
Жастар қуатты  Қазақстан цшін! чч

2 сәуір күні Орал қаласында 
«Жастар қуатты Қазақстан үшін» 
атты ел президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тікелей 
қатысуымен республикалық 
форум өтті. Елбасымен 
қоса аталған форумға 
Қазақстан даңқын асқақтатып 
жүрген спортшылар, өнер 
майталмандары, жас ғалымдар, 
облысымыздың жалындаған 
жастары, білімді оқушылары мен 
студенттері қатысты. Солардың 
ішінде М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінен 315 студент 
қатысып белсенділіктерін
танытса. Аталған университеттің 
“Құқықтану” мамандығының 4-ші 
курс студенті Қойланова Гүлнар 
Сәдуақасқызы Елбасы алдында 
сөз сөйлеу құрметіне ие болды.

Жалғасы 2 ші бетте

Денис Тен: 
к у м и р  и 
п ростой  

парень

2  с т р .

«Н о к т а га
басы

сыйльаган»

3 -б е т

«Заполіни  
м ен я  

солдатолк»! 
8  с т р .

«Пвтат
стоаетье наа 

Уралом...»

16 с т р .

Серебро 
в  ч е с т ь  
Великой  
Победы!

16 с т р .

«Наварваев -  
наш Превидент!»

26 апреля в республике прошли 
внеочередные президентские выборы. 
В них участвовали три кандидата. 
Действующий президент Нурсултан 
Назарбаев был выдвинут партией 
«НурОтан». Секретарь Центрального 
комитета Коммунистической
народной партии Казахстана (КНПК) 
Тургун Сыздыков — партией и 
председатель федерации профсоюзов 
Казахстана Абельгазы Кусаинов стал 
самовыдвиженцем.

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев поблапэдарил граждан 
страны за подцержку, а также партию 
«Нур Отан», которая выдвинула его 
кандидатуру на пост главы государства.

На городской площади в Уральске 
молодежь провела флеш-моб в 
ознаменование победы в выборах 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА. В актовом 
залездания партии «НурОтан» партийцы 
и молодежное крыло «Жас Отан» в 
основном из числа студентов, в том 
числе студентов ЗКГУ им. М.Утемисова, 
собрались на праздничное собрание. 
Это была победа всех тех, кто голосовал 
за Н.Назарбаева.

Торжество стало актом единения 
народа со своим Президентом, 
поддержки политики преобразований 
на пути к прогрессу и процветанию 
Казахстана.
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Денис Тен: кумир и простой парень
В Уральске состоялся форум «Молодежь за с и л ь н ы й  Казахстан», в котором приняли участие лучшие 

из лучших: представители сферы искусства и культуры, научные деятели, спортсмены. Лидер Нации 
Нурсултан Назарбаев встретился с опорой будущего нашей страны - молодым поколением Казахстана. В 
числе прибывших гостей был прославленный спортсмен, призер Зимних Олимпийских игр в Сочи фигурист 
Денис Тен. По приглашению руководства он посетил наш университет.

Все казахстанцы знают эту известную 
личность и все болели за него на олимпиаде. 
Денис Юрьевич Тен родился 13 июня 
1993 года в городе Алматы. Казахстанский 
фигурист, выступающий в одиночном разряде, 
заслуженный мастер спорта Республики 
Казахстан, бронзовый призёр зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Серебряный

медалист Чемпионата мира по фигурному 
катанию 2013 г., бронзовый призёр Чемпионата 
Мира 2015 года, чемпион четырёх континентов 
2015 года, чемпион VII Зимних Азиатских 
игр, многократный победитель различных 
международных турниров под эгидой 151), 
трехкратный чемпион Казахстана. Член 
Профессионального Президентского Клуба

«Астана». По состоянию на 7 декабря 2014 года 
занимает 2-е место в рейтинге Международного 
союза конькобежцев.

Как позже выяснилось, у Дениса был 
еще и личный интерес посетить ЗКГУ им. 
М.Утемисова. Перед поездкой он узнал, что его 
родной додушка, которого он никогда не видел, 
окончил в свое время наш вуз. Как он позже

написал в соцсетях: «Представьте, каково это 
ходить по земле, где когда-то ходил дедушка, 
или посещать аудитории, где когда-то обучался 
он? Трогательно, скажу я вам. Мне представили 
документы о его обучении, справку, личное дело 
и др. Настоящие исторические артефакты!» 
Ректор ЗКГУ А.С.Имангалиев пожелал 
прославленному спортсмену успехов в его 
карьере.

После встречи с руководством университета 
Денис Тен пообщался со студентами. 
Конференция с Денисом прошла на веселой 
позитивной ноте. Он оказапся очень открытым 
и простым парнем, ни капли «звездности» при 
его всемирной известностиі Он ответил на все 
вопросы, которые были заданы студентами. 
Даже на каверзные вопросы от студентов 
факультета физвоспитания о питании и 
химических добавках он ответил прямо и 
честно, что пробовал, но результата не заметил. 
Сейчас придерживается правильного питания 
исключительно из натуральных продуктов. 
Отметил, что всех высот он достиг лишь 
своим трудом и своими стараниями, так как ни 
«связей», ни денег у него не было.

Вопросов было много. Отвечал Денис 
интересно, развернуто, своей богатой, 
насыщенной эпитетами и цитатами речью ломая 
стереотипоспортсменах.какмалообразованных 
людях. Он свободно владеет английским - это 
является прямым доказательством высокого 
уровня образованности, интеллигентности, 
развитости. О таких в народе говорят: «Сегіз 
қырлы, бір сырлы» (талантливый человек 
талантлив во всем).

В завершении встречи Денис высказал 
слова пожеланий: «Успехов и процветания 
вашему светлому городу!»

Студенты были вдохновлены встречей, 
переполненные положительными эмоциями. 
Это были гордость за свое поколение, радость 
встречи с успешным спортсменом. Он вселил 
веру в себя, возможность покорения всех целей. 
Студенты были благодарны организаторам 
Форума за редкую возможность пообщаться 
с кумиром, выслушать его советы, напутствия, 
слова поддержки.

Юлия Зинина,
студентка 1 курса филологического 

факультета

Ж астар қуатты  Қазақстан цшін
Жалгасы. Басы 1-ші бетте

Форумда өз үлестерін қосңан 
студенттерімізбен алган әсерлері 
жайында бірер сөзге тартқан 
болатынбыз:

Қойланова Гүлнар, «құқықтану» 
мамандығының 4-ші курс студенті:

-Аталмыш форумда: «Нұрсұлтан 
Әбішұлының және мыңдаған керермен, 
танымал жұлдыздардың алдында сөз 
сөйлейсіз» деген хабарды естігенде өте қатты 
қуандым. ҚР барлық азаматтары, «елім» деп 
жүрегі соққан жалынды жастары Елбасының 
қолын алып, оның тілегін естігісі келеді деп 
сенемін. Болашағына үлкен мақсаттар қоя 
білген жастар көшбасшымыздың соңынан 
еріп, еліміздің игілігі үшін еңбек еткен 
адамдардың барлығы елбасымен кездескісі 
келеді деп есептеймін. Мен де мектеп кезінен 
бастап аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлымен 
кездесуді армандадым, осы арманыма өз 
талпыныс, жігерімнің арқасында жеттім деп 
ойлаймын. Құдай қаласа бәрі ойдағыдай 
өтеді деймін. Әрбір өміршең қоғам үшін 
ұрпақтардың үзілмейтін байланысы, 
олардың түсіністігі мен әрекеттестігі ерекше 
маңызды. Елбасы бізді барлық жағынан да 
қолдау көрсетіп жатыр. Мол өмірлік тәжірибе 
жинақтап, нағыз патриот болып, ертеңгі 
күннің жасампаз күшіне айналуымыз керек. 
Адамның кім екендігін айқындайтын - еңбегі. 
Өмірдің өзі оның ойлау қабілеті негізінде мол 
мүмкіндіктер беретінің ұқтым. Сондықтан 
бәріміз білімге ұмтылып, биік белестерді 
бағындырудан тайынбайық!

* * *

О ралхан Ж анакова, физика- 
математика факультетінің физика 
мамандығының 2-курс студенті:

-Мен осы Республикалық Форумға 
қатысушы жастардың бірімін. Ресми 
деңгейде еткізілген республикалық форум 
күллі жастарға асқан жігер мен үлкен сенім 
бере білгенін айта кеткен жен-ақ. Қадірменді

елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
барша жастарды кемел келешегіміз» 
Болашақ жастардың қолында!» деп аса 
сенім арттатындығын айтқанда, менің 
алған әсерім өте ерекше болды. Форум 
барысында елбасымыздың барша жастарды 
қолдауын анық көруге болады, мен осындай 
елбасымыздың саясатына ризашылығымды 
білдіремін. Өйткені елбасымыз әрбір 
өскелең ұрпаққа жағдай жасап беруде. 
Барша жастарды еңбексүйгіштікке, елім, 
жерім дейтін Отансүйгіштікке, жоғары 
білімділікке шақырады. Әлбетте осындай 
қуатты Қазақстанымыз елбасымыздың 
арқасында. Сондықтан мен болашақта ҚР 
азаматшасы ретінде еліміздің өркендеуіне 
ез үлесімді қосамын. Елбасымыз айтқандай 
бірлігіміз берекелі, тірлігіміз мерекелі ал 
ынтымағымыз жарасқан ел болайық ағайын! 

* * *

М е й р а м б е к  
С ы д ы қ о в ,
« ф и л о л о г и я :  
қазақ тілі»
м а м а н д ы ғ ы н ы ң  
2-курс студенті: 

-Жеке басыма 
форум ете
керемет әсер 
қалдырды. Маған 
е л б а с ы м ы з д ы ң  
өзіне деген,
халқында деген 
үлкен сенімі
анық байқалды. 
Ж а с т а р д ы ң  
е л б а с ы м ы з ғ а  
құрмет қошеметі 

ерекше болды. Осындай көреген 
басшысы бар елдің, еңсесі биік, болашағы 
жарқын екені шындық. Әлі талай белесті 
бағындырып, озық отыздықтың қатарынан 
табылатынымыздың айғағы осы ел мен 
елбасының бірлігі, жастардың жігері.

* * *

Н ұ р ғ а л и е в  
Сұңғат, тарих,
экономика және құқық 
факультетінң 2-курс 
студенті:

-Мен осы
р е с п у б л и к а л ы қ  
форумға мыңдаған 
с т у д е н т т е р д і ң  
арасынан суырылып 
шығып қатысқаныма 
өте қуаныштымын. 
Дайындық кезінде 
ш а р ш а ғ ы н ы м н ы ң  
бәрін елбасыны 
көргенде ұмытып 

та кеттім. Мені 
қызықтырған Президентіміздің елдің болашақ 
білім беру саласы, білім саласына қатысты 
айтылған ойы. Елбасымыз жастарға көңіл 
бөліп, ел болашағы жастар екенін айтқанда 
езіме деген сенімім арта түсті. Болашақ 
заңгер ретінде мен де еліме өз үлесімді 
қосқым келеді. Болашағымызға бағдар етіп, 
ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін 

идеясы бар
көшбасшымыз барда 
Тә уе л с із д і г ім і з бе н  
бірге халқымыз
мәңгілік мұратына қол 
жеткізеді деп сенмін.

• *  *

А қ н у р 
Г а б д у л л и н а ,
ж а р а т ы л ы с т а н у -  
г е о г р а ф и я  
ф а к у л ь т е т і н і ң  
б и о л о г и я  
мамандығының 1-курс 
студенті:

- Е л б а с ы н ы ң  
тікелей қатысуымен 

еткен, Республикалық "Жастар қуатты 
Қазақстан үшін" атты форумы өтті. Шыны

керек еліміздің тірегі Нұрсұлтан Әбішұлының 
бет жүзін шамалы ғана арақашықтық 
аралығында болса да шын өмірден бірінші 
рет көрдім. Мен үшін бұдан асқан бақыт 
жоқ секілді! Еліміздің көркеюіне, үлкен 
үлкен белестерден көрінуіне, халқымыздың 
тату-тәтті өмір сүруіне, ауызбіршілігіне, 
барлығымыздың бақытты әрі тыныш өмір 
сүруімізге себепкер болған бұл ұлы тұлғаны 
мен ешқашан үмытпаймын! Және де онымен 
бірге бір уақытта өмір сүріп жатырғаныма 
қуаныштымын!

Қандай сайлауда да Біздің, яғни 
Қазақстан жастарының таңдауы айқын!

Біз елімізді сүйеміз! Біз еліміздің 
болашағымыз! Біз Мәңгілік елдің көркеюіне 
үлес қосамыз! Бір отан! Бір тағдыр! Бір 

елбасы!
* * *

И р и н а 
Ж о л а м а н о в а ,
мәдениет және 
өнер факультетінің 
кітапхана ісі
м а м а н д ы ғ ы н ы ң  
1-курс студенті :

- Б ү г і н г і 
р е с п у б л и к а л ы қ  
форумда алған 
әсерім өте
керемет! Өйткені, 
Е л б а с ы м ы з  
Н ұ р с ұ л т а н  
Ә б і ш ұ л ы 

Назарбаевпен, сондай - ақ елімізді 
әлем сахнасында паш етіп жүрген 
спортшыларымыз бен өнер жұлдыздарын 
көру мен үшін мақтаныш. Елбасының мәңгілік 
ел саясаты көне түркі дәуірінен бастау 
алды десек, сол саясатты күні бүгінге дейін 
үздіксіз жалғастыру - Елбасының көрегендігі 
мен біліктілігінің арқасы. Осындай игі 
істердің нәтежесінде еліміздің экономикасы 
қарқынды дамып келеді. Баршаңызды 
26-сәуір сайлау күні Елбасымызды қолдап , 
дауыс беруге шақырамын.

Сухбаттасқан: Ақсана Ғазизқызы, 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандыгының 

2-курс студенті
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«Нокшага басы сыйлкаган»
23 сәуір куні облыстық Қазақ драма театрында «Ноқтаға басы сыймаған» атты драмасының 

сахналануына орай арнайы келген Бауыржан Момышулының келіні Зейнеп Ахметова апаймен 
кездесу кеші өтті.

«Қайын атаның кебісіне аяқ суқпау, қайын ененіңтөсегіне отырмау»деген сөзді жадына сақгап, 
келіндік міңдетін өтеген Зейнеп апайдың жастарға айтары мол, біз үлгі тұтарлық жан. Атасының 
сөзімен «Мен, өлсем де тірілердің арасында жүрем, қайда барсанда алдарыңнан шығам» деп 
айтушы еді. Міне, мен бүгін сіздермен жолығуым атамның арқасы. Атам өмірден өтсе де, еске 
апып отыратын урпағы мен халқы бар деді. М.Өтемісов атыңдағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің филология факультетінің студенттері Зейнеп Ахметоваға сурақтар қойды.

-Бауыржан Момыиіұлы туралы оңиғалар, 
әңгімелер айтып берсеңіз?

-Атамыздың қолына көшіп келген бойда 
сәтсіздік болған. Бұрындары үйге қанша 
келсем де атамның кабинетіне кірмейтінмін. 
Үйде атамның әйелі болатын. Сол кісіден 
бата апмайтынмын. Бір күні көшіп келгеннен 
кейін, атамның кабинетіне кірсем шашылып 
жатыр екен. Атам үйге келгенше кабинетін 
жинастырып, тазалап қойдым. Енді бар ойым 
кабинетін жинастырып қойғаныма қуанатын 
шығар деп ойладым. Бір уақытта үйге атам 
келді. «Ал, балалар, қоныстарын құтты болсын», 
- деді де, кабинетіне кіріп кетті. Мен ас үйде 
шай әзірлеп жатыр едім, атамның айқайлаған 
даусын естіп жүгіріп ас үйден шықтым. Арғы 
бөлмеден Бағытжан шықты. Атам ашуланып: 
«Кім менің заттарыма тиіскен?» - деді. Мен 
шашылып жатқасын жинастырып қойған едім, 
дедім. «Кет көзіме көрінбей!» - дегенде екі кезім 
жасқа толып, жуынатын бөлмеге барып, суды 
сарылдатып тұрып жыладым. Жылап алғаннан 
кейін енді шығайын десем ұялып тұрмын. Мына 
келін тап түсте жуынғаны несі, деп айтама 
деп ойладым. Есікті жайлап ашсам, өкесі мен

баласы болып өңгіме айтып отыр екен. Есікті 
ашып шыға бергенім сол еді: «Балам, мында 
кел. Біріншіден, енді менің заттарыма тиіспе, 
екіншіден, жылағын келсе, суды сарылдатпай 
жылай бер», - деді.

