
Послание Президента - руководство к действию
30 ноября Президент озвучил новое ежегодное Послание народу Казахстана. 

Обсуждению Послания, а также разъяснению его пунктов была посвящена 
научно-практическая конференция, которая состоялась 4 декабря в ЗКГУ 
им. М.Утемисова. В работе конференции приняли участие профессорско- 
преподавательский состав университета, студенты и магистранты.

Послание Президента РК Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана « Казахстан в новой глобальной 
реальности: рост, реформы, развитие» посвящено 
целям и задачам дальнейшего развития нашего 
общества в условиях глобального кризиса, 
глобальных вызовов и угроз. Глава государства 
подчеркнул, что сейчас Казахстан находится в 
новом мире: «Сейчас мир меняется быстрыми 
темпами. Наступает другая эпоха. На наших 
глазах возникает новая глобальная реальность 
с иными возможностями и рисками. Сегодня 
на экономику Казахстана негативно влияет ряд 
внешних факторов, вызванных обвалом на 
мировых рынках. Происхождение глобальных 
кризисов не зависит от нас. Никто не застрахован 
от влияния глобальных кризисов». В этих 
условиях развития мирового сообщества перед 
нашей республикой стоят сложные задачи. 
Президент предложил антикризисную стратегию, 
которая включает в себя пять направлений 
антикризисных и структурных преобразований: 
стабилизация финансового сектора; оптимизация 
бюджетной политики, приватизация и 
стимулирование экономической конкуренции, 
основы новой инвестиционной политики, новая 
социальная политика. Президент РК подчеркнул, 
что Казахстан впервые применяет упреждающую 
антикризисную стратегию. В ее основе лежат три 
простых, но важных понятия: рост, реформы, 
развитие.

Первое -  рост. Речь, прежде всего, идет об 
экономическом росте. Применительно к текущим 
задачам нам необходимо восстановить такие 
темпы роста экономики, которые обеспечат 
вхождение Казахстана в тридцатку наиболее 
развитых стран мира. Мы должны найти новые 
внутренние источники роста через раскрытие 
частной инициативы.

Второе -  реформы. Они обеспечивают 
стабильность экономики, общества и 
государства. Сейчас мы реализуем «План Нации. 
Сто конкретных шагов». Они сопоставимы по 
своему масштабу с теми реформами, которые

мы проводили в 90-х годах. Нам жизненно 
необходимо более глубокое реформирование 
государственного и корпоративного менеджмента, 
финансового и фискального секторов.

Третье -  развитие. В ХХІ веке главным 
фактором развития становится непрерывная 
модернизация всех сфер общества. Мы ведем 
работу по масштабному преобразованию всех 
государственных, общественных и частных 
институтов на принципах Общества Всеобщего 
Труда, высокой социальной ответственности, 
адресной помощи наиболее уязвимым слоям 
населения.

Особое внимание хочется уделить 
социальной составляющей антикризисной 
программы, потому что она затрагивает наши 
насущные интересы. Нурсултан Абишевич 
сказал: «На фоне экономических рисков несмотря 
ни на что будет продолжена реализация мер 
социальной поддержки населения. С 1 января 
2016 года будут повышены зарплаты работникам 
здравоохранения -  в среднем до 28 процентов, 
образования -  до 29 процентов, социальной 
защиты -до40 процентов. Приэтом целесообразно 
применить дифференцированный подход к 
различным категориям бюджетников. В будущем 
году будет обеспечено 25-процентное повышение 
размеров социальных пособий по инвалидности 
и утере кормильца, а также стипендий. С 1 января 
20 l6 года будут индексированы солидарные 
пенсии с опережением уровня инфляции на 2 
процента. В 2016 году будет повышена зарплата 
государственным служащим корпуса "Б" на 30 
процентов». В этом контексте перед коллективом 
университета стоят большие и сложные 
задачи повышения качества образовательных 
услуг, направленных на подготовку 
конкурентоспособных специалистов.

В своем вступительном слове ректор ЗКГУ им. 
М.Утемисова, д.п.н., академик А.С.Имангалиев 
отметил, что впервые Президент Нурсултан 
Назарбаев открыто сказало периоде серьезного 
мирового экономического кризиса, при котором

звучит Послание. «Мудрость Лидера нации в 
том, что он дает ответы, как не допустить или как 
прекратить кризис».

В конференции прозвучали доклады 
д.э.н., профессора кафедры «Экономика и 
менеджмент» Л.И.Мергалиевой -  «Прагматизм 
экономической политики Казахстана в условиях 
глобальных вызовов», к.ф.н., доцента кафедры 
«Всемирная история и СПД» К.М.Науановой
- «Послание Президента РК Н.А.Назарбаева 
как антикризисная стратагема: рост, реформы, 
развитие», к.и.н, старшего преподавателя 
кафедры истории РК Ж.Ж.Жаксыгалиева -  «Ел 
тағдыры - Елбасы қалауы», к.э.н., старшего 
преподавателя кафедры «Учет и финансы» 
А.Н.Турченко - «Антикризисные структурные 
преобразования как залог форсирования 
экономического и инвестиционного развития 
Казахстана», преподавателя кафедры 
«Правовые дисциплины» Н.Б.Сабыргалиевой
- «Қазақстанның тұрақтылығы -  экономикалық 
басымдыққа ие болу».

Интересными и познавательными были 
выступления экономистов ГИ.Нестеренко, к.э.н., 
декана ФИЭП, Г.Н.Сулейменовой, к.э.н., декана 
ЕГФ, давших развернутое разъяснение понятий 
«кризис» и «экономический демпинг».

В завершение ректор А.С.Имангалиев сказал 
собравшимся, что данная конференция не 
является единичным мероприятием. Обсуждение 
Послания будут продолжены на других 
конференциях, круглых столах. Работу нужно 
продолжить таким образом, чтобы идеи Послания 
дошли до сознания каждого члена коллектива 
преподавателей и студентов. Необходимо 
разработать действенный план работы 
агитационных групп по встрече со студентами и 
населением, медиа-план, разместить доклады на 
коммуникативной площадке G-global.

Модератор конференции первый проректор, 
д.и.н. А.С.Тасмагамбетов поблагодарил ректора, 
докладчиков за содержательные выступления. 
По результатам работы был принят проект 
резолюции.

День Независимости

Торжество 
в честь Дня 

Независимости
16 декабря народ Республики 

Казахстан отметил 24*ю годовщину 
Независимости. Учрежденный в честь 
годовщины принятия в 1991 году 
Верховным Советом Казахстана закона 
о независимости, этот праздник стал 
поистине всенародным и считается одним 
из самых широкомасшабных. В эти дни 
идут праздничные концерты, массовые 
гуляния, в коллективах чествуют 
ветеранов, наградами удостаиваются 
выдающиеся деятели культуры, 
искусства, спорта, представители всех 
сфер деятельности Казахстана.
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Правовая к у л ь т у р а  - основа 
антикоррупционной политики

9 декабря, в международный день борьбы с 
коррупцией, в ЗКГК им. М.Утемисова состоялся 
круглый стол «Правовая культура - основа 
антикоррупционной политики», посвященный 
международному дню борьбы с коррупцией.

В работе круглого стола приняли участие 
преподаватели, магистранты и студенты 
университета. Руководитель отдела Департамента 
Агентства РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по ЗКО Ж.М.Муратов 
рассказал о правовой основе антикоррупционной 
работы в обществе и о деятельности их 
департамента.

Модератором мероприятия выступил директор 
департамента стратегического развития и качества, 
к.п.н. О.В.Юров.

Во вступительной речи проректор по научной 
работе и международным связям, д.п.н. ГИ.Имашев 
подчернкул значимость данного круглого стола в 
формировании в обществе нетерпимости к любому 
проявлению коррупционных действий и пожелал 
успехов в работе мероприятия.

С докладами о внедрении в общество 
нетерпимости к корупционным действиям 
и создании правовой культуры выступили 
А.УСамуратова -  старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин ЗКГУ им. М.Утемисова («2015
2025 жж арналған сыбайлас жемқорлықпен күресу 
стратегиясының құқықтық мәні»), Э.С.Хабиева 
- преподаватель кафедры правовых дисциплин 
ЗКГУ им. М.Утемисова («Совершенствование 
антикоррупционного законодательства как одно из 
средств борьбы с коррупцией»), а также студенты 
ЗКГУ -  руководитель Альянса студентов Сунгат 
Нургалиев и студенческий ректор Дулат Жусипкали, 
в своих выступлениях заверившие собравшихся, 
что проводимая работа, акции «Чистая сессия», 
флешмобы в поддержку антикоррупционных 
мероприятий, имеют среди молодежи ощутимый 
отклик.

В завершение работы были подведены итоги 
конкурса плакатов среди студентов. Лучшие 
работы будут использованы как наглядные пособия 
в учебных корпусах.

Ж ана Ж олдау - ел 
болаш ағыныц игілігі

Елбасы Нурсултан Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына жолдаған кезекті 
Жолдауын еліміздің әр азаматы асқан мұқияттылықпен тыңдады. Барша 
әлемнің назарын аударып, оң бағаға ие болып жатқан бұл Жолдау - тарихи 
құжат әрі мерейлі Жолдау.

Мемлекет басшысы жаһандық 
қиындықтар кезіндегі асулы жолдардан 
бірлескен ынтымақтың күшімен ғана 
өте алатынымызды айқын атап көрсетті. 
Кезекті Жолдауда еліміздегі көкейтесті 
мәселелердің бір де біреуі қағыс 
қалмаған. Аумалы-төкпелі құбылған 
заманға сай бейімделген бұл мемлекттік 
жоспарды бірлікпен жұмыла іске асыру 
барысында өркендеген халқымызбен 
Мәңгілік елге айналу әлемнің ең дамыған 
30 мемлекетінің қатарына ену үшін үлес 
қосу - әр қазақстандықтың ортақ міндеті. 
Қазір Елбасы Жолдауы әр саланың зор 
ықыласы мен қолдауына бөленуде.

Әдеттегідей бұл Жолдауында да

В гостях у  истории
Военно-исторический музей ЗКГУ им. М.Утемисова, хранителем которого 

является ветеран Великой Отечественной войны, к.и.н., профессор Павел 
Романович Букаткин, известен в городе многим. В университете уже много лет 
как сложилась традиция проводить экскурсию и первые кураторские часы в 
стенах этого музея. Уроки патриотизма, преподанные в ненавязчивой форме, 
среди оживающих на глазах экспонатов, остаются в памяти молодых надолго.

23 декабря гостями Павла Романовича 
стали активисты клуба при музее «Старый 
Уральск» во главе с его директором Мухиным 
Геннадием Леонидовичем. Уже далеко не 
студенты, многие из них учились здесь и знакомы 
с представленными в музее материалами 
не понаслышке. С большим вниманием 
выслушали рассказ ветерана, внимательно 
почитали документы. Их интересовало все, 
что касается города Уральска и его жителей. 
Будто вернувшись в студенческие годы, 
с трепетом читали дорогие имена своих

преподавателей. Некоторые, 
как в далекие студенческие 
годы, конспектировали лекцию 
профессора.

Гости также посетили музей 
«Махамбет». Они поблагодарили 
Павла Романовича Букаткина и 
Меньслу Каершиевну Есикенову 
руководителя университетского 
музея, за интересную экскурсию 
и возможность вернуться в 
молодость.

I

Медаль за заслуги перед народом
В год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, по представлению 

президента Ассоциации татар и башкир Казахстана, профессора Грифа 
Хайруллина за большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры 
и традиций татарского народа, пять казахстанцев удостоены высшей 
награды Всемирного Конгресса татар -  медалью «Татар миллэтенэ 
күрсәткән олы хезмәтләр өчен» («За большие заслуги перед татарским 
народом»).

(«За большие

4 декабря 2015 года членом Исполкома 
Всемирного Конгресса татар Тауфиком 
Акрамовичем Каримовым, специально 
приехавшим из Астаны, была вручена медаль 
«Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр

в

заслуги перед татарским 
народом») профессору 
ЗКГУ им. М.Утемисова, 
д.п.н. Абузярову Разаку 
Абдрахмановичу

На торжественное 
вручение медали,

Татарском культурном 
приглашены представители

проходившее 
центре, были 
общественности области. В своих выступлениях 
заместитель еврейского этнокультурного 
центра «Ламед» Феликс Баюканский,

писатель Александр Ялфимов, проректор 
ЗКГУ Т.М.Даришева, старейшина татарского 
общества Н.М.Тухватуллина отмечали заслуги 
Разака Абдрахмановича в увековечении 
памяти великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая. В Уральске благодаря усилиям ученого 
был установлен памятник поэту, создан сквер 
Тукая, переименована улица, открыт музей 
Габдуллы Тукая, написан и издан учебник по 
интенсивному курсу татарского языка.

Теплые слова поздравления были 
высказаны и другими участниками встречи.

Значимая роль женщины
10 декабря в ЗКГУ им. 

М.Утемисова прошла конференция 
«Роль женщины в современном  
Казахстане» в рамках проекта 
«Школа женского лидерства»

- гендерное равенство в 
общественно политической жизни», 
реализуемым по государственному 
заказу и при поддержке управления 
внутренней политики ЗКО.

В конф еренции приняли участие 
представители государственны х
органов, бизнес-структур,
ученые, женщ ины -лидеры , НПО, 
МОО, выпускники вузов, СМИ. На 
конф еренции были обсуждены вопросы 
гендерной политики в Казахстане и 
работа Школы женского лидерства.

На конф еренции прозвучао отчет

о проделанной работе председателя 
общ ественного объединения«Элем 
және әйел», к.т .н . Л .А .С ады ковой. 
С аналитическим  отчетом по 
социологическом у исследованию
«Трудовая и социально-политическая 
активность современной казахстанской 
ж енщ ины : мнение женского населения 
Западно-Казахстанской области»
выступил П .А .Добряев, к .ф.н., 
доцент ЗКГУ им М. Утемисова. 
С обравш иеся выслуш али доклады 
представителей государственны х
органов и общ ественны х объединений, 
в которы х были затронуты  проблемы 
женщ ин и места женского лидерства в 
современном  общ естве.

По итогам конф еренции была 
принята резолюция.

‘К̂ ттм̂ шайммЗ!!!
«Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» республикалық байқауының 
жеңімпаздары атанған физика-математика 
факультетінің деканы, доцент, педагогика 
ғылымдарының кандидаты А.Б.Медешова 
мен дүниежүзілік тарих және әлеуметтік- 
саяси пәндер кафедрасының доценті, 
тарих ғылымдарының кандидаты 
А.Ш.Журасованы құттықтап, педагогикалық 
және шығармашылық еңбектеріне табыс 
тілейміз.

Жоғары оқу орнынан кейінгі 
дайындық бөлімі

Елбасы Нурсултан Назарбаев білім 
беру саласы мен жастар мәселесіне көп 
көңіл бөлді. Бұл біздерге жаңа міндеттер 
жүктейді. Біздің міндет -  Елбасымыздың 
басты назарында ұстаған жастар 
мәселесіне ыждағаттылықпен ден қойып, 
оқу-тәрбиелік жұмыстарды тек сөз 
жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асыру 
үшін ортақ мүдде жолында белсенділік 
пен жұмыла еңбектенуіміз қажет.

Темірғали Қайырғалиев,
жалпы педагогика, психология және 

өзін-өзі тану 
кафедрасының аға оқытушысы

Н овости
Благодарственными письмами акима 

области Н.А.Ногаева и памятными медалями 
за участие в конкурсе научных проектов по 
линии АНК, посвященном 20-летию Ассамблеи, 
награжден ряд преподавателей ЗКГУ В их числе 
Шарабасов С.Г, Мадиров К.Н., Ворожейкина 
О.И., Абдешев А.Б., Сарманбеков Т.Р, Ахонова 
ГК., Примбетова С.Ч., ДускалиеваА.А.

Проект преподавателя кафедры русской 
филологии А.А.Дускалиеовй назывался 
«Тренинг-центр для студентов, обучающихся 
по академической мобильности». Ученые 
факультета истории, экономики и права 
доцент Ахонова ГК.и доцент Примбетова С.Ч. 
принимали активное участие в научном проекте 
на тему «Казахстанская модель межэтнической 
толерантности и общественного согласия 
Н.А.Назарбаева», посвященное 20-летию 
Ассамблеи народов Казахстана.

* * *

Қазақ филологиясы кафедрасының 
аға оқытушысы Сұлтаниязова Индира 
Сагиндиковна 2015 жылы 18 желтоқсанда 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің жанындағы диссертациялық 
кеңесте «6Ә011700-Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойыншафилософиядокторы (РҺӘ) 
ғылыми дәрежесін алу үшін «Қазақ тіліндегі 
қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің 
лингвостилистикалық қызметі: теориялық және 
әдістемелік аспектілер» (ғылыми кеңесшілер: 
Жұмабекова Айгүл Қазкенқызы - филология 
ғылымдарының докторы, Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
профессоры; Emine Yilmaz / Емине Иылмаз 
- PhD доктор, Хаджеттепе университетінің 
профессоры (Түркия, Анкара) тақырыбындағы 
диссертациясын қорғады.

* * *
В конкурсе «Тіл мен тілші», который 

прошел в рамках XV областного фестиваля 
языков народа Казахстана, магистрант ЗКГУ 
им. М.Утемисова Лаура Утегалиева заняла 
призовое третье место.

* * *

2015 жылдың 8 желтоқсан күні «Дана.І^» 
журналы ұйымдастырған «Өскен өлке тарихы» 
байқауында М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
студенті Қуанар Мұсағалиеваның "Алғашқы 
мұғалімдер съезі"мақаласы жеңімпаз деп 
танылып, бағалы сыйлықпен марапатталды.

* * *

С 5 по 9 декабря в ЗКГУ прошел 
студенческий GALA-форум, посвященный 
Дню Независимости Республики Казахстан 
«Тәуелсіздік - Тірегім», цель которой поддержка 
студенческой молодежи, формирование в них 
гражданской отвестственности.

* * *

С 14 по 19 декабря в Астраханского 
государственном университете (РФ) доцент 
кафедры русской филологии ГС.Умарова 
провела курс лекций по истории казахской 
литературы, поэтике художественных 
произведений Магжана Жумабаева и 
современной казахской детской литературе 
для студентов факультета филологии 
и журналистики заочного отделения по 
направлению «Родной (казахский) язык и 
литература».

* * *
Алма Уахитқызы Утаубаева, к.б.н, доцент, 

стала обладателем международной стипендии 
«Болашақ». Это большой успех и показатель 
высокого профессионального уровня. 
Учрежденная в далеком 1993 году, программа 
«Болашақ» в период реформ дала стране ряд 
высококвалифицированных кадров из числа 
талантливой и преспективной молодежи, 
получившей образование на международном 
уровне в мировых университетах.

өчен»
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«Батыс Қазақстан облысыныц экологиялық мәселелері» 
атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция

03.12.2015 күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
жаратылыстану-география факультетінде «Батыс Қазақстан облы сыны ң экологиялық 
мәселелері» атты облы сты қ ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға университеттің профессор оқытушылар құрамы, студенттер, БҚМУ Болон 
процесі орталығының қызметкерлері, сонымен қатар Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 
аграрлық техникалық университетінің «Биотехнология және табиғатты пайдалану» ғылыми 
зерттеу институтының бас мамандары мен қызметкерлері, Орал орман шаруашылығы, 
облыстықэкологиялық-биологиялықорталықтыңқызметкерлеріжәнеаталмыш ф акультетте 
академиялық ұтқы рлы қ бағдарламасы бойынша осы жы лды ң қыркүйек айынан бастап 
күні бүгінге дейін оқуларын жалғастырып жатырған Америка Құрама Ш татының Долины 
Миссисипи университетінің «Биология және ветеринария» мамандығының студенті Kevion 
Young, «Экология» мамандығының студенті Ashley Watts қатысып, баяндамалар жасады.

Ғылыми-тәжірибелік конференция үш тілде 
жүргізіліп басталғанымен, негізінен ағылшын 
тілінде өтті. Ғылыми-тәжірибелік конференция 
жұмысын М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің академиялық 
мәселелер жөніндегі департамент директоры, 
б.ғ.к., БҚМУ доценті Г.С. Кайсагалиева құттықтау 
сөзімен ашып, баяндама жасайтын ғалымдар, 
студенттер мен шақырылған қонақтарды 
таныстырды.

Ғылыми-тәжірибелік конференцияның 
тақырыбына арқау болып отырған Батыс 
Қазақстан облысының экологиялық мәселелері
-  «Жайық өзенінің аңғарындағы жайылмалық 
орман қауымдастықтарының антропогендік тран 
сформациясы»(б.ғ. д., профессор Т.Е.Дарбаева),

«Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен- 
орны және оған жақын аймақгардағы бұзылған 
экожүйлерді биологиялық рекультивациялау» 
(б.ғ.к., профессор М.М. Фартушина), 
«Батыс Қазақстан ауылдық аймақтарының 
географиясы» (г.ғ.к., доцент В.И. Амельченко), 
«Жайық және Миссисипи өзендерінің 
экологиялық жағдайлары» (а/ш.ғ.к., доцент 
Б.С. Альжанова), «Ақбөкендерді еріксіз 
жағдайда жерсіндіру (вальерлі ұстау)» (б.ғ.к., 
доцент Б.Б. Сарсенова), «Ірі қара малдың 
Герефорд тұқымының қанының биохимиялық 
көрсеткіштерінің клиникасы» (Kevion Young) 
«Орал қаласының кейбір аудандарындағы 
топырақжабыныныңжағдайынбиоиндикаторлар 
көмегімен биоиндикациялық бағалау»

(Ashley Watts), «Көшім орман деңгейіндегі 
жайылмалық ормандардың трансформациясы» 
(Сисенова Г.С.) «Батыс Қазақстан облысының 
қорықшалары» (Амандыкова Г, 01209 
«Экология» мамандығының студенті) және т.б. 
тақырыптардағы баяндамалар.

Ғылыми-тәжірибелік конференцияның 
секциялық отырысында Батыс Қазақстан 
облысының ғалымдары және студенттерімен 
қатар, алыс шетелдік студенттердің де белсенді 
қатысуымен әлемдік көкейтесті мәселелер -

түрлердің алуантүрлілігін сақгап 
қалу, өзендер мен көлдерге 
түсірілген техногендік қысымды 
азайту, ормандарды қалпына 
келтіру мен мониторинг жүргізу 
жергілікті жердегі ақбөкендерді 
жерсіндіру мен сандарын көбейту 
және т.б. мәселелер талданды.

Аталмыш конференцияға 
арқау болған тақырыптардың 
болашақ жас мамандардың 
экологиялық мәдениеті мен 
әлеуметтік-белсенді көзқарасын 
қалыптастыру, алыс шетел 
студенттерімен экологиялық 
зерттеулер саласы және 
табиғатты қорғау іс-әрекеттері 
бойынша тәжірибе алмасу, 

сонымен қатар экологиялық сауаттылықты 
дамыту тәрізді пайдалы іс-шараларды 
болашақта жүргізе білу дағдыларын үйренуде 
маңызы өте зор болып табылады.

Ғылыми-тәжірибелік конференция соңында 
Батыс Қазақстан облысының экологиялық 
жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар 
жасалды.

Асемгуль Тайрова,
6М060700 «Биология» 

мамандығының 2-курс магистранты

Түрік тілінде Түркияда жарық 
көрген зерттеу

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті ТҮРКСОЙ орталығының 
ұйымдастыруымен әріптесіміз, М. Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған 
профессоры, ф.ғ.к. Рита Сұлтанғалиева XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің 
көрнекті өкілдерінін бірі, академик жазушы, қоғам қайраткері Сәбит Мұқановтың 
115 жылдығына орай түрік тілінде Анкарада жарық көрген «Сәбит Мұқанов 
романдарындағы диалог қолданысы» атты монографиясының тұсаукесер рәсімін 
өткізіп қайтқан болатын. Осыған орай әріптесімізбен ғылыми еңбектің тұсаукесері 
жайында әңгімелестік.

Басқосуды ашқан 
Түрксой кафедрасының 
меңгерушісі, филология 
ғылымдарының кандидаты 
Асқар Тұғанбаев іс- 
шараға қысқаша шолу 
жасап, жас ғалым Рита 
С ұ л т а н ғ а л и е в а н ы ң  
ғылымдағы жолын,
зерттеушілік қырын
таныстырып өткен.

Көркем шығармадағы 
диалогтің атқаратын
қызметі қазақ әдебиеті 
ғылымында толық зерттеле 
қоймаған тың тақырып деуге 
болады. Диалогті қажет 
жерінде ұтымды қолдану 
және кейіпкерлерді өзінің 
қоғамдағы орнына сай 
тілмен келістіріп сөйлету 

шығармаға шынайылық 
сипат береді, шығарма тілінің шұрайлылығын, 
оқырман қызығушылығын арттыра түседі.

Әр қаһарманның сөзінде оның бүкіл ішкі 
бітім-мінезі арқылы, ойы, арманы, білімі, 
мәдениеті, мамандығы, мүддесі тұтасып 
жатады. Әр сөздің айтылу тұсындағы адамның 
көңіл күйі тағы да есепке алынуы тиіс. 
«Бір романда әрі жинақтала, әрі даралана 
көрсетілген жүз кейіпкер болатын болса, 
олардың жүз түрлі сөйлеу мәнері болуға тиіс» 
деген екен сұлу сөздің зергері З. Қабдолов. Осы 
орайда сөз алған профессор Зинол-Ғабден 
Қабиұлы:

Мен Ританы көптен білемін. Өзім 
оны шәкіртім санаймын. Білімді, елгезек, 
ізденгіш жас. Болашақта да ғылымдағы 
талпыныстарымен қуантатынына сенімім 
мол. Ал мына жарық көріп отырған еңбегіне

Тұсаукесер рәсімге әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ профессоры Бисенғали Зинол Ғабден 
Қабиұлы, Гази университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы Жәмилә 
Кынаджы (Анкара қаласы, Түркия), Түркі 
халықтары Мәдениеті қорының президенті 
А.Дағдұран, Еуразия ғылыми-зерттеу 
институтының директоры Н. Шимшек, 
КАТИАД бас хатшысы Ахмет Аляз, Қазақстан 
Жазушылар одағы төрағасының орынбасары, 
«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының 
иегері Әшімжан Жанарбек, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ шетелдік профессоры 
М.Арслан, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, 
ф.ғ.д., Ахмет Күләш, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ доценті, ф.ғ.д., Асқарова А. Ш., «Ана 
тілі» газеті бас редакторының орынбасары 
Нұрперзент Домбайұлы және зиялы қауым 
өкілдері, әдебиетші ғалымдар, докторанттар, 
магистранттар мен студенттер қатысқан.

