
Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік 
жарып, бағында бұлбұлы сайраған 
көктемнің шуақты күндерімен қатар 
келер, береке мен бірліктің, тазалық 
пен татулықтың тұғырын нығайтып, 
риясыз шаттық пен қуанышқа кенелтер 
¥лыстың¥лы күні Наурыз мейрамынаорай 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде керемет 
кеш болып өтті.

Мерекеге сай безендірілген сахнаға 
жарш ылар шығып, «О, жарандар, 
жарандар, бәріңбермен қараңдар. Наурыз 
тойы басталды» деп дүбірлі мерекенің 
басталғандығынан жар салғаннан кейін, 
сахна төріне «Арна» би ансамблі шығып 
«Мереке Думан» биімен кеш шымылдығын 
ашты.

Мың бұралған бишілерден кейін сөз 
алған университет ректоры, академик 
Асхат Сәлімұлы Иманғалиев Ұлыстың 
ұлы күні баршаңызға жаңа жетістіктер, 
молшылық пен татулық әкелсін дей 
отырып, елімізге тыныштық, берекелі 
бірлік, саналы да салауатты ұрпақ, әрбір 
отбасына ынтымағы жарасқан баянды 
бақыт, денсаулық, мағыналығұмыртіледі.

Мерекелік шара одан әрі Халықтық

«Әжелер сәлемі» ансамблі мен «Қорған», 
«Інжу», «Кәусар» топтарының «Наурыз 
думан», «Нұрлы көктем» әсем әндерімен 
жалғасын тапты.

Қазақтың сайын даласын кезген 
Қыдыр ата бата беріп, жиналған қауымға 
ел тыныш, туған жер аман болып, әр 
отбасында шат көңіл, бақыт және береке 
салтанат құрсын деп жылы лебізін 
білдірді. Табиғат байлығына енген, тау- 
тасы мен жан-жануарынан бастап, адам 
затына дейін қуаныш нұрын себуші 
Гүл көктем, Ару көктем Наурыз қыз да 
ортамызға келіп, сұлу көркімен сахна 
шырайын кіргізді.

Қы ды р ата  мен Н ауры з қыз 
тойымыздың қадірлі қонағы болып, ұлттық 
киім киген аруларымыздың қолынан 
наурыз көже мен тәтті бауырсақтардан 
ауыз тиіп, сый-құрметке бөленді.

¥лық мейрамның ерекше асы Наурыз 
көжеден жиналған қауым да дәм татты.

Мерекелік кешімізге той шашуын ала 
келген №19 жалпы білім беретін мектебі 
мен №34 мектеп гимназиясының биші 
бүлдіршіндері «Қазақ батырлары» және 
корей билерін билеп ез өнерлерін ортаға 
салса, қазақтың дархан даласында

Год Ассамблеи народа Казажстана 
-  дружба и согласие навсегда

Нажатием символической зеленой 
кнопки был дан старт году Ассамбелеи 
народа Казахстана.

С и н х р о н -а к ц и я ,  в к о т о р о й  
приняли участие студенты вузов и 
колледжей Уральска, представители 
всех этнокультурных объединений, 
общественности, ветеранов, областного 
и городского акиматов, была посвящена 
объявлению Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым 2015 года-годом Ассамблеи 
народа Казахстана.

С и м в о л и ч е ска я  кн о п ка  была 
установлена на сцене актового зала 
ЗКАТУ им. Жангир хана. Здесь студенты 
организовал и  ф леш моб, который 
завершился запуском в небо шаров с 
эмблемой Ассамблеи и Года АНК.

Наша область, в которой проживают 
более сотни национальностей, с радостью 
приняла новость. Студенты с флажками 
приветствовали жителей города в 
национальных костюмах. Чапаны и бурки, 
цветные платки и вышитые золотом камзолы
-  в этот день будто пробудилась история, 
напомнив нам, какие мы все разные, но 
при этом -  одинаковы в стремлении жить 
на земле наших предков в мире и согласии.

Некогда лишь добрососедские

отношения давно переросли в ощущение 
единой семьи под общим казахским 
шаныраком. Это было важно сотни лет 
назад, когда в суровой степи как самого 
давнего друга встречали путника и 
угощали в юрте наши предки-кочевники
- степь не прощала разрозненности. Это 
было важно десятки лет назад, когда 
безжалостная машина перемен забросила 
в незнакомые казахские земли целые 
народы. Это было важно, когда бушевала 
война и послевоенная разруха, и казахи 
делились кровом и хлебом с беженцами 
и эвакуированными. Давно прошли 
эти страшные годы. Но важность эта 
сохраняется и сейчас. Сейчас в Казахстане 
живут потомки тех, кто волей или неволей 
привыкал к новой земле, языку, укладу, 
обычаям, привнося в жизнь и быт казахов 
свои ценности. Корейские острые блюда 
и зажигательная лезгинка, кавказский 
шашлык и украинский борщ, русские 
блины и звучные напевы домбры стали 
атрибутами нашей повседневности. Для 
сохраненеия мира и согласия в стране 
был создан уникальный в своем роде 
институт толерантности, терпимого, 
взаимоуважительного отношения между 
людьми -  Ассамблеи народа Казахстана

(АНК). В настоящ ее время перед 
Ассамблеей ставятся большие задачи по 
дальнейшему укреплению национального 
единства, общественного согласия и 
стабильности, совершенствованию 
механизмов взаимодействия государства 
и общества в сфере общественных 
отношений.

Мероприятие получилось масштабным. 
Его посетили руководство области, 
депутаты Мажилиса парламента РК и 
маслихатов, члены Ассамблеи народа 
Казахстана, представители политических 
партий и НПО. Главная идея праздника - 
единство всех казахстанцев.

«Мы отмечаем казахские, русские, 
украинские, татарские праздники. Главное, 
что праздники поднимают настроение 
и дают надежды на лучшее будущее», - 
отметила депутат Мажилиса Парламента 
РК Елена Тарасенко.

Аким Западно-Казахстанской области 
зачитывал приветственную телеграмму 
от имени Президента страны Нурсултана 
Назарбаева. «Ассамблея - это культура 
и традиции каждого этноса. Сейчас 
Ассамблея -  это все 17 млн. казахстанцев. 
Это торжество казахстанской модели 
толерантности», - отметил аким ЗКО Нурлан 
Ногаев.

Красочность празднику придали песни 
и танцы, театральное представление. 
В этот день был дан старт эстафете 
«Ассамблея народа Казахстана - 20 
добрых дел», объявлено о начале 8 
республиканских конкурсов, в которых 
будут состязаться научные работники, 
журналисты, бизнесмены, молодежь.

«В праздничных мероприятиях, которые 
проходят по всей области, принимают 
участие порядка 16 тыс. человек. Главное, 
что нас объединяет - это казахстанский 
патриотизм и сплоченность», - сказал 
заместитель председателя АНК ЗКО Гайса 
Капаков.

Также в этот день стартовала эстафета 
«Дорожная карта мира и согласия». Ее 
символ передали акиму города Уральск 
Алтаю Кульгинову. Завершение эстафеты 
пройдет в канун Дня единства народа 
Казахстана.
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Университетіміздің 
кітапханасы 

Ассамблея 
жылын ұлықтады

5-бет

Қазақты 
танытқаі 
тұлғала]

ҮСТАЗ МЕРЕЙІ

10-бет

В одном строю с 
молодежью

11-бет

Налоговый инспетор 
вЗКГУ 

им. М.Утемисова
17-бет
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мейрА.мы!
табиғаттың алмасуын өз өнерлерімен 
ерекш е суреттеген  «М ереке» би 
ансамблі керермендерге көтеріңкі кеңіл- 
күй сыйлады.

Ұлттық құндылығымызды ұлықтаған 
ұлы мейрамда «Бастаңғы» салт- 
дәстүріне көрініс беріліп, ән айтылып, 
би билеп, айтыс ұйымдастырылып, 
тұрм ы с-салт ойындары ойналды. 
Айтыс соңында қыз жігітке кесемен 
«ұйқыашарын» ұсынса, жігіт кеседен 
дәм татып, тамсанып «селт еткізерін» 
сыйлады.

Ата-бабадан жеткен халқымыздың 
тамаша жоралғылары мен дәстүрлерінен 
керініс берілгеннен соң Таймұқанова 
Ақбаян ән-жырдан шашу шашса, «Арт 
мюзик» тобы әсем әнімен өз өнерін 
ортаға салып, сахна көркін қыздырды.

Кештің мерейлі өтуіне бірден- бір 
себепші болған жүргізушілер Оралтаев 
Алпамыс пен Джумагалиева Ақнұр 
келген қонақтар мен оқытушылар, 
ардагер ұстаздар, студенттерді наурыз 
мейрамымен құттықтай отырып,

Гүлге орап, жасандырып жусан белін, 
Ақтарған арындатып думан селін. 
Сіңірген халық салтын қанымызға,

Мейрамың құтты болсын, туған елім! -  деп әдемі жыр 
шумақтарымен кешімізді аяқтады.

Ақсана Ғазизқызы,
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті
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Ардагер устаз жайында бірер сөз

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 
балаға», - деген халық нақылы бүгінгі 
сөз еткелі отырған кейіпкеріміз, қадірлі 
ұстазымыз Темірғали Қайырғалиұлына 
арналғандай. Өйткені ол емірінің бар 
саналы ғұмырын жоғары оқу орынының 
студенттеріне жантану ілімін меңгертіп, 
кәсіптік тұрғыдан дамытуға үлес қосып 
жүрген аяулы ұстаз.

1966жылы А.С.Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтын темемдаған 
ардагер ұстаз мыңдаған түлектерді 
тәрбиелеп, осы салада қызмет етіп 
жүргеніне 48 жылдан асыпты. Темірғали 
Қайырғалиұлы аталмыш жоғары оқу 
орнын бітіргеннен кейін осы университет 
қабырғасында үздіксіз еңбек етіп, жоғары 
білім шаңырағында үнемі қажырлықпен 
еңбектеніп жүрген, өз саласының еңбек 
торысы атанған, ұстаздық қызметіне адал ардагер 
ұстаздарымыздың бері де бірегейі.

Аға оқытушы Темірғали ағамыздың ұстаздық 
қызметі оның өмірімен етене үндесіп кеткен ұстаз 
десем артық болмас деймін. Ұстаздың өз мақсатына 
деген табандылығы туралы көптеген жылы пікірлерді 
кездестіремін. Оның іскерлігіне, білім-білігіне қызығып, 
талай жерлердің қызметке шақыруы. Менің ойымша 
ардагер ұстаздың шәкірттерді тәрбиелеуді бәрінен 
жоғары қойғаны тәрізді.

Темірғали Қайырғалиұлы - дара ұстаз. ТМД, 
республика және облыс көлемінде елуден астам 
ғылыми-тәжірибелік мақалалары мен әдістемелік 
оқу-құралдары ғылыми жинақтарда жарық көрді.

Ол тек ұстаздық қызметімен ғана емес, қоғамдық 
жұмыстармен де университет қауымына психология 
кафедрасыныңағаоқытушысы, БҚМУдоценті ретінде 
кептен бірі мәлім деп санаймын. Ол облыстық және 
аудандық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
психологиялық білім және кәсіби бағдар беруді 
насихаттаудан жалыққан емес.

Үстаздың еңбегін ҚР-ның Білім және Ғылым 
министрлігі бірнеше Грамота және Құрмет 
Грамоталарымен жоғары бағалады. Республикалық 
о қу -а ға р ту  іс ін ің  ү з д іг ін ің  тө сб е л гіс ім е н  
марапатталды. Облыстан қалажәнеуниверситеттен 
алған бірнеше Құрмет Грамоталары мен Алғыс 
хаттары да оның тынымсыз еңбегініңдәлелі. Оған 
«Жаңақала ауданының құрметті азаматы» деген 
атақ та берілген болатын. Бұл - білікті, тәжірибелі 
ұстазға жерлестерінің керсеткен ілтипат-құрметі. 
Биыл амандық болса 70 жасқа толатын ұстаз 
шәкірт тәрбиесіне, студенттің сапалы білім алуына 
өз сөптігін тигізіп жүрген абзал ұстаздардың бірі. 
Студенттердің жан-дүниесін сезіне біліп, оларға 
түсіністікпен қарайды. Студенттермен тығыз 
қарым-қатынасжасап, болашақтарынан үлкен үміт 
күттіретін елеулі, еңселі жас ұрпақты тәрбиелеп 
есіруде, қарапайым болмысымен, жайдары да 
ашық мінезімен ұштасып жатқан аяулы ұстаздың 
бойындағы алапат жігер шәкірттеріне дарысын 
дейміз!

А.А. Жантуреева,
жалпыпедагогика, психология 

және өзін-өзі тану кафедрасы м.а.

Бір еп -  Бір хапық -  
БІр Бопашақ

Наурыз айының 16-20 жұлдыздары аралыгында Қазақстан 
Республикасы Халқы Ассамблеясына 20 жыл толуына орай 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің мәдениет және өнер факультетінде 
«Мәдени-тынығу жұмысының халықтық дәстүрлері» пәні 
оқытушысы Г.Е.Жұмағалиеваның жетекшілігімен мәдени- 
тынығу жұмысы мамандығының 2-курс студенттері 
ұйымдастыруымен «Бір ел-бір халық-бір болашақ» атты 
фестиваль өткізілді. Фестивальдың мақсаты ұлттар 
арасы ндағы  қары м-қат ы наст ы  дамыту, жаст арды ң  
патриоттық сезімдерін арттырып, өзге ұлт өкілдерінің 
салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын насихаттау және 
бірлікке, татулыққа тәрбиелеу шарасы болып өтті.

Мерекелік іс-шараның алғашқы күні фестивальдың 
ашылу салтанаты және үнді халқына арналған «Өшпес 
махаббат нышаны Тәдж-Махал» мен бастау алды. «Россия
-  щедрая душа», «Сырға толы Гүржістан», «Өнегелі өнерлі 
Өзбекстан», «Сырлы Ыстамбұл», «Таң самал елі -  Корея» 
атты мерекелік салт-дәстүрлік шаралар тізбектеле жалғасты. 
Әрұлттыңезінетән ерекшелігі, салты мен ұлттықмәдениеті 
қалыптасқан, 2-курс 11206 топ студенттері бар енерлөрін 
аянбай биді де, көріністі де, ойын сауық та орнымен ойнап 
шықты. Айта кетсек, үнді ұлттық биі, орыс халқының әні, 
түрікқына кеші, езбектанысу кеші, грузия ұлттықтағамдары, 
корея халқы салем салу кеші т.б сияқты ұлттық енерлер 
керермөннің ыстық ықыласына беленді. Бұл фестиваль
20 наурыз күні өткізілген «Армысың, Әз-Наурыз!» атты 
мерекелік шарасымен жалғасты.

«Армысың, Әз-Наурыз!» атты мерекелік шарада қазақ 
халқының ұлттық тағамдарымен ақ дастархан жайып 
факультет деканы Мейрам Исатайұлы бастаған окытушылар 
мен студенттерден құралған қонақтарды қарсы алды. 
Сонымен қатар қонақтарға арналған 11309 топ студенттері 
дайындаған шағын қойылым керсетіліп, ән шырқалып, 
арнау айтылып, жеті түрлі тағамнан әзірленген наурыз кеже 
ұсынылып, қонақтар тарапынан тілектер айтылып,алғыс 
жолданды. Бұл мереке оқытушылар мен студенттерге 
кеңілді күн сыйлады. Ұлттық мерекеміз арқылы жастардың 
бойына салт дәстүрімізді сіңіріп, патриоттық сезімдерін 
оятатын,шараларымыз кептеп өткізілсе.өскелең ұрпаққа 
сеніміміз мол болары анық.

О с ы  н а у р ы з  
м е р е к е с ін  т о й л а у  
барысында фестивальды 
қо р ы ты н д ы л а у  кеш і 
е т к і з і л д і .  А л ғ ы с  
дипломдар ұсынылып, 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы  
студенттер енерлеріне 
қарай марапатталды.

«Үздік ұлттық киім»
- «Ө ш пес м ахаб бат 
нышаны Тәдж-Махал» 
атты д ә стүр л ік  шара 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы  
А.Бекмұратова;

«Үздік слайд», «Үздік 
өн» - «Россия -  шедрая 
душа» атты дәстүрлік 

шара ұйымдастырушылары А.Бейісқалиева, А.Темірбекова;
«Үздік тағам» - «Сырға толы Гүржістан» атты дәстүрлік 

шара ұйымдастырушылары А.Таубаева, Ж.Бақтығалиева;
«Үздік көрініс» - «Таң самал елі-Корея» атты дәстүрлік 

шара ұйымдастырушылары П.Мейрамғалиева, А.Қуанышова;
«Үздік жүргізуш і», «Үздік безендіруш і» - «Сырлы 

Ыстамбұл» атты дәстүрлік шара ұйымдастырушылары 
Т.Зинелова, А.Хабидоллаева;

«Үздік би», «Үздік ұйымдастырушы» - «Өнегелі енерлі 
Өзбекстан» атты дәстүрлік шара ұйымдастырушылары 
А.Идиятова, О.Оразова номинациялары бойынша дипломмен 
марапатталды.

«Татулық темірқазығы бірлікте» дегендей ел боламыз 
десек жан-жаққа белінбей «бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол» шығарып, тату -  тәтті өмір сүру мақсатында алға 
қарай қарыштап ұмтылысжасағанымыз абзал. Осы орайда 
жастарға мол тәрбие беретін, нағыз патриоттылықты жүрек 
түбіне қалыптастыратын осындай фестивальдар азаймасын. 
Егемендігіміз жарасқан ел болайық ағайын!

Аида Хасанова,
М.Өтемісов атындагы БҚМУ студенті, 

«Өркен» газетінің меншікті тілшісі

2015 жылдың 30 наурызында еткен М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Ғылыми 
кеңесінде университет шаруашылық қызметінің жетекшісі 
Қ.О.Мәмбетовтің «БҚМУ шаруашылық қызметінің жұмысы 
туралы» есебі тыңдалып, 2014 жылы белім күшімен 
барлық оқу ғимараттарында, жатақханалар мен басқа 
да ғимараттардың қабырғалары, тебелері, есік, терезе 
жақтаулары мен құбырлар, дәрісханалардағы, кабинет, 
дәліз және санитарлық белмелердің жылыту жүйелері 
женделгеніне және 2014-2015 оқу жылында белім жүргізетін 
жендеу, қызмет керсету жұмыстарының жоспарына 
тоқталды. Бұдан соң мансап орталығының жөтекшісі 
А.С.Аманбаевтың «Университеттегі кәсіби бағдар беружәне 
кафедра филиалдарыныңжұмысы туралы» есебі тыңдалды. 
Онда 2014-2015 оқу жылының қыркүйек-наурыз айлары 
аралығындағы кафедра филиалдары мен кафедраларға 
бекітілген қалалықжәне аудандық мектептер бойынша кәсіби 
бағдар беру және кершілес облыстардың мөктептерінде 
жүргізілген үгіт-насихатжұмыстарыныңжағдайы сез болып, 
кәсіби бағдар беру жұмысын жандандыру мен одан әрі 
жетілдіру женінде ұсыныстар жасалды.

Сонымен қатар биология ғылымдарының кандидаты, 
доцент Мельников Владимир Леонидовичке Қысқы 
президенттік кеп сайыстан Қазақстан Республикасының 
чемпионатында 60 және жоғары жас аралығында I орын 
алғаны үшін I дәрежелі дипломы, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Утегенова Қарлыға Тасқалиқызына 
«Меридианы русской речи» орыс тілін насихаттау мен 
дамытушы жобаларды қолдауға бағытталған бірінші бүкіл 
әлемдік байқау лауреатының дипломы табыс етілсе, 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті кітапханасы ны ң ұжымына Қазақстан 
Республикасы Жоғары оқу орындары қауымдастығының 
президенті, профессор Р.Алшановтың Алғыс хаты табыс 
етіліп, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті проф ессор-оқы туш ы лар құрамының 
арасында ұйымдастырылған «Оқытудың инновациялық 
технологияларын енгізу» байқауының жүлдегерлері: I орын 
алғаны үшін I дәрежелі дипломмен Кажмуханова Гүлмира 
Шыныбекқызы мен Искалиева Айжан Урынғалиқызы;

II орын алғаны үшін II дәрежелі дипломмен Қисметов 
Қуаныш Лабибұлы;

III орын алғаны үшін III дәрежелі дипломмен Сүндетқалиева 
Әлия Ахметқызы мен Насырова Мейрамгүл Аязбайқыздары 
марапатталды.

2015жылдың 16 наурызында еткен М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттікуниверситетінің ректоратында 
физика-математика факультетінің деканы А.Б.Медешова мен 
мәдениетжәне енер факультетінің деканы М.М.Исатаевтың 
«Факультеттерде академиялық ұтқырлық бағдарла- 
масының жүзеге асырылуы туралы» есебі тыңдалды. Онда 
физика-математика факультетінің деканы А.Б.Медешова 
факультеттегі академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру 
барысында жүзеге асырылып жатқан бірлескен білім 
беру және ғылыми бағдарламаларға, серіктес-жоо- 
мен академиялық алмасу мен халықаралық қорлардың 
алмасу бағдарламаларына, сонымен қатар факультет 
оқытушыларының тағылымдамадан ету барысына тоқталса, 
мәдениет және енер факультетінің деканы М.М.Исатаев 
факультеттеакадемиялықұтқырлықбағдарламасы бойынша 
білім алуды жүзеге асыру Қазақстан Республикасының түрлі 
жоғары оқу орындарымен, алыс және жақын шет елдердің 
университеттерімен халықаралық ынтымақтастық келісімі 
аясындажолға қойылғанына, оқытушылар мен студенттердің 
академиялық ұтқырлығы, алыс және жақын шет елдерден 
профессорлар шақыру барысын сез етті. Аталған 
факультеттердегі академиялық ұтқырлық бағдарламасының 
асырылуын тексерген сарапшылар комиссиясыныңтерағасы 
Л.А.Садықова факультеттердегі академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының жағдайын тексеру жұмыстарының негізгі 
бағыттарына, алдын-ала талап етілген құжаттар қаралғанына 
тоқтала келе, ер факультетке жеке-жеке тоқталып, жасалған 
жұмыстар мен кемшіліктерін атап керсетіп, жұмысты 
жетілдіруге бағытталған бірнеше ұсыныстарын білдірді. 
Бұдан соң оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау 
орталығының аға сарапшысы Д.Ж.Жұмағазиеваның «Көп 
тілді білім беру бағдарламасыныңжүзеге асырылуы туралы» 
ақпараты тыңдалды. Сонымен қатар тарих, экономика және 
құқық факультетінің 3-курс студенті Тудакова Виктория 
Андреевнаға халықаралық студенттік олимпиадада I орын 
алғаны үшін I дәрежөлі диплом табыс етілді.

А. Ниетова,
ғылыми хатшы
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Встречи в нузее
24 февраля 2015 года в Евразийском Национальном 

Университете им. Л.Гумилева прошла I Международная 
студенческая олимпиада, посвященная 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана. В олимпиаде принимали 
участие самые активные и перспективные студенты 
стран СНГ. Олимпиада проходила на трех языках. Наш 
университет, включая меня, представляли 5 студентов 
по 3 секциям. Олимпиада проходила в трех секциях. В 
секции «Международные отношения» участвовала я, 
Акмарал Акимова, «Регионоведение »- Ботагоз Спанова, 
Виктория Тудакова и в секции «Иностранные языки» - 
Рустем Узакбай, Жасулан Шакизада.

Ф и нан сировани е  поезд ки  о б е спе ч и ва л о сь  
нашим университетом. Нашу команду сопровождал 
преподаватель кафедры всемирной истории и социально- 
политических дисциплин Асхат Жангельдиевич Аменов.

Секция «Международные отношения» проводилась 
в три тура. Основная задача первого тура состояла в 
написании эссе, второй тур проходил в форме дискуссии 
на тему «Актуализация проблем взаимодействия культур: 
компромиссы и противоречия», третий тур -  защита 
презентации по заданной теме.

Жюри олимпиады состояло из магистров факультета 
и кафедры «Международные отношения» ЕНУ им. 
Л.Гумилева. В ходе олимпиады оценивались не только 
знания, но и то, как ты себя преподносишь и умение 
отстаивать свою точку зрения.

Не ошибусь, если скажу, что наши студенты 
продемонстрировали хорошие знания, верно справились 
и достойно представили свой вуз.

Первое место получила студ ентка  наш его 
университета специальности «Регионоведение» Виктория 
Тудакова. Она одна из лучших студентов и гордость 
нашего университета. И другие участники олимпиады, 
представлявшие наш вуз, были награждены дипломами 
и памятными призами.

Могу сказать, что творческая и профессиональная 
атмосфера олимпиады вызвала у всех только позитивные 
эмоции, отличное настроение и слова благодарности в 
адрес организаторов данной олимпиады!

Акмарал Акимова, 
студентка 2 курса специальности 
международные отношения, ФИЭП

Ставшие традиционными встречи в музее знакомят 
студентов с преподавателями, ветеранами и просто 
интересными людьми, жизнь, работа которых являются 
ярким примером для молодежи. 4 марта заведующая 
музеем М.К.Есикенова при участии студенческого актива 
организовала встречу с замечательной женщиной доктором 
биологических наукТалшен Есенамановной Дарбаевой.

Ученица самого профессора В.В.Иванова -  именно с 
его подачи Талшен Есенамановна окунулась в мир большой 
науки, поступив в аспирантуру Ботанического института 
им. В.Л.Комарова АН СССР в г. Ленинграде -  она сама 
стала частью большой истории нашего вуза. Конечно, был 
долгий, но интересный путь, начатый от скромной должности 
лаборанта кафедры ботаники выпускницы заочного 
отделения специальности географии УПИ им. А.С.Пушкина.

Далее будут защита кандидатской диссертации, 
докторской диссертации, участие в сем инарах и 
конференциях, присуждение научных степеней и званий. 
И за всем этим -  большая любовь к родному краю, к его 
главному богатству -  природе. Какая боль звучала в ее 
голосе, когда она рассказывала присутствовавшим на 
встрече студентам, как исчезают пойменные леса, как порой 
своей деятельностью человек губит живое. Луга, где росла 
солодка в большом количестве, превращены в пустыни, на 
грани исчезновения белый и черный тополь, дуб пропал в 
нашем крае на 70 процентов. Любовь к родине начинается с 
любви ксвоему делу. Вэтомуверена наша героиня. Вернуть 
прежний вид родному краю, вернуть цветущие луга и густые 
леса -  большая мечта ученого. И это дело продолжают ее 
ученики, студенты и магистранты.

Поскольку встреча проходила в преддверии Женского 
дня 8 марта, все поздравления звучали по-весеннему 
празднично. Стихи и песни о женщине, о весне в исполнении 
студентов звучали искренне и душевно.

Свои слова поздравления с праздником и благодарности 
за большой труд на преподавательской ниве выразили 
заведующий кафедрой биологии С .А.Кажиахметов, 
руководитель воспитательного отдела А.С.Жаксыгалиева, 
а также заведующая музеем М.К.Есикенова.

Студенты под аплодисменты присутствую щ их, 
преподнесли педагогу красивый букет цветов.

С еРШНМЕН Н¥РДЫ ею ллшлқкд

«гӘрбір адам соның ішінде әсіресе жастар белгілі 
бір к&сіптік саладан ез болашагын көргісі келетіндігін 
мойындау қажет. Өйткені адам қайда қарай бет 
алгандыгын көрген кезде гана сол биіктікке бар күш- 
жігерімен ұмтылады».

Н.Ә.Назарбаее
Елбасының осы бір сөзінде айтылғандай мен де сол 

биікке ұмтылып жүрген жастардың бірімін. Ақжайықөңіріне 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, Үтіртөбе 
ауылынан оқу мен білім жолында арман қуып келген жайым 
бар. Елімізде оқимын, білім аламын, маман боламын деген 
жастарға барлық мүмкіндікжасалғанына үнемі риза болып 
жүреміз. Мемлекет басшысының елде жұмыс орындарын 
құру, жаңа ендіріс нысандарын салу идеяларын негізге ала 
отырып Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне 
арнап арнайы бағдарлама қабылдады. Бүгінгі «Мәңгілікел 
жастары — индустрияға» мемлекеттік бағдарламасы осы 
бастамаға үндеу қосып келеді. «Серпін - 2050» жобасы 
жастарға оң серпіліс беретін жаңашылдық деп түсінеміз. 
Бүгінде аталған бағдарламамен білім алып жүргенімді де 
зор мақтанышпен айтамын. Оқу жылы басталғаннан бері 
университеттің оқу, ғылым, тәрбие үрдісінде бірқатар

шараларды жүзеге асырдық. Солардың ішінде жеке өзімнің, 
серпіндік жастарымның арасындағы көшбасшы ретінде 
көзқарасымды қалыптастырып, білім жолында қанатымды 
одан әрі бекіте түскен шараны айтар едім. «Мәңгілік ел 
жастары -  индустрияға» жобасына қатысушы жастардың 
бір-бірімен тәжірибе алмасып, алмасуы ұсыныстарын 
анықтау мақсатында таяуда Ақмола облысы, Зеренді 
ауданыныңШағалалыауылындағы Агробизнесколледжінде 
«Серпінмен нұрлы болашаққа» тақырыбында кешбасшылар 
қатысумен республикалық слет өткізілді. Бұл шара ұлан 
ғайыр қазақ жерінің Солтүстік, Батыс, Шығыс аймағынан 
жиналған студенттердің алғашқы бас қосуы болатын. 
Слетқа әрбір оқу орнынан серпіндіктердің сардарлары және 
координаторлары қатысуға мүмкіндікалды.

Университеттің атынан қатысу мүмкіндігі өзіме және 
серпіндіктердің серігіне айналған Самал Нұрболатқызына 
бұйырды. Көрсе кез тоймайтын Көкше жеріндегі жиынға 
жобаға қатысушы 5 университет пен 13 колледждің 
сардарлары қатысты. Шараның ашылу салтанатында 
«М әңгіл ік ел жастары -индустрияға» мемлекеттік 
бағдарламасының Республикалық Үйлестіру Кеңесінің 
терағасы Мұрат Абдуламитұлы Әбенов жобаның 
мақсаттары мен атқарылған жұмыстар туралы баяндады. 
«Бұл бағдарламаны құрудағы негізгі мақсатымыз - Оңтүстік 
өңірдегі жұмыссыздық санын азайту, білікті кадрлар 
даярлау, әлеуметтік төмен отбасыларды қолдау» -  деп 
ойын топшылады ел ағасы.

Шара ары қарай 8 айм ақтан келген ө ң ір л ік  
көшбасшылардың Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың игі бастауына 
ризашылық сөзі мен шараны ұйымдастыруда тер тегіп 
жүрген ел ағаларына алғыс білдіруімен, серпіншілерге 
арналған жалынды сәлемімен жалғасын тапты.

Жалынды сөздерімен көпшіліктің көңілінен шыққан 
Ақмола облысы кешбасшысы Керімбек Бексұлтан артылған 
үміттіңүдесінен шығабілетінжасекенін аңғартса, Қостанай 
облысы бойынша көшбасшысы Рысбек Дастан сынды 
серпіндік достарым нағыз кешбасшының қасиетін байқата 
білді. Шағалалы ауылы Агробизнес колледж кешбасшысы 
Б.Боранбаев серпіндіктердің үндеуін: «Біз Тәуелсіздік 
сүйгіш бейбіт елдің жас ұландары, ұлан-ғайыр жеріміздің 
әрбір бөлшегі ата-бабамыздың қажымас қайраты мен асқақ 
ерлігінің арқасында қол жеткізген қасиетті Отанымыздың 
бізге артқан киелі аманатын жүрегімізбен сезінеміз. Осынау 
«Мәңгілік ел жастары- индустрияға» жобасы аясында білім

Двери в профессию
И вновь, как и каждый год, в актовом зале ЗКГУ им. 

М.Утемисова прошел День открытых дверей. Мероприятие 
состоялось 27 марта, на которое были приглашены выпускники 
сельких и городских школ.

Профориентация приобретает все большее значение. Несмотря 
на то, что строчкам из стихотворения Владимира Маяковского «Кем 
быть?» почти сто лет, актуальности они не теряют. Ведь правильно 
выбранные вуз, факультет, специальность определяют дальнейшую 
жизнь -  успешную и интересную, раскрывая весь внутренний 
потенциал человека.

Заботаоправильном выборе-этозаботаобудущемнашей страны. 
Специалистами проводится мониторингтребуемых современностью 
профессий. Выпускники знакомятся не только с университетом, 
но и получают информацию о том, где они могут впоследствии 
приложить свои знания. Для выпусников преподавательским 
составом университета во время весенних школьных каникул были 
организованы бесплатные курсы по предметам.

День открытых дверей -  это возможность познакомиться 
с университетом, узнать, чем живет современный студент. На 
встрече были представлены обладатели президетских и именных 
республиканских стипендий.

- На участие в конкурсе зарегистрированы 370 выпускников 
из 31 СОШ города и 6 районов ЗКО, - сказал руководитель Центра 
карьеры университета А.С.Аманбаев. - На Дне открытых дверей 
выпускники получили информацию о содержании учебных программ 
по специальностям высшего профессионального образования, 
направлениям подготовки бакалавриата.

После праздничного концерта, организованного силами 
факультета культуры и искусств, студенческим активом, выпускники 
продолжили обучение на курсах.

Үпт Бірпігі - цпы 
Байпық

Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1-наурызда ҚР 
Президентінің Жарлығымен құрылған ҚР халықтарының бірлігін, 
ынтымақтастығын көздейтін консультативті кеңесші орган болып 
табылады. Осы 20 жылдық тарихында Ассамблея қарқынды 
дамып, елеулі езгерістерді бастан кешірді. Осы жылдар ішінде 
Қазақстан халқы Ассамблеясының институционалдық құрылымы 
нығайып, қоғамды ұйымдастырушы ретіндегі әлеуеті толысты. 
Бүгінде Ассамблея ел Президентінің төрағалығымен қызмет ететін 
Конституциялық орган болып табылады. Бұл бірегей институт 
еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, 
Республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуына елеулі үлес 
қосып келеді.

Осындай айтулы мерейтойға арнап, 19-ақпан күні тарих, 
экономикажәне құқықфакультетінің, есепжәне қаржы кафедрасының 
оқытушылары мен 09304-топ есеп және аудит және 09306-топ қаржы 
мамандықтарының студенттерінің ұйымдастыруымен «¥лт бірлігі - 
ұлы байлық» атты шара өткізілді. Осы шарада студенттер Қазақстан 
Республикасындағы түрлі ұлттар диаспорасының салт-дәстүрлерін, 
ұлттықтағамдарын, өнерлерін керсетті. Қазақстан Республикасында 
130-дан астам ұлт пен ұлыс екілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқандары 
белгілі, салтанатты шара еліміздің Әнұранымен ашылды. Шара 
басында еліміздің қарабайыр тұрғындары қазақтар, сонымен 
қатар орыс, грузин, өзбек және кәріс халқының ұлттық киімдерін 
киген студенттер осы ұлттардың кейпінде өздерін таныстырып 
өтті. Содан кейін әр халық өкілдері алдын-ала әзірлеп әкелген 
ұлттық тағамдарынан көрермендерге дәм таттырып, әр халықтың 
салт-дәстүрлерін көрсетті. Шара соңында әр ұлт өз билері 
мен ән-шашуларын ортаға салып, әдемі билерімен, әндерімен 
керермендердің көңілдерін кетеріп, кешті одан сайын ажарландыра 
түсті. Шара соңында кафедра меңгерушісіэ.ғ.кМ.К. Нұғмановажәне 
деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Ж.М. Арыстанғалиева 
осы айтулы мерекемен барлығын құттықтап, шарадан алған 
әсерлерімен белісіп, осындай шаралардың әр адамның бойында 
ез Отанына деген патриоттық сезімдерін оятатынын айтты.