- Жолдасыңыз Багытжан аға туралы 
айтсаңыз?

- Сабаз жігіт еді.Үш айында құлатып 
алып, жамбасы сынып кеткен екен. Жеті 
рет операция жасалып шықты. Бағытжан 
нағашыларының қолында өскен. Орыс тілін 
өте жақсы білетін. Бөкеңнің жиырмадан 
аса кітабы жене аудармапары шықты. Мен 
Бауыржан Момышұлының баласымын деп 
билік басындағыларға барып көрмеген жан 
еді. Соңғы он жылда намазға бет бұрды. 
Әкесі екеуінің арасы тым жақын болмасада, 
шешем екеумізді тастап кеттін деп айтпайтын. 
Ең алдымен әкемнің ел апдындағы ерлігі ал, 
менің ренішім түкте емес дейтін. Әкесіне арнап 
үш кітап шығарды. «Мылтықсыз майдан», 
«Қылдың жігі» деген кітаптары аударылды. 
Меннен қалса кітап қалады, басқа ештене 
қалмайды, дейтін. Бір күні Бәкең екеуміз 
базардан ет алып келе жатсақ, артымыздан

екі ит аңдып келе жатыр екен. Кет, десем, 
тоқтап қапады, жүрсек артымыздан ереді. 
Сөйтіп екі итіміз төрт ит болды. Енді қайттік 
деп бір үйге кірдік. Бәкең газет қарады, мен 
терезеден иттерді қарап біраз тұрдым. Ана 
төрт ит жолдың шетінде бізді күтіп отыр. Бір 
уақытта шатырдан мысық түсіп еді, төрт ит сол 
мысықты қуып кетті. Ойбай, Бәке, жүр кеттік, 
иттер кетті, үйімізге жетіп алайық, дедім. 
Сонда Бәкең тұрып: «Ай, Зәке, сенің танымал 
екеніңді енді ұқтым, Алматының адамдары 
түгіл иттеріде таниды екен», - деді. Атам 
айтатын, ақын-жазушылардың кітаптарын 
алып , қолтаңбаларын қойдырып алыңдар. 
Ержан өскенше бір сөре етіп толтырыңдар 
дейтін. Сөйтіп Бәкең екеуміз бұл жұмысты 
бастап кеттік. Біраз ақын-жазушылар Ержанға 
атаңдай бол деп тілек жазып қолдарын қойып 
берді. Қадыр Мырза Әли ағамыздың кітабын 
алып, қолтаңба қойдырайын деп жатқанда, 
Бөкең тұрып, атаңдай бол деп жазбаңызшы, 
әкеме ұқсап, көп қатын алып, есімізді шығарып 
жүрер, деді. Бәкең осындай қалжыңқой адам 
еді.

- Қазақ ңыздары шетелге тұрмысңа 
шығып жатыр, сіздің көзқарасыңыз 
қалай?

- Қызы тәрбиесіз елдің - ұрпағы азады. 
Бүгінгі қыз - ертеңгі ана. Сол қыздарымыз 
ақшаның дүниенің салдарынан шетелдің 
азаматтарына тұрмысқа шығып жатыр. 
Тіпті кейбір ата-аналар оны абырой көреді. 
Олар ертеңгі күні немересінің кім болатынын 
білмейді. Амап қанша. Бұны тоқтатуымыз 
үшін, қыздарымызға сана берсін.

- Қазіргі заманда келіндер енесін, енелер 
келінін жамандайды, сіздіңше осы дұрыс 
па?

- Ата шежіре еді. Ең болмаса, қазақтың бір 
шаңырағында қазақтың иісі сіңсін дейтін. Мен 
саған айтам, сен балаңа айт, балаң баласына 
айтсын дейтін. Мен қазіргі келіндерге айтарым, 
бір жастыққа басын қойған, өмірлік серігіңді 
яғни сенің жолдасың. Сол адамды дүниеге 
өкелген адам жаман адам емес дер едім. 
Ал енелерге айтарым, сен келініңці дүниеге 
әкелген жоқсын. Ол үшін түн ұйқынды бөліп ақ 
сүт берген жоқсын. Оқытқан, өсірген жоқсын. 
Ата- анасы ол қызды өсіріп, жоғары білімді 
етіп, затымен дайындап саған берді. Одан 
басқа не керек дер едім.

Зейнеп апай қазіргі таңда Ержан есімді 
ұлы мен Айжан есімді келіні және екі немересі 
бар. Осындай көпті көрген, көренді Зейнеп 
апаймен кездесу кешін ұйымдастырғанына біз 
өте қуаныштымыз. Төрбие ісінің меңгерушісі 
Альфия Сырымқожақызы Зейнеп Ахметоваға 
университетіміздің атынан алғысын білдірді. 
Студенттер Зейнеп Ахметовамен естелік 
суретке түсті.

Үлмекен Ысқаңова,
Филологияіқазақ тілі мамандыгының 

3 курс студенті

Қошаев оқупары
Қазақ хандығының 550 жылдығына, ¥лы Жеңістің 70 жылдыгына, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына 

арналган «Жастар ж&не гылым» атты студенттер мен магистранттардың гылыми апталыгының аясында өтілген 
«Қошаев оқулары» атты семинар өтті.

ортаға салды. Әсіресе, III курс 
студенті Б.Жалғасбаева археолог 
Ғ.А.Қошаевтың жалпы өмірі, атқарған 
қызметтері, жазған еңбектері 
жөнінде «Ғ.А.Қошаевтың өткен өмір 
жолдары» атты презентация жасады.
Сонымен қатар, IV курс студенттері 
А.Бақтығалиева — «Тарихшы 
У.Шалекенов» және А.Гайсина —
«Шежіре — қазақ тарихының дерегі 
ретінде» атты мәнді де мазмұнды 
баяндамаларын оқыды. Сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы тарихы 
кафедрасының оқытушылары т.ғ.к., 
аға оқытушы Ш.А.Айдарова, т.ғ.к., 
аға оқытушы М.Д.Калменов, т.ғ.к., 
аға оқытушы А.С.Байбосынова және 
аға оқытушы Б.Н.Бақтығұлова Батыс 
Қазақстан облысының археология 

ортапығының қалыптасуына ез еңбегін 
сіңірген археолог ғапым Ғ.А.Қошаев туралы, 
және қазіргі таңдағы археология саласының 
дамуы турапы өз ойларын білдірді. Соның 
ішінде Батыс өңірлік археологиялық қазба 
жұмыстарымен айнапысып жүрген т.ғ.к., аға 
оқытушы М.Д.Калменовтың археология саласы 
туралы оқылған баяндамасы студенттердің 
қызығушылығын оятып, жүректеріне ой салды.

Осындай қызықты да қажетті тақырыпта 
ұйымдастырылған семинар жоғары дөрежеде 
еткендігіне толық негіз бар. Өйткені, семинарға 
қатысқан өрбір студент Батыс Қазақстандағы 
археологияның негізін салған Ғ.А.Қошаевтың 
өмір дерегімен танысып, оның тек археология 
саласына ғана емес, сонымен қатар яғни Ұлы 
Отан соғысына қатысқандығы туралы да мол 
мәліметтер апды. Болашақта да осындай

2015 жылдың 6-17 сәуір аралығында Қазақ 
хандығының 550 жылдығына, ¥лы Жеңістің 70 
жылдығына, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналған «Жастар және ғылым» 
атты студенттер мен магистранттардың 
ғылыми апталығының өтуіне байланысты 
конференцияның жалғасы ретінде сәуір айының 
15-ші жұлдызында «Тарих, экономика және 
құқық» факультетінің Қазақстан Республикасы 
тарихы кафедрасының ұйымдастыруымен 
Батыс өңірінен шыққан атақты археолог ғалым 
Ғаяз Абдувалиұлы Қошаевтың туғанына 90 
жыл толуына орай «Ғ.А.Қошаев оқулары» атты 
семинар өтті.

Семинарға басты жетекшілік еткен 
Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасының 
аға оқытушысы Бақтығұлова Бапқия Ноғайқызы 
семинар жұмысын бастап берді. Бұл семинарға 
II,III,IV курс студенттері қатысып, өз ойларын

маңызы зор семинар, конференциялардың 
ұйымдастырылуы әрбір тарихшы студенттер 
үшін қажетті тарихи дерек кезі болары 
және қазіргі таңдағы жаңадан құрылған 
археологиялық мамандану бөлімінің жоғары 
дәрежеде дамуына өз септігін тигізері анық.

Бақыт Жалгасбаева,
тарих, экономика және қуқық 

факультетінің 
07301-топ студенті

Р е к т о р а т т а
2015 жылдың 20 сәуір күні өткен 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоратында 
«Факультеттерде академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының жүзеге асырылуы 
турапы» филология, тарих, экономика 
және құқық факультеттерінің декандары 
А.С.Қыдыршаев пен Г.И.Нестеренколардың 
есебітыңдалып,педагогика,жаратылыстану- 
география факультеттерінің декандары 
Г.А.Ерғапиева мен А.Б.Ниязбекова 
«Факультеттердегі оқулықтар мен оқу- 
әдістемелік құрапдардың басылу жайы 
туралы» ақпарат берді. Сонымен қатар 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоры, п.ғ.д., 
академик Иманғапиев Асхат Сәлімұлына 
білім беру саласын кәсіби дамытуға 
ықпал ететін университет әкімгерлері 
қауымдастығы ұйымына мүшелігін 
растайтын хапықарапық Еуропапық 
университет әкімгерлері қауымдастығының 
(Манчестер университеті) сертификаты 
табыс етілді және Қазақстан Республикасы 
жоғару оқу орындары студенттерінің VII 
республикалық олимпиадасында 5В010700
— беинелеу өнері және сызу мамандығы 
бойынша жүлдегер атанған студенттерге 
үй тапсырмасы бойынша I орын апғаны 
үшін Н.Касимовқа I дәрежелі диплом, осы 
олимпиадада 5В010700 - бейнелеу өнері 
және сызу мамандығы бойынша III орын 
алғаны үшін Н.Касимовқа III дөрежелі 
диплом, 5В010700 - бейнелеу өнері және 
сызу мамандығы үздік шығармашылық 
тапсырмасы бойынша III орын апғаны 
үшін Н.Әлекешоваға III дәрежелі диплом 
тапсырылып, студенттері олимпиадаға 
белсенді қатысқаны үшін мәдениет 
және өнер факультетінің «Ақжайық» 
командасының жетекшісі Тлеуханов 
Нұржан Сағынүлына Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогика университетінің 
ректоры С.Ж.ПІрәлиевтің Алғыс хаты; 
Қазақстан Республикасы жоғару оқу 
орындары студенттерінің VII респуоликапық 
олимпиадасында 5В060900 — география 
мамандығы бойынша III орын алғаны үшін 
жаратылыстану-география факультетінің 
студенті Б.Джумашевқа III дәрежелі диплом, 
VII республикапық олимпиадада 5В011300
— биология мамандығы бойынша III орын 
алғаны үшін жаратылыстану-география 
факультетінің командасына (Ә.Сарсенова, 
А.Серікова, Г.Чандыбаева) III дөрежелі 
дипломдар табыс етілді.

Ғ ы л ы м и  к е ц е с т е
2015жылдың27сөуіріндеөткен М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің Ғылыми кеңесінде тәрбие 
жұмысы және әлеуметтік мөселелер 
женіңдегі проректор Т.М.Дәрішеваның 
«2014-2015 оқу жылындағы университеттің 
төрбие жұмысының есебі» жене бас есепші 
М.Қ.Бегееваның «Бюджеттік бағдарламапар 
шеңберіңде 2014 жылғы бюджеттің 
орындалуы туралы» есептері тыңдалып, 
редакциялық баспа орталығының жетекшісі 
А.А.Кожевникова «М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың редакциялық баспа орталығының 
жұмысы туралы» ақпарат берді. Сонымен 
қатар, Қазақстан Республикасы жоғару оқу 
орындары студенттерінің VII республикапық 
олимпиадасында 5В020500 — филология: 
қазақ филологиясы мамаңдығы бойынша
II орын апғаны үшін М.Өтемісов атындағы 
БатысҚазақстанмемлекеттікуниверситетінің 
командасына II дәрежелі диплом, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына орай өткізілген 
«әл-Фараби білім, тәрбие концепциялары
— қазіргі жастардың рухани өмірінде» атты 
студенттердің республикалық ғылыми 
конференциясында жүлдегер атанған 
«Филология: қазақ тілі» мамандығының 4 
курс студенті Г:Мұратова II орын апғаны 
үшін II дережелі диплом, осы мамандықтың 
4 курс студенті А.Тасқалиеваға III орын 
алғаны үшін III дәрежелі диплом, «Қазақстан 
ғылымының дамуы мен келешегі жастар 
көзімен» атты студенттердің ІУЖОО арапық 
конференциясында II орын алғаны үшін 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 
2 курс студенті А.Жұмабаеваға II дәрежелі 
диплом, осы мамандықтың 3 курс студенттері 
Ә.Бақытова мен С.Ахметқалиеваларға
III орын апғаны үшін III дәрежелі диплом, 
«Филология: қазақтілі» мамандығыныңЗ курс 
студенті Лесов Наурызбекке III орын апғаны 
үшін III дәрежелі диплом, олардың жетекшісі 
Тұрғаналиева Ганмиркүнге IV ЖОО аралық 
конференциясында шәкірттері жоғары 
нәтиже көрсеткені үшін Алғыс хат, сондай- 
ақ Қазақстан Республикасы жоғару оқу 
орындары студенттерінің VII республикапық 
олимпиадасында 5В040400 — дәстүрлі 
музыка өнері мамандығы «Қобыз-прима» 
номинациясы бойынша III орын алғаны 
үшін мәдениет және өнер факультетінің 4 
курс студенті А.Нагиденоваға III дәрежелі 
диплом, Қазақстан Республикасы жоғару оқу 
орындары студенттерінің VII республикапық 
олимпиадасында «Дене шынықтыру және 
спорт теориясы мен әдістемесі» пәні 
бойынша II орын апғаны үшін М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің командасына II дөрежелі 
диплом, осы олимпиадада жүлдегер 
атанған педагогика факультетінің 4 курс 
студенті Е.Жақсыбаевқа II орын апғаны 
үшін II дәрежелі диплом, 2 курс студенті 
Ш.Нұроллаға III орын апғаны үшін III дәрежелі 
диплом, 2 курс студенті Н.Идеятовқа III орын 
алғаны үшін III дәрежелі дипломдар табыс 
етілді.
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Образование в Стране восходящего солнца
Группа преподавателей ЗКГУ им. М.Утемисова при поддержке ректората с целью установления деловых связей с 

университетами по программе академической мобильности, предполагающей обмен обучающимися и преподавателями, 
побывапа в Японии. В рамках командировки преподаватели посетили два университета Токио, приняли участие в семинаре 
«Менеджмент в образовании».

Сегодня, когда перед казахстанской 
высшей школой стоит задача модернизации, 
которая должна привести к повышению 
качества и эффективности образования, 
академическая мобильностьстановится более 
актуальной. Она позволяет воспользоваться 
богатствами мирового пространства высшего 
образования, впитать в себя демократические 
ценности, разнообразие культур и языков.

-Прежде всего, данная поездка - это 
деловые связи с университетами Японии, с 
которыми были проведены предварительные 
переговоры, - рассказывает руководитель 
Центра Болонского процесса ЗКГУ им. 
М.Утемисова Ляззат Анатольевна Садыкова. -  
Два университета Токио были готовы принять 
делегацию из Казахстана для дальнейшего 
сотрудничества. Ни для кого не секрет, 
как далеко ушли технологии, созданные 
японцами в различных сферах жизни, и в 
образовании в том числе. Нам есть чему у них 
поучиться. В свою очередь они готовы послать 
своих студентов специальности дизайна, 
культурологов для изучения культуры и быта, 
на языковые стажировки в наш университет.