келер болсақ -  өте қажетті монография. Сәбит 
Мұқановтыңжазушылық шеберлігін шет елдерге 
де таныта берсек -  бұл ел үшін мерей, -  деп 
атап өткен екен.

Осы шараға Анкарадан арнайы келген 
Гази университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы Қынаджы Жәмилә 
туғанына биыл 115 жыл толып отырған 
С.Мұқанов шығармаларының Түркияда 
танылуы және аудармаларына, түрік тіліне 
аударылған жоғарыдағы монографияның 
маңызына, жатық аударылғанына тоқгалып өз 
ойын былай жалғаған:

Мен осыған дейін қазақ жазушыларының 
бірнеше романдарын талдаған болатынмын. 
Солардың ішінде жазушы С. Мұқановтың 
«Ботагөз», «Мөлдір махаббат» романдары 
бар еді. Сондықган бұл монографияны талдау 
мен үшін маңызды болды. Әсіресе, «Ботагөз» 
романындағы диалогтарды қызығушылықпен 
оқып, талдауға тырыстым. Жазушының 
диалог қолданысындағы шеберлігін ашуға 
тырысқан жас ғалымның тыңғылықты зерттеуі 
қазақ әдебиеті ғылымына қосылған үлесі деп 
ойлаймын. Аталған зерттеу еңбегін аударған 
аудармашының да еңбегін атап өткенім жөн.

Шара барысында түркиялық ғалым 
Рита Сұлтанғалиеваға Түркия елшілігі мен 
Анкарадағы Еуразия Жазушылар одағы атынан 
келген алғыс хатты табыстаған.

Шараға арнайы қатысқан шығыстану 
факультетінің деканы, филология ғылымының 
докторы, профессор Баян Жұбатова, Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасы төрағасының 
орынбасары Жанарбек Әшімжан, филология 
ғылымының докторы Күләш Ахмет және 
басқалар биыл туғанына 115 жыл толып отырған 
қазақтың ұлы жазушысы Сәбит Мұқанов 
шығармаларына арналған бұл еңбектің маңызы 
және ғалымның ізденісі жөнінде оң пікірлер 
білдіріп, Сәбит Мұқанов шығармашылығы 
мен оның насихатталуы жөнінде келелі ой 
қозғаған. Монографияны түрік тіліне аударған 
ТҮРКСОЙ кафедрасының аға оқытушысы 
Гүлзада Теменова Сәбит Мұқановтың кейіпкер 
мінезін даралап көрсетуде диалогті ұтымды 
қолданатынын, қаламгер туындыларында 
диалог - мінездеудің бір кейіпкердің сөзі арқылы 
екінші бір кейіпкерді мінездейтін, кейіпкердің 
өз сөзі арқылы оның мінез қырларын ашатын 
түрлері кездесетінін тілге тиек еткен.

Басқосуға қатысушы түрік азаматтары да 
түрік тіліне аударылған ғылыми еңбекке жылы 
лебіздерін білдірген.

Жас ғалым ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің «ЖОО үздік оқытушысы» грантын 
иеленгенінің ғылымда халықаралық деңгейде 
нәтижелі жұмыстар жасауға зор мүмкіндік 
болғанын атап өтті.

Пікір алмасқандар талданған монография 
қазақ пен түрік әдебиетінің терең 
байланыстарына қосылған елеулі туынды 
де-ген баға берген.

ТҮРКСОЙ орталығы -  түбі бір түркі 
елдері арасындағы ортақ құндылықтарды 
айқындау, байыту, өрістету және ілгерілетуге 
және түркі әлеміндегі мәдени қатынастарды 
тереңдету; түркі елдері арасындағы мәдени- 
гуманитарлық, білім және ғылыми-техникалық 
өзара ықпалдастықты жаңа әрі серпінді 
деңгейге көтеруді мақсат етсе, әріптесіміздің 
халықаралық деңгейдегі ғылыми жетістігі түркі 
тілдес халықтардың бай рухани мұрасын зерттеу 
ісі мен бүгінгі тәуелсіз түркі мемлекеттерінің 
өзара халықаралық қатынастарын зерделеу 
бағытындағы жұмыстарды үйлестіруге үлес 
қосу, Қазақстан мен Түркияның достық, мәдени 
және рухани әдеби қатынастарының дамуына 
серпін беруге өз үлесін қосқаны айқын.

Айгүл Раманова,
ф.ғ.к., қазақ филологиясы 

кафедрасының доценті

Ғылыми кеңесте Ректоратта
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2015 жылдың 28 

желтоқсанындағы ғылыми кеңесінде стратегиялық даму және сапа департаментінің директоры 
О.В.Юровтың «2016 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дағы аккредиттеуден кейінгі бақылау» 
туралы ақпараты мен ғылыми кітапхананың директоры Т.Е.Апимбекерованың «БҚМУ ғылыми 
кітапханасының есебі» тыңдалды. Сонымен қатар тарих, экономика және құқық факультетінің 
деканы ГИ.Нестеренкоға ҚР Президентінің құрмет грамотасы, орыс филологиясы кафедрасының 
оқытушысы Досқалиева Айгүл Айтжанқызына БҚО әкімі Н.Ноғаевтың Алғыс хаты және оқу 
жетістігін сырттай бақылауда жоғары балл жинап «өте жақсы» деген баға алған студенттер 
Т.В.Онопко (қаржы), ГМ.Рушанова (құқықтану), Е.В.Тереховаларға (экономика) сертификат 
табыс етілді.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2015 жылдың 21 
желтоқсанындағы ректоратында коммерцияландыру офисінің жетекшісі Э.Ж.Имашевтың 
«М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми орталықтарының жұмысын ұйымдастыру және 
қаржыландырылатын ғылыми жобаларға қатысу туралы», академиялық мәселелер 
жөніндегі департамент директоры Г.С.Қайсағалиеваның «2015 жылғы оқу жетістігін сырттай 
бақылауға дайындық және оның нәтижелері туралы» және баспасөз қызметінің жетекшісі 
А.А.Мақұлбаеваның «БҚМУ қызметін PR-мен қамтамасыз ету туралы (университет және 
факультеттер сайты, бейне жаңалықтар шығару, «Өркен» газеті, БАҚ-тағы мақалалар және т.б.)» 
есептері тыңдалды. Филология ғылымдарының кандидаты РБ.Сұлтанғалиеваға Түрксой мен 
Еуразия Жазушылар одағының төрағасы Якуб Омероглының Алғыс хаты (Түркия, Анкара қ.) 
және университеттің 16 қызметкеріне Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Ұлттық тестілеу орталығының Алғыс хаттары табыс етілді.
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Елбасы жолдауын қолдаймыз
30 қараша күні Елбасы Н.Э.Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан 

жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты кезекті 
жолдауын жариялады.

Жаңа 2016 жылдың келуімен қатар 
Отанымыздың табалдырығын аттаған Елбасы 
жолдауы әдеттегідей халықтың хал-ахуалын 
жақсарту мақсатында тың ойлар мен жаңа 
серпіндерге толы болды.

Солардың ішінде жолдауда білім беру 
ісіне көп бетбұрыс жасалған. Отанымыздың 
болашағы -  жастар екеніне тағы бір көзімізді 
жеткізді және сол жастардың жақсы білім алып, 
өмірден өз орындарын табуларына жағдай жасау 
мәселесіне баса назар аударылды. Болашақ 
түлектерді қуантқан жайт - алдағы уақытта 
студенттердің төлемақысының 30 пайызға 
көтерілуі бүгінгі оқушылардың болашағын ойлау 
екенінің дәлелі. Ал шәкірттерінің жақсы білім 
алулары үшін мұғалімдерге әлеуметтік жағдай 
жасалу керек екенін де терең түсінген Елбасы 
мұғалімдердің еңбекақыларының алдағы 
уақытта біраз көтерілетінін жария етті.

Жолдауда: «Білімді, еңбекқор,
бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап 
дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге 
батыл барыңдар. Шеберліктің шыңына жете 
білсеңдер мамандықтың бәрі жақсы. Ерінбей 
еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай

техника меңгерген адам озады. Тұрмысы жақсы, 
абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып 
жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып 
жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда. Мен жастарымызды 
жұмысшы мамандығын белсенді меңгеруге 
шақырамын. Жұмысшы мамандықтарын 
меңгеру керек. Кезінде мен де жұмысшы киімін 
киюден бастадым, домна пеші от-жалынының 
жанында тұрдым. Үлгі алыңдар! Жылдар өтеді, 
бірақ осы өмірлік тәжірибелерің, сендер қандай 
өмір жолын таңдап алсаңдар да міндетті түрде 
кәделеріңе жарайды» деп ел ертеңі бүгіннен 
басталатындығын айтты. Елбасы сөзін саралар 
болсақ, мемлекет жанамын деген жүрекке от 
беріп тұрған шақта бірлігімізді сақтап, еліміздің 
игілігі үшін аянбай тер төгуіміз керек. Біріміз
-  бәріміз үшін, бәріміз -  біріміз үшін деген 
қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Осы 
орайда Елбасы идеясы жастардың жастанып 
жатып ескеретін құндылығы болуы керек.

Елбасы тағы бір сөзінде: «Дағдарыстардың 
бәрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел тәуелсіздігі, 
ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы 
құндылықтар ғана мәңгі. Мен айтып өткеннің

барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын 
бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге 
кідірмей, әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен 
иық түйістіруге керекпіз. Рухы биік, еңбегі ерен, 
бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі 
бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын 
нығайтқан біздің тарих алдында жүзіміз 
жарқын! Біздің тірегіміз -  тәуелсіздік, тілегіміз
-  тұрақтылық, білегіміз -  бірлік! Мен халқыма 
сенемін. Көк байрағымыздағы алтын қырандай 
еліміз қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден 
көрінсін! Барды бағалап, жоқты жасай білген 
жасампаз жұртымыздың көк байрағы әрдайым 
биікте желбіресін!». Міне, осындай өр рухқа 
толы жаныңа жігер беретін жалынды сөздерден 
кейін қалайша бей-жай қарап қалмақпыз.

Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын 
желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 
25 жылдығына аяқ басамыз. Бұл -  тәуелсіздікті 
нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің 
ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған қол 
жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын 
мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай 
өткелі күрделі, өкпегі көп бұралаң жолдардан 
өтуге тура келеді.

Бүгінгі уақыттың күрделілігі сол, оның 
үдесінен шығып ілесе білуіміз қажет. Сонда

ғана болашағымыз сәулелі болмақ. Елбасының 
Қазақстан халқына арнаған жолдауымен таныса 
келіп, осындай ойға келдім.

Жас буынға үлкен сенім білдірген Президент 
жолдауы әрбір жастың ой-санасына патриоттық 
сезім мен болашағына деген сенім ұялатты. 
Маған да жолдау көп ой салды.

Жастар - бұл мемлекеттің негізгі тірегі, 
болашақта ел басқаратын ұрпақ өкілдері.

Бүгінгі студент, ертеңгі жас маман елін сүйсе, 
елі мен жерін көркейту оның қолынан әбден 
келеді. Әр жас өзінің меңгерген мамандығы 
арқасында елінің дамуына үлес қосуға 
ұмтылады. Жолдау да осыған бағыттайды.

Біз, жастар, қоғамның алдыңғы легінде 
Елбасымыздың жаңа жолдауын қолдай 
отырып, жолдауда көрсетілгендей, білім 
саласына артылған жүктерді мойымай көтеріп, 
ел болашағы үшін аянбай тер төгеміз деп 
замандастарымның атынан сенім білдіремін. 
Барлық жастарымызды Отанымыздың игілігі 
жолындағы ортақ іске бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығара отырып жұмылып, аталған 
Жолдауды жүзеге асыруға белсене қатысуға 
шақырамын.

Ақсана Жұмабаева,
қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 3-курс студенті

Тагы лы м ы  мол кездесу
« Бірін қазақ, б ір ін  дос» көретін қазақ халқы  қай ұлт өкіл ін  болмасын 

«бауырым» деп б ілед і. С оларды ң б ір і қалм ақ халқы  мен қазақ халқы ны ң 
арасы ндағы  қарым қаты нас ықылым зам аннан бері ты ғы з байланы ста. Қай 
салада болмасы н ш екара жоқ.

Екі елдің білім кеңістігіндегі ортақ қара 
шаңырақ ҚалмГУ-дың құрылғанына биыл 
45 жыл толып отыр. Атаулы мерейтойға 
орай университетте Халықаралық форум 
өткізіліп, әр түрлі ұлт өкілдері қалмақ елінде 
бас қосқан болатын. Көк байрағымызды көкке 
желбіретіп, қазақстандық студенттер бір кісідей 
атсалысқан форумда Қазақстан атынан келген 
қонақтарымыз да болды.

Ұлтқа ерен еңбегі сіңген, саналы 
ғұмырын елге қызмет етуге арнаған, құрметті 
қонақтарымыздың қатарындағы М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың ғылыми жұмыс және 
халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры, п.ғ.д. Ғ.И.Имашев, мәдениет және 
өнер факультетінің деканы М.И.Исатайұлы, 
тарих ғылымдарының докторы С.Ф.Мәжитов, 
профессор, Х.Досмұхамбетов атындағы АтГУ- 
дың бірінші проректоры Б.А.Жәутіков, құқықтану 
кафедрасының меңгерушісі Ә.О.Тұрдәлиев 
сынды аға буын өкілдерімен ҚалмГУ-да білім 
алып жатқан қазақстандық студенттерді 
дидарластыру ниетімен «Жерлестер» кездесу 
кеші өтті.

Кеш алғысөзбен ашылып, сөз кезегін келген 
қонақтар жалғастырды. Алғаш болып сөз алған 
тарихтың жілігін шағып, майын ішкен, «тарихтың 
қанды іздерін» қалам қаруымен тінткен 
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
С.Ф.Мәжитов: қазақстандық студенттер мен 
магистрлерге ағалық ақылын айта келе, қазақ 
ұлтының салт-дәстүрлері мен өнер көкжиктерін 
әркез насихаттап жүріңіздер, қазақ атын 
әрқашан биік ұстаңыздар деп, сөз арасында 
тарих тұңғиығына бойлай отырып, қазақ

халқының қалмақ халқын «нағашыларымыз» 
деп атайтындықтарын да тілге тиек ете кетті.

Ұзақ тарихтан үзіп, тобықтай ғып түйіп 
айтқан С.Ф.Мәжитовтың ойын Бақыт Ахатов: 
«ҚалмГУ-да білім алып жатқан өрендерге 
сәттілік тілеймін, бүгін міне магистранттар 
қатарында өз білім ордамыздан түлеп ұшқан 
қаршадай қызымыз С.С.Тұржанованы көріп 
отырмын, Сайрагүл еліміз үшін үлкен үміт 
күттіретін жастардың бірі»деп, студентінің тек өз 
елімен шектеліп қана қалмай, шетел асып білім 
алып жатқандығын мақтана да марқая жеткізді.

Сапалы да саналы білім нәрінің ошағы 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ проректоры 
Имашев пен мәдениет және өнер 
факультетінің деканы М.И.Исатайұлы: сіздер 
бақытты ұрпақсыздар, сіздер еліміздің, 
университетіміздің «айнасысыздар», қазақ 
ұлтының «тірі жарнамасысыздар». Өзге ұлт 
өкілдері сіздердің өз өздеріңізді ұстауларыңыз, 
жүріс тұрысыңызға қарап, қазақ халқының, 
елінің қандай екендігі жайында ой түйетін 
болады. Сондықтан да жырақта білім алып 
жатқан сіздер, еліміздің атына кір келтірмей, көк 
байрағымыздың әркез биікте қалықтауы үшін 
қызмет етіңіздер. Ең бастысы, елімізге үлкен 
сый «білім сыйымен» аман-есен оралыңыздар 
деген ақ тілектерін жаудырды.

Кеш барысында университте өте 
жақсы жағдай жасалғандығын, студенттер 
мен магистранттарға ай сайын шәкіртақы 
берілетіндігін және жатақханамен қамтамасыз 
етілетіндігін айтты. Қазақстаннан келген қыз- 
жігіттердің белсенді, шығармашылық қабілеттері 
зор, тәрбиелі, тілалғыш деп ризашылығын да

жасыра алмады.
Осында білім алып жатқан М.Өтемісов 

атындағы БҚМУ түлегі, биология мамандығының 
магистрі Жантілес Арман ҚалмГУ туралы шағын 
мәлімет бере келе: «бұл білім ордасында мұхит 
асып келген бірнеше ұлт өкілі болса, соның 
бірі қазақстандық жас жеткіншектер. Мұнда 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 
келіп, кейін магистратураға оқуға түсуге бел 
байладым және сол мақсатыма қазіргі таңда 
қол жеткізіп отырмын» - деді. БҚМУ-дың тағы 
бір түлегі химия мамандығының 2-курс магистрі 
Айбар Бейбітұлы да: «Мен осы жаққа келгенде 
«Христофор Колумб» болдым десем де болады. 
Себебі, академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша осы елге қазақстандық студенттер 
легін бастап келгендердің бірі болатынмын, 
кейіннен университетімізге, елге барған соң 
ҚалмГУ-дың артықшылықтары мен тиімділігін 
өзімізден кейінгі буын өкілдеріне айтып, ниет 
білдіргендері міне, қазір арамызда ҚалмГУ- 
дағы қазақстандық қырық сегіз студенттің бірі 
болып отыр»,- деді.

Халықаралық қатынастар мамандығының 2- 
курс магистрі Тұржанова С.С. алдымен мұнайлы 
мекен Атырау атырабынан және тарихы тұнған 
шежірелі шаһар Оралдан келген қонақтарға 
«қош келдіңіздер» айтып, мұнда оқудың тиімді 
жақтарының мол екендігін, өзге ұлт өкілдерінің 
тілін, мәдениетін, әдебиетін үйренетіндігін және 
мейлінше достарының көп болатындығын айта 
келіп, «мәңгілік елдің нұрлы жолындағы жастар 
қауымымен кездесіп, ой бөліскендеріңізге үлкен 
алғыс айтамын», - деп жылы лебізін білдірді.

Барлығының көкейінде бір арман, 
осында білімдерімізді жетілдіріп, оқыпя- 
тоқығандарымызды ел мүддесіне жаратамыз 
деп отыр. Қазақ елінің мәртебесін көтеріп, 
халыққа қызмет етуге дайын екендіктерін 
айтады. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде 
ұлтан болам дейді.

Үлкен болып қалу үшін галамда, үлкен арман 
керек екен адам га...

Мәңгі алаулап жану үшін ғаламда,
Үлкен бақыт табу үшін ғаламда,
Үлкен болып қалу үшін ғаламда,
Үлкен арман керек екен адамға,
-  деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, өз 

алдына үлкен мақсат қоя білген, соған жету үшін 
талпынған және сол жолда тер төгіп, еңбек еткен 
адам-ең үлкен адам.

«Армансыз адам -  қанатсыз құспен тең» 
демекші осы университетке келгендегі мақсатым, 
оқуымды «өте жақсы» деген деңгейде аяқтап, 
университетімнің, ұстаздарымның, ата-анамның 
мерейін асқақтатар үлкен жетістікке қол 
жеткізу болатын. Ол күнге де жетіп, Қазақстан 
Республикасы Ұлт Көшбасшысы -  Тұңғыш 
Президент қоры ұсынған студенттік шәкіртақы 
конкурсына қатысып, иегері атандым.

Университетіміз бойынша екі студент 
шәкіртақы иегері атандық, бірі -жаратылыстану 
және география факультетінің 4-курс студенті 
Құрманиязова Алтыншаш болса, екіншісі -  мен.

Бұл менің білім жолындағы ең жоғарғы 
жетістігім десем, еш қателеспеймін. Мен үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлт Көшбасшысы -  
Тұңғыш Президент қоры ұсынған студенттік 
шәкіртақы иегері атану үлкен бақыт. Шынын

айтсам, бұл жыл мен үшін жемісті де жеңісті 
жылдардың бірі болды. Ұстаздарымның 
қолдауымен Ресей Федерациясына қарасты 
Қалмақ мемлекеттік университетінде 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
тағлымдамадан өтіп, білімімді жетілдіріп 
қайттым. Халықаралық студенттер күніне орай 
ұйымдастырылған «Жыл үздігі - 20І5» байқауына 
қатысып, «Үздік тілші» атандым.

Осындай жетістіктерге қол жеткізуіме бірден 
бір себепкер - ұлағатты ұстаздарыма алғысым 
шексіз.

Қазіргі заман -  білім мен ғылымның 
заманы. Сондықтан да жаһандану жағдайында 
мемлекеттің озуы үшін, адамның озуы үшін, 
бәсекеге сай болуы үшін ең бірінші мәселе -  
білім мен ғылымның өркендеуі қажет. Әрине, 
оның өркендеуі тікелей біздерге байланысты. 
Елбасымыз бір сөзінде: «Егер мен сіздердің 
жастарыңызда болып, менен «Кім болғың келеді? 
Балаларыңның кім болғанын қалар едің?» деп 
сұраса, онда «саясаткер немесе Президент 
болғым келеді» деп жауап бермейтінім анық. 
Мен өз қабілетімді шамам келгенше ғылымға 
бағыштар едім. Өйткені ғылым мен білім бар 
жерде мадақ та, материалдық игілік те бар, адами

«Жақсымен өткізген бір күнің, босқа өткізген 
мың күннен артық» демекші, кеш барысында 
еркін сұхбат жүріп, қонақтарымыз әсерлі 
әңгімелерімен бөлісті. Біз де керемет кештің 
куәсі болып, серпіліп қайттық. Бұл кеш талабы 
таудай жастарымыздың құлшынысын оятып, 
белсенді болуларына үлес қосқаны сөзсіз.

Кеш соңында әрбір сөзі жастардың жүрегіне 
қуат беретін ағаларымыз құрқол келмей, естелік 
ретінде әкелген кәдесыйларын ұсынды.

Естелік суретке түсіп, ыстық құшақпен 
тарасты.

Біз де мемлекет «жанамын деген жүрекке 
от беріп» тұрған уақытта именіп қалмай, білім 
алуға ұмтылғанымыз жөн. Бір байқағаным, 
мұнда келген магистранттардың барлығы 
дерлік студент кездерінде академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы аясында оқуға 
келіп, кейін магистратураға түскен. Осы 
бағдарлама аясында келген менің де көкейімде 
осы елге қайта оралып, магистратураны 
жалғастыру туралы ой сайрап-ақ тұр. Осындай 
бағдарламаның елімізде жүзеге асырылып 
жатқандығына шексіз алғыс білдіріп, екі ел 
арасындағы достығымыз ұзағынан, мәңгілік 
болғай деймін!

«Алаш» туы астында күн сөнгенше 
сөнбейміз, Енді Алашты ешкімнің қорлығына 
бермейміз деп жырлайтын нұрлы болашақтың 
даңғыл жолында шабысы қатты тұлпардай 
жүйткіген Қазақстанның жастары текті ұлттың 
ұрпақтары екеніне келер күн мен атқан таң 
бірден-бір куәгері болады деп нық сеніммен 
айта аламын.

Алашұлы әлемді мойындатып жүр, 
мойындатады, мойындата береді де!

Ақсана Ғазизқызы,
қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 3-курс студенті

жастарі
дамуға қажетті негіз де -  осында» деген болатын. 
Сондықган да мемлекет әрбір жастың алаңсыз, 
сапалы білім нәрімен сусындауына, әлемдік 
ғылыми жетістіктерді меңгеріп, бәсекеге қабілетті 
маман болып шығуына барлық мүмкіндікті жасап 
отырғанда әр жастың өзін уақытылы жүгендеп, 
уақытылы қамшылап тұрса, бағындырмайтын 
белесі жоқ.

Елбасы Н.Э.Назарбаев жолдауында: 
«Мен, сіздер, бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ 
екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер 
тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және 
сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің жастық 
шақгарыңыздыңуақыты-біздіңеліміздіңкөтерілуі 
және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер 
рухын және табысқа деген ұмтылушылықгы 
бойларыңызға сіңірдіңіздер», -д е п  пайымдаған.

Қазақстанның жаңа даму кезеңі -  тікелей 
жастардың қолында. Олай болса, бүгінгі күннің 
жалындаған кемел жастары келешекте егеменді 
еліміздің гүлденуі үшін атсалысайық! Еліміздің 
арайлы таңының пердесін тек белсенді жастар 
ғана аша алады.

Ақсана Жұмабаева,
қазақтілі мен әдебиеті 

мамандыгының 3-курс студенті

Қазіргі таңца ғылым жоғарғы дәрежеде дамуда. 
Әсіресе, жастарға көп көңіл бөлінуде. Мысапға 
апатын болсақ, мен тұрып жатқан Батыс Қазақстан 
обпысында ғылымды сүйетін жастар үшін көптеген 
жарыстар ұйымдастырылуда.

Қуантатындығы - осы жарыстарды Нұр Отан 
партиясының қолдап жатқандығы. Жастарға 
мотивация ретінде бағалы, қазіргі таңца қажет, әрі 
қарай жұмыстануға мүмкіндік беретін алекгронды 
заттардың ойнатылуы, көп қаржы тігілуі үлкен эсер 
етуде.

Міне, осы жағдайлар жастарды ғылыммен 
айнапысуға итермелейді. Ғылыммен айналысу - 
жастардың алдына қойған мақсаттарына жетудің 
төте жолы деп үлкен сеніммен айта апамын. 
Әрбір елдің болашағы, олардың дамуы жастардың 
дамуымен байланысты. Осыны білетін көреген 
Президентіміздің «Нұрлы жол - болашаққа бастар 
жол» жолдауында ғылымға аса көңіл бөлу керекгігін 
айрықша көрсеткен. Қазақстанның ұстанып отырған 
позициясы өте ұтымды деп ойлаймын. Әрбір жасты 
ғылыммен айналысуға шақырамын.

Самат Таскайров,
жаратылыстану-география факультеті, 
биология мамандығының 2-курс студенті
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Современная библиотека вуза: 
тенденции развития и 

совершенствования деятельности

В последние годы в университете интенсивно 
модернизируется система информационного и 
библиотечного обслуживания профессорско- 
преподавательского состава, студентов 
и магистрантов. В библиотеке открыты 
многофункциональные залы электронных 
ресурсов, создаются Wі Fi зоны,
обновляется программное обеспечение 
процессов переработки информации, 
развивается электронная библиотека 
университета. Это способствует ускорению 
процессов получения учебной и другой 
информации, что, в свою очередь, 
интенсифицирует образовательную и 
научную деятельность профессорско- 
преподавательского состава, научных 
сотрудников, магистрантов и студентов.