Ә.Е.Төлепов,
тарих, экономика және қүқық факультетінің, 

есеп және аудит мамандығының 
3-курс студенті, Н.Ә.Назарбаев атындағы 

шәкіртақы иегері

алып жүрген жастар атынан республикамыздың жүзеге асырып 
отырған индустриалды дамуына, қажетті мамандықтарды үздікигеріп, 
ез ісінің мықты майталманы болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, 
тарих пен салт-дәстүрімізді қастерлеуге туған жердің Отансүйгіш 
азаматы ретінде уәде береміз» - деп түйіндеді.

Нағыз сардар даярлап шығу мақсатында семинар-тренинг 
еткізілді. Тренингке Мұрат Абдуламитұлы қатысып көшбасшылырдың 
жігерін арттырса, «Серпін» штабының мүшелері А.Романов, 
А.Артықшынова, Шерімбек сынды ұйымдастырушылары ойынды 
қызықтыра түсті. Әр басшымен жақын танысып, достасып алуға 
мүмкіндік алдық. «Спорт денсаулық кепілі» деп ұрандатқан 
серпіндіктер спорттың бірнеше түрінен сайысқа түсті. Серпіндіктер 
оқу-біліммен қатар спортта да алғыр екенін танытты. Жиын «Аламан» 
фестивалі жеңімпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. 
Серпін жастары шығармашылық қабілеттерін ортаға салып өнерлері 
ерге жүзген өрен екенін байқатты. Концертте Республикалық слет 
қатысушыларына сертификат, оқу орнының басшыларына алғыс хат 
табысталды. Бұл жиын өз деңгейінде өтті деп ойлаймын.

Менің бұл шараға қатысуымның өзі үлкен жетістік деп білемін. 
Осы арқылы көптеген достар таптым, аз да болса өмірлік тәжірибе 
жинадым. Бұл бағдарламаның мемлекет қолдауына ие екенін, 
болашағының жарқын болатынына сенеміз. Мәңгілік елдің нұрлы 
жолындағы жігерлі жастар екенімізді дәлелдеп, бізге артылған 
үміттерді ақтаймыз.

Нуржан Мұзаппар,
химия мамандығының 01101топ студенті, бас сардар
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Үстаздық еткен жалықпас 
үйретуден балага

-  д е й  ке л е  са н  ж ы л д а р  бойы  
университетіміздің ұлағатты ұстазы болған, 
ерекш е ұстанымы болған Қайы рғалиев 
Темірғали Қайырғалиұына арналған педагогика 
факультетінде мерейлі концерттік кеш болып өтті. 
Темірғали Қайырғалиұлы 1966 жылы А.С.Пушкин 
атындағы Орал педагогикалық институтын 
тәмамдаған ардагер ұстаз мыңдаған түлектерді 
тәрбиелеп, осы салада 48 жылдан астам уақыт 
қзмет етіп келеді. Темірғали Қайырғалиұлы 
аталмыш жоғары оқу орның бітіргеннен кейін осы 
университет қабырғасында үздіксіз еңбек етіп, 
жоғары білім шаңырағында үнемі қажырлықпен 
еңбектеніп жүрген, ез саласының еңбек торысы 
атанған, ұстаздық қызметіне адал ардагер 
ұстаздарымыздың бірі де б ірегейі. ТМД , 
республика және облыс көлемінде елуден 
астам ғылыми-тәжірибелік мақалалар мен 
әдістемелік оқу-құралдары ғылыми жинақтарда 
жарық көрді. Оны тек ұстаздық қызметімен 
ғана емес, қоғамдық жұмыстармен де оқырман 
қауымға психология каф едрасының аға 
оқытушысы, БҚМУ доценті ретінде кептен бері 
мэлім санаймыз. Темірғали Қайырғалиұлы -  
облыстық және аудандық бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы психологиялық білім және 
кәсіби бағдар беруді насихаттаудан жалыққан 
емес. Ұстаздың еңбегін ҚР-нің Білім және Ғылым 
министрлігі бірнеше Грамота және Құрмет 
Грамоталарымен жоғары бағалады. Облыстан 
қала және университеттен алған бірнеше 
Құрмет Грамоталары мен алғысхаттары да оның 
тынымсыз еңбегінің дәлелі. Ағайға «Жаңақала 
ауданының құрметті азаматы» деген атақ та 
берілген болатын. Бұл -  білікті, тәжірибелі 
ұстазға жерлестерінің көрсеткен ілтипат-құрметі. 
Студенттердіңжан-дүниесін сезіне біліп, оларға 
түсіністікпен қарайды. Студенттермен тығыз 
қарым-қатынас жасап, болашақтарынан үлкен

Багапа, оны вагапа...
Көңілімізге кектем шуағындай сезім мен нұр 

құйып, тағы да 8 - наурыз халықаралық әйелдер 
күні келді.

8-наурыз - асыл да көркем аналардың, 
ақ жаулықты әжелердің, қаракез сұлулардың 
халықаралық дәрежеде тойланатын мерекесі. 
Осынау мерекенің қай кезде де орны бөлек. 
Олай болатыны, аналарға деген ыстық сезім, 
алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Ер 
азаматтар осы күні өздерінің ардақты әжелеріне, 
аяулы аналарына, сүйкімді сұлуларына әртүрлі 
сыйлықтар беріп, көңілдерін кетеруге тырысады. 
Дәстүрден жаңылмай қазақ филологиясының 
жігіттері де осы мерекеге орай факультет 
ұстаздары мен аруларына арнап думанды кеш 
өткізді. Жігіттердің дайындаған тамаша кешінің 
құрметті қонақтары болып ұстаздарымыз бен 
аруларымыз жайғасты.

Өнерлі де өнегелі, көңілді де тапқыр ер 
азаматтарды ң ұйымдасты рған «Бағала, 
оны бағалаі» атты мерекелік думанының 
шымылдығы «Филфактыңәншісі» атанып кеткен 
Аликенов Дидардың әсем әнімен ашылып, 
Смадияр Е., Төлеуов М., Алимов Ә., Шығыров А., 
Лукбанов М. сынды серілеріміздің жүрекжарды 
туындыларымен жалғасын тапты.

Қазақтың қасиетті қара домбырасын жанына 
серік қылған Болатбекұлы Ж анайдардың 
орындаған «Нұрымныңнасихатсөзі», «Екеуміз» 
әндеріне аруларымыз ыстық ықыласын білдірсе, 
Мәуленұлы Нұрсұлтан мен Лесов Наурызбектің 
гитараның сүйемелдеуімен орындаған әндерін 
қосыла шырқады.

Кеш жүргізуш ісі Әмірашев Н. бастаған

Сыдықов М., Садуллаев Н., Маратұлы Н., 
Ералин Б., Оралтаев А. сынды студенттеріміз 
ақындар өлеңдерін нақышына келтіре оқыса, 
«Таланттық» жігіттер үздік әзілдерімен нәзік 
жандылардың көңілін сергітіп, жүректеріне 
қуаныш, жүздеріне күлкі сыйлады. Одан әрі 
Шынтаев Ж. жігіттерімізді ортаға алып, көңілді 
ойын өрнегін көрсетті.

Кеш соңында кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к., 
доцент МүтиевЗ. мен ф.ғ.д., профессорХасанов 
Ғ. студент кездеріндегі қызықтарымен беліссе, 
студенттеріміздің сүйікті ұстазы Ниязғалиева
А. мен студенттік декан Алтыбайқызы М. 
нәзікжандыларымыздың атынан жігіттерімізге 
алғыс айтып, жылы лебіздерін білдірді.

Аликенов Д. орындауындағы “Бағала, оны 
бағала” әніме керемет кештің нүктесін қойды.

Осындай керемет кеш үшін мерекенің иелері, 
бар адамзаттыңтабынары мен киелері, қуанғанда 
қасыңнан табылып, қиналғанда сүйенері, 
мейірімділік пен тыныштықтың жаршылары, 
адамдық пен адамшылықтың мөп-мөлдір 
тамшылары, сүйкімді қылығымен сағындырған, 
қажет десе аһ ұрғызып сабылдырған, әсем 
көркімен, жүрегінің өртімен небір дана мен 
данышпандарды табындырған, сүйсе құлай 
сүйетін, нақсүйеріне жанашыр болып, бірге 
күйетін аяулы да асыл қыздардың атынан 
серілерімізге алғысымды білдіремін.

Аңсана Ғазизңызы, 
Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 2 курс студенті.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде 13 наурыз күні Қазақстан халқы  
Ассамблясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған 
шараға университет студенттері мен мұғалімдері жэне 
ҚХА этномәдени бірлестігі қатынасты.

Батыс Қазақстан облысы Қазақстан 
халқы  Ассам блеясы  этномәдени 
бірлестіктердің төрағалары Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевты Қазақстан 
президентіне кандидат ретінде ұсыну 
туралы «Нұр Отан» партиясының 
қа б ы л д а ға н  ш еш ім ін  то л ы қта й  
қолдайды. Қазақ хандығының 550 
жылдығына тұспа-тұс келген сайлау 
тегін емесдеп ойлаймын. Елбасымыз 
қазақ елі үшін, біз үшін көп еңбек 
етті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы

Назарбаевты үлгі тұтамыз. Және де біз, 
студенттер, Қазақстан президентіне 
кандидат ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевты бірауыздан қолдаймыз 
деп сенім білдіреміз.

Үлмекен Ысқақова,
филология: қазақ тілі 

мамандығының 3-курс студенті

үміт күттіретін елеулі, еңселі жас ұрпақты 
тәрбиелеп өсіруде, қарапайым болмысымен, 
жайдары да ашық мінезімен ұштасып жатқан 
аяулы ұстаздың бойындағы алапат жігер 
шәкірттеріне дарыса дейміз. Алғашқы құттықтау 
сөз кезегін педагогика ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстан педагогикалықғалымдар 
академиясының академигі Қыдыршаев Абат 
Сатыбайұлы және Батыс Қазақстан облысы 
тарихжәнеархеология орталығыныңағағылыми 
қызметкері, география ғылымының кандидаты 
Рамазанов СерікКішібекұлына берілді. Кейін кеш 
шымылдығын Орынғалиева Дана ән шашуымен 
ашты. Әрмен қарай құттықтаушылардың қарасы 
көбейді. Факультетіміздің оқытушылары және 
филология ф акультетін ің деканы арнайы 
студенттерімен ат басын бұрып, құттықтау 
лебіздерін ыстық білдірді. Бұл орайда бұрын 
сонды түлеп ұшқан түлектері де арнайы келіп, 
ұстаздарын қызу құттықтады. Қазіргі таңдағы 
шәкірттері ағайдың жақсы жақтарын айтып 
шынайы лебіздерін білдірді. Факультетіиіздің 
1 курс студенті Нағи Карима «Мереке» әнімен 
көрермен көңілін кетерсе, 2 курс студенті 
Багитова Назгүл би шашуымен танқалдырды. 
Темірғали Қайырғалиұлының бұрын соңды бітіріп 
кеткен шәкірттері мен қазіргі шәкірттерінен 
ағай туралы арнайы сұхбат алып, бейне-ролик 
көрсетілген болатын. Ағай бойынан табылатын 
ізгілік қасиеттер шәкірттеріне де дарыса керек. 
Қазіргі таңда шәкірттері үлкен маман иесі болып, 
қоғамның бір кірпішіне айналған тұлғалар. Кеш 
соңында мерей той иесі сансыз алғыстарын 
білдіріп, зор ықыластанытқан болатын. Осындай 
мерейтойлық кештер ез жалғасын таба берсін 
демекпін. Егемендігіміздің ертеңгі болашағы 
жарқын, бейбітш іл ік күн ім із ашық болып, 
жалындаған жастар болып жүре берелік...

Аида Хасанова,
1 курс студенті

Ж ақсы лы қты ң ныш анындай, жаның 
сүйген адамның жып-жылы құшағындай, 
саф алтындай тазалығы мен сұлулығын 
беретін, жайма шуақ сәулелерін төгетін, 
көңілдерге қуаныштар егетін, имандылық пен 
пәк қыздардың мінезіндей ибалылық себетін 
көгілдір көктемнің алғашқы мерекесі -  8 
наурыз, Халықаралық әйелдер күні.

Көктемнің шуақты күндерімен 
сабақтаса келетін бұп мейрамды тойламайтын 
халықжоқ. Бәрімізананыңақсүтінен нұр алып, 
өсіп -  өніп келеміз. Жылына бір рет келетін 
мерекеде еңбектерін бағалап, сый -  құрмет 
көрсету біздер үшін қуаныш, әрі парыз. 
Жер бетіндегі тіршіліктің өзегін келешекке 
жалғаған, өсер ұрпағына құндақтағы шағынан 
ізгіліктіңдәнін еккен аналар мерекесі бұл. 
Елбасы Н. Ә. Назарбаев бір сөзінде: «Шығыс 

халықтарының арасында, жалпы мұсылман 
әлемінде әйел затын ерекше бағалайтын, 
қарындасты қатты қадірлейтін халықтың бірі 
де, бірегейі де біздің қазақ» деген екен.

Осы мерекеге орай М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттікуниверситетінің 
ж ігіттер і, белсенді өнерпаздары Ару- 
қыздарымызға арнап «Сіздер үшін...» атты 
мерекелік кеш өткізді. II бөлімнен тұратын 
кештің алғашқы бөлімінде Төлеуов Мадияр, 
Шығыров Асланбек, Алимов Әбілманат, 
Лукбанов Меңдібек, Әмірашев Нүркен, Лесов 
Наурызбекездерініңжүрекжардытуындылары 
мен ақындар өлеңінен үзінділер оқыды. 
Студенттік ректор -  Төрехан Дүйсенбаев 
қаракөз қыздарымызды құттықтай отырып, 
университетіміздің қарыштап дамуына өз 
үлестерін қосып жүрген белсенді аруларды 
марапаттап, гүл шоқтарын табыстады. Кештің 
бас ұйымдастырушысы мәдени-тынығу 
жұмысы мамандығының 4-курс студенті 
Бибигуль Садихованың әуелете шырқаған 
ана туралы әсем әні кеш шырайын кіргізді. 
Студенттермен қоса университетіміздің 
мәдениет және өнер ф акультетін ің  
деканы Исатаев М., ректордың көмекшісі 
Қуанышұлы М., иновациялық технологиялар 
департаментінің директоры Ғабдуллаев Д., 
«Жас Отан» ЖҚ БҚОФ атқарушы хатшысы 
Қыдыралиев Д. сынды аға буын өкілдері де

ұстаздар мен аруларымызға көгілдір экран 
арқылы жылы лебіздерін білдірді. Сонымен 
қатар кештің ұйымшыл түрде өтуіне бірдін- 
бір үлес қосқан жүргізушілер - Нүркен мен 
Наурызбекті атап өтпеу мүмкін емес.
Сазды құттықтау, әсем ән, көңілді би кештің

II бөлімінде де жалғасын тапты. Сегіз қырлы, 
бір сырлылар жиналған бұл кеште «АгЮапсе» 
би тобы жэне БҚМУ-дың белсенді жігіттерінің 
би қойылымы көрермен көңілін бір көтертіп 
тастады. Әні мен биі жарасқан кеште әзілге 
де орын табылып жатты. Аруларымызға 
ұтымды әзілін, сүбелі сөзін, оймақтай ойын 
арнаған «Сіздер үшін» жайдарман тобы 
да керерменнің ыстық ықыласына бөленді. 
Жайдарманшыларымыздың үздік әзілін 
Орашев Әділеттің орындауындағы әсем ән 
кеңілді нотада жалғай түсті.
Кеш тізгінін ұстаған Шынтаев Жарқынбек, 
Ш а м ұр а то в  Д ә ур е н , Б и га л и е в  Қ. 
аруларымызды сахна төріне шақырып, әзіл- 
қалжың аралас сұрақтар қойып, олардың 
мереке жайындағы ойларын білді. Одан әрі 
кешті Қанатқалиев Аптынбек әуезді әнімен 
жалғаса, Армат пен Әдемі де өз өнерлерімен 
көрерменніңжүрегінен орын алып, қошеметіне 
бөленді.
БҚМУ-дың Аруларын кектемнің жарқын 

да шуақты мерекесімен құттықтай келген 
мәдениетжәне өнер факультетінің 2014 жылғы 
түлегі Баймағамбет Әмірханның да әсем 
әні сүйкімді қыздарды әдемі әсерге бөлесе, 
«Би әлемі» жобасының ұйымдастырушысы, 
«Дизайн» мамандығының 4-курс студенті 
Наурызбай Касимовтың қыл қаламның 
ұшымен майлы бояумен төгілтіп салған ана 
құшағындағы бала бейнесі ананың ыстық 
алақанын аңсап жүрген студенттердіңжүрегін 
тебірентіп жіберді.
Кеш соңында «БатысЗТАР» тобының ырғақты 

әуеніне керермендер қосыла билеп, көтеріңкі 
кеңіл күймен тарқады.

Ақсана Ғазизңызы,
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының

2 курс студенті
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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент 
қаласында наурыз айының 11-12 аралыгында өткен VII Республикалық 
студенттік пәндік олимпиадасынан М. Өтемісов атындагы  
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Кітапхана ісі» 
мамандыгынан құрылган «гВіЫіоМезі» командасы биылгы жылы 
өздерінің білімдерінің ете жогары деңгейде екендігін тагы бір мәрте 
дәлелдеп, университетімізге мақтанарлықтай жеңіспен оралды.

Ш Білім деңгейлерін таіы да дәлелдеді
Көктемнің сәнін келтіретін 8 наурыз 

Халықаралық әйелдер мерекесі екендігі 
бәрімізге мәлім. Алайда, осынау мейрамда 
«Кітапхана ісі» мамандығы студенттерініңбасым 
көпшілігі нәзікжандылар екендігіне қарамастан, 
мерекеге тұспа-тұс келген VII Республикалық 
студенттік пәндік олимпиадасына өте жоғары 
деңгейде дайындалып, сонау шырайлы 
Шымкент қаласына өз білімдерінің сапасын 
керсетуге аттанған болатын.

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

О л и м п и а д а ға  у н и в е р с и т е т ім із д ің  
« Ө н е р т а н у  ж ә н е  м ә д е н и  ты н ы ғу »  
кафедрасының оқытушысы М.А.Насырова 
жетекші болып, «Кітапхана ісі» мамандығының 
3 курс студенттері Гүлзия Әбшүкірова, Мереке 
Кендебаева, Айнагүл Жұмажанова және 2 курс 
студенті Асемгуль Джунусова өз білімдерін 
сынап қайтқан болатын.

Олимпиада бағдарламасына сай, I бөлім 
бойынша студенттер ез топтарын таныстырып, 
мамандық бойынша компью терл ік-тест 
сұрақтарына жауап берді. Бұл белімде, 
біздің команда жоғарғы нәтижені көрсетті. II 
бөлімде, болашақ маман иелері тақырыптық 
кітап көрмесін ұсынылған шарттар бойынша 
таңдалған тақырыпқа сай ұйымдастырды. 
Бізге І.Есенберлиннің шығармашылығына 
байланысты тақырып түсті. Бұл көрме 
төңірегінде, біз «Бір ел -  бір кітап» акциясының

Уважаемые преподаватели!
С 27 марта по 27 мая 2015 г. для нашего вуза 

открыт двухмесячный доступ к электронно- 
библиотечной системе БиблиоРоссика - 
ЬІЫІогоззіса.сот. ЭБС БиблиоРоссика - это 
постоянно пополняющаяся полнотекстовая 
база, насчитывающая более 14500 учебников, 
монографий и журналов.

БиблиоРоссика — это современная 
Э л е кт р о н н о -Б и б л и о т е ч н а я  си сте м а , 
п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  с т у д е н т о в , 
преподавателей и исследователей. Мы 
собираем для вас новейшие научные и учебно- 
методические издания по широкому спектру 
дисциплин и вузовских специальностей на 
русском и английском языках. БиблиоРоссика 
- самое актуальное в науке и образовании.

Научная библиотека

Қурметті оқытушылар!
2015 жылдың 27 наурызы мен 27 мамыр 

аралығында екі ай бойы БиблиоРоссика -«лмл/. 
ЬІЫІогоззіса.сот. электронды-кітапханалық 
жүйесін пайдалануға мүмкіндіктеріңіз бар. 
БиблиоРоссика электронды-кітапхан алық 
жүйесі -  бұл қорында 14500 оқулықтар, 
монографиялар мен журналдар бар, үнемі 
толықтырылып отыратын толықмәтінді база.

Бибил Россика -  бұл қазіргі заман талабына 
сай студенттерге, оқытуш ыларға және 
ғылым жолындағы зерттеушілерге арналған 
электронды-кітапханалық жүйе.

Ғылыми кітапхана

Ғылыми кітапхананың оқу залдарында 
студенттерге жыл бойы насихатталатын кітап 
көрмелері.

¥лы Ж ең іст ің  70 ж ы лды қ мерейтойы 
қарсаңында университетіміз П.Р.Букаткинмен 
кездесу кешін ұйымдатырған болатын, осы 
кездесу кешіне орай ғылыми кітапхана «От 
берегов седого Урала до высоких гор дуклинского 
хребта и победы на всех фронтахі» атты кітап 
кермесін ұйымдастырды.

ЫнивЕрситЕтімівяің кітапханасы 
Ассамвпея жыпын цпықтады

биылғы жылғы оқылымына І.Есенберлиннің 
«Көшпенділер» триллогиясы  таңдалып 
алынғандығы туралы, яғни, ¥лы Жеңіске 70 
жыл, Қазақ хандығына 550 жыл, Қазақстан 
Халқы Ассамблеясына 20 жыл және де 
Конституциям ы зға  20 жыл толуы осы 
триллогиямын ұштасуын ерекше атап өттік. II 
бөлім бойынша, ең үздіктаныстырылған көрме 
- біздің көрме екендігін қазылар алқасы ерекше 
атап өтті. Ал, III белімде, үй тапсырмасы. Яғни, 
еркін тақырыпта замануи, инновациялық, 
ақпараттықтехнологияларды қолдана отырып, 
қазіргі немесе болашақ кітапхана туралы 
дайындаған презентациясын ортаға салды.

VII Республикалық студенттік пәндік 
олимпиадасының жабылу салтанатында 
«ВІЫІо\Л/езІ» командасы жетекшімен бірге 
жүлделі II орынмен марапатталып, аталмыш 
университеттің атынан кубок табысталды. 
Және де М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті ұжымы ректордың 
атына ерекше алғыс хат жолдады.

О л и м п и а д а д а н  с т у д е н т т е р  б ір -  
бірімен тәжірибе алмасып, университеттің 
материалдық базасымен танысып, қаланының 
мәдени ошақтарын аралап үлкен сезіммен 
оралды. Болашақта мұндай әртүрлі білім 
сайыстары жалғасын таба беретіні сөзсіз.

Осы олимпиадаға қатысқан студенттерге 
сенім білдіріп, қолдау көрсеткен М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
у н и в е р с и те т ін ің  басш ы лы ғы на үлкен 
алғысымызды білдіреміз.

Мереке Кендебаева,
«Кітапхана ісі» мамандыгының 

3-курс студенті

Т . З . Р ы с б е к о в т ы ң  
«Тарихи тұлғалар: уақыт 
және өмір жолдары» атты 
к ітабы ны ң тұса уке сер  
кеш іне орай «Ғалым. 
¥ с т а з .  Т ұ л ғ а »  ж ә н е  
«Тарих ғылымдарының 
д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  
Т.З.Рысбековтың ғылыми 
мектебі» атты 2 бөлімнен 
жасақталған кітап кермесі 
ұйымдастырылды.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Ассамблея 
Жылы - барша қазақстандықтардың ортақ 
мерекесі, барлық 17 млн қазақстандықтың ісі» 
деп көрсеткен болатын, осы мерекені жыл бойы 
тойлай отырып өскелең ұрпақтың санасына 
татулықпен бірлік, ынтымақбаржердеғана ісіміз 
алға басып еліміз көркейіп, Мәңгілік Ел болуға 
алып барар Нұрлы жолдың айқын екендігін 
ұғындыру мақсатында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ғылыми кітапханасы магистраттармен бірлесе 
отырып «Достығымыз мәңгілік» атты мәдени 
шара ұйымдастырған болатын. Осы шара 
өңірімізді мекендейтін әр ұлт өкілдерінің рөлін 
сомдап, сол ұлттың дәстүрі, мәдениеті, өнерімен 
таныстыруарқылы студенттержастарымыздың 
бойына ізгілік нұрын сепкендей. Кешіміздің 
қонақтары ғылыми жұмыс және халықаралық 
байланыстар жөніндегі проректор Ә.Қ.Мұқтар 
және С.Ғ.Шарабасов өзжүрекжарды тілектерін 
студенттерге былай жеткізді: «Ассамблея -  
дегеніміз бұрынғы педагогикалық институ, ал 
қазіргі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттікуниверситеті, өйткені 1964 жылы 
Влодевостоктан, украинадан, Белруссиядан 
қысқасы СССР-дың түкпір-түкпірінен білім, 
ғылым іздеп келген болатын». Сонымен қатар, 
бүгінгі ұйымдастырылып отырған шараның 
өрімдей жастардың татулық пен бірліктің мән- 
мағынасын ұғынуына тиер үлесі зор екендігін 
атап өтті.

Украин, беларус, грузин, ұйғыр, өзбек, 
кәріс, татар, орысжәне қазақұлтыныңөкілдері 
ездерініңұлттықтағамдары, салт-дәстүрлері, 
ұлттық өнерлері мен ұлттық киімдері туралы

мәліметтерді көрермен назарына ұсынды. Әр 
ұлт өкілдері өздерін жан-жақты таныстырып 
болғаннан соң өз өнерлерін ортаға салып, 
шырқап ән салып, мың бұрала би биледі. Ал 
орыс ұлтының өкілдері ғылыми кітапхана 
ұжымына ризашылықтарын білдіре отырып 
арнай

отырғызылған ағашқа ұлт өкілдері жүрек 
түбіндегі тілектерін жасырып кітапханаға табыс 
етті.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен 
құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің 
өміршеңдігін танытып қана қойған жоқ, қазіргі 
таңда одан әрі өрлеу үстінде. Ендеше еліміздің 
тұрақтылығы мен татулығына, бейбітшілігі 
мен бірлігіне қызмет ететін Ассамблея сияқты 
айрықша институтқа бір жылымызды арнау 
құптарлық қана емес, қуанарлық та іс.

«XXI ғасырдың ең басты заңы -  татулық. 
Татулық пен тыныштық арқылы экономика 
өседі, халықтың әл-ауқаты күшейеді, бейбітшілік 
орнайды. Келісім, экономика мен саясат 
қауіпсіздігі -  өмір заңы. Біз келісім мәдениетін 
дәстүр ретінде ұрпаққа мұра етуге тиіспіз. 
Келісім мәдениеті мәңгілік болу керек» - деп 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей 
келісім мәдениеті мәңгілікболса, қазақелініңде 
мәңгілік болатынаны сеніміз мол. Бір шаңырақ 
астында ошақтың үш тағанындай берік, тату 
болсақ алар асуларымыз биік болатынына да 
жүрек шіркін сенеді.

Ғылыми кітапхана
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Қош кепяің «Әз-Наурыз»
Бұл мереке табиғат пен адамның үндестігін керсетеді. 

Наурыз күн мен түнніңтеңелген күні. Ұлыстыңұлы күні адамдар 
бір-біріне деген ренішін ұмытып өзіне де, өзгеге де жақсылық 
тілеген.Бұл ұлттық мерекені Мәдениет және өнер факультет 
студенттері ерекше тойлады. Олар қазақ халқының үлттық 
киімдерін киіп, мың бұрала билеп мерекені бастады.Сондай-ақ 
мәдени-тынығу жұмысы мамандығының Зкурс студенттері де 
мерекедентысқалмай, қазақхалқыныңұлттықтағамдарыменақ 
дастархан жайып факультет деканы Мейрам Исатайұлы бастаған 
окытушылар мен студенттерден құралған қонақтарды қарсы 
алды. Сонымен қатар қонақтарға арналған 11309 топ студенттері 
дайындаған шағын қойылым көрсетіліп.ән шырқалып, арнау 
айтылып, жеті түрлі тағамнан әзірленген наурыз көже ұсынылып, 
қонақтар тарапынан тілектер айтылып.алғыс жолданды. Бұл 
мереке оқытушылар мен студенттерге кеңілді күн сыйлады. 
Ұлттық мерекеміз арқылы жастардың бойына салт-дәстүрімізді 
сіңіріп, патриоттық сезімдерін оятатын.шараларымыз көптеп 
өткізілсе.ескелең ұрпаққа сеніміміз мол болары анық.

Аманхожаева Райгүл, Сулейменова Асель
Мәдөниөт және өнер 

факультетінің 11309 топ студенттері

« ^ с с и я - щ е ^ р а я

Өнертану және мәдени-тынығу кафедрасында «Мәдени- 
тынығу жұмысының халықтық дәстүрлері» пәні бойынша 
«Бір ел-бір халық-бір болашақ» атты Қазақстан халық 
Ассамблеясының 20-жылдығына арналған 16-20 наурыз 
аралығында фестиваль ұйымдастырылған болатын.

Фестиваль аясында «Россия-щедрая душа» атты салт- 
дәстүрлік шара оздырылды.Бұл шарамыздың негізгі мақсаты 
мен міндеттері ұлттар арасындағы қарым-қатынасты 
дамыту.жастар арасында ,достықты,татулықты,бірлікті 
сақтау.студенттер арасында езге ұлт мерекелерін,салт- 
дәстүрлерін.әдет-ғұрыптарына шолу жасады.Орыс 
халқының дәстүрлі мерекелерініңбірі-Масленицаныңөтілу 
барысына тоқталып.масленицаның шығу тарихы мен өткізілу 
барысына қысқаша шолу жасадық.Масленицаға арналған 
частушка айтылды.Орыс халқының биі биленіп.ұлттық 
әні «Хутарянка» шырқалды.Сондай-ақ орыс халқының 
мәдениетін,салт-дәстүрін,ұлттықтағамдарын,ұлттықкиімде 
рін.мерекелерін бейнероликарқылы көрсеттік.Көрермендер 
белсенділ ігін арттыру үшін ойын ойналдырып.ойын 
қатысушыларына құймақтар таратылды.Сонымен қатар 
ұйымдастырушылар атынан «Ягода-малина» атты ән 
шырқалды.Шара соңында жетекшіміз Г.Е. Жұмағалиева өз 
алғысын білдірді.Орыс халқына арналған салт-дәстүрлік 
шарамыз көрермендер кеңілінен шықты.

Бейсқалиева А.С. Темірбекова А.А.
¥йымдастырушылар:«Мәдениет 

және Өнеряфакультеті 
«Мәдени-тыныгу жұмысы» мамандығның 

2 курс студенттері

« с в н е к л д  , м е м д  

д м в й с і А Д А »  а ш т ы

16-20 наурыз аралығында біздің топта «Мәдени-тынығу 
жұмысының халықтық дәстүрлері» пәні бойынша «Бір ел-бір 
халық-бір болашақ» атты Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
20-жылдығына арналған фестиваль өткен болатын.

18 наурыз күні «Өнегелі.өнерлі Өзбекстан» атты шарасы 
салт-дәстүрлік шарасы өтті. Шара мақсаты Өзбекстан елінің 
салт-дәстүрлерімен таныстырып, өнерлерін көрсету болатын. 
Шарамыз ең алдымен Өзбекстан елі туралы бейнероликпен 
басталды.Бейнероликте Өзбекстан елінің туы, елтаңбасы, 
әнұраны берілді, сонымен қатар ұлттық киімдері, ұлттық 
аспаптары және ұлттық тағамдары көрсетілді.

Кейіннен, кіршіксіз таза махаббатты сомдау оймен, алдымен 
өзбек қыз-жігітінің таныстығынан бастап, құда түсіп, сырға 
салу салтымен той жасап, келіннің сәлем салу салтын назарға 
ұсындық. Той үстінен көрініс ретінде әдемі қыздар орындауында 
өзбек биі де тамашаланды. Көрермендерге ұлттық тағамдар 
палау, ұнқамыр және тек еттен пісірілген тұшпара ұсынылды.

Шара өткізуге бірталай студенттер қол ұштарын созды. 
Сондай-ақ музыкалық білім мамандығының I курс студенті 
Сатыбай Бегарыс әсем әнімен тойдың сәнін кіргізген болатын. 
Шара өте жақсы деңгейде өтті деген ойдамыз, шақырылған 
қонақтарымыз жақсы көңіл-күймен ыстық лебіздерін білдіріп 
кетті. Алдағы уақытта да осындай шаралардың көптеп өтіп 
отыруына ат салысамыз.

А. Идиятоеа жене О.Оразова
МТЖ мамандыгының 2 курс студенттері:

£ыртгл толы  ^ р ж іе ш й іі
«Мәдени-тынығу жұмысының халықтық дәстүрлері» пәні 

бойынша «Бір ел -бір халық- бір болашақ» атты Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20-жылдығына 16-20 наурыз 
аралығында фестиваль ұйымдастырылды. Фестивальдің 
мақсаты мен міндеттері ұлттар арасындағы қарым-қатынасты 
дамыту ,жастар арасындағы достықты .татулықты .бірлікті 
сақтау, студенттер арасында езге ұлт мерекелеріне.салт- 
дәстүрлеріне.әдет-ғұрыптарына шолу жасалды.

Фестиваль аясында «Сырға толы Гүржістан» атты салт- 
дәстүрлік шара оздырылды.Бұл шарада гүржі халқының салт- 
дәстүрлерінің бірі -  Үйлену тойы көрсетілді.Сондай-ақ гүржі 
халқыныңмәдениетін,салт-дәстүрін,ұлттықтағамдарын,ұлттық 
киімдерін,мерекелерін бейнеролик арқылы көрсеттік.Шара 
соңында пән оқытушысы Г.Е. Жұмағалиева ез алғысын 
білдірді.Гүржі халқына арналған салт-дәстүрлік шарамыз 
көрермендер көңілінен шықты.

А.Таубаева
МТЖ мамандыгының 2 курс студенттері

іУІЗйц сйлійл

»

Өнертану және мәдени-тынығу кафедрасында «Мәдени- 
тынығу жұмысының халықтық дәстүрлері» пәні бойынша 
«Бір ел-бір халық-бір болашақ» атты Қазақстан халық 
Ассамблеясының 20-жылдығына арналған 16-20 наурыз 
аралығында ф естиваль ұйымдастырылған болатын.

Фестиваль аясында «Таң самал елі-Корея»атты салт- 
дәстүрлікшараоздырылды.Бұл шарамыздыңнегізгі мақсаты мен 
міндеті.ұлттар арасындағы қарым-қатынасты дамыту жастар 
арасында,достықты,татулықты,бірлікті сақтау.студенттер 
арасында езге ұлт мерекелерін,салт-дәстүрлерін,әдет- 
ғұрыптарына шолу жасады.Шара басында Корея елі туралы 
слайд көрсетілдіжәнеұлттықтағамдарыныңтүрлері даярланып 
ұсынылды.Корея халқының салт-дэстүрінің бір түрі-келін 
тойдан кейін.үш күннен соң үй-ішіне сәлемдесу дәстүрі 
көрсетілді.Сонымен қатар Корея елінің әсем биін орындалды. 
Қатысушылар көрерменнің ілтипатына бөленіп.әрі қарайда 
мерекелік шараларға қатысуға деген құлшыныстары артты. 
Осы өткізген шарамыз керерменге ерекше көңіл-күй сыйлап.тек 
езіміздің салт-дәстүрімізді білумен тоқталмай,басқада елдердің 
салт-дәстүрін біліп жүруді ұғынды деген ойдамыз.Шара 
соңында пән оқытушысы Жұмағалиева.Г.Е. және «Мәдениет 
және өнер»факультетініңдеканы М.И. Исатаев ез алғыстарын 
білдірді.