В программе пребывания первым было 
посещение Токийского университета Риккё.

Университет Риккё, в котором обучается 
более 15 000 тыс. студентов, иностранцев том 
числе, является одним из старейших вузов

Японии. Первые корпуса были построены в 
1874 году и до сих пор хранят дух прошлого. 
Поскольку учебный год в Японии начинается 
1 апреля, 2 апреля полным ходом шла 
церемония зачисления первокурсников в 
спортивные секции и кружки по интересам, 
посещение которых является обязательным. 
Кстати, заканчивается учебный год 25 марта.

Делегация из ЗКГУ посетила учебные 
корпуса, столовую, библиотеку. Здание 
библиотеки, построенное всего два года 
назад, имеет семь этажей над землей и два 
подземных уровня. Богатейшая библиотека 
оснащена современной техникой. Студенты 
имеют доступ к самой различной литературе 
на японском и английском языках. Здесь же 
имеются помещения для проведения занятий, 
читальные залы с необходимой техникой для 
сканирования и распечатки документов и 
литературы.

Во время деловой беседы с директором 
колледжа туризма профессором Юкио 
Тойода и руководителем международного 
отдела Мамори Коакуцу казахстанская 
сторона рассказала о системе образования 
в Казахстане на примере университета им. 
Махамбета Утемисова. По словам японских 
коллег, в их университете приветствуются 
прямые связи между родственными 
кафедрами и факультетами вузов.

Преподаватели ЗКГУ приняли участие 
в семинаре, посвященном системе 
менеджмента в образовании Японии и 
использованию новых технологий в высшей 
школе.

Еще одним университетом, с которым 
была ознакомлена группа из Казахстана, 
стал университет Святого Сердца в Токио. 
Это сравнительно небольшой университет, 
филиал, головной университет находится 
во Франции, всего филиалов по миру 240. В 
нем обучаются 2500 студенток. Здесь учатся 
только девушки.

Университет Святого Сердца был 
образован в 1801 году миссионерами 
французской католической церкви. Здесь 
готовят будущих учителей школ, а также 
будущих ученых по разным гуманитарным 
специальностям. С университетом 
познакомила руководитель департамента 
школьного образования и социологии 
профессор Юкико Савано. Она также является 
главным редактором международного 
журнала «Евразия», в котором публикуются 
работы ученых стран СНГ. Профессор Савано 
работала в Министерстве образования 
Японии, является специалистом в области 
непрерывного образования, изучала опыт в 
сфере образования в России и Казахстане, в 
частности работала в университетах Алматы, 
Семея. Немного говорит по-русски.

Кампус университета Святого Сердца 
находится в живописном месте и имеет 
историческую значимость. Ранее до 
национализации эта земля принадлежала 
императорской семье. На территории 
кампуса сохранились старинные постройки 
в национальном стиле, где проживала и 
откуда вышла замуж нынешняя императрица 
Японии. И именно здесь она получила 
высшее образование. По словам Савано- 
сан, императрица неплохо играла в большой 
теннис.

Во время экскурсии гости посетили 
учебные аудитории, комнаты для 
самостоятельной работы, студенческую 
столовую. Познакомились с работой 
международного отдела, занимающегося 
организацией обмена студентами между 
вузами мира. Вся обстановка выражает 
заботу о студентах. В коридорах выставлены 
стенды с их работами, фото проведенных 
мероприятий, планы. Как рассказала 
профессор Савано, их студентки активно 
участвуют в волонтерской работе, регулярно 
бывают в хосписах, детских больницах.

Япония -  удивительная страна, где 
гармонично переплелись история и

современность, техническии прогресс и 
глубокая духовность, узкие улочки и широта 
души, строгая дисциплина и творческий 
полет. Обойдя холодный стекпянно-бетонный 
небоскреб, можно попасть в сказочный 
парк с живописно цветущими деревьями и 
зеленой лужайкой, где каждый куст ухожен 
и обласкан. В мире скоростей и высоких 
компьютерных технологий японцы смогли 
сохранить потребность в общении с природой. 
И люди, холодные и отстраненные, при 
знакомстве оказываются очень отзывчивыми 
и сердечными.

Профессор Юкико Савано выразила 
надежду, что в скором будущем мы сможем 
обмениваться студентами, познавая жизнь 
наших стран в непосредственном общении.

По программе академической 
мобильности студенты и магистранты 
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова проходят 
семестровое обучение в университетах 
Германии, Польши, США, Великобритании, 
Малайзии, др. Теперь появилась возможность 
обучаться и в Японии.

-От студентов же требуются успехи в 
учебе, отличное знание английского языка 
и огромное желание побывать в Стране 
восходящего солнца! -  сказала инициатор 
поездки, руководитель Центра Болонского 
процесса ЗКГУ, кандидат технических наук 
Л.А.Садыкова.

Марта Джумагалиева,
редактор студенческой газеты «Өркен» 

ЗКГУим. М.Утемисова

Студенты выбирают учебу
Первый семестр 3-го курса я провела в университете им. Йоханнеса Гутенбера 

(Майнц, Германия) по программе академической мобильности студентов. 
Побывать в Европе и не только ради отдыха — давняя моя мечта, которая 
осуществилась благодаря нашему университету. Я хочу рассказать вам, что меня 
поразило в университете и какие у меня сложились впечатления на немецком и 
русском языках.

Огеатз Сап Соте Тгие. Еуегуопе һаз аі 
Іеаг( опе сігеат 1һа( Іһеу \л/ап( (о ҒиІИІІ іп (һеіг Іі̂ е- 
(іте. Тһе іпіегезііпд (һіпд аЬоиІ а сігеат із (һа(, аз 
Іопд аз уои сіо по( зіор (гуіпд (о геасһ і(, і( із доіпд 
(о соте (гие. I һауе зеуегаі сігеатз, апсі опе о( 
(һет \л/аз (о зіисіу аЬгоасІ. Тһе ипіуегзііу іп Маіпг 
шаз опе о( (һе Ьез( ипіуегвКіез іп (һе шогісі апсі 
I шап(есі (о Іеагп Өегтап. I Ьедап (о Іеагп Іап- 
диадез жһеп I жаз 9, апсі (һе Өегтап Іапдиаде 
шһеп I жаз а( (һе 1з( соигзе а( (һе ІІпі. I ІоуесІ 
Іеагпіпд Іапдиадез, Ьесаизе (ог т е  і( \л/аз Ііке а 
пежшогісі. \Л/һеп I сате (о (һе оиг ипіуегзі(у, I шаз 
іпЛэгтесІ, (һа(, і( I Іеагп Өегтап Іапдиаде, I сап до 
аЬгоасІ Ьесаизе и/е һасі сопігасі №і(һ ипіуегзі(у іп 
Маіпг. АпсІ (һеп I заісі I Іеагп і( апсі I \л/іІІ до. Ви( 
I сіісіп'1 Ьеііеуе Ьесаизе т у  ^атііу сіісіпЧ һауе зо 
тисһ топеу (о до (һеге. \Л/һеп I шаз зіисіуіпд іп 
т у  4(һ зетез(ег т у  (еасһег (оісі те  (һа( (һеге із 
ап оррогіипііу (о до (о Маіпг Ғог Тгее, Ьи( іп огсіег 
(о де( (һіз дгап( и/е зһоиісі разз оиг ехатз. Тһеп 
I ргерагесі тузеІТ: I сіісіпЧ зіеер зоте підһ(з, (һе 
шһоіе сіауз I и/аз Іеагпіпд опіу Сегтап, Ьесаизе 
(һеге жаз опіу 1 оррогіипііу апсі I соиІсІпЧ т ізз  і(. 
Тһеп \л/і(һ оіһег зіисіепіз I раззесі аІІ ехатз. Опе 
сіау I һасі а саІІ, т у  (еасһег (оісі т е  (о соте (о 
(һе ипіуегзііу (о кпо\л/ гезиКз. Ьискііу I кпеж (һа( I 
\л/оп (һе дгап(. I \л/аз зо һарру. Раскіпд аІІ т у  з(иЯ, 
сІоситеп(з апсі еуегуіһіпд I шеп( (о Сегтапу. Тһе 
Лгз( о( ОсІоЬег I сате (һеге ҒиІІ о( сігеатз, епегду 
апсі опе а іт. Тһа( \л/аз (о зреак Сегтап ПиепІІу.

I гесеіуесі т у  кеуз Тгот сІогтКогу, те ( кпе\л/ рео- 
ріе. Тһе пехі сіау \л/е һасі тееііпд а( (һе ІІпі, \л/е 
һасі (о разз оиг ехат іп огсіег (о кпош (һе ІеуеІ 
о  ̂оиг Сегтап Іапдиаде. I раззесі і( аізо зиссезз- 
ҒиІІу. Апсі (һеп (һеге \л/е \л/еге (оісі, шһа( (о сіо, һо\л/ 
(о ргераге ог сІоситеп(з, һо\л/ (о рау апсі еуегу- 
(һіпд... ҒіпаІІу, оиг (егт зіагіесі. I сһозе т у  Іез- 
зопз, \л/һа( I \л/ап(есі (о з(исіу. I зіагіесі (о до (о (һе 
^оһаппез ӨиІепЬегд ІІпіуегзКу. I геаіігесі (һа( аІІ 
т у  сігеатз сате (гие. I \л/еп( \л/і(һ погтаі дегтап 
з(исіеп( (о (һе Ііпі, һасі (һе зате Іеззопз \л/і(һ (һет 
(аікесі іп Сегтап, епіоуесі (һе ІКе.... 6 топіһ, I 
зрепі (һеге, \л/еге (һе Ьез(. I те ( а Іо( о( шопсіег- 
("иі реоріе, уізКесІ зоте сКіез, һасі т у  Татііу. А( 
(һе епсі о( т у  з(огу, I ]из( \л/ап(есі (о зау Ье Ьгаме. 
Огеат аз уои сап! Веііеуе, (һа( уои сап сіо і(І Опіу 
(һеп аІІ уоиг сігеатз \л/ііі соте (гиеІІ!

* *  *

Первые дни были посвящены 
организационным вопросам. После получения 
комнаты в общежитии, которую я делила со 
студенткой из Польши, иностранным студентам 
предложили сдать тест на выявление уровня 
знания языка и пригласили на курсы немецкого. 
Организаторы также ознакомили нас с системой 
образования в университете, в которую среди 
прочего входит выбор предметов для обучения. 
Для всего этого нам было дано 2 недели. После 
двух недель, выбрав все предметы, я пошла на 
первую свою пару.

Пары здесь длятся 
1 ч 30 мин, перемена 
30 мин. В первый же 
день я заблудилась — 
учебный корпус просто 
огромный, трудно было 
сориентироваться .
Но это было только в 
начале...

Но первое, что меня 
удивило - это то, что 
студент имеет свободу 
выбора во всем.
Каждый студент имеет 
право на 2 пропуска.
Если он пропустил 
больше чем 2 раза, 
он не допускается 
к экзаменам и не 
получает оценку за 
этот предмет. Но на протяжении семестра я не 
видела ни разу, чтобы кто-то пропустил урок.

Студенты в университете очень 
трудолюбивые, могут целыми днями сидеть 
в библиотеке. У них всегда есть выбор, и они 
выбирают учебу. Если даже они не знают, 
кем они станут после университета, то точно 
уверены, что с полученными знаниями легко 
найдут работу.

Удивила еще одна детапь. В коридоре 
корпуса стоят парты с электрическими 
розетками, где студенты до 22.00 могут учить 
уроки. Центральная библиотека открыта до 
полуночи. По всему университету бесплатный 
беспроводной интернет, к которому имеет 
доступ каждый студент.

Для студентов созданы дополнительные 
условия. В столовой - скидка 50%. По городу 
в автобусах студент со студенческим билетом 
может передвигаться совершенно бесплатно.

Каждую пятницу студенты посещают разные 
культурные места, отдыхают, развлекаются. 
Майнц - это просто город-мечта для каждого 
студента. Было бы здорово и в нашем городе 
получать такие возможности. Желаю всем 
студентам больших успехов, несокрушимых 
целей и чтобы каждый шаг приближап вас к 
вашей мечте.

Дина Капезова, 
студвнтка 3 курса фипологического 

факультета специальности «Иностранный 
язык: два иностранных языка»
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"Қаэақстан хапықтарының 
АссамБпеясыфна 20  жып”

Биыл егеменді еліміздің түкпір-түкпірінде 
қазақ хандығының 550 жылдығы, ¥лы Жеңістің 
70жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығы секілді соқталы шаралар аталып 
өтілуде. Осы орайда 3 сәуірде университеттің 
«Жалпы педагогика, психология және өзін- 
езі тану» кафедрасының аға оқытушылары, 
магистр Л.М.Маденова мен Б.К. Туякованың 
ұйымдастыруымен «Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясына 20 жыл» тақырыбындағы 
кураторлық сағат өткізілді.

Шара барысында елімізде тіршілік етуші тілі 
басқа, тілегі бір халықтардың мәдениеті туралы 
дайындалған презентациялар көрермен 
назарына үсынылды. Тарқатар болсақ, 
алғашқы презентация Темірбаева Мираның 
таныстыруындағы қазақ халқы туралы болса, 
кейінгі Решмид Валентинаның орыс халқының 
және Албергенова Аминаның татар ұлттарының 
ұлттық киімдері мен тағамдары жөнінде, ал 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 2-курс 
студенті Тиникулова Жанар кәріс тілінде тілегін 
жеткізіп, Корей елінің мәдениеті мен білім 
жүйесі төңірегінде баяндап берді. Сонымен 
бірге, қазіргі таңда қара шаңырағымызда Қытай 
Халық Республикасынан келіп, "Қазақ тілі мен

әдебиеті" мамандығы бойынша білім алып 
жатырған студент Жеңіс Дидардың Қытай елі 
туралы арнайы дайындаған презентациясын 
көрермен аса қызығушылықпен тамашалады. 
Әрі қарай кешіміз Көбен Айдардың 
орындауындағы Қадыр Мырза Әлінің 
«Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру» 
әнімен, Ертаева Аңсағанның орындауындағы 
С.Тұрысбековтың «Көңіл толқыны» күйімен 
өз жарасымын тапса, Есенгалиева Асель мен 
Ғазиз Айнұрдың орындауындағы «Туған жер» 
әні кешті қорытындылады.

Кеш соңында сөз алған кафедра 
меңгерушісі А.Жантуреева шара жөніндегі 
өз әсерімен бөлісіп, оқытушылар мен 
студенттерге шығармашылық табыс тіледі. 
Сондай-ақ, шараға қатысушылар ұлы қазақ 
даласында басқа ұлт өкілдерінің бір шаңырақ 
астында татулықта, сыйластықта өмір сүріп 
жатқандығы - Қазақстанда тұрып жатқан 
басқа ұлт өкілдеріне деген сыйластығымыз, 
құрметіміз, парасаттылығымыздың айғағы деп 
білетіндіктерін атап етті.

Аңсағаи Ертаева,
фипопогия факультетінің 2 - курс 

студенті

Единство н а р о д а . 
забота молодёжи

8 апреля 2015 года я удостоилась чести участвовать в Международной 
научно-практической конференции «Ассамблея народа Казахстана  
и её роль в консолидации Казахстанского общества», проходившей в 
Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева г. Астана.

Организатором являлась кафедра Ассамблеи 
народа Казахстана ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. В 
качестве модератора пленарного заседания 
выступап Башмаков Анатолий Афанасьевич -  
заместитель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, заведующий кафедрой АНК ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева, доктор экономических наук, 
профессор.

В конференции приняли участие 
политические и общественные деятели, ученые, 
преподаватели. Из числа студентов выступили я 
и студентка 3 курса факультета международных 
отношений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

После приветственных слов Башмакова 
Анатолия Афанасьевича и ректора ЕНУ им.
Л. Н. Гумилева Сыдыкова Ерлана Батташевича 
начала свою работу конференция.