В связи с активным развитием в стране 
научной, учебно-методической и издательской 
деятельности улучшается обеспеченность 
дисциплин специальностей в вузах учебными, 
справочными и другими изданиями. Это 
позволяет предоставлять книги в открытом, 
свободном доступе для самостоятельного 
выбора источников информации, что 
развивает навыки профессионального поиска 
библиотечной информации, расширяет кругозор 
студентов и магистрантов и привлекает их к 
чтению книг. Для обеспечения сохранности 
книжного фонда библиотеки в условиях 
открытого доступа разрабатываются различные 
защитные технологии.

Таким образом, в настоящее время развитие 
библиотек как информационных центров 
неразрывно связано с их автоматизацией 
и внедрением компьютерных технологий. 
Одна из них - автоматическая бесконтактная 
идентификация объектов при помощи 
радиочастотного канала связи - RFID, которая 
позволяет повысить эффективностъ работы 
библиотеки с книжным фондом. В нашем 
случае объектами выступают библиотечные 
документы — книги и читательские билеты 
конкретного пользователя. Сегодня RFID 
широко используется во многих зарубежных, да 
и отечественных библиотеках.

В декабре 2014 года для читальных залов 
главного корпуса приобретено специальное 
оборудование. Это радиочастотные метки, 
магнитные карточки, ворота идентификации 
RFID (противокражные ворота) с звуковым 
сигналом, терминал самостоятельного 
обслуживания с сенсорным интерфейсом, 
два считывающих устройства (настольный и 
ручной). Это универсальная RFID - станция для

обслуживания

маркировки документов , 
и д е н т и ф и к а ц и и  
пользователей и
фиксации посещений 
пользователей, а также 
мобильная RFID
-станция кодировки и 
инвентаризации книг 
Был приобретен мощный 
сервер системы (объем 
дисковой памяти 2ТЬ, 
оперативной памяти 
- 24 Gb), который 
уже обеспечивает
работу современных 
б и б л и о т е ч н ы х  
программных оболочек, 
движение больших
потоков информации и 
их хранение. Также были 
приобретены модули 
сервера, менеджера 
и RFID ИРБИС. 
Система электронного 

включает в себя и 
автоматизированные рабочие места (АРМы) 
«Администратор», «Книговыдача» и « Читатель» 
программного обеспечения «ИРБИС-64» в 
новейшей версии 2012 года.

Суть - RFID технологии состоит в том, 
что читатель, выбрав на полке книги, может 
самостоятельно зарегистрировать их на свой 
электронный читательский билет и читать в 
читальном зале. Зарегистрированные книги 
можно взять на занятия или домой через 
противокражные ворота, которые передадут 
видео- и световой сигнал, разрешающий вынос. 
Студенты по терминалу самостоятельного 
обслуживания проверяют, имеется ли у них 
задолженность. Эти процессы становятся 
возможными благодаря информации о книгах из 
электронного каталога, к которому подключено 
все RFID - оборудование читального зала. Кроме 
того, система автоматически осуществляет учет 
читателей и книговыдачи, сохраняя данные 
за длительный период в архиве. Это делает 
возможным знать нам, какие книги и у какой 
категории читателей пользуются большим 
спросом. Данная технология позволяет и 
оперативно управлять книжным фондом, 
определяя, какие документы отсутствуют на 
месте или расставлены не в соответствии 
шифром, поскольку это неизбежно при 
самостоятельной работе читателей с книгами. 
Для этого с помощью ручного считывателя 
(мобильная RFID -станция инвентаризации) 
проводится быстрая проверка фонда, 
отмеченного метками.

В настоящее время диалог между 
разработчиками и нами продолжается и будет 
продолжаться, так как система эта постоянно 
развивающаяся и требующая регулярного 
өп-ііпе-обновления программ и контроля со 
стороны разработчиков.

Организация работы студентов по 
подготовке к занятиям в условиях открытого 
доступа к книгам весьма эффективна. Значит, 
этот процесс необходимо сделать максимально 
удобным для читателя и библиотекаря, а 
также эффективно защитить книги от потерь. 
Как видим, RFID технологии обеспечивают 
новые функциональные возможности в 
работе с фондами. Процесс их внедрения, 
несмотря на сложность, очень интересен с 
интеллектуальной точки зрения и полезен для 
сотрудников, да и для студентов, которые живо 
и эмоционально интересовались им.

Научная библиотека

1 ж елтоқсан-БР түңғыш  
Президент күні!

1 жеггтоқсан күні барша епіміз ҚР Тұңғыш 
Президент күнін атап өтеді. 1 желтоқсан айтулы күн. 
1991 жылы дәл осы күні тәуелсіздік тарихымымызда 
бүкілхалықтық Президент сайлауы өткізіліп, 
Елбасымыз халықтың ықылас мерейіне бөленіп, 
жеңіске жеткен болатын.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде 27-28 қараша күндері 
еліміздің тұңғыш Президент күніне арналған мерекелік 
іс-шаралар ұйымдастырылды. Университетіміздің 
ғылыми кітапханасы мәдени-тәрбиелік орталық 
ретінде іс-шараның өткізілуіне белсенді үлес қосты. 
27-28 қараша күндері еліміздің әр облысынан келген 
студенттердің қатысуымен университеттің акт залында 
«Елін-сүйген, елі сүйген Елбасы» атты ІІ республикалық 
дебат турнирі өткізілді. 27 қарашада ғылыми 
кітапхананың ғалымдар залында педагогикалық 
факультетпен бірлесіп ұйымдастырылған «Елбасым 
мақтанышым» тақырыбында дөңгелек үстел 
оздырылды, сонымен қатар физика-математика 
факультетінің студенттерімен «Стать лидером может 
каждый» атты білгірлер сайысы өткізілді. Кітапхана 
қызметкерлері бірнеше бөлімнен тұратын кітап 
көрмесін ұйымдастырды.

1.«¥пт Көшбасшысы»
2.«Әлем саясаткерлері Н.Э. Назарбаев туралы»
3.«Тәуелсіздік нышандары»
4.«Елбасы жолдады-елі қолдады»
5.«Елбасы еңселеткен Елорда»

6.«Бір хапық- бір ел- бір тағдыр»
7.«Тәуелсіздік-ел тұғыры»
Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың өмірі 

мен еңбек жолынан мәлімет беретін әдебиеттер 
және әлем көшбасшыларының президент туралы, 
әлемдік саясатта алатын орны жайында айтқан 
ой-пікірлері қойьліды. Әрі қарай ҚР мемлекеттік 
рәміздері (ҚР Конституциясы, мемлекеттік ту 
елтаңба, әнұран), Елбасының жыл сайынғы 
Қазақстан халқъна жолдауы оқырман назарына 
ұсынылды. Көрменің жалғасы ретінде еліміздің 
елордасы Астана, этномәдени бірлестік Қазақстан 
халықтарының ассамблеясы туралы әдебиеттер 
қойылып, бірлік пен толеранттыпыlқгың Қазақстандық 
үлгісін қалыптастыруда Ассамблеяның алатын орны 
айқын көрсетілді. Көрменің қорытынды бөлімін ҚР 
тәуелсіздігіне арналған әдебиеттер құрады.

2015 жылдың 30 қарашасында М.Өтемісов 
атындағыБатысҚазақстанмемлекетгікуниверситетінің 
ғылыми кітапханасының ақпараттық технологиялар 
және библиография бөлімінде студенттер мен 
қъзметкерлер Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайын 
жариялайтын, кезекті Қазақстан халқына жолдауын 
тікелей эфирде онлайн түрде тыңдады.

Өткізілген мерекелік іс-шараның мақсаты 
жас ұрпақтың бойына патриотты сезімді дарыту 
отансүйгіштікке тәрбиелеу. Тура^ылы пен бірлік, 
халықтар достығының беріктігінің кепілі - ҚР Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың қызмет жолын үлгі ету.

■

Radio Frequency Identification (RFID)
нүрылғысы іске қосылды!

Жаһандану үрдесіне сай алекгроңцы кітап пен 
электронды кітапхана күн артып дамып келеді. Қазіргі 
уақытта 74 университетте электронды кітапхана 
құрылып, 50000 аса білім беру ресурстарына 
қол жетімді болып отыр. Мұның бәрі жоғарғы оқу 
орындарындағы студентгерге, магистрантгарға, 
оқытушыларға, және басқа да заманауи ақпараттық 
білім беру жүйесіндегі электронды оқыту жүйесін 
алға жылжытады.

Дәлел ретінде, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің ғылыми 
кітапханасында 2015 ж. қырқүйек айынан бастап 
RFID ( Radio Frequency IDentification, радиочастотная 
идентификация) жаңа технологиясы енгізілді. Бұл 
технология: қақпа, өзіндік жұмыс жасау терминалы,
ID карточка, санау құрылы тб. құрылғылардан 
тұрады.

RFID технологиясының тиімділігі оқу залына 
келген оқырман кезек күтпей кітапханашының 
көмегімен ашып кітап қорынан өзіне қэжетгі дерек 
көзін, яғни оқулықты таңдап тауып, өзіндік жұмыс 
жасау терминалына ID карточкасы арқылы тіркетіп 
алады. Қараша айының 1 жұлдызынан бастап жаңа 
ұлгідегі пластикалық оқырман билеті арқылы қызмет 
көрсету басталып кетті. Бұл карточка университетке

кіру үшін рұқсатнама, оқу залын пайдалану үшін 
оқырман билеті ретінде қолданылады.

Студенттер назарына!
Оқырман билетін дайындау үшін IT бөліміндегі 

223 кабинетке 3*4 фото, студент туралы жеке 
мәлімет тапсырылуы қажет

Ғылыми кітапхана

■ I

Oxford University Press ақпараттық ресурсы 
жаратылыстану ғылымы, математика 

және технологиядан онлайн түрде 
қолжетімділігін ұсынады

Құрметті қызметкерлер, оқытушылар, 
студенттер және магистранттар!

Онлайн түрде жаратылыстану ғылым саласы, 
математика және технология саласы бойынша Ox
ford University Press анықгамалық басылымымен 
танысыңыздар

Oxford University Press STEM баспасы
Oxford University Press, жаратылыстану 

математика және технологияның әр түрлі 
саласынан ғылыми еңбектер және анықтамалықтар, 
журналдарды онлайн түрде жариялайды.

Оқыңыздар, біздің веб-сайтқа website кіріңіздер, 
толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыздар 
contact us. Егер де сізді пайдаланушылар сервисі 
қызықтырса, тегін нұсқасына жазылыңыздар. Sign 
up for a free trial.

University Press Scholarship Online (UP- 
SO)-әлемге танымал, беделді академиялық 
басылымдардың ғылыми жұмыстарына 
қолжетімділікті қамтамасыз ететін интерактивті 
кітапхана. Қосымша ақпарат алу тегін, нұсқадан, 
тарауынан алуға болады.

The Price o f Thirst
Наука об окружающей среде . Қоршаған 

орта ғылымы Karen Piper ғарыштағы суды бөлуді 
басқарумен айналысушыларды зерттеу үшін 7 
жылын арнады. Кәсіпорын директорларымен, 
белсенді топтармен, климат өзгеру мәселесін 
зерттеумен айналысатын мамандармен 
пікірлескеннен кейін, ол әлемде судың бөлінуін 
бейнелеп, сурет салды.

Quantum Dot Lasers
Физика Бұл кітапта Виктор М.Устинов (Ресей 

ғылымының академигі) Ұйымдастырылған КТ 
базасында жартылай ток өткізгіш лазер диодының 
негізгі аспектілері қарастырылады. Оның қазіргі 
кездегі мәртебесі мен болашақтағы мақсаттарын 
үйретеді.

Advances in Cyber Security
Информатика

Киберкеңістікте қауіпсіз экожүйенің құрылуы 
сынды практикалық білімнен қысқаша шолу 
жасалған. Киберкеңістікте азаматтарды 
қорғау туралы заңнамамен қамтамасыз ету; 
кибер экожүйемен стратегиялық саясаттың 
байланысындағы сұрақгардың шешімін 
қарастырған.

Oxford Bibliographies Online (OBO)-Бұл 
ғылыми әртүрлі пәндерді жариялайды. Әрбір 
мақалаға белгілі бір білім саласындағы беделді 
аннотацияланған басшылық пен жетекші 
ғалымдардың кіріспесі кірістірілген. Қосымша 
ақпаратты тегін тараудың үлгілерінен алуға болады.

5-летняя годовщина OBO -  Біздің 
кезекті жылдық мерекені атап өту барысында 
шефредакторымыздың таңдауымен жинақталған 
тегін библиографиялық көмек береміз.

Environmental Engineering
Наука об окружающей среде - Қоршаған 

ортаның адам өміріне тигізетін зиянын төмендетуге 
бағыігалған инженер-экологтардың күш сала 
жұмыстануы.

Oxford Journals Maths & Physical Sciences 
Collection-олардың қатарына жоғары деңгейлі- 
Journal of Petrologу журналын, белгілі теориялық 
және қолданбалы математика, статистика, логика, 
компьютерлік ғылымдар саласы, медициналық 
физика , сонымен қатар «адамзат-компьютер 
қатынасы » сынды жаңа білім саласына қатысты 
жрналдар кіреді.

VSI s-Оқырмандар назарын көкейкесті 
мәселелерге аударады. Жарияланымның 
тақырыбы химия, материалтану және 
математика.TEM

Осы күзде Oxford Reference- ғылым саласы мен 
технологиядан бірнеше жарияланымдары, A Dictio
nary of Physics. қосылды.

FEMS Microbiology Reviews,Molecular Biology 
and Evolution, и Behavioral Ecology журналында 
біздің ғаламшарымыздың алуан-түрлі мәселелері 
қарастырылады.

Ғылыми кітапхана
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Бодандыққа қарсы  
ж ойқы н бұлқы ны с

Суық желі желтоқсанның ызғарлы,
Көкіректе мұңға толы із қалды.
Жас боздақтар бас көтерген ортада, 
Аяусыздан, шаншып басып тасталды.

Қайсар жүрек, жастар шықты алаңға,
Әділдікті ту ғып ұстап санаға.
«Қазақ» елін қазақ қана басқарсын,
Деп ұрандап, көтерілді сол маңда.

Теңдік іздеп, бас көтерген жастарды. 
Аямастан жас өрімдей қыздарды,
Шаштан сүйреп таяқтады, қорлады. 
Көздерінен қызыл қанды сорлатты,
Ал жігіттер опа болды, тапталды.
Қазақ деген абыройлы елімнің,
Азапталды қайсар ұл мен қыздары.

Желтоқсан көтерілісі - ол қазақ халқының 
тарихында болған ақтаңдақтардың бірі де 
бірегейі.Сол бір ызғарлы үш күн әлі де көкейден 
кетер емес. Еске түсе қалса, жүрекке найзадай 
қадалады. Бұл қаралы күн қазақ халқының басына 
үлкен қасірет әкелді. Соның ішінде қазақтың ұл 
мен қыздарының қаны судай ақты.Қаншама жас 
қыршыннан кетіп, қаншама жазықсыз жұмыстан 
немесе оқудан қуылды. Олар бастарын құрбан 
етіп,құлдықтың бұғауын үзіп,отаршылдықтан 
босаған жаңа егеменді мемлекетті дүниеге 
келтірді. Біреу білер,біреу білмес, бірақ желтоқсан 
оқиғасы - шыңғырған шындық.

1986 жылдың 16 желтоқсанының Қазақ халқы 
үшін қасіретті әрі қасиетті күн екенін кез келген қазақ 
азаматының білмеуі мүмкін емес. Бейбіт қарусыз 
жастарды темір таяқпен,саперлік күрекпен,адам 
аулайтын иттермен қаруланған,өрт сөндіру 
машиналары және бронетранспортерлермен 
жарақтанған әскермен аяусыз басып, жаншып 
тастады. Қанға бөктіріліп басылған бодандыққа 
қарсы бұлқыныс-Желтоқсан оқиғасы - куллі

Кеңес Одағын оятты. Желтоқсанның ызғар желі 
Қазақстанның түкпір-түкпірін шарлап, құлдықтың 
бұғауын үзіп, отаршылдықтан босатты. Сол 
күндерде зәбір көрген жастардың арман- 
мақсаттарының адал екенін бүгінгі таңда кім 
де болса мойындап отыр.Алматы қаласында 
орналасқан 1986 жылғы желтоқсан көтерілісін 
еске алу монументін сол жылдары кұрбан болған 
қазақ жастарының құрметіне орнатты. Өздері 
өлгенмен армандары өлмеген батыл, ержүрек 
жас желтоқсаншыларымыз Қайрат Рысқұлбеков, 
Ербол Сыпатаев, Жансая Сабитова, Ләззат 
Асанова сынды көптеген жастарымыздың аттары 
тарих беттерінде алтын әріппен жазылары хақ. 
Жас желтоқсаншыларымыздың бірі қайсар 
рухты, өр тұлғалы «Халық қаһарманы» Қайрат 
Рысқұлбеков елі үшін өзін құрбан етті. Нағыз 
патриот, елінің аяулысы болған желтоқсан 
құрбанына арнап өзімнің ішкі тебіренісімнен 
шыққан жыр шумақтарымды арнаймын.

Еліміздің жастарына үлгісің,
Ешқашанда естен кетпес игі ісің.
Тәуекелді мұндай шеру болмаса,
Таппас еді қазақтардың белгісін.

Халқы үшін қиындыққа қаймықпаған ұланы, 
Көгіміздің самғап ұшқан қыраны,
Тағдарыңды кімге айтып налимын?
Қош бол, енді тәуелсіздік құрбаны.

Саған арнап жыр жазуды жөн көрем,
Жыр жазарда үлгі аламын мен сенен.
Не айтайын, жаның болсын жәннатта,
Саған салған топырағым осы өлең.

Айтөре Нығымет,
Құқықтану мамандығының 

1-курс студенті

Мен мемлекетімнің гүлденуі 
үшін не істей алам ы н?

Қазақстан деп аталатын мемлекет 
әрбір қазақ азаматының жүрегінен ойып 
тұрып орын алатыны сөзсіз. «Отанға 
деген тамаша асқақ сезімнен, тек қуыс 
кеуде адамдар ғана құр алақан қалады»
- деп орыстың ұлы ғалымы Иван Павлов 
айтқандай, мен де кеудемдегі Отаныма, 
еліме деген тамаша сезім імді мақтан етіп 
жазбақшымын. Тарихы тереңге тартқан 
қазақ елін туын Керей мен Ж әнібектей 
алып тұлғаларымыз 1465 жылы Шу мен 
Талас бойында тігіп , елді б ір іктір іп , 
құрған болатын. Небір қиыншылық пен 
ауыртпалықты бастан өткеріп, елімізді 
найзаның ұшымен, б ілектің  күшімен 
сақтаған ата- бабаларымыздың ұлы 
мақсатын біз жалғастырып келеміз. 1991 
жылы тәуелсізд ігін  алған мемлекетім із
- егеменді, азат ел. Тәуелсізд ік алғалы 
еліміз жоғары деңгейге көтеріліп, дамыған 
елу елдің қатарына енді. М емлекетім іздің 
тұғырлы әрі ғұмырлы болып келе жатқаны 
Н . Ә . Назарбаев секілді көреген көсем, 
Елбасымыздың арқасы. Содан соң елдің, 
ұлттың мүддесі үшін қызмет ететін 
Отаншыл ұрпақтың арқасы. Мақтан тұтар 
қасиетті тарихымыз, ұлан байтақ жеріміз 
бар б ізд ің ендігі мақсатымыз - мәңгіл ік 
еліміз Қазақстанды одан әрі гүлдендіріп, 
дамыту.

«Мен мемлекетімді гүлдендіру 
үшін не істей аламын?» -деген сұраққа 
жауап берерде кеудемдегі кішкентай 
жүрегімде Отаныма, мемлекетіме деген 
патриоттық сезім імнің қаншалықты 
жоғары екенін сезіндім. Тәуелсіз, аты 
күллі әлемге танылған, көркейіп келе 
жатқан мемлекетпіз. Оны одан әрі

гүлдендіру үшін мынадай қадамдар жасап 
көрмекш ім ін. Бірінш і, патриоттық тәрбиені 
арттыру, соның нәтижесінде жастардың 
туған тіл іне, тарихына, салт-дәстүріне 
құрметпен қарап, сүй іспенш іл ік сезімін 
ояту. Патриот дегенім із - Отанын сүю, 
ал Отанын сүйген әрбір адам еліне жаны 
ашып, Отанды қалай гүлдендіруд ің жолын 
іздейді. Екінш іден, Қазақстанды гүлдендіру 
жолында білімді, сауатты жастардың 
керек екені белгілі. Сондықтан, оқу - білім 
саласын арттырып, жоғары дәрежеге 
көтеру керек. «Беталысы күнде өзгерген 
алмағайып дүниеде адамзат үшін ешқашан 
өзгермейтін тем ірқазы қтар бар. Ол - білім! 
Ол - еңбек!» деген Елбасымыздың сөзі 
де біл імді болуды көздейді. Үш інш іден, 
елдің экономикасын арттыру, нәтижесінде 
Қазақстан ең дамыған 30 елдің қатарына 
еніп, әлемдік рынокта жоғары деңгейге 
көтеріледі. Қазақстан - бәсекеге 
қабілетті мемлекет. Әрі қарай да сондай 
болуы үшін экономикалы қ жағдайы 
мықты болуы керек. Қазақстандай 
мемлекетті гүлденд іру- менің және мен 
сияқты жастардың қолынан келетін іс. 
Елбасымыздың өзі «Болашақ - жастардың 
қолында» деп, жас буындарға үлкен сенім 
артып отыр. М емлекетті гүлдендірудің 
жолдары, амалдары өте көп. Ол үшін әр 
азамат қолынан келгенінше үлес қосып, 
еселей еңбек етуі шарт.

С ы м бат А м алова ,
тарих, экономика және құқық  

факульт ет і т арих мамандығының  
««Серпін» бағдарламасы бойынша оқып 

жат ырған 2-курс студенті

Бабадан қа.лған бақ -  
дәулет

«Махаббатқа нық қадам»
Халықаралық студенттер күніне орай 

Мәдениет және өнер факультетінде «Студенттік 
кездер-ай, бірге жүрген күндер-ай» атты 
апталық ұйымдастырылған болатын. Апталық 
аясында қараша айының 19-ыншы жұлдызы 
күні «Махаббатқа нық қадам» атты ойын-сауық 
шоу бағдарлама оздырылды. Бағдарламаның 
мақсаты -  студенттерге мерекелік көңіл күй 
сыйлау, сонымен қатар бағдарламаға келген 
сері жігіттің арманындағы ару қызды табуына 
көмектесу. Ойын-сауық шоу бағдарламаның 
басты кейіпкері М.Өтемісов атындагы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Педогогика және психология факультетінің дене 
шынықтыру және спорт мамандығының 2-курс 
студенті Күнтуғанов Рустам Жұмагелдіұлы 
болды. Бағдарламаға қатысушы арулар - 
Мәдениет және өнер факультетінің студенттері. 
Ойын-сауық шоу бағдарламаның шарты 
бойынша әр бөлім сайын сері жігіт 1 арумен 
қош айтысып отырды. Бағдарлама төмендегі 
бөлімдерден тұрды:

1) «Хош иіс» бөлімі. (Арулардың күнделікті 
пайдаланатын әтірін бас кейіпкер өзіне ұнайтын 
хош иісі арқылы тандайды).

2015 жылдың 10 желтоқсан күні қазақ филологиясы кафедрасы филология 
ғылымдарының докторы, профессор Тәтжан Мақсымұлы Тілеужанов 
атындағы фольклорлық-этнографиялық кабинеттің бүгінгі күн талабына 
сай қайтадан жасақталып, ашылу рәсімін өткізді. Жиынға университеттің 
ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар ісі жөніндегі проректоры, 
п.ғ.д., профессор Ғ.И.Имашев, ардагер ұстаз М.Жолдықайырова, ғалымның 
ұлдары -  Ерболат пен Ержан Тілеужановтар, кабинет жетекшісі ф.ғ.к., доцент 
Р.Мұхамбетқалиева, ұстаздың алдын көрген сол жылдардағы шәкірттері -  
ф.ғ.к., доценттер Ж.Шайекенов, А.Ниязғалиева және кафедра оқытушылары -  
ф.ғ.к., аға оқытушы Қ.Аронов, Ардахан университетінің доктаранты Н.Ахатова, 
магистранттар мен студенттер қатысты.

2) «Махаббат тағамы» бөлімі. 
(Ханшайымдар дайындаған тағамнан сері жігіт 
дәм татып көріп, бір арумен қош айтысады).

3) «Сүйікті хоббиім» бөлімі. 
(Қатысушыларымыз өздерінің хоббиін алып 
келеді).

4) «Сиқырлы сыйлық» бөлімі. (Кейіпкеріміз 
арнап алып келген сыйлықтармен танысып, тағы 
бір қатысушыны бағдарламадан шығарады).

5) Шоуымыздың соңғы шешуші бөлімі 
«Махаббат вальсі». (Бұл бөлімде кейіпкеріміз 
бағдарламада қалған екі арумен көзі байлаулы 
күйінде билеп, өз арманындағы аруды 
тандайды).

Қорытындысында бас кейіпкеріміз Рустам өз 
аруын жолықтырды. Бағдарламның кейіпкеріне 
арнайы дайындалған комедия жанрындағы 
«Побег из аула» деп аталатын киноға екі билет 
ұсынылды.