Мирамғалиееа.П.М. Қуаныиіееа.А.Қ.
«Медени-тынығу жумысы» мамандығының 2- курс

студенттері

Үпдд слі-өшпес 

шекспі

Наурыз айының 16-шы жұлдызы күні Қазақстан Халқы 
Ассамблеясына 20 жыл толуына орай Мәдени -  тынығу 
жұмысы мамандығының 2- курс студенттерінің қатысуымен 
«Өшпес махаббат нышаны -  Тәж Махал» атты мерекелік іс -  
шарасы ұйымдастырылған болатын.

Бұл шараның негізгі мақсаты үнді елінің әдет -  ғұрыптары 
мен дәстүрлері, терең қайнарлы биі мен ұлттық киімдерін 
,сонымен қатар жер -  жаһанға әйгілі махаббат күмбезі 
Тәж -  Махал туралы қысқаша шолу жасап ,этнос аралық 
қатынастарды нығайту, студенттерге насихаттау.

Шара үнді елінің тарихын слайд арқылы көрсетумен 
басталып ,одан әрі қыздың қолына қына салу кеші .үйлену 
тойы рәсімдерін жасау ,үнді үлттық киімдерін киген бишілердің 
биімен, ұлттық тағамдарын көрсету ,келінді шығарып салу 
сынды қойылымдармен жалғасты.

Шараны Мәдениет және өнер факультеті деканының 
орынбасары Р.С.Абуова , Мәдени-тынығу жұмысы халықтық 
дәстүрі пәнінің оқытушысы Г.Е.Жұмағалиева , Өнертану және 
мәдени -  тынығу кафедра меңгерушісінің орынбасары Қ.Д 
.Айтқалиева және де мәдениет және өнер факультетінің 
студенттері келіп тамашалады. Кеш соңында қатысушылар 
көрермендер ықылысына бөленді.

А.Бекмуратова
МТЖ мамандығының студенті
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«В рамках академической мобильности»

Тюрбеева Эльзята приехала к нам в ЗКГУ им. 
М.Утемисова на обучение в рамках академической 
мобильности из города Элиста Республики Калмыкия. 
Студентка III курса кафедры «Физкультурное образование 
и медико-биологические дисциплины» факультета 
педагогического образования и биологии Калмыцкого 
государственного университета учится на «отлично». 
Является кандидатом в мастера спорта по вольной 
борьбе. Будущая специальность Эльзяты -  «Учитель 
физической культуры» (бакалавриат) со специализацией 
по вольной борьбе. В свободное время она любит читать, 
посещать тренажерный зал, готовить различные блюда. 
Спортом она занимается с 7-го класса под руководством 
заслуженного тренера России Кузьмина И.И. в ДЮСШ 
Олимпийского резерва. Г. Уральск чем- то напоминает 
Элисту, но в родной Калмыкии не так холодно и не так 
много снега. В день приезда - 9 февраль 2015 года
- Эльзяту вместе с ее калмыцкими однокурсниками 
тепло встретили и поселили в новом общежитии нашего 
университета преподаватели кафедры ТиМПФВ во 
главе с деканом педагогического Ергалиевой Г.А.. 
На следующий день на кафедре теории и методики 
преподавания физической культуры была организована 
встреча с профессорско-преподавательским составом, 
знакомство с педагогическим факультетом, были показаны 
учебные корпуса. Староста группы 05305, где учится

Эльзята, Хасангалиев Ерлан помагал 
ей во всем, объясняя и решая все 
возникшие вопросы. Согласноучебному 
плану 3-го курса специальности 
5В010800 «Физическая культура и 
спорт». Эльзята, под руководством 
р у ко в о д и т е л я  п е д а го ги ч е с к о й  
практики, к.п.н. доцента Испуловой Р.Н, 
приступила к педагогической практике. 
Сейчас, вместе с одногруппниками, 
она ежедневно уроки по физической 
культуре в 7-ых классах в СШ № 9, 
где учителем физической культуры 
является опытный педагог Усачев А.Н.

-Между нашими городами и народами 
много схожего, - рассказывает Эльзята. - 
Также, мы готовим и пьем чигян (кефир, 
приготовленный из коровьего молока), 
пьем чай Хальмг ця с молоком, но только 
с солью и мускатным орехом, готовим 

борцыки из теста, как казахские баурсаки. В Калмыкии 
есть Волга и Каспийское море. Столица Калмыкии Элиста
-  многонациональный город. Кроме калмыков, здесь 
живут и турки, и кавказцы, и китайцы и т.д. В Калмыкии 13 
районов и 3 города, здесь добывают нефть и производят 
самое вкусное мясо, которое ценится во всей России, 
говорит гостья.

В нашем вузе проводятся различные конкурсы, 
такие как «Студенческая весна», «Лидер года» (по 
общественной деятельности, по культурной и спортивной 
деятельности), КВН, где победители избираются путем 
интернет -  голосования. Стимулирует учебную и другие 
виды деятельности студентов -  множество денежных 
поощрений со стороны руководства вуза.

В выходные дни в Уральске Эльзята вместе со 
своими земляками каталась на коньках в Ледовом дворце, 
на лыжах в Ханской роще вместе с преподавателями 
кафедры ТиМПФВ, посетила Сити-Центр.

У нашей гостьи все хорошо, ведь она окружена 
вниманием всей кафедры ТиМПФВ, методической и 
педагогической поддержкой.

Кафедра ТиМПФВ

Астражанские студенты в ЗКГУ им. М.Утемисова
наинтереснейшим и красивым городом Уральском. 
Каждый раз, заходя на кафедру русской филологии, 
мы встречали приветливые лица, которые всегда 
готовы были нам помочь, поддержать в нелегкой 
ситуации и просто поговорить.

В первые дни нам было тяжело привыкнуть 
к другому часовому поясу. Но наша работа в 
университете была настолько насыщена, что мы 
не заметили, как быстро освоились. Мы проживали 
в комфортных условиях общежития, пробовали 
вкусный лагман в кафе университета, изучали 
интересные труды ученых вуза в научной библиотеке.

Также нам удалось побывать в музеях имени 
Е.Пугачева, А.С.Пушкина, М.А.Шолохова, Г.Тукая, 
в «Назарбаев Интеллектуальной школе» вместе 
с магистрантками, студентами филологического 
факультета и с нашим заботливым куратором 
С.ГТурегалиевой, за что мы им очень благодарны.

Покидая стены полюбившегося нам университета, 
мы хотим сказать отдельное спасибо зав.кафедрой 

русской филологии Умаровой Г.С. и ее коллегам 
за теплый прием, плодотворное сотрудничество, 
понимание и за трепетное отношение. Вы зарядили нас 
своим оптимизмом, трудовой закалкой. Мы узнали много 
нового и обрели новых друзей в лице соседок по комнате 
в общежитии, студентов 3 курса филологического 
факультета и остальных сотрудников университета.

ЗГКУ, спасибо тебе! 
Айслу Казиева и Диляра Досова, 

студентки факультета филологии 
и журналистики Астраханского 

государственного университета

Почти каждый человек на Земле когда-нибудь 
покидает свой родной дом. Кто-то просто путешествует, 
кого-то приглашают в гости, а кто-то ищет свое призвание 
на чужбине. Такслучилось, что и мы оказались вдали от 
дома, на Родине наших предков. Мы, будучи студентками 
Астраханского государственного университета, были 
направлены на включенное обучение и на педагогическую 
практику в ваш замечательный университет, который 
принял нас радушно и дружелюбно. Нашей целью 
было знакомство с учебным материалом вуза, опытом 
работы преподавателей, со студентами и, конечно же, с

Бапапаряың жыпы цііі
Елімізде балалық шақтың кермек дәмін 

тартып, ананың аялы алақанын, әкенің жылы 
құшағын сезінбеген балаларда бар.

Балалар үйі. Балалар үйіне кірген сәтте 
жүрегім шымырлап қоя берді. Ал кіре беріс 
тұсында “Осы менің ауылым”, "Біздің жылы 
үйіміз” деген жазуға кезім түсті. Расында үй 
секілді. Барлық балалар мейірімді, кішіпейіл, 
барлығы да бір үйдің балаларындай асыр салып 
ойнап жүр. Кіп-кішкентай қазақтың қаракөз 
қыздары мен қарадомалақ ұлдары көзіме 
оттай басылды. Бүлдіршіндер алдымыздан 
жүгір іп шығып “Саламатсыз ба?” дегенде 
жүрегім қанжылап қоймасы бар ма! Қыздар келіп 
мойнымызға асылды. Біраз әңгіме-дүкен құрдық.

Біз шет тілі: екі шет тілі мамандығының 
белсенді студенттері мен студенттік декан 
З.С.Набиулинамен балалар үйіне көмек көрсетіп, өлең 
айтып, балалардың көңілін аулап қайттық. Олар біздерге 
өздерінің өнерлерін керсетіп, жаттауларын айтты. Біраз 
сыйлықтар үлестірілді.

Б ізд ің  де кететін уақыт келді... Балалармен 
қимастықпен қоштастық.

Терең ой... Ойға батырған бір жайт неге ауқатты 
адамдар балалар үйіне барып, көмек көрсетіп қайтпайды 
екен? Жанымды ауыртты. Не үшін? Не деген қатыгездік?

Неге олар ата-ананың аялы алақанын сезіне алмайды? 
Бауыр еті баласын неге тастады? Көзге еріксіз жас келді... 
Баланы өсіруге шешім қабылдасаң оны өсіру, бағып-қағу, 
оқыту, адам қатарына қосу міндетің! Ойланайық...

Жұлдыз Атшыбаееа, 
шет тілі: екі шет тілі 

мамандығының 1-курс студенті

Жайықтың сурет өнері

М.Горький атындағы қалалық кітапханасының өнер және ұлттық 
дәстүрлерді дамыту белімінің ұйымдастыруымен 11 наурыз күні 
«Жайықтың сурет өнері» танымдық кездесу кеші Махамбет Өтемісүлы 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің, «Мәдениет 
және Өнер факультеті», Бейнелеу өнері және Дизайн кафедрасының 
оқытушысы.Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, суретші Отаров 
Мэлс Тасқалиұлымен кездесу кеші өткізілді.

Бұл кезд есу  ке ш ін ің  м ақсаты  Қазақстан  сур е тш іл е р ін ің  
шығармашылығымен таныстыру.мәдениеті қалыптасқан оқырмандарды 
айналадағы ортаның әдемілігін көріп бейнелей білуге, табиғаттағы 
әдемілікті сүюге үйрету, өнер саласында эстетикалық сауатты тұлға 
тәрбиелеп даярлауға атсалысу еді. Әр туынды суретшінің ішкі сезімінің, 
жүрек тебіренісінің нәтижесінен туындайтындығы белгілі. Сондықтанда 
суретші туындыларының әрқайсысының өз тақырыбы, орны, өз тарихы, 
тағылымы, орындау технологиялары бар. Шығарманың туындауы мен 
жарыққа шығуы қаншалықты қиын болса, оны қылқаламмен керермен 
жүрегінежеткізудебіршама шығармашылықеңбекті, қажырлылықтыжәне 
шеберлікті, керек болса нәзіктілікті қажет етері сөзсіз.

Шараға Құрманғазы атындағы саз колледжінің «Дизайн» бөлімінің 2 
курс студенттері мен суретшінің шәкірттері, кітапханашылар қатысты. 
Шара барысында кітапханашы Көшербаева Э. Қазақстан сурет енері, 
қылқалам шеберлері туралы ақпарат берді. Сонымен қатар, «Сурет 
әлеміне саяхат» тақырыптық кітап көрмесімен таныстырылып.жаңа 
әдебиеттер ұсынды.

Шараны қорытындылаған қалалық кітапхананың директорының 
орынбасары Р.З.Айтжанова-«Қиялыңызға қиял қосып, шеберлігіңіз 
шыңдалып, туындыларыңыз дараланып, суретің ізд і іздеп жүріп 
көретін өнер сүйер қауымыңыз көп болсын» -деп суретшінің жұмысына 
шығармашылықтабыстілеп алғысхат, кітап табысетті. Суретші кітапхана 
ауласында шеберліксабағын еткізіп, кешті ашатүсті. Осындай танымдық 
кездесуге келген оқырмандарда ризашылықтарын білдіріп жатты.

Э.Т.Көшербаева, 
М.Гэрький атындағы қалалық кітапханасының 

енер белімінің кітапханашысы

Обещание сдержал!
В декабре прошлого года Владимир Леонидович Мельников

-  известный поборник здорового образа жизни, действующий 
спортсмен, кандидат биологических наук -  получая поздравления 
от ректората за серебряную медаль в соревнованиях по Зимним 
видам Президентского многоборья, лично ректору пообещал, 
что следующая медаль будет золотой. И слово свое сдержал. С 
Чемпионата Республики Казахстан, которые прошли 11-15 марта, он 
привеззолотую медаль.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, всего около 150 
человек, по возрастным группам. Спортсмены состязались по следующим 
видам: стрельба из пневматического оружия, силовая гимнастика, лыжные 
гонки. Конкретный результат переводился в систему очков, по сумме видов 
определялся победитель и призер. Сборная ЗКО стала обладателем двух 
золотых медалей.

По словам Владимира Леонидовича, занятия спортом очень 
дисциплинируют, дают возможность не огладываться на возраст, ощущать 
полноту жизни.

-Занятия этим видом спорта не имеют ограничений. К примеру, в нашей 
команде принимают участие школьники, студенты, взрослые разных 
возрастов. Главное для спортсмена -  разнонаправленная тренированность, 
разносторонняя физическая подготовка. И стремление к успеху, - сказал 
Мельников.

Әпемнің сегіэінші кереметі
Кектем мезгілі -  барша тіршілік атаулысының жаңарып, қулпыратын 

мерзім. Жер-ананыңбауыры еріп, су арнасыныңтолысатын кезі. Осы тұста 
көктемнің алғашқы күндерінде мерей боп келетін 8 наурыз -  халықаралық 
әйелдер күніне орай «Педагогика және психологоия» мамандығының 1 курс 
студенттері арасында ашық кураторлық сағат өтті. 06105 топ студенттерінің 
кураторы Нурманова Асель Қанбарқызы өз тобының сутедент қыздарын 
шынайы ыстық лебізімен қызу құттықтады. Бұл орайда ұйымдастырылған 
ойындар қыздардың бір-бірінің қызықты тәнті ететін қылықтарын ортаға 
салып, есімдерін жасырды. Осы қылықтар кімге тән екенің айту міндет 
болатын. Жүргізушілер қыздарға арналған арнайы сұрақ дайындап, қыздар 
ұтымды жауаптарымен кеш көрігін кіргізді. Жүргізушілер арнайы дайындаған 
әр түрлі номинациялармен алғыс хат жариялады. «Белсенді студент», 
«Оқымысты студент», «Ақылды студент», «Көрікті студент», «Байсалды 
студент», «Әдепті студент» атты номинациялармен қыздар құрамын 
құттықтады. Кеш соңында қыздар бір-біріне деген ыстық тілектерін білдіріп, 
арулар күнімен шын жүректен құттықтады. Бұл кешке қонақ болып келген 
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының студенттері де 
мереке қарсаңын шын лебіздерімен құттықтады. Бұл кеш соңында сөз алған 
Асель Қаңбарқызы топ құрамындағы қыздарға шексіз алғысын білдірді. 
Егеменді еліміздің нәзік қыздары көктем гүліндей құлпырып жүре берсін!..

Аида Хасанова, 
06101 топ студенті
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Қазақты таны тқан  
тцпгапар

Т а р и хы м ы зд ы  т е р е ң ін е н  та н ы п , 
ұлтымыздың ұлыларын ұлықтау арқылы 
ел азаматтарының патриоттық сезімдерін 
арттырып, қазақстандық мемлекеттілікті 
нығайтуға бағытталған игі шараларды өткізу 
біздің университетімізде дәстүрге айналған.

Бұндай дәстүрден 1 курс магистранттары 
да тыс қалмай, өз үлестерін қосу мақсатында 
үстіміздегі жылы Қазақ хандығы құрылуының 
550 жылдығы, жазушы І.Есенберлиннің 
туғанына 100 жыл, ақын Қадыр Мырза 
Әлінің туғанына 80 жыл толуы сынды атаулы 
мерекелерге орай, 18 ақпан күні «Қазақты 
танытқан тұлғалар» атты тарихи-танымдық 
шарасын ұйымдастырған болатын.

Аталған шарада «Қазақ елі. Қазақстан 
тарихы 2 бөлім» атты шағын бейнефильм 
көрсетіліп, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттікуниверситетініңғылыми 
жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтар сез сөйлеп 
ашты. Шараның қадірменді қонақтары ретінде 
БҚМУ профессоры Серікқали Ғабдешұлы 
Шарабасов, тарихғылымдарының кандидаты 
ЖаңабекЖаңабайұлы Жақсығалиев қатысты.

Қазақстандық тарихшы-ғалымдардың 
Мұхамед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» 
еңбегін негізге ала отырып, жан-жақты зерттеу 
нәтижесінде Қазақ хандығының құрылған жылы 
1465 жыл деген қорытындысы алынды. Көптеген 
тарихшылардың пікірінше, осы уақыттан бастап 
Керей мен Жәнібек құрған Қазақ хандығы 
Еуразия құрлығындағы мемлекетаралық 
қатынастардың жеке субъектісіне айналды. 
Осынау тарихи мерекеге сәйкес, қонағымыз 
Жәнібек Жаңабайулы қазақ мемлекетінің пайда 
болуы, Жәнібек пен Керей хандықтарының 
құрылуы туралы тың әрі жастарға қызықты 
деректерді баяндап берді.

Осынау шара ұйымдастырылуының тағы 
бір басты себебі, ол - Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ 
әдебиетінің тарихында бүгінге дейін ең кеп 
роман (17)жазғанжазушы-ІлиясЕсенберлиннің 
100 жылдығы болатын. «Адамзаттың нағыз 
шын тарихын тарихшы емес, суреткер жазады»
- дейді М. Горький атап еткендей, Ілияс 
Есенберлин осы принципті ту етіп ұстап, 
ғылымда да сол уақытқа дейін терең сараланып 
бітпеген тарихтың қос қыртыс қатпарларына 
қазақ қаламгерлерінің ішінде тұңғыш рет 
қаламгер көзімен саяхат жасап, оқырман 
назарын көне тарихтың әлі ашыла қоймаған 
тың беттеріне аударады. Қазақ романдары 
ішіндегі ең көрнекті шығармалардың көшінде 
жүрген «Көшпенділер» романы соның айғағы 
болса керек.

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев 
Ілияс Есенберлиннің атақты «Көшпенділер» 
трилогиясы туралы: «Аса көрнекті жазушының 
шығармашылығын қастерлеуш ілер мен 
бағалаушыларға, біздің тарихымызды қымбат 
керетін барша жұртшылыққа бүл шығарма 
жаңаша -  ежелден азаттыққа ұмтыл ып, ұлттық 
тәуелсіздік үшін күрескен қазақ халқының 
жүзеге асқан арманы тұрғысынан қарауға 
мүмкіндік беріледі» - деп пікір қалдырған.

Иә, жоғарыда атап өткен атаулы күндерге 
қоса, үстіміздегі жылы халқымыздан шыққан 
дарабоз дара, жерлесіміз Қадыр Мырза Әлінің 
туғанына 80 жыл толды. Қадыр аға -  қазақ 
даласындағы ұлылардың сарқыты, солардың 
ізі қалған қасиетті АқЖайықжерінде өсіп, бүгінгі 
поэзияның алыбына айналған ақыны.

Қадыр ағамыз -  тәуелсіз Қазақстанның 
аспанында 15жыл қалықтаған алғашқы әнұран 
авторларының бірі. Ол өткен ғасырдың екінші 
жартысы мен XXI ғасыр қазақ позэзиясындағы 
ірі тұлға және оның шығармалары ұлтымыз 
мәдениетінің төрінен мәңгіге орын алған 
классиктердің бірегейі.

Шарамыздың қадірлі қонағы Серікқали 
Ғабдешұлы Шарабасов - Ілияс Есенберлин 
мен Қадыр аға туралы сырлы, қызықты 
естеліктерін залға жиналған студенттер мен 
магистранттарға әңгімілеп берді.

Ша р а  б а р ы с ы н д а  ф и л о л о г и я  
м ам анды ғы ны ң м агистранты  Ж адыра 
Сапарова Қадыр ақынның «Көш» өлеңін 
керкемдеп оқыса, «Нағыз қазақ, қазақ емес, 
Нағыз қазақ - домбыра» деп, қазақтың жаны 
оның әні мен күйінде, оны жырлайтын қасиетті 
қара домбырасында екенін жырлаған Қ.Мырза 
Әлінің сөзіне жазылған «Қазақты шетелдік 
қонақтарға таныстыру» әнін медениет және 
өнер факультеті «дәстүрлі музыка өнері» 
мамандығының 3 курс студенті Зинат Қасымова 
нақышына салып орындап, көрерменді езіне 
үйытты.

А тал м ы ш  ш араны  БҚМ У 1 кур с  
магистранттары және филология факультетінің 
студенттермен бірге, жоғары оқу орнына кейінгі 
білім жетекшісі Жанна Кеңесқызы Тастаева, 
ғылыми кітапхана жетекшісі Тоты Еркінқызы, 
кітапханашы Талшын Сәлімқызы және қазақ 
тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы 
Мухамбеткалиева Роза Казиевна тамашалады.

Тарихи-танымдық шараны тамашалаған 
барша БҚМУжастарынатарихқатаным, өнегелі 
дәріс болды деген сенімдеміз.

Ақмарал Серікқали
Мәдени-тыныгу мамандығының 1 курс 

магистранты

«Из дальних странствий 
возвратясь...»

В период с 1 октября 2014 по 31 марта 
2015 гг. студенты и магистранты Западно -  
Казахстанского государственного университета 
имени М. Утемисова выезжали на семестровое 
обучение по программе академической 
мобильности в Йоганнес Гутенбергуниверситет, 
г. Майнц, Германия.

Майнцскийуниверситетимени Й. Гутенберга 
входит в десятку крупнейших университетов 
Германии. На данный момент в вузе обучается 
около 36 тысяч студентов из более чем 130 
стран. Майнцский университет является 
единственным классическим университетом 
земли Рейнланд-Пфальц.

За врем я о б уче н и я  в Й о га н н е с  
Гутенберг университете мы прослушали 
ряд л и н гв и сти ч е ски х  дисципл ин  (на 
английском и немецком языках), таких как: 
Оеиізсһ аіз ҒгетсІзргасһе Ніг ЕКА 5М ІІ5-/

нгодгаттзіийіегепйе - (ігипазштеза/ьгискепкигз 
Іпіепзіурһазе, Реиізсһ аіз Ғгетсізргасһе Тйг 
ЕҒ?А5МІІ5-/РгодгаттзШсІіегепсІе - СгипсІзШ(еЗЬ/ 
Вгйскепкигз, УйҒО - Іпігойисііоп Іо Оезсгірііуе 
Ипдиізіісз I (Іесіиге жііһ зирріетепіагу ШіогіаІ), 
УРҒМ - І-есІиге іп Мосіегп Сегтап И(ега(иге 
(Оійасііс Ғосиз), ЬесШге: Епдіізһ Ипдиізіісз - 
ӨІоЬаІ Епдіізһ, Іпігойисііоп (о Епдіізһ Ьіпдиізіісз
В, Уогіезипд: ЗргасһжіззепзсһаПІісһе Тһеогіеп Тйг 
ҒогІдезсһгіНепе: Сгаттаіікаіізіегипд, Уогіезипд: 
Зргасһкопіакі, N/N01 - Ьесіиге іп Мойегп 
Өегтап Ьііегаіиге І/ІІ. Все экзамены по данным 
дисциплинам были сданы успешно.

Стажировка в Германии была очень полезной 
и познавательной, как в плане самообразования, 
так и в плане ознакомления с культурой 
Германии. Казахстанским студентам нравится 
обучаться в Германии; образование в Европе 
даетхорошие знания и возможность продолжить 
учебу в магистратуре или докторантуре, чтобы 
быть востребованным на мировом рынке труда. 
Выражаем глубокую благодарность ректору 
ЗКГУ имени М. Утемисова Имангалиеву Асхату 
Салимовичу, а также хотим поблагодарить 
декана филологического факультета Кдиршаева 
Абата Сатыбаевича, отдел послевузовской 
подготовки в лице руководителя Тастаевой 
Жанны Кенесовны, Центр Болонского процесса 
в лице руководителя Садыковой Ляззат 
Анатольевны и всех тех, кто доверил нам 
достойно представлять наш университет за 
рубежом.

Большое спасибо за предоставленную 
большую возможность побывать за границей, 
ознакомиться с культурой, литературой, 
новейшими методами преподавания различных 
наук, использованием разнообразных 
технических средств обучения, уровнем 
образованности и культуры студентов 
различных стран мира. Мы приложим все 
усилия, чтобы полученные знания претворить 
в жизнь, поделиться ими со всеми студентами 
и магистрантами.

магистранты II курса, 
специальности 6М011900 
«Иностранный язык: два 

иностранных языка»
А. А. Калиева, Р. Э. Ситалиева.

Олрлтов мемлекеттік үниверситетіндегі
тлғылыл\длмл

ә р б ір  д э р іс  пен 
п р а к т и к а л ы қ  
сабақты да ұстаздар 
ез тарапынан ете 
қы зы қты  да кең 
а у қы м д а  е т к із е  
білді. Және де осы 
о қ у  б а р ы с ы н д а  
м узы кал ы қ б іл ім  
м а м а н д ы ғ ы н ы ң  
с т у д е н т т е р ім е н  
«негізгі музыкалық 
а с п а п »  ж ә н е  
«концертмейстерлік 
к л а с с »  п ә н ін е н  
ш еб ерл ік  д ә р іс ін  
еткізген оқытушылар 
Т .А .Полагина мен 
И .Н .Сергеенконың 
са б а қ  е т к із у д е г і 
эдіс тәсілдері ете 
ж оғары  деңгейде  
болғанын айта кеткім 
келеді. Әр күннің оқу 

барысы кестеге сай ете ауқымды болса 
да, еш жалықпай, керісінш е уақыттың 
қалай өткенін байқамадық. Оқу соңында 
ғылыми семинар еткізіліп, әрқайсымыз осы 
семинарда жетекшімізбен біріге дайындаған 
баяндамамызды оқыдық. Ғылыми семинар 
қорытындысында мақаламыз студенттер мен 
магистранттаржинағындажарықкеретінболды. 
Сонымен қатар оқу бағдарламасын ойдағыдай 
аяқтап, 72 сағат келемінде оқу бағдарламасы 
игергенімізді растайтын сертификат және 
ғылыми конференцияға қатысқанымызженінде 
сертификатты И.Э.Рахимбаева бастаған 
оқытушылар ұжымы табыс етті.

Тек саб ақ оқы п қана ш ектелм ей, 
Саратов қаласының консерваториясын, 
Слонов атындағы елкетану музейін, Саратов 
академиялықоперажәнебаллеттеатрындат.б. 
болып, тамашаладық. Бізге осылай таяу шет 
елдерге шығып, білім алыуымызға мүмкіндік 
туғызып отырған М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
ректоры, академик А.С.Иманғалиев бастаған 
университет ұжымына айтар алғысымыз 
шексізі

Музыкалық білім мамандығының 2 
курс магистранты Габбасова М.Т.

Наурыз айының 29 нан сәуірдің 8-і 
аралығында Н.Г.Чернышевский атындағы 
Саратов университетінің Өнер институтына 
М .Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінен екі ЖОО 
ның келісім і бойынша музыкалық білім 
мамандығының 2 курс магистранттары арнайы 
оқу тәжірибесінен етуге аттанған болатынбыз. 
Оқу мақсаты: жаңа әдістерді меңгеріп, кәсіби 
қызметтің технологиясы мен элементтерін 
игеру, теориялық және практикалық тұрғыда 
енер арқылы жеке тұлғаны дамытудағы білімді 
кеңейту, жетілдіру. Саратов қаласында күн 
суық болғанымен, Институт ұжымы бізді жылы 
жүзбен қарсы алып, шет елдік студенттер 
мен магистранттар және аспиранттарға 
арналған жатақханаға орналастырды. 
«Технологии развития личности средствами 
искусства» атты оқу бағдарламасы бойынша 
дәрісіміз келесі күннен-ақ басталып кетті. 
Жалпы оқу барысында Өнер институтының 
директоры педагогикалық өнер тарихы мен 
теориясы кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д. 
профессор Инга Эрленовна Рахимбаеваның 
жетекшілігімен бірге әрқайсымызбен жеке 
жетекшілер жұмыстанды. Л.Н.Мещанова, 
Е.Г.Царькова, Е.П.Шевченко, С.В.Протасова, 
И.А.Королева сынды педагогтардан дәріс 
алып, әрқайсысымызезіміз үшін аларымыз кеп 
болды. Өте үлкен қызығушылықпен қатысылған
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Под куполом «Шанырака»

12 марта в Западно-Казахстанском  
государственном университете имени 
М.Утемисова состоялось мероприятие, по- 
священное 20-тилетнему юбилею Ассамблеи 
народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие маги- 
странты 1-го курса различных специальностей, 
каждая из которых представляла определенную 
национальность.

Представители разных народов Казахстана 
продемонстрировали собравшимся гостям свои

народные танцы, наряды и 
традиции, а также блюда 
национальной кухни.

Всего участниками было 
представлено 9 народно- 
стей: казахи, русские, бе- 
лорусы, украинцы, татары, 
грузины, уйгуры, корейцы, 
узбеки.

По окончанию празд- 
ника все собравшиеся в 
знак единства и согласия 
танцевали и пели песни под 
куполом Шанырака.

Завершив торжествен- 
ную часть мероприятия, 
гости и участники были при- 
глашены на праздничное 
чаепитие.

Целью данного меропри- 
ятия является пропаганда 

общественного согласия и толерантности, 
казахстанского патриотизма и межэтнического 
согласия. Я считаю, что сейчас, когда в мире 
нет политической стабильности, мы должны 
проводить как можно больше мероприятий по- 
добного характера.

Литвинова Т.С
Статью подготовила маги- 

странт 1-го курса специальности 
«Русский язык и литература»

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні мерекесіне орай

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің 1 курс магистранттары 4 наурыз күні 
ұйымдастырған Қайыргалиев Темірғали Қайырғалиұлының 
70 жас мерейлі тойына арнап кездесу кешін ұйымдастырды.

«¥стаз болу
-  бұл адамтану, 
адамның күрделі 
және қы зы қты , 
шым-шытырығы 
м о л  р у х а н и  
жан д ү н и е с ін е  
ү ң і л е б і л у .
П ед а го ги ка л  ық 
ш е б е р л ік  пен 
п е д а го ги ка л ы қ  
ө н е р -  о л 
д а н а л ы қ т ы  
ж ү р е к т е н  ұ ға  
б ілу болып та- 
былады» - деп
В.А.Сухомлинский 
айтқандандай.

19 6 6 ж ы л ы 
А . С . П у ш к и н  
атындағы  Орал 
п е д а го ги ка л ы қ  
и н с т и т у т ы н  
тәмәмдаған арда- 
гер ұстазмыңдаған 
т ү л е к т е р д і
тәрбиелеп, осы салада қызмет еткеніне 48 жыл- 
дан асыпты. Темірғали Қайырғалұлы аталмыш 
жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін осы универ- 
ситет қабырғасында үздіксіз еңбек етіп, жоғары 
білім шаңырағында үнемі қажырлылықпен 
еңбектеніп жүрген, ез саласының еңбек торы- 
сы атанған, ұстаздық қызметіне адал берген 
ардагер ұстаздарымыздың бірі. Темірғали 
Қайырғалұлы 1980жылдыңортасынан бастап, 
жалпы педагогика және психология кафедра- 
сында жалпы психология, жас ерекшелік пси- 
хологиясы, этнопсихология педагогикалық пси- 
хология, қарым-қатынас психологиясы, туристік 
іс-әрекет психологиясы, психология және 
тұлға дамуы пәндерінен дәріс жүргізеді.Аға 
оқытушы Темірғали Қаирғалиұлыныңұстаздық 
қызметі оның өмірімен етене үндесіп кеткен 
ұстаз деуге болады. ¥стаздың ез мақсатына 
табандылығы туралы көптеген жылы пікірлер 
көптеп кездеседі. Біздің ойымша ардагер 
ұстаз шәкірттерді төрбиелеуді бәрінен жоғары 
қоятыны тәрізді.

Ол тек ұстаздық қызметімен ғана емес, 
қоғамдық жұмыстарымен де университет 
ұжымына психология кафедрасының аға 
оқытушысы, БҚМУ доценті ретінде көптен 
бері мәлім деп санаймыз. Ол облыстық жэне 
аудандық бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы психологиялық білім және кәсіби бағдар 
беруді насихаттаудан жалыққан емес.

Ұстаздың еңбегін ҚР-ның Білім және 
Ғылым министрлігі бірнеше Грамота және 
Құрмет Грамоталарымен жоғары бағалады.
Республикалық оқу-ағарту іс ін ің үзд ігін ің 
төсбелгісімен марапатталды. Облыстан, 
қала және университеттен алған бірнеше 
Құрмет Грамоталары мен Алғыс хаттары 
да оның тынымсыз еңбегінің дәлелі. Оған

«Жаңақала ауданының құрметті азаматы» де- 
ген атақ та берілген болатын. Биыл 70 жасқа 
толатын ұстаз шәкірт тәрбиесіне, студенттің 
сапалы білім алуына өз септігін тигізіп жүрген 
абзал ұстаз. Темірғали Қайырғалиұлы. Ол 
Қазақстан Республикасының білім рефор- 
масын жұзеге асыруға белсенді үлес қосып 
жүрген ұстаздардың бірі. Облыстық педагог 
кадрлардыңбіліктілігін арттыружәне қайта дай- 
ырлау институтында көп жылдар бойы дәріскер 
болды. Студенттерге сапалы білім беру арқылы 
сапалы маманды даярлауға ерекше үлес қосу 
Темірғали Қайырғалиұлының бүгінгі күндегі 
жұмысының басты мәселелері деуге болады.

Қездесуге қатысқан бірқатарұстаздарымыз 
Ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы Әбілсейіт Қапизұлы Мұқтар сонымен 
қатар педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент,педагогика факультетінің меңгерушісі 
Жаннат Исмагұлқызы Ергалиева, педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент «Ыбырай 
Алтынсарин» медалінің иегері Молдагалиев 
Байжан Айдынғалиұлы ұлағатты ардагер 
ұстазымызды құттықтап сөз сөйледі.

¥стаз аты ұлылықпен тең екен.¥лағаттың 
хас үлгісі сен екен. Білім алды сан мың шәкірт 
езіңнен дей отырып кезінде осы 1996-1997жыл- 
дары Теміргали Қайырғалиұлынан менде білім 
алып ұстазымды осы бүкіл өмірін адам баласын 
тәрбиелеуге және білім нәрімен сусындатып 
және адамгершілік рухта бағыт беруге арнап 
келгеніне бас иемін, қасиетті тұлға ретінде 
ерекшеленіп, шоқтығы биік тұғырдан орын 
алсын дей отырып 70 жас мерейлі тойы құтты 
болсын ұстазым.