НичкасовАнатолий Иванович, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Беларусь в 
Республике Казахстан, выступил с докпадом 
«Ассамблея народа Казахстана - уникальный 
общественный институт». Одним из ярких 
участников с интересным докладом был 
Мәлібекұлы Жандарбек, являющийся автором 
государственного герба Республики Казахстан, 
директор НИИ «Этноархитектура». Тема его 
выступления «Новое градостроительное 
предложение по дальнейшему укреплению 
межэтнического мира и согласия в Республике 
Казахстан» вызвала большой интерес.

Среди участников конференции также были 
директор Международного центра культур 
и религий Агентства РК по делам религий 
Муратбеков Ертас Байтасович; руководитель 
Центра по изучению межэтнических отношений 
АГУ при Президенте РК, председатель Научно- 
экспертного совета АНК, доктор социологических 
наук Садвокасова Айгуль Какимбековна;

президент ОО «Союз азербайджанских 
культурных центров Казахстана», председатель 
Научно-экспертного совета АНК, доктор 
исторических наук Сапахов Видади Кораевич; 
профессор Саратовского государственного 
социапьно-экономического университета,
приглашенный профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 
доктор юридических наук Байниязов Рустам 
Сулейманович; директор Украинского центра 
науки и культуры при Посольстве Украины 
в Республике Казахстан, приглашенный 
профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Токарь Петр 
Васильевич.

Год назад по программе академической 
мобильности я училась в Башкирском 
государственном педагогическом университете 
им. М.Акмуллы. Прослушав курс лекций, посетив 
различные музеи, театры меня заинтересовала 
культура, быт и история башкирского народа. 
Особенно меня заинтересовала история и 
пространственные особенности расселения 
данного этноса. Собрав и обработав 
статистические данные, прочитав литературу, 
под руководством моего научного руководителя 
доцента Терещенко Татьяны Александровны 
написапа статью, отправила на данную 
конференцию и получила приглашение принять 
участие. Тема моего выступления была 
«Расселение башкир на территории Республики 
Казахстан».

Каждый из представленных докладов 
были содержательными, актуальными, научно- 
обоснованными и интересными. В дапьнейшем 
планирую продолжать свою научную 
деятельность в области географии населения.

Рысты Халелова,
ЕГФ, специальность «Гэография»

Н адеж ны й т ы л  - оплот победы
В преддверии 70-летия Великой Победы мы 

вспоминаем подвиг и пероизм людей, которые, 
не щадя жизни своей, подарили нам свободу и 
мирное небо. Мужчины и женщины, старики и 
детм, никто не осгался в староне от тех лихих 
сороковых.

Война унесла миллионный жизни и сломала 
тысячи судеб лкщей. Когда на полях сражений 
все те, кга мог держать оружие, проливали кровь, 
в тылу родина «не смыкала очей» у маргеновских 
печей, на совхозных попях, заврдах. Основным 
контингентом рабочих, которою были дети и 
старики. Дети взвалили на свои хрупкие плечи 
хлопоты своих отцов и старших братъев, которые 
ушли на фронт. Война отобрала у них беззаботное 
детство, но сделала их сильными духом и научила 
стойко переноситъ удары судьбы.

К сожалению, их ряды с каждым годом редеют, 
и наш долг перед ними не забыватъ их подвиги, 
беречь и опекать.

В связи с этим 27 апреля 2015 пэда в 
научной библиотеке ЗКГУ им. М.Утемисова 
были приглашены ветераны тыла. Это Надежда 
АндреевнаЛеснова-лаборант, Мариям Касымовна 
Нурмапанбетова - ст. преподаватель кафедры 
русской филологии, Марям Балжановна Урашова 
-лаборант кафедры истории Казахстана, Кпавдия 
Владимировна Шибаева - лаборант кафедры 
русской филопогии, Асия Аскаровна Космосова - 
ст. препрдаватель кафедры математики.

Мероприятие «Надежный тыл -  оплот 
победы» орпанизовала Гулбарам Тлеккабыловна 
Жалекенова - ст. преподаватель кафедры исгории 
РК и студенты первото курса специальностей: 
экология, биопогия, пеография, химия, магематика 
совместно с сотрудниками научной библиогеки. 
Студенты оглично приготовились к встрече с 
ветеранами тыла, показали фильм о войне

собственной работы. В свою очередь вегераны 
вспоминали, как началась война. Каящый ветеран 
рассказал о своей торькой истории. Клавдия 
Владимировна рассказала, что в начале войны 
ей было всего 9 лег. Отца забрали на фронт. Она 
училась во втором классе. В старой школе было 
хоподно, а писать прихрдилось на пазетных лисшх 
застывшими от холода чернилами. После занятий 
работала санитаркой в поспитале, ухаживала за 
ранеными, носила воду из колонки, которая в двух 
квартапах от тоспиталя.

Тысячи мальнишек и девчонок, как Клавдия 
Владимировна, по всей стране проделывали такой 
не детский труд, изо дня в день прибпижая победу.

И вот она - долгожданная Побода! Казалось 
все мучения позади, отец вернулся с фронта, 
пусть и с ранами, но живой!

И вот судьба бросает очередной вызов: нужно 
победить послевоенную разруху. И это испытание 
наши перои преодолепи. Клавдия Владимировна 
воспитала двоих деггей и всю жизнь проработала 
в нашем вузе. Ее стаж - 42 года.

Слушая рассказы ветеранов, понимаешь, 
чго блаподаря огромной любви к жизни, к семье, 
к Родине они победили. Для нас, моподых, 
эго должно бьггь не только гордостъю, но и 
назиданием.

В завершение мероприятия вегеранам 
вручили подарки, цветы и пригласили за 
праздничный сгол.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за нашу 
мирную жизнь, низкий вам поклон. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой нам досталось чисгое 
мирное небо над головой.

Нурдаулет Ербуляков,
студент филопогического факультета

В чиспе пучших
2-3 апреля в Карагандинском Государственном университете им. Академика 

Е.А.Букетова проводилась V II Республиканская предметная Олимпиада по 
начальной военной подготовке, где участвовали двенадцать команд из различных 
университетов Казахстана педагогического профиля. С кафедры теории и методики 
преподавания физического воспитания педагогического факультета выехала 
команда в составе 3 студентов специальности «Начальная военная подготовка» 
под руководством старшего преподавателя кафедры Хайрашева Акылбека 
Майлыбаевича.

эстафета, по
окончании которой 
были подведены 
итоги Олимпиады. 
Наша команда ЗКГУ 
им. М.Утемисова 
завоевала I I место 
в конкурсе «ОВУ ВС 
РК -  свод законов 
воинской жизни», а 
также завоевала III 
командное место по 
пулевой стрельбе, 
за что ректор КарГУ 
им. Академика 
Е . А . Б у к е т о в а  
профессор Кубеева 
Е.К. вручил им 
грамоты.

П роф ессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
Теории и методики 
п р е п о д а в а н и я  
ф и з и ч е с к о г о  

воспитания поздравляет своего коллегу 
старшего преподавателя Хайрашева 
А.М., а также, студентов- участников 
III курса специальности «Начальная 
военная подготовка» Шукатов С., 
Мустафин А., Сагинтаев С. с победой 
на Олимпиаде.

Соревнования проводились в два 
этапа. В первый деньоткрытия Олимпиады 
студенты участвовали в тестировании 
о начальной военной подготовке, во 
второй день - в соревновательном 
туре на знание общевойсковых уставов 
ВС РК. Далее, во второй половине 
дня проводилась военно-спортивная
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«У меня две родины...»

У ч а с т н и к а м и  
конференции стали ученые 
З а п а д н о -К а за х с та н с ко го  
г о с у д а р с т в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а  
им. М. Утемисова, 
методисты и учителя- 
практики города Уральска, 
Западно-Казахстанской и 
Атырауской областей.

Стремление к
эпическому постижению 
судеб народа в самой 
природе М.А.Шолохова. 
Это характерно для его 
известных произведений: 
романов «Поднятая
целина», «Они сражались за 
родину» и рассказа «Судьба 
человека».

В 1965 году М.А.Шолохов

16 апреля 2015 
года кафедра русской 
филологии провела 
р е г и о н а л ь н у ю  
научно-практическую  
к о н ф е р е н ц и ю  
«Дискурс творчества 
М.А.Шолохова: время, 
человек, язык.

был удостоен Нобелевской 
премии, известие о которой 
он получил, находясь в нашем 
крае. Многие годы жизни 
писателя тесно связаны с 
Западным Казахстаном. Сюда 
он приезжал в течение 30-ти 
лет, с 1942 по 1972 гг.

Как дань признания в 
любви к людям и природе 
Приуралья стали его 
знаменитые слова: «У меня 
две родины -  тихий Дон и 
седой Урал. На Д о н у -я  казак, 
на Урале -  казах, два народа 

имеют одно имя! Надо смотреть 
глубже в корень!»

На конференции, посвященной творчеству 
писателя и ставшей в нашем университете 
традиционной, рефреном звучала мысль 
о том, что в эпоху глобализации возникает 
необходимость в новом прочтении произведений 
писателя в вузе и в школе.

Кафедра русской филологии

Ы н ты м ақ. Бірлік. Келісіль.
«Үлтаралық келісім - мемлекеттік 
саясаттың ең маңызды, әрі басым 
бағыты болып қала береді»

Н.Ә. Назарбаев
Елімізде сан алуан этнос өкілдері қазақ халқымен 
бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай 
тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақстанда 
бірлік пен келісім, өзара түсініст ік ұгымы  
өздігінен пайда болган жоқ. Б ірлік пен келісім 
ат ауыздыгымен фсу ішкен, ер жігіт  етігімен 
су кешкен қиын-қыстау замандардан бастау 
алады. Бұл уғым жиырмасыншы ға^сырдың  
басында халықты күйзелткен ашар-^шылық 
пен қугын-сүргін кезеңіндегі т арихьпмыз бен 
тагдырымызга негізделеді.

Заместитель акима ЗКО Бахтияр 
Макен выразил благодарность ректору 
ЗКГУ им. М.Утемисова академику Асхату 
Салимовичу Имангалиеву за активное 
участие студентов вверенного ему вуза 
в республиканском молодежном форуме 
«Жастар қуатты Қазақстан үшін!», подчеркнув 
в своем письме высокий уровень патриотизма, 
ответственности и активной жизненной 
позиции студентов университета. Он пожелал 
ректору и всему коллективу успехов в 
достижении поставленных целей.

Свои слова бпагодарности ректору 
ЗКГУ им. М.Утемисова академику Асхату 
Салимовичу Имангалиеву за воспитание 
активной и успешной молодежи выразил в 
письме аким города Уральска А.С.Купьгинов.

2015 жылдың 6 сәуірінде М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
университетінде "Жастар және ғылым" атты 
студенттер мен магистранттардың ғылыми 
апталығының ашылуы болып етті. Ғылыми 
апталық осы жылдың айтулы мерекелері Қазақ 
хандығының-550жылдығына,¥лыЖеңістің-70 
жылдығына, Қазақстан хапқы ассамблеясының 
-  20 жылдығына арналды. Ашылу салтанатына 
университеттің ғалымдары, оқытушылары 
қатыстып, магистранттар мен студенттер ез 
баяндамаларын оқыды.

6 апрепя 2015 года в актовом 
зале университета состоялось 
торжественное открытие курсов по 
обучению студентов выпускных курсов 
по Программе дополнительного 
профессионального образования,
разработанной на основе уровневых 
программ повышения квалификации 
педагогических работников РК с участием 
экспертов факультета образования 
Кембриджского университета. Был 
подписан трехсторонний Меморандум 
о сотрудничестве между ЗКГУ им. 
М.Утемисова, обпастным Центром 
педагогического мастерства,
Управлением образования Западно- 
Казахстанской обпасти. Освоенный курс, 
в рамках дополнительного обучения, с 
указанием объема и итоговой оценки 
внесут в приложении к диплому. Наличие 
сертификата дает опредепенные 
преимущества при дальнейшем 
трудоустройстве выпускников.

Сәуір айының 9-10 күні жаратылыстану- 
география факультетінде өткен «БҚМУ 
КӨШБАСШЫСЫ» атты интеллектуалдық 
сайыс өз мәресіне жетті. Екі кун бойы 
"Қазақстан тарихы" пәнінен бақтарын сынаған 
студенттеріміздің тек ең мықгы дегендері 
келесі кезеңге өтіп, өз білімдерін сынады.

Сайыс шарты бойынша әр кезеңде 
төмен ұпай жинаған қатысушылар ойыннан 
шығарылып, жеті қатысушының ішінен үшеуі 
ғана соңғы кезеңге жетіп, өз баяндамапарын 
оқыды. Сайыс қорытындысы бойынша ең 
жоғары ұпай жинаған "Тарих, экономика 
және құқық" факультетінің студенті Үмбетжан 
Асхат I орынды қанжығасына байласа, 
жүлделі II орынды "Филология" факультетінің 
студенті Қоңырбаева Айзада, III орынды 
"Тарих, экономика және құқық" факультетінің 
студенті Түрмүхашева Айзада иеленді. 
Сайыс жеңімпаздарын жулделі орындарымен 
қүттықтай отырып, білім шыңынан көрінуіне 
беруіне тілектеспіз!

***
15.04 прошло распределение выпускников 

педагогических специальностей ЗКГУ. 
На распределении приняли участие 
представители районных и обпастных отдепов 
образования ЗКО, Атырауской области.

15-16 апрепя на стадионе им. Атояна 
состоялся областной фестивапь здоровья, в 
котором приняли участие студенты нашего 
университета.

16 апреля состоялась встреча студентов 
с членами обпастного штаба при партии 
«НурОтан» агитационной фуппы кандидата в 
президенты Нурсултана Назарбаева. Обращаясь 
к студентам, рекгор ЗКГУ А.С.Имангалиев, 
советник ректора Т.З.Рысбеков, поэт Акуштап 
Бактыгереева, другие участники обратились к 
студентам участвовать в выборах, тем самым 
показав свою активную гражданскую позицию, и 
отдать свои голоса за их кандидата -  Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.

Жалғасы 7 ші бетте

Еліміздің ұлттық құрамына тоқталсақ, 
Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері 
тұрады. 2006 жылдың 1-шілдесіндегі 
жағдай бойынша қазақтардың саны 
11008 мың адамды, орыстар — 2962,1 
мың, украиндар — 444,7 мың, өзбектер
— 433,5 мың, ұйғырлар — 231,4 мың, 
татарлар — 229,1 мың, немістер — 222,5 
мың адамды құраған екен. Республика 
халқының жалпы санында ең көп үлес 
салмақты қазақтар — 58,9% және 
орыстар — 25,9% алып отыр. Басқа 
этностар мен этникалық топтар үлесіне 
республика халқының 15,2% тиесілі 
болып табылады.

Дініне келер болсақ, Қазақстан 
жұртының 75% мұсылмандар (этникалық 
мұсылмандармен қоса алғанда), 25% 
христиандар екен. Елімізде дінге 
шек қойылмаған. Бірақ діни еркіндікті 
шектейтін кейбір заңдар бар. Халықтың 
негізгі бөлігі мұсылмандар болса да, ҚР 
зайырлы мемлекет болып табылады.

Қазақстан халықтарының арасындағы 
ұлтаралық келісім мен жарастық 
мәселелерін қалыпта сақтауда, одан әрі 
дамытуда үлкен жұмыстар атқарылып

келеді. Оның айқын дәлелі: арнайы 
елбасының бастамасымен құрылған 
Қазақстан Халықтары Ассамблеясы 
ұйымы болып табылады. Ассамблеяның 
жұмысы барысында еліміздегі өзге 
ұлттар мен этностардың мәдениетін 
өз дәрежесінде сақтау үшін, одан әрі 
дамыту үшін барлық жағдай жасалуда. 
Бұл ұйымның алдына қойған мақсат- 
міндеттерінің бірі -  нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, дінге қатысына, қандай әлеуметтік 
топқа жататындығына қарамастан 
республика азаматтарының құқықтары 
мен бостандықтарыныңтеңдігін, халықтар 
достығы мен ұлтаралық келісімді нығайту 
мен сақтау. Бұл міндеттер табысты түрде 
іске асырылып келеді. Биыл бұл ұйымның 
өз жұмысын бастағанына да 20 жыл 
толып отыр. 20 жылда төгілген тер бекер 
емес, ез орнымен ақталып-ақ жатыр.