Ұйымдастырушылар:
Ж.А.Бактыгалиева мен Бекмұратова.А.Б.
«Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығының 

3-курс студенттері

Жақсы істің модераторы болған кафедра 
меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент З.Мүтиев 
келген қонақтарға «Қош келдіңіздер!» 
айтып, алғы сөзді университеттің ғылыми 
жұмыс және халықаралық байланыстар ісі 
жөніндегі проректоры, п.ғ.д., профессор 
Ғ.И.Имашевқа берді. Ғалым-басшы «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы -  халық 
руханиятының қайнар көзі» тақырыбында ой 
қозғап, профессор М.Тілеужановтың қалдырып 
кеткен мұралары талай ұрпаққа азық болар 
баға жетпес құнды мұра екендігін атап 
көрсетсе, көп жылдар кабинетке жетекшілік 
еткен, ұстаздың үміт еткен шәкірттерінің 
бірі, бұл күнде өзі де студенттердің сүйікті 
ұстазына айналған доцент Роза Қазиқызы 
«Бабадан қалған бақ-дәулет» тақырыбында 
баяндама жасады. Ұстаз «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы 2004 жылы 
Елбасының бастамасымен қолға алынса, 
көреген Ұстазының бұл іске осыдан 50 жыл 
бұрын көңіл бөліп, ел ішінен, Батыс Қазақстан 
аймағынан ауыз әдебиетінің сан алуан 
үлгілері мен әшекей бұйымдарын жинастыруға 
студенттерді жұмылдырып, нәтижесінде 
облыстық өлкетану мұражайы мен университет 
мұражайының экспонатын толтырған қазақтың 
сәндік өнерінің «Айнасына» айналған дүниелер 
екенін айта келіп, ұлық Ұстаздың адамгершілік- 
адами қасиеттерін әңгімеледі. Бүгінде 
университет оқытушыларының аузында жүрген 
«Университет -  әкем, кафедра -  шешем» 
афоризмінің авторы, университетте 75 жыл 
еңбек еткен ұстаздардың ұстазы Мерует 
Жолдықайырова профессорды «Сегіз қырлы, 
бір сырлы азамат еді» деп есіне алып, студент 
кезінде «Қазақ тілінің практикумынан» сабақ 
бергенін, сол кездің өзінен ерекше қабілетті, 
табанды, ізденімпаз студент болғанын, 
соның арқасында «Сталиндік степендия» 
иегері атанғандығын ерекше ықыласпен

әңгімелесе, кеш қонақтары Ерболат пен Ержан 
Тілеужановтар еке туралы толғаныстарымен 
бөлісті. Әкелерінің темірдей тәртіпті талап 
еткен жан болғанымен, балалары мен 
немерелері үшін асқан қамқор және жанашыр 
әке болғандығын тебірене естеріне алды.

Ал менің ұстаз болып қалыптасуымда 
профессор Тілеужановтың да, оның жары 
мұғалім-әдіскер, «ҚазССР-і оқу ісінің үздігі» 
Жәрия Әйтімованың алар орны ерекше. Олай 
дейтінім, Жәрия апай С.Сейфуллин атындағы 
№11 қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ берсе, Мәтжан ағайдан 
институтта дәріс алдым. Кейін институтқа 
оқытушы болуға шақырған да, ғылым жолына 
салған да, ғылыми жұмысымды қорғауда 
рухани қолдаушым болған да Ұстазымның 
өзі болатын. Әттең, Ұстазымызбен бірге 
қоянқолтық еңбек ете алмадық, өйткені сұм 
ажал шеңгелін ерте салып, ойламаған жерден 
қапияда айырылып қалдық. Бұл 1995 жыл 
болатын. Биыл ағайдың өмірден озғанына 
20 жыл болады екен. Зулап жатқан өмір-ай 
десеңші, бірақ Тілеужанов қалдырған асыл 
мұра жоғалмақ емес! Кеш соңында бірнеше 
жыл кабинетке жетекшілік еткен, қордағы 
материалдарға көздің қарашығындай қарап, 
қамқоршы болған, кабинеттің талғаммен 
заманға сай қайта жасақталуына өзіндік үлес 
қосқан доцент Роза Қазиқызы еңбектен қол 
үзбегенімен «жол -  жастардікі» деп Ұстаз 
аманатын кафедраның жас оқытушысы 
Нұрсәуле Кәкімжанқызы Ахатоваға тапсырып 
тұрып: «Шаңыраққа ие бол» деп киіз үйді табыс 
етті. Ендеше, профессор Мәтжан Мақсымұлы 
қалдырған «Асыл мұра» болашағымыз - 
жастардың қолында.

Ақзия Әділқызы,
қазақфилологиясы 

кафедрасының доценті
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Мен Президент Нурсултан Н азарбаевты біздің зам ан дастар ы м ы зды ң  ұлы  
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к ө р ік т і А стананы  т у гы зд ы , Қ азақстанны ң болашагын қалы п тасты р уд а
Шимон ПЕРЕС, Израиль Президенті

Ата - бабамыздың сан ғасырлар аңсаған 
тәуелсіздігіне қол жеткеніне де 24 жыл 
толып отыр. 24 жы лды ң ішінде еліміз ауыз 
толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетті. 
Спорт саласы болсын, мәдени, саяси, 
экономикалық жағынан болсын еліміз 
алға қарай дамып келеді. Елбасымыздың 
алға қойған мақсаттары бойынша еліміз 
2050 жылға дейін бұдан да жоғары деңгейге 
жетері анық. Елбасымыз "Б ір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ" жолдауында ұсынған 
"М әңгіл ік ел" идеясы- болашаққа жасар 
қадамдарымыздың нақты жоспары. 
Көрегенді Елбасымыздың осы кезге дейінгі 
жасаған 5 және 10 жы лды қ жоспарлары 
да үлкен нәтижелерге жетіп отыр. Бұл- 
басш ының көреген саясатының арқасы.

"Әлемде қанша мемлекет болса, 
сонша билеуші бар" - деген пікір бар. Бірақ, 
солардың арасынан бірнеше онжылдықтар 
мен ғасырларда біреуі ғана суырылып 
алға озып, адамзатты өзіне қарата алатын 
көшбасшыға айналары хақ. Уақыт кеңістігінде 
барлық қажеттіліктерді жинай алғандары ғана 
өсіп шығады. Мысалға айтар болсақ, АҚШ 
мемлекетінде осы кезге дейін 40-тан астам 
президент қызмет атқарды. Бірақ солардың 
ішінде санаулылары ғана танымал және ел 
сыйлайтын тулғаға айналды. Осындайда, 
қиын кездерде алып мемлекетті басқарып, 
үлкен дағдарыстардан шығарып қана қоймай, 
сонымен бірге бүкіл дүниежүзілік деңгейде 
ерекше маңызды қызметтер атқарған Франклин 
Рузвельтті атап өтуге болады. Бір кездері 18

жасар Франклин Рузвельт мемлекеттік қызметке 
орналасқаннан соң "Анашым, болашақ АҚШ 
президентін қуттықта!" - деп қушағын жая 
умтылған суреті бүкіл әлемнің газеттерінде 
басылып шықты. Сол сәтте, сол суретті өмірге 
әкелген суретші бір ғана осы туындысы арқылы 
жиналған гонарарларымен миллионер болып 
кетсе керек. Себебі, Франклин сатылап өсе 
берді. Ақыр аяғында, айтқаны келіп, АҚШ 
президенттігіне сайланды. Оның еліне сіңірген 
ерен еңбегі әлі күнге дейін аңыз әңгімедей 
айтылып келеді. "Көреген басшы елді өсіреді, 
күшті майдан ерді өсіреді" - деп халық 
нақылында айтылғандай, еңбегі арқылы оны 
бар әлем мойындады, қурметтеді. Сол сияқты 
біздің еліміздің көреген, әлем мойындаған 
басшысы - Нурсултан Әбішулы Назарбаев та 
Рузвельт секілді елінің дамуына елеулі еңбек 
сіңіріп келеді.

Байқап отырсақ, біздің Нурсултан 
Әбішулының Қазақстан Республикасын 
қурудағы еңбегінің жемісті болуы оның білімі мен 
тәжірибесінің, іскерлік ауқымының және оның ой 
өрісі мен дүниетанымының, саяси устанымының 
жоғарғы талап деңгейінде болуында секілді. 
Н. Назарбаев үшін қарапайым металлургтің 
муң- муқтажы бес саусағындай аян. Өйткені, 
ол еңбек жолын домна пешінің металл балқыту 
цехындағы жумыстан бастаған. Н. Назарбаев 
үшін ауылдағы малшылар мен диқан 
қауымының да муң - сыры, мақсат - мураты 
жумбақ емес. Себебі, ол ауыл шаруасының 
отбасында туып өскен, орта білім алған азамат. 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін енді

алып жатқан кезде, ауыр жылдарда елді түзу 
жолға сала алды. Еліміздің территориясын заң 
жүзінде айқындап, төл теңгемізді айналымға 
енгізіп, қазіргі кезде сән-салтанаты келіскен ел 
астанасының іргетасын қалады. Әлем елдерімен 
дипломатиялық қатынас орнатып, Қазақстанды 
әлемге демократиялы ел ретінде таныстырды. 
Әлемнің алпауыт елдері Қазақстанға жаңа 
көзқараспен қарай бастады. Бірінші болып 
ядролық сынақтардан бас тартқан ел екенімізді 
де бүкіл жер жүзі халықтары біледі. Тізбектей 
берсек, Елбасымыздың көреген саясатының 
арқасында жеткен жетістіктеріміз өте көп, бола 
береді де.

Осыдан бірнеше жыл бурын, Елбасымыздың 
еңбегі бағаланып, 1 желтоқсан - Туңғыш 
Президент күні болып бекітілді. 24 жылдан 
бері ресми түрде президент қызметіндегі 
Нурсултан Әбішулын халқы да қолдайды. 
Осы кезге дейін қаншама кезекті, кезектен тыс 
сайлаулар болса да, халық әлі күнге дейін 
Елбасын таңдап, қолдап келеді. "Қазақстан- 
2050","Қазақстан-2030" т.б стратегиялық 
жоспарлары өз орнымен орындалуда.Қазір 
Қазақстанды бар әлем таниды, бәрі де қушақ 
жая қарсы алады.Бул дегеніміз- "Тау тулғалы 
қайраткердің" жоспарының орындалып 
жатқанына дәлел.

Айдана Дузбасова,
тарих, жкономика және 

құқық факультеті, 
5В020300 тарих мамандығының 

07203 - топ студенті

Тамыры терецде жатқан қазақ қүқыгы
«Атаның баласы болма, адамның баласы бол», «Алажағың кетсе де, айтажағың 

кетпесін», «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» деп келетін қазақ мақалдарының 
негізіне көңіл бөлсек, халқымыздың турашыл, шындықты жақтайтын мәрт халық 
екенін көруімізге болады. Неше ғасыр өмір сүрсе де, қандай қуғын-сүргінде, 
аштық пен аурулықта, өлім мен өмір ортасында жүріп те ертеңгі күнге деген жүрек 
үміті өшпеген. Абзал ақсақалдар халқымыздың бай ауыз әдебиетін жүрегімен 
сүйіп, зердесінде сақтаған, оны көркем қалпында келесі ұрпаққа жеткізіп отырған. 
Сонымен бірге, зейінділік пен тапқырлық әдебиетке деген жүйріктіліктен ғана 
емес, сахараға тән өмір заңдарынан да көрінеді. Ол заңдар өте ертеден бастау 
алған.

Ғундар мен үйсіндер, қаңлылар мен 
сарматтар өмір сүрген дәуірлерде-ақ усақ 
қылмыстар үшін айыптының бетін тілсе, ауыр 
қылмыстар үшін өлім жазасына кесілген. Бул 
тәртіптің негізгі мақсаты -  кейінгі урпаққа осы 
қылмысты қайталатпау, тыю, өнеге болатын 
сабақ беру. Кейін неше заман өтіп, қандай 
жаугершілік заман болса да мәрт те қайсар 
ата-бабаларымыз дала заңын бузбаған, одан 
тайқыған адам тиісті жазасын алған. Бул заңдар 
өмір мен турмысқа орайластырылып, адам 
психологиясын дөп басатын, халықтың салт- 
дәстүрімен сабақтаса отырып өте байыпты 
жасалған. Өкінішке орай, жазба үлгіде емес, 
көбінесе ауызша түрде жүзеге асырылған.

Бертін келе, жазба әдебиеті пайда 
болғаннан кейін жазылған қазақтың дербес 
заң жиынтығы -  «Қасым ханның қасқа жолы» 
шықты. «Қасым ханның қасқа жолы» хандық 
дәуірдегі әдет-ғурыптық заң ережелерінің 
жиынтығынан турған. Бул заңдар билік 
іргесін мықтап устауға да, діни көзқарастағы 
буқараға да, әлеуметтік мәселелерді шешуге 
де өте ыңғайлы болды. Қуран талаптарына 
да қайшы келмегендіктен қожа-молдалар 
халыққа насихаттады. Заң ережелеріне: мүлік 
заңы (жер, мал-мүлік дауы); қылмыс заңы (кісі 
өлтіру, талау, урлық, шапқыншылық); әскери 
заң (аламан міндеті, ердің, тулпар аттың қуны, 
қосын жасақтау (әскер)); елшілік жоралары 
(шешендік, елшілерге сыпайылық, әдептілік); 
журтшылық заңы (ас, той, мереке, думан 
үстіндегі ережелер, салт-дәстүр ережелері) 
кіретін осындай бес тараудан турады.

«Қасым ханның қасқа жолы» атанған бул 
билік қағидасы өзгерусіз XVII ғасырға жетті, 
«Еңсегей бойлы ер Есім» хандық қурғанда 
«Есім ханның ескі жолы» деген жаңа атқа ие 
болды, аздап өзгеріске ушырады, бірақ дала 
халқын біріктіруде, тәртіп сақтап, жазалауда 
үлкен міндет атқарды.

Кейін Тәуке ханның тусында (1680-1715) 
билер кеңесі кезінде бул заң жақсы сақталды. 
Қазақтың «Тура биде туған жоқ, туғанды биде 
иман жоқ», «қара қылды қақ жарды» деген 
сөздерінен турашыл, шындықты сүйетін, сөзге 
тоқтайтын халық екенін көреміз.Тарихи-саяси 
жағдай шиеленісіп, қалмақ шапқыншылығы 
өршіп турғанда осы ережелерге екі тарау қосып, 
«Жеті жарғы» («Жеті хақиқат») деп аталатын 
Тәуке ханның сахара халқына арналған жаңа 
заңы шықты. Қазақтың өз ішінде заң ережелері

болмағандықтан, әрі бул ережелер жинағы 
бар талап-тілекті қанағаттанарлық деңгейде 
болғандықтан узақ пайдаланылды. Бул заңды 
Тәуке хан қазақтың барша би-шешендерімен 
бірлесіп, ел жағдайын ескере отырып шығарған. 
«Қанға қан, жанға жан» тәртібі жойылып, қун 
төлеу заңы енгізілген. Халықты қантөгіске емес, 
келісуге бастаған. Ердің қуны -  1000 қой, әйел 
қуны -  500 қой, ал ақсүйектер 7 есе артық 
төлеген.

Қазақ арасында ¥лы жүзде -  Төле би, Орта 
жүзде -  Қазыбек би, Кіші жүзде -  Әйтеке бидің 
беделі күшті болған. Олар барша абыройын 
қазақ елін жумылдыруға, уйытуға, ынтымақ- 
бірлікте болуға жумсаған. Атақты Қаз дауысты 
Қазыбек бидің Қонтайшыға берген жауабы 
шешендіктің хас үлгісі ғана емес, оның бірнеше 
жас жігіт пен қызды, мал-мүлікті, ердің қунын 
талап етуі - ең бастысы, душпанға кеуде 
бастырмай, қазақ деген елді таныта, мойындата 
білуі -  осы ереженің негізгі міндетін атқарып тур.

Кейін патшалық Ресей Батыс, Шығыс 
Сібірді біртіндеп бағындыру мақсатын қойып, 
реформалағанда Ш.Уәлихановтың: «Батыс 
Сібір қазақтарының реформасына ең басты 
нәрсе -қазақтардың қолына жер дауы, жесір 
дауы, ер қуны сияқты дауларды өздерінің ішінен 
шешуге қалдыру керек» деген усынысы бар. 
Кейін бул усыныс қабылданып, біраз уақыт 
болыс-билер өз ішінде осы дауларды шешіп 
жүреді. Бірақ уақыт өткен сайын билік тізгінін 
өз қолына алған патшалық Ресей билеушілері 
кейін өз заңдарын енгізеді, ол әрине, қазақ 
үшін жат, қатал заң болатын. Ең бастысы - 
абақтыға қамау, «итжеккенге» айдату болыспен 
ерегіскен, шындықты айтқан небір ерлердің 
жігерін жасытты.

¥лы Қазан төңкерісі тусында бай, кедей деп 
халықты 2 тапқа бөлу, әйел теңсіздігі, жердің 
үкіметтікі болуы, жеке меншіктің жойылуы 
сияқты заңдар халықтың ой-санасын мүлдем 
өзгертті. Халық бул процестерді дурыс түсінбей, 
дағдарысқа ушырады. Алаш зиялылары 
сәбидей аңқау, өмір көшінен кенже қалып келе 
жатқан туған халқына жан-жақтан көмектесуге, 
сауаттандыруға тырысты. М.Дулатовтың :

«Ана қырда татар тур, басқалармен қатар
тур,

Мына қырда қазақ тур, бастарында 
азап тур», «Оян, қазақ!» деп жанталасуы 
да осы кез болатын. Кеңес Үкіметі орнаған 
соң да Конституция бірнеше рет өңделіп,

толықтырылды. Тек нағыз тәуелсіз, бірнеше 
ғасыр армандаған ҚР туңғыш Конституциясы 
1993 жылы қаңтарда қабылданды. Алайда, 
бул Конституция толықтырулар мен 
өзгертулерді қажет етті. Кейін 1995 жылы 30 
тамызда бүкілхалықтық референдумда ҚР 
жаңа Конституциясы қабылданды. Онда ҚР 
демократиялық, зайырлы, қуқықтық мемлекет, 
оның ең басты қундылығы -  адам , оның өмірі, 
қуқығы мен бостандықтары деп жазылған. 
Мемлекеттік тілі -  қазақ тілі, ресми тілі -  
орыс тілі. Басқару формасы -  Президенттік 
Республика. Жоғары Заң шығарушы органы
-  Парламент. Ол екі палатадан: Сенат және 
Мәжілістен турады. Атқарушы билік қызметін
-  Республика Үкіметі атқарады. Сот билігін 
сот органдары атқарады. Президент -  
мемлекет басшысы. ҚР Туңғыш Президенті
-  Н.Ә.Назарбаев. Ел Президенті 1997 жылдан 
Қазақстан халқына Жолдауларында халықтың 
әл-ауқатын арттыратын, саяси турақты, 
тәуелсіз елге айналдыру мақсатында узақ 
мерзімді стратегиялық даму бағдарламаларын 
усынуда. Осы бағдарламаларды жүзеге асыру 
үшін Қазақстан халқы еңбек етуде. Еліміз 20 
жастағы жігіттей жас, жігерлі, азат, батыл. Біз 
де өз елімізбен, Президентімізбен, ақылды 
жастарымызбен мақтанамыз. Болашақта Абай 
атамыз «сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап 
та, бар қалан» дегендей, елімнің әділ, ақылды, 
патриот заңгері болсам деймін.

Назерке Тұрарбек,
08201-топ, «Құқықтану» мамандығы

Факультет 
жаңалықтары
Қазанның 26 күні Тарих, қуқық және 

экономика факультетінде «Қуқықтық саясат 
және қуқықшығармашылық технологиясы: 
теория және тәжірибелік мәселелер» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек 
үстелдің мақсаты - қуқықтық саясаттағы 
тәжірибе мен теория арасындағы байланыс, 
қазіргі замандағы қуқықтық технологиялар 
және даму мәселелері, Еуразиялық 
экономикалық одақтар арасындағы 
заңнамалық байланыстарды қарастыру.

*  *  *

2015 жылдың 17 қараша күні "Қазақстан 
тарихы" кафедрасынының аға оқытушысы, 
тарих ғылымдарының кандидаты 
Ш.А.Айдарованың жетекшілігімен 5В020300 
мамандығының 07203 - топ студенттері 
Батыс Қазақстан облыстық тарихи- 
өлкетану муражайына экспедицияға барды. 
Муражайға сапар «этнология» пәнінен 
лекцияны бекіту мақсатында жасалды. 
Муражайды аралау барысында студенттер 
тарихи жәдігерлерді тамашалап, олар 
туралы экскурсия жүргізушіден көптеген 
мәліметтер алды.

*  *  *

12 ноября 2015 года кафедрой Истории 
РК факультета истории, экономики и права 
была проведена интерактивная лекция на 
тему “ История ЗКО и города Уральск". Лекция 
по предмету "История городов Казахстана" 
для студентов II курса специальности 
5В020300 история, 07203 прошла под 
руководством кандидата исторических наук 
А.С.Байбулсиновой.

Студенты составили ассоциограмму на 
тему " ЗКО", модуль акима города (пожелания, 
и. т. д), идеальный портрет города Уральска. 

*  *  *

Халықаралық студенттер күніне орай 
Тарих, экономика және қуқық факультетінде 
мемлекеттік және жергілікті басқару 
мамандығының уйымдастыруымен
«Студенттік қызыққа толы мол жылдар» атты 
мерекелік кеш болып өтті.

Аға оқытушы Янтурсина Зульфара 
Юмагазиевнаның басқаруымен өткен бул 
кеште әсем ән шырқалып, би биленді, түрлі 
ойындар уйымдастырылды. «Студенттік 
өмір» тақырыбында бейнеролик пен «Бір 
үйдің баласындай» атты презентация 
көрсетілді.

*  *  *

1 желтоқсан -  Дүниежүзілік СПИД- 
ке қарсы күрес күні. Осыған орай Тарих, 
экономика және қуқық факультетінің топ 
старосталарының уйымдастыруымен
«СПИД -  ХХІ ғасырдың індеті» деп аталатын 
апталық өтті.Әл-Фараби бабамыз: «Адам 
денесінің жетілуі -  оның денсаулығы, егер 
денің сау болса, онда оны сақтамақ керек, 
ал егер сау болмаса, онда оны сауықтыру 
керек» деп айтқанындай, адам үшін бірінші 
байлық -  жанның, тәннің саулығы болып 
табылады. Аталмыш апталық аясында 1-2 
курс студенттері арасында эссе және сурет 
байқауы, 3-4 курс студенттері арасында 
түсіндірме жумыстары мен сауалнама 
жүргізілді. Эссе байқауының нәтижесінде 
қуқықтану мамандығының 1-курс студенті 
А.Ж.Дузбасова 1 орынды, 2 және 3 орынды 
осы мамандықтың 1-курс студенттері 
А.К.Утепова мен Ә.Т.Хайруллина иеленді. 
Сурет байқауында өзінің ушқыр қиялымен 
ерекшеленген қуқықтану мамандығының 
1-курс студенті А.Гарифуллина 1 орын 
алса, 2 және 3 орынмен осы мамандықтың 
1-курс студенттері Н.Д.Төлегенова мен 
Г.Тілегенова марапатталды.

*  *  *

20 қараша күні СПИД орталығынан келген 
арнайы педагог маман Г.К.Умбетова 1-4 курс 
студенттерімен кездесіп, АҚТҚ, ЖҚТБ туралы 
көптеген мәліметтер айтты.
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Торжество в честь Дня Независимости

14 декабря в Казахском областном 
драматическомтеатре прошло торжественное 
собрание коллектива ЗКГУ им. М.Утемисова, 
посвященное Дню Независимости.

Перед началом торжественного 
собрания коллектив и гости ознакомились с 
выставкой достижений университета, которая 
расположилась в фойе театра. Здесь можно 
было увидеть работы мастеров прикладного 
искусства и живописцев, печатные издания 
ученых, медали -  свидетельства спортивных 
побед спортсменов и многое другое, чем 
по достоинству может гордиться коллектив 
университета.

Торжественное собрание открыл проректор 
по науке и международным связям, д.п.н. 
Г.И.Имашев. В своем докладе рассказал об 
историческом значении Дня Независимости 
для народа Казахстана с экскурсом в историю и 
параллелями с современностью.

Официальную часть продолжил ректор 
ЗКГУ им. М.Утемисова, д.п.н., профессор 
А.С.Имангалиев. Асхат Салимович поздравил 
коллектив университета с праздником -  
Днем Независимости. В своем выступлении 
он обратил внимание на успехи коллектива 
университета, которые сделали возможным 
занять в рейтинге среди 55 вузов страны

достойное 9-ое место. Много 
добрых слов было сказано 
в адрес многоуважаемых 
ветеранов войны и труда -  
преподавателей, которые все 
свои силы, весь свой опыт 
продолжают отдавать молодому 
поколению -  студентам. 
Ряд преподавателей были 
отмечены благодарственными 
письмами от имени ректора, а 
также самым достойным были 
вручены ценные подарки от 
руководства и профсоюзного 
комитета ЗКГУ.

В честь государственного 
праздника факультетом
культуры и искусств был 
дан незабываемый концерт 
с участием студентов и 
преподавателей. Концерт стал 
настоящимбесценнымподарком 
для всех присутсвующих в 
замечательном зале театра.

The program of academic mobility 
at M. Utemisov West Kazakhstan State University

Annually the staff of the Се^ег of Bologna Process intensively provides presenta
tions at all the faculties of the university focused on the information about activities of 
the Сenter, such as opportunities to study one term abroad at partner-universities: in 
Kazakhstan, foreign and neighboring countries.

Thus, due to the program of academic mobil
ity the two students from Mississippi Valley State 
University - Kevion Young and Ashley Watts -  suc
cessfully passed an academic term since Sep
tember 12 to December 19, 2015 at M. Utemisov 
WKSU. They demonstrated willingness to com
plete a course in our country to gain not only scien
tific knowledge, but also the idea of Kazakhstan, its 
culture and traditions. At the moment Kevion and 
Ashley have mastered several courses according 
to the specialty “Chemistry”, and also studied a 
course “Scientific research” under the supervision 
of our professors. A special progress they demon
strated in learning Russian language with T. Nuru- 
sheva - a senior teacher of the Department of For
eign Languages. Under her supervision they could 
master the basic communicative skills in a relative
ly short time and filled their vocabulary.

- Within the framework of the course I put ex
periences in chemical laboratory of the university 
investigating blood enzymes, - says Kevion. As for 
Ashley, she makes a serious research on plants 
which are natural biological indicators of the en
vironment. All the results of their research works 
will be appropriately issued and included into the 
American transcripts as the subject passed at 
WKSU.

According to Ashley and Kevion, from the first 
days they felt attention both from the students and

teachers at West Kazakhstan State University. 
Also, Kevion and Ashley were placed in the dormi
tory of WKSU.

- Living conditions differ a little from ours, but 
we quickly adapted. All the time there was an op
portunity to address to teachers. Since our arrival 
in Uralsk, all people were friendly and hospitable. 
Many say that it is a small city, but we declare that it 
not so. We arrived to Kazakhstan without a certain 
expectation from the people, landscape and even 
the University. Thanks to it, we could be able to en
joy surrounding us reality in full, and to estimate 
things such as they are, actually.