Джумагалиева Венера Суйегалиқызы
«Дизайн»мамандығының 1-курс магистранты

Санкт-Петербургте қазақ тарихы- 
на қатысты қүжаттар жетерлік

М е н Б а т ы с 
Қазақст ан  облы - 
сы, Орал қаласында 
д ү н и е г е  к е л д ім .
Әкем -  М.Өтемісов 
ат ындагы  Бат ыс  
Қ а з а қ с т а н  
м е м л е к е т т і к  
у н и в е р с и т е т ін ің  
зертханаиіысы және 
дыбыс реж иссер і, 
ал анам -  дарынды 
балаларга арналган 
мамандандырылган 
№11 С.Сейфуллин  
атындагы мектеп- 
интернат кешенінің 
тәрбиешісі.

Сонымен қатар 
б іл ім  ордамы здың  
қ о с  д и п л о м д ы  
б а г д а р л а м а с ы  
б о й ы н ш а  а т а -  
анам ны ң қолдауы  
а р қ а с ы н д а  ж әне  
университетіміздегі 
Х а л ы қ а р а л ы қ  
ы н т ы м а қт а ст ы қ
департаментінің директоры Барадосова 
Майра Бариевнаның жетекшілігімен 2012 
жылы 28 қаңтар -  29 сәуір аралыгында 
және 12 қазан - 3 1  желтоқсан аралыгында 
Польша мемлекетінің Быдгощ қаласындагы 
«Іпіегпасіа Зіисіито бе Тигізто ка] Киііиго», 
ягни Халықаралық Туризм және Мәдениет 
Институтында екірет үш айдан барып, сонда 
емтихандары мен «Орал қаласындагы туризм» 
тақырыбындагы дипломдық жұмысымды  
қоргап келдім. Онда оқу полякжәне эсперанто 
тілдеріндежүрді. Оқужүйесіне келетін болсақ,
Польшада да Болон үрдісінің кредиттік оқу 
жүйесі бойынша оқытылады. Сонымен қатар 
Польша мемлекетінің Халықаралық диплома- 
тия және миграция муражайының директоры,
¥лы Каземир атындагы университет профес- 
соры Адам Судол мырзаның сабақтарында да 
білім алдым. Жогаргы Экономика Мектебінің 
шақыруы бойынша профессорлар еткізген 
бірқатар курстарга да қатыстым. Оқу 
жылы соңында «Өте жақсы оқыганы үшін» 
дипломы мен бірқатар сертификаттар 
алдым. Машықтан өту кезінде бір аптада 
Еуропаның бес елі -  Гэрмания, Франция,
Бельгия, Нидерланды, Люксембург елдерінің 
астаналарында болдық.

Өкінішке орай өткенжылы, ягни 2014 жылы 
Институт директоры Анджей Гжеубовский 
мырза дүниеден озган болатын.

Бұган қоса, университетіміздің түрлі 
кештерінде немесе байқауларында ән ай- 
тып, түрлі конкурстарга қатысып, жүлделі 
орындарга ие болып жүрдім.

2014 жылы университетті қызыл ди- 
пломмен бітіргеннен кейін магистратурага 
түсуге багымды сынап керейін дедім. Сейтіп 
емтихандарды ойдагыдай тапсырып, білімнің 
келесі сатысына еттім деуге болады. Бірінші 
семестрді «өтежақсы» багамен аяқтаганнан 
кейін жогарылатылган шәкіртақыга ие бол- 
дым. Қазір зерттеп жүрген тақырыбым -  
«Қазақстандагы қожалар институтының та- 
рихы (БҚО мысалында) (Х\/ІІІ-ХІХ гг.). Ғылыми 
жетекшім -  т.г.д., профессор Әбілсейіт  
Қапизулы Мұқтар.

Жалпы, қала маган бірденунады. Оныңішінде 
тургындардың адамгершілік қасиеттері, 
мәдениеттілігі, Еуропа қалаларындагыдай 
тазалыгы, архитектураның әдемілігі, бір 
жагынан тарихилығы болса, екінші жагынан 
заманауилыгы таң қалдырды.

Сонымен қатар мурагат болсын, кітапхана 
болсын -  бәрін ің де жумыс кест есі мен 
жұмыстану ережелері бірдей. Атап кетсек, 
мұрагаттар сагат 10-00-ден кешкі 17-00- 
зе дейін дүйсенбі-жұма күндері аралыгында 
жұмыс істеп, сенбі-жексенбі күндері мен айдың 
соңгы жұма күндері демалса, кітапханалар 
сагат 10-00-ден кешкі 21-00-ге дейін дүйсенбі- 
жексенбі күндері аралыгында жұмыс істеп, 
тек айдың соңгы сейсенбі күнінде демалады, 
ягни барлық гылыми-зерттеу орталықтары 
бір жүйеге келтірілген. Ережелеріне келетін 
болсақ, аталмыш орындарга фотоаппарат, 
ұялы телефон, кітап алып кіруге болмайды 
және ноутбук арнайы рұқсат қагазы арқылы 
кіргізіледі. Бұган қоса іште бейне бақылаулар 
орнатылган және гимараттың үлкендігі сон- 
ша, бір жерден екінші жерге бару үшін біраз 
уақыт кетеді, ішінде адасып кету де гажап 
емес.

Екі апта ішінде біз көптеген мұрагаттар 
мен кітапханаларда болып қайттық. Атап 
айтсам, Ресей мемлекеттік тарих мұрагаты, 
сол мұрагаттың кітапханасы, М.Горький

атындагы Санкт-Петербург мемлекеттік 
университетінің кітапханасы мен мұрагаты, 
Ресей Ғылым Академиясы Санкт-Петербург 
бөлімш есін ің  мұрагаты, Ресей ¥лттық 
кітапханасы.

елесі күннен бастап біз өз ісімізге кірістік. 
Жогарыда айтқандай, қонақүй аталмыш  
мұрагаттың қасында орналасқандықтан, 
біз содан бастауды жөн кердік. Мұрагаттан 
кептеген материалдар табылды. Мәселен, 
Б өкей  О рдасы ндагы  қо ж а л а р д ы ң  әр 
жылдардагы статистикалық мәліметтері, 
жалпы сипаттамасы, орыс галымдарының, 
соның ішінде В.В. Григорьевтің қожалар ту- 
ралы жазбалары, Кіші жүз хандары туралы 
мәліметтер, соның ішінде Арынгазы хан 
туралы, сол кездегі қазақтарды зерттеген 
түрлі қогамдар, ұйымдар, комиссиялар, соның 
ішінде Түркістан археология әуесқойларының 
ұйымы, Орынбор Шекаралық комиссиясы, Ішкі 
істер министрлігінің белімдері қалдырган 
мәліметтері табылды.

Кей ін  М .Горький ат ындагы Санкт - 
Петербург мемлекеттік университетінің 
кітапханасы мен мұрагатын қарадық. Онда 
да көптеген мәліметтер жинақтадық. Атап 
кетсем, Қожа Ахмет Йассауи негізін салган 
сопылық агым тақырыбына қатысты түрлі 
диссертациялар мен орыс галымдарының мо- 
нографиялары, оның ішінде В.В. Бартольдтың 
Орта Азия тарихына байланысты жазган 
монографияларына кезіктік.

Содан кейін Ресей Ғылым Академиясы  
Санкт-Петербург бөлімшесінің мұрагатына 
бардық. Онда Ш.Ш. Уәлиханов және Түркістан 
а р х е о л о ги я  ә уе сқо й л а р ы н ы ң  ұйы м ы  
қорларымен жұмыстандық.

Ресей ¥лт т ық к іт апханасы на  
келет ін болсақ, бұл к іт апхананы ң өзі 
мамандандырылган алты әр түрлі жер- 
де орналасқан гимараттардан тұрады  
екен. Мысалы, әмбебап негізгі кітапхана, 
газет-журналдар кітапханасы, Азия және 
Африка әдебиеттері кітапханасы және т.б. 
Мұнда да орыс галымдарының, соның ішінде 
В.В.Бартольдтің ислам діні туралы түрлі 
мақалалары мен еңбектері, И.С. Ивановтың 
Бөкей Ордасы жайында жазган мақаласы, 
мұсылмандық білім туралы авторефераттар 
қаралды.

М ә д е н и - т ы н ы г у  ж ұ м  ы с ы  да  
ұйымдастырылды, ягни сол кезде бүкіл  
Орталық Азиядан табылган, түрлі мәдени 
ескерт кіш т ер ж инақт алган  ат ақт ы  
«Эрмитаж» мұражайында болдық. Үшқабатты, 
400-дей бөлмесі бар зәулім гимаратты бір 
күнде қарау мүмкін емес екен. Бұган да фото- 
аппарат алып кіру үшін арнайы рұқсат қагазын 
аласың. Ішіндегі кейбір белмелер әкелінген 
заттарга байланысты гасырлар мен елдерге 
бөлінсе, кейбірлері бөлменің жасалган ма- 
териалына қарай белінген, мәселен, алтын 
белме, сапфир бөлме, күміс бөлме т.б. болып 
бөлінген.

Қ о р ы т ы н д ы л а й  к е л е ,  о с ы н д а й  
жетістіктеріме жеткеніме, ең бірінші, ата- 
анама, содан кейін университет әкімшілігі 
мен профессорпық оқытушылар құрамына 
алгысым шексіз. «Тарихты білмей, бүгінгінің 
мақсатын, болашақтың салмагын білумүмкін 
емес», - деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 
айт қандай, тарихымызды ұмыт пасақ, 
болашагымыз да жарқын бола түседі.

Жансултан Каиржанович
«Тарих-6М011400» мамандыгының
1-курс мавистранты Нурмуханов
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ҮСТАЗ МЕРЕЙІ
М . Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы  

Батыс Қазақстан  м ем л екетт ік  
университетінде қазақ филологиясы 
кафедрасының ұйымдастыруымен 
ардагер-ұстаз Ж олдықайырова 
Мерует Жолдықайырқызының 90 
жасқа толуына орай «Қазақ тілі мен 
әдебиетін оқытуда ЖОО-да өтілетін 
таңдаулы элективті курстар мен 
ЖББОМ-дағы факультатив сабақтар, 
а вторл ы қ ба ғд а р л а м а л а р д ы ң  
сабақтастығы -  кәсіби құзіреттілік 
негізі» тақырыбында дәстүрлі ІУ 
облыстық оқу-әдістемелік семинар 
етті. Оған филология факультетінің 
оқытушы-ғалымдары, облыс, қала 
мектептерінің мұғалімдері, білім 
беру мекемелерінің қызметкерлері, 
ардагер ұстаздың шәкірттері қатысты.

Оқу-әдістемелік семинардың 
негізгі бағыттары қазақ тілі мен 
әдебиетін оқытуда жоғары оқу 
орнында ө тк із іл е т ін  таңдаулы 
элективті курстардың қосымша 
маманданудағы релі, жұмыс оқу 
б а ғд арл ам асы ны ң  м азм ұны , 
олардың жастардың бойында өлке 
тарихына, әдебиеті мен мәдениеті, 
рухани құндылықтарына деген 
құрметін арттырудағы релі, ЖОО 
мен ЖББОМ-дағы таңдаулы курстар 
мен авторлы қ бағдарламалар: 
теориясы мен әдістемесі, Назарбаев 
зияткерлік мектептерінде қазақ тілі 
мен әдебиетінен таңдаулы курстарды 
оқытудағы озық технологиялар, ЖББОМ-да авторлық 
бағдарламаларды құрастыру және білім беру үрдісіне енгізу 
тәжірибелеріне арналды.

Семинар жұмысын университет ректоры, академик Асхат 
Иманғалиев ашып, мерейтой иесін құттықтап, баяндамашыларға 
сәттілік тіледі:Ардагер ұстаздарын ұлықтап, оларға құрмет 
көрсету университетіміздің ежелден қалыптасқан дәстүрі. 
Бүгін де соның куәсі болып отырмыз. Қара шаңырақта барлық 
ғұмырын өткізіп, елеулі еңбекатқарған МеруетЖолдықайырқызы 
мерейлі 90 жасқа толып отыр. Осыған орай өзі қызмет атқарған 
қазақфилологиясы кафедрасыныңұйымдастыруымен дәстүрлі
IV облыстық оқу-әдістемелік семинар еткізіліп отыр. Біз 
мектепке маман дайындаймыз, ал мектеп жоғары оқу орнына 
студент дайындайды. Университет пен мектеп арасындағы 
ажырамас байланыстың маңыздылығы жоғары. Білім беру 
саласының алдында тұрған міндет -  ол құзіретті маман 
дайындау. Болондық үрдіс бойынша студент оқитын пәндерін 
өздері таңдауы тиіс. Қазіргі таңда міндетті пәндерден элективті 
пәндердің саны артқаны айқын. Элективті таңдау пәндерін 
студент езі таңдап немесе қосымша мамандануға сәйкес жұмыс

берушілер тарапынан қажеттісін таңдауының өзі толыққанды 
маман дайындауда маңызы жоғары деп білеміз. Ал мектепте 
өзінің бағыты бойынша факультатив сабақтар жүргізілсе, соған 
сәйкес авторлық бағдарламалар жасалады. Солардың ішінде 
үздік авторлық бағдарламалар облыс, республика деңгейінде 
таралып, танылыпжүр. Бүгінгі семинарға мектеп мұғалімдерінің 
әр бағыт бойынша авторлық бағдарламаларымен арнайы 
қатысып отырғаны қуантады.

Семинар қатысушыларының барлығы дерлік Мерует 
Жолдықайырқызының әр жылдардағы шәкірттері. Ұстаз үшін 
бұдан асқан бақыт жоқ деп ойлаймыз, - деп атап өтті.

Оқу-әдістемеліксеминарбарысында М. Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, 

филология ғылымдарының кандидаты Серікқали Шарабасов 
«Қазақ т іл і мен әдебиеті»  м аманды ғы на арналған 
«Махамбеттану» элективті курсының мақсат-міндеттеріне 
тоқталып, «Исатай-Махамбет» журналының № 1 санының 
таныстырылымынжасады. Орал қаласы ндағы  Дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған Сәкен Сейфуллин 
атындағы №11 облыстық мектеп-интернат кешенінің жоғары 
санатты мұғалімі Аянбек Мыңбаев «Абайтануды» оқытудағы

іс-тәжірибем (республикалық байқауда 
үздік атанған авторлық бағдарлама 
негізінде) тақырыбында баяндама 
жасады. М. Ө тем ісов атындағы  
Баты с Қ а за қста н  м е м л е ке тт ік  
у н и в е р с и т е т ін ің  п р о ф е ссо р ы , 
педагогика ғылымдарының докторы 
Абат Қыдыршаев «Педагогикалық 
рито р и ка  -  м ұ ға л ім н ің  кә с іб и  
коммуникативтік құзіреттілігінің негізі 
(Жоғары оқу орнында «Педагогикалық 
шешендіктану» элективті курсын 
оқыту бағдарламалары бойынша)», 
Ж. Д о с м ұ х а м е д о в  а ты н д а ғы  
п е д а г о г и к а л ы қ  к о л л е д ж д ің  
оқытушысы Алтынай Темрешова 
«ЖББОМ-дағы «ІІІеш ендік өнер» 
факультатив сабағына арналған 
авторлық бағдарламасы», Орал 
қаласы  Н азарбаев  зи я т ке р л ік  
мектеб ін ің  оқытуш ысы, магистр 
Алима Дүйісмағамбетова «Назарбаев 
зияткерл ік мектебінде элективті 
курстар  арқылы оқуш ы ларды ң 
жазылым дағдысын қалыптастыру», 
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты 
Айгүл Раманова «ЖОО-да оқытылатын 
«Тілдік қатынас негіздері» элективті 
курсын оқыту бойынша шеберлік 
сабағы» тақырыбында баяндамаларын 
жасады.

О қ у - ә д і с т е м е л і к  
семинарды педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, ардагерұстаздың 

шэкіртіАбатҚыдыршаевжүргізді. МеруертЖолдықайырқызының 
шәкірттері, куратор болған топ студенттері -  бүгінгі ұстаз 
мақтанып жүретін б іл ікті мамандар өз құттықтаулары 
мен жүрек жарды тілектерін де жолдады. Мерейтой иесі 
«Институт-  әкем, кафедра -  шешем» деген ұлағатты сөзін зор 
тебіреніспен жеткізді. ¥стаз еңбегін ұлықтап, құрмет көрсетіп 
жатқан кафедрасына, осы семинардың ұйымдастырылуына 
ұйтқы болған жас ұстаз, 2014 жылғы «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» грантының иегері Рита Сұлтанғалиеваға өз 
алғысын білдірді.

Шара соңында семинар қатысушыларына сертификаттар 
мен баяндамшыларға алғыс хаттар тапсырылды.

Ұстаз еңбегі қашанда шәкірттерімен бағалы. 90 жасқа толған 
мерейтойы қарсаңында МеруетЖолдықайырқызы ұстаз бақыты 
биігінен көрінді.

К. Жумашева,
қазақ филологиясы 

кафедрасының 
магистр-оқытушысы

интереснейшими людьми Вы встречались и 
дружили, и как Ваша личность отозвалась в 
судьбе каждого члена Вашей семьи.

Вы-удивительная личность, сочетающая 
в себе преданность делу, которому Вы 
служите всю жизнь; бескорыстие, которое 
Вы п р о яв л яе те  в м н о го ч и сл е н н ы х  
встречах, выступлениях, советах; глубокое 
сопереживание как в ситуациях радости, 

успеха, так и в ситуациях огорчения, страдания, утраты.
Вы -  мудрый человек, переживший не одно изменение 

в политической жизни страны, не одну реформу в сфере 
образования, не одну кадровую перестройку, но философски 
принимающий и радости и огорчения и не ожесточившийся на 
мир.

Вы -  прекрасный преподаватель, уроками, лекциями 
и занятиями которого восхищалось не одно поколение 
школьников, студентов, магистрантов, слушателей различных 
семинаров и курсов.

Вы -  талантливый ученый, привлекающий не только 
научными публикациями, но завораживающий выступлениями 
на конференциях, встречах, дискуссиях, обсуждениях, защитах 
и других публичных форумах.

Вы -  особенный человек, со своими неожиданными 
вопросами и суждениями, с подчас непредсказуемыми 
выводами.

Вы -  удивительно скромный человек, но с огромным 
чувством собственного достоинства, изучающе-оценивающим 
отношением к собеседнику, неизменно уважительный к 
молодым коллегам.

Вы -  романтик, неутомимый путешественник, готовый и 
сегодня собраться в путь, чтобы встречаться с людьми, чтобы 
любоваться природой и архитектурой, чтобы быть в мире 
событий, окружающих нас.

Вы -  счастливый человек, потому что у Вас такая хорошая 
семья, которая любит, уважает и боготворит Вас.

Ваш оптимизм, дорогая Тамара Ивановна, неиссякаемая 
энергия всегда служили примером научного поиска и 
жизнелюбия. Желаем Вам хорошего самочувствия, успешных 
студентов и магистрантов.

Мы восхищаемся молодостью Вашей души, ясным умом, 
жизнелюбием, самоотверженностью в служении науке, умело 
сочетая с духовностью, любовью к миру прекрасного.

Огромное счастье шагать в XXI веке рядом с ВамиІ

/
26 марта нашему преподавателю исполнилось 70 лет. В 

честь столь знаменательного Дня хочется высказать слова 
искренней признательности и глубочайшего уважения.

Нурушева Тамара Ивановна родилась 26 марта 1945 
году в Западно-Казахстанской области, в г.Уральске. В 1963 
году Тамара Ивановна окончила школу №10. В этом же году 
она поступила в Уральский педагогический институт им. 
А.С.Пушкина, факультет английского языка и в 1967 году 
окончилаинститутсотличием. В 1967-1968 гг. Тамара Ивановна 
работала в Папаевской средней общеобразовательной школе, 
затем в связи с болезнью отца она переехала в Уральск. Ей 
была предложена должность преподавателя английского 
языка вУральском педагогическом институте им.А. С.Пушкина. 
3 1970-1972 годы Тамара Ивановна с отличием окончила 
зысшие педагогические курсы. В 1973 году была делегатом 
международного конгресса, который проходил в Ташкенте.

В 1995 году Тамара Ивановна получила награду «Отличник 
просвещения Республики Казахстан», в 2000 и в 2008 годах 
была награждена двумя похвальными листами Министерства 
Республики Казахстан, благодарственными письмами от 
областного акимата и ректората ЗКГУ им. М.Утемисова. Тамара 
Ивановна является обладателем ордена «Ветеран труда», за 
отличную работу в ЗКГУ была награждена медалью.

Тамара Ивановна автор более 30 научных статей и учебно- 
методических пособий на русском и английском языках. В 
2013 году было опубликовано учебно-методическое пособие 
«Этнокультурные особенности Казахстана и англоязычных 
стран».

На сегодняшний день Тамара Ивановна работает на 
<афедре иностранных языков.

От всей души мы поздравляем Вае с 70-летием! 
Самое главное, что нам хочется сказать, -  Вы уникальная 

пичность!
Вы неповторимы, и хотя неповторима каждая личность, 

Заша уникальность и в Вашей судьбе, и в Ваших научных 
сследованиях, и в том, кто были Ваши учителя и с какими

Вы -  Педагог и Психолог, Учитель с большой буквы.

Мы желаем Вам комфортной юбилейной атмосферы 
неизменного чувства юмора и оптимизма, добрых и искренних 
слов благодарности.

С наилучшими пожеланиями, преподаватели 
кафедры «гИностранные языки» 

и студенты группы 03403(а)
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В одном строю с молодежью
В университете еео знает каждый, 

да и в Уральске, Почетным гражданином 
которого он является, редкий не знает его 
в лицо. Ветеран Великой Отечественной 
войны, кандидат исторических наук, 
профессор Павел Романович Букаткин по- 
военному строг к себе и к своей работе. 
Человек, давно уже ставший легендой, 
несмотря на годы, работает -  руководит 
военно-историческим музеем ЗКГУ им. 
М.Утемисова, рассказывая студентам 
и гост ям университ ет а о боевой  
славе преподавателей, сотрудников и 
студентов в годы войны.

В преддверии 70-летия Великой Победы 
Павел Романович особенно занят. В музей 
идут студенты и школьники, выпускники и 
преподаватели, ветерана приглашают на 
встречи и торжества. И он по-прежнему 
готов поделиться своими воспоминаниями и 
пожелать коронное «Победы на всех фронтах!».

13 марта в актовом зале университета 
студенты слушали рассказы о войне. Но на то 
он ученый и педагог, что рассказы все были 
больше о коллегах, о тех, кто со студенческой 
скамьи ушли на фронт. Их имена можно 
прочесть на стендах музея. Прежде всего, 
это дважды Герой Советского Союза Леонид 
Беда. Ни одно высшее учебное заведение 
не может похвалиться таким героем, дважды 
Героев в Казахстане всего четверо. Интерес 
вызывает и макет-панорама одного из боев 
Сталинградской битвы.

Студентов же интересовала жизнь самого 
Павла Романовича. Каким был он в их годы? 
Что интересовало тех, чья молодость была 
опалена войной? Что волновало молодежь 
тех лет?

В далеком 1941 году выпускник Павел 
Букаткин мечтал поступить в Военно- 
пограничное училище в Ленинграде. Стать 
военным и защищать свою Родину тогда 
мечтали многие молодые люди, занимаясь 
в кружках авиамоделирования, занимаясь 
спортом. В школе мальчишкой Павел Романович 
совершал со своими одноклассниками ночные

война. В числе многих он пошел в военкомат 
записываться на фронт.

Он не стал моряком-пограничником, и 
это было уже не столь важно. Главным было 
победить врага. По направлению военкомата 
он поступил в военно-авиационную школу 
пилотов №24, затем окончил Воронежское 
военное училища связи и в звании лейтенанта 
с 1943 года участвовал в боях командиром 
взвода и роты 96-го стрелкового полка 
на Курской дуге Центрального фронта, на 
Белорусском, 1 и 4-м Украинских фронтах. 
Победу встретил под Прагой.

За героизм , проявленны й в боях, 
награжден тремя орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», «За Победу над Германией», 
«За освобождение Праги», чехословацкими 
медалями «Захрабрость», «За взятие Дукли», 
юбилейными медалями.

После войны Павел Романович поступил в 
Уральский педагогический институт. Затем была 
аспирантура, большая исследовательская 
работа, насыщенная общественная работа, 
педагогическая деятельность. Он вписал 
свои строчки в историю не только как воин, 
но и ученый, открывая неизвестные страницы 
времен Великой Отечественной войны. 
Разницу в понятиях «тыл» и «ближний тыл» 
поймут лишь специалисты и те, кто пережил 
бомбежки, потерю близких. Поселки Джанибек 
и Сайхин Западно-Казахстанской области 
претерпели все ужасы войны. Большая 
работа, проведенная Павлом Романовичем, 
позволила назвать нашу область ближним 
тылом С талинградского фронта в годы 
Великой Отечественной войны.

И сторик Букаткин почти ничего не 
рассказывает о себе. За него говорят его 
награды. Но что таят за собой орден или 
медаль? Какой немыслимый в мирное время 
подвигсовершен солдатом? На какуюжервтву 
шел человек во имя спасения других людей?

Павел Романович ответил на вопросы 
студентов, каждый вопрос встречая стоя. 
Привычка преподавателя, выработанная

марш-броски, наурокахфизкультуры и военной 
подготовки, в секциях и кружках готовили себя к 
тому, чтобы в любой момент с оружием в руках 
защитить свою землю от врага. Для мальчишки 
тех лет было просто позором не сдать нормы 
ГТО (Готов к Труду и Обороне), не разбираться 
в оружии. Вот и прыгали с парашютом, плавали 
в реке, доказывая прежде всего себе, что они 
мужчины.

А повзрослеть им пришлось очень быстро. 
После выпускного бала в школе Павел со 
своими друзьями-одноклассниками пошел 
встречать рассвет. Пришел домой под 
утро, а проснувшись, узнал, что началась

годами. Он вел беседу со студентами, ни разу 
не присев. Он нашел в себе силы спеть со 
студентами любимые песни.

-Все мое детство, пусть не очень богатое, 
я занимался спортом. Мы бегали, прыгали. Мы 
были готовы в любой момент встать на защиту 
своей Родины, - сказал Павел Романович.

Он пожелал всем студентам здоровья, 
заниматься спортом и стараться получать 
новые знания.

По окончании встречи желающие посетили 
военно-исторический музей.

Сухие строчки документа...

Четыре года войны... И четыре 
года учебы  в университете... Легко ли 
предст авить наш ему студенту, что 
вместо мирной учебы в аудиториях и залах
-  лекций, зачетов 
и э к з а м е н о в  -  
стрельба, грохот 
взрывов, потеря 
друзей? И какую 
цену заплатили  
воины за награды, 
что о с о б е н н о  
то рже с тв е н н о  
с и я ю т ө 
п р а з д н и ч н ы е  
д н и ?  М о ж е т ,  
сухие строчки  
д о к у м е н т о в
о ж  и в я т 
в о о б р а ж е н и е  
м о л о д о г о  
п о к о л е н и я  и 
п о м о г у т  п о -  
ноеомувзглянуть 
на и с т и н н ы х  
героев нашего времени.

Это строки, взятые из копий документов 
л и чно го  дела бойца Б укаткина  Павла 
Романовича. В них описываются настоящие 
события Великой Отечественной войны. Это 
краткие описания битв, в которых героически 
отличился Павел Романович. А сколько было 
их, не щадивших себя, тех, кто приближал день 
великой Победы!

Из наградного листа от 29 июня 1944 
года:

«...21.06.1944 г. временно нарушилась 
радиосвязь из-за повреждения, т. Букаткин 
невзирая  на сильны й а р ти л л е р и й ско - 
минометный огонь противника сам лично 
вышел в батальон, где и устранил повреждение 
в радиостанции. Радиосвязь вновь была 
восстановлена. Кроме того 22.06.1944 г. 
Т. Букаткин сумел организовать вынос 
поврежденной радиостанции с поля боя. 
Вынос сопряжен был с большими трудностями, 
т.к. местность находилась под непрерывным 
обстрелом артиллерийско-минометного огня 
и снайперов противника...» (После этого 
боя 5 июля 1944 г. командир радиовзвода 
96 стрелкового Читинского полка старший 
лейтенант Павел Романович был награжден 
медалью «За отвагу»),

Из наградного листа от 30 августа 1944 
года:

«...Во время сильных контратак противника 
в условиях разрозненных действий батальонов, 
во время артиллерийских налетов было 
повреждено две радиостанции, что угрожало 
потерей управления подразделениями. В этот 
период т. Букаткин, пренебрегая опасностью, 
сам лично вышел в батальоны, исправил 
радиостанции и возобновил связь. Личный 
состав его радиовзвода за проявленное 
мужество и героизм на 50% представлен к 
правительственным наградам -  это заслуга т. 
Букаткина в воспитании личного состава в духе 
преданности и бесстрашия в борьбе с немецкими 
захватчиками...»  (За личное мужество и 
героизм, за умелое руководство радиовзводом 
и бесперебойное обеспечение радиосвязью на 
всем протяжении действий в трудныхусловиях 
16 сентября 1944 года командир радиовзвода 
96 стрелкового Читинского полка Букаткин П.Р. 
награжден второй медалью «За отвагу»),

Из наградного листа от 15 октября 
1944 года:

«...Когда батальон был отрезан от полка и 
вследствие ненастной погоды радиостанция 
батальона вышла из строя, т. Букаткин пробрался 
в батальон, исправил ее и восстановил 
радиосвязь с батальоном.

Когда по ранению  выбыл из строя 
камандир роты связи, т. Букаткин принял 
на себя командование ротой и обеспечил 
телефонную связь с подразделениями, что 
дало возможность в условиях гористо-лесистой 
местности маневрировать и успешно вести бой 
по овладению высотой 624...

По выбытии, в связи с ранением, ПНШ-
1, т. Букаткин по приказу командования

последнего заменил и успешно выполняет 
его работу...» (30 октября 1944 года за 
проявленный героизм ст. лейтенант Букаткин 
Павел Романович был награжден орденом 
Красной Звезды).
Из наградного листа от 6 февраля 1945 
года:

« ...2 7 .0 1 .4 5  г. по с л о ж и в ш е й ся  
обстановке в ночное время нужно было

дать связь углубивш ему батальону в 
оборону противника... Тов. Букаткин, 
получив срочный боевой приказ, с группой 
связистов пошел на установление связи. 
Следуя подороге, встретил группу немецких 
автоматчиков, завязали с ними неравный 
бой и из личного оружия убил три немца, 
остальные разбежались. 28.01.45 г. при 
ф орсировании реки Висла в горячий 
момент боя требовалось дать телефонную 
связь через реку. Тов. Букаткин под 
непосредственным руководством обеспечил 
связь, чем способствовал маневренности 
части.

29.01.45 г., когда противник перешел в 
контратаку на штаб в селе Рудольдовице 
тов. Букткин ссвободными связистами залег 
в цепь и отбивал контратаку противника. 
При отражении контратаки Букаткин лично 
убил 9 гитлеровцев...» (9 марта 1945 года 
П.Р.Букаткин был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.)

Из наградного листа от 19 мая 1945 
года:

«...29.04.45 г. во время форсирования 
р. Одер тов. Букаткин показал образец 
с м е л о с т и  и ге р о и з м а . О н пе р вы м  
переправивш ись через реку в броди 
совместно с пехотой продолжал уничтожать 
немцев, засевших вблизи реки. Сам лично 
убил 5 немцев, одного взял в плен. В такие 
трудные минуты и связь тов. Букаткина 
работает бесперебойно. Несколько порывов 
на реке Одер он исправил сам лично. 
Полковой артиллерии по пояс в воде под 
сильным пулеметным огнем противника тов. 
Букаткин геройски помогал переправляться 
и помогать удержанию плацдарма...

...В о  время отраж ения  беш еной 
контратаки немцев в районе деревни 
Забжек на Одере т. Букаткин проявил 
исклю чительный образец героизма и 
мужества. Когда немцы заняли дома, а в 
наших руках командного состава оставлся 
один дом, тогда тов. Букаткин выкатил 45- 
мм пушку вперед дома и сам начал вести 
огонь. ...В это время немцы в соседнем 
доме восстановили пулемет и не давали 
возможности вести огонь с орудия. Тогда тов. 
Букаткин с группой автоматчиков скрытно 
с гранатой в руках добрался до дома и 
броском гранаты в окно уничтожил пулемет 
с прислугой. В этом бою он уничтожил до 
взвода немцев, 12 взял в плен и легкую 
автомашину.

За время наступательны х боев с 
15.04.45 г. и по настоящее время связь 
тов. Букаткина работала бесперебойно, 
несмотря на большие трудности, лес, реки. 
Несколько раз тов. Букаткин во время боя 
сам обеспечивал связь... В трудные минуты... 
не считался своей жизнью...» (27 мая 1945 
года П.Р.Букаткин был награжден орденом 
Отечественной войны II степени).



«ОҚЫТУДАҒЫ ҚҮЗЫРЕТТІЛІК 
БАҒЫТ» АПТАЛЫҒЫ

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, 
ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады», - де- 
ген ұлы Абайдың сөздері ұстаздық мамандықтың 
болмысын ашатыны анық. Сондықтан кәсіби 
шеберлігі шыңдалған, ойы жүйрік, ақылы терең, 
бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, ізденуші 
ұстаздың кәсіби құзыреттілігін арттыруда да жаңа 
кезқарасты қалыптастыруды, құзырлықтарын үнемі 
дамытуды талап етеді.

Құзыреттілік (компетенция) латын тілінен 
аударғанда өз ісін жоспарлау мен орындауды 
жақсы білу, танымы мол, тәжірибелі дегенді 
білдіреді. Құзыреттілік деп белгілі бір сала бойын- 
ша мұғалім дайындығына алдын-ала қойылатын 
талаптарды, ал, құзырет деп олардың қалыптасқан 
тұлғалық сапасы мен сол іс-әрекетке қатысты 
жинақталған тәжірибесін түсінген жөн Білім мен 
икемділікпен қаруланған, негізгі ой-тұжырым жа- 
сайтын және өзіндік әрекет ете алатын мұғалімді 
құзыретті деп есептеуге болады.

Қазіргі уақытта құзыретті маман дай- 
ындау өзекті мәселе болып отыр. Осы мәселені 
шешуде ақпан айының 16-21 аралығында 
М .Ө тем ісов  аты ндағы  Батыс Қазақстан  
мемлекеттік университетінің физика-математика 
факультетінде «Оқытудағы құзыреттілік бағыт» 
тақырыбында оқу-әдістемелік апталық өткізілді. 
Апталықтың ашылу сағатында физика-матема- 
тика факультетінің деканы А.Б.Медешова «Қазіргі 
білім беру бағдарламасының ерекшеліктері» атты 
баяндама оқыды. Баяндама бойынша құзыреттілік 
бағытты қалыптастыруға қатысты сұрақтарды 
талқылауда мектеп мұғалімдері мен университеттің 
профессор-оқытушылар қауымы белсенділік та- 
нытты. Апталыққа келген қаламыздың ЖОББМ, 
гимназия және мектеп-лицейінің информатика пәні 
мұғалімдері өз тәжірибелерімен бөлісті.

