақшы болдым. Ой, масқара! Ел 
үлыларын немістей атып, Бүрылдайдың 
сай-саласына өлген мал тешкесіндей 
лақтыра салған екен ғой. Намыстан (ештеңе 
жасай алмасам да) еле жаздадым?!

БІз, батыс қазақстандықтар, бақытты 
екенбіз. ¥лы ақынның мәңгілік мекені бар, 
әдемі кесенесі бой түзеп түр. Үрпақтары 
Қараой соқпағын суытып көрген емес...

Өткенде Қобда ауданы маңында Орал 
мен Ақтебе жолы қиылысында да әйдік 
Исатай батыр тас түғырын-ескерткішін 
көріп, Шейітсайдағы батыр мен баласы 
Оспан зиратына тәу етіп қайттық. 
«Үрпақтарым үмытпаған екені» деп, 
жарықтық сарбаздар әруағы бір аунап 
түскен шығар...

Университет ректоры, академик 
Асхат Сәлімүлы Иманғалиев бір сөзінде 
махамбеттану ғылымында филология 
факультеті студенттерінің қимыл-әрекеті 
жойқын болуын өтінді. Бүны жай сөз деп 
қабылдау - әбестік. Бүны Ғабит Мүсірепов 
романындағы айшықты образдың үлгісі деп 
түсінген жөн. Ақынның бүкіл шығармасын 
жатқа айтар студент қайда? Ы.Шөрековтің 
«Исатай-Махамбет» поэмасын кім жырлап

береді? Бұл - менің етініш-үкімім!
Махамбет жыраудың өмір, енер үлгісі 

біздің өңірімізде жұмыс Істеуде. Жанғали 
ақын Махамбетше өмір сүрді. Тахауи 
Ахтанов Фаризаны орыс ортасында 
«Махамбет в юбке» деп атады. Ақұштап 
апамыз Махамбет рухымен кейбір ортаны 
«сауықтырып» жібереді. ДәстүрлІ VII 
Махамбет оқуларына жаңа тұрпатты 
«қарасөз - эссе» тұрғысындағы дүниемді 
мен де ұсындым.

ҚадІрлІ студенттер, бізден күшті, 
сіздерден жалынды ешкім жоқі Махамбет 
мүзға алау жақса, сіздер махамбеттану 
шырағын жарқырата жағыңдар!

С.Ғ.Шарабасов,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 

профессоры, ф.ғ.к., доцент

“Махамбет дауысы” - “Голос Махамбета” - “Makhambet’s voice” жаршысыныңжауапты 
редакторы - Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев (орталық жетекшісі), тілшілері - Жансая 
Мүбаракова (“Махамбет” ҒЗО әдіскері), Ақбаян Таймуханова (“ФҚТ”, 02305-топ).
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Дсшпь прф явдф ш ш ш  угваоявшфшсигф шсвдашгфші ш  (шіфіртошшиш
На организованной руководителем музея М.К.Есикеновой встрече со старшим 

преподавателем кафедры физвоспитания, почетным деятелем спорта Республики 
Казахстан, заслуженным тренером Республики Казахстан, мастером спорта СССР 
Жубанышкали Садыровичем Жардемовым студентам было так же интересно, как на его 
знятиях и тренировках. Позитивный и заводной, преданный спорту, он заряжает своих 
студентов и коллег оптимизмом и здоровьем. Именно за его легкий характер, большое 
уважение к своему любимому делу, за его спортивные заслуги любят Жубанышкали 
Садыровича коллеги и студенты и торопятся кажый год 5 ноября поздравить уважаемого 
спорсмена и педагога с днем рождения.

Кто хоть раз принимал участие 
в спортивных соревнованиях, 
проводимых в университете, 
видел этого стремительного, 
беспокойною человека. Поминутно 
срываясь с места, он летит по 
делам. Потому что ему удобнее
и, главное, быстрее все сделать 
самому.

Участникам встречи был 
показан фильм о жизни и 
деятельности доцента Жардемове. 
В честь именинника был дан 
концерт.

Многократный призер
республиканских и всесоюзных

с о р е в н о в а н и и ,  
международных турниров 
и кубков, он и сейчас 
большое внимание уделяет 
пропаганде спорта. В честь 
знаменитого земляка в 
Бокейординском районе 
ежегодно проводятся
именные соревнования 
по национальной борьбе 
казақша курес среди 
старшеклассников, с
целью популяризации
национальных видов спорта 
в районе. За заслуги перод 
родиной и за пропаганду 
спорта Ж.СЖардемов 
был удостоен медали 
Международной федерации 
казак куреси.

За 25 лет работы 
Жубанышкали Садырович Жардемов воспитал 2 
заслуженных мастеров спорта международною 
класса, 25 мастеров спорта СССР и КазССР по 
самбо, дзюдо, казакша курес, 3 заслуженных 
тренеров Республики Казахстан.

С днем рождения ею поздравили ректор ЗКГУ 
ақдемик А.С.Имангалиев, декан педагогического 
факультета к.п.н., доцент Гульжан Алпазиевна 
Ергалиева, заведующая кафедрой физвоспитания 
Людмила Валериевна Демченко.

А к щ и ш а т  л ц т т а а л ж з и ш к е о ®

«Мен Орапды үш қызы арқылы жақсы танимын. Біріншісі- аңызға айналған 
Қыз Жібек, екіншісі-батырға айналған Ер Мәншүк, үшіншісі- өзіндік мінезі мен өз 
үні бар ақын- Ақүштап.Ендеше, мен бұл елдің қыздары мықты-ау деп үғынам»- 
дейді академик Зейнолла Қабдолов.