The particular interest was caused by culture, 
traditions of the Kazakh people. Pronouncing 
“beshbarmak” with pleasure, they looked happy 
with the kitchen that was new to them.

- We enjoyed each concert prepared for us. A 
transfer of culture by means of dance, clothes and 
musical instruments were magnificent, - shared 
Ashley Watts with her impressions after partic
ipating in cultural actions. -  The winter cold was 
the most terrible for us, residents of the southern 
state, but as it turned out, it was possible to endure 
in the environment of kind people. Every day of 
our stay in Uralsk was busy. Besides cultural pro
grams, we participated in scientific conferences of 
the faculties, filled up knowledge, learned Russian 
language with Tamara Nurusheva, worked in the

laboratory, for what we are grateful to our scientific 
supervisors -  Dr. Gumarov, M. and a senior teach
er of the Department of Biology and Ecology, M.S. 
Mamysheva, M.

At the final press conference Kevion and Ash
ley got souvenirs with symbolic of WKSU for a good

memory of their stay and study, including the rings 
made in national Kazakh style by masters of ap
plied art from the Department of Culture and Arts.

Dr. phil. Vladislav Zubkov,
Director of the Center of Bologna Process

Лучш ий студент -  из ЗК Г У !
Лучшим студентом Западно-Казахстанской области по итогам 2015 года 

был признан студент 4 курса факультета истории, экономики и права ЗКГУ им. 
М.Утемисова Ербол Ибрашев. 18 декабря в здании областной филармонии 
прошла церемония награждения лучших.

70 лет -  юбилей серьезный, и перед коллективом стоит задача отдать должное годам и 
опыту, душевной силе и профессиональному человеку, ставшего близким и дорогим для 
каждого из нас.

Для студента выпускного курса 2015 
год был насыщенным и активным. Ербол 
стал участником мероприятий городского, 
областного и республиканского масштаба, 
выступая во многих из них в качестве 
организатора. Благодаря поддержке ректората 
ЗКГУ им. М.Утемисова, он выезжал в Алматы, 
Тольятти (РФ), Москву (РФ).

-Для меня этот год был успешным. В городе 
Алматы, на VII Республиканской предметной 
олимпиаде по социологии я занял 2-е место, 
в городе Тольятти (РФ) на VI Международной 
деловой игре и конкурсе инновационных бизнес 
проектов «Business Holiday» в номинации 
«Социальное партнерство» был удостоен 
диплома 2-ой степени. Успешным было 
выступление в Москве на II международном 
студенческом форуме, где за доклад «Дети 
в годы Великой Отечественной войны 1941
1945гг.» мне был присвоен диплом 1-ой 
степени, - рассказал о своих достижениях 
Ербол. -  Поучаствовать в областном конкурсе 
меня подвигла победа в университетском «Жыл 
үздігі», посвященном Дню студентов.

У всех людей, свой рецепт успешности. 
У Ербола Ибрашева -  это с удовольствием 
заниматься любимым делом, и тогда награда 
обязательно найдет тебя.

Наш милый 
доктор

К человеку в белом халате отношение 
особое. Ведь нет ничего важнее здоровья. 21 
декабря студенты, преподаватели чествали 
день рождения врача медицинского пункта ЗКГУ 
Тыныштык Абдрахмановны Дусумовой.

В этот праздничный день в музее Тыныштык 
Абдрахмановна принимала - нет-нет, не 
подумайте, не больных! - поздравления от 
коллег и студентов. После окончания в 1968 
годк медицинского института в Актюбинске 
начинается ее трудовая жизнь во имя жизни и 
здоровья пациентов. И так до сегодняшнего дня.

Студенты -  главные посетители ее 
кабинета. Но и преподаватели -  мало ли что 
мжет случиться, подскочит ли давление или 
одолеет внезапная простуда -  порой становятся 
пациентами. Однако еще никто не был обделен 
вниманием Тыныштык Абдрахимовны. Ее советы 
по здоровому образу жизни, профилактике 
сезонных заболеваний передаются из уст в 
уста. Порой кажется, что болезнь отступает 
лишь благодаря вниманию врача, ее теплоте и 
участию.

Несмотря на занятость и череду 
конференций, поздравить юбиляра пришли 
ректор ЗКГУ им. М.Утемисова Асхат Салимович 
Имангалиев, проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам Туймеш

Малбагаровна Даришева. Букет прекрасных роз 
и теплые слова пожелания здоровья и счастья -  
лишь малая доля благодарности за беззаветный 
труд врача.

Признание коллег -  высшая награда 
для профессионала, признательные слова 
пациентов дороже вдвойне. С поздравлением 
выступила также руководитель отдела по 
воспитательной работе Альфия Сырымгожиевна 
Жаксыгалиева. Работая со студентами, врач 
лечит не только тело, но и души, внося свою 
лепту в воспитание наших студентов.

В завершение встречи, посвященной юбилею 
врача Т.А.Дусумовой, свои слова поздравлений 
и благодарности выразила руководитель музея 
«Махамбет» М.К.Есикенова.



Ступени успеха

Педагогами не рождаются. Но в 
характере человека, видимо, бывают уже 
заложены ростки будущей профессии. Не 
всем удается обнаружить в себе призвание. 
И счастлив тот, кто сумеет разглядеть в 
своих устремлениях, желаниях возможность 
наиболее полно проявить себя в жизни.

Таким счастливым человеком вполне можно 
назвать молодого преподавателя кафедры 
правовых дисциплин, магистра юриспруденции 
и общего стратегического менеджмента Инну 
Олеговну Юрову.

-Считаю, что
человек всегда должен 
расти, - делится своими 
мыслями о составляющей 
профессионального успеха 
преподаватель Юрова. -  
Нельзя останавливаться в 
развитии.

Инна Олеговна, после 
получения диплома
бакалавра юриспруденции в 
ЗКГУ им. М.Утемисова, где 
была одним из активистов 
-  руководила пиар-отделом 
«Связи с общественностью» 
р е с п у б л и к а н с к о г о  
студенческого движения 
«Альянс студентов
Казахстана» в Западно
Казахстанской области, 
продолжила образование в 
магистратуре Саратовской 
г о с у д а р с т в е н н о й  
юридической академии (РФ), 
а затем и РУДН в Москве. 
И сейчас ставит цель -  
получение ученой степени 
кандидата юридических наук.

Престижная, но довольно 
однообразная работа
в юридическом отделе 
филиала «Нурбанка» для 
девушки с широким кругом 
интересов и взглядов 
показалась тесной. Кроме 
этого, в жизни Инны Олеговны 

есть интересная деталь. В школьные годы 
она зачитывалась «Педагогической поэмой» 
А.С.Макаренко. Для нее это была не просто 
книга, а целый мир юношеских устремлений, 
творчества и мечтаний, возможность самому 
определять и строить свою жизнь. Несколько 
неожиданно для девушки, выросшей в эпоху 
капитализма. Нравственно-эстетический
идеал автора поэмы, выраженный в уважении 
к человеку и высокой требовательности к 
нему, в поэтизации творческого труда, нашел 
отклик в ее душе - абсолютно современной

и абсолютно адекватной молодой девушки. 
Возможно, именно это сыграло свою роль, 
когда перспективный юрист сменил работу в 
банке на преподавательскую деятельность.

-Защитить кандидатскую -  не самоцель. 
Но думаю, накопленные знания позволят 
мне реализовать поставленную задачу. Для 
успешного результата необходимо делать 
работу с удовольствием, не через силу. Работа 
в Запад но-Казахстанском академическом 
колледже «АТиСО» показала новые 
перспективы, я вдруг поняла, что мне нравится 
педагогика. Научить, найти подход к каждому 
студенту -  оказалось делом интересным. И 
сейчас, в ЗКГУ, студенты относятся ко мне с 
большим доверием.

Более того, на экзамене студенты стараются 
сдавать именно ей. Инна Олеговна не отпустит 
студента, не выудив от экзаменуемого ответа. 
Из глубин сознания даже самого ленивого 
студента с помощью наводящих вопросов, 
рассуждений и примеров из жизни, подчиняясь 
принципу «мы это проходили, ты знаешь», 
вытаскивает на свет знание ее предмета.

Не ограничиваясь лишь педагогической 
работой, с большим интересом продолжает 
научную деятельность. Участвует в издании 
сборника Международной научно-практической 
конференции к 20-летнему юбилею 
существования Конституции Республики 
Казахстан, в организации и проведении 
конференций, видео-мостов, 
семинаров, активно привлекая 
деятельности студентов.

Внешне очень мягкая и спокойная, Инна 
Олеговна с присущей ей деловитостью и 
основательностью организует прием студентов 
из России, приезжающих в ЗКГУ по программе 
академической мобильности. Она знакомит 
гостей с достопримечательностями Уральска, 
национальными традициями и национальной 
кухней. Причем бешбармак она готовила сама, 
удивляя как россиян, так и своих коллег своим 
мастерством.

Менеджмент, медиация, международное 
частное право в юриспруденции -  лишь малый 
круг вопросов, которым заинтересован молодой 
преподаватель. Участливость, широкий

интернет- 
к научной

кругозор, глубокие знания психологии человека, 
свободное владение казахским языком 
позволяют ей найти общий язык практически с 
любым человеком.

-Мне и вправду многие доверяют, 
рассказывая о сокровенном. По возможности 
стараюсь помочь или хотя бы выслушать. 
Иногда человеку, чтобы решить проблему или 
сделать выбор, достаточно выговориться. 
На занятиях по юридическим дисциплинам я 
стараюсь теоретические знания переплетать 
с практикой, решаем ситуационные задач, 
что помогает лучше усваивать предмет. 
Считаю, что необходимо увеличить кредиты по 
международному частному праву, т.к. возрастает 
международное общение -  торговля, бизнес, 
программы обмена в образовании.

Успех часто ассоциируется с усилиями. 
В случае с Инной Олеговной все иначе. 
Новые знания привлекают в жизнь молодого 
преподавателя необходимость узнать еще 
больше, без суеты и напряжения указывая на 
новые перспективы. А успех... Он непременно 
приходит к тем, кому по-настоящему интересно 
жить!

М. Джумагалиева

Главным администратором Гранд-бала в 
Уральске стал выпускник ЗКГУ им. М.Утемисова, 
талантливый организатор и смелый новатор 
Алпамыс Шаримов. Этот бал имеет под собой 
две замечательные идеи. Бал -  мероприятие 
благотворительное, и все средства, полученные 
от спонсоров и гостей, пойдут на поддержку 
детей с нарушениями слуха и речи. Кроме 
этого, все 100 участников бала войдут в 
состав волонтеров, которые будут работать на 
выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

На праздник были приглашены звезды 
казахстанской эстрады Жанар Дугалова, 
Макпал Исабекова, Димаш Кудайбергенов, 
Мусилим Тауекел, «Мисс Уральск-2015», 
модель Вероника Залата. В мероприятии 
приняли участие заместитель акима Уральска 
М.К.Сатыбалдиев, первые руководители 
компаний и предприятий города.

По словам Альфии Жаксыгалиевой, 
руководителя отдела по воспитательной

работе, дебютировавшей на балу, это было 
незабываемое событие как в жизни города, так 
и в жизни каждого участника бала.

-Это был праздник красоты, грации, 
доброты и великолепия. Мы готовы были 
репетировать до ночи, ждали этот праздник, и 
он превзошел все наши ожидания. Особенно 
радостно, что мы станем волонтерами на 
«ЭКСПО-2017», событии, которое ждут все 
казахстанцы. Я бесконечно рада, что приняла 
участие в таком грандиозном празднике, - 
сказала А.С.Жаксыгалиева.

Весь университет поздравляет 
победительницу -  королеву бала Анель 
Жарылгасову, студентку 3 курса 
специальности «хореография» факультета 
культуры и искусств, желает ей успехов 
в учебе и достижения высот в выбранной 
профессии.

Королем бала стал студент КазИИТУ 
Даурен Ахонов.

O f a a s ^ D  С ^ - в в в ^ Я Э

киващыомвваАиемЫ
1 9  декабря в  У р альске в  за л е  красивейш его здания  

“С алтанат сар ай ы ” состоялся грандиозны й праздник красоты  
и молодости. 5 0  пар -  девуш ки  и юноши от 1 8  до 29 лет -  
п о к азы вали  свое умение тан ц евать полонез и кадриль, причем  
п о к азы вали  аристократизм к ак  в  танце, так  и в  поведении и 
общении. Среди дебю тантов бала, пройдя строгий отборочный  
тур, долгие дни подготовки, вы ступ и ли  3 2  танцора из числа  
студентов и м олоды х сотрудников З К Г У .
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Меніц арманым
Арманыма сан жетпейді атасам, 
Ойлар қуған тізбегінен шатасам. 
Маңыздысы, мағынасы бірінші, 
Анашымның сүт ақысын ақтасам.
Білім алда, жолым жатыр жіңішке, 
Арманым мол, қулатпаймын еңіске. 
Мақсатым бар алып шығар асуға,
Сол арқылы жетсем деймін жеңіске. 
Арман,арман көрінбейтін жетекші, 
Қиырына талпындырып кетпекші. 
Арман-мақсат бір мүддеге уласса, 
Сонда мені бақыттырақ етпекші.

Казак, тілі
Ана тілі урпағыңмен жайнашы,
Қазақ тілі қазақтықтың айнасы. 
¥лттығымды умытпастай уғуға,
Көп деп білем діл мен тілдің пайдасы. 
Тіл дегенім - салттық сана, дәстүрім, 
Ұнатпаймын шубарланған пәс түрін.

Қурметтейтін қонағым бол қашанда,
Саған әзір әрқашанда әз төрім.

М ақтанамы н
Егемен ел атанса Қазақстан,
Қалайша арнамаймын оған дастан.
Қабыл ал жырмен салған өрнегімді,
Өлеңде бүршік жарған біздей жастан.
Мықты устап улттың тілін жақтағанбыз, 
Ежелден салт дәстүрді сақтағанбыз.
Ерлігін жырға қосып батырлардың,
Ұрпаққа үлгі етіп мақтағанбыз.
Бодандық өзгелерге беріп төрді,
Қазағым босты,көшті,аштық көрді.
Қиындық тағдырына басса мөрді,
Тәуелсіз ел болған соң қайта өрді.
Күлімдеп нурлы аспанда шаттанамын, 
Болашақтан бармақтай бақ табамын.
Заман тыныш,татулық үстем елде,
Туғаныма мен ылғи мақтанамын.

Назерке Сәлімжанова, 
филология факультеті, қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығының 1-курс студенті

I

Өнердің өзегіне айналған Алатау өлкесі біздің 
студенттерімізді қур жіберген жоқ...

Қазақстанреспубликасыныңтуңғышпрезиденті 
күніне арнайы , тікелей «Жандану» экономикалық 
қоғамының жетекшісі Әлия Назарбаеваның 
уйымдастыруымен «Мен жастарға сенемін!» атты 
потриоттық , республикалық байқауға еліміздің әр 
түкпіріндегі бетке устар жоғарғы оқу орындарынан 
600 студент қатысып , соның ішінде 200 студент 
суырылып Алматы қаласында оздырылған 
республикалық байқауға жолдама алған болатын. 
Қанша жас таланттың басын қосқан бул байқауға 
мәдениет және өнер фаультетінің мәдени тынығу 
мамандығының 2-курс студенті Бағила Игілік «Мен 
мемілекетімнің гүлденуі ушін не істей аламын?» 
атты тақырыпта прозалық эссе номинатциясы 
бойынша бақ сынаған еді. Бул номинатция 
бойынша 75 студент додаға түсіп, соның ішінде
10 студент арнайы сыйлықтармен марапатталды. 
Білікті де, білімді студенттерімен танылып жүрген 
Әл-Фараби атындағы қазақ ултық университетінде 
оздырылған бул байқауда Игілік Бағила «Нурлы 
ой» номинатциясын қанжығасына байлады. 
Бағиланы бағындырған жетістігімен қуттықтай 
отырып , талапты студентімізді мақтан етеміз және 
болашақта алар асуының биік боларына сенім 
білдіреміз.

Көкек ана
Жүргенім жоқ бақытқа қарық бола, 
Жүрегімде сенделеді ғаріп нала.
Күліп енді есігін ашпайды анық 
Алматыдай мен үшін алып қала.

Келеріңді біліп ем ана түбі,
Үзіліп үмітіңнің қара қылы.
Кешіре алмай жатсам, мені түсінерсіз, 
Азаматша емессіз ғой тар ақылы?!

Өмірді шетке теуіп оңды мынау,
Басыма салып кеттің шерлі буғау.
Қуыршақ қып өміріммен ойнадыңыз,
Керек болмас «кешір» деп енді жылау!

Естисің бе, өмірім өте нала,

Өте нала, саған айтам, көкек ана! 
Бауыр етін баласын тастағандар,
Қалу тиіс жалғыздықтан жеке дара!

Жазбасын енде сізбен көрісуге. 
Беймәлім боп жүре бер ел ішінде.
Бес күн жалған өмірде кешірмеймін, 
Келсеңдағы осынау он үшімде.

Бақытымды таптым мен басқа уядан, 
Шырқап қазір жүргем жоқ шер уяң ән. 
Өмір мені өгейсітіп кетседағы 
Өгейсінбед(і) бірақ мені өгей анам...

Кешірер ем, кешіру мүмкін болса, 
Бүгінде дәл өзіңдей жез бауыр бар. 
Кешірімге лайықсызсың, көкек ана, 
Жалғыз болу мәңгіге жазаң болар!..

Жатақхана
Жырақтап әке-шеше, дос-бауырдан, 
Асып өтіп сан түрлі тосқауылдан.
О, менің студенттік өмірім-ай,
Естелік боп қалатын жас шағымнан.

Шырқалып көңілімнің көркем әні, 
Жаныма өлең болды ең керегі. 
Қиналып ақша жоқта отырамыз, 
Жиналып әрбір үйдің еркелері.

Естілмейтін қайғылы үндер мүлде,
Ет үйреніп келеді бірден-бірге. 
Кейбіріміз көшеге қаңғып кетіп,
Кіре алмай қап жатамыз түнгі 11-де.

Жүректердің лүпілі жатақханам, 
Еркелеу мен әзілдесу шатақ маған. 
Білдірмей үнсіз жылап алып жүрміз, 
Тамағымыз урланғанда бутовкадан.

Студентпіз жанатын бағы нағыз. 
Уақытша сын өткелден арыламыз. 
Қазір үйді сағынып жүрген болсақ,
Төрт жылдан соң осы күнді сағынамыз.

Әкетай, уа менің кең далам, 
Жоқ сенің дәлме-дәл өлшеуің. 
Батылсың дедің ғой сен маған 
Мінезің емес пе ол сенің.

Қорықпай қулаудан қузыңнан, 
Ақиқат айтқанды қалаймын. 
Қалайша болмайын қызу қан 
Бойымда қаны бар адайдың,

Әкетай, басыңды қатырман, 
Қызыңыз өте әлсіз жан емес. 
Найза алып, жауына атылған 
Мен болам Зарина, Томирис.

Тірліктің арнасы тарында 
Қатерді жеңеді жалыным. 
Әкетай, уайымға салынба, 
Еркекке бергісіз аруың.

Если я вдруг умру, то знайте - 
Я не умела говорить о любви.

Я не умела говорить в глаза 
Про то чувство, что трогает души.
Я ненавидела эти слова.
Ваши слова, как лапша на уши.

Как говорят, что светлое чувство.
Как говорят, что сводит с ума.
Так говорят. Но все это грустно.
Я не верю в любовь навсегда.

Дайте музу, пожалуйста, дайте,
Меня разорвет изнутри. 
По-настоящему любят лишь матери. 
Все остальное - мгновенья любви.

2015г.

Ты знаешь, я немного замерзла.
Ты верни мне, пожалуйста, лето.
Я люблю те бархатные розы,
Что у бабушки цветут с рассветом.

Ты не волнуйся, я тепло одета.
Хотя иначе думают люди.
Ты верни мне, пожалуйста, лето.
Я возьму тепло в свои руки.

Я по кусочку раздам одиноким.
И посмотрю, как улыбаются мило.
И пусть каждый будет влюбленным,
И пусть у каждого будет взаимно.

Ну вот мои руки остыли,
И немеют пальцы без чувств,
И декабрь дышит мне в спину.
А я все любить не научусь.

Только жаль, меня никто не услышит,
И не вернут мне, конечно же, лето.
Мое тело не живет и не дышит,
А душа улетела на небо.

2015г.

Дайте музу, пожалуйста, дайте. 
Меня разорвет изнутри.

Первая встреча, знакомство, общение. 
Это прикольно, как развлечение.
Первый взгляд и комплимент.
Я думаю, этого забавнее нет.
Спасибо тебе за эти мгновения.
Ты был лучшим моим впечатлением. 
Теперь я останусь лишь воспоминанием. 
Не скажу прощай, скажу до свидания. 
2013г.

Она не чувствует боли.
Она не умеет грустить.
Она не знает, что такое ссоры.
Она не умеет любить.

По ее щекам не прольются слезы.
От нее не услышишь ты смех.
Гладкие длинные волосы.
На запястье красивый браслет.

Безымянная девушка в розовом. 
Неподвижно стоит за стеклом.
По стеклу покатились слезы.
Это небо плачет дождем.

На душе ее просто пусто.
По-другому и быть не должно.
Ведь она безмолвная кукла.
По-другому не суждено.
2013г.

Алина Шеломанова, 
1 курс, филологический факультет

I

Так много фраз на белом свете,
Но это «я перезвоню»...
Звучит так часто на планете 
Гораздо чаще чем «люблю».
И где же в мире справедливость?
Так много дел у всех всегда.
Эй, люди, где ваша стыдливость?
Всю жизнь ведь съела суета.
Да, в шалаше не будешь счастлив,
Но каждодневные бега,
Поверьте, будут так напрасны,
Когда пройдут ваши года.
И кто умен, понять тот должен - 
Любимые важней всего!
Поверьте, путь этот не сложен.
Залог он счастья каждого!

Космо-капель
По лунной дорожке неспешно ступаю . 
Лучистые звезды сверкают в тиши.
В гляделки сегодня я с ними и граю .
Пыль космоса рядом со мной мельтешит.

Кометы смешные от звезд отвлекают. 
Заманчиво светит кривой млечный п у ть . 
Вдали где-то солнца уже догорают.
Хочу я познать мира этого с у ть .

Здесь темные дали вовсю распевают. 
Безмолвно. о вечной своей, о судьбе.

Им нравится все, ни о чем не мечтают. 
Бессмертная жизнь в родной глубине.

Светила, планеты везде успевают. 
Поспешность глупа и не ведома и м .
А мы просто сон, о нас и не знаю т.
Века пролетают и мы словно д ы м .

Здесь многие вещи порой исчезают.
Тут хаоса правит чудная метель.
Из пустоты вдруг миры возникают.
Звучит постоянная космо-капель.

Мои же секунды, увы, иссякают.
Все пребывание тает как с н е г.
Но я вернусь, пусть не истлевают.
Дали, что мне не познать и за в е к .

Ультрамариновое море
Ультрамариновое море 
Меня к себе манит, зовет,
И я поддамся его воле,
Я это знаю наперед.

Оно холодно так и чисто,
Как часть меня, души моей,
И волны его плещут быстро,
Стремлюсь и я к нему скорей.

Лазури блеск так притягает,
Он дышит светом и мечтой,
И с головою окунает,
Такой родной морской прибой.

Да, холод сковывает тело,
Въедается под кожу соль,
Но я иду на встречу смело,
Соединяюсь я с судьбой.

Вот, наконец, снисходит счастье,
Стихии страсть во мне живет,
Прибоя моря стала частью 
И шум волны в душе поет.

Существовать я буду вечность 
И каждый век буду иной,
Как идеальна бесконечность,
Лишь с ней приобрету покой.

Альфия Тажмуханова 
3 курс, факультет культ уры и 
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К әусар қып сө з там ы зы п  А к  Ж айықтан. 
П ед аго ги к а ф акультетінің ж арш ы сы

Машықкерпік - 
қабіпеттіпік

Университет қабырғасындағы
маш ы қкерлік кезең әрбір студенттің 
жадында қалары сөзсіз. Бұл орайда 
« М ектепке дей інгі оқыту және тәрбиелеу» 
мамандығының 2-курс студенттері 
желтоқсан айының 14 мен 18-і күндері 
аралығында балабақш адан маш ы қкерлік 
кезеңнен өтті. Бұл күндердің өзі есте 
қалары сөзсіз. Себебі болаш ақ жас 
маман ретінде өз ім ізд ің  педагогтік 
болмысымызды қалыптастырып, үлкен 
өм ірге жол тартамыз. Бұл кезеңде 
тобымыздағы  қыздардың мамандыққа 
деген қызығушылығы мен қаб ілеттіл ігі, 
б іл ікт іл іг і шыңдала түсті. Осы орайда 
маған екінш і кіш і « Гүлдер» тобы 
түскен болатын. Мұндағы 3-4 жастағы 
балалардың психологиясы , даму процесі 
және тәрбиелік, адамгерш іл ік қасиеттердің 
жиынтығы өз жас ерекш елігіне сай 
екенд ігін  ұғындым. Мұның өзі болаш ақ 
ұрпақты ң кемелді тұлға болып қалыптасып 
келе жатқанды ғы ны ң үлкен көрін іс і. Мен 
үшін бұл мамандық асқан шеберлікті, 
ауқымды ж ауапкерш іл ікт і, психологиялық 
төз ім д іл ікт і және үлкен б іл ікт іл ікт і 
қаже етеді. Бұл орайда балалармен 
тез тіл табысып, топтағы отыз шақты 
тәрбиеленуш ін ің  барлығына бірдей 
саналы тәрбие беріп, оларды мектепке 
даярлаудың қаншалықты қажырлы 
еңбек екенін ұғындым. Әр баланың 
бойында эстетикалы қ және этикалық 
нормаларды қалыптасты ру үшін заманауи 
инновацияға сай шет мемлекеттердің 
педагогикалы қ әд істем елерін  қолданып, 
болаш ақ ұрпағымызды бәсекеге қабілетті 
етіп тәрбиелеуім із міндет. Сонда 
ғана ел ім ізд ің  келеш егі жарқын, көк 
туымызды желбіретер патриоты, отыз 
елдің қатарына қосылуға қабілетті жас 
өрендер алға қарай көш керуенімен 
жылжитыны сөзсіз. Әрбір тұлға өмірге 
келген бойда алдына мақсат қояды және 
сол мақсатқа жету барысында әр түрлі 
бұралаң жолдарға кезігеді. Адам өм ір ін ің  
алғашқы баспалдағы  -  балабақша. Сол 
балабақш ада қаншалықты деңгейде 
білім мен тәрбиен ің  шымылдығын

Ж елтоқсанның желді 
ызгары желпісін!