«Біздің ортақ отанымыз -  
Қазақстанның қазіргідей қарыштап дамып 
отырғаны -  елімізді мекендеуші барлық 
этностардың ынтымағы мен бірлігінің 
арқасы. Тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін 
де, елімізді жаңа белестерге шығаратын 
да біздің осы қоғамдық татулығымыз.

Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады 
дейтін даналықтың шындығына бүгінде 
бәріміздің көзіміз жетіп отыр», — деп 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев бір сөзінде 
айтқанындай, еліміздің бүгінгі жетістігі 
татулықтың, ынтымақтың белгісі. Көреген 
бабаларымыз ертеден-ақ "Ынтымақ 
жүрген жерде ырыс бірге жүреді", "Тату 
елдің тамағы таусылмайды", "Берекені 
көктен тілеме, бірлігі мол кептен тіле" деп 
айтып өткен екен. Ендеше тату болайық. 
Бір тудың астында бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып, келісімде өмір 
сүре берейік. Досы көпті жау алмайды, 
ұлттар арасында достығымыз одан әрі 
де жалғаса берсін деп тіледік! "Тілі басқа 
болса да тілегі бір, жүзі басқа болса да 
жүрегі бір" ағайындарымыз, достарымыз 
аман болсын. Еліміздің болашағына бірге 
атсалыса берейік! 1 мамыр- Қазақстан 
халықтарының бірлігі күні құтты болсын.

Айдана Д узбасова,
тарих, экономика және құқық 

факултетінің 
I курс студенті
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СТУДБНТ ЖЕТІСТІГІ 
-  ҮСТАЗ МЕРЕЙІ

Студөнт араб тілінен аударғанда «талапкер», «ізденуші» деген мағынаны 
білдіреді. Қай кездің студентін алмаңыз, олар - ең бір талапты, ең бір белсенді 
қоғам мүшесі. Ал студенттің білімге, ғылымға талпынысы -  ол устаз мерейі, ұстаз 
қуанышы. Батыс Қазақстан өлкесі, Ақжайық өңіріндегі болашақ кесіби мамандар 
даярлайтын, сексен жылдан астам тарихы бар оқу ордаларының бірі -  М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті де талапты жасқа білім нәрін 
еге білетін оқу орны. Жалпы аталмыш университет студенттерінің жетістігі қазіргі 
кезде күллі облыс көлеміне мелім.

Сондай жетістігіміздің бірі - Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
бекіткен «2015жылы Қазақстан Республикасы 
жоғары оқу орындарында пәндік олимпиада 
өткізу кестесіне» сәйкес Апматы қаласындағы 
Қазақтың спорт және туризм академиясында 
2015 жылдың 13-15 сәуір күндері аралығында 
5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» 
мамандығы студенттерінің арасында өткен 
«Дене шынықтыру және спорт теориясы мен 
әдістемесі» пәні бойынша VII Республикалық 
пәндік олимпиадасы оздырылған болатын. 
Оған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Педагогика

Еліміздің 13 жоғары оқу орнының 
студенттері қатысқан үлкен білім сайысында 
университетіміздің намысын мәдениет және 
өнер факультетінің студенттері Н.Қасымов пен 
Н.Әлекешова абыроймен қорғады. Филос.ғ.к., 
бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының 
аға оқытушысы Нұржан Тілеухановтың 
жетекшілігімен қатысқан «Ақжайық» атты 
студенттік команда жалпы командапық есепте 
үшінші орынға ие болды. Тағы да қуантатын 
жағдай, команда мүшелері Қасымов Наурызбай 
«Үздік кітап көрнекілігі» атты тапсырма бойынша 
1 орынды жеңіп алса, «Үздік шығармашылық» 
тапсырмасын орындаған Әлекешова Нұрханым
3 орынға ие болып жоғары жетістіктермен 
оралды.

«Біздің студенттеріміз биылғы олимпиадада 
жақсы көрсеткішке ие болды деп айтуға 
болады. Білім додасының арқасында өздерінің

факультеті 5В010800 «Дене шынықтыру 
және спорт» мамандығының екінші және 
төртінші курс студенттері Ерген Жақсыбаев, 
Наурызбек Идеятов, Шархан Нұролла сынды 
студенттер қатысқан-ды. Топ жетекшісі -  
Дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен 
әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, 
дене шынықтыру және спорт магистрі Саят 
Нұрболатұлы Рысқалиев.

Пәндік олимпиадаға Қазақстан 
Республикасының «Дене шынықтыру және 
спорт» мамандығы бойынша мамандар 
даярлайтын барлық жоғары оқу орындарынан, 
оның ішінде ұлттық, мемлекеттік және

шығармашылық қабілеттерін ұштады, білімдерін 
өсірді, әсіресе өнерге деген құлшыныстары 
арта түсті. Осы орайда студенттерге әр кез 
қолдау көрсететін ұжымымыздың басшысы, 
академик Асхат Сәлімұлы Иманғалиевке деген 
алғысымыз шексіз», - дейді команда жетекшісі 
филос.ғ.к. Нұржан Сағынұлы.

Айта кету керек, аталмыш олимпиаданың 
жүлдегерлері мен қатысушыларының бәрі 
де шығармашылық шабыттарын шарықтату 
мақсатында Қазақстан Республикасының 
Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейін 
аралап, даңқты суретшілердің бейнелеу өнері 
туындыларын тамашалау арқылы үлкен әсер 
алып қайтты.

жеке меншік жоғары оқу орындарынан он 
команда бақтарын сынады. Осы айтулы 
білім додасында университет атынан 
барған команда жалпы есепте екінші 
орында, ал жекелеген есеп бойынша 
төртінші курс студенті Ерген Жақсыбаев 
екінші орын, екінші курс студенті Шархан 
Нұролла үшінші орын, екінші курс студенті 
Наурызбек Идеятов үшінші орын иеленді. 
Барлық қатысушылар мен топ жетекшісі 
дипломдармен марапатталды. Енді бір 
айта кететін жайт, осы команда өткен оқу 
жылында да үздік нәтиже көрсетіп, екінші 
орын алған болатын. Мәселен, жекелеген 
есеп бойынша екінші орын алған төртінші 
курс студенті Ерген Жақсыбаев былтыр 
өткен VI Республикалық олимпиадада 
жекелеген есепте үшінші орын алған-ды. 
Мұның өзі мамандық студенттері білімінің 
жылдан жылға көтеріліп келе жатырғанының 
бір айғағы десекте болады.Топ нәтижелеріне 
қарап отырсақ, біздің студенттердің тек 
қана еліміздегі спорт және туризм саласы 
бағытындағы бас оқу орыны, Қазақтың спорт 
және туризм академиясы студенттерімен 
тайталасқанын көреміз. Ал бәрімізге 
белгілі аталмыш академия олимпиада 
чемпиондарын дайындау бағытындағы 
еліміздегі бірден бір оқу орыны. Бұл нәтиже 
студенттеріміздің білімінің қаншалықты 
жоғары деңгейде екендігін көрсетеді. Белгілі 
ойшыл, ғұлама Жүсіп Баласағұнның «Білім 
бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ 
әлдекімнің азығы» деген керемет сөзі бар. 
Қара шаңырақ, университетіміздің бағын 
асырып тұрған осындай білімді де саналы 
студенттеріміз қашанда көп болғай.

Ия, бүгінгі студент -  ертеңгі маман. 
Студенттік кезден-ақ өздерінің теориялық 
білімін практика жүзінде сабақтастыра 
отырып, ездерінің білімі мен білігін республика 
жүзінде мойындатқан шәкірттерімізге 
әрқашан да сәттілік пен жарқын болашақ.ал 
университетте қызмет жасайтын профессор- 
оқытушылар құрамына және команда 
жетекшісі, тәжірибелі ұстаз, дене шынықтыру 
және спорт магистрі Саят Нұрболатұлына 
жемісті еңбек, шығармашылық табыс 
тілейміз.

Ибраим Саматұлы Абдрахманов,
М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті 
«Ақжайық» спорт клубының жетекшісі,

магистр

О ^цт т ы цт айм ы іі
2015ж. 6-7 сәуір күндері Алматы 

қаласындағы Абай атындағы Қазақ ¥лттық 
педагогикапық университетінде 5В010600- 
музыкалық білім мамандығы бойынша VII 
Республикапық пәңдік студенттік олимпиада 
етті.

Респубпикапық опимпиада негізгі 
музыкалық аспап пәні бойынша өтті және 
атапған олимпиадаға Астана, Алматы, Тараз, 
Қостанай, Қызылорда, Атырау, Шымкент, 
Орап т.б. ЖОО 32 студент қатысты.

Екі турдан тұрған конкурстың бірінші 
турында негізгі музыкапық аспапта күрдепі 
шығармалар орыңдапса, екінші турда 
мектеп репертуары мен презентацияға кезек 
берілді.

Осы олимпиадаға қатысуғы мүмкіңдік 
берген университет ректоратына алғысымыз 
шексіз. Өйткені, өзімізді көрсетіп, өзгеден 
үйренуге тырыстық.. Бүгінгі күні музыкапық 
білім мамандығы Республиканың көптеген 
ЖОО құрамында бар. Құрманғазы 
атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы 
мен Астанадағы Қазақ Ұлттық өнер 
университетінің құрылымында да осы 
мамандық бойынша студенттер білім алады. 
Сондай епімізге белгілі оқу орындарының 
ішінде С.Рахманиновтың «Прелюдия 
сіз тоІІ» шығармасын жоғары деңгейде 
орындап, ерекшеленген 11401 топ студенті 
Жанат Шыналиевті мақтан тұтуға лайық 
деп есептейміз.

2015ж. 6-7 сәуір күндері Алматы 
қаласындағы Абай атындағы Қазақ ¥лттық 
педагогикапық университетінде 5В010600- 
музыкалық білім мамандығы бойынша 
өткен VII Республикапық пәңдік студенттік 
олимпиадада жүлделі 2-орынға ие болып, 
лауреат атанған 11402-топ студенті Жанат 
Шналиевті (оқыт. Хамитова Р.С.,Кударова 
Г.Х.) және арнайы номинацияны жеңіп 
алған 11211 топ сгуденті Жанболат 
Молдағалиөвты (оқыт. Кусаинов А.А.) 
толағай табыстарымен құттықтап, 
шығармашылық жетістіктер тілейміз.

Музыкалың білім 
кафедрасының ужымы

Жалғасы. Басы 6 иіы бетте

Рекгор ЗКГУ им. М.Утемисова Асхат 
Салимович Имангалиев стал обладателем 
сертификата АУА - международной 
Европейской ассоциации университетских 
администраторов (Университет Манчестера, 
Великобритания), подтверждающею членство 
в АУА -  организации, содействующей 
профессиональному развитию в сфере 
образования.

16 апреля состоялась традиционная 
встреча акимов районов ЗКО и Уральска со 
студентами выпускных курсов университета. 
Как сказап аким юрода Уральска 
А.С.Кульгинов, студенты показали свою 
активную гражданскую позицию на Форуме, 
участвуя в летних профаммах «Жасыл ел» 
и студенческих строитепьных отрядах. «Мы 
строим интеплекгуапьную нацию». Студенты 
задавали вопросы о наличии вакансий в школах 
районов, условиях работы и проживания, 
вносили свои предложения.

***
17 апреля состоялся онлайн-брифинг 

по международной стипендии Президента 
Респубпики Казахстан «Бопашақ» с 
представителями АО «Центр международных 
программ». Международная стипеңция 
Президента Респубпики Казахстан «Болашақ» 
является гарантом успешного карьерного 
роста, профессиональной самореализации 
выпускников, личного развития и возможности 
трудоустройства. На встрече в режиме онлайн- 
брифинга участвовали студенты выпускных 
курсов разных специальностей, магистранты, 
молодые ученые-магистры, препрдаватепи и 
сотрудники ЗКГУ им. М. Утемисова.

Детский хореографический ансамбль 
«Алау» ЗКГУ им. М.Утемисова занял 1 место в 
Международном фестивапе-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Бегущая по волнам» 
в возрастной фуппе 9-12 лег, сопистка Актилек 
Ербол в возрастной группе 5-8 лет завоевала
3 место (худ.рук. Карлыгаш Кадырбекова). 
Солистка ансамбпя «Арна» ЗКГУ студентка
4 курса Асельхан Амангалиева в возрастной 
фуппе 17-25 лет завоевала 1 место (худ.рук. 
Айнур Шукирова).

10 апрепя состоялась встреча руководителя 
центра биотехнологий и экологического 
исспедования, профессора, д.с.-х.н. Рустенова 
Амангельды с магистрантами университета, 
организованная сотрудниками научной 
бибпиотеки и офиса науки и коммерциализации 
ЗКГУ. Научная библиотека сотрудничает с 
партнерами за рубежом, имеет доступы в базы 
данных. Надежный тыл - оплот победы

***
В интерактивном конкурсе на лучший 

постер в поддержку выборов президента 
«Твой голос -  твое будущее», орпанизованном 
Союзом художников РК и общественным 
фоңдом молодых писателей «Каламгер» при 
информационной поддержке АО «Казконтент» 
в номинации Казахстанской ассоциации 
предприниматепей «КАЗКА» второе место 
знял главный инженер лаборатории учебногта 
телевидения ЗКГУ Миржан Мухамбетов, 
благрдарственным письмом была отмечена 
студентка 4 курса факультета культуры и 
искусств Раушан Сарбалиева.

***
Отборочный тур международного 

фестиваля молодежного творчества «Жеңіс 
жолдарымен» прошел в ЗКГУ 22 апрепя, 
по итогам которою рекомеңдованы для 
участия в республиканском этапе фестивапя 
танцевапьная группа «Арна», студенческий хор 
и квартет «Батыс 8<аг».

***
28 апреля состоялся круглый стол на 

тему «Актуальные пробпемы трудоустройства 
и адаптации к рынку труда выпускников 
вузов». Модератором мероприятия, в котором 
приняли участие руководители организаций 
и предприятий, деканы факультетов, 
заведующими кафедрами ЗКГУ им. 
М.Утемисова, выступил председатель Совета 
работодатепей ЗКГУ Серик Ролланович 
Мергалиев.

Мероприятиеоткрыла проректор поучебно- 
методической работе Г.К.Жусупкалиева. 
Она сказала о важности тесной связи 
работодателей и учебных заведений: «Вузы и 
работодатепи -  это звенья одной цепи».

По словам участников круглого стола, 
необходимо повышать уровень образования, 
поскопьку «работодатели ждут отличников». 
С другой стороны, как сказала директор 
департамента по академическим вопросам 
Г.С.Кайсагалиева, «востребованность -  
индикатор качества образования».

Аскат Абдешев,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 

магистранты

С т у д ен т т ер іА к із олиліпиада 
ж үлдегері

Абай атындагы Қазақ Үлттық педагогикалық университетінде (Алматы қаласы) 
5В010700 - Бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша сәуір айының 6-7 аралыгында 
өткен жоғары оқу орындары студенттері арасындағы VII республикалық пэндік 
олимпиададан М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері жүлдемен оралды.



РКЕН  
«Брденбек -  

майдан каһарліаны»

Біз -  ежелден ата-бабамыздың 
өнегесін ала жүріп, олардың сара жолын 
ұрпаққа үлгі еткен халықтың ұрпағымыз. 
Өйткені аға буынның қалыптастырған 
даңғыл жолы - ұрпаққа айқын жол сілтеуші 
әрі тағылымы мол тәрбиенің шежіре көзі.