И Апталыкта еткізілген іс-шаралар:

Шеберлік кластар
«Интерактивті құзыреттілік- 

бағдарлы тапсырма құрастыру 
әдістері» (қазақ тілінде)

Педагогтарды құзыреттілік-бағдарлы оқытуда 
ақпараттық технологияны тиімді қолдануға 
үйретуді мақсат еткен аға оқытушы Г.ГМухамбетова 
Масготегііа ҒІазһ анимация жасау программасын 
қолданып мультимедиа және интерактивті элемент- 
тер арқылы фильм және модель құру, АсІіопЗсгірі 
сценарийлер көмегімен интерактивтілікті жүзеге 
асыру туралы түсіндіріп, Масготесііа ҒІазһ про- 
граммасынан электрондық оқулық пен инфор- 
матика мамандығы студенттерінің Масготесііа 
ҒІазһ программасында интерактивті құзыреттілік- 
бағдарлы тапсырмаларды құрастырып орындаған 
ғылыми жобаларын демонстрациялады. Содан 
кейін қатысушыларға орындау тәртібі қадамдап 
көрсетілген тапсырмалар беріліп, қатысушылар 
Г.Г.Мухамбетованың кемегі арқылы компьютерде 
орындап нәтижеге қол жеткізді. Қатысушылар бұл 
шеберлік класынынан көп пайдалы әдістемелік 
кемек алғанын, алдағы уақытта мұндай шаралар 
жиі болса екен деген ойларын айтып, риза болып 
тарасты.

<гИнтернетте бағдарламалау»
пәнін құзыреттілікке бағдарлап 
оқыту жолдары (орыс тілінде)
Информатика кафедрасының оқытушылары

С.М .Акимова, А .А .Хамзина, Г.И.Аймичева, 
И .Н .П у га ч е в а  ж ү р г із г е н  ш е б е р  кл а - 
ста қатысушылардың назарына әдістемелік 
әдебиеттер мен электрондықоқулықтар демонста- 
рицияланып, «Интернетте бағдарламалау» және 
жоғары сыныптарда берілетін һ іт і бағдарламасы 
төңірегінде бірнеше сұрақтар қызу талқыға 
салынды. Мектеп мұғалімдері РНР бойынша 
мультимедиялық оқыту бағдарламасымен 
жұмыстанды. Сонымен қатар мектепте инфор- 
матиканы оқыту мәселелері қарастырылып, 
Віепсіег, Ьазагиз бағдарламалары бойынша 
әдістемелік оқу құралдарының жетіспейтіндігі 
айтылды. Шебер класс соңында қатысушылар

дипломдықжұмыстар мен мектепке әдістемелікоқу 
құралдарын жасақтауда кафедрамен тығыз байла- 
ныс жасауға ұсыныс жасап, сауалнама толтырды.

«Ақпараттық- 
коммуникациялық технология 

бойыниіа жобалар қорғау»
Жобалау іс- әрекетінде зерттеушілік 

жұмыстарының жандануына ықпал ету және 
құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында физика
-  математика факультетінің студенттері ғылыми 
жобаларын қорғады. Қатысушылар өздерінің тың 
идеялары мен бастамашыл ойларын ортаға са- 
лып, дайындаған жобаларын презентациялады. 
Тыңдаушылардың назарына ұсынылған жобалар:

- «Құрылыстық такиіа -блок» - Сисекенов 
Нұрболат, математика мамандығының 3-курс 
студенті;

- «Бай қуатты болашаққа бастау -  2020 »- 
Сисекенов Нұрболат, математика мамандығының 
3-курс студенті;

- «Сутегі мен гелийді синтездеу арқылы 
жасалған электр станциясы» - Қабдығали 
Жанайым, физика мамандығының2-курсстуденті;

- «Марс шыңы» - Молдаш Шыңғыс, физика 
мамандығының 1-курс студенті;

- «П ернетақталы қ ж атты қты рғы ш » 
-С ұ п ы ға л и е в а  А қ ұ л п а , и н ф о р м а т и ка  
мамандығының 3-курс студенті;

- «А ним ациялы қ жарнама жасауда 
Рһоіозһор бағдарламасының мүмкіндіктерін 
қолдану» - Байлиева Ботагөз, есептеу техни- 
касы және бағдарламалық қамтамасыз ету 
мамандығының 3-курс студенті;

- «Уігіие Магі компонентін \/УеЬ-дүкен 
құруда қолдану»- Аюпов Серікбол, ақпараттық 
жүйелер мамандығының 4-курс студенті.

Жобаны қорғауда студенттер жоба бой- 
ынша жаңа құрылыс материалын танысты- 
ру, кедейш ілікпен күресуде халықтың әл -  
ауқатын көтеру, жаңа электр станциясының 
құру арқылы ток көзін алу, пернетақталық 
жаттықтырғыштың артықшылықтары, АсіоЬе 
Рһоіозһор бағдарламасының коллаж көмегімен 
анимация жасау мүмкіндігін қолданып жарнамалық 
бейне жарнама жасау, электрондық сауда үшін 
үлкен артықшылықпен өнімді арзан сатуға бо- 
латын МеЬ-дүкен құру жолдары туралы ғылыми 
ізденістегі ойларымен, алдағы уақыттағы жоспар- 
ларымен белісті.

Әрине, осындай іс-әрекеттердің арқасында 
қоғам талап етіп отырған шығармашылық қабілеті 
жоғары, өз ойын жүйелі де ашық айта алатын, 
қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласа- 
тын азамат қалыптасады. Сондықтан да қажымас 
қайрат, таусылмас талап болса, зерттеулердің 
көптеген сырларын аша алатынымызды естен 
шығармауымыз керек.

Дебат

Ш «Коммуникативті 
құзыреттілік қалыптастыру»

«Коммуникативтік құзыреттілік» - білім алушы- 
лар мен қоғам үшін күнделікті оқуда, қатынастық 
міндеттерді тіл арқылы шеше білу қабілеттілігі, 
мақсатты іске асыруда тіл мен сөз құралдарын 
пайдалана алуы. Осы мақсатта «Оқытудағы 
құзы реттіл ік бағыт» атты оқу-әд істем ел ік 
апталық аясында информатика кафедрасының 
оқытушы-магистрі А.С. Бекенова мен оқытушы 
А.А. Хамзинаның ұйымдастырған дебат ойыны 
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың 
нақты дәлелі болып табылады.

Коммуникативті қабілетті дамыту жеке тұлға 
құзіреттілігін арттыру мақсатында оздырылған 
дебатқа«Ақпараттықжүйелер» және «Есептеуіш 
техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» 
мамандықтарынан екі топ қатынасып «Ақпаратты 
қорғау-ақпараттыққауіпсіздіккепілі»тақырыбында 
пікір таластырды. «Үкімет» және «Оппозиция» 
топтарының кешбасшылары мен мүшелері қарар 
бойынша өз дәлелдері мен фактілерін келтіре 
отырып, оппоненттерінің сөзіне келіспейтінін 
айтып, оларға қарсылық танытты. Дебат қысқа 
форматта жүргізіліп, әділ-қазылар мүшесі болған 
халықаралық дебаттардың жеңімпазы Мақсотов 
Арнұр мен Қабдығали Жанайым ережені қатаң 
қадағалап, әділ төрелік етті. Ойын тартысты әрі 
қызықты өтті.

Щ Тренинг

«Қазіргі заманға сай пе- 
дагог кадрларды оқытудағы 

құзыреттілік бағыт»

Білім беруді жаңғырту жағдайында 
кәсіби құзыретті маман қалыптастырудың 
әдістемелік қырларын үйрету, оқытушылар 
мен Қазақстан Республикасының педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың 
деңгейлі бағдарламасының негізінде 
әзірленген педагог кадларды даярлайтын 
ЖОО бітіруші курс студенттеріне қосымша 
кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша 
тренерлерді оқыту бағдарламасының 
Үшінші деңгейлі бағдарламасының негізгі 
идеяларымен және оқыту тәсілдерімен 
қысқаша таныстыру мақсатын көздеген 
тренингті физика-математика факультетінің 
оқытушы-магистрлары Ж.М.Муратова мен 
А.У.Искалиева жүргізді.

Тренинг барысында қатысушылар үш 
топқа бөлінді. Топтарға ортақ тақырып 
беріліп, тақырыпқа сай табыс критерийлері 
жасалды. Сол критерийлер аясында топтар 
постерларын даярлап, бір-бірін бағалады. 
Тренинг соңында топтар жұмыстарын қызу 
талқыға салды.
Щ Деңгелек үстел

«Кафедраның ғы лы ми- 
ә д іс т е м е л ік  ж ұ м ы с ы н  
ұ й ы м д а с т ы р у д а ғ ы  
құзы рет т іл ік-б ағд арл ы  
бағыт»

Физикажәне математика кафедрасы бой- 
ынша ф-м.ғ.к., профессор А.Е.Кузьмичева, 
ф-м.ғ.к., доцент А.Е.Жумагалиева және 
ф-м.ғ.к., доцент А.А.Кульжумиеваның 
ұйымдастыруымен «Кафедраның ғылыми- 
әдістемелік жұмысын ұйымдастырудағы 
құзыреттілік-бағдарлы бағыт» атты дөңгелек 
үстел еткізілді.

Ф-м.ғ.к., профессор А.Е.Кузьмичева 
кафедрадағы ғылыми-әдістемелікжұмысты 
ұйымдастыру бағыттарын нақты түсіндіріп, 
кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысты 
ұйымдастыру жоспары бойынша оқу- 
әдістемелік құралдар, ғылыми мақалалар, 
ғылыми баяндамалар, магистратурада 
білімін жалғастыру, студенттердің және 
магистранттардың ғылыми жұмыстарына 
кеңестер беру мен жетекшілік ету сияқты 
негізгі мәселелерді атап өтті..

«Оқу-әдістемелік құрал- ғылыми- 
әдістемелік жұмыстың нәтижесі» деген 
бөлімде ф-м.ғ.к., доцент А.Е.Жумагалиева 
тақырыпты толық аша түсіп кафедрадағы 
профессор-оқытушылар қауымының жыл- 
дар бойы жинақталған оқу-әдістемелік 
құралдарының тізімі жасалып, бір жүйеге 
келтіріліп жасақталып жатқанын айтты. 
Сонымен қоса, дөңгелек үстелге қатысушы 
оқытушылардыңұсынысы бойынша алдағы 
уақытта пәнаралық байланысты нығайту 
мақсатында физика және математика, ин- 
форматика пәндерін өзара байланыстырып 
ғылыми жоба жасауды және студенттердің 
дипломдық жұмыстарына жетекшілік етуде 
екі кафедраның оқытушыларын біріктіріп 
тағайындауды ұсынды.

Ашық практикалық сабақ 
«Көп айнымалы функция»

Студенттердің бойынан «Ғипііопз оТ 
зеуегаі уагіаЫез» тақырыбын игеру бары- 
сында математикалық білік-дағдылармен 
қатар, олардың кәсіби шет тілінің дамуына 
септесу, шет тіліндегі сездік қорын молайту 
мақсатында инновациялық оқыту техноло- 
гияларын қолдана отырып оқытушы-магистр 
А .А ш екенованы ң ұйымдастыруымен 
ағылшын тіл інде практикалы қ сабақ 
еткізілді. Практикалық сабақ барысында 
инновациялық оқу құралдарымен қатар, 
интербелсенді тақтаның мүмкіндіктері 
қолданылды, математикалық диктант 
жаздырылды. Үйымдастыру белімінде 
білім алушыларға математикалық диктант 
орындауға арналған парақшалар тараты- 
лып, берілген 10 математикалық термин- 
дерге олардың жауабы алынды, содан соң 
тақырып бойынша мысал беріліп, талданды. 
Есеп талдауы, шешуі аяқталған соң, есепті 
шешу барысында кездескен терминдерді 
бекіту жұмысы жүргізілді.

Кредиттік оқыту жүйесі студенттердің 
езіндікжұмысын дамытуына бағытталуына 
орай, келесі кезеңде студенттерге ез 
бетінше орындауға тапсырмалар берілді. 
Кеп тілді топ студенттері де бұл тапсыр- 
маларды шешуде тек математикалық 
білімдерін керсетіп қана қоймай, кәсіби шет

тілін қолданды және жаңа математикалық 
терминдерді бекітудіжүргізді. Сабақсоңында 
математикалық диктант жалғастырылды.. 
Мұнда математикалық амалдар, матема- 
тикада жиі кездесетін етістіктер және тер- 
миндер деп аталатын 3 кезеңге белінген 
тапсырмалар берілді. 1,2-кезеңде 5 термин 
және 3-кезеңге сабақ басында берілген 10 
термин берілді. Белгіленген уақыт ішінде 
студенттер тапсырмаға жауап беріп, езара 
алмасу арқылы жұмыстарын тексеріп 
бағалады.

«Бағдарламалау бойынша 
студенттік олимпиада»
Дарынды студ енттерд і аны қтау, 

шығармашылық ойлау, проблеманы шешу 
құзыреттіл іктерін дамыту мақсатында 
студенттер арасында бағдарламалау 
пәнінен олимпиада ұйымдастырылды.. 
Олимпиадаға 5В011100-Информатика, 
5В060200-Информатика және 5В070300- 
Ақпараттық жүйелер мамандықтарының 
екіншіжәне үшінші курсстуденттері қатысты. 
Ең алдымен қатысушыларға олимпиаданың 
ету ережелері мен міндеттері айтылып, тап- 
сырмалар таратылды. Үсынылған әр түрлі 
деңгейдегі 5 тапсырманы РазсаІ, Оеірһі, 
ОеуС++, Виіісіег С++, т.б. бағдарламалау 
тілдерінде орындау арқылы қатысушының 
3 сағатта 100 балл жинау мүмкіндігі 
болды. Студенттердің есепті шығару 
тәсілдері әртүрлі болды. Олимпиада 
қорытындысы бойынша қатысушылардың 
ішінен жоғары балл жинаған Б.Айгалиев, 
И.Антонов және К.Кабиевтің кандидатура- 
лары республикалықолимпиадаға қатысуға 
ұсынылды.

■ Интеллектуалды сайыс

«Талаптыға нұр жауар»
Информатика каф едрасының аға 

оқытушысы Г.Г.Мухамбетова мен оқытушы
З.М.Химеденованың ұйымдастыруымен 
қаламыздағы №1 ЖОББМ, М.Маметова 
атындағы  №27 ф изика-математика 
бағытындағы мектеп лицейінің 11-сы- 
нып оқуш ылары мен инф орматика 
мамандығының 1-курсстуденттері арасында 
«Талаптыға нұр жауар» атты интеллектуал- 
ды сайыс оздырылды. Сайыстың мақсаты: 
студенттер мен мектеп оқушыларының 
информатика пәнінен алған теориялық 
білімдерін шыңдау, олардыңшығармашылық 
ойлауын, танымдық және коммуникативтік 
қабілеттерін дамыту, құзіретті маман болуға 
дайындау, «ЖОО-ҚБББ-ЖОББМ-нің езара 
байланысы арқылы мектептегі білім беруді 
модернизациялау» жобасының жоспарын 
жүзеге асыру, түлектерге кәсіби бағдар беру.

Сайыс «Ойлан тап», «Дешифратор», 
«А дасқан әр іптер», «Құпия жәш ік», 
«Шығармашылық тур» сияқты 5 белімнен 
құралды. Жалпы интеллектуалдық сайыс 
адамды жылдамдыққа, уақытты үнемдеуге, 
алған білімді қайталауға үйретеотырып, білік 
пен дағдыны қалыптастыруға тәрбиелейді. 
Сайыс б ел ім дер і инф орм атиканы ң 
даму тарихы, ғалымдар, ақпараттық 
коммуникативтік технология, интернет тех- 
нология белімдері бойынша дамытушы тап- 
сырмалардан тұрды. Сайысқа қатысушылар 
заманауи компьютерлік технологияны 
жеткілікті деңгейде меңгергенін керсетіп, 
ұшқырлықтанытты. Сайыссоңы қазыларта- 
рапынан әділ бағаланып, қорытындыланып, 
жеңімпаздар анықталды. Нәтижесінде №27 
мектеп лицейінің 11-сынып оқушылары- 
1-орынды, информатика мамандығының 
1-курс студенттері - 2-ші орынды, №1 
ЖОББМ - 3-ші орынды иеленді. Кеште енер- 
білімді жанына серік еткен факультеттің 
белсенді де, енерлі студенттері әуезді ән 
шашуын силап, ақын М.Жұмабаевтың «Мен 
жастарға сенемін!» атты елеңі оқылды. 
Сайыс соңында Г.Г.Мухамбетова сез 
сейлеп, белсене атсалысқан студенттер 
мен оқушыларға алғысын айтып оқуда 
сәттіліктіледі.

«Оқытудағы құзыреттілік бағыт» атты 
оқу-әдістемелік апталықтың жабылу сал- 
танатында еткізілген шаралар қарастырыла 
отырып, оқу үрдісіне енгізілетін езгерістер 
туралы шешім қабылданды. Құзыреттілік 
бағытты оқу үрдісіне енгізудің әдіс-тәсілдері 
жинақталып жинақ түрінде шығару және 
тарату жоспарланды.

Ле Боте былай дейді: “Баршамызға 
белгілі қуат беретін батарейка сияқты оны 
пайдаланбаса, құзыреттілікте тозады, яғни 
жарамсыз болып қаладьГ. Сондықтан да біз 
құзыретті болайық, игілігімізге пайдалана 
білейік!

Зухра Максимқызы
информатика кафедрасының 

оқытушысы
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ГЕРМАНИЯ ЕЛІНДЕГІ БІР ОҚУ СЕМЕСТРІ

«ҚОШ КЕЛДІҢ, МЕКТЕП 
ТҮЛЕГІ!»

Күні ертең мектеп қабырғасынан тулеп ұшып, 
үлкен өмірге қанат қаққалы отырған әрбір түлек 
үшін өз мамандығын дұрыс таңдап жоғарғы 
дәрежелі оқу орнына түсу, әрине үлкен арман. 
Міне, осындай арманның жетегіне еріп көлгөн 
шәкірттің тілек, ниетін қақпай, бар мүмкіндікті 
жасай білген Ақжайықтың терінен орын теп- 
кен, Орап еңірі тарихымен тығыз байланыста 
дамып келе жатқан ержүрек, адуынды батыр 
Махамбеттің есімімен аталатын, 80 жылдан аса 
тарихы бар М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті жыл сайын наурыз ай- 
ында дәстүрлі түрде барлық мектеп түлектеріне 
ез есігін айқара ашады. Ашық есік күнінде мектеп 
түлектері университеттің оқу ісімен танысып қана 
қоймай, сондай-ақ қызықты, жарқын мерекелік 
К0нце£2в_^даптвген_^йі£меле2дщ_мен_м^щалап_

тұрган жұмыстарын керіп 
аң-таң болды. Жалпы 
бүл іс-шараның мақсаты
-  мамандықтар жайында 
мағлүматтар бере оты- 
рып талапкерперге аса 
маңызды таңдау жасауға, 
болашақ мамандығын 
таңдауға бағыт-бағдар беру 
мен бір аптапық дайындық 
курстарын жүргізу.

Ашық есік күні аясында 
30-наурыз күні физика-ма- 
тематика факультеті үжымы 
мектеп «Қош келдің, мек- 
теп түлегі!» тақырыбында 
мектеп түлектерімен кез- 
десу еткізді. Кездесудің 
шымылдығын физика-ма- 
тематика факультетінің 
деканы А.Б.Медешова 
ашып, әрбір мамандықтың 
қыр-сырын айтып, мектеп 

түлектеріне сәттілік тіледі.
Қазіргі таңда физика-математика факультеті 

Польшаның Быдгощ қапасындағы ¥лы Кази- 
мир, Германиядағы Отто фон Герике, Ресейдің 
Элиста қапасындағы Қалмақ мемлекеттік 
университеттерімен және Ресейдегі білім беруді 
дамытудың федералдық институтының Привол- 
жье филиалы ғалымдарымен тығыз ғылыми бай- 
ланыста. Сондықтан да академиялық үтқырпық 
бағдарламасы бойынша студенттер мен маги- 
странттар үшін кәсіби білім алу кеңістігін кеңейту 
мақсатында аталған оқу орындарында кәсіптік 
және ғылыми тәжірибөдөн ету, семестрлік білім 
алу мүмкіндіктері жасалынған. Академиялық 
үтқырпық бағдарламасы бойынша шетелде 
білім алып кепген физика мамандығының 4-курс 
студенті И.Тоқтамысова кездесуде сез алып, білім

БІЗ ҚУАТТЫ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЕЛБАСЫМЕН
БІРГЕМІЗ!

Елбасым мен өзіңмен мақтанамын,
Өзіңді әлемге айтып шаттанамын.
Қазағым жетті бүгін арманына,
Мақтанып жыр шумагын ақтарамын.
Өзіңсің шуағы да нұрлы күннің,
Жылытып мына әлемді гүлдендірдің.
Төрткүл дүние әлемін сілкіндіріп,
Елімнің шығардыңыз биікке үнін.
Елбасым,ер жүректі,ер мінезді,
Елімді айналдырған гүл күмбезге,
Өзіңдей туңғыш қазақ ел басшысы 
Қуат берген қазағымның күні емес пе?
Қазағымның жарқыратқан маңдайын,
Атсын таң арайлап сізге әрдайым.
Қақтырған талай дүние таңдайын,
Мен мақтанам Елбасыммен әрдайым!

Мен Елбасымыэды мақтан тұтамын. Еліміздің 
тұңғыш президентіне жетер ешкім жоқ деп 
айта апамын. Себебі, Нұрсұптан Әбішұлы 
Назарбаевтың арқасында еліміз қарқынды 
дамып, бүкіл әлем алдында Қазақстанның 
абыройын керсете білді. Сонымен қатар, ол 
салиқалы саясатының арқасында Қазақстандық 
бірпік моделі бүкіл әлем назарына түсіп, 
үлкен бағаға ие болды. Жиырма терт жыл 
ішінде атқарылған істер аз емес. Жеткен 
жетістіктеріміз, алған асуларымыздың барлығы 
Елбасының айқын саясатының арқасы. Тәуелсіз 
Қазақстанның апар асулары, бағындырар 
белестері әлі алда. Осы мақсаттарды біз тек 
қана Елбасымен бірге бағындыра аламыз. Біз 
жастар үнемі Елбасымен біргеміз. Жастар- 
Елбасының тірегі, Елбасы- елдің тірегі. Кешегі 
тар жол тайғақ кезеңде, егемендіктің елең-алаң 
шақтарыңда еліміздің еңсесін көтеріп.кеткен 
есемізді қайтарып, шекарамызды шегендеп, 
жоғымызды түгеңдел, халқымызды төрткүл 
дүниеге танытқан, нұрлы болашаққа жетепеген, 
ғасырлар бойғы бабалардың арманын баян- 
ды етіп, халқымызға пана, жастарға аға болған 
Елбасына қай кезде де алғысымыз шексіз.

Қазақстанды Орталық Азияның ғана емес,

алған ¥лы Казимир атындағы университеттегі 
сәттерімен, жетістіктерімен белісті. Сонымен 
қатар ақпараттық жүйелер мамандығының 
3-курс студенті А.Әмірғалиева университеттегі 
мүмкіндіктер мен жеңілдіктер, кітапхана қорлары, 
атаулы шәкіртақылар, студенттік басқару, спорта 
сарайы, жатақхана жайында толық тоқталып, мек- 
теп түлектерін киепі білім ордасына оқуға шақырды.

Кездесу соңында информатика кафедрасының 
аға оқытушысы Мухамбетова Ғайнеш Ғұмарқызы 
Масготесііа ҒІазһ программасынан электрондық 
оқулық пен информатика мамандығы 
студенттерінің Масготесііа ҒІазһ программа- 
сында интерактивті құзыреттілік-бағдарпы тап- 
сырмаларды құрастырып орындаған ғылыми 
жобаларын демонстрациялап, мектеп түлектері та- 
рапынанқойылғансантүрпісауалдарғажауапберді.

«Үлкен болып қалу үшін ғаламда.Үлкен ар- 
ман керек екен адамға»-деп Мұхтар Шаханов 
жырпағандай, мектеп түлектеріне сәттілік тілей 
отырып, ез жүрек қалауыңызбен мамандық 
таңдап, асқақ армандарыңызды универси- 
тетпен үштастырып, М.Өтемісов атындағы Ба- 
тыс Қазақстан мемлекеттік университеті деп 
аталатын білім ордасында ұстаздардың білім 
нәрімен сусындағыңыз келсе университетке, фи- 
зика-математика факультетіне қош келдіңіздер 
дей отырып, білім кегінде қанаттарыңыз тап- 
май биік самғап, алдағы шешуші сәт ¥БТ-да 
жоғары нәтиже көрсетулеріңізге тілектеспіз.

Зухра Максимқызы,
информатика кафедрасының оқытушысы

Ешкім де 
үмьітылмайды, 
ешнәрсе де 
үмыт ңалмайды

Еуразиялық ұлан байтақ кеңістіктің қуатты да 
беделді мемлекеті ретінде керуді қаласақ, ішкі 
бейбіт өмірді.үлттық рухани гүлденуді таңдасақ, 
жаңа XXI ғасыр теріне Елбасымен бірге қадам 
басуға тиіспіз.Бұл қазіргі заман талабы. Осы 
орайда біз БҚМУ жастары Елбасының салиқалы 
саясатын ұстанып.сол салған сара жолмен 
жүруді мақсат етеміз. Қазақстанның жарқын 
болашағы-жалынды жастар бопғандықтан, 
еліміздің гүлденуіне біздің әрқайсымыздың қосар 
үлесіміз орасан зор. Қазақстанның болашағы 
ез қолымызда. Ол үшін біз жастар қазіргі 
таңда алыл жатқан білімімізді, еліміздің кемеп 
келешегіне сарп етуіміз керек. Біз жастар Елба- 
сымен бірге әлі тапай жаңа жетістіктере жетеміз.

Мен ел Президентінің осынау тарихи 
тағдырлы жеңістерін зор алғыс сезіммен жоғары 
бағалаймын және мақтан етемін. Заманымыздың 
ұлы қайраткері ретінде Қазақстанды әлем теріне 
шығарғаны үшін, туған хапқының дана перзенті 
ретінде ата жұртымыздың бағын жандырғаны 
үшін, әсем де айбынды Астанамен саптанаты- 
мыздыасырғаныүшінмыңдабіррахметайтамын.

Ғәзизовә Бұлбұл,
информатика мамандығының 2-курс студенті

Әкем Мұхамбетов Құмар Мұхамбетұлы 
1924 жылы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық 
ауданының (бұрынғы Тайпақ) Сарытоғай 
ауылында дүниеге келген. Сол ауылдағы 
мектептен жеті жылдық білім алып, кейін еңбекке 
араласқан. ¥лы Отан соғысы басталғанда 
1942 жылдың 16 тамызында әскер қатарына 
шақырылып, Орал қаласындағы Ленинград 
әскери училищесінде үш ай оқып, қосымша 
полкке жіберіліп, соғысқа 1943 жылдың ақпан 
айынан бастап қатысқан. Соғыстажарақаталып, 
Орынбор қаласындағы №367 әскери госпитальда 
жатып емделген. Солжылы госпитальдан шығып, 
қайтадан қосымша полккежіберілген. Астрахань 
қаласындағы жаяу әскери училищесіне алынып, 
1945жылдың ақпан айында бітіріп, кіші лейтенант 
атағын алған. Соғысқа қайта кірісіп, III Украина 
майданында соғысты жалғастырған.

Содан соң Австрияға жіберіліп, ¥лы Жеңіс 
күнін Вена қаласында қарсы алған. Соғыс 
аяқталғаннан кейін, Австрияжерінентерт айжаяу 
жүріп.Украинаелі, НиколаевоблысыныңАнаньев 
қаласына келіп, бүкіл белімді Молдавия жеріне 
кешіружұмыстарына қатысқан. Яссы қаласында 
болып, Молдавияныңосы аудан орталығындағы 
белімде солдаттарға үйрету- жаттықтыру 
жұмыстарын жүргізген. Елге 1946 жылдың қазан 
айында оралған. Туған жерге оралғаннан кейін 
әкем ауылдықкеңестіңхатшысы, кеңесбасшысы 
қызметін атқарған. Он алты жыл есепші, жиырма

Сәуір айының тоғызында физика- математика 
факультеті информатика кафедрасының 04305 
топ студенттерінің ұйымдастыруымен «Шетелде 
оқып қандай ой түйдің?» атты кездесу кеші болып 
өтті. Информатика кафедрасының оқытушылары 
мен студенттері жиылған шараның мақсаты 
академиялық ұтқырлық бағдарпамасы бойынша 
Германия епінің Магдебург қаласындағы Отто 
фон Герике университетінде бір семестр бой- 
ына білім алып келген 04305 топ студенттері 
Сарамбетова Саида, Жиенгалиев Тапғат және 
04311а топ студенті Досқараев Нұрпанмен 
кездесіп, апған әсерперімен белісу еді. Кезде- 
су шарасын физика- математика факультетінің 
деканы А.Б.Медешова ашып, қазіргі уақытта 
академиялық ұтқырпық бағдарпамасы аясын- 
да біраз жұмыстардың қарқынды түрде жүзеге 
асырылып жатқандығын айтып, шетелде оқып 
келген студенттерге өз ризашылығын айтып, 
шараның мәнді етуіне тілек білдірді. Кездесу 
барысында қойылған сауалдардың сан түрлі 
жауабы отырыс реңін аша түсті. Нұрлан ше- 
теп университеттерінде студенттердің толық 
еркіндікке ие екендігін және біздің оқу орнына 
осы дүниенің жетіспейтіндігін атап етсе, Саида 
қызықты сәттерімен белісіп, алдағы уақытта ше- 
тепде білім алғысы келетінін айтты. Бұдан өзге 
шара барысында оқу орындарының арасындағы 
емтихан тапсыру ерекшеліктері, неміс тілін 
үйренуді ерте қолға апу қажеттілігі, Германия 
епінің мәдениеті, ауа-райы, уақытайырмашылығы 
т.б. кептеген сұрақгарға жауап апынды. Салта- 
нат Бақтығалиқызы студенттерді түрлі сұрақтың 
астына алып, шараны жандандыра түсті.

Мен үшін әсерлі бопған әңгіме, студенттеріміздің 
шетелде жүріп ездері оқыған оқу орнында 
«қазақтар күнін» атап етіп, қазақтың қара жоргасын 
билеп, бауырсағынан дәм татқызғандары 
болды. Тапғаттың шетелде оқып жүріп, кеп 
дүниені керіп, Қазақстанда сондай дүниелерді 
жасағысы келетіні, езінің ұлтжандылық сезімінің 
артқанын білдіруі де ерекше әсер қалдырды. 
Студенттер шетелде оқуға мүмкіндік берген 
М. Өтемісов атыңдағы БҚМУ басшылығына 
ризашылықгарын білдіріп, апғыс айтты.

Кездесу соңында топ кураторы Ғ.Г.Мухамбетова 
студенттерінің шетелде білім алу мүмкіндігіне 
ие бопғандығын үлкен жетістік, мәртебе деп 
бағапайтынын айтып, шараға қатысқан ин- 
форматика мамандығының студенттеріне 
апғысын білдіріп, оқуда сәттілік тіледі. 
«Беталысы күнде езгерген апмағайып дүниеде 
адамзат үшін ешқашан езгермеген, езгермейтін 
темірқазықгар бар. Ол - білім! Ол - еңбек!» деп 
епбасымыз атап еткеңдей, шетелде әртүрпі 
бағдарпамалар бойынша білім апып, апай- 
да епіне кепіп қызмет атқару басты міндеттері 
екенін біздің студенттеріміз ұмытпақ емес.

Муратова Айжан,
информатика мамандығының 04305 топ

сегіз жылға жуық орманшы болып жұмысжасаған. 
1984 жылдан бастап зейнеткерлік демалысқа 
шығып, 1998 жылы дүниеден озды.

Әкеміз 12 бала тәрбиелеген батыр әке. 
Анамыз Ешимова Жібекпен 49 жыл үлкен 
сыйластықта емір сүрді. “Алтын тойымызды 
тойласақ” деп армандайтын. Ол арманынажете 
алмай кетті. Бала күнімізде арқасындағы соғыста 
алған жарақатынан қалған жапырақ тәрізді 
орындарын сипалап, “Кеке, бұл жеріңізге не 
болды?” деп сұрайтынбыз. Соғыста қиыншылық 
керіп, кеп баланы бағып-қағып, асырау оңай 
болмағанмен, ешқашан әкеміздің қиыншылыққа 
мойығанын көрген емеспіз. Кейде домбыра 
шертіп, халық әндерін айтып отыратын. Бәрімізге 
қамқор болып, кезі тірісінде кенжесі Аманбайдан 
басқа он бір баланың қазақтың салт дәстүрі 
бойынша құдалығын жасап, тойын атқарды. 
Қазіргі кезде екі-үш түйір баланың жағдайын 
жасай апмай қиналатын біздер үшін, ол кісілердің 
күш-жігері қайран қаларлықтай ерен ерлікпен 
пара-пар.

Қазір әкеміз тұрған Ақжайық ауданы, 
Шабдаржап (бұрынғы Харькин) ауылында 
әкеміздің атында кеше бар. Мен осындай 
қарапайым да еңбекқор, батыл да қажырлы 
адамның қызы болғанымды мақтан етемін.

Мухамбетова Ғзйнеш Ғүмарқызы,
информатика кафедрасының 

аға оқытушысы
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АУҒАННЫҢ ОТТЫЖАЛЫНЫ

СҮИІНШІ
Сөз асылы қай ғасырда болмасын өз мәнін жойған 

емес, жоймайды да. Себебі күнделікті өмірімізді тілсіз 
елестету мүмкін емес. Соның ішінде ауызекі тілі мен жазба 
сөз саптау өнерінің құндылығы ерекше. Сол себепті біз 
педагогика факультетінеің жаршысы «Жайық жауһары» 
атты жаршымызды жариялап отырмыз. Осы орайда біз, 
тарыдай шашылып жатқан ойларымызды жинақтап, студент 
жастардың мерекелік шараларымен күнделікті таныстыруды 
жөн санаймыз. Біздіңфакультет қай сында, қай жарыста, қай 
додада болмасын өз күшін саралап, талай мәрте жүлдегер 
атанып жүр. Міне, бұл орайда «Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу» мамандығының 1-ші курсстуденті Хасанова Аида 
Жантуринатүрақтытілшімізетіптағайындадық. Ол облыстық, 
республикалықақындаржарысыныңжүлдегеріжәнебелсенді 
студентіміз. Осы жаршының түрақты тілшімізге сәт сапар 
тілеп, келер қадамына нұр бітсін деймін...

Педагогика факультетінің деканы Гүлжан Алғазықызы:
Педагогика факультеті қай өнердің саласы болмасын ез 

бағыныңсыншысы, өнерініңжаршысы болыпжүр. Осы орайда 
мен, өнерлі жастардың басын бір арнаға тоғыстырып, оларды 
концерттік бағдарламаларға және әртүрлі жарыстарға 
дайындаймын.

Әр студенттің бойында ерекш талант бар. Сол талантты 
шындау да шымырлау да өз қолында. Сол себепті әрбір 
жастың өз бойындағы қабілетін дамытып, әрмен қарай өнер 
ағысына жетелеуді жен кердім. Жалпы біздің факультетте 
аспаптық өнер, әншілікжәне хореографиялық бағытта жұмыс 
жасайтын үйірме топтар аштым. Ал ақындар бағытында 
АидаХасанова «Кәусар» ақындар үйірмесін ашып, қаламгер 
студенттерді жанына тартуда. Қай топтың болмасын өз 
студеттері баршылық. Аспаптық өнердің өзінде дәстүрлі бағыт 
бойынша орындайтын жастар өз серпілістерін шындауда. 
Ал ән мен хореография бағытындағы студенттердің саны 
өте кеп. Олардың арасында құйқылжыта әуелетіп ән 
орындайтындар талай топта топ жарып жүлдегер атанып 
жүр. Ал биші қыздарымыз да бидің сәнің келтіріп орындау 
үстінде. Бұл студент жастардың болашақтарын оң серпіліс 
тілеп, қадамдарына гүл бітсін деймін...