Ж елтоқсан. Қаһарлы қы сты ң 
бастамасы мен ү с к ір ік  желдің алғашқы 
кезеңі. О сынау кезде 1986 ж ы лы , осыдан 
тура 29 жы л бұры н тәуелс ізд ік  жолында 
арпалы сқа түс іп , жанын пида еткен 
қаншама жас өрендер к інәсы з жаза кешті.

Егемендгімізге жету жолдары небір 
таирхи кезеңдерден тұрады. Бұл біздің 
төл тарихымыз. Осынау қысқа фәниде 
егемендіктің ақ таңын көре алмай кеткен 
қаншама алаш перзенті бар? Солардың 
қанымен, ананың көз жасымен, жастардың 
күш-жігерімен жеткен бұл тәтті шағымыз 
мәңгілік болғай. «Қан боратқан сексен алты 
жадымда, Есімдері орын алды тарихта. 
Егемендік көктен түскен тәтті сый, Сол 
сәттерім ұзақ болғай қашанда» деп ақын 
қызымыз Аида Хасанова жырлап өткендей,

елдігімізді ұмытпай, дәстүрімізді ұлықтап 
жүре берелік. Біз ХХІ ғасырдың озық ойлы 
жастары ертеңгі көш бастайтын қыраны, алға 
қарай бет алатын ұланымыз. Тәуелсіздігімізді 
тәу етіп, Қайраттай ағамыздың, Ләззат, 
Сәбира апаларымыздың есімдерін 
жадымыздан шығармай келешек ұрпаққа 
жеткізейік. Әрбір жас- азаттықтың ақ таңын, 
айбындықылықтың айбарын, жігерліліктің 
қайратын, тарихымыздың тарландарын 
ұғынуы қажет. Сонда ғана тұлғалық 
болмысымыз қалыптасады. Татулық, 
тыныштық, ынтымақтастық бар жерде ертеңгі 
келегешегіміз де жарқын әрі айқын болмақ.

Нұржанар Қалиахметова,
1-курс студенті

Сессия бұл •••

жоғарғы  дәрежеде ұстап қалса, болаш ақ 
м ектептік өм ір іне де азық боларына кәміл 
сенемін. А дам герш іл ік қасиеттер арқылы 
бала бойында қоғамға, өз ортасына 
және отбасына деген көзқарасы осынау 
балабақш адан бастау алады. Баланың 
қарапайым күн тәртіб і, үлкенд і құрметтеуі, 
б іл ім ге деген қызығуш ылығы, өнерге 
деген ықыласы да мектепке д ей інгі жаста 
пәрмен алады. Біз тәрбиеленуш ін ің  
бойына қандай дән ексек, сол дәннің 
жем ісін бірнеш е жылдардан соң көреміз. 
Алдымызға келген к ірш ікс із  таза 
баланы аяқтандырып, өмір атты үлкен 
кемеге шығарып саламыз. Тобымдағы 
тәрбиеленуш ілерге үш тілде өлең 
жаттатқызып, соңғы жаңа әд істемелерді 
қолдандым. Балалар арасында уақыттың 
қалай жылжып кеткенін байқамай да 
қаласың. Әр баланың бойында өзінд ік 
м інезі, өз інд ік  болымысы және өзіне 
тән ерекше тәтті қылықтары болады. 
Олардың былдырлап сөйлегенін, бір- 
б ір іне деген ықыласы мен досты қ қарым- 
қатынасын өте жоғары бағаладым. 
Топта агрессивті, гиперактивті балалар 
кезікпед і. Олардың тіл ін  тауып, әрбір іс- 
әрекетім ізбен бала ж үрегінен орын табуға 
тырыстық. Балалардың кітап құмарлығы 
сонш алық, ертегі әлем іне саяхат жасап, 
жи і-ж и і кітап оқып беруді өтінеді және сол 
ертегі бойынша қойылым қойып, образдық 
кейіптерге түскенд і жақсы көреді. 
Менің тобымда қазақ, орыс балалары 
да аралас тәрбиеленуде. Барлығы да 
қазақша сөйлеп, өз елдерінің  тәтті 
балдырғандары болып жүрген і қуантады. 
Осындай маш ы қкерлік кезеңдер арқылы 
мамандығымызды шындай түсіп, 
б іл ікт іл іг ім ізд і тағы бір сараладық. 
Бүгінгі жас бөбек -  ертеңгі қайталанбас 
тұлға. Сол тұлғалары мызды  қадірлеп, 
құрметтеп, бағалап, тәтті қылықтарын 
сүйсін іп жүре берелік.

А и д а  Х асанова ,
06201-т оп ст удент і

Сессия -  эр студент үш ін мейраммен 
пара-пар кезең. Себебі бұл кезде б ір 
семестр бойы  алған б іл ім д ер ін  саралап, 
талқы лап, талдайды . О сынау студентт ік  
өм ірд ің  қайталанбас ш ағы нда төрт жыл 
бойы на сегіз  сессияны ң ес ігі аш ы лы п, 
ғы л ы м  тең із іне  ш омы ламы з.

Жалпы сессия мен үшін өте 
қуанышты кезең. Себебі кейде шала оқып 
кеткен мағлұматтарымды сол сессия 
кезінде толықтай оқып, ой санамда 
қорытындылаймын. Осы біз, студенттер, 
сессияны адал әрі әділ тапсырып, 
нақты бағамызды алып жүрміз бе? 
Жоқ. Себебі оқымай келіп, қарапайым 
тестіден сатырлатып жаттай салып, жүз 
балды қанжығасына байласа, енді біреуі 
«шпаргалка» атты жасанды дүниеге 
сүйініп өз-өзін алдандырып жүре береді. 
Осылайша бір сынақтан өтіп, екіншісіне 
бас ұрып, үшіншісіне өтірік науқастанып, 
төртіншісіне қомданып, бесіншісіне шаршап, 
алтыншысына әупірімдеп аяқ басады. Ал 
осы емтихан кездерінде үздіксіз оқып, 
өз межесіне жете алмай қалғандар да 
баршылық. Жалпы жастар өзін-өзі алдау 
немесе тығырықтан оңай жолмен шығу 
жолдарын іздейді. Бұл не деген қасірет? 
Эр емтихан - бір-бір ғылым. Болашақ 
нанымызға жету жолының үлкен көпірі. Ал 
сол көпірде ақырын басып, аянбай терлеп, 
кітаптарды ақтарып, санамызға сараласақ 
ертеңгі болашағымыз айқын, келешегіміз 
кемелді болар еді.

«Шпаргалка» немесе «кішкене бүктеме» 
деген атауға ие болған бұл жасанды

дүние кім үшін, не үшін, не мақсатпен, 
не пәрменмен жасалынады және оны 
қолданудың мақсаты қандай деген сұрақ 
төңірегінде ой қозғадым. Мен үшін өмірдегі 
ең үлкен қасірет -  әділетсіз жолмен жеткен 
мұрат. Себебі мен адалдықты жанымның 
айнасы, бейнемнің ажары, келбетімнің 
сұлулығы деп қарастырамын. Сонау мектеп 
кезінен адалдықты жоғары қойып, әрбір 
пән емтиханынан, пән олимпиадаларынан, 
ғылыми жобалардан және ұлттық бірыңғай 
тесілеуден өткен кезде де орынсыз алған 
гранттан, адал жеткен ақылы бөлімді құп 
деп таныдым. Менің өмірдегі болмысым
-  шынайылық және табиғилық. Осы 
принциптерді қатаң ұстанамын және 
педагогтік болмысымның бір бейнесі ретінде 
қарастырамын.

Біздер - болашақ еліміздің бір-бір маман 
иесіміз. Ертеңгі жас ұрпаққа білім мен 
тәрбиенің дәнін егеміз. Сол дән адал да 
әділ болуын мұрат етуіміз абзал. Сапалы 
қызметкер еліміздің ертеңгі көк туын 
желбіретіп, елдігін асқақтатары сөзсіз. 
Санасы биік, көкірегі ояу, жаһандануға 
қабілетті, заманның көшін алға жетелейтін 
бүгінгі Алаш жұрты кешегідей қолымызға 
найза алып емес, ойымызға саналы 
білім мен ғылымның дәннін егейік! Сонда 
ғана елдігіміз, егемендігіміз, келешегіміз 
жарқын болмақ. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, 
жастарымыз білімді болғай, замандас...

А ида Хасанова, 
««Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 
мамандығының 2-курс студенті

Мен -  қазақпын, 
биікпін, байтақ елмін

Қадыр Мырза Әлі аты ндағы  мәдениет және өнер орталы ғы нда 14- 
інші желтоқсанда «Мен -  қазақпы н, биікпін, байтақ елмін» атты студент- 
жастар арасы нда жыр мүшәйрасы болып өтті. М ақсаты - Тәуелсізд ік  
мерекесі мен Жұбан М олдағалиевтің 95 жылдығын атап өту және жас 
ақы ндарды ң шығармашылығын шыңдай түсу.

I

« Қаламгер» шығармашыл жастар 
клубы ұйы мдасты рған бұл шараға поэзия 
сүйер қауымның қарасы көп жиналды 
және жоғары деңгейде өтті. Бұл шарада 
жалпы он алты ақын бақ сынасты. Облыс 
көлем інде өткен бұл шараға Ж әңгір хан 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
аграрлы қ-техникалы қ университетін ің , 
М.Ө темісов атындағы Батыс Қазақстан 
мем лекеттік университетін ің , Га з-мұнай 
техникалы қ колледж ін ің, Ж аһанша 
Д осмұхамбетов атындағы педагогикалы қ 
колледж ін ің  студент жас ақындары 
өзара жыр бәсекесіне түсті. Алдымен 
тәуелс ізд ік  туралы рухты жырларын 
теб ірене орындап, кейін Жұбан 
М олдағалиевке арналған арнауларын 
ыстық ықыласпен халы ққа жеткізе білді. 
Ақындарды ң барлығы д ерл ік кіл жүйрік.

Т әуелс ізд ікт ің  жастары егем енд ікт і қалай 
сез інетінд іктер ін  б ір -екі ауыз өлеңмен 
де паш ете б ілді. «Ж айықтың Ж ұбаны» 
атанған ақын ағамызға арналған 
өлеңдері де ерекше сезімге толы болды. 
Шара қорытысында қазылар шешімімен 
Айкөркем Зинелова ( БҚМУ) 3-орын, 
Еркебұлан Смадияр ( БҚМУ) 2-орын, 
Мәрлен Ғилымханов ( БҚМУ) 1-орынды 
қанжы ғаларына байлады. Сондай-ақ , 
ерекше өнер көрсеткен Асылай Ниязбаев 
(БҚМУ), Раббина Бату ( БҚМУ), Әнуар 
Аманжолов (БҚМУ), А қтілеу Қалдыбайға 
(БҚМУ) арнайы сыйлықтар табы с етілді.

Ө леңім із өлмесін, өнерім із өрге 
жүзіп, жыр сүйер қауым көп болсын. 
Т әуел с ізд іг ім із  тұғырлы, егем ендігім із 
баянды, келеш егім із кемелді болғай!..

«Жайық жауһары» айдарының жауапты тілшісі Аида Хасанова
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Мерейіңіз таси Берсін, 
Ғайнеш Гумаровна!

Сізді мерейлі 50 жасыңызбен физика- 
математика факультеті ужымы атынан шын 
жүректен қуттықтаймыз. Ұжымда адал еңбеккер, 
ортасына сыйлы әріптес, отбасында мейірімді 
ана, асыл жар бола білген өзіңіздей абзал жанға 
осындай қуанышты күні ғумырыңыз узақ, көрер 
қуанышыңыз мол болсын деп тілейміз. Жүзіңіз 
күндей күлімдеп, жүрегіңіз жаздай жайнасын, 
жанарыңыздан әрдайым нур себелеп, жаныңыз 
шаттыққа кенелсін демекпіз. Шаңырағыңызға 
шаттық уялап, босағаңыздан қызық-қуаныш 
арылмасын! Сіздің әйел-ана ретінде де мейірім- 
шапағатыңыздың зор екенін білеміз. Кішіге 
ілтипат, үлкенге ізеттік көрсете білетін қасиетіңіз 
кейінгі жас толқынға үлгі-өнеге бола білсін.

Ғайнеш Гумаровна туралы айтылған ой- 
пікірлерге кезек берсек.

Ғ  а й н е ш 
Г у м а р о в н а н ы ң  
к у р а т о р ы  - 
Ж ұ б а н ы ш е в а  
З ү  б а й д а 
Ж ұ б а н ы ш қ ы з ы , 
физика-математика 
кафедрасының аға 
оқытушысы:

-Әлі есімде, 
1983 жылы
т а л а п к е р л е р д е н  
м а т е м а т и к а д а н  
ауызша емтихан 
қ а б ы л д а п  
отырғанымда, сол 
топта болған ұзын 
бойлы, талдырмаш 

қыздың жауабына өте риза болып, сүйсінген 
едім. Сол ризашылықтың әсерінен оның аты 
мен әкесінің аты -  Ғайнеш Гумаровна -  бірден 
есімде сақталып қалды. Менің талапкерді 
неге «Ғайнеш Гумаровна» деп атап жүргенімді 
әріптестерім де жақсы түсінді. Әдетте 
студенттерді, әсіресе талапкерлерді, тегімен 
(фамилиясымен) атаймыз ғой.

Кейін, ол 1-інші, 2-нші курстың студенті 
болып жүргенде де кафедраның үлгерім 
туралы, сессия қорытындысына арналған 
отырыстарында оған сабақ беретін 
әріптестерімнің сөздері мен бағаларынан 
Ғайнештің үздік оқып келе жатқанын біліп 
жүрдім. Аспирантураға оқуға кеткен бурынғы 
кураторының орнына 3- курстан бастап осы 
топқа мен үш жыл куратор болдым. Сабақ 
бердім. Ғайнеш топтың комсоргы болды. Ол 
кезде комсоргтың рөлі үлкен болатын.

Ғайнеш Гумаровна тек үздік оқитын студент 
ғана емес, қурбыларымен оңай тіл табыса 
алатын, жаңа іске жумылдыра алатын топ 
көшбасшысы болды. Кез келген тапсырманы 
тез, уқыпты, муқият, тиянақты істейтін. Топтың 
старостасы болған Султанова Жаңылсын 
екеуінен маған көп жумыс қалмайтын еді.

1988 жылы институтты үздік бітіріп, 
түлектерді жумысқа бөлу туралы мемлекеттік 
комиссияның шешімімен Тасқала ауданының 
Степной орта мектебіне жумысқа кетті. Бір 
жылдан кейін институтта кездесіп, жаңадан 
ашылған информатика кафедрасына жумысқа 
қабылданғанын білдім. Муғалім болған сол
1 жылында 3 оқушысын математикадан 
дайындап, сол жылы үшеуі де біздің институтқа 
«Математика» мамандығына оқуға түскенін 
айтты. Мен тағы бір мәрте оған риза болдым.

Содан бері 26 жыл бір факультетте бірге 
қызмет істейміз. Өзі де сыйлы, өзгені де сыйлай 
білетін улағатты устаз.

Ғайнеш Гумаровнаның әріптес досы- 
Айболатова Роза Лукпановна, физика- 
математика бағытындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінің математика пәні 
бойынша жоғары санатты мұғалімі:

-Дорогая моя Гайнеш! Поздравляю тебя 
с твоим юбилеем! Желаю тебе всего самого 
наилучшего: крепчайшего здоровья, искренней

любви и дружбы, и, конечно же, крепкой семьи 
и множества новых планов и достижений! Пусть 
сердце всегда полнится яркими впечатлениями 
и эмоциями! Пусть работа будет в радость, а 
отдых приносит массу позитива. Пусть все в 
твоей жизни будет замечательно!

БҚМУ -  БОЛАШАҚҚА 
БАСТАР ЖОЛ

БҚМУ -  Оралдық студент жастарға ғана емес, барша Қазақстан студенттеріне белгілі 
университет. Қазір біл ім алып жатқан студенттер облы сымызды ң аудандары мен 
ауылдарынан ғана емес, сонымен бірге «Серпін»бағдарламасымен келіп жатырған 
студенттер де бар. Өмірдің ең қызы қты  қайталанбас шағы студенттік күндерін БҚМУ секілді 
б іл ігі мен беделі бар оқу ордасында өткізіп жатқан студенттердің еш өкін іш і болмасы хақ.

Осы орайда, 27 қараша күні 8-ғимаратта информатика кафедрасының аға оқытушысы 
Ғ.Г.Мухамбетова жетекшілік ететін информатика мамандығының 04405, 04407-топ студенттерінің 
уйымдастыруымен «БҚМУ -  болашаққа бастар жол» атты «Серпін» бағдарламасы бойынша 
информатика мамандығында оқитын 1- курс студенттерімен кездесу шарасы өтті.

Бір мамандықты таңдаған бітіруші студенттер мен бірінші курс студенттерін таныстыру, студенттік 
шақтағы әртүрлі мәселелер бойынша ой- пікірлермен бөлісу, сол арқылы мамандық студенттері 
арасында достық қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатын көздеген шараға информатика 
кафедрасының оқытушылары, физика-математика факультетінің студенттік деканаты қатысып, 
шараның өте әсерлі өткені туралы жоғары баға беріп, өз ойларымен бөлісті.

Алтын Қуат,
информатика мамандығының 

4-курс студенті

Ж емқорлық - 
қоғам дерті

Жемқорлық -  мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына 
кесірін тигізетін індет. Оның тамырына түбегейлі балта шаппайынша, мемлекетте 
тұрақты өсу-өркендеу болмайды.

Бұл қылмыс түрімен қоғам болып күресу мақсатында көптеген іс-шаралар 
атқарылуда. Құқық қорғау органдары мен сот жүйесі де осы бағыттағы 
заңнамаларды жетілдіріп қана қоймай, жемқорлықтың алдын алуға баса назар 
аударуда.

Ғайнеш Гумаровнаның түлегі, сүйікті 
студенті- Нагибова Гулзина Сапаргалиевна,
физика-математика бағытындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінде директордың ғылыми- 
әдістемелік істері жөніндегі орынбасары:

-Ұстаздың оқушы бойында өмірге қажетті 
білім мен дағдыны қалыптастырып қоймай, 
оның жоғары адамгершіл тулға болып 
қалыптасуына да бірден бір себепші тулға екені 
рас. Менің кәсіби өмірде жеткен жетістіктеріме 
жол сілтеуші, мені әрдайым қолдаушы, білімі 
мен тәрбиесі жарасқан, өз бойына адамзаттың 
асыл қасиеттерін тоғыстырған жан ол 
оқытушым -  Ғайнеш Гумаровна. М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ қабырғасында болашақ 
информатика пәнінің муғалімі ретінде мені 
дайындауда сіңірген еңбегі орасан зор. Ғайнеш 
Гумаровна өзінің жауапкершіл, ізденімпаз 
және адамгершілігі мол қасиеттерімен талай 
студенттердің сүйікті устазына және үлгі тутар 
тулғасына айналғаны рас.

Ғайнеш Гумаровнаға талай жылдар 
бойы талмай еңбектенген ісінің жемісін, 
қанаттандырған студенттерінің ықыласы мен 
алғысын, аялап өсірген ақылды да сымбатты 
қыздарының қызығын және отбасылық өмірдің 
рахатын көруді шын ниетпен және таза көңілмен 
тілеймін. Сіздей ақылшы устаздың бар екеніне 
алғыс білдіремін. Мерейтойыңыз қутты болсын!
- деп өз ойын білдірді.

Иә, Сіз- жарқын болашаққа жол бастайтын 
адамзат қундылықтары болып табылатын 
ерік-жігер мен еңбексүйгіштік, табандылық пен 
мақсаткерлік қасиеттерді бойыңызға сіңірген 
улағатты устаз, сүйікті жар, аяулы ана, асыл 
қыз, қымбатты бауыр, сыпайы келінсіз. Сіз 
өнегелі еңбегіңізбен, тындырымды ісіңізбен 
және қарапайым да парасатты мінезіңізбен 
үлкен абырой-беделге ие болған ужымымыздың 
тәжірибелі, үздік маманысыз. Туған күніңіз қутты 
болсын! Әрдайым еңбегіңіздің зейнетін көріп, 
жемісін тере беріңіз деп тілейміз.

Физика-математика
факультеті ұжы мы

Осы орайда, 8 желтоқсан күні 8-ғимаратттың 
209-дәрісханасында информатика кафедрасының 
аға оқытушысы Ғ.Г Мухамбетова жетекшілік 
ететін “Ақпараттық жүйелер” мамандығының 
04409-топ және “Есептеуіш техника және 
бағдарламалық қамтамасыз ету” мамандығының 
04408 - топ студенттерінің уйымдастыруымен 
«Жемқорлық -  қоғам дерті» атты дөңгелек үстел 
оздырылды.

Өткізілген шара сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заңдарын негізге ала отырып 
студенттерге тақырып бойынша мағлуматтар 
беру, саяси өмірден хабардар жеке тулғаны 
қалыптастыра отырып, студенттердің тақырып 
бойынша өз ой-пікірлерін айта білу мен өзгенің 
пікірімен санаса білуге жағдай жасау, ғасыр 
індетіне айналған келеңсіз жағдайдан аулақ 
болуға тәрбиелеу мақсатын көздеді.

Шара жемқорлықтың әр салада (медицинада, 
жумысқа орналасу кезінде) белең алуы жайында 
04409- топ студенттерінің қатысуымен шағын 
көрініс қоюдан басталып, слайд арқылы бірнеше 
сурақтар қойылып, әр қатысушының сол 
сурақтарға пікірлері ортаға салынды.

Экранда жемқорлықтың әр түрлі салада 
кездесуі және оның тигізген зияны туралы 
қысқаша бейнебаян көрсетілді.

Көрсетілген бейнебаян бойынша 
қатысушылар өз пікірлерін ортаға салды.

Бул шараға топ кураторы мен информатика 
мамандығына қарасты барлық 4-курс студенттері, 
физика -  математика факультетінің деканының 
орынбасары Иксебаева Ж.С., информатика 
кафедрасы меңгерушісінің орынбасары 
Муратова Ж.М., кафедраның аға оқытушылары 
Амантурлина Г.Қ., Хаймулдина С.Б.,математика 
мамандығының 04401- тобының белсенді 
студенті Айдынгалиева Аида, факультеттің 
студенттік деканы Қырықбаев Нурбол мен оның 
орынбасары Қайырлы Жубаныш қатысты.

Дөңгелек үстелді өткізуге уйымдастырушы 
топтардың Байлиева Ботагөз, Салимова 
Гүлдана, Касымова Әсел, Әміргалиева Аягөз 
сияқты студенттері белсене атсалысты.

Убишев Әділбек, Айдынгалиева Аида, 
Касымова Әселдің айтқан жан- жақты және 
мағыналы пікірлері отырыстың реңін аша түсті.

Шараға қатысушылардың барлығы өз 
ойларын белсенді түрде ортаға салып, кеш 
соңында “жемқорлықпен күрес әрбір адамның 
өзінен басталуы тиіс, жат қылықтардан 
бойымызды аулақ устап, еліміздің игілігі мен 
өркендеуі жолында адал еңбек ету үшін бар күш- 
жігерімізді саламыз” - деген оймен тарасты.

Ботагөз Байлиева, 
есептеуіш техника және бағдарламалық 

қамтамасыз ету мамандығының 
4-курс студенті
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Сіз кітап оқисыз ба?!

Кітап оқуга қ^мармын
"Кітап-жазушы жүрегінен оқырман жүрегіне 

жіберілген айнымас дос",-деп Абай атамыз айтқандай, 
кітап - дәуір шындығын, халық тағдыры мен арман- 
мұратын, дүниетанымын ұлтты қ негізде тәрбиелер 
құнды құрал. Кітап оқитын қоғам қашан да бәсекеге 
қабілетті болары хақ. Кітапты жаны сүйе оқып, көңіліне 
тоқи алатындар қоғам алдында белсенді, толқынды 
күш. Кітап-көненің көзі, асылдың сы нығы . Қай жанр 
болмасын өзіндік ерекшелігімен дараланады. Оның 
бойында әр адамға әр түрлі әсер қалдыратындай, 
жақсысын үйретіп, жаманын жирентуге көмектесетіндей 
құдіретті қуат бар.