Ерденбек Ниетқалиев -  БҚО, Жәнібек 
ауданы, Қамысты елді мекенінің тумасы. Ол 
1914 жылы Қамысты аулында дүниеге келген. 
Ниетқалиевтер отбасында 4 бала болған: 
Ерденбек, Талғатбек, Оспанбек, Ануарбек. Әкесі 
Ниетқали Меңешев, анасы - Жамал Меңешова. 
Ерденбек бапапық шағын осы ауылда өткізген. 
30-жылдары Ниетқапиевтер отбасы Қызылорда 
обпысына көшіп кеткен. Соғыс басталғанда 
Ниетқалиевтер отбасы Қызылорда қаласында 
тұрған. Ерденбек Алматы зооветеринарлық 
институтын бітірген. СОКП мүшесі. Институтты 
аяқтағаннан кейін техникумда дәріс берген, 
обпыстық атқару комитетінде нұсқаушы болып 
қызметатқарған. 1941 жылы әкесі Ниетқали төрт

ұлымен соғысқа аттанған. Інісі Оспанбек 
соғыстан орапмады, әкесі соғыстан 
жаралы болып, ал екі інісі Ануарбек 
пен Тапғатбек 1946 жылы аман-есен 
елге оралды. Е.Ниетқапиев соғыста кеп 
ерлік жасап, гвардия капитаны атағына 
ие болды. Ерденбектің экскадроны 
400 фашисті, көптеген танктер мен 
зеңбіректерді құртты. Ратцебург тас 
жолы үшін болған күшті ұрыста 2 рет 
жараланды және 1945 жылы ақпан 
айында осы ұрыста қаза тапты. 
1945 жылы 24 наурызда Ерденбек 
Ниетқалиевке Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді. 1967 жылы бқарашада 
М.И. Калинин атындағы орта мектеп 
оқушылары комсомол комитетінің 
бастауымен Совет Одағының Батыры, 
гвардия капитаны Е.Ниетқалиевке 
мектеп үй жанынан тас белгі орнатты. 
Мектебіміз 1990 жылдан бастап Кеңес 
Одағы Батыры есімімен аталып келеді.

1418 күн мен түнге созылған 
адамзат тарихындағы ең сұрапыл 
соғыс Кеңес хапқының жеңісімен 
аяқталған болатын. Сол ¥лы Жеңіске 
міне, 70 жыл толып отыр.Бүгінде біз 
сол күнге қалай жеткенімізді тарихи 
құжаттардан, аға ұрпақтың ерлік даңқы 
турапы шежіреден біліп келеміз және 
оны насихаттау біздің әрқайсымыздың 
азаматтық парызымыз. Жеңіс... Ия, 

оны сан миллиондаған адамдар төрт жыл 
бойы минуттап, сағаттап сарыла күтті емес 
пе? Ақыры олардың үміті мен сенімі ақталды, 
тілектері орындалды. Бірақ, сол сәт оңайлықпен 
келген жоқ. Халқымыздың азатты бақытты 
болашағы үшін қан төгіп, қаһармандықпен 
қаза тапқан еліміздің ұл-қыздары ешқашан 
ұмытылмақ емес, ол халқымыздың жүрегінде 
мәңгі сақтапмақ. ЖерлестерімізҰлы Отан соғыс 
жылдарында мәңгі өшпейтін ерлік көрсетті. 

Біз жеңдік, жеңілді жау, 
Желбіре, Жеңіс туы. 

Өлмейді, өшпейді ерлік, 
Жасасын Жеңіс күні, -  деп дегім 

келеді.

Әдемі
Сүлейменова, тарих және құқық

факупьтетінің 2 курс студенті.

6 мая 2015 года в средней 
общеобразовательной школе № 21 города 
Урапьска ЗКО учителя русского языка и 
литературы Тасеменова Гульмира Сырымовна 
и Круглова Галина Фёдоровна провели 
внекпассное мероприятие, посвящённое 
70-летию Победы «Читаем детям о войне». В 
мероприятии приняли участие 36 учащихся 
школы- ученики 7а и 86 классов. Учащиеся 
работапи с текстами В.Распутина «Уроки 
французского», М.Шолохова «Судьба человека», 
К.Симонова «Жди меня», Б.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». Ребята отвечапи на вопросы по содержанию текстов, читали выразительно 
стихотворение К.Симонова, смотрели отрывки из кинофильмов «Уроки французского», «Судьба 
человека». Дома учащиеся подготовили иллюстрации к произведениям. В конце мероприятия 
ученики 7а класса прочитали стихотворения собственного сочинения, посвященные Дню 
Победы, ученики 8 б кпасса прочитали сочинения «Гордимся вами, солдаты Победы»!

Работа Великанова Андрея заняла 1 место в городском конкурсе сочинений 
«История моей семьи в истории Отечества», 2 место в областном конкурсе 
сочинений «Гордимся Вами, солдаты Победы», это сочинение вошло в сборник 
лучших работ по итогам республиканского конкурса сочинений к 70-летию Победы.

«Запомни меня солдатом»!
Спасибо вам, ветераны,

Солдаты минувшей войны,
За ваши тяжёлые раны,
За ваши тревожные сны.

Я родился и живу в городе Уральске, 
я коренной уралец. Мне тринадцать лет, 
я прекрасно понимаю, что сейчас у меня 
самая счастливая пора жизни. Мои родители 
обеспечивают меня всем необходимым ссамого 
рождения: красивой одеждой, вкусной пищей, 
современными техническими средствами, 
дорогими игрушками. У меня прекрасные 
условия для учебы: я пользуюсь компьютером, 
интернетом, читаю электронные книги.

С малых лет я спрашиваю своих 
родителей, бабушек и дедушек о том, как они 
жили в детстве, во что играли, кем работали, 
какой была их жизнь. Я узнап, что детство 
и молодость моих бабушек и дедушек были 
трудными, без каких-либо больших радостей 
и достатка. Они родились в двадцатые 
и тридцатые годы прошлого века. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
дедушке Юрию Александровичу Архипову и 
его будущей жене Лидии Ивановне Русаковой 
было всего по 4-5 лет. Бабушкин отец, Русаков 
Иван Калистратович, добровольцем ушел на 
Стапинградский фронт в 1942 году. Бабушка 
рассказала мне, как семья провожала его на

Подвиг народа
22 апреля в конференц-зале ЗКГУ им. М.Утемисова прошла встреча с ветеранами 
университета -  участниками Великой Отечественной войны, работниками тыла, 
теми, кто застап годы Второй мировой войны.

Встреча прошла в очень теплой обстановке. 
Особую атмосферу торжественности придал 
фильм, созданный режиссерами факультета 
культуры и искусств и сотрудниками Центра 
информационных технологий. Авторы провели 
большую работу по подбору материапа, 
документальной хроники. Студенты и 
преподаватели факультета культуры и искусств 
под руководством декана Мейрама Исатаевича 
Исатаева исполнили прекрасные музыкальные 
номера.

По словам руководителя военно- 
исторического музея университета, к.и.н., 
профессора Павла Романовича Букаткина, 190 
преподаватепей, студентов, сотрудников нашего 
вуза ушли на фронт. Он вкратце рассказал 
присутствующим о героизме наших воинов. В их 
числе дважды герой Советского Союза военный 
летчик Леонид Беда. «Когда Леонид Беда в 
воздухе -  немцам беда!»

-Победу в этой страшной войне одержал 
весь советский народ! -  сказал ветеран Великой 
Отечественной войны, к.и.н., профессор Халам 
Жумашевич Суйншалиев.

В тылу оставапись и работали наши 
преподаватели, отдавая все фронту. Как 
рассказапи участники встречи, педагогический 
институт взял шефство над ранеными из палаты 
№12 военного госпитапя №1 г. Уральска, а за 
тем и над всем госпиталем. В страду помогали 
колхозам области в сборе урожая. Лозунг «Все 
для фронта! Все для победы!» был частью 
жизни нынешних ветеранов.

Завершая мероприятие, ректоруниверситета 
А.С.Имангалиев вручил ветеранам юбилейные 
медапи и почетные грамоты к 70-летию Великой 
Победы.

-Ваша жизнь -  это образец подвига народа! 
-  сказап Асхат Салимович.

«Спать не в силах сегодня я»...
Творчество великого акына казахской степи Жамбыла Жабаева имело большое значение 

для народа, особенно в годы страшной и безжапостной войны. Акын в своих произведениях 
показывал, какие храбрые и отважные подвиги совершает народ во имя свободы Родины, 
как он готов грудью прикрывать свою землю, своих соотечественников. Наверно, поэтому 
можно смело сказать, что песни Жамбыла сыграли немалую роль в освобождении 
Ленинграда и, вообще, в Победе в Великой Отечественной войне.

вокзале, и каким он запомнился еи в тот день: 
вокруг все рыдали, а отец был молчалив, 
долго и крепко обнимап жену и дочку. Он погиб 
смертью храбрых в битве за Сталинград, где 
был похоронен в братской могиле поселка 
Кузьмичевский, а его фамилия высечена на 
мемориальном обелиске в городе Волгограде. 
Сейчас, когда я смотрю художественные 
фильмы о войне, мне кажется, что во многих 
эпизодах я вижу лица своих родных! Бабушку и 
семь её братьев и сестёр растили две женщины: 
мама Пелагея Филипповна и бабушка Евдокия 
Емельяновна. Очень тяжело им пришлось 
во время войны и послевоенные годы: не 
хватапо еды и одежды, самых необходимых 
предметов в доме. В школу бабушка Лида 
брала маленькие кусочки хлеба, тыквы, а 
вечером при догорающей свечке торопилась 
прочитать учебники, сделать уроки. Несмотря 
на все трудности, она выучилась на повара 
и впоследствии работала преподавателем 
в торгово-кулинарной школе. Отцом моего 
дедушки Юрия Александровича был Архипов 
Александр Лукич, который до войны работал 
шофером. С первых дней войны его взяли на 
фронт, где он на машине подвозил снаряды. 
В 1943 году был ранен и лежал в госпитале. 
Поспе лечения Александр Лукич вернулся в 
армию и продолжил воевать. Войну он закончил 
в Румынии. За боевые заслуги прадедушку 
наградили рядом медалей. Вернувшись в

С самых первых дней войны казахский акын 
складывал патриотические песни, адресуя 
их отважным воинам. Трагедия всей страны 
стала и его личным горем - во время войны он 
потерял сына Алгадая, с отвагой воевавшего на 
Украине. Он ушел на фронт, кактолько началась 
война, и показал себя храбрым солдатом, каким 
призывал стать всех своих соотечественников 
Жамбыл. А на известие о смерти сына Жамбыл 
ответил лишь молчанием, а затем он взял в 
руки свою постоянную спутницу -  домбру и 
выразил в песне все свои мысли о сыне. В песне 
выражапось не только его личное горе, но и 
горе всех родителей потерявших своих сыновей. 
Народ Украины не забыл о храбрых подвигах 
Алгадая. В 2009 году в том самом селе, где 
сражапся сын великого поэта, возвели памятник 
храброму солдату, в знак того, что история не 
забудет его подвигов.

С особым состраданием Жамбыл 
отозвался на блокаду Ленинграда. Первым 
в защиту осажденных раздался именно его 
голос: «Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, 
гордость моя!». На следующий же день его 
стихотворение было напечатано в газете, а 
листовки со стихами в русском переводе были 
расклеены по всему городу. Слушая песнь акына, 
обращенную к ним, ленинградцы чувствовали 
себя детьми, которых опекает и защищает 
отец. Строки песни послужили своеобразным 
«снарядом», пущенным в противника, ведь 
народ осажденного города теперь знал, что он 
не изолирован от страны и что он не одинок в 
борьбе за свою свободу.

В адрес акына солдаты передавали письма 
с просьбами о написании новых песен, о 
прославлении подвигов казахских солдат.

Почти столетний Жамбыл будто поставил 
себе задачу дожить до того момента, когда 
будут сведены счеты с врагом. Он скончапся 22 
июня 1945 года, успев со всеми порадоваться 
Победе. Москва готовилась к параду на Красной 
площади, но великий певец казахской степи не 
дожил до этого события всего два дня.

В
благодарность 
за поддержку 
в 1952 году 
л е н и н г р а д ц ы  
одну из
улиц города 
переименовали 
в честь
к а з а х с к о г о  
акына. А к 
3 0 0 - л е т и ю  
города на Неве 
здесь был
у с т а н о в л е н  
п а м я т н и к  
Ж а м б ы л у .
4 - м е т р о в ы й  
б р о н з о в ы й  
п а м я т н и к  
великому акыну
с домброй в руке -  подарок Казахского народа 
городу-герою -  был открыт 30 мая 2003 года. 
Рядом с памятником -  фонтан, на каменных 
ступенях которого выбиты те самые бесценные 
строчки:

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья 
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов 
Взором старческим я скользну 
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия...
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!

Камила Сукпусунова, 
гр.03106, Филология: Русский язык

1946 году в Уральск, он продолжил трудиться 
по профессии. В 1982 году он скончался. 
Мой прадед по папиной линии Николай 
Минович Коршунов воевал с января 1942 
года с фашистской Германией, был серьезно 
ранен в плечо и отправлен после лечения в 
тыл. В 1957 году инвалида 3 группы Николая 
Миновича Коршунова не стапо. Я не застал 
при жизни прабабушку - Великанову Зинаиду 
Калистративну, по рассказам моего папы, она 
была очень скромной, доброй и хозяйственной 
женщиной, сумевшей самостоятельно 
вырастить и воспитать трех сыновей и дочь. 
Мой дедушка Великанов Павел Георгиевич 
в возрасте пятнадцати лет осенью 1941 года 
пошел работать на завод имени Ворошилова, 
который был эвакуирован из Ленинграда в 
Уральск. Завод изготовлял боевые снаряды 
для фронта. Всю трудовую деятельность до 
выхода на пенсию он проработал на этом 
заводе в качестве слесаря-сборщика. Почетный 
ветеран завода, награжденный орденом Знак 
Почета, медапями «За доблестный труд», «За 
освоение целинных и залежных земель», «За 
победу над фашистской Германией в 1941-1945

гг.» и многими другими юбилейными медалями, 
дедушка умер в сентябре этого года. Никогда 
не забуду его последние слова: «Пусть Андрей 
запомнит меня солдатом»! Я относился к нему 
с большим уважением. Он прожил шестьдесят 
лет (!) с моей бабушкой Анной Николаевной, 
которую я очень любил за теплоту, внимание ко 
мне и моим родителям. Усилившаяся болезнь 
остановила ее сердце в апреле 2014 года. В 
настоящее время у меня, кроме родителей, есть 
дедушка Юра и бабушка Лида. Я желаю им как 
можно подольше пожить. Им выпала трудная, 
очень тяжелая жизнь. Я очень горжусь своей 
родословной, потому что её составляют люди 
мужественные, смелые, самоотверженные, 
трудолюбивые и преданные нашей Родине. 
Сейчас совсем другое время: в стране 
благодаря политике нашего мудрого президента 
благополучие, мир, спокойствие, стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне, а страшное 
военное время останется лишь в воспоминаниях

Андрей Великанов,
СОШ №21 города Урапьска ЗКО.
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Профессор, филолог-тукаевед, старейший 
преподаватель университета Абузяров 
Разак Абдрахманович поделился 
воспоминаниями из своего детства, 
пришедшегося на тяжелые годы Великой 
Отечественной войны:

-В Отечественной войне, как труженик

Дети военного времени...
Много слов сказано о войне. Но нам никогда не узнать всего. Ведь самое страшное, самое сокровенное остается в глубине 

памяти, болью в сердцах, в слезах, пролитых тайком.
Война -  это не только стрельба и атаки, не только мужество и героизм солдата, принесшего победу. Это мозоли на маленьких 

ладонях детей, это выполнение плана через невозможное желание поспать, это преодоление голода и холода во имя тех, кто 
на фронте бьет врага. Что сильнее грело солдата в холодном окопе -  теплые носки и варежки, связанные школьницами, или 
записки, вложенные в драгоценные посылки, с пожеланием скорее прогнать врагов с родной земли и вернуться с победой живыми 
и здоровыми? Дети, всего лишь дети, наравне со взрослыми, отложив естественное желание пошалить-поиграть, отложив само 
детство до мирного времени, приближали День Победы.

- Несмотря ни на что, и хорошее в то время 
было. Это народ наш - а я говорю обо всех 
национальностях, что были для нас не только 
соседями, а семьей - был очень дружелюбный, 
добросовестный и честный. А по-другому мы и 
выжить не могли. Мы и войну победили дружбой 
-  дружбой между всеми народами.