Батыс Қазақстан обпысы, Ақжайық ауданы, 
Еңбек ауылында дүниеге келген Ақұштап 
Бақгыгереева Орап қаласындағы С.Сейфуллин 
атындағы №11 қазақ орта мектебін бітірген. 
Кейін, Алматыда қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикапық институтының «филология: қазақ 
тілі мен әдебиеті» мамандығын оқыған. «Ақ 
шагала», «Ақайдын», «Сүмбіле», «Гүлдесте»т.б 
кітаптардың авторы.

«Ардақты ананың айтқаны»
Өмірдің мынау түсінем дейсін бәріне,
Сән, думан кешіп, айтасың әсем әнін де.
Шет епдің қымбат әтірін емес, қарағым, 
Ананың сүтін, сәбидің иісін қадірпе.

Мәртебең асып, тарапып атың әлемге, 
Сапарға шығып, жүрсең де шарпап әр елде. 
Мамалап шыққан алдыңан сәби дауысы,
Ең үлкен бақыт, ең үлкен сый ғой әйелге.
- деп ақын апамыз көп елеңдерін әйеп 

затына, яғни аналарға, қыздарға арнап жазған. 
Мен, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің «Филопогия:қазақ

тілі» мамандығының 4 курс студентімін. Биыл 
«Публицистің шығармашылық шеберлігі» 
деген пәннен «Жайық ұстазы» газетінің бас 
редакторы, ақын әрі журналист апайымыз 
Таубаева Ақмаржан Бақытқызы сабақ беріп, 
журналистика саласына байланысты білім 
нәрімен сусындатып, санамызға сіңіруде. Бір 
ерекшелігі: әр апта сайынғы сабақ Ақұштап 
Бақтыгерееваның өлеңцерін жатқа айтудан 
басталады. Өйткені сабақ Ақұштап Бақтыгереева 
атындағы дәрісханада өтеді. Дәрісханаға кірген 
кезде, бір үлкен ортада, дөңгелек үстелде немесе 
ақынмен жүздесіп отырғандай сезімде боламыз. 
Ойымызды еркін жеткізіп, сабаққа деген 
қызығушылығымыз күннен - күнге артып келеді. 
Журналист болудың қыр - сырын үйретуден 
жалықпайтын әрі атақты журнал истер мен 
кездесу кешін ұйымдастырып, бізге теориялық 
және практикапық жағынан да бар жігерін сапып 
үйретіп жүрген Таубаева Ақмаржан Бақытқызына 
алғысым шексіз. Ол бізге «мына дәрісханадағы 
сабақты өлең оқудан бастасақ, пубпицистік 
шеберлікке үйренудің басы - осы»,- дейді

үнемі. Осы дәрістер «Ақүштал дәрісханасында 
журналистикаға үйренудеміз» атты мақала 
жазуыма себепкер болды.Жаратушы Алла әйел 
затына тек ана бақытын сыйласа, ал Ақұштапқа 
ана бақыты мен ақындықты қоса сыйлаған. 
Осындай қүдіретті бойына қатар алып жүрген 
Ақүштал Бақгыгереева батыл ана, батыл ақын.!

Ақұштап Бақтыгереева тек Батыс Қазақстан 
обпысының ғана емес, қазақ халқының 
маңцайына біткен ақын қызы!

¥лмекен Ысқақова,
филология: қазақ mini мамандығының 

02405-топ студенті

Орал қаласында қараша айының 
басында ОЖШСМ спорт залында қазақ 
спорт журналистикасының негізін қалаушы 
С.Бердіқұловты еске алуға арналған 
БАҚ өкілдері арасында II республикалық 
спартакиадасы өтті. Шара барысында 
айтылғанындай, аталмыш додаға еліміздің 
әр еңірінен келген 150-ден аса журналистер 
қатысып, спорттыңтоғызтүрҢшағын футбол, 
жүзу, үстел теннисі, волейбол, баскетбол, 
жеңіл атлетика, қол күресі, гір көтеру, 
шахмат) бойынша сынға түсті. Бұл жарысқа 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі спорт 
жене дене шынықтыру комитеті бұқаралық 
жене олимпиадалық емес спорт түрлерін 
дамыту басқармасының басшысы Бекболат 
Құстүтінұлы Байжанов, «Самұрық-экспо» 
ЖШС-ның атқарушы директоры Оралдым 
Ермекұлы Мажанаковтың қолдарынан 
алтын, күміс, қола медалін және «ASUS 
memoPad» НД7 сыйлық алуым мен үшін 
үлкен мәртебе, абырой болды. Осы үлкен 
шараны мәнді де сәнді етіп ұйымдастыру

барысында еңбек еткен БҚО дене 
шынықтыру және спорт басқармасының 
басшысы А.Бекет, БҚО дене шынықтыру 
жене спорт басқармасының жоғары 
спорттық жетістіктер бөлімінің басшысы 
А.Ищанов, бас төреші В.Каракушиев, 
ОБЖСМ директоры Алтынбек Тұрарбек, 
ОЖШСМ директоры А.Бактанов және 
журналистерге алғысымды айтамын.

«Тақ берсін,
Бақ берсін.
Мінгені ат болсын, 
Жортқанда жол болсын»

батамды беремін! Әумин!
- деп ақ

Асқар Әбубекіров
«Спорт жұлдыздары» журналының 

Батыс Қазақстан облысы бойынша 
меншікті тілшісі. «Ел ардақтысы», 

«Білім және гылым қызметкерлөрінің 
кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» 

медальдарының иегері.
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