Мен де бала кезімнен кітап оқуға құмар болдым. Әр 
оқиғаны көңіліме сомдап, кейіпкерлеріне озімше бейне 
жасайтынмын. Көптеген романдар, әңгімелер, пьеса, 
поэмаларды оқи отырып, бірде сұлулыққа құмар болдым, 
бірде жамандық атаулыға жирене қарадым, бірде ғашықтық 
күйге енсем, енді біреуінде сұрапыл соғыстың, ащы 
шындықтың дәмін таттым. Тал бойымдағы тәрбиенің 
өзегі осы кітап оқудан қалыптасты десем,артық айтпаған 
болар едім. Мен жарты көңіл болып өстім, бірақ ол өзіме 
байқалмайтын. Өйткені жұбанышым-киелі кітап, сырласым- 
ақ қағаз бен қара сия. Осы екі құндылығым өмірлік 
сахнамнан жоғалмаса, менің де кеудем «мәңгі» соғар деген 
ойдамын. Бұл бағалауым,сірә, ақиық ақындар мен қырағы 
жазушылардың жеткізулерінен әлдеқайда төмен болар. 
Алайда, жүрегімдегі сыр мен мұңды сөйлете білген осы 
асыл қазынам жайында мен де бірер ауыз ой қалдырғанды 
жөн көрдім. Ең алғаш қолыма түскен кітап Бибігүл 
Иманғазинаның "Тауқыметі" болды. Есіміңді сол романдағы 
кейіпкермен аттастыра қойдық дегенді естіп, құлшыныспен 
оқуға кірістім. Бибі-ана аталып кеткен жазушының көп 
шығармасын сүйіп оқимын. Соның ішінде жаныма жылы 
тигені- "Тауқымет". Басты кейіпкері-жаны сұлу Маржан 
есімді бойжеткен. Көркем шығармадағы Маржанның 
сыртқы бейнесі тән сұлулығына пара-пар тұстасқан 
ғажап тұлға. Оқу-білімге құмар, өмір сүруге құлшынысы 
зор кішіпейіл жан. Жазушы бойжеткеннің басынан 
өткерген толық ғұмырын жіпке тізген моншақтай қылып 
баяндайды. Кейіпкер арудың бір басындағы тауқыметті 
көру мені біраз есейтіп жіберді. Арман қуып оқуға келген 
жас қыздың зорлыққа көнбей мүгедек атануы, сүйгенінен 
тірілей айырылуы, жанашыр әпкесімен,сенерлік достан 
ажырауы қатты қалжыратты.Шығармада досқа жасалған 
дұшпандықты, ананың сағынышы, бала махаббаты, ең 
кішісі тәрбиеге дейін толық көрсетіледі. "Е, құдай,досымнан 
сақта, дұшпанымнан өзім де сақтанамын" деген кейіпкер 
сөзі көңілімде жатталып қалды. Алайда, Маржан бұл

Үміт оты

Жылт еткен сәуле
Тар үй. Бөлме 

іші суық.Бірнеше 
күннен бері от 
жағылмаған үй 
қайдан жылы 
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бауырыма қысып, 
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Қатты тоңсақ та, 

көңілім ізді б ір нәрсе жылытқандай болады. Ол-қазір 
қаладан анамыз бен с ің іл ім із келеді деген ой. Соны 
ойлаған кезде езуімізге күлкі үйір іліп, үйдің суығын 
еріксіз ұмытқандай боламыз. Бала жүрегім анамды 
қатты сағынады. Оның амандығын тілеп, тезірек келуін 
күткенімізде уақыт шіркін, тас болып қатып қалмасы 
бар ма?! Әншейінде уақыт зымырап жеткізбей,құйын 
секілді б ір орнында тұрмаса,ал бүгінгі үш сағаттың үш 
жылдай болып өтуі ты ны мсы з балалардың жүйкесіне 
әбден тиді. Менің басыма бір ой келді. Ол-суық үйді 
от жағып, жы лы ты п қою. Бар ойым-анамды қуантып, 
оған қамқоршы, қолғанат болу. Ініме сол ойымды 
жеткізгенімде үркек балапандай көзін жыпылықтатты 
да, бетіме біраз қарап, басын изеді. Мен қуанып 
кеттім,себебі өзі қыңы р болатын,үйге кіргеннен бері

Мөңгілк тіл

тауқыметке бой алдыртып, мұң шегіп, қайғының қанын 
жұтқан жоқ. Керісінше қайғының қаны зұлымдарға заһар 
болып тиді. Мүгедектің күнін кешсе де, мақсатынан бас 
тартпай, күресе білуі мені қатты қуантты. Алдынан шыққан 
қай қиындыққа болмасын қасқая қарсы тұрды. Сондай-ақ 
бұл романда жалғыз Маржан басындағы қайғы емес, жалпы 
өмірде кездесетін бұралаң шақтар мен ауыр кезеңдер 
суреттеледі. Қуанышпен қол ұстаса қатар келетін ауыр 
тауқымет. Маржанның жар сүюден жолы болмаса да, бала 
қуанышын көру бақыты бұйырды. Олар қос балапаны-Сая 
есімді қызы мен Пана есімді ұлы. Қос шынарын бауырына 
қысып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай 
өсіреді. Өмірдегі зұлым істердің бәрі дерлік тәрбиеге 
байланысты деп түйген Маржан, екі баласын адалдыққа, 
шыншылдыққа,бауырмалдыққа баулиды.Сая-өте ақылды 
болып өседі. Анасына ұқсаған ажарлы, қарапайым, турашыл. 
Ол жайлы біраз оқиғалардың желісін жазушы көркем 
сомдаған. Роман басталғаннан тауқыметпен басталып, 
жақсылықпен шымылдығын жабады. Көркемділігі-бүкпесіз 
шындық пен өмір үшін күресте. Сая есімді қыздың өмірін өз 
тағдырыма қатты ұқсаттым. Менің де анам балапандарын 
қиын кездерде қорғаштап, ешкімнен кем қылдырмай жалғыз 
өсірді. Сол себептен де жаныма жақын тартқан шығармын. 
Маржан қос шынарымен бақытты. Екеуі де аттарына 
затары сай, қамқор, қолғанат болып өсуі Маржанды көкке 
көтерді,бақытты болуына қанат бітірді.Шығарманың айтар 
тұсы мен өнеге алар жағы жетерлік. Бағалауға тіл жетпейді. 
Менің түйгенім,әрине, өмір тауқыметсіз болмақ емес. Бұл 
өмірге келгенде сынға түспей, сырттай қызықтайтын пенде 
жоқ. Қайғы мен қуаныш әрқашан бір адамның айналасында 
қатар жүреді. Бір күн қатты жылап, мұңайып, өмірден 
түңілгендей боп кеткенде,қайтадан қуаныш келіп дем 
беріп, өмірге қызығушылығымызды арттырады. Тек сол 
қайғыны жеңе білуің керек. Әлсіздер өмірдегі қиындықпен 
күресе алмайды. Ал, мен "Тауқыметті" оқи отырып, қандай 
қиындықтың болмасын өз шешуі бар екенін, тек бой 
алдыртпау керек екеніне көз жеткіздім.

"Кітап көзі ашыққа маржан, көзі жұмыққа арзан". Бір 
кітаптың өзінен осыншама ой түйгізген құдіретті күш 
көркем тілдің арқасында екенін ұмытпайық. Қалың еліміз 
тастап кеткен арайлы күнімізді қайтадан қараңғылықпен 
алмастырып алмай, өз құндылығымызды, асыл 
қазынамызды бәрінен жоғары ұстайық. Ғаламтор беттерін 
шемекідей шаққанша, қазағымыздың исі сіңген тамаша 
кітаптарымызды шаң басқан бұрыштардан тауып алудан 
аулақ болайық дегім келеді.

Саяжан Насибуллина,
«ҚТӘ»,02201-топ

Тілім менің-егемен ел тұғыры, 
Тілім менің-өміршеңдік ғұмыры. 
Тіл дегенің-азаттықтың айғағы, 

Тіл дегенің-руханилық қаймағы. 
Тілің сенің көсегеңді көгертер, 

Елдігіңді асқақтатып, өрлі етер. 
Тілі өлген ұлт ешқашан да тірілмес, 

Тірілсе де, ұлтшылдығын көрлі 
етер!

Елім дейтін, жерім дейтін жандар
бар,

Қазағымның рухы осылай 
жанданар.

Елін сүйер, жерін сүйер патриот, 
Қазағы үшін,таза тілді армандар!

Жанашыр бар, тіл үшін 
шырылдайтын, 

Құлақ болса, әттең-ай, бір 
тыңдайтын. 

Он жерден опасыздар 
қорлағанмен, 

Қазақ тілі, тіл нағыз құрымайтын!

Айжан Амангельдина,
««ФҚТ»,фил-11-топ

іаусылмас ңазына
Адамзат баласына қатысты ұлы қазынасының бірі-білім.Ол-ұрпақтан- 

ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде жетіп отырады.Кітап-тарих пен тағылымның 
алтын сандығы.Ғ.Мүсірепов: «Кітап дегеніміз-алдыңғы ұрпақтың артқы 
ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті.Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан 
да тыйылар едік»,-деген.Кітапты таңдап,талғап оқи білу де, оны түсініп, 
өміріңде жарату да-өнер.

«Наданмен қас болғанша,кітаппен дос бол»,-деп,ойшыл Баус 
айтқандай,кітап-сенің асыл досың.Кітаппен дос болған адамның ой-өрісі кең, 
сөз мәдениеті жоғары.

Әр ұлттың,елдің өткені мен келешегінен хабар беретін де, баяндайтын 
да-кітап. «Кітап-әлемдегі құпиялы ұлы ғажаптардың бірі»,-дейді М.Горький. 
Кітаптың біз білмейтін, естіп-оқымаған қыр-сыр көп.Оны тек кітаппен дос 
болған адам ғана біле алады. ««Артық білім кітапта, ерінбе оқып көруге» 
дегендей, кітап оқып, білім алуға асығайық.Бар білімнің патшасын тек 
кітаптан ғана таба алатынымызды естен шығармайық,достар!

Бақдәулет Салауатов, 
«ҚТӘ»,13-топ

қарным ашты,апам 
қашан келеді,үйдің 
іші неге суы қ деп 
менің құлақ етімді 
жеген...

Екеуміз тысқа шығып, ескі шананы тауып алдық. Күн 
аяз. Інімді қатты аяп бара жатырмын. Қайта-қайта бет-аузын 
қымтай беремін. Өйткені адуыны күшті аязға бес жасар 
сәбидің бетін үсіру не тәйірі! От жағуды жөнді білмесем де, 
анамнан біраз үйренгенім бар еді.Тезек жиналған сарайға 
да келдік. Шетінен әлім келгенінше біразын шанаға сала 
бастадым. Өзімше құрғағына жармасып ала бергенімде 
тезектің бәрі үстіме құлап, астында қалып қойдым. Ызадан 
жылап жібердім... Шіркін, одан да еркеліктен, денем 
ауырғаннан жыласам ғой, жақыныңды сағынып немесе 
ызадан жылау деген өте ауыр нәрсе. Аяздың үскірігі мен 
інімнің аянышты көзқарасынан басқа ештеңе сезіп отырған 
жоқпын. Бар ойым анам осы сәтте келе қалып, мойнына 
асыла кету. Айтар арызым көп,бірін қалдырмастан анама 
айту.

Жылағанымды тыйып, шашылған тезектерді шанаға 
салып,үйге қарай інім екеуміз әрең-әрең жылжыдық. 
Артыма қарасам, жүрген жолымызда шашылған тезек. 
Інім мәз. Қолында қар. Маған шашпақшы. Еріксіз мен де 
күліп, екеуміз біраз ойнадық. Тезек өз жайында қалды. 
Біздің бетіміз қып-қызыл,қар жамылған аққала секілдіміз. 
Көңіліміз тағы бір мәрте көтерілгендей.

Отынды қайта жинап, күл алудың қамына кірістім. 
Өмірден түйгенім көп ересек адам секілдімін. Тым 
салмақтымын. Ара-арасында ініме жекіп қоям. Отынды 
қалап, тұтатып көріп едім, тұтанбады. Қайтадан көрем, тағы 
солай. Ініме көз салып ем, кереуеттің астынан доп тауып 
алған,соны қызықтап жүр. Денемнің қатты ауырғаны енді 
ғана білінгендей. Мазам кетті. Анамның келетін уақыты 
жақын. Үй суық. Емханадан шыққан анам мен бесіктегі 
сіңілім мұндай суық үйге қайтіп шыдайды.Соны ойлап ішім 
мұздап қоя берді. Бәрі де өмірдің ауыртпалығы. Тауқымет 
азабы. Ауылымызға газ келгелі бірнеше жыл. Біз секілді 
тұрмысы ауыр үйлер әлі от жағуда. Газ болғанда бұлай

қиналмас едік қой. Осылай ойға батып отырғанымда тезек арасынан бір 
сәуле жылт еткендей болды. Қуанып кеттім. Өшіріп алмайын деп қолыммен 
көлегейледім. Біртіндеп ошақ жана бастады. Үйіміз шағын болатын. Тез 
жылынарына сенімім мол.

Анамның қалада болғанына бір ай.Қатты ауырып қалған. Емделу үшін 
кеткен. Кішкене сіңілімді өзімен бірге ала кетті. Біз ініміз екеуміз әжелеріміздің 
үйінде қалдық. Мен сабақтан шыға сала бірінші өз үйіме соғатынмын,себебі 
бала көңілім өз үйіме қарай беттететін. Үй маңын қарайлап, кейін әжемдікіне 
асығам. Онда күтетін інім бар. Мен сабақтан келгенімде өзі кәдімгідей 
еркелеп, ойындағын істейді. Мен жоқта моп-момақан. Осы жылдың қыс 
мезгілі ешқашан ойымнан кеткен емес. Сондай ауыр кезең. Әкеміз жоқ. 
Анамыз да жанымызда емес. Ініміз екеуміз жаутаңдап, біреудің қас- 
қабағына қарайлаймыз. Еркінсіп ойнап-күле алмаймыз.Қалаған нәрсемізді 
жей алмаймыз. Мен есімді білемін, төртінші сыныпта оқып жүрген кезім. 
Күнде кешкісін жатар алдында анамды сағынып, қатты жылап алатынмын. 
Осылайша бір айды да өтті. Ең ауыры-сағыныш. Осы сезімнің қасында 
қалған дүние түк емес. Бала болғандықтан,қатты сағынасың.Көңілің 
жарты болып өсу өте қиын. Еркелегің келеді. Бұл бірінші рет емес. Анам 
үнемі ауырып,ауруханаға жатып емделіп келетін. Бойымызды үйреткіміз 
келгенмен, бәрібір іштей қынжыласың,сағынасың.

Аналарың бүгін келеді дегенді естіп алғасын күннің суығына қарамастан, 
інімді ілестіре үйге асыға келген түрім осы. Жаққан отынымның пайдасы 
тиген секілді. Үйдің іші жылынып келеді. Шай қоюдың қамына кірістім. Бірақ 
үйде түк жоқ. Сонда да барымен үстел үстіне шай әзірлеп жатқанымда есік 
қағылды. Арғы бөлмеде ойнап жүрген інім де естіген. Қуанышымызда шек 
жоқ. Ентелей шауып, есік аштық.Анамыз бен сіңіліміз келді.Бір-бірімізді 
құшақтап сүйіп,сағынышымызды басып, жарты көңіл толысып жатыр.

Анамыз жылап алды. Балапандарын сондай сағынған. Әрдайым тастап 
кетуге мәжбүр болғасын қатты налиды. Қолынан келер басқа амал бар ма?! 
Анамыз үйге кіргенде үйдің іші одан бетер жылынып,жарықтанып кетті. 
Ананың мейіріміне жетер не бар бұл дүниеде!Ана мейірімі мен шуағын 
төксе, қатуланып алған аяз да еріксіз босап қоя береді.Інім менен бетер 
мәз. Бала болғанмен бәрін сезеді. Әкем бар кезде аса ерке болатын. Қазір 
көп еркелемейді. Тұйықталып алған. Үйдің ішін жылытып қойғанымды көріп, 
анам қуанып қалды.Мен де анама пайдамның тигеніне көңілім көтерілді. 
Сіңілімді көтеріп, еркелетемін.Өзі өсіп қалған. Үйіне келгенін ол да сезгендей 
жымиып күледі. Апам қайтадан шай демдеп, дастарханды жайнатып қойды. 
Бізге көптеген тәттілер,сыйлықтар әкелген. Соларды ашып көріп, шетінен 
дәм де татып інім екеуміздің көңіліміз шат. Осыдан артық бақыттың керегі 
де жоқ! Төрт көзіміз түгелденіп, жылынып шай іштік.Сондай бақыттымыз! 
Жарыса әңгіме айтып, мәз болысып күлеміз. Анама айтар арызым көп еді. 
Бәрін де ұмытып кеттім. Айтып көңілін түсіргенді жөн көрмедім. Бар тілегім 
енді ауырмаса екен...

Саяжан Насибуллина, 
«ҚТӘ»,02201-топ

«Шешендік мектебі»(«Школа ораторского искусства»- 
«School of oratory») бірлестігінің жауапты редакторы-Айжан 
А м а н г е л ь д и н а  ( “ Ф Қ Т ” ,ф и л -1 1 -т о п ) ,т іл ш іл е р і-  С а я ж а н  
Насибуллина(“ҚТӘ”,02201-топ),Жайнагүл Абылай(“ФҚТ”,02305-топ
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* Отан отбасынан басталады.
* Любовь к родине рождается у семейного очага.

* Love for the country begins with a family.

Филология факультетінің 
жаршысы,2015жыл,желтоқсан №6(10)

Елбасы

Ел Президентіне қүрмет белгісі
1 желтоқсан -  Тұңғыш Президент күні. Бұл 

мереке еліміздегі барлық қазақстандықтар 
үшін маңызды мемлекеттік мейрам ретінде 
күнтізбеден орын алды. Республикамызда 
айрықша аталатын бұл мерекеге «Шет тілі: 
екі шет тілі» мамандығының 03401 а-топ 
студенттері де өз үлестерін қоса білді. Осы 
жылы қараша айының 30-ы күні филология 
факультетінің деканы А.С.Қыдыршаевтың, 
«Өркен» газетінің бас редакторы М. О. 
Жұмағалиеваның қатысуымен топ студенттері 
«Дәуір сипатындағы көшбасшы тұлға» атты 
ашық тәрбие сағатын ұйымдастыра білді.

Тәрбие сағатымыз қазақ елі тарихының 
бастауына айналған ұлы тұлға -  Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың өміріне қысқаша шолумен 
басталды. Елбасымыздың тарихи жолына 
қатысты баяндама жасалды. Тобымыздың

мың бұралған биші қыздары мерекенің 
ажарын ашты. Елбасымызға арналған өлең 
жолдары оқылып, арнайы әзірленген фильмнен 
үзінді көрсетілді. Кеш барысында факультет 
деканы Абат Сатыбайұлы Елбасымыз туралы 
жазылған мақаласынан үзінді оқып, кешіміздің 
әсерлі өтуіне өз үлесін қоса білді. Кеш топ 
студенттерінің орындауындағы «Атамекен» 
әнімен аяқталды. Топ кураторы Дамира 
Бақтығалиқызы мағынаға толы мерекелік 
басқосуды түйіндеді.

Иә, студенттер қауымы үшін бұл мерекелік 
шара Елбасымызға үлкен құрмет пен шексіз 
алғысымызды білдіруге мүмкіндік беруімен есте 
қалды.

Салтанат Нұрғожина,
«ШТЕШТ», 03401 а-топ

КУ Ә ЛІІС

Респу&шкалык “ Б іпім  шъты-Ғыдым сырч 
редаккиясы жанынан аркайы күрыліан 
юми<:сиясынын2015 ж ы лдъ т05 хелтоксаи 
№ 07 шешіміне о й к ес “ЫШ М  UlUHbY 
тасбслгісімен марапяггалды.

Советы от выпускников

Қ ы д ы р ш а е в

Ел Тәуелсіздігі қарсаңында БҚМУ 
профессоры, филология факультетінің 
деканы, "Махамбет" ҒЗО жетекш ісі, 
педагогика ғылымдарының докторы, 
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар 
академиясының академигі Қыдыршаев 
Абат Сатыбайұлы Республикалық "Білім 
шыңы -  Ғылым сыры" журналының 
редакциясы ұйымдастырған білім 
үрдісіндегі ақпараттық-коммуникациялық 
инновациялық технологияларды белсенді

Ұлт Тәуелсіздігіне -  24 жыл

әрі тиімді пайдалана ұсынған озық іс- 
тәжірибесі жоғары бағаланып, (2015 
жылы желтоқсанның 5-індегі №07 шешім 
бойынша әдіскер-педагог еңбегі "Білім 
шыңы -  б іл ікт і ұст аз" жинақ кітабына 
енгізілді), " Білім шыңы" төсбелгісімен 
марапатталды.

Ф илология  ф а культ ет ін ің  
п ро ф е ссо р  оқы т уш ы л ар  мен  

ст удент т ер ұ ж ы м ы

Т әуелсіздік  -  т ір е г ім

Тәуелсіздік - еліміздің ең басты мерекесі. 
Еліміздің жаңа дәуірде қол жеткізген барлық 
табысының қайнар көзі - Тәуелсіздік. Халқымыз 
сол тәуелсіздік жолында талай қиындықтарды 
бастан кешірді. Еліміздің бостандыққа 
ұмтылысының және өшпес қайсар рухының 
арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл 
күнге дейін жеткен ұмытылмас оқиғалар 
- ел егемендігін алу жолындағы күрестер, 
көтерілістер тарихымызда өшпес өнеге, өлмес 
мұра. Бүгінде қазақ халқы - көрген қиындық 
өткен күннің еншісінде қалып, қазіргі таңда 
төрткүл дүние мойындаған, өз мәдениеті, 
тілі, діні, салт-дастүрі сақталған, жаңа заман 
талабына сай бәсекеге қабілетті, қанатын 
кеңге жайған егемен елміз. Тәуелсіздігіміздің 
арқасында алтын күн астында көк байрағымыз 
желбіреп, сол жағымыздағы мақтаныш 
сезімінен дүрсілдеп тұрған жүрек тұсымызға 
алақанымызды қойып асқақтата Әнұранызды 
шырқаймыз!

Тәуелсіздік туының желбірегеніне де -  тура 
24 жыл. Көреген көшбасшысы Н.Э.Назарбаев

Қазақстанды осы жылдар аралығында үлкен 
жетістіктерге жеткізіп, биік тұғырға көтерілуіне 
елеулі үлес қосып келеді. Тоғыз жолдың 
торабындағы алпауыт елдердің қатарындағы 
мемлекетімізді әлем жұртшылығы құрметтейді. 
Еліміздің бейбітшілігінің, тәуелсіздігінің 
арқасында күліп-ойнап, еркін білім алып 
жатқан азат елдің жастарымыз.

Кез келген халық өзінің келешегін өскелең 
ұрпағына сеніп тапсырады. Біздің заман -  бізге 
бұйырған бақыт. Кешегі алаңға шығып қыршын 
кеткен Қайрат пен Сәбирадай аға-апаларымыз 
біздің жарқын болашағымыз үшін күрескен. 
Қазіргі биігіміздің бірден - бір себепкерлері- 
сол қиын-қыстау кезеңде елінің болашағына 
алаңдаған барша халық жанашырлары. 
Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік 
аспаннан түскен сый емес.Сол қиындықпен, 
күреспен келген бақытымызды бағалай білейік. 
Барша қазақ жұртының жауһары -  тәуелсіздік 
тұғыры биік болғай!

Зарина Рахметова,
«ФҚТ», 02305-топ

Время учиться...
А вы  помните, кем вам хотелось стать, когда вы были детьми? Кто-то отвечал «Стать 

президентом», «Стать космонавтом», «Стать летчиком». Как ни странно, я всегда грезила 
стать парикмахером. Какого было мое разочарование, когда мне пояснили, в чем заключается 
суть работы парикмахера. И мое желание отпало.

В один из вечеров, сидя дома, я решила 
перебрать все свои старые тетради, сажала 
всевозможных мягких игрушек, и проводила им 
урок. Ругала их за невыполненное домашнее 
задание, ругала за плохое поведение, за 
неправильное правописание... да вообще 
поводов хватало. Порой и хвалила. Выделяла 
«лучших учеников» среди всех плохишей. 
Ставила пятерки , нахваливала, сидела под 
тусклым светильником проверяла свои же 
тетради, находила несуществующие ошибки. 
Видимо мечта отпечаталась, и спустя долгие 
годы Вселенная услышала меня...

Я всегда ценила учительский труд. 
Когда я решила поступать на Педагога, все 
вокруг посмеялись и сказали такую фразу 
«Учительский труд -  неблагодарный труд». 
Для меня это казалось отговоркой тех, кто не 
учился, кто отлынивал от домашнего задания, 
кого постоянно ругали учителя. Я поняла, что 
это такое быть учителем на первой активной 
практике, когда учишь детей, даешь им то, 
через то, что проходила 10 лет назад. Когда 
голос дрожит, всю трясет, потому что на тебя 
смотрит как минимум 20 детей, и все внимают 
каждое твое слово... Учительский труд это 
умение сопереживать на одном уровне с 
учеником/студентом, уметь мыслить, как 
нынешнее поколение, но при этом не изменять 
своим принципам, умение находить подход, 
быть всегда интересным для подрастающего 
поколения. Умение учиться чему-то новому изо 
дня в день. Я ни капли не жалею что учусь на 
педагога. Да, были и взлеты и падения, было 
и легко и сложно, порой нервы сдавали во 
время сессии, но я себя утешала мыслью, что

все окупится. И вертела на устах что Золото 
оседает на дне. Ну а сейчас, оглядываясь 
на целых 4 года назад, я понимаю, что 
студенческая жизнь многому научила. Научила 
ценить дружбу, быть отходчивой, научила 
решать проблемы самостоятельно, научила 
быть самостоятельной, и даже научила кушать 
готовить. Обернувшись назад я понимаю, что 
провела свои студенческие годы, как ожидала 
в конце 11 класса. Находила новых друзей, 
разочаровывалась в некоторых, влюблялась, 
гуляла так что сил не бывало вставать на 
следующее утро, ругалась с родителями из-за 
плохих оценок...

Как говорил Стив Джобс в своей речи для 
выпускников Стэндфордского университета : 
«Не тратьте свое время, проживая чью-то 
чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы 
-  не живите чужими мыслями. Не давайте 
шуму чужих мнений заглушать собственный 
внутренний голос. И самое главное -  имейте 
мужество следовать своему сердцу и уму. Они 
каким-то образом уже знают, кем ты должен 
стать. Все остальное - вторично».

И знаете...сейчас то самое время, 
когда нужно учиться. Всему. Каждый день. 
Специализироваться философии потому что 
карьеру просто так не сделаешь... Передумать, 
а потом попробовать еще раз... Потому что в 
мире нет ничего постоянного. Иногда нужно 
уметь совершать ошибки... И тогда если вас 
спросят «Кем ты хочешь быть?», вам не 
придется гадать. Вы просто будете знать!

Гаухар Кубаева,
спец. "Ин.яз.: два ин.яз.", гр.03403а

Тәуелсіздік - құндылық

Ереуіл а т қ а  ер салмай
Махамбет

Ереуіл атқа ер салмай,
Егеулі найза қолға алмай, 
Еңку-еңку жер шалмай,
Қоңыр салқын төске алмай, 
Тебінгі терге шірімей,
Терлігі майдай ерімей,
Алты малта ас болмай,
Өзіңнен туған жас бала, 
Сақалы шығып жат болмай,
Ат үстінде күн көрмей, 
Ашаршылық, шөл көрмей, 
Арып-ашып жол көрмей,
Өзегі талып ет жемей,
Ер төсектен безінбей,
¥лы түске ұрынбай,
Түн қатып жүріп,
Түс қашпай,
Тебінгі теріс тағынбай,
Темір қазық жастанбай,
Қу толағай бастанбай,
Ерлердің ісі бітер ме?