Орынай Айтжанова, 
педагогика және психология 

мамандығының 3-курс студенті, 
Т.Мұқабаев атындағы шәкіртақы иегері

Мерейін тегер бүл 
күнде, нәзіктік 
әлем кектемде

Наурыз айның алғашқы мейрамы бұл ардақты қыздар 
күні. Бұл орайда «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 
мамандығының арасын ашық кураторлық сағат оздырылды. 
Бұл мерекелік кештің шымылдығың ашқан жүргізушілер 
алғашқы құтты қтау сөз кезегін куратормыз Гүлшат 
Сержанқызына берген болатын. Куратормыз он бес қыздан 
құралған топты қызу құттықтады. Топтың қыздары өте 
ұйымшыл және тәрбиелі, өнегелі болғанына қуанып, ез 
алғысын білдірді. Бұл кештіңжүргізушілері Самат Мөлдір мен 
Аида Хасанова болған еді. Әрмен қарай қыздар бұл күннің 
сәтті өтуіне ыстық лебіщдерін білдіріп, шаттық шеңберіне 
тұрып, бір-бірінедеген жылы тілектерін білдірді. Тобымыздың 
ақын қызы Аида ез жыр шашуын арап өтті. Кейін әр түрлі 
ситуациялық сұрақтар қойылып, жауаптары да мардымды 
болды. Ойын арнасымен қаныққан қыздар бір-бірінің әр түрлі 
жақсы тұстарын байқады. Тобымыздың әншісі Нағашыбай 
Айжан «Ана» туралы әнімен қыздарды тәнті етті. Алыстағы 
анасына ыстық сағыныш лебізін білдіруге Қожабергенова 
Аяда көркем сөз оқып, талайдың қошеметіне бөленді. Аида 
топ құрамдағы қыздарға арнап құттықтау жырларын табыс 
етті. Мерекелік кештің шымылдығын «Ана туралы» хормен 
тәмамдадық. Осындай кеш шаралары өз жалғасын табады 
деген сенімдемін

Сымбат Тулегенова,
06101 топ студенті

Ауған соғысының аяқталғанына биыл міне 
26 жыл. Осы орайда педагогика факультетінде 
арнайы соғыс ардагерлерімен кездесу шаралары 
бастау алды. 12-ші ақпан студенттермен арнайы 
кездесуге келген ауған соғыс ардагерлері 
өз ойларын ортаға салып, отты майданның 
кейбір тұстарын атап өтіп студенттерді мол 
ақпараттармен құлақ құрышын қандырды.

1979 жылдың 25 желтоқсаныңда басталып, 
1989 жылдың 15 ақпаныңда аяқталған Ауған 
соғысы 9 жыл 10 айға созылып, мыңдаған 
адамныңөмірінөзгертіп, қаншама қайғы-қасірет 
әкелгені сөзсіз. 1979 жылы Ауғанстанға Кеңес 

Одағы әскерлері шақырылды. Осылай КСРО 1979 жылы 25 
желтоқсанда Кеңес әскерінің шектеулі контингентін Ауғанстан 
жеріне енгізді. Мұның арты он жылға созылған қанды қақтығысқа 
алып келді. КСРО қорғаныс министрі бұйрығымен аталған 
соғысқа Кеңес әскерлерінің қатысы сол кездегі басшылық 
тарапынан жіберілген өрескел қателік болды. Себебі бөгде ел 
мен жердің ішкі жағдайымен олай толық таныс болмай жатып- 
ақ.өздерін бір-екі айлық акцияға қатысып, белгілі бір тапсырманы 
орындайтын боламыз деп есептеді. Олай болса, Ауған соғысының 
жылнамасына тоқталсам: 1979 жылы Кеңес әскерлері өздерінің 
86 адамынан айырылды.оның 7-уі қазақстандық еді. 1980 жылы 
қаза болғандар саны - 1484, 181-і - қазақстандық. 1981жылы 
1298 солдат пен офицер кез жұмса, оның 97-сі - қазақстандық. 
1982 жылы қаза тапқандар 1948 жылы адамды құраса, оның 168 
адамы -  қазақстандық. 1982 жылы қаза тапқандар 1948 адамды 
құраса, оның 168 адамы -  қазақстандық азамат. 1983 жылы қаза 
болғандар саны -  1446 адам, оның 72-сі - қазақстандық. 1984 
жылы 2343 адамнан айырылды.оның 103-і - қазақстандық. 1985

жылы 1868адамнан айырылды, оның86-сы-қазақстандық. 1986 
жылы қайтыс болғандар саны -1333 адамды құраса, ал оның 70-і
- Қазақстаннан. 1987 жылы қазатапқандарсаны 1215 адам болса, 
оның 64 адамы -  біздің отандасымыз. 1988 жыл ы мерт болғандар 
саны 759 адамды құраса, оның 44-і -  қазақстандық азамат. 1989 
жылы қаза тапқандар 53 адам болса, оның 8-і -  Қазақстаннан. 
Міне, Кеңес әскерінің ресми деректері бойынша, бұл соғыста 15 
мыңнан астам совет офицері мен солдаты қаза тапты, 35 мыңнан 
астам адам жараланып, оның қаншамасы өмірлік мүгедек болып 
қалды. Осы соғыс әрекеттері КСРО-ға 5 млрд сом шығын әкелді. 
Ал осы соғыстың ел басына әкелген қайғы-қасіретінде шекжоқ. 
Бұл соғысқа Қазақстаннан 21979 адам қатысып, оның 780 -  і қаза 
тапты, ал 22-сі хабарсыз кетіп, із-түссіз жоғалды. 1990 жылғы 
мәліметтер бойынша, хабарсыз кеткендердің екеуі -  АҚШ-та 
тұтқында, 11-і тұтқындар лагерінде қаза тапқан. Соның ішінде 
Н.Г.Саминь мен Қ.Бекболатовтың Бадабер тұтқындар лагерінде 
ерлікпен қаза тапқаны соңғы уақытта белгілі болды. Иә, адамзат 
тарихындағы қанқұйлы оқиғалардың бірі осы Ауған соғысы 
болғаны жасырын емес.

Бұл кездесулер студенттерді тарих арнасымен тағы 
бір мәрте тоғыстырды. Мұндай кездесулер жастармызды 
патриоттылыққа, ұлтжандылыққа, Отанның құрмет тұтуға, ұлттық 
рәміздерімізді қастерлеуге шақыратыны сөзсіз. Мұндай шаралар 
ез жалғасын табады деген үміттемін. Бұл орайда барша Қазақстан 
азаматтарының ынтымақты, тату-тәтті бір шаңырақта мекендеп, 
егемендігімізді асқақ тұтып жүре берсін...

Жарылгас Гүлжанат,
06103 топ студенті

Білім бәсекесіндегі серпіліс
Біздіңуниверситетбілім бәсекесіндехалықаралықдеңгейдегі 

университтермен тең дәрежеде. Солардың бірі Қалмақ 
мемлекеттік университеті мен біздің университет арасындағы 
екі жыл бойына академиялық ұтқырлық бойынша студенттер 
саналы білім алуда. Жалпы жеті студент келген болатын. Оның 
төрт студенті біздің педагогика факультетінде білім алуда.

Олардан жеке-жеке сұхбат алған болатынмын. Психология 
мамандығының 2-ші курсына екі студент білім нәрімен сусындауда. 
Олардың бірі Нахальдикова Джангра Юрьевича.

-Сіз бұл университетке келгенінізге қуаныштысыз ба?
-Әрине, мұндай сапалы да саналы білім нәрінің ошағы 

М.Өтемісоватындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікуниверситетіне 
келгеніме өте қуаныштымын.

-Біздің университеттің жатаханасы және қызмет көрсету 
сапасына көңілініз тола ма?

-Иә, мұндағы жатахана өте жақсы мүмкіндіктермен қамтамасыз 
етілген. Барлық жағдайлар қарастырылған.

-Педагогикафакультетініңоқытушыларыныңбілім беруүрдісі 
қанағаттандыра ма?

-Өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Себебі факультет 
оқытушылары жоғарғы білік тәжірибесімен студентке ерекше 
психологиялықтұрғысынан қарап, адал да әділ білім беруде.

-Тобыңыздағы топ құрамы сізді қалай қабылдады?
-Мені өтежақсы ықыласпен қарсы алып, қазіргі таңдааралас- 

құралас болып кеттік. Топ құрамының көбі қыздар болса да ерекше 
шыраймен танысып кеттік.

-Сіздің хоббиыңыз қандай?
-Менің хоббиым фотограф, яғни мен әр түрлі бейнелерді 

фотоға түсіргенді өтте қатты ұнатамын.
-Рахмет сұхбатыңызға. Болашақта Қазақстанға ат басын 

бұрып тұрыңыз.
-Сәлеметсіз бе, құрметті Алтына Пюрвеева. Сіз де психология 

мамандығында оқисыз. Біздіңуниверситеткедеген кезқарасыңыз?
-Мен бұл университетке келгеніме өте бақыттымын. Мұнда 

барлық жағдайларымыз жасалған. Университет тарихы өте үлкен 
ауқымды қамтиды. Сол себептен де білім көкжигегінің жоғары 
екеніне көзім жетті.

-Бұрын сонды Қазақстанға келіп пе едіңіз?
-Жоқ, мен бұл жылы ғана келіп отырмын. Қазақстанның 

осыншалықты әдемі екеніне бір қалаға қарап айтуға болады. Сіздің 
Орал қалаңыздыңтабиғаты, климаты әтежақсы қолайлы. Өсіресе

қыс м е згш ін д е г і 
қыраулы теректер 
ете әдемі керінеді 
екен. Жалпы маған 
қала ете ұнап жатыр.

- Б і з д і ң 
у н и в е р с и т е т т ің  
сабағы оңай немесе 
қиыншылықтұстары 
бар ма?

Сабақты алып 
жүруге болады. Мен 
үшін оңай деп айта 
аламын.

Р а х м е т 
ұхбаттасқаныңызға.
Орал қаласына келіп 
тұрыңыз.

-Сәлеметсіз бе,
Эльзята Тюрбеева.
Сіз болашақ дене тәрбиесінің оқытушысы боласыз. Сіздің 
Қазақстан спортына деген кезқарасыңыз қаншалықты деңгейде?

-Қазақстан спортыхалықаралық, әлемдікдеңгейдеетежоғары 
жетістікке жетуде. Рекордтық деңгейгежетіп, алғашқы ондықтың 
теріне шығып жүр. Бұл университеттің сабақ жағына келсек. 
Сабақ қиын болмағанымен, машықкерлік жұмысымыз үлкен 
жауапкершілікті қажет етеді. Қиын тұстары да болып тұрады.

-Жасалынып жатқан әлеуметтік жағдайлардың деңгейі 
қандай?

Біз үшін барлық жағдайлар қарастырылған. Жатаханада ете 
қатты ұнайды.

-Қазақстанның қонақжайлы халық екенің білетін шығарсыз?
Әрине, бірден кезім жетті. Келгеннен бастап етежақсы қарсы 

алып, шынайы ілтипаттарын білдіруде.
-Рахмет. Біздің қазақ еліне жиі келіп тұрыңыз.

Аида Хасанова,
1-курс студенті, 

педагогика факультетінің меншікті тілшісі

Ж ЕМ Қ О РА Ы Қ  - ҒАСЫ Р Д Е Р Т І

«Жайық жауьары» айдарының жаршысының 
жауапты тілшісі - Айда Хасанова.

Жемқорлықбұл-екіадамныңарасыңдағы 
заңсыз сыйбайластық келісім. Бұл атауды 
естісек құлағымызға үйреншікті ұғым болып 
кеткен. Дегенмен бұл заңсыздыққажол бермеу 
мақсатында студент жастарға үгіт-насихат 
жүргізуге Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істер женіндегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы агенттігінен бір топ 
қызметкерлер университетімізге ат басын 
тіреді.

Сыбайласжемқорлыққа қарсы агенттігінің 
департаменті Сүйінбаев Нұрлан Болатұлы, 
университет ректоры Иманғалиев Асхат 
Сәлімұлы, «Ақиқат» жастар орталығының 
жетекшісіТасмағамбетовӘсетСембайулының 
мұрындық болуымен жиын өз жалғасын 
тапты. Арнайы дайындапған баяндамада заң 
аясының келемі күрделегендігі туралы тілге 
тиек етті. Бұл орайда 2015-2020 жылдарды 
«Сыбайластық жемқорлықпен күресу» 
жылы деп белгілеген болатын. Жыл еткен 
сайын заң аясы күрделегенемен, заңды 
күшейіткенмен де сыбайлас жемқорлыққа 
жол берушілер азаймай тұрғанын атап 
етті. Осындай қылмыстарды болдырмау 
мақсатында есіп келе жатқан жас ұрпақтың

бойына адалдық пен әділдіктің дәнің 
себуді талап етті. Мектепте, орта және 
жоғары оқу орындарында тек үгіт-насихат, 
конференциялар шеңберіңде ғана шектеліп 
қоймай, әрмен қарай оқушылар мен студент- 
жастарға әр түрлі трейнингтер өткізіп, тест 
жүйесінде сұқпат алсақ ескелен ұрпақтың 
мұндай әрекетке жол бермеуіне ез септігін 
тигізер еді деп баяндамада сез алғандар ез 
ойларын топшалады. Құқықтық мәдениет, 
құқықтық менталитет қалыптастыру жас 
кезден бастау алса нұр үстіне нұр болар 
еді. Әрбір тұлға ез бас пайдасын ойлаумен 
шектелетін заманға жеттік. Қарапайым 
қызметші қызметорныңда кемшіліктустардың 
орның толтыру үшін өз басшысына арнайы 
сыйақы беріп, жұмысының терістігіне екеуі 
де кезжұма қарайтын жағдайлар күнделікті 
емірде орын алып тұрады. Қазіргі таңда 
жас мамандар қызметке тұру мақсатында 
басшысына қомақты мелшерде пара беріп, 
қызметкетұруын етінеді. Міне, бұл аталмыш 
факторларға жол бермеу үшін қызметкер 
ұсынбау керек, басшы параны алмау қажет. 
Керісінше бұл әрекеттің заңсыз екенін 
түсіндіріп, келіп тұрған жас маманның

санасына кішкене болса да 
ақыл-ойына тамшы болар еді. 
Қазақ халқы жемқорлық беруден 
де алудан да әлем бойынша 

алғашқыжүздікке кіреді. Мұныңақыры неге 
апарып соғады деген сұрақ туындайды. 
Сыбайлас жемқорлықтың зардаптары:

- азаматтардың екілетті органдарға, 
мемлекетке деген сенімсіздігі;

- дипломсыз немесе басқа саладағы 
дипломмен қызмет атқару;

- адамдар арасындағы күмәнділік;
- сапасыз білім кезі;
- нәтижелі емес жұмыс;
- инвестицияның құлдырауы;
- экономикалық құлдырау;
- рухани дағдарыс;
- қаржы дағдарысы;
Міне, осы факторлардың жиынтығы 

жалпы қоғамның, мемлекеттің және 
дүние жүзіне ез зардабын тигізері сезсіз. 
Осындай аталмыш іс-әрекеттерге жол 
бермейік айбынды алаш жұрты!..

Самат Мөлдір, 
1курс студенті, педагогика 

факультетінің меншікті тілшісі
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Үстаздыққа қадам ;
Тиімді саральан 

сәттері

Мен 26.01.2015 -  21.02.2015 аралығында физика-математикалық 
бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінде сарамандық машықтан еттім. 
Алғашқы күннен бастап маған тиесілі 12 «Ғ» сыныбының оқушыларымен 
тезтіл табысып, бірлесе шығармашылықта өзімнің қабілетімді шыңдадым. 
Балалардың тек сабақтарына ғана емес, сабақтан тыс қоғамдық 
жұмыстарына да көмектесіп жүрдім. Өзімнің болашақ мамандығым 
бойынша ағылшын тілі сабақтарын өткізіп, көп тәжірибежинадым. Машық

барысында НазарбаевЗияткерлікбілім шаңырағында 
«Тәрбие саясаты» бойынша жеті бағытқа бөлінген 
куратор сағаттарының жоспарына сүйеніп жаңаша 
формада шәкірттерімнің қызығушылықтарын ояту 
мақсатында ізденушіліктанытып, куратор сағаттарын 
және ағылшын тілі апталығы барысында активити 
ойындарын өткіздім. Жалпы, бұл білім ордасында 
сабақ таңертеңнен кешке дейін өткізіледі. Мектепте 

оқушылар күнделікті үш мезгіл тамақтанады. Әр 
күн сайын әрбір қоңырау уақытында бекітілген 
апталы ққа байланысты, түрл і қызықты іс- 
шаралар, оқушылардың шаршағанын басатын 
ойындар, таңертеңгілік би, сергіту жаттығулары 
ұйымдастырылады. Бұл білім ошағы қазіргі заманға 
сай құрал-жабдықтармен, смарт-сыныптармен, 
интерактивті тақталармен, физика, химия, биология, 
нано және биотехнология бойынша кеңейтілген 
лабораториялармен, сонымен б ірге робот 
техникасы, техникалық моделдеу, технология және 
өнер, мемлекетжәнеқұқықнегіздері кабинеттерімен 
әрлене, жабдықталған. Осы жоғарыда аталған 
сабақтарды тәжірибелі шетелдік мұғалімдер өткізеді.

Мен осынау жаңа үлгідегі білім ордасында 
сарам аннан өткен ім е  ризам ы н. Ө йткен і, 
сарамандық машық барысында өзіме қажетті, 
пайдалы мағлұматтарды игеріп, көп тәжірибе 
жинақтадым. Сынып жетекшісімен, ағылшын 
тіл і пәні мұғал ім імен, оқушылармен жақсы 
тіл табыса білдім. Болашақта осы игерілген 
білім, біліктерімді жетілдіріп, осы аталған білім 
ордасында келесі жылы да мемлекеттік сараманнан 
өтуді орынды санадым. Сөз соңында мектептің 

педагогикалық ұжымына алғысымды айтамын.

Гүлжамал Иргалиева,
«Шет тілі: екі шет тілі», 03301а - топ

Президенттік сайлау -  2015

Жастар куатты  
Казакстан үшін

«Жастар Қуатты Қазақстан үшін» Республикалық Жа- 
стар форумы.сәуір айының екінші жұлдызында Орал 
қаласындағы жаңадан бой көтерген теннис кешенінде болды. 
Форумға Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тікелей езі 
қатысып, 30-дан аса мемлекетіміздің туын әлемдік сахналарда 
кекке желбіретіп жүрген спортшылар, шығармашылық саласын- 
да кептеген жетістіктерге жеткен жас кино жұлдыздары және екі 
мыңнан аса Батыс Қазақстан обл ысының, тікелей көрсетілімде Аты- 
рау және Маңғыстау облысының жастары, жас ассамблея өкілдері 
қатысты. Батыс Қазақстан облысының жоғары оқу орындарының 
студенттері, көптеген қоғамдық бірлестік жастары өз үлестерін 
қосты. Біздің киелі қара шаңырақ М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің өзінен 300-ден аса студент 
осы форумға қатысып, зорқуанышқабеленді. Менеңкөп ббстуденті 
іріктелген филология факультетініңбағыжанған студентініңбірімін.

Мен үшін бұл күн ерекеше. Бұл тұста «көрген де арманда, 
көрмеген де арманда» деген сөз артық болмас. Әлемдік арена- 
да ойып тұрып орын алатын Илья Ильин, Сабина Алтынбекова, 
Серік Сапиев, Светлана Подабедова, Мая Манеза, Денис Тен 
сынды көптеген чемпион спортшылар, отандық кино саласын- 
да, жалпы шығармашылықга ерекше орны бар жас актерлер 
және ең бастысы көреген Кешбасшымыз Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевты көру мен үшін сөзбен айтып жеткізе 
алмастай үлкен әсер қалдырды.Ол тұлға замана көшіне дер- 
бес ел болып қосылған алғашқы күннен бастап еліміздің күллі 
әлемге танылып, дамып ілгері жылжуы Елбасымыздың есімімен 
тығыз байланысты.Заман ағымын жіті ойлап, ата-бабамыз- 
дан қалған асыл өнегені әлемге мойындатқан Кешбасшымыз. 
Тұңғыш Президентіміз-әрбіріміз үшін даусыз тарихи тұлға.

Міне, осындай тарихи тұлғаны көрген өзімді бақытты са- 
наймын. «Бір Отан, бір тағдыр,бір Елбасы» деп ұрандатқан 
жастарға Елбасымыздың «Елдің жарқын ертеңі де, басты үміті 
де сіздерсіздер» деген сезі еркеше рух берді. Мендегі елге, 
жерге деген патриоттық сезім тек ерши түспесе, еш азайған 
емес. Сол күні сәуір айының 26-сында ететін Президенттікке 
кезектен тыс сайлауға бәріміз «Қуатты Қазақстан үшін,шуақты 
Қазақстан үшін» дауыс береміз деген сеніммен, «Нұрсұлтан! 
Қазақстан!» деп ұрандатып Елбасымызға қолдау көрсеттік.

Форум ете жоғарғы деңгейде өтті. Елордадан кел- 
ген ұйымдастырушылар тобы және облысымыздың 
белсенді жастары көп тер төкті. Форумға қатынасқан 
замандастарымның, достарымның ерекше сезімге бөленгендігі 
айтпаса да мәлім еді. Елім, жерім деген жастардың 
қатары көбеймесе азайған жоқ деп анық айта аламын.

Мен осы жалындаған жас, бақытты студенттің бірі болғаныма 
қуанамынжәнеСәуірдің26-сы күніөтетінсайлауғақатысып.жарқын 
болашақ үшін Елбасыма дауыс беремін және өз замандастарымды 
да ат салысуға шақырамын. Себебі менің дауысым маңызды, біздің 
дауысымыз маңызды. Жастар қуатты Қазақстан үшін дауыс береді.

Зарина Рахметова,
«ФҚТ», 02205-топ

Болмасаң да ұқсап бақ

Профессор Серікқапи 
Шаравасов шапагаты

80 жылдан аса тарихы бар қасиетті 
қара шаңырағымыз М. Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 
әр факультетте студенттерге ғылыми және 
тәрбиелік бағыт беретін үйірме, бірлестіктер 
жеткілікті. Солардыңбірегейі ретінде филология 
факультетіндегі академик Қажым Жұмалиев 
атындағы әдеби бірлестікті айтуға болады. 
Ғылым жетекшісі ф.ғ.к., профессор Серікқали 
Ғабдешұлы Шарабасов бірлестік қақында 
былайша таратады:

«Университет - көп қырлы, бір сырлы 
алып құрылым. Кеп қырлылығы- сан түрлі 
әдіс-ам алдар арқылы сапалы б іл ім  мен 
саналы тәрбие беру, ал бір сыры -  керемет 
адам тәрбиелеу. Сірә, қазақтың Қабдоловы 
«Әдебиет- ардың ісі» деп тегін айтпаган. Арлы 
маман даярлау- бағзы һ ә м  бүгінгі күннің ете 
зәру мәселелерінің бірі. Мен университетке 
1975 жылы 1 шілде күні келдім.

Кафедра меңгерушісі ақ жүрек, нағыз 
педагог Қалимолла Жұмағалиұлы: «Сізге 
қоғамдық жұмыстан қазақ тілі мен әдебиеті 
үйірмесін бергелі отырмыз»,- деді. Бұл езі 
үйреншікті жұмыс еді. Өйткені институтта 
оқыған төрт жылдың үш жылын үйірме 
старостасы болып істегем. 50 - жылдары бұл 
жұмысты Мұхамбет Қадырбергенов, Мәтжан 
Тілеужанов, ал 60-жылдары аға оқытушы 
Меруерт Жолдықайырова атқарған екен.

Біраз маманданғаннан кейін үйірме деген сөз 
маған олқы көрінді. Бұл жұмыстың мағынасы 
«бірлестік» десе көркейе түсердей көрінді. 
Студенттерге «бірлестік» атауын ұсынып 
ем, олар «академик Қажым Жұмалиев атындағы 
болсын» деп шешті. Әдемі есім екен. Өйткені 
қадірлі Қажекең институттың бірінші ұстазы, 
бірінші кафедра меңгерушісі және алғашқы 
«Әдебиет теориясы» кітабының авторы, 
кейін ұлылар соқпағына түсіп, алғашқы

махамбет танушы болды. Біз білет ін  
Қ.Аманжолов, А. Жұмалиев, Жәрдем Тілеков 
, Батыр Қыдырниязов, Хамит Ерғалиев, 
Жұбан Молдағалиев, Қуандық Тастайбеков 
сияқты талантты жастар басын қосқан да 
осы қадірлі Қажекең екен-ау!

Біз жұмысты тақырдан бастаған  
ештеңеміз жоқ. Әдемі дәстүрі, нақты  
жоспары, ауқымды жұмыс аясы бар сала еді. 
70-жылдары үйірме отырысына профессор 
Т.Кәкішев, ақындар Ж. Молдағалиев, С. 
Сейітов, кейінжазушыларҚ. Мұхамбетқалиев, 
Қ. Жұмағалиев, М. Құлкенов, Д. Досжанов 
тағы да басқа танымал қаламгерлер келе 
бастады. Талантты жастар легі керінді. 
Р.Отарбаев, ағайынды Сейтақовтар, 
Тұрмағамбетовтер, Ү.Елубаева, А.Шахин, 
Г .Б е й с е н ға л и е в а , З .С е й с е н ға л и е в ,  
М.Қосымбаев, С.Адай, Б.Баймұқанқызы, 
М.Ілиясова, Қ.Жаманбаева, М.Бердалиев, 
Е.Бимұқанов, Ж.Болтанова, Н.Кәрімова, 
Д.Нұрашева, А.Дүйсенова, А.Маемеров, 
Ж.Мусина, Т.Мықи, Ж.Мұрсаловалар секілді 
таланттар легі шүпірлеп шықты. Есімі 
аталмай қалган айналайындар ренжімес 
деп ойлаймын.

Үй ірм е от ы ры ст ары  Қ а за қст а н  
Ж азушылар Одағы, қазақ күнт ізбесі, 
облыстықәмбебап-ғылымикітапханалардың 
мәдени атауларды құрметтеу жоспарына 
сүйенеді. Біреулердің әмірі, күштеу не 
жалыну принциптерінен жоғары тұрады. 
Кейде студент жастардың талап-тілегі 
қаперге алынады. Б ірлест ік жұмысын 
көріп жүрсіздер, тағы да көптеп келіңіздер, 
керіңіздер, ездеріңіз де үлес қосуға толық 
құқылы екендеріңізді ескеріп жүріңіздер! 
Біздіңше, университет қабыргасындағы әр 
үйірме, бірлестік- жас таланттар ұясы. 
Бұл - қарапайым еңбектің, тер төгудің, 
емірдің үлкен жолына шығудың шәкірттік 
соқпақтары. Сапарларың оң, енердегі 
ғұмырларың мағыналы әрі сұлу болғай!».

Байқауымызша, аталмыш бірлестік қазақ 
әдебиетінің талай марғасқаларына жазу

шеберханасы іспетті болған. Бұл бірлестікте 
олар шыңдалды, жазу қабілеттері дамыды, 
әдебиет әлеміне алғашқы қадамдарын 
жасады. Бірлестіктің белсенді мүшелері, 
авторлары Ақ Жайықта ғана емес, күллі 
Қазақстандағы журналистика мен әдебиет 
саласында тер төгуде.

Келержылы Қ.Жұмалиев атындағы әдеби 
бірлестігіне тура 40 жыл толмақ. Осы уақыт 
аралығында қазаққа, қазақәдебиетіне қатысты 
ірілі-ұсақты шаралардың ұйытқысы болды. 
Туған өлкенің тарихына шолу жасап, жерлес 
ақындардың өмірі мен шығармашылығына 
назар аударып, ұмыт қалған тұлғаларды 
дәріптеуі- бірлестіктің басты ерекшелігі. 
Бірлестік жыл бойына жоспар құрып, әдеби 
кештер, ақын-жазушылармен кездесулер 
ұйымдастырады. Бірлестіктің қай шарасын 
қарасақ та, жоғары деңгейде, әдеби үлгіге 
сай ұйымдастырылғанын байқаймыз. Айта 
кету керек, бірлестік әдеби бағытта ғана 
емес, әдебиетті ғылыми тұрғыда да жастарға 
жеткізуді көздейді.

Заманалар ауысқанымен, өмірде өз 
құнын, маңызын жоймайтын қағидалар 
болады. «Сырлы аяқтыңсыры кетсе де, сыны 
кетпейді» демей мехалықданалығы. Осы сөз 
профессор Серікқали Шарабасов жетекшілік 
жасайтын Қ.Жұмалиев атындағы әдеби 
бірлестікке айтылғандай. Сан жылдар өтсе 
де, әдеби бірлестік өзінің маңызын, өзіндік 
ұстанымын жойған жоқ, қайта күн өткен сайын 
жанданып, даму үстінде. Бірлестіктің басты 
мақсаты - әдебиетке құштар, жазуға қабілетті 
студент жастардың басын бір орталыққа 
біріктіру. Қуанарлығы, университетімізде 
жақсы бастам аға  мұрындық болатын 
ұйымдардың көп екендігі. Түпкі мақсат - «бұлақ 
көрсең, көзін аш!» деген ұлт даналығын ұстану.

Алтынгүл Сансызбай,
«ҚТӘ», 02302- топ
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Латифова («ФҚТ»), 02205-топ; тілшілері Зарина Рахметова 
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1 6 ) _ С Ш Ж ]
N2 4 (908) наурыз 2015 ж ы л

Республиканская олимпиада

Эстафету передали 
Актюбинскому уииверситету

21 команда приняла участие в VII 
Республиканской предметной олимпиаде 
среди студ ен тов  вы сш их учебны х  
заведений Республики Казахстан по 
специальности 5В011600-«География», 
которая состоялась 26-27 марта в ЗКГУ 
им. Махамбета Утемисова. Это третья 
олимпиада, которая прошла в стенах 
старейшего вуза.

В олимпиаде, которая проводилась 
в три тура , показы вали свои знания 
студенты КГЖПУ (г.Алматы), СКГУ им. 
М.Козыбаева (г.Петропавловск), ЮКГУ им. 
М.Ауезова, КИПУДН, ЮКГПИ (г.Шымкент), 
АРГУ им. К.Жубанова (г.Актобе), ТИГУ и 
ТГПИ (г.Тараз), АГУ им. Х.Досмухамедова 
(г.Атырау), ПГПИ (г.Павлодар), МКТУ им. 
К.А .Яссауи (г.Туркестан), КГУ им. Е.А. 
Букетова (г.Караганда), КГУ им. Ш.Уалиханова 
(г.Кокшетау), КИГПУ и ГУ им. Шакарима (г. 
Семей), КГУ им. Коркыт Ата (г.Кызылорда),

Афган

ЗКГУ им. М.Утемисова (г.Уральск).
I и II тур состоялись 26 марта 2015 г., во 

время которого выполнялисьтеоретические 
за д а н и я  по общ ем у зе м л е ве д е н и ю , 
физической географии материков и океанов, 
экономической, социальной и политической 
географии зарубежных стран, геоморфологии 
и гидрологии.

III тур состоялся 27 марта 2015 г. и был 
посвящен выполнению заданий практической 
направленности по картографии сосновами 
топографии, физической и экономической 
географии Казахстана.

С о в р е м е н н ы й  с п е ц и а л и с т  -  это 
в с е с т о р о н н е  р а з в и т ы й , и м е ю щ и й  
знания не только в своей области, но 
интересующийся научной деятельностью, 
с творческим подходом к своей работе 
п р о ф е с с и о н а л . И м енно ол и м пи ад ы  
выявляют молодых людей, готовых по- 
новому взглянуть на свою специальность,

Вспомним тех, кто 
воевал в чужих горах,

Опять прииіел заснеженный февраль, 
Пятнадцатое - знаменательная дата, 
И радость встреч, воспоминаний, и печаль, 
И скорбь вдовы и матери 
погибшего солдата.
Опять нас вспомнит телевиденье, печать, 
А памятники засверкают новыми венками, 
Опять однополчан пойдём встречать, 
Пройдут «афганцы» поредевшими рядами. 
Мы вспомним всех, кто воевал в чужих горах, 
Тех, кто вернулся, каждого, 
кто там остался,
Мы вспомним тех, ктоснамибылещё вчера, 
Но, к сожаленью, годовщины не дождапся. 
А завтра будет новый день опять, 
Работа, дети, внуки, радости и беды, 
Но каждый терпеливо будет ждать, 
Когда нас снова вспомнят в День Победы.

Орест Мищанчук

23 декабря 1979 года по просьбеАфганского 
правительства СССР вводит войска в качестве 
интернациональной помощи молодому 
демократическому государству, которая 
превратится, как мы помним из истории, 
в бессмысленную кровопролитную войну 
продолжительностью в 10 лет. В 1989 году 15 
февраля последний советский солдат покинул 
Афганистан.

В стенах педагогического факультета 12 
апреля 2015года состоялась торжественная 
встреча с ветеранами Афганской войны, 
приуроченная к 26 -ой  годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. Встречу 
организовала кафедра теории и методики 
преподавания физического воспитания под 
руководством кандидата педагогических наук 
РФ Байтлесовой Н.К., а также, преподавателями 
специальности «Начальная военная подготовка». 
Воспитание у студенческой молодежи чувство 
патриотизма, мужества и ответственности-такова 
была цель данного мероприятия.

У студентов 1-2 курсов специальностей

готовы х сам ореализовы ваться  и 
самовыражаться.

Д л я  д о с т и ж е н и я  в ы с о к и х  
результатов, помимо отличного знания 
материала, необходимы такие качества, 
как самообладание, умение собраться 
и сконцентрироваться, работать в 
команде. В целом олим пиада по 
географии показала высокий уровень 
студентов, обладаю щ их богатым 
научным потенциалом.

Знания студентов оценивались 
в ком андном  и индивидуал ьном  
зачете. По итогам олимпиады 1 место 
завоевал Актюбинский региональный 
государственный университет им. 
К.Ж убанова; 2 место -  ЗКГУ им. 
М .Утемисова, КазЖенПУ; 3 место
-  Павлодарский государственный 
педагогический институт, Кокчетавский 
го с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
им.Ш.Уалиханова, Карагандинский 
го с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
им.Е.А.Букетова.

В л и ч н о м  з а ч е т е  м е с т а
распределились следующим образом:
1 место -  Назим Никифоров (Северо- 

К а з а х с т а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
университет);

2 м е с т о  -  А б л а й  А б д р а с и л о в  
(М еж д ународ ны й  К а за хско -тур е ц ки й  
лицей им. Яссауи), Галымжан Бекежанов 
(Атырауский государственный университет 
им. Х.Досмухамедова); 3 место -  Ерсая Шакир 
(Таразский инновационно- гуманитарный 
ун и в е р си те т ), А н а ста си я  С неги рева  
(Ю жно-Казахстанский государственный 
университет), Рза Кайнакызы (Казахский 
инновационно-гуманитарно-юридический 
университет).

Западно-Казахстанский государственный 
университет им.М.Утемисова сердечно 
п о з д р а в л я е т  п о б е д и т е л е й  VI I  
Республиканской студенческой предметной 
олимпиады по Географии!

АНК

Қыз қыдығымен
Қыз қылығымен демекші, халқымыздың 

арулары сан түрлі қылықтарымен көзге түсіп 
жатыр бул күнде. Әттең, сол қылықтары қазақ 
қызы деген атқа сәйкес келсе ғой, шіркін. 
Өкінішке орай қазір «Қазақ қызы» деген ұғым 
ата-бабамыз мұра етіп қалдырған батыр, 
жаужүрек, мейірімді, қарапайым, иманды, 
жаны да тәні де сұлу деген сипаттамаға 
сәйкес келмейді.