Казахстан в то время сыграп огромную 
роль в обеспечении фронта. Практически 
все продприятия перешли на выпуск военной 
продукции, но активно работали и предприятия 
легкой и пищевой промышленности. 
Мясоконсервный комбинат, кожевенные 
заводы, обувные и швейные фабрики -  все 
работало на то, чтобы поддержать армию. В 
военные годы нас, детей, отправляли в колхозы 
работать, собирать сено, пасти скот, чтобы мы 
вносили хоть какой-то вклад в общее депо. 
Война есть война, был и голод, и холод; я 
хорошо знала, что многие мои одноклассники 
порою голодали. Были и сытные времена, когда 
в поселках случались наводнения, и целые 
косяки рыбы оказывались у нас в руках! Помню, 
мой отец соберет всех детей, у которых отцов 
не было, и берет с собой рыбу ловить. Тогда 
наша семья очень помогапа поселку.

Мы тогда всем делились, ничего и никогда 
от других не прятали для 
себя. Появится дома молоко 
-  каждый получит ровно 
по глоточку, и остаток еще 
соседям достанется. Скот так 
просто не резали, даже если 
совсем голодали.

- Все и так знают, какое это 
было страшное время -  ничего 
нового не скажешь. Но то, что 
мы все были друг за друга 
горой -  это я запомнила на всю 
жизнь.

смертный бой. С фашисткой силой темною, с 
прокпятою ордой».

С особенным удовольствием пели 
«Катюшу», продставляя, как реактивными 
снарядами она уничтожала ненавистных 
фашистов.

Самым счастливым для всех нас был День 
Победы. Мы, мальчишки, разнесли эту новость 
по полям, пашням, где работали старшие, по 
пасекам. Телевидения же тогда вовсе не было. 
Весь Лепсинск был в цветах, ярко светило 
солнце. Все жители излучали радость Великой 
Победы, радость счастья.

Всей этой радостью был переполнен и 
я, хотя после двадцатикилометровой скачки 
верхом на лошади, без седла, потника, по- 
своему понял выражение «со слезами на 
глазах».

** *
Мало кто хочет делиться кошмарами 

детских лет, если они пришлись на Великую 
Отечественную войну - страшную, голодную, 
порой унизительную и непредсказуемую часть 
жизней наших бабушек и дедушек.

Нурмухамбетовой Мариям
Касымовне -  ветерану труда, посвятившей 
более 30-ти лет преподаванию русского языка

тыла, я участвовап с 11 до 14 лет. Жил тогда 
с родителями в глубоком тылу в селе Лепсинск 
Андреевского района Алма-Атинской области. 
Многие жители села, как и мои два брата 
(Абдрафик и Абдрахим), ушли на фронт, 
а сестра Райхан была призвана в трудовую 
армию в город Караганду.

Мы, мальчишки, летом помогапи семьям 
фронтовиков: «на помощах» под руководством 
старших по очереди косили им сено. Это 
помогапо в холодную зиму сохранить скот, 
дойных коров, летом сдавать для фронта 
молоко, масло, яйца и другие продукты.

Помню, как провожали на фронт отцов, 
старших братьев, получали с фронта 
похоронки...

У кого не было скота -  голодапи.
Поддерживали военные песни, начиная 

с «Вставай, страна огромная, вставай на

в нашем вузе - тоже было тяжело делиться 
эпизодами жизни в тылу. Но как педагог, она 
не могла не поделиться с нами мудростью того 
времени. Перепистывая семейный апьбом, 
останавливаясь на самых редких фотографиях 
любимых и давно ушедших членов семьи, она 
подепилась своими воспоминаниями:

Не военные годы 
пришлось детство и старшего 

преподавателя кафедры русского языка, 
тыловика, ныне пенсионерки Русаковой 
Надежды Гурьяновны:

-Родилась в г. Уральске ЗКО. В 1950 г. 
закончив учебу в школе с серебряной медалью, 
поступила в Уральский педагогический институт

им. А.С. Пушкина на факультет русского языка и 
русской литературы. В 1954 г. закончила учебу 
в вузе и по направлению работала учителем в 
школе Южно-Казахстанской области.

Мое детство совпало с годами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Мы, 
школьники тех лет, хотя и жили в тылу, но по 
мере своих детских сил помогали государству:

с о б и р а л и  
металлолом, 
дежурили в 
г о с п и т а л я х  
(стирали и 
с к р у ч и в а л и  
бинты, мыли 
пол, выносили 
п о м о и , 
п о м о г а л и  
медперсоналу 
перекладывать 
р а н е н ы х ) .  
Г о т о в и л и  
концерты и 
выступапи в 
палатах перед 
р а н е н ы м и  

солдатами.
Был у нас в городе лакричный завод. Вместе 

с классным руководителем мы, школьницы, 
работали там: паковали в пачки табак, который 
отправляли на фронт солдатам; в пачки мы, 
дети, кпали записки, жепая нашим воинам 
скорейшей победы.

А еще нас возили на плантации собирать 
картофель и помидоры.

Вязали шерстяные носки, которые 
отправлялись на фронт.

Трудное было детство. И мы, дети, вместе 
со взрослыми выдержали все трудности.

В 1957 г. начала работать на кафедре 
русского языка нашего вуза сначала лаборантом 
кабинета диапектологии, а в 1958 г. была 
принята в штат преподавателей. Читала лекции 
и вела практические занятия по диапектологии, 
введению в языкознание, общемуязыкознанию, 
руководила педпрактикой, выезжала со 
студентами в диалектологические экспедиции, 
под руководством Н.М.Малечи работапа над 
составлением «Словаря уральских (яицких) 
казаков».

В течение всех лет работы в вузе была 
куратором в группах. Главная задача куратора 
-  привить студенту желание учиться, научить 
учиться, сформировать образованного, 
уверенного в своих прочных знаниях 
специалиста и порядочного Человека.

Думаю, эту задачу я выполнила успешно.

Записали Я.Гүмарова, А.Давлетова,
студентки гр. 03307 

«Филология: Русский язык»

Наши дедушки
Наверное, нет в Казахстане семьи, которую каким-то образом не затронула Великая 

Отечественная война. Наши близкие Сытдыков Бахтыгерей Сарсенгалиевич (со стороны 
матери) и Адеубеков Рахимбай Шынбаевич (со стороны отца) -  прошли всю Великую 
Отечественную войну. В память о них мы хотели бы передать в редакцию имеющийся в 
семейном архиве материап.

Наш отец и дедушка -  Сытдыков 
Бактыгерей Сарсенгалиевич (1920-1971 гг.) 
был призван в ряды Красной армии в начале 
войны, в 1941 г., и прошеп весь путь -  до 
Победы.

Глядя на фотографию, где на обороте 
указаны дата 9 мая 1945г. и место, где 
было сделано фото -  Берлин, памятник 
Төфтонскому рыцарю, нас пөреполняет 
гордость за нашего отца и деда -  за то, что он в 
числе советских воинов участвовал во взятии 
Берлина и причастен к великой Победе.

Бактыгерей Сытдыков не любил 
высокопарных речей о войне и тем более не 
рассказывал почти ничего о своих боевых 
подвигах. Лишь повторял: «Эти годы были 
общей бедой, и каждый из нас выполнял 
свой человеческий долг». Наград у отца было 
много, но в то время им не придавали особого 
значения, и они были утеряны.

После Победы над Германией его 
направили на Японскую войну. После

окончания Японской войны вернулся домой, 
поступил в Уральский педагогический институт 
на физико-математический факультет. До 
конца жизни работал учителем в средней

школе совхоза 40 лет Казахской ССР (ныне 
Таскалинский район, поселок Атамекен).

Адеубеков Рахимбай Шынбаевич ррдился 
20 апреля 1924г. в 10-ом ауле Шестского 
района Карагандинской области. На войну 
призвали в 1942 ггщу из горсща Балхаша. 
Вернулся с войны в 1949году. Участвовал 
в Ясса-Кишеневской операции. После 
войны его направили на восстановление 
государственной границы.

Рахимбай Шыныбаевич награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За Победу над фашистской 
Германией», 1945г., медалью Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова и еще 15 
юбилейными медалями.

После войны работап председателем 
поселкового совета. Умер в 18 мая 2002 г.

Семьи Адеубековых -  Сытдыковых, 
дети и внуки глубоко чтят память о подвиге 
своих дедов и помнят их. Мы, потомки наших 
скромных героев, на своих плечах перенесших 
все лишения войны, поздравляем всех 
жителей нашей области с 70-летним юбилеем 
Победы и от всего сердца желаем всем 
мирного неба над головой.

Апия Бактыгереевна Сытдыкова, 
Асылбек Адеубеков,

выпускникЗКГУим. М.Утемисова
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«Менін, әдеби елкелк.»
атты аймақтықжас ғалымдар байқауы қорытындыланды.
Жас ғалымдар байқауын 2014жыпғы  «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының 
иегері Рита Султанғалиева уйымдастырды.

оқу орындары 
студенттер ін ің  
үздік жүмыстары 
«Менің әдеби 
өлкем» атты 
жинаққа енді. 
Т а қ ы р ы б ы 
ж ұ м ы с т ы ң 
мазмұнына сай, 
мәтінге сауатты 
талдау жасалған, 
ғ а л ы м д а р  
е ң б е к т е р і н е н  
с і л т е м е 
көрсетіліп, өзіндік 
ой қорытып, 
ғылыми тұжырым 
ж а с а л ғ а н  
ж ұ м ы с т а р ғ а  
ж ү л д е л е р  
тағайындалды. 
Б а й қ а у 
б а р ы с ы н д а  
40-тан астам 
ж ұ м ы с т а р д а н  

19 ғылыми баяндама екінші кезеңге өткен. 
Байқаудың қорытынды кешінде үздік деп 
танылған 11 ғылыми жұмыс таныстырылды. 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ және Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті мен Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің 
студенттері өз жұмыстарын баяндап, қызу 
талқылады. Байқау барысында байқағанымыз, 
ғылыми жұмыстардың басым көпшілігі өлке 
ақындарының шығармашылығына арналған. 
Бір қуанарлық жайт, жастардың поэзияға 
деген сүйіспеншілігі айқын аңғарылады.

Байқау қорытындысында М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ студенті Абилова 
Зайра бас жүлдені иеленіп, жас ғалым 
Рита Сұлтанғалиеваның өз грантынан 
тағайындаған 100 000 теңгелік ақшалай 
сертификатына ие болды. Жүлдегер атанған 
Ж.Қуандық, А.Даулова, С.Бекетаева, 
Қ.ізбасарова, Ә.Наби, Ә.Бақытова,
С.Ахметқалиева, Ә.Түсіпқалиева, А.Орынбай, 
С.Насибуллина, А.Жұмабаевалар ақшалай 
және бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Университеттің тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер женіндегі проректоры 
Түймеш Дәрішева қорытынды сөз сейлеп, 
студент жастардың өз әдеби өлкесіне деген 
сүйіспеншілігі, ғылым жолындағы қадамдары 
көңіл қуантатынын жеткізіп, жастарға жарқын

Шараны өткізудегі мақсат аймақтық жоғары 
оқу орындарындағы жас ғалымдардың ғылымға 
деген құлшыныстарын арттыру, ғылыми 
ізденістерін ынталандыру, студент жастарға 
ғалымдар тарапынан қолдау көрсету болып 
табылады. Сонымен қатар жас ғалымдардың 
кәсіби деңгейлерін көтеруге қол ұшын беріп, 
ғылыми мүмкіндіктері мен шығармашылықтарын 
іске асыруға көмектесу, студент жастардың 
әдеби өлкеге деген қызығушылығын ояту, ез 
өлкесінен шыққан ақындар мен жазушылардың 
шығармашылығын және әдебиетші ғалымдар 
еңбектерін зерттеуге деген құлшынысын 
арттыру, ¥лы Жеңістің 70 жылдығына орай өлке 
ақын-жазушыларының жауынгерпік поэзия мен 
прозаға қосқан үлестерін жастарға насихаттау 
міндеттерін алға қойды. Жұмыстар бірнеше 
бағыт бойынша қабылданып, бір ай бойы 
сараланды.

Ақ Жайық өлкесі қаламгерлерінің прозалық 
шығармаларын тапдау, өлке ақындарының 
поэзиялық туындыларын талдау, батыс өңірінен 
шыққан жас қаламгерлердің шығармашылығын 
зерделеу, ¥лы жеңістің 70 жылдығына орай 
өлкемізден шыққан ақын-жазушылардың 
жауынгерпік поэзия мен прозаға қосқан үлесін 
зерттеу, Жайық өңірі айтыс ақындарының сөз 
сайыстарына талдау жасау, батыс өлкесінен 
шыққан әдебиеттанушы ғапымдар еңбектерінің 
отандық ғылымға қосқан үлесін саралау 
бойынша тапсырылған аймақтық жоғары

болшақ иесі болу үшін білім мен ғылымды 
қару ету керектігін айтып өтті.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің 
НазарбаевУниверситетіндеоқыған«Қазақстан 
білім қоғамы жолында» атты дәрісінде 
жастарға артқан үмітін жасыра алмады. 
Елбасымыз қазақтың классик жазушысы 
Мұхтар Әуезовтің «Халық пен халықты, адам 
мен адамды теңестіретін -  білім» деген 
ұлағатты сезін тектен-тек айтпаса керек. 
Себебі мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық 
есіп-еркендеуінің түпқазығы -  білім мен 
ғылым екені даусыз. Еліміздің болашақтағы 
дамуы, өсіп-өркендеуі, әлемдік кеңістіктегі 
орны білім мен ғылымның бағыт-бағдарына, 
оның тиімділігіне байланысты болмақ. Бұл 
деңгейдегі ауқымды жұмыстарды атқару -  
бүгінгі күннің еншісіндегі басты міндет.

Абилова Зайра, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ студенті:

-Мен бұл байқауға Ақ Жайық өлкесі 
қаламгерлерінің шығармашылығын талдау 
бағыты бойынша қатыстым. Негізігі 
тақырыбым М. Есләмғалиұлының «Әйтеке 
би» роман-дилогиясындағы тарихи тұлға 
бейнесін талдадым. Әйтеке би образын 
сомдаудағы қаламгер шеберлігіне романды 
талдау барысында көз жеткіздім. Болашақта 
да ғылыми жұмыспен айналысуды 
жалғастырмақпын. Байқаудың бас жүлдесін 
иеленіп, жеңіп алған грантымды ғылыми 
бағытқа жұмсау мақсатында елордалық 
кітапханалардан болашақ ғылыми жұмысыма 
материалдар жинап, жас ғалымдардың 
ғылыми конференцияларына, республикалық, 
халықаралық шеберлік мектептеріне қатысуды 
жоспарлап отырмын. Бұл байқау тек мен үшін 
емес, бір топ студент жастардың ғылымға 
деген құлшынысын оятты деп ойлаймын.

Наби Әли, М. Өтемісов атындағы БҚМУ 
студенті:

-Ғылыми байқаудың «Менің әдеби өлкем» 
атауының өзі мені қатты қызықтырды. Батыс 
өлкесі -  әдебиет пен өнердің қайнаған 
ордасы. Осыған орай Батыс өлкесінен шыққан 
әдеби тұлғаларымыздың шығармашылығы 
мен ғалымдарының еңбектерін зерттеп, 
бағалап жарыққа шығару келер жас ұрпақтың, 
яғни біздің басты міндетіміз. Бұл ғылым 
бәйгесінде көптеген өзекті, тың ғылыми 
баяндамалар қорғалды. Мен «Жансая 
Мусина айтысындағы Елбасы бейнесі» атты 
тақырыпта ғылыми баяндама жасадым. Айтыс 
өнерінде өзіндік орны бар, ерекші стилімен 
танылған жерлес айтыскер ақынымыз Жансая 
Ғалымжанқызының айтысындағы Елбасының 
ел үшін жасап жатқан ерен еңбегін жырға 
қосқаны, ондағы көркемдегіш құралдардың 
қолданылуы жөнінде талдау жасадым.

Жалпы конференция аймақтық 
болғанымен, қозғаған мәселесі қомақты. 
Болашақты республикалық деңгейде оздыруға 
әбден лайықты деп ойлаймын. Ең біріншіден,

конференцияны ұйымдастырушы ұстазымыз 
Рита Бекжанқызына жас ғалымдарды, 
ізденімпаз жастарды бір арнаға тоғыстырып, 
білімдерінің шыңдалуына үлесін қосқаны үшін 
алғыс айтамын.