Makhambet
One who never saddled a horse 
For taking a field 
One who didn't press 
A shaft of a keen spear 
With a strong hand,
Who didn't try to experience everything, 
Without food and sleep,
Who hadn't wore through a sweat-cloth 
With saddle,
Though he saw but didn't realise 
That sweat runs in winter,
That heat can be cold,
That metal can serve as a pillow,
Who never knew his enemy by sight,
Who hadn't realised 
That his son was growing up estranged, 
One who didn't know a woman's caress, 
One who didn't eat too much of fatty meat 
After days of hunger and thirst,
One who wasn't flung by meanness 
And falsehood,
Who didn't know love and battle,
All deprivation and sufferings,
Can be ever a hero or just a man?!

“ Патриот”  жаршысының жауапты 
редакторы - Наргиза Туралиева 
(“ФҚТ”,фил - 13 топ), тілшісі - Зарина 
Рахметова (“ ФҚТ”,02305- топ)
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«Үздік агы лшын тілі мүгалімі -  
2015»  байқауының жеңімпазы

Ақтөбе облысы білім басқармасы Ақтөбе 
облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы «Үздік 
ағылшын тілі мұғалімі -  2015» конкурсының 
облыстық кезеңін өткізді. Бұл конкурс жыл 
сайын педагогтың жеке жетістіктерін қарау ғана 
емес, облыстың білім жүйесін соның ішінде 
облыстың қала, аудандары педагогтарының 
жетістіктерін бағалау.

Конкурстың негізгі мақсаты мен міндеттері
-  балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
құзыреттілікті жетілдіре отырып дамыту, 
дәстүрлі емес педагогикалық идеяларды 
іздестіретін, кәсіби қызметте жоғары жетістіктері 
бар педагогтардың кәсібінің мәртебесін арттыру.

Конкурсқа Иманалина Гүлнұр Мақсатқызы 
БҚМУ М.Өтемісов атындағы шет тілі: екі шетел 
тілі факультетінің 1-курс магистранты 2015 
жылдың қазан айында Ақтөбе облысы Мұғалжар

Аудандық әдістемелік орталық ұйымдастырған 
«Үздік ағылшын тілі мұғалімі-2015 » байқауында 
жүлделі І орынға ие болып, Ақтөбе қаласындағы 
облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығында 
өтетін «Үздік ағылшын тілі мұғалімі-2015» 
атты облыстық байқауға жолдама алды. Бұл 
байқауға Ақтөбе облысы бойынша үміттенген 
65 ағылшын тілі пәні мұғалімдерінен жеке 
шығармашылық портфолиосы арқылы 17 
ұстаз іріктеліп облыстық байқауға қатысты. 
Байқаудың шарттарының бірі панорамалық 
сабақ көрсетуде Гүлнұр Мақсатқызы шет 
тіліндегі коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастырудың түрлі технологияларын 
қолданған сабақ үлгісін көрсетті. Бұл магистрлік 
диссертацияның тақырыбы бойынша ғылыми- 
зерттеу барысында жинақтаған тәжірибесі екенін 
атап өтті. Себебі, құзыреттілік -  білім тәрбиенің 
бір тұтастығын сақтай отырып, жеке тұлғаның 
өзіндік дамуын жүзеге асырып, өмір сүруге 
қажетті өзіндік бағдарын айқындауға мүмкіндік 
беретін құзырлыққа жеткізуде күтілетін нәтиже 
екені анық. Осындай педагогикалық шеберлігі 
мен шығармашылығын жоғары дәрежеде 
көрсеткені үшін Иманалина Гүлнұр Мақсатовна
ІІ дәрежелі Дипломмен марапатталды.

Гүлнұр Иманалина, 
6М011900 -  Шетел т іл і: екі шетел т іл і 

мамандығының 1-курс магистранты

Праздник дружбы

Возможность учиться по программе 
академической мобильности в лучших 
университетах ближнего и дальнего зарубежья 
предоставляет ЗКГУ им. М.Утемисова.

5 месяцев по программе академической 
мобильности в Университете Отто Фон Геррике 
в г. Магдебург -  это не только интересные 
занятия, новые знания, но и масса впечатлений, 
знакомство с культурой другой страны, большой 
круг друзей со всех концов мира.

В Магдебурге нас встретил тьютор 
Международного отдела Магдебургского 
Университета -  Hannes Friz. Он оказал 
радушный прием и в дальнейшем оказывал нам 
помощь и поддержку.

Университет им. Отто Фон Герике Магдебург
-  это один из лучших университетов в Германии 
и он по праву занимает это место.

В течение этой поездки я узнал много 
нового, как о жителях этой страны, так и о 
людях различных стран, национальностей. 
Система образования Университета Отто 
Фон Геррике отличается тем, что учебный год 
разбит на 4 части. По-моему, это очень удобно. 
Учителя этого университета -  профессионалы 
своего дела. Университет достаточно большой, 
Главный корпус находится в центре города. 
Преподаватели были к нам очень добры. Все 
они компетентны в своей области.

А еще меня поразило то, что со мной в 
группе учились студенты разных возрастов, 
из чего следует вывод, что никогда не поздно 
получать образование.

Обучение проводилось на немецком 
языке. Кредитная система обучения. Сразу

же в первый день я 
получил свое расписание. 
Хотелось бы отметить, что 
все происходило очень 
организованно.

Первый учебный день 
был очень стрессовым, 
новые люди, новые 
преподаватели, ко всему 
нужно было привыкнуть. 
По спецпредметам
проходил двухнедельную 
практику. Проводились 
лабораторные работы.

У н и в е р с и т е т  
достаточно хорошо
оснащен материально
технической базой. 
Имеется огромная 
библиотека.

Помимо учебы я 
занимался спортом, ездил в другие города, 
общался с представителями других стран, таких 
как Сальвадор, Испания, Бразилия, Франция, 
Италия, Англия и т.д. Не могу не отметить 
спорткомплекс этого университета.

На мой взгляд, международная программа 
«Академическая мобильность» является 
уникальной.

Я уверен, что многим студентам из других 
стран очень хотелось бы иметь такую программу 
у себя в стране и возможность участвовать 
в ней. Это позволяет мне гордиться моей 
страной, моим народом, моими сверстниками, у 
которых есть возможность учиться за рубежом 
и получать высшее образование мирового 
стандарта, помогая тем самым Казахстану 
становиться более развитой страной.

Я приобрел огромный опыт, как в 
профессиональной сфере, так и в культурной. 
За что я благодарен своему университету и 
нашему ректору.

И последнее — студентам, которые 
планируют принять участие в данной 
программе: верьте в себя, верьте в то, что 
все возможно! Готовьтесь обстоятельно и 
старайтесь подробно разузнать заранее обо 
всех нюансах обучения за рубежом, чтобы 
иметь возможность подготовиться ко всем 
поворотам судьбы. Дерзайте, ребята, будущее 
нашего университета в наших руках!

Нурсултан Даупаев, 
магистрант 2 курса, специальность  

6M0W900 -  Математика

M is s is s ip p i  Va l l e y  
S t a t e  U n i v e r s i t y

20-летие Ассамблеи народа Казахстана - это 20 лет созидания с верой в будущее, в свою страну, 
в свой народ. Это 20 лет упорного труда по недопущению в Казахстане распрей по этническим и 
религиозным признакам, гордости за свое Отечество и Лидера Нации - Нурсултана Назарбаева.

С этой целью 9 декабря 2015 года в ЗКГУ 
им.М.Утемисова, совместно с научной библиотекой, 
отделом послевузовской подготовки, магистрантами 
первого курса было проведено культурное 
мероприятие, посвященное 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана на тему «Наша дружба крепкая!».

В мероприятии принимали участие проректор 
по НР и МС Гизатолла Имашевич Имашев, директор 
департамента стратегического развития и качества 
Юров Олег Винальевич, заведующий кафедрой 
Ассамблеи народа Казахстана Салов Владимир 
Юрьевич, деканы факультетов, преподаватель 
кафедры казахской филологии Мендигалиева 
Айгуль Сағындықкызы, студенты государственного 
университета Долины Миссисипи Кевин Юнг и 
Эшли Уотс, студенты, обучающиеся по программе 
«Серпін», директор научной библиотеки Тоты 
Еркиновна Алимбекерова, руководитель отдела 
послевузовской подготовки Тастаева Жанна 
Кенесовна, библиотекарь зала магистрантов, 
молодых ученых Талшын Салимовна.

Главная цель мероприятия -  объяснить 
предназначение организации «Ассамблеи народа 
Казахстана», содействоватьсохранениювреспублике 
межнационального согласия, стабильности 
в обществе; содействовать поддержанию 
государственной политики, способствующей 
развитию дружественных отношений между 
представителями национальностей, проживающими 
на территории Казахстана.

Со вступительной речью выступил проректор 
по НР и МС Гизатолла Имашевич Имашев, 
который подчеркнул важность проблемы и пожелал 
магистрантам взаимопонимания, уважительного 
отношениюковсемнацияминародностям республики 
Казахстан. Магистранты 1-ого курса выступали 
как представители разных национальностей.

Мероприятие началось с национального танца в 
знак уважения государству, казахскому народу. 
Магистранты представляя разную нацию (русских, 
узбеков, турков, корейцев, поляков и т.д.), говорили 
на своем родном языке, благодарили за тепло, 
уют и мир, царящий в Казахстане. Рассказывали 
стихи, пели песни про Родину, играли на домбре. 
Предоставляли подготовленные видео-материалы 
по каждой нации. И преподнесли к праздничному 
дастархану свои национальные блюда, сладости. На 
лицах магистрантов, одетых в яркие костюмы разных 
национальностей, можно было увидеть, какую 
особую гордость они чувствуют за то, что содействуя 
деятельности Ассамблеи, они способствуют росту 
международного авторитета Республики Казахстан 
как страны эффективно решающей проблемы 
межнациональных отношений.

Были подарены от имени магистрантов 
подарки на память и в знак дружбы студентам 
государственного университета Миссисипи Кевин 
Юнг и Эшли Уотс, студентам, обучающиеся по 
программе «Серпін».

Слушая проникновенные слова и четкие голоса 
ведущих невольно проникались гордостью за свою 
Родину, свой народ, своего президента. В заключении 
спели на казахском языке песню «Тұған елім» при 
исполнении студентом 2-ого курса Жансултан.

В заключении выступил заведующий кафедрой 
Ассамблеи народа Казахстана Салов Владимир 
Юрьевич, который поблагодарил устроителей за 
прекрасно организованный вечер и проректор по НР 
и МС Гизатолла Имашевич Имашев вручил грамоты 
магистрантам по номинациям.

Айдана Жигербаева, 
магистрант специальности 
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Академическая мобильность 
м аги стр т ан т о в в Mississippi Valley 

State University
По программе академической мобильности 

мы 1 семестр обучались в Государственном 
университете Долины Мисиссипи (гИтта Бена, штат 
Мисиссипи, с Ша ).

В городе Джексон нас встретил представитель из 
университета. Уже в общежитии мы познакомились 
с дрругими студентами из Казахстана, в частности 
из КазГосЖенПУ приехавших по программе 
двудипломного образования.

После знакомства с деканами и 
преподавателями, для нас провели экскурсию по 
университету. На территории расположены учебные 
корпуса, общежития, центр досуга, столовую, 
библиотеку, отдельный актовый зал, спортзал, 
несколько стадионов для американского футбола, 
бейсбола и для обычного футбола.

Кэтти Голден и Кристина Раду сопровождали 
нас в период обучения, оказывая всяческую 
помощь, и прежде всего помогали в преодолении 
языкового барьера. .Под руководством Кэтти 
Голден участвовали в бизнес-проекте, ездили в 
город Мемфис, штат Теннесси, на специальный 
курс по бизнесу.

Впервые праздновали День Благодарения 
(Thanksgiving day). Это было очень необычно 
и вкусно. А еще праздновали дни рождения. В 
Университете проводился «День открытых дверей» 
(Home Coming), когда родители, друзья приезжают 
из разных штатов, встретиться с родными и 
близкими, и чтобы посмотреть знаменитый 
американский футбол, организовать барбекю и 
просто отдохнуть.

По программе обучения мы выбрали курсы 
международного бизнеса, основы экономики и

онлайн курс - проблемы и перспективы глобального 
менеджмента (Нурмухамбетова Аэлита); основы 
экономики, бизнес финансы, организационные 
правила поведения, принципы потребительского 
поведения (Дусубалиева Альмира). С 
понедельника по пятницу у нас проходили занятия. 
Во всех аудиториях имеются компьютеры на 
каждого студента. Огромное спасибо нашим 
преподавателям: Mengistu T., Rajanikanth N., Warren 
J., Lee J., Simms E., Shepherd M. Они с пониманием 
относились к нам, поддерживали. В дополнение 
к этому, у нас был курс Gateway Leadership Am
bassador Program (GLAP), который проходил по 
вторникам и субботам.

12 декабря учеба у нас закончилась, и 
оставшееся время мы посвятили путешествию по 
США на автобусе, которое оставило незабываемые 
впечатления. Съездили в Новый Орлеан, штат 
Луизиана, побывали во французком квартале, 
посмотрели достопримечательности города и потом 
решили поехать в Атланту, штат Джорджия.

Хотелось бы поблагодарить ректорат ЗКГУ 
и всех организаторов нашей учебной поездки. 
Дорогие студенты, мы получили от своей поездки 
огромный опыт и незабываемые воспоминания. 
Советуем Mississippi Valley State University в выборе 
вуза по программе академической мобильности.

Аэлита Нурмухамбетова, 
магистрант 1 курса, 

специальность 6М011600 -  Гэография;
Альмира Дусубалиева, 

магистрант 2 курса, специальность 
6М051000 -  Государственное и местное

управление
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Спорт күнделігінен

Топырағы киелі Қаратөбе жерінде, Қаратөбе ауданы Дене шынықтыру- 
сауықтыру кешені төрінде, жұма-сенбі күндері аудан әкімі Асхат Берлешұлы 
Шахаровтың ұйымдасыруымен боз кілем үстінде қазақ күресінен тұңғыш 
абсолюттік чемпион Еңсеп Досқалиевке арналған республикалық турнирдің 
жалауы желбіреді. Бұл -  Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданының 
тарихындағы үлкен оқиға.

ауданының спорт ардагері Біралиев 
Серікпен сұхбаттасу кезінде оның 
Еңсеп Досқалиев атындағы балалар 
мен жасөсіпірімдер спорт мектебінің 
алғашқы директоры екендігін 
білдік. Ол 1980-1996 жылдары 
аудандық спорт комитетінің төрағасы 
болған. 1994-1995 жылдары 
уйымдастырылған Е.Досқалиев 
атындағы облыстық, республикалық 
турнирінің уйымдастыру комитетінің 
мүшесі. Зейнеткерлікке «БЖСМ» 
директорлығынан шыққан. «Елімізде 
алғаш рет өткен Азия ойындарының 
қурметті қонағы болғанмын» - деп, 
өзін таныстырды ардагер.

Осы жарыстың барысында 
жүгіріп қызмет етіп жүрген адамға 
көзіміз түсіп, сүхбаттасқанымызда, 
жай адам болмай шықты. Жүсіпқали 
Бақытжан Қайырқұлұлы-Қаратөбе 

аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
екен. Талай қанжығасын майлап жүрген 
балуан. Бүгінгі қонақтарымыз ішінде «Қазақстан 
Барысы» Республикалық турнирінің 2013 жылғы 
жеңімпазы Мухит Турсынов, 2015 жылдың 
«Қазақстан Барысы», күміс жүлдегері Шалқар 
Жоламанов секілді қазақ күресінің қаймақтары 
келді деп бүкіл Қаратөбеліктер шулап жүр.

Ата-баба салтымен келген қонақтарды аудан 
шекарасынан қарсылап, ақ беріп, дәм татқызып, 
Қаратөбе ауданындағы ең әдемі «Чингиз» 
мейрамханасына дастархан жайылып, қонағасы 
берілді. Бул турнирдің қурметті қонақтарына

Қазақ күресі -  әлемдегі ең тарихы терең 
спорт түрлерінің бірі. Қазақтың ешбір улы тойы 
мен мерекесі онсыз өтпеген. Сонау ықылым 
замандардан бері қазақ білекті азаматтарына 
қара күштің киесі дарыған жан деп қана қарамай, 
улт қуаттылығын, ел қудіретін танытар өнер иесі 
деп қадір тутқан. Алайда осы өнеріміз күні кешеге 
дейін Қазақстан аумағынан аса алмады. Кеңес 
тусында да ол еңсесін тіктей алмады. Бул ретте 
оның ашылмай турған тағы бір тынысы бардай 
сезілетін. Туған жер үшін аянбай тер төгетін 
азаматтарды естен шығармай, ерен еңбегін атап 
жүру -  дәстүр. Спортшылар туралы жазып жүрген 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, 
өлкетанушы Қайыржан Хасановпен, Қаратөбе

«Қазақстан Барысы» Айбек Нуғыманов пен 
Мухит Турсыновқа (ШКО) Қаратөбе ауданы әкімі 
Асхат Берлешулы қурмет көрсетіп, халқымыздың 
салтымен иықтарына шапан жапты. Ертеңгі 
күні Қаратөбе ауданы орталығында Еңсеп 
Досқалиевтің қара шаңырағында Еңсеп ағаның 
урпақтары жиналған дастархан басында аудан 
имамы қуран оқып, ас берілді. Шақырған 
қонақтарға сый-сияпат көрсеткеннен кейін 
өз сыйлықтарын табыс етті. Еңсеп ағаның 
фотоальбомынан көп нәрселерді көріп, 
жадымызға тоқыдық.

Жоғары білімді ағамыз Еңсеп Досқалиев 
1905 жылы Қаратөбе ауданының Егіндікөл 
ауылында туған. Бала кезінен спортқа бет бурған 
Еңсеп ағамыз жас та болса жеңіске қол жеткізген, 
абырой намысын қолдан бермеген. Көзі тірі 
кезінде Еңсеп аға өзі неше түрлі жарыстар 
уйымдастырып, елімізде қазақ күресін дамытуға 
үлес қосқан. 1939 жылы Семей қаласында 
өткен Республикалық біріншілікте өзін толық 
танытқан. Орта салмақ бойынша бірінші 
орынға ие болып, барлық салмақ дәрежесі 
бойынша қарсыластарын жеңіп, Республиканың 
абсолютті чемпионы атанған. Еңсеп Досқалиев 
¥лы Отан соғысының отты жылдарында өзі 
суранып, майданға кетіп, 1944 жылы Батыс 
Украина жерінде ерлікпен қаза тапқан. Орталық 
саябақтағы Еңсеп Досқалиевке арналған 
ескерткіш-тақтаға гүл шоқтарын қойып, баба 
рухына тағзым етті.

Шахаров Асхат Берлешулы спортты 
қадір тутқан, спорттың мәртебесін арттырып, 
Қазақстанның көк байрағын талай желбіреткен, 
Қазақстанды самбо күресінен әлемге танытқан. 
Самбодан 5 дүркін әлем және Азия чемпионы, 
ДЗЮДО күресінен Олимпиада ойындарына 
қатысушы, Қазақстанға еңбек сіңірген спорт 
шебері. Аудан әкімін жауырыны жерге тимеген 
заманымыздың «Қажымуқаны», Қазақ күресінен 
туңғыш абсолюттік чемпион Еңсеп Досқалиевтің 
ізбасары десек те артық болмайды.

Турнирде Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, 
Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарынан 
келген, қурамында жүзден астам палуандары 
бар 6 команда өз бақтарын сынады.

Жарысты Қаратөбе ауданының әкімі 
А.Б.Шахаров қуттықтау сөзбен ашып, 
қатысушыларға сәттілік тіледі. Ауданның спорт 
өнерін жетілдіру мақсатында жасап жатқан іс- 
шараларына тоқталып, үлттық өнеріміздің бірі
-  қазақша күрестің, ауыл спортының деңгейін 
көтеру, ата дәстүрімізді жас урпаққа насихаттап, 
жарысты алдағы уақытта да үзбей өткізу аудан 
азаматтарының, спорт сүйер қауымның парызы 
екенін айтып өтті. Келесі сөз кезегін Батыс 
Қазақстан облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы А.Б.Бекет пен 
БҚО Қазақ күресі федерациясының президенті 
Е.Е.Қаймен алды. Сондай-ақ спорт ардагері 
С.Біралиев, Қазақ күресінен үш дүркін Азия 
чемпионы, әлем чемпионы Ш.Жоламанов, 
А.Досқалиев, Еңсеп Досқалиев урпақтары сөз 
сөйледі. Екі күндік сайыстың қорытындысында 
түрлі салмақ деңгейлері бойынша 34-тен астам 
жүлдегерлердің есімдері анықталып, «Алтын», 
«Күміс», «Қола» медальдарға ие болды.

Турнирде төл күресімізді насихаттау 
мақсатында Қазақ күресінен «Түйе палуандар» 
сайысы уйымдастырылды. Бул сайыста 
финалдық бәсекеде Айбек Нуғыманов (ШҚО) 
бірінші орынды жеңіп алып, жеңіл автокөлікті 
тақымына басты. «Қазақстан барысы» турнирінің 
жеңімпазы семейлік Мухит Турсынов пен Арман 
Қалиев (Атырау) ІІ, ІІІ орындарды бөлісті. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді аудан әкімі 
Асхат Шахаров қүттықтап, өз қолынан сый- 
сияпат табыс етті.

Асқар Әбубәкіров,
2011 жылғы ҮІІ қысқы Азия ойындарының 

Алау эстафетасының алаугері, «Ұлы 
Дала қырандары» республикалық қоғамдық 

әлеуметтік-мәдени қозғалысының съезд
делегаты

Квалификация из зарубежья

ОБ ОБУЧЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
НЬЮКАСЛА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Для преподавателей высшей школы обучение 
по данной программе полезно, так как сегодня 
актуально и востребовано внедрение новых 
педагогических идей и инновационных технологий 
в процесс подготовки будущих учителей.

По завершении дистанционного этапа 
мы приступили к программе очного обучения 
«Повышение качества обучения и преподавания 
в области высшего образования» (Learning and 
Teaching in Higher Education) в университете 
Ньюкасла г Великобритании была насыщенной. 
С нами работали 20 преподавателей-тренеров по 
различным направлениям методики преподавания 
и обучения. Все занятия велись на английском 
языке.

Данный этап программы включал следующие 
темы: «Введение в обучение студентов», 
«Информация для обучения», «Оценка и 
поощрение обучения», «Онлайн-обучение и 
технологии обучения», «Профессиональное 
развитие и планирование действий», 
«Микропреподавание», «Принципы и практика 
преподавания в малых группах», «Управление 
проектами», «Подготовка к лекции и чтение 
интерактивных лекций», «Дизайн модулей», 
«Навыки для преподавания».

Много новой информации мы услышали 
во время занятий. Ведение рефлексивного

В настоящее время подготовка 
педагогических кадров, обладающих 
современными профессиональными
компетенциями, остается главной задачей 
высшего образования в Республике 
Казахстан. Значительное место в повышении 
квалификации преподавателей педагогических 
специальностей вузов Республики Казахстан 
занимает программа «Повышение качества 
обучения и преподавания в области высшего 
образования» (Learning and Teaching in Higher 
Education) при ФАО НЦПК «Өрлеу» РИПКСО РК.

дневника, микропреподавание, чат-дискуссии 
по изученным темам, разнообразные формы 
групповой работы было для нас инновацией. 
Профессиональные навыки мы получили на 
занятиях Dr. Anna Reid по подготовке и ведению 
интерактивных лекций, по оцениванию работ 
студентов, по вопросам профессионального 
развития и планирования, Dr. Pam Woolner - по 
организации проектной деятельности, Dr. Alina 
Schartner - по микропреподаванию, Ms. Eleanor 
Gordon - по онлайн-обучению. Также интересной 
и плодотворной была работа в уникальной 
библиотеке и портале университета.

При проведении наших занятий в вузе 
мы будем применять подходы, и технологии, 
изученные по программе LTHE «Повышение 
качества обучения и преподавания в области 
высшего образования» (Learning and Teaching in 
Higher Education). Считаем, что следует уделить 
внимание на применение таких методов, как чат- 
дискуссии, рефлексия, стратегии формативного 
оценивания и т.д. Необходимо использовать новые 
возможности ИКТ-технологий для презентации 
нового материала занятий, для проведения 
интерактивного диалогового общения по 
предлагаемой теме в сочетании с практическими 
заданиями, ориентированными на развитие 
критического мышления студентов.

Абугалиева Г.С., 
старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии;. 
Ойлыбаева Л.Н., 

преподаватель кафедры общей педагогики и
самопознания.

Стажировка на «крайнем западе»
В Национальном центре повы ш ения квалиф икации «Өрлеу», созданном  в 

соответствии  с государственной программой развития образования РК на 2011
2020 годы в 2012 году, ежегодно проходят обучение более 73 ты сяч педагогических 
работников всх уровней образования.

Зарубежную стажировку по программе 
повышения квалификации педагогических 
кадров вузов в Высшем техническом институте 
г. Порту (Португалия) по направлению 
Национального центра повышения
квалификации АО «Өрлеу» прошел старший 
преподаватель кафедры биологии и экологии 
С.А.Кажиахметов.

Главной целью курсов было 
повышение квалификации профессорско- 
преоподавательского состава педагогических 
вузов, готовящих конкурентоспособных кадров, 
внедрение современных инновационных 
технологии в учебный процесс. В группе было 
25 человек из многих вузов Казахстана.

В рамках курса повышения квалификации 
были прослушаны лекции по 8 модулям, 
проведенные ведущими профессорами 
Высшего технического института: «Высшее 
образование в Европе», «Организационные 
вопросы в системе высшего образования» - 
Jose Carlos Quadrado, «Обучение социальной 
ответственности» - Ana Cristina Meira Castro, 
«Управление персоналом и командная работа»

- Teresa Espassandim, «Использование ИТ в 
системе высшего образования» - Carlos Vaz de 
Carvalho, «Научно-исследовательская работа 
и развитие карьеры» - Ana Maria Madureira, 
«Педагогика, образования технологии и методы 
оценки» - Marina Duarte, «Концепсия CDIO» - 
Angelo Martins.

Зарубежная стажировка -  это еще и 
великолепная возможность познакомиться с 
новой культурой зарубежья, за что огромная 
благодарность руководству университета. 
Выходные были посвящены экскурсиям 
по городу. Порту, давший имя стране (и 
напитку портвейн), -  второй по величине 
город Португалии после Лиссабона. Это 
древний город, решительно шагнувший в 
индустриальное настоящее. Старый город 
с центром в Рибейре выстроен на холмах с 
видом на реку Дуэро. Теперь он входит в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его 
основные достопримечательности -  церковь 
Св. Франциска и погреба для хранения 
портвейна, которые в основном расположены 
на реке Вила-Нова-де-Гайа.
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