Кепке топырақ шашпайын, алайда 
замандастарыма қарап, қазіргі қазақ қызының 
бейнесін сипаттап берейін. Қазір қазақ қызы 
Еуропа мен Американың сәніне еліктеп, 
орыстың ащы суын сіміріп, түнгі клубта 
жын секілді денесін булғаңдатып, қазақша 
екі сөздің басын қоса алмайды. Бұрынғы 
кездері аруларымыз анасына ұқсап тамақ 
әзірлеп, үй шаруасын жасауды үйренсе, 
бүгінгі таңда әкелеріне ерген түрлеріме, 
әлде тәрбиенің жоқтығы ма, еркек адамнан 
көп ішеді ішімдікті. Ертеректе жастардың 
бұзылуын алдын алу үшін ата-аналары 
балаларын ерте үйлендіретін. Сол ерте 
үйленген жұптар үбірлі-шүбірлі болып бір 
жастықта қартаятын. Ал қазіргі қыздарымыз 
карьера қуамын, көлік аламын, үй аламын 
деп жүріп отбасын кұруды ең соңғы кезекке 
қояды, ол да Еуропа мен Америкаға еліктеудің 
нәтижесі. Қаншама керік десе керкі бар, қылық 
десе қылығы бар аруларымызды байқаймын, 
таңнанкешкедейінөз-өздерінсуреткетүсіріп, 
суреттерін әлеуметтік желілерге салып, 
жұрттың басқан «лайктарына» мәз болып, 
тіпті сол «лайкты» көп жинау үшін бір-бірімен 
бәсекелесіп, жалаңаш суретке де түседі. 
Таңертең оянғаннан түнгі ұйқысына дейін 
суретке түсіріп, миллиондаған аудиторияның 
назарынажібереді. Осындай қыздарымыздан 
болашақта қандай ана шығады, қандай ұрпақ 
тәрбиелейді деп толғанамын. Жастықтың 
жалынымен адасып жүрген замандастарыма 
айтарым: заман заманымен, бірақ «Қазақ 
қызы» деген қасиетті атқа кір келтірмейікші! 
Халқымыздың қасықтап жинаған абыройын 
асқақтатып, қарапайым, иманды, мейірімді 
табиғатымызды сақтап қалайықшы!

Барлық ақ жаулықты әжелерімізді, ақ 
жүрек аналарымызды, сырымызды бөлісіп, 
мұңымызды ақтаратын жеңгелерім ізді, 
ботакөз аруларымызды келе жатқан 
Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Айнур Ергаиіова,
экономика мамандыгының

2-курс студенті

Бірпігі м€н татупыгы  
жарасқан Қазақ епі

«Начальная военная подготовка» и «Физическая 
культура и спорт» была возможность услышать 
из уст самих участников военного конфликта 
в Афганистане о том, как они, не щадя себя, 
с оружием в руках защищали интересы своей 
Родины.

На встречу были приглашены ветеран-афганец 
боевых действий в Афганистане полковник 
медицинской службы, член Общественного 
объеденения «Западно-Казахстанский областной 
союз ветеранов Афганистана» Пунгин Сергей 
Николаевич. Врач по образованию, он лечил 
раненных бойцов и организовывал работу 
госпиталя. Также, среди приглашенных гостей был и 
воин-афганец Кизикенов Биржан Самигуллиевич, 
будучи пулеметчиком мотострелковых войск, он 
сопровождап и охранял колонны с боеприпасами, 
оборудованием и питанием на пути ихследования 
от душманов. И, наконец, наш коллега, майор, 
старший преподаватель кафедры ТиМПФВ Тен 
Вильямс Иванович. На той необъявленной войне 
под командыванием офицера автомобильных 
войск Вильямса Ивановича молодые бойцы 
с оружием в руках в тяжелейших условиях 
(высокогорный Саланг) вели колонны тяжелой 
техники в количестве 40-50 автомашин, чтобы 
вовремя доставить боеприпасы для наших войск.

Ветераны -афганцы поделились своими 
впечатлениями и осамой стране, о географическом 
и экономическом положении, о жизни и быте 
местного населения и т.д.

Они не любят говорить о той войне, да и 
боевые награды носят лишь в самых редких 
случаях. Они учат молодежь жить в мире, но в 
любой момент быть готовыми с оружием в руках 
защитить Родину.

Они вернулись живыми с той войны, чтобы 
рассказать молодежи, какова цена мужской 
дружбы, силы духа и верности оружию.

А.М.Хайрашев,
ст.преподаватель 
кафедры ТиМПФВ

Қазақ елі кеп ұлтты мемлекет. Біздің елде 
жүздің үстінде ұлт пен ұлыстың өкілдері тату- 
тәтті өмір сүріп жатыр. Олар оқуға, еңбек 
етуге, демалуға қазақтармен бірге тең құқылы. 
Қазақстанда тұратын көптеген ұлт өкілдері 
қазақ тілін жете меңгерген. Олар Қазақстанды 
ез Отанымыз деп есептейд і. Олардың 
балалары қазақ жерінде дүниеге келіп, осы 
жерде өсіп өніп жатыр. Қазақ елінде елбасының 
қолдауымен Қазақстанда тұратын өзге ұлт 
өкілдерінің ассамблеясы құрылған. Биылғы 
жыл Ассамблея жылы болып белгіленіп отыр. 
Ұлттық ассамблея Қазақстанда тұратын 
өзге ұлт өкілдерінен құралған жоғарғы билік 
жүргізетін орган. Ол Қазақстанда тұратын 
басқа ұлт өкілдерінің мүдделерін қорғайды. 
Олардың өркендеп дамуына ықпал жасайды. 
Оның құрамына Қазақстанда тұратын білімді, 
лауазымды, іскер басқа ұлт өкілдері тартылған. 
Олар Қазақстандағы басқа ұлт өкілдерінің 
тұрмыс тіршілігін, дамуын әрқашан қарап 
қадағалап отыр. Оларға бағыт бағдар сілтейді.

Қазақтармен қатар басқа ұлт өкілдері

ө н д ір іс т ің  барлы қ 
сал асы н д а  жұм ы с 
ж а с а у д а . Б асш ы  
о р ы н д а р д а  
ж а са й ты нд а р ы  да 
кептеп  санал ад ы . 
Олар қазақтарм ен 
қатар Қазақстанды 
көркейтуге барынша ат 
салысуда. Қазақстанда 
к е п т е ге н  м ә д ен и  
ұлттықорталықтар бар. 
Оларға ез ұлттарының 
мәдениетін, әдебиетін, 
тіл ін, салт-дәстүрін 
дамытуға қазақтармен 
б ір д е й  тең  құ қы қ 
берілген. Қазақ елінде 
т ұ р а т ы н  б а р л ы қ  
ұл т ө к іл д е р і қоян 
қолтық жұмыс жасап 

мамыражай тыныш өмір 
сүріп жатыр. Бұл қазақ елінің ешкімге зорлық 
жасамайтын момын, бауырмал халық екенін 
көрсетеді. Мен осындай тату-тәтті елде өмір 
сүріп жатқаныма бақыттымын және мақтанам 
ын!!!

Көп ұлтты байтақ елім Қазақстан,
Дос болып бір-бірімен қол алысқан. 
Көктуың көлбең қағып аспаныңда 
Айбармен көз тартады ту алыстан.

Айбыңды қазақ елі мәңгілік ел,
Қазаққа мекен болған бұл жұмақ жер. 
Бірігіп барлық үлттыңөкілдері 
Қызмет қылып жатыр бір төгіп тер .

Тогжан Қалқыбаева,
тарих, экономика және құқық 

факультетінің есеп және аудит 
мамандығының 3-курс студенті
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18 -  наурыз күні физика -  математика 
факультетінде Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
Үлттықуниверситетінің қолданбалы және есептеу 
математикасы кафедрасыныңпрофессоры, физика 
-математикағылымдарыныңдокторы, Қазақстан 
Республикасы Үлттық ғылым Академиясының 
академигі Мұхтарбай Өтелбаевпен кездесу болып 
өтті. Кездесуге математика мамандығының 2 - 3  
курс студенттері, факультет деканы Медешова 
А. Б., физика -  математика кафедрасының 
меңгеруш ісі Кульжумиева А. А. және де 
кафедраның оқытушылары қатысты.

Немістің атақты математигі Карл Гаусстың « 
Арифметика- математика патшасы, ал математика 
-ғылымдардың патшасы »- деген тұжырымы осы 
жиында тағы бір мәрте дәлелдегендей болды.

Кездесуде М. Өтелбаев математиканыңбарлық 
ғылым саласында қолданылатынын, теориялық 
білімдерді практикада қалай ұтымды қолдануға 
болатындығын студенттерге жете түсіндірді. 
Әртүрлі әлемдік (глобальды) мәселелерді 
математикалық есептеулер көмегімен шешуге 
болатындығына мысалдар келтірді. Мысалы: 
жер сілкінісі жиі болатын аймақтарда баспананы, 
ғимаратты қираудан қалай сақтауға болады?, 
казіргі кезде лазердің көмегімен қандай қиын 
жұмыстарды атқаруға болады?, қүпия кодтар 
арқылы есептерді қалай құрастыруға болады? 
деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, академик 
ез зерттеулерін студенттермен бөлісті.

Ір і-ір і әлемдік мәселелерді 
шешуде есептер құрастырылып, 
сол есептердің дұрыс жауабын 
тапқанда ғана жақсы нәтижеге 
қол ж еткізуге  болатындығын 
сту д е н тте р ге  ашып айтты . 
Сонымен қатар кездесу барысында 
«Мыңжылдықтың есебі» болып 
саналатын әлі күнге дейін шешімі 
табылмаған 7 есептің проблемасы 
жайында сөз қозғалды. Қазіргі 
уақытта мыңжылдықтың жеті 
проблемасынның тек біреуі ғана 
(Пуанкаре гипотезасы) шешімін 
тапқан. Оның иесі Гриоргий 
Перельман болатын. Ал келесі бір 
есепті қазақтан шыққан математик 
М. Өтелбаев шешкен болатын. Осы 
есепті шығару жолында «Новье
-  Стокс теңдеулерін ің мықты 
шешімдерінің болуы» атты еңбегі 
туралы студенттерге ақпарат берді.

Академикстуденттермен өзінің 
өмірліктүйген тәжірибесімен бөлісті. 

Студенттергеезініңүстаздықақылынайтып.жылы 
лебізін білдірді.

Физика -  математика каф едрасының 
профессоры Жалел Сырымүлы сөзжалғап, бүгінгі 
болған кездесужайлы өз пікірін айтты. Содан кейін 
Мұхтарбай Өтелбаевтің ғылыми жетекшілігімен 
кандидаттық диссертация қорғаған физика -  
математика кафедрасының доценті Жумағалиева 
А. Е. өзінің алғаш үстазымен танысуы, оның 
шәкірті болған кездегі қызықты оқиғаларымен 
студенттермен бөлісті. М. Өтелбаевтың ете 
қарапайымда, жайдары мінезді үстаз екендігін 
айтып, ұстазына деген шәкірттік алғысын айтты.

Кездесу соңы нда ф акультет деканы 
Медешова А. Б. сез сойлеп, бұндай кездесулердің 
студенттерге берер пайдасы мол екендігін, 
олардың өмірлік бағытын, жолын таңдауларына 
көп көмек болатындығын жеткізді. Кездесу 
аяқталғаннан кейін студенттер М. Өтелбаевпен 
естелік суретке түсіп, академиктен қолтаңба 
алды. Студенттер бұл кездесуден жақсы әсер, 
өмірлік тәжірибе алып, М. Өтелбаевтың өте 
қарапайым, білімді, адамгершілігі мол ұстаз 
екеніне тәнті болып өз қуаныштарын жеткізіп 
қонаққа алғыстарын білдірді. Кездесу өте тамаша 
өтті.

Нұрболат Сисекенов,
«математика» мамандығының

3 курс студенті

Ежелгі цалалардың бірі - Қызылңала

Налоговый инспектор в ЗКГУ им. М.Утемисова

Областным управлением государственных 
доходов была проведена акция «Потребитель, 
требуй чек». В рамках этого мероприятия 
27.03.2015г. старшим преподавателем Скок 
Е.А. проведена игра «Налоговый инспектор» 
по дисциплине «Налоги и налогообложение», 
в котором приняли участие студенты групп 
09206 специальности «Учёт и аудит», 09208 
специальности  «Ф инансы», в качестве 
болельщиков были группы 09303 «Менеджмент», 
09307 «Финансы», 09309 «ГМУ» и 09311 «Туризм». 
Кроме этого были приглашены: Филиппова
Н.Г. -  начальник областного управления 
государственных доходов; Нугманова М.К.

-  заведующая кафедрой Учёт и финансы; а так 
же преподователи кафедры Учёт и финансы: 
Шамакова Н.Г., Жангалиева Р.У., Другакова Л.А, 
Тогжанова А.К.

Перед началом игры студенты  были 
поделены на 2 команды - налоговые инспекции. 
Ст.преподаватель Скок Е.А. познакомила 
участников игры с правилами игры и с членами 
экспертной группы. Студентам была объяснена 
ситуация: государственная казна (бюджет) 
нуждается в дополнительных поступлениях 
денежных сумм, поэтому со столицы (г. Астана) 
прислали комиссию по налогам и сборам с 
целью - проверить правильность исчисления

Оңтүстік-шығысАзияныБатысЕвропамен 
байланыстырған ¥лы Жібек жолының біздің 
дәуіріміздің VI ғасырында пайда болған 
Солтүстік тармақтары Үстірт жазығы арқылы 
бірі Каспий теңізін солтүстіктен айнала 
құрлықпен , бірі Маңғыстау түбегіндегі теңіз 
айлақтары арқылы Кавказ - Еділ бағытында 
өткенң белгілі.Соңғы жылдары осы аймаққа 
тән жаңа.қызықты деректер табылды.

XX ғасырдың 60-70 жылдары КСРО Ғылым 
Академиясының Л.Л.Галкин басшылығында 
«Поволжье археологиялық экспедициясы» 
сол қалалардың біріне зерттеу жұмыстарын 
жүргізген еді. Қазіргі таңда Галкинніңжасаған 
экспедициясының қорытындысы Маңғыстау 
облыстық өлкетану мұражайында сақтаулы.

Ол қаланың нақты тарихи аты сақталмаған. 
Қала жанында қызыл кірпіштердің көптеп 
кездесуіне байланысты бұл қаланы -  
Қызылқала деп атайды.Қалашық 25 га 
жерді қамтып жатыр.Қамалдың бүрыштары 
дүниеніңтөрттарапына негізделіп салынған. 
Қабырғаларының биіктігі 3 метрге дейін 
сақталған.Қабырғалар жақсылап өңделген 
тастардан салы нған,солтүстік-ш ы ғы с 
қабырғасында кіретін есіктері болған,ішкі 
бөлігінде бүгінгі құрылыстың тек қалдықтары 
ғана сақталған.Барлық жерде кірпіштерді 
ң,керамикалардың,шынылардың, металл 
пластиналардың қалдықтары шашылып 
жатыр. Қамалдың оңтүстік бұрышынан 15-20 
метр аралықта 5-6 метр биіктікте , жоспарда 
дөңгелетіп салынған қүрылыс қалдығы 
кездеседі.Бүл құрылыс та жақсы еңделген 
тастардан салынған бұл құрылыс қарауыл 
мұнарасы болуы әбден мүмкін.Археологиялық

зерттеулер кезінде қамал алғашында 
керуен сарайы болып.кейіннен сыртын 
қоршай 13 қарауыл мүнарасы салынып,өз 
дәуірінің мықты қорғанына айналған.Уақыт 
өте келе қала гүлдене бастағаннан кейін 
демір мен мыс өндірісінің күрделенген түрі 
дамыған, ал қамалдың оңтүстік шетінде қыш 
бұйымдар күйдіретін бірнеше пештер, монша 
қалдықтары табылды.Сонымен қатар.Қытай 
елінен шыққан Лотос гүлі бейнеленген 
белдікке жапсырма табылған.бүл- қала да 
сауда ісінің дамығанының бір айғағы.Үмай 
ана бейнеленген лазуариттен жасалған 
әсем моншақтың табылуы.қалада қолөнер 
кәсібінің дамығанын білдіреді.Сонымен 
қатар,қару-жарақ,келемі 30 литр қыштан 
жасалған хум ыдысының табылуы да бұл 
жерде өз заманының мәдениеті біршама 
қалыптасқанын байқауға болады.

Бұл қала Самал, Саура - сайлары, 
Айрақты, Шерқала -  таулары жанында 
орналасқан. Сондай-ақ табиғаттың тылсым 
сырларының бірі -  шар конкрециялары 
шашылып жатыр. Бұл жер туризм саласын 
дамытуға қолайлы жер деп білемін. Қалаға 
Галкин экспедициясынан кейін.елбасымыз
Н .Ә .Н азарбаевты ң  «М әдени мұра» 
бағдарламасына орай А.АстафьевДСамашев 
сынды археологтар қазба жұмыстарын 
жүргізді.Алайда, бұл қала әлі де толық 
зерттелмеген.өз зерттеушісін күтуде...

Айзада Көлбаева,
химия мамандығының
1-курс студенті, ЖГФ

«Даналыңтың ңажеті жоң 
сыйлау үшін ананы...»

Күн болмаса, кім ерітер мұздарды, 
Ағашы жоқ таулар қандай ызғарлы. 
Жігіттерге жақсы сая болсын деп, 
Әуелерден жаратыпты-ау қыздарды,

- демекші шығыста: «Әйел бір қолымен 
бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді 
тербетеді» дейді. Қазақ әйелі бағзыдан 
даланы қорғаған, ерлермен бірге ерлік 
жасаған. Қазақ әйелі тек қана ошақ басының 
емес, бүкіл өмірін, ұрпағын сақтаған, ерліктің 
үлгісін көрсеткен. Бесік тербейтін, батырды 
есіретін, ұлтымызды сақтайтын, ертеңгі 
ерлерді өсіретін әйел, келін, ана! Осындай 
асыл жандарымызға арнап наурыз айының 
8-жүлдызы Халықаралық әйелдер мейрамы 
деп танылғаны белгілі.

Осынауайтулы мерекегеорай наурыздың 
6-ы күні тарих, экономика және қүқық 
факультетінің, есеп және аудит мамандығың 
3-курс студенттері Телепов Ә.Е, Мәмбет. 
Ж.Т., кураторы  Э .Н .Б ауд иярованы ң 
ұйымдастыруымен, есеп және аудит, қаржы 
мамандықтарының 1-Зкурсстуденттерінің 
қатысуымен кафедра оқытушыларына 
арнап «Даналықтың қажеті жоқ сыйлау 
үшін ананы...» атты мерекелік шара өткізді. 
Осы салтанатты шараны өткізер алдында, 
кафедра студенттері бір аптаның ішінде 
әр түрлі номинация бойынша мұғалімдерге 
дауыс берген болатын. Шара барысында 
дауыс қорытындылары шығарылып, әр

номинация бойынша оқытушыларға құрмет 
дипломдары мен гүл шоқтары ұсынылды. Әр 
номинациядан кейін студенттер құттықтау 
ретінде өз өнерлерін ортаға салып, бірі 
ән салса, бірі мың бұралып би билеп, бірі 
шетел және өз еліміздің әртістеріне пародия 
салып, бірі домбыра, баян аспаптарымен 
күй тартты. Шара соңында тарих, экономика 
және құқық ф акультетін ің деканының 
орынбасары Бактиярова А.Ж. мен есеп 
және қаржы кафедрасының аға оқытушысы 
Жангалиева Р.У. барлық әйелдер қауымын 
келе жатырған мерекелерімен құттықтап, 
өткізілген шарадан алған әсерлерімен 
бөлісіп, ұйымдастырушыларға алғыс айтып, 
шарамызды қорытындылады.

Адам баласын ешқашан сатпайтын бір 
ғана жан бар. Ол -  ана. Қүрметті аналар, ақ 
жаулықты әжелер, қыздар! Барлығыңызды 
бүгінгі 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын! 
Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын! 
Көктемнің күн шуағындай жадырап жүре 
беріңіздер!

Ә.Төлепов,
тарих, экономика және 

қуқық факультетінің, 
есеп және аудит мамандығының 

3-курс студенті, Н.Ә. 
Назарбаев атындағы 

иіекіртақы иегері

и регулярность поступления налоговых 
сборов в г.Уральск. И одновременно провести 
аттестацию налоговых работников, т.е. все 
ли они соответствуют своим занимаемым 
должностям.

Игра состояла из 5 раундов-заданий. 
Каждый раунд выдержан во времени.

1 раунд: Приветствие-визитная карточка 
команд.

2 раунд: Мини -  викторина (включала в 
себя вопрос-ответ).

3 раунд: Соотнести каждому из 5 
налогов свои элементы налогообложения. 
Во время подготовки ответов, студентка 
Чеснокова А. подготовила и выступила 
с презентацией «Необычные налоги». 
Пока команды готовились, болельщики, и 
члены жюри с удовольствием посмотрели 
презентацию.

4 раунд: Расчёт налога. Командам 
предлагается решить задачи по расчету 
налога на транспортное средство. Во 
время подготовки участниками заданий, 
од н оврем енно  проводился  конкурс  
болельщиков: им предлагалось разгадать 
ряд ребусов по тематике деловой игры. За 
правильно разгаданный ребус болельщики 
принесли своейкоманде 1-5 балла.

5 раунд: Мини - проект «Свой налог». В 
этом раунде студентам было дано на СРСП 
домашнее задание - придумать новый 
налог для пополнения бюджета и провести 
презентацию, опираясь на теоретические 
знания курса и применение этих знаний 
в жизненных ситуациях. Это задание на 
активизацию мыслительной деятельности

обучающихся.
Во время подведения итогов, было 

дано слово Филиповой Н.Г. Она отметила 
значимость проводимого мероприятия, 
высказала своё мнение по ответам команд, 
отметила команду «ТЕХ» в введении 
«Налога за вход в ночные клубы» и видео 
с опросом жителей г.Уральск по поводу 
фискальных чеков, рассказала о том, какие 
изменения будут приниматься в налоговом 
законодательстве.

После этого слово взяла преподаватель 
Другакова Л.А., она выразила слова 
благодарности организаторам и участникам 
игры и огласила результаты. Члены экспертной 
группы решили, что по игровым результатам
1 место заняла команда «Апельсин» - группа 
09208 специальности «Финансы», а команда 
«ТЕХ» группа 09206 специальности «Учёт и 
аудит» - почётное 2 место. Кроме того, было 
принято решение наградить Дипломами от 
Областного управления государственных 
доходов: студентку гр. 09208 Кдырову Айгуль 
за самое полное и отличное решение и 
студента группы 09208 Максот Нуржана как 
самого лучшего капитана.

Дипломы вручала Филиппова Надежда
Григорьевна -  начальник областного 

управления государственных доходов.
Все участники и организаторы 

данного мероприятия 
остались довольными!

Ст.преподаватель кафедры 
«Учёт и финансы» Скок Е.А.



С Ш Ж }
№ 4 (908) наурыз 201$ ж ы л

Нновациялық байқау

У н и в е р с и те т ім ізд е  ПОҚ арасы нда 
оқытудың инновациялық технологиясын 
енгізу бойынша байқау өтті. Ереже бойынша 
байқауды жыл сайын өткізу дәстүрге айналып 
келеді. Байқаудың I туры факультеттерде 
өткізіліп, жоғары бағаланған жұмыстар II турға 
яғни, университет деңгейінде ететін ашық 
байқауға жолдама алды.

II турға  ф акультеттерден 18 жоба 
ұсынылды.

Комиссия құрамында:
1. Ғ .Қ .Ж үсіпқалиева -  п .ғ.к., ОӘЖ 

ж өніндегі проректоры , комиссиясының 
төрағасы;

2. Р.Х.Латыпова -  п.ғ.к., оқу үрдісін 
ұйымдастыру және бақылау орталығының 
жетекшісі;

3. Б.К.Сагинова-э.ғ.к., қашықтан оқыту 
орталығының директоры;

4. Д .Г .Ғабд уллаев  -  а қп а р а тты қ 
технологиялар орталығының жетекшісі;

5. Қ .Т .Утегенова  -  п .ғ.д ., «Орыс 
филология» кафедрасының доценті;

6. А.Б. Медешова-п.ғ.к., «Информатика» 
кафедрасының доценті;

7. Р .Н .И спулова  -  п .ғ .д ., «Дене

тәрбиесін ің  теориясы мен 
әдістемесі» кафедрасының 
доценті;

8. К.М .Науанова -  
ф.ғ.к., «Дүниежүзілік тарих 
ж әне  ә л е у м е т т ік -с а я с и  
пәндер»  ка ф е д р а сы н ы ң  
доценті;

9. М . А . Ғ а л ы м о в
-  г . ғ . к . ,  « Г е о гр а ф и я »  
кафедрасының доценті;

10. К .Д .А й т к а л и е в а  -  ө н е р т а н у  
к., «Ө нертану және мәдени ты ны ғу»  
кафедрасының доценті.

11. В.К.Базарбаева -  «Орыс филология» 
кафедрасының аға оқытушысы, хатшы.

О қы туды ң инновациялы қ әд істер ін  
қолданудың қарқыны мен сапасын бағалау 
критерийлері 10 баллмен есептелді:

ж об аны ң нақты л ы ғы , ғы лы м и 
жаңашылдығы

ж о б а н ы ң  м а қ с а т - м ін д е т ін ің  
шынайылығы

инновациялы қ ө н ім н ің  - жоба 
қорытындысының нақтылығы мен дәлдігін 
анықтау

ұсынылған оқытудың инновациялық 
технологиясының әдістемелік қамтамасыз 
етілуінің сапасы

о қу  ү р д іс ін е  и н н о в а ц и я л ы қ  
технологияны енгізу дәрежесі (инновациялық 
технологиямен қамтылған оқу сабақтарының 
түрлері);

инновациялықтехнологияны қолдану 
барысында студенттердің білім сапасының 
артуы.

Жастыгын жалын шарпыган

Жастығын жалын шарпыған 
Жеңдік қой, арман не қурбым, 

Күркіреп күндей етті ғой соғыс.
(Қ. Аманжолов) 

Бейбіт аспанның тұнығын лайлаған, 
айрандай ұйыған ауылдың берекесін алған, 
ананы перзентінен айырған, сәбидіжетім еткен, 
әйелді жесір еткен сұм соғыстың аяқталғанына 
да міне, биыл тура 70 жыл. Тарих көшін алға 
сүйреп, зымыран уақыт тоқтаусыз зырласа 
да, өткеннің өзекті өртейтін өкініштері әлі де 
ұмытыла қоймақ емес... Ел басына бұлағай 
заман туғанда етігімен су кешкен, бес қаруын 
сайлап атқа қонған арда азаматтарымыз да 
мәңгілік ел жадында.

«Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды» дейді 
дана халқымыз. Отанымызға опасыздықпен 
шабуыл жасалған тұста, біздің өлкемізден де 
майдангерлердің сапына қосылып, жауымен 
бетпе -  бет келген жауынгер азаматтарымыз 
қаншама?! Біз оларды бірінен артық не кем деп те 
салыстыра алмаймыз. Алайда, тақырыбымызға 
Сырымныңтумасы Абдолла Жумағалиев арқау 
болмақ. Сонау XX ғасырдың 15 жылы шағын 
ғана Жосалы аталатын елді мекенде дүниеге 
келіп, Тәңірдің тарту еткен аз ғана ғұмырында

артына өшпес өлең мен 
өрнект і өнеге салып 
кеткен жауынгер тұлға -  
Абдолла Жұмағалиевтің 
туғанына биыл 100 жыл. 

... Иә, иә, Қасымның «Ақын өлімі туралы аңыз» 
поэмасына арқау болған майдангердіңтуғанына 
100 жыл.

Абдолла Жұмағалиев 1934-36 жылдары 
Орал педагогика институтында, 1936-38 
жылы ҚазПИ-де оқыған. 1938-39 жылдары 
Қызылорда сауда техникумында оқытушы, 
1939-41 жылдары Қазақ мемлекеттік керкем 
әдебиет баспасында редактор болған. 1941 
жылы шілдеде әскерге шақырылып, ¥лы Отан 
соғысында ерлікпен қаза тапты. Жұмағалиевтің 
алғашқы елеңі «Біздің еңбек» альманағында 
жарықкөрген. 1936-41 жылдары шығармалары 
республикалық баспасөзде үнемі жарияланып 
тұрды. Ол «Токиодағы дауыс», «Шығыс қызы», 
«Асан туралы аңыз» атты поэмаларында 
жастық шақ, адамгершілік, достық, бақыт, Отан 
тақырыбын көтеріңкі шабытпен жырлады. 
ІІІетел әдебиетінен Байрон, Лермонтов, Низами, 
Тоқтағұл шығармаларын қазақ тіліне аударды. 
Кейін ақынның әдеби мұралары «Таңдамалы 
өлеңдер»(1945), «Өшпесжалын»(1962), «Өлмес 
өмір дастаны»(1985) атты жинақтарында 
жарияланды.

Ком иссия  қоры ты нды сы  бойы нш а 
жоғары балл жинаған қатысушылар байқау 
жеңімпаздары атанды:

I дәрежелі орын - «Физика жэне 
математика» кафедрасының оқытушысы 
п.ғ.магистрі, Кажмуханова Г.Ш., аға оқытушы 
п.ғ.магистрі Искалиева А.У.

II дәрежелі орын - «Музыкалық білім» 
кафедрасының аға оқытушысы, доцент 
Кисметов Қ.Л.

III дәрежелі орын -  «Өнертану 
және м әдени-ты ны ғу» каф едрасының 
оқытушылары Насырова М.А., Сундеткалиева 
А.А.

Үздікжобалар 5 номинация бойынша алғыс 
хаттармен марапатталды:

1. «Шетел тілдер» кафедрасының п.ғ.к., 
доцент Латыпова Р.Х., «Орысфилология» 
кафедрасының п.ғ.к., доцент Даминова Л.К.

2. «Бейнелеу өнері және дизайн» 
кафедрасының оқытушысы п.ғ. магистрі 
Ф а й зу л л и н а  Э .Е ., «Ш етел  т іл д е р »  
кафедрасының оқытушысы ф .ғ.магистрі 
Дускалиева А.А.

3. « Ф и зи ка  ж ә н е  м а те м а т и ка »  
кафедрасының аға оқытушылары Джумашева 
А.А., Имангалиева Б.С.

4. Э к о н о м и к а  и м е н е д ж м е н т  
кафедрасының оқытушысы асс. проф., э.ғ.к 
Сулейменова Г.Н.

5. Дене тәрбиесі кафедрасының аға 
оқытушылары проф.БҚМУ Темиргалиева М.Х., 
Демченко Л.В.

Оқу үрдісін уйымдастыру және бақылау 
орталығы

Ақын туралы жаза берсек, жазар дүние көп
-  ақ. Айта берсек, естеліктер де жетерлік. ¥лтын 
сүйер ұлтжанды ұрпағы барда, Жұмағалиев 
есімі ұмытылмасы хақ.

«¥лы Отан соғысының70жылдығына-70 игі 
іс» шарасы барысында әрі жауынгер -  ақынның 
100 жылдығы қарсаңында университетіміздің 
қазақ филологиясы кафедрасында профессор 
Шарабасов Серікқали Ғабдешұлының ұйытқы 
болуымен наурыз айының 4-інші жұлдызында 
02303-топтың студенттері ұйымдастырған 
«Жастығын жалын шарпыған» атты шағын 
ғана әдеби сазды кеш тің куәсі болдық. 
Кеште ұстазымыз Серікқали Ғабдешұлы мен 
факультетіміздің деканы Абат Сатыбайұлы 
сөз алып, Абдолла Жұмағалиев женінде біз 
білмейтін біраз мағлұматтармен бөліссе, 1 -  
курс студенті, жас ақын Айкөркем Зинелова 
маржан жырын арнап, жерлесі Ләйлі Мақсотова 
баяндамасын оқып, Әлібек Жұмашев естір 
құлақтың құрышын қандырып «Кербез - керік» 
күйін күмбірлетіп, Тобанияз Наурызов «Мен 
қазақ қыздарына қайран қалам» әнімен 
жүректерді тебірентті.

Жансая Қойшыбаева,
филология факультеті, қазақ 

тілі мен әдебиеті мамандыгының 
02303 -  топ студенті

Кураторский час

Экстремизму -  НЕТ!

В ц е л я х  а к т и в и з а ц и и  
и н ф о р м а ц и о н н о й  р а б о т ы  с 
молодёжью по профилактике  
экстремизма в группе 03203 прошёл 
кураторский час на тему: «Опасность 
экстремизма».

Кураторски й  час начался  с 
вступительного слова куратора группы 
Поляниной О.Г., которая подчеркнула, 
что проблема экстремизма -  одна из 
самых актуальных в последние годы. 
Проблема, безусловно, сложная, так 
как до сих пор нет исчерпывающего

определения понятию 
« э к с т р е м и з м » .  
Н е р а з р ы в н о  
с в я за н н ы е  д р у г с 
другом политический, 
н а ц и о н а л ь н ы й  
и р е л и г и о з н ы й  
экстремизм являются 
всеобщей национальной 
угрозой.

Особое вниманиена 
кураторском часе было 
уделено религиозному 
экстремизму.

Б ы л и 
просмотрены ролики 
и короткометражный 
ф ильм «¥рланған 
балалық шақ», после 
чего прошло обсуждение 
и в ы с л у ш а н ы  
выступления студентов.

Студентка группы 
Рябинина Н. рассказала 

об основной цели религиозного 
экстремизма -  признание своей 
религии ведущей и подавление 
других религиозных конфессий через 
их принуждение к своей системе 
религиозной веры.

С т у д е н т к а  А у б а к и р о в а  А. 
инф ормировала собравш ихся о 
религиозно-политическом экстремизме, 
сторонники которого отличаются 
крайней нетерпимостью ко всем, 
кто не разделяет их политических и

религиозных взглядов.
Очень содержательными были 

выступления студенток Тимофеевой 
А., Чебаковой Д. Они отметили, что 
президент нашей страны Н.А.Назарбаев 
уделяет особое внимание проблеме 
религиозного экстремизма в Казахстане. 
В Послании народу Казахстана Глава 
государства заявил, что нам нельзя 
допустить, чтобы искренняя вера во 
Всевышнего подменялась агрессивным 
и разрушительным фанатизмом.

В завершении беседы студенты 
в ы с к а з а л и  своё  о т н о ш е н и е  к 
проявлениям религиозного экстремизма 
в современном обществе, внесли 
предложения по его недопущению, 
указали на рольучителя в решении важной 
социальной проблемы. По их мнению, 
лучший способ борьбы с религиозным 
экстремизмом -  профилактика. Важно 
не допустить вовлечения молодёжи во 
всевозможные сектантские группировки, 
которые умело манипулируют их не до 
конца сформировавшейся системой 
жизненных ценностей.

М н о г о  л ю д е й  о к а з а л о с ь  
вовлечёнными в секты из-за чрезмерной 
самоуверенности и любопытства. 
Именно эти качества привели их к 
трагическому концу.

Давайте не будем поддаваться этим 
искушениям!!!

И.К.Щербакова,
преподаватель 

кафедры «Иностранные языки»

26 марта состоялся круглый стол «Казахстан 
в Евразийском интеграционном проекте», 
котором приняли участие кафедра АНК 
ЗКГУ им. М.Утемисова, научно-экспертная 
группа АНК ЗКО, НОЦ изучения стран СНГ и 
Балтии Института истории и международных 
отношений СГУ им. Н.Г.Чернышевского, Фонд 
поддержки научных исследований «Мастерская 
евразийских идей» (г. Саратов, РФ), АНО 
«Содружество народов Евразии» (г. Оренбург, 
РФ), Информационно-аналитический центр 
Евразия-Поволжье, (г. Саратов, РФ) на базе 
факультета истории, экономики и права ЗКГУ 
им. М.Утемисова.

С приветственным словом выступил 
зам естител ь  председателя АНК ЗКО, 
заведующий секретариатом АНК ЗКО Капаков 
Гайса Хамидулович. В рамках круглого стола 
было подписано Соглашение о создании Научно- 
исследовательского консорциума «Процессы и 
перспективы Евразийской интеграции» между 
кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЗКГУ 
М.Утемисова, Информационно-аналитическим 
центром Евразия-Поволжье (г. Саратов, РФ), 
АНО «Содружество народов Евразии» (г. 
Оренбург, РФ).

На м е р о п р и я т и и  р а б о т а л и  д ве  
дискуссионные панели: «Геоэкономический 
и геополитический аспекты евразийской 
интеграции», модератором в которой выступил 
директор Центра стратегического развития и 
качества О.В.Юров, и «Казахстанский фактор 
в евразийских интеграционных процессах», 
модератор к. и. н З.К.Мухлисова.

¥лт бірлігі - үлы

бсійлық
Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы

1-наурызда ҚР Президентінің Жарлығымен 
құры лған  ҚР хал ы қтары ны ң  б ір л іг ін , 
ынтымақтастығын көздейтін консультативті 
кеңесші орган болып табылады. Осы 20 жылдық 
тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі 
өзгерістерді бастан кешірді. Осы жылдар 
ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
институционалды қ құрылымы нығайып, 
қоғамды ұйымдастырушы ретіндегі әлеуеті 
толысты. Бүгінде Ассамблея ел Президентінің 
төрағалығымен қызмет ететін Конституциялық 
орган болып табылады. Бұл бірегей институт 
еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа 
ұйыстыра отырып, Республикадағы тұрақтылықты 
сақтау мен ел дамуына елеулі үлес қосып келеді.

Осындайайтулы мерейтойғаарнап, 19-ақпан 
күні тарих, экономика және құқық факультетінің, 
есеп және қаржы кафедрасының оқытушылары 
мен 09304-топ есеп және аудит және 09306- 
топ қаржы мамандықтарының студенттерінің 
ұйымдастыруымен «¥лт бірлігі - ұлы байлық» 
атты шара өткізілді. Осы шарада студенттер 
Қазақстан Республикасындағы түрлі ұлттар 
диаспорасының салт-дәстүрлерін, ұлттық 
тағамдарын, өнерлерін көрсетті. Қазақстан 
Республикасында 130-дан астам ұлт пен ұлыс 
өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқандары белгілі, 
салтанатты шара еліміздің Әнұранымен ашылды. 
Шара басында еліміздің қарабайыр тұрғындары 
қазақтар, сонымен қатар орыс, грузин, өзбек 
және кәріс халқының ұлттық киімдерін киген 
студенттер осы ұлттардың кейпінде өздерін 
таныстырып өтті. Содан кейін әр халық өкілдері 
алдын-ала әзірлеп әкелген ұлттық тағамдарынан 
көрермендерге дәм таттырып, әр халықтың салт- 
дәстүрлерін керсетті. Шара соңында әр ұлт ез 
билері мен ән-шашуларын ортаға салып, әдемі 
билерімен, әндерімен көрермендердіңкөңілдерін 
кетеріп, кешті одан сайын ажарландыра түсті. 
Шара соңында кафедра меңгерушісі э.ғ.к М.К. 
Нұғманова және деканның тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Ж.М. Арыстанғалиева осы айтулы 
мерекемен барлығын құттықтап, шарадан алған 
әсерлерімен бөлісіп, осындай шаралардың әр 
адамның бойында өз Отанына деген патриоттық 
сезімдерін оятатынын айтты.

Ә.Е.Төлепов,
тарих, экономика және 

құқық факультетінің, 
есепжәне аудит мамандығының

3-курс студенті, Н.Ә.Назарбаев атындағы 
шәкіртақы иегері



№ 4 (908) наурыз 201$ ж ы л

|  Үлттық болмыс

Наурыз нақыштары
Тарихтың бір кезеңдерінде «Қазақ хандығы», «Дешті 

Қыпшақ», «Ғузиа» (Түркі қағанаты) және тағы басқа атауларға 
ие болған өлкемізді түркі нәсілді түрлі тайпалар өз Отаны 
ретінде мекен-жай еткен, өсіп-өнген. Зерттеушілерге сүйенсек, 
М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-турки» (Түркілер сөздігі) 
еңбегінде осы аймақтарда түрақтанып, қоныс еткен қырық тоғыз 
тайпаментайпалықбірлестіктердіңаты аталыпөтеді. Қазақстан 
аумағын және онымен шектес аймақтарды мекендеген өзгедей 
де түркі халықтарының ұзақ уақыттар бойына аралас-құралас 
өмір кешуі осы халықтардың әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерінде 
де өзіндік із қалдырған. Солардың бірі -  дүниенің жаңғырып, 
жасару мезгілі -  көктемді қарсы алу. Қазақтар, көптеген түркі 
халықтары, бұл орайда көктемнің алғашқы уақыттық белгісін «күн 
мен түннің», яғни жарық пен қараңғылықтың теңесу уақыты» 
деп таниды және қазіргі түсінігімізге сай 22 наурызда атап өтіп 
жүр. Қазақтарда әдет-ғұрпымызға тән бірқатар мерейлі күндер 
бар, бірақ Наурыз мейрамының орны ерекше.

Бүрынырақта тарихи-географиялықжағдайларға байланысты 
экономикасының басым бөлігі төрт түлік мал жағдайына 
тәуелді болған қазақтар осы Наурыз мейрамынан соң іле-шала 
көктеу мен жайлауға көшу қамына кіріседі. Мұның алдында 
Наурыз мейрамын үй-үй, жақын ауыл-ауыл болып атап өтетін. 
Келетін қонаққа арнап жеті түрлі дәмнен немесе жеті түрлі 
азық түрінен арнайы «наурыз көже» дайындалатын. Сонымен 
қатар осы мейрамға әзірлеп, сыйлы адамдарға арнап қыс 
соғымынан «наурыз сыбаға» сақталынған. Осыған орай халық 
арасында наурыздың «ұзынсары» деген атауы да болған. 
Сондықтан, «наурыз сыбағаны» кейде «узынсары сыбағасы» 
деп те атаған. Қыс қиыншылықты өткізген халық наурыздан, 
яғни Жаңа жылдан көп жақсылықтар күткен. Бір-бірінің үйін, 
ауылын аралағанда наурыз құрметіне арнап «ескіжыл есіркеді,

жаңа жыл жарылқасын» деп, үмітті тілектерін де білдірген. 
Сонымен қатар шаруашылыққа, адамның көңіл-күйіне, халыққа, 
мемлекетке қатысты «улыс аман болсын!», «ұлыстың ұлы 
күні құтты болсын», «ақ мол болсын!», «желі ұзарсын!», «көк 
кебейсін!» сондай-ақ «жаңбыр мол болсын!», «егін ырғын 
өссін!», «жайлаужайлы болсын!», «қоныс құт әкелсін!» сияқты 
және т.б. тілектерді білдіріп отырған. Наурыз мейрамында 
ауыл жиналып, көкпар тарту, балуан күрестіру, айтыс-толғау 
өткізу тәрізді іс-шаралар атқарылған. Сондай-ақ маңызды бір 
мәселе -  наурызға жете алмаған әруақтарға Құран оқылып, 
еске алынып отырған. Наурызға арналып жайылған дастархан 
басында сол ауыл-аймаққа ағайын-туғанға, тұрмыс-тіршілікке 
қатысты мәселелердің барлығы да түгенделіп, әңгіме арқауына 
айналған. Мысалы, күйеу келтіру, қыз ұзату, құда күту, жайлауға 
көшу, егін салу, т.б.

Қазіргі уақытта ата-бабадан мирас болып қалған Наурыз 
мейрамы көктем мерекесі ескі жаңа жыл басы ретінде жаңғыра 
түсіп халқымызбен бірге жасап келеді. Бұл реттегі бірер халықтық 
ұғымдар төмендегіше:

«Әз» үғымы. Халық «әз болмай, мөз болмайды» деген 
қанатты қағида қалдырған. Наурыз -  қасиетті ай. Шығыс күн есебі 
бойынша жылдың алғашқы айы. Наурыз -  шат-шадыманды ойын- 
сауық, той басы. Кей жерлерде «наурыз тойы» («наурызнама») 
аталады.

Наурыз көженің дәстүрлік, мерекелік, үлттық тағылымы -  
адамдарды жомарттыққа, ізгілікке, ұйымшылдыққа, татулыққа, 
бірлікке шақыру. Наурыз-тоқшылық күні. Қазан оттан түспейді. 
Әр үй наурыз көже істейді. Уыз қатырылады. Сорпа сапырылады. 
¥лыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. ¥лы кісіден бата 
алсаң, сонда олжалы жол болар... (Наурыз жырының үзігі); 
Наурызда алған батаның орны бөлек. «Уыз бата» тұрғысында

дәріптеледі. Жастар бұл күні үлкендерден бата алуға тырысады. 
Наурыз бата үлгісі: «Өркенің ессін!», «Әр күнің Наурыз 
күніндей берекелі болсын!», «¥лың-оңға, қызың-қырға қонсын!», 
«Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол!» «Айың тусын оңыңнан, 
жұлдызың тусын солыңнан», «Бақ берсін, Қыдыр дарысын!»; 
Наурыз тілек: Көк тәңірі нұрыңды аяма, Жер тәңірі ырысыңды 
аяма! Әділ жанды тағынан тайдырма, Әз халықты бағынан 
айырма! Басыма бас қос, жасыма жас қос, асыма ас қос!

Наурыз телі төл басы ретінде бағаланған. Төл басы 
сатылмайды, ешкімге сыйға берілмейді; Наурыз көк -  наурыз 
айында ұшып келетін көктем құсы, бақыт құсы қатарына қосады; 
Наурыз күні туғандарды халық бақытты, ерекше адамдар деп 
ұғынған; Наурыз шешек -  наурыз айында өсетін жапырақты 
түрлі-түрлі гүлді қауашақты әсем өсімдік(шөп). Майыныңдәрілік 
қасиеті бар. Әсемдік үшін үйде де өсіреді. «Қызыл кітапқа» енген 
сирек кездесетін бағалы өсімдік.

Наурызша -  наурыз айының ашық күндері түсетін қолдан 
жасағандай ерекше ою-өрнекті әрі жұп-жұқа қиыршық қар. 
«Наурызша» - алдағы жылылықтың белгісі; «Саумалық» - 
өлеңмен өрілген жақсы тілек. Адамдар саумалық айтып, бір 
ескі ыдысты сындырып, «жамандық кетсін» деп ырым жасаған; 
Мұхаррам-  араб тілінде «тыйым салынған» деген сөз. Ертеде 
шығыс елдері наурызды «мұхаррам» атаған. Мәнісі: осы қасиетті 
айда табиғатты ластауға, тәртіпсіздікке, ұрлыққа, ғайбат сөзге, 
ішімдікке тағы басқа жағымсыз істерге тыйым салынған. Наурыз
-  пәктік, адалдық күні: қателік кешіріледі, көңіл кірі өшіріледі. 
Жолсыздыққа тыйым болады. Ақ тілек сыйың болады. Әр үйде 
береке болады. Ойын-сауық мереке болады; «Самарқанның 
кек атасы» - наурыз күніне байланысты айтылатын терең 
мәнді сөз. Аңыз бойынша әйгілі астроном Ұлықбек (1394-1449) 
обсерваториясындағы көктасқа дәл 22 наурыз күні түскен күн 
сәулесінің жылуы тасты жібітеді-мыс.

Осыған орай біз де Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттікуниверситетінің үжымы мен студенттер 
қауымына Наурыз құтты болсын, еліміз аман болсын деп тілек 
білдіреміз. Сөз соңында, жыл басы -  Наурыздағы аталымдарды 
да қоса беруді жөн көрдік. Шынында дахалық дәстүрлері қашан 
да өмір тәжірибесінен туындап, қалтқысыз қалыптасады. Соның 
нәтижесінде қолданысымызға жаңа атаулар еніп, жас үрпақтың 
дүниетанымын кеңейтеді. Сол себепті төмендегідей халық 
даналықтарының студент жастар есінде жүргені абзал деп 
білеміз. Олар: жыл басында нұр жауған түн -  Қызыр түн; жыл 
басының алғашқы суы -  Қарғын; алғашқы қары -  Ақша қар; 
алғашқы күні-Члыс күні; алғашқыжелі-жыл айналып жеткен 
Алтын күрек; алғашқы төлі -  Дүбіраяқ; бірінші сүті -  Уыз; 
бірінш іқұсы-Нәуірізек; бірінші к ө г і-Бәйшешек; алгашқыасы
-  Наурыз-көже; алгашқы т ілегі-«Ауызды ақтан айырмасын, 
қызылды уақтылы көрсетсін»; алгашқы құттықтау сөзі
-  «Жасың қутты болсын!»; бірінші белгісі -  Көрісу; бірінші 
сый-тағамы -  Үйқыашар; алғашқы сыйлықтар -  Діреткізер, 
Селтеткізер; бірінші нышаны -  Саумалық айту; бірінші сәлемі
-  ¥лыс-бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ¥л ыс береке 
берсін, пәле-жала жерге енсіні 

А.С.Қыдыршаев,
филология факультетінің деканы, 

п.ғ.д., лрофессор

| Ритор-педогог

Шешендік
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің қазақ филологиясы кафедрасы 1934 жылы 
қүрылған. Кафедраның негізгі міндеттерінің бірі -  «педагогикалық 
шешендіктану» («педагогикалық риторика») атауын алған 
кәсіби бағыттағы оқу пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік 
жүйесін теориялық тұрғыда негіздеу, эксперименттік тұрғыда 
саралау. Кафедра қүрылымының басты концептуальды 
қағидалы үстанымы мұғалім мамандығының коммуникативті 
салаға бірден-бір қатыстылығына сәйкесті педагогикалық 
жоғары оқу орнының әрбір түлегінің еркін сөйлей білуіне, 
қарым-қатынас мәдениетінің білік-дағдыларын меңгеруіне, 
аудиториямен байланыс орната алуына (белгілі бір деңгейде 
аудиторияға әсер етуі) негізделеді. Педагогикалық шешендіктану 
оқу-тәрбие үрдісінде туындайтын сан түрлі коммуникативті 
міндеттерді шешуге даяр болу қабілеттерін қалыптастыруға 
қатысты мұғалімнің кәсіби коммуникативтік құзіреттілігінің 
негізін қалауы тиіс. Осы іспеттес қағидалар аясында жақында 
жергілікті баспалардыңбірінен университетіміздің профессоры 
А.С.Қыдыршаевтың ғылыми жетекшілігімен қазіргі мұғалімнің 
сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға арналған бағдарламалар 
жинағы жарық көрді.

«Педагогикалық шешендіктану» курсы мұғалімді 
кәсіби қарым-қатынасқа үйрету сынды нақты практикалық 
бағытқа ие. Баспа жүзін көрген бағдарламалар нүсқаларында 
аталмыш курстың мазмүны (нақтылы білім мен риторикалық 
ұғымдар негізінде қалыптастырылатын коммуникативті- 
риторикалық білік; риторикалық идеялар) айқындалады. 
Бағдарламалар интегративті қалыпқа ие. Бұнда курстың 
жалпы идеясына сай, яғни, мақсатты бағытта тиімді кәсіби 
қарым-қатынасқа үйретуге бағытталған түрлі тілтану (сейлеуге 
баулу) пәндерінің (сөйлеу мәдениеті, шешендіктану (риторика), 
прагмалингвистика, т.б.) материалдары қамтылған. Сол себептен 
де кафедра мүшелерінің, магистрлары мен магистрант- 
ізденушілерініңзерттеу жұмыстарында осы қарым-қатынастың 
ерекшеліктеріне баса акцент беріледі. Нәтижеде педагогикалық 
шешендіктанудың қалыптасу ерекшеліктері, оның негізгі 
категориялары айқындалып, педагог дауысының өзіндік 
ерекшелігі, педагогикалық жестілер, мұғалімнің сөйлеу мәнері, 
тыңдау мәдениеті, оқу мәдениеті, мүғалімнің сөйлеу стилінің 
интонациялық белгілері (мұғалім сезіндегі интонациялық 
стиль) таразыланып, сөйлеу мәдениетіндегі педагогикалық 
интонациялық стильдер жүйесі жіті зерделенуде. Сондай-ақ, 
мүғалімнің коммуникативтік әрекетінде маңызды орын алатын 
педагогикалық сөйлеу жанрлары саралана зерттелді. Мәселен, 
ақпараттық оқу диалогы, түсіндіру түріндегі монолог, түсіндіру

багдарламасы
мақсатындағы диалог, педагогикалық күнделік түзу, мұғалімнің 
оқушы әрекетін бағалау-таразылау бағытындағы сөзі, т.б. Бұған 
қоса мұғалім сөзіндегі жиі қолданылатын жанрлар, мәселен, 
ауызша әңгіме, салыстырмалы талдамалар, ата-аналарға 
арналған дәріс, педагогикалықтақырыптардағы пікіралмасулар, 
т.б.

Заман талабына орай жұмыс беруш ілердің, 
аңғарымпаз үздік оқытушылардың ұсыныстарына сәйкес 
жекелеген факультеттердегі оқу жоспарларының жетілдірілуі, 
бакалавриаттың ерекш еліктеріне орай қосымша жаңа 
мамандықтардың (маманданулардың) ашылуы жалпы 
шешендіктану, сондай-ақ, жеке шешендіктану курстарының, 
мәселен, журналист шешендігі, іскерлік қатынастағы шешендік, 
әлеуметтану, экономика, құқы қтану мамандықтарына 
арналған арнайы шешендіктану курстарын енгізуді, олардың 
бағдарламалар жүйесін талдап әзірлеуді күн тәртібіне шығаруда.

Кафедрадағы осы бағыттағы қолға алынған сан алуан 
жүмыстардың нақтылы нәтижелері де салмақты. Мәселен, 
«Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» 
(жоғары оқу орындарының гуманитарлық бөлімдері бойынша) 
тақырыбында докторлық диссертация (А.С.Қыдыршаев) 
қорғалды. Сондай-ақ, «Қазақ мектебінің VII сыныбында шешендік 
өнерді оқыту әдістемесі» (Ә.С.Мұқанбетқалиев), «Жоғары оқу 
орындарында «Педагогикалық шешендіктану» курсын оқытудың 
әдістемелікжүйесі» (М.Қ.Әжіғалиев) тақырыптарында кандидаттық 
диссертациялар қорғалды. Бұған қоса, жеті (М.Қ.Қарекенов, 
И.С.Сұлтаниязова, А.Ж.Аралбаева, З.Т.Мұхамедиярова,
З.Т.Тажіғалиева, Г.ГТұрғаналиева, А.Қ.Әбуғалиева) магистрлік 
диссертация қорғалды. «Шешендіктануды оқытудың ғылыми- 
әдістемелік негіздері» (2000), «Шешендікөнер», «Шешендіктану» 
(2004), «Шешен-лектор профессиограммасы» (2005), «Шешендік 
тағылымы» (2006), «Іскерлік шешендіктану», «Педагог 
мамандардың шешендік шеберлігін жетілдіру талаптары (2007), 
«Педагогикалық шешендіктану», «Кестелі шешендіктану», 
«Тілдік қатынас мәдениеті» (2008), «Шешендіктану: теориясы 
мен практикасы» (2012), «Шешендіктану» (екінші басылымы) 
(2014), «Шешендік өнер»(2015), т.б. монография, оқу құралы, 
бағдарламалар жарық керді. Бүгінгі таңда шешендік өнерге 
қатысты сан алуан тақырыптарда дипломдық, курстықжұмыстар 
әзірленуде.

Студенттерді оқытудағы эксперименттік-зерттеу 
тәжірибелері педагогикалық шешендіктану курсын жүргізуде 
инновациялық сабақтар фрагменттерінің, кинофильмдердің, 
телесұхбат, телехабарлардың, шеберлік кластарының, 
тақырыптықдөңгелекүстелдердің бейнежазбаларының ерекше

орын аларын байқатады. Осы реттегі оқу құралдары ғана қарым- 
қатынас үрдісінің дәл өзін, мұғалім мен оқушы арасындағы 
сөйлеу-сөйлесу әрекетін жан-жақты талдау нысаны түрғысында 
қарастыруға толық мүмкіндік береді. Демек, жоғары оқу 
орындарында және орта мектептерде шешендіктануды оқыту 
арнайы видеотека құруды және видеоәдістемелікталдамаларды 
жүйелі жүргізуді қажет етеді.

Кафедрада мектеп шешендіктануының (мектепте 
шешендік өнерді оқытудың) өзекті мәселелері де талдау 
нысанына ілігуде. Бүгінгі таңда бұл салада бағдарламалар 
жобалары (І-ХІ сынып) әзірленіп, І-ІІІ, У-ІХ, Х-ХІ сыныптарға 
арналған шешендіктану оқулықтарының нүсқалары даярлануда. 
Сондай-ақ, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дыңқазақфилологиясы 
кафедрасы (кафедра меңгерушісі З.Ж.Мүтиев) еліміздің 
жоғары оқу орындары мен мектептеріндегі шешендіктану 
оқытушылары үшін конференциялар мен семинарлар 
үйымдастырып, мектеп мүғалімдері үшін арнайы курстарды 
жүйелі өткізуде. Мәселен, «Қазіргі қоғамдағы және білім 
беру саласындағы шешендіктанудың өзекті мәселелері» 
(«Актуальные проблемы риторики в современном обществе и 
в сфере образования») тақырыбында республикалық ғылыми- 
практикалық конференция өткізіліп, онда «Қазіргі қоғамдағы 
шешендіктану: тарихы, философиясы және практикалық 
қажеттілігі», «Жоғары оқу орындарындағы шешендіктану: 
педагогикасы, психологиясы және әдістемесі», «Қазақ 
мектебіндегі шешендіктану: теориясы, оқыту технологиясы 
және тәжірибелік мәні» атты секциялар жұмысжасады. «Кәсіби 
іскер маманның ауызша сөйлеу арқылы әсер ету моделі», 
«Шешендік -  педагог көркі», «Шешендіктану сабағының 
фрагменттері» тақырыбында шеберлік кластары ұсынылды. 
Кафедра жанынан Сырым Датұлы атындағы шешендік 
өнерге баулу бірлестігі құрылып, «Шешендік мөктебі» (Школа 
ораторского искусства -  зсһооі оіогаіогу) жаршысы ай сайын 
жарық көруде. Бүгінгі таңда кафедра жанынан магистратура 
ашылып, табысты жұмыс жасауда. Ал мұның бәрі профессор 
А.С.Қыдыршаевтың коммуникативтік-риторикалық бағыттағы 
шешендікөнермектебініңтұжырымдамасы аясында теориялық 
ізденістерді кеңейтуге, дамытуға толық мүмкіндік береді. Ал 
үсынылып отырған бағдарламалар жинағында ғалым мектебінің 
осы бағыттағы кейбір тұжырым-түйіндері берілген.

Самал Демесінова.

«Шешендік мектебі» («Школа ораторства» - «ЗсһооІ 
оТ огаіогу») жаршысының жауапты редакторы - 
А.С.Қыдыршаев,тілшілері-АғисаРақымғалиева, «ФҚТ», 
02305-топ, Мөлдір Серікқалиева, «ФҚТ», 02205-топ
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Әз Наурыздың қарсаңында 18-інші 
наурызда жылдар бойы улағатты устаздық 
қызмет атқарып келген, әрі спорт ардагері 
ерекше устаны мы  болған самбодан  
КСРО спорт шебері Исмағулов Қамеш 
^смағ^ццщьіньщ^Тб^^кылдыі^^^яеЕейтойы^

университет басшылығы тарапынан  
аталып өтті.

Қамеш ағамыз бала кезінен күреске құмар 
боп есіп, сан миллиондаған адамдардың 
назарын аударған спортқа бар ғұмыр жолын 
сарп етіп, спортшы шәкірттер тәрбиелеуге 
арнаған кәсіби білікті маман. Осылайша 
өзін ің табандылығының, ерінбей еңбек 
етуінің арқасында бала кездегі арманына 
қол ж е тк із ге н . Б ізд ің  ун и в е р си те т  
табалдырығындажұмысжасайжүріп, тұңғыш 
рет самбо күресінен секция ашып, спортқа 
қызығушылығы мен қабілеті бар студенттерге 
бағыт-бағдар беріп, шеберліктерін шыңдап, 
кептеген спорт саңлақтарын жаттықтыруға 
орасан зор үлес қосқан. Ол өз шәкірттерінің 
бойында ұлтты қ спорттың сан қырын, 
техникасы мен тактикасын шебер ұштастыра 
білген білікті бапкер. Осы қатарда Қамеш 
ағамыз 50-ге жуық спорт шеберлерін, 100- 
ден аса жоғары разрядты спортшыларды 
дайындаған.

Кәсіби жоғары білікті маман, спорт саңлағы 
Қамеш ағаның кейінгі буынға берері мол. 

«Адамды адам еткен-еңбек» қағидасын қатты 
ұстанатын Қамеш ағамыз зейнеткерлік жасқа 
жетсе де, қызметінен қол үзбей, өзінің өмірден 
түйген тәлім-тәрбиесі мен бай тәжірибесін 
студент жастардың санасына сіңіріп жүрген

ардагер ұстаз.
Құрметті Қамеш Исмағұлұлы М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ДТОТмӘ кафедрасының 
оқытушылары, олардың - кебі С ізд ің 
шәкірттеріңіз еңбегіңізді жоғары бағалап, сізді 
ұстаз ретінде сыйлап, құрметтеп, осы уақытқа 
дейінгі жастық екпініңіз бен қуатыңызға таң 
қалады.

Аталған мерейтойға Қамеш ағамен 
бірге батысқазақстандық спортты дамытуға 
облыс спортының мәртебесін дүниежүзілік 
аренеда асқақтатуға, бәсекеге қабілетті, 
білікті мамандар мен кәсіби спорт шеберлерді 
даярлауға үлесін қосып жүрген әріптестері де 
келіп, жылы лебіздерін білдірді.

Құрметті Қамеш Исмағұлұлы, Сізді осы 75 
жас мерейтойыңызбен кафедра ұжымы атынан 
шын жүректен құттықтап, мықты денсаулық, 
еңбекте ж етістіктерге  жетіп, спорттағы 
шәкірттеріңіз көкф кілімді тоздырып, желбіріген 
көк туымыздың астында әнұранымызды 
шырқап, патриоттық рухта тәрбиелене берсін 
деген игі тілегімізді білдіріміз.

ДТОТмӘ кафедрасының магистрі
С.Ж.Бахтиярова

Мир без границ

Моя любимая Италия

Италия - классическая страна для туристов. 
Посмотреть все достопримечательности 
когда-то могущественной Римской империи за 
короткий период просто невозможно. Поэтому 
тот, кто побывал здесь хотя бы раз, будет 
стремиться вернуться в Италию вновь.

Кроме бесчисленных памятников культуры 
и руин древнеримской цивилизации, страна 
обладает прекрасными природными условиями
- белоснежными склонами альпийских гор, 
прекрасными пляжами адриатического 
и ср е д и зе м н о м о р ско го  побереж ий и 
очаровательными озерами севера. Если цель 
поездки в Италию - экскурсионная программа, 
то время года для посещения - любое. Если 
естьжелание совместить экскурсии с пляжным 
отдыхом, то предпочтительнее период с мая по 
сентябрь включительно. Горнолыжные курорты 
Италии открыты для туристов круглый год.

Государственным языком является

итальянский. Английский, французский и 
немецкий языки понимают почти во всем 
бизнесе, связанном с туризмом.

Так случилось, что моя жизнь стала связана 
с этой прекрасной страной ещё несколько 
лет назад. Первый раз моё посещение 
Италии и конкретно острова Сардиния 
было ещё в 2005 году. Цель поездки была 
связана конкретно с моей профессиональной 
музыкальной деятельностью как пианистки 
и аккомпаниатора. В марте 2005 в городах 
Сассари и Олбия состоялись сольные концерты 
профессора Венской консерватории - 
австрийца-скрипача Гернота Винишхоффера, 
которому я аккомпанировала. После этих 
концертов, спустя несколько лет я получила 
приглашение от директора ассоциации 
камерной музыки, профессора фортепиано, 
директора фестиваля Велия -  Фестиваль 
принять участие в концерте и мастер-классах 
по фортепиано. Летом 2011 года, в момент 
проведения фестиваля, в момент обучения 
на мастер-классах я начала освоение и 
изучение итальянского языка, в который 
влюбилась сразу, как и в саму страну. Так, 
помимо моей музыкальной профессиональной 
деятельности и обучения на мастер-классах 
по фортепиано -  родилась серьёзная идея 
овладеть итальянским языком, но уже на 
серьёзном профессиональном уровне. 
Вернувшись в мой родной город Уральск, я 
обучалась индивидуально 2 года в учебном 
центре «Профессионал» у Потлова Виктора 

Александровича -  старейшего преподавателя 
итальянского и немецкого языков, получила 
сертификат. К сожалению, в 2013 году летом 
Виктор Александрович ушёл из жизни.

В 2013 и 2014 году я также посетила Италию 
во время своего летнего отпуска и обучалась 
на курсах интенсивного итальянского языка, 
сдав экзамены и получив сертиф икат 
Международного уровня в городе Форио, 
который находится в Неаполитанской Ривьере 
на острове Искья. На этот раз мой уровень 
после сдачи экзамена оценен уровнем А2 -  В1
-  (продвинутый уровень итальянского языка).

0 6  Италии можно р а сска зы ва ть  
бесконечно. Это сказка, длиною вжизнь...

Это красота и музыка, романтика и счастье, 
это любовь и радость... Моря Италии, её 
острова -  это особенная красота... Тирренское 
море, Адриатическое море, Лигурийское море... 
красивые пейзажи, острова... В прошлое лето я

посетила юг 
Италии, где 
проходили 
мои занятия 
на курсах. И 
конечно на 
в ы ходны х 
я посетила 
с а м ы е 
сказочные 
места юга 
Италии -  это Амальфитанское побережье, 
города Позитано, Амальфи, Сорренто, атакже 
знаменитый неописуемый остров Капри.

В Сорренто мне удалось попасть на 
музыкальный фестиваль Зоггепіо МизісаІ, 
который проходил прошлым летом в 
Консерватории Санта Марии Делле Грацие 
(Сопзегуаіогіо сіі Запіа Магіа РеІІе Сгагіе сіі 
Зоггеп(о). Это был неописуемый восторг 
слушать музыкальный итальянский фольклор 
в исполнении профессиональных музыкантов 
фестиваля в красивом и таком знаменитом 
городе Сорренто, который находится близ 
острова Капри.

Цель моей поездки на время всего летнего 
отпуска была выполнена. Отдых, обучение 
итальянскому языку на профессиональном 
уровне и получение сертификата -  всё это 
осуществилось. Но в будущем я не собираюсь 
останавливаться на достигнутых результатах 
в овладении итальянским языком и собираюсь 
совершенствовать свои знания.

Начальный уровень итальянского языка 
является необходимым для студентов 
специальности «Вокальное искусство» 
факультета культуры и искусств. Студенты 
поютарии, романсы, сцены изопер итальянских 
композиторов. Для профессионального 
исполнения нужно правильное произношение 
и понимание текста. Для этого в моих планах 
в скором будущем разработать элективную 
программу по начальному уровню итальянского 
языка на кафедре «Вокал и инструментальное 
искусство» в помощь нашим студентам в 
учебном процессе.

Эллина Потиченко,
старший прөподаватөль кафедры 

«Вокал и инструментальное
искусство» ЗКГУим. М.Утемисова

Сендер-дағы ел- 
жұрттың ардағысың, 

Ш а р ы қ т а ! 
Ш а р т а р а п қ а  
с а м ғ а  қ ұ с ы м  !

Жерімнің қасиеті 
дем берген  -  ау, 

Ә р к е з  б и і к  
а б ы р о й ы ң , 
а р  - н а м ы с ы ң !

Серіков Нұрбол 
Нәсіпкерейұлы 1993 
жылы БҚО Казталов 
а уд а н ы  А қ п а т е р  
ауылында дүниеге  

келген, 2011 жылы Ақпатер орта жалпы білім 
беретін мектебін бітіріп ез тандауы бойынша осы 
жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
м ем лекеттік уни верситет ін ің  педагогика 
факультетінің Дене шынықтыру және спорт 
мамандығына грант негізінде оқуға қабылданды. 
Оқужылыныңбасынан-ақоқуға деген ынтасымен, 
қабілетімен көзге түсті. Университет қабырғасында 
білім алажүріп, сабақтан тысуақытында қоғамдық 
іс-шараларға белсене қатысып, нәтижесінде 
жүлделі орындардан көрініп келеді.

Өзінің тынымсыз еңбегінің арқасында самбо 
күресінен ҚР Спорт шебері атағына қол жеткізді. 
Оқумен қатарспорттыжанынасерікеткен Н¥РБОЛ 
еңбекқорлығымен табандылығының арқасында 
көптеген республикалық, халықаралықдеңгейдегі 
жарыстарға қатысып, биік белестерді бағындыра 
білді. Айта кетсек күні кеше 2015 жылдың 25-26 
қаңтар күндері Назарбаев жүлдесіне арналған 
әлем кубогі чемпионатында жүлделі 2-ші орынға 

ие болды.

Келбай Темірлан 
Нұртасұлы 1995 жылы
19 маусым күні БҚО 
Бөрлі ауданы Ақсай 
қаласында дүниеге 
келді. 2001жылы Ақсай 
қаласында №2 жалпы 
орта б іл ім  беретін 
м е кте б ін д е  о қы п . 
2008жылы 7-сыныпта 
СДБАМОМИ-на оқуға 
түсед і. 2013 жылы
11-сыныпты бітір іп, 

сол жылы БҚМУ-ға 
Денешынықтыру және спорт мамандыгына грант 
негізінде оқуға түседі. Ол алғаш рет дзюдо 
үйірмесіне 2006 жылы барады. Алғашқы бапкері 
Каженов Қасым Маратұлы. Ал спорт мектебіндегі 
бапкері Төлегенов Мерлан.

Ол өзінің алға қойған мақсатының арқасында 
қазіргі кезде ҚР Спорт шебері атағына ие 
болды. Сонымен қатар талай жеңістермен, 
биіктіктерді бағындырып кележатқан спорт сүйер 
ұландарымыздыңбірі Көлбай Темірлан ағымдағы 
жылдың 27-қаңтар және 1-наурыз аралығында 
Атырау қаласында өткізілген Дзюдо Күресінен 
Жастар арасында Қазақстан Республикасының 
Чемпионатыңда 90 Келі Салмақ Дәрежесіңде 
БІРІНШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ.

Осындай ел мерейін, ер абыройын асқақтатар 
биіктерден көрініп, намысты ту етіп жүрген 
спортшыларымыздың алдағы уақытта да жеңісті 
жолдары жемісті болғай демекпіз .

Самбошылар мықты біздің ойында,
Алып ұрар салып ала қойынға.
Күрескенде дес бермеген бабамның,
Қаны қалған тасып тұла бойында.
Күрес деме қызар қазақ, шаршы алаң 
Жігерлендір қайрат алсын барша алаң. 
Жауырыныңжер көрмеген қазағым, 
Тамсансыншы тек сендерге барша жан.

Акжаркын Жетмекова,
педагогикалық факультетінің 
дене иіынықтыру және спорт 

мамандыгының
2 курс студенті
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