Ізбасарова Қадиша, Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 
студенті:

-Мен бұл байқауға Ақтөбе облысынан 
шыққан, аймақтық әдебиеттану саласына 
зор үлес қосқан ғалым Серік Бермағамбет 
зерттеулері бойынша қатыстым. Ғалым 
зерттеулеріндегі Әбубәкір Кердері 
шығармашылығын талдадым. Байқау 
қоытындысы бойынша жүлделі II орынды 
иеленіп, бағалы сыйлықпен марапатталдым. 
Мен үшін бұл байқаудың ерекшелігі, 
Жайық өңірінің әдеби өлкесімен толықтай 
танысқаным. Өйткені қатысушылардың 
көпшілігі, оралдықтар болғандықтан, Ақ 
Жайық өлкесінен шыққан ақын-жазушылар 
шығармашылығын таңдаған екен. Болашақта 
осы ғылыми байланысымызды үзбеуге 
тырысамын.

Түсіпқалиева Әйгерім, Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттікуниверситетінің 
студенті:

-Атырау өңірінен шыққан ақындар мен 
жазушылардың қазақ әдебиетінің алтын 
қорына сүбелі үлес қосқаны баршағы 
айқын. Мен соның ішінде сүйікті ақыным 
Жұмекен Нәжімеденов поэзиясын талдадым. 
Ж.Нәжімеденов монологтарының көркемдігін 
ашуға тырыстым. Қатысушылар арасынан 
жүлдегер атандым. Менің ғылыми жетекшім 
ф.ғ.д., профессор Қадыр Жүсіп. Оның 
зерттеу жұмыстары Ж. Нәжімеденов 
шығармашылығына арналған. Ұстаз бен 
шэкірт арасындағы ғылыми байланыс пен 
сабақтастық та осы шығар.

Ганмиркүн Тұрғаналиева, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ- 

дың магистр-оқытушысы

Обпыс пЕдагогтарының спартакиадасы
Елбасының жыл сайынғы халыққа 

жолдаулары қоғамымыздың басты құндылығы
-  адам факторын бағалауға жетелейді, әр 
адамның ұзақ өмір сүруіне жағдай туғызып, 
әл-ауқатын жақсартуға бағыттайды және 
халқымыздың жарқын болашағына зор сенім 
ұялатады.

¥лы Отан соғысы Жеңісінің 70 жылдығына 
арнапған, білім және ғылым қызметкерлері 
арасындағы облыстық спартакиада 
жастарымыздың спортқа деген ынтасын 
арттыра түсті.

Жарыстың облыс орталығы Орал 
қапасындағы БҚМУ спортсарайында өтуі келген 
қонақтар мен спортшыларға қуаныш сыйлады. 
Спартакиаданың ашылу салтанатына ¥лы Отан 
соғысы, тыл және спорт, еңбек ардагерлері 
мен бір топ өнер жұлдыздары шақырылды. 
Жарыстың ашылу салтанатында М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
унивеситетінің ректоры Иманғалиев Асхат 
Сәлімұлы сөз сейлеп, сайысқа қатысушыларға 
сәттілік тіледі. Одан соң Батыс Қазақстан 
облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің 
кәсіподақ ұйымының дайындаған бағалы 
сыйлықтары мен гүлшоғын арнайы шақырылған 
құрметті қонақтар ¥лы Отан соғысы, тыл 
ардагерлері Сүйіншалиев Қалам Жұмашұлы, 
Букаткин Павел Романович, Жолдықайырова 
Меруерт Жолдықайырқызы, Мұхамбетов 
Мырзағали Абылқасымұлына Білім және ғылым 
қызметкерлері облыстық кәсіподақ комитетінің 
терағасы Марат Даупаев ез қолынан табыс етті.

Атапмыш мерекеге: Ақжайық, Бөрлі, 
Бекейорда, Зеленов №1, Зеленов №2, 
Жаңақала, Жәнібек, Казтапов, Қаратөбе, Сырым, 
Теректі, Шыңғырлау мен Облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған С. 
Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ 
мектеп-интернат кешені, Дарынды балаларға 
арнапған №8 облыстық мектебі, облыстық 
балалар үйі мекемесі, Ж. Досмұхамедов 
атындағы колледж, №15 облыстық кемекші 
мектеп-интернаты, М. Өтемісұлы атындағы 
облыстық сауықтыру мектеп-интернаты, 
Облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға 
арнапған мектеп-интернаты, «Өрлеу» БА¥0 
БҚО педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру институты, М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
командасының спортшылары қатысты. Жан-

жақтан жиналған, шар болаттай шыныққан 
шымыр тұлғалы спортшылар спорттың мына 
түрлерінен күш сынасты: волейбол, шахмат, 
дойбы, үстел теннисі. Бағын сынаған қай 
спортшы болмасын, жанарпарынан жеңіске 
деген құлшынысты аңғару қиын емес. Спорт -  
біліктілер мен жүректілердің серігі. Әділдіктің де 
айбынын асқақтататын, ойды сергітетін, бойды 
тыңайтатын құдіретті күш.

Телестудия қызметкерпері, журнапистер 
болып жатқан мерекені бастан-аяқ бейнетаспаға 
түсіріп алуы спорт алаңындағы спортшылар 
ұмтылысына жігер қосқандай әсер етті. Бейне 
бір обпыстық емес, халықарапық жарысты 
тамашалап жургендей, жиналған көпшіліктің де 
көңілі көтеріңкі болды.

Бұл ¥лы Жеңістің 70 жылдығына арнапған 
білім және ғылым қызметкерлері арасындағы 
облыстық спартакиаданың өзгешелігі: шара 
барысында бір топ өнер жұлдыздары келіп, 
спорт мерекесіне орай өз өнерлерін керсетті, 
сайысқа қатысушыларға шабыт сыйлады.

«Ехал из Берлина» (сөзі С. Соловьёвтікі) 
әнін ҚР еңбек сіңірген артисі Қанатқали Қожақов 
нақышына келтіре орындаса, «Әскери биді»

«Арна» би тобы нақышына келтіре билеп 
берді. (жетекшісі: өнертану кандидаты, доцент 
Қарлығаш Айтқалиева.)

«Алға» әнін орындаушы -  Республикалық 
«Жамбыл жастары шақырады» атты байқаудың 
лауреаты «Кәусар» тобы. (жетекшісі: оқытушы, 
магистр Гүлмира Өтегенова.) Аттары атапған 
топтар мен әншілер әсем әннен шашу шашып, 
спорт думанының сәнін аша түсті.

¥лы Жеңісінің 70 жылдығына арнапған 
білім және ғылым қызметкерлері арасындағы 
облыстық спартакиаданың ережеге сай, 
олимпиада жүйесімен қорытындысы:

Волейбол: 1 орын -  Теректі, 2 орын -  
Жаңақала, 3 орын -  Бөкейорда

Шахмат: 1 орын -  Теректі, 2 орын -  БҚМУ, 3 
орын -  Педколледж

Дойбы: 1 орын -  Бекейорда, 2 орын -  
Теректі, 3 орын -  Казталовка

Үстел тенисі: 1 орын -  БҚМУ, 2 орын -  
Казталовка, 3 орын -  Қаратөб

Волейбол бойынша үздік ойыншылар: 
Жұмағалиев Максим (Теректі), Валиев Артур 
(Жаңақала), Гумаров Ақылжан (Бөкейорда), 

Шахмат бойынша үздік ойыншылар:

Жумагулов Руслан (Казталовка), Илашев 
Арыстанбек (Педколледж), Жұмғазиева Айжан 
(БҚМУ),

Спорттың дойбы түрі бойынша үздік 
ойыншылар: Қыдыралиев Берік (Бекейорда), 
Бижанов Өркен (Теректі), Темірғалиева Марина 
(БҚМУ),

Үстел тенисі бойынша үздік ойыншылар: 
Жумагулов Руслан (Казталов), Байниязова 
Мейрамгүл (Қаратөбе), Тюрина Татьяна (БҚМУ)

Жарыстың қорытындысында командапық 
жалпы есеппен «Теректіліктер» жеңіс 
тұғырына көтерілсе, екінші, үшінші орындарды 
«Казталовка» және «БҚМУ» құрамалары бөлісті.

Ән мен спорт үйлесімін тапқан ¥лы Жеңістің 
70 жылдығына арналған білім және ғылым 
қызметкерлері облыстық спартакиаданың 
ұй ы мдастыруш ы лары:

М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры 
«Парасат» орденінің иегері, облыстық мәслихат 
депутаты, академик Иманғапиев Асхат 
Сәлімұлы.

Батыс Қазақстан облыстық білім 
басқармасының бастығы Айгүл Әділгерейқызы 
Мыңбаева.

Батыс Қазақстан білім және ғылым 
қызметкерлері облыстық кәсіподақ комитетінің 
терағасы, профессор Марат Оразалыұлы 
Даупаев аттары аталған спортшылармен 
бапкерлерді марапаттау үшін БҚО білім және 
ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының 
дайындаған кубогін, «Алғыс хат», «Диплом», 
бағалы сыйлықтарын ақ тілектерін айтып 
өз қолдарынан иелеріне табыс етті. Жарыс 
соңында сез М. Өтемісов атындағы БҚМУ 
ректоры Асхат Сәлімұлына берілді. Ол бүгінгі 
жарысжоғары деңгейде өкенін айта келіп, осыны 
ұйымдастыруға түрткі болған, атсапысқан БҚО 
білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының 
терағасы Даупаев Марат Оразалыұлына 
алғысын білдірді, спартакида ез жалғасын 
табатынын айтып, сөзін аяқтады.

Асқар Әбубакіров
Халықаралық спортшылар одағының 

және Қазақстан Республикасының 
журнапистер одағының мүшесі, 

«Эпита» және «Жалаңтес 6аьадүр» 
медальдарының иегері.
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Акадельическая ліобильность
не иліеепі грании

Благодаря Программе
«Академическая мобильносты», 
которая реализуется в рамках 
З а п а д н о - К а з а х с т а н с к о г о  
государственного университета 
им. М.Утемисова, мы, магистрантки
1 курса специальности 
«География» Мария Мурзатаева 
и Маржан Исмаилова, прошли 
обучение в течение одного 
семестра в Башкирском 
государственном педагогическом 
университете им. М.Акмуллы 
(г.Уфа, Республика Башкортостан).

В первую очередь нас 
познакомили со структурой 
университета. В состав БГПУ им.
М.Акмуллы входит 5 институтов,
7 факультетов, 48 кафедр. Всего 
13 учебных корпусов и два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса, располагающихся
в одном районе города. Все 
они оборудованы интернетом, 
современным интерактивным
учебным оборудованием, кафе, 
магазином и т.д.

Здания общежития и учебного корпуса нашего факультета 
располагались на доступном расстоянии. В основном мы 
старались чаще передвигаться пешком. В пеших прогулках 
лучше изучается архитектура города, памятники культуры, 
парковые зоны и многие другие достопримечательности.

За семестр мы прослушали 7 курсов: «Методология 
и методы научного исследования» — к.п.н., профессор 
Сытина Надежда Степановна; «Инновационные процессы 
в образовании» — к.п.н., доцент Шеина Любовь Петровна; 
«Современные образовательные технологии обучения 
географии» — к.п.н., доцент Мапикова Рамиля Сайфиевна; 
«Системно-деятельностный подход в обучении географии» — 
д.п.н., профессор Сухов Владимир Павлович; «Общая геология»
— д.п.н., профессор Сухов Владимир Павлович; «Экологическая 
география России» — д.г.н., профессор Шакиров Альберт 
Вазифович; «Устойчивое развитие России» — д.б.н., профессор 
Хазиахметов Рашит Мухаметович.

Все лекции, семинары и практические занятия были 
насыщенными, и ориентированы на работу в школе.

Студенческая жизнь университета очень насыщена. В

университете обучается много 
иностранных студентов, и для их 
благоприятной адаптации работает 
Международный отдел. Совместно 
с новыми друзьями совместно 
с Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом 
мы отметили

Наурыз, познакомились с 
культурой других народов, посетили 
выставку национальных костюмов и 
блюд. В этом университете обучается 
очень много студентов из Казахстана, 
Азербайджана, Киргизии, Китая, 
Узбекистана, ряда стран Африки и др.

После отличной сдачи экзаменов у 
нас сложились только положительные 
впечатления от обучения в этом 
городе. Уфа - прекрасный город для 
студенчества, где также можно хорошо 
отдохнуть и увидеть множество 
интересных мест.

Памятник Салавата
Юлаева. Набережная р. Белая 

Набережная р.Белая
Мы выражаем огромную 

благодарность руководству 
и преподавателям ЗКГУ им. 
М.Утемисова и БГПУ им. 
М.Акмуллы за предоставленную 
нам возможность участвовать 
в программе «Академическая 
мобильность», которая подарила 
нам новых друзей и, конечно 
же, бесценный опыт. Пройти 
обучение в одном из лучших 
высших учебных заведений 
России - отличная возможность 
в будущем использовать 
полученные знания и опыт во 
благо своего карьерного роста.

Мария Мурзабаева, 
Маржан Исмайлова 

магистранты 1 курс

Үпы Жеңістің 70  жыпяыгына арнапган 
«6ҚМУ Аигасы-ЕОІБ»

Сәуір айының 14-ші
жұлдызында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ф изика-математика 
факультетінің ұйымдастыруымен 
¥лы Ж еңістің 70 жылдығына 
арналған «БҚМУ Лигасы -  2015» 
атты шағын футболдан турнирдің 
ашылу салтанаты өтті. Негізгі 
мақсатымыз ел басыныңжолдауында 
дене шынықтыру және салауатты 
өмір салтын насихаттау жобасын 
жүзеге асуына, жастарымыздың 
үлесін қосу болып табылады. 
«БҚМУ Лигасы-2015» атты 
жобамыз университетім ізде алғаш 
рет еткізілгелі тұр. Бұл шараға 6 
факультеттен 12 команда қатысуға 
өтініш білдірді.

«Бірлік жоқ болса, ұйым жоқ, ұйым 
жоқ болса, күйін жоқ», - дегендей, 
осындай сәттерде ұйымшылдықтың 
нағыз куәгері боласын. Себебі, 
әрбір факультет бірлесіп команда 
болып, бір-бірлерімен достасып, 
ұжымдасып бірігеді. Осы арқылы 
біз университетім іздің бірлігі 
жарасқан студенттерімен бірге талай 
белестерді бағындырамыз. Бұл 
жобаның жүзеге асуына үлес қосқан 
университетім іздің ректоратына, 
сонымен қатар «ҒІЕ8ТА» киімдер 
дүкеніне алғыс білдіреміз.

Физика-математика
факультеті



&  УІШкзаНі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті — 
БҰЛ УАҚЫТПЕН СЫНАЛҒАН САПА, БОЛАШАҚҚА ЗОР ТАБЫСПЕН!

Магистратура — 2015

М.Өтемісов атындағы БҚМУ —  батыс өңірінің ірі жоғары оқу орны және ғылыми 
орталығы. Магистратураның 24 мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық кадрларды 
дайындауда көпжылдық тәжірибеге ие.

Мемлекеттік лицензиясы № 12019665

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

6М010200 - Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі (2 жыл; 1 жыл) 
6М010300 - Педагогика және психология (2 жыл; 1 жыл)
6М010800 - Дене шынықтыру және спорт (2 жыл; 1 жыл)

6М050300 - Психология (2 жыл; 1,5 жыл)
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Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова —
ЭТО КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ, УСПЕХ В БУДУЩЕМ!

Магистратура — 2015

ЗКГУ им. М.Утемисова — крупнейший государственный вуз и учебно-научный центр региона. 
Имеет многолетний опыт подготовки квапифицированных кадров по 24 специальностям 
магистратуры.

Государственная лицензия № 12019665

ЖАРАТЫЛЫСГАНУ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

6М011200 - Химия (2 жыл; 1 жыл)
6М011300 - Биология (2 жыл; 1,5 жыл)
6М011600 - География (2 жыл; 1 жыл)
6М060700 - Биология (2 жыл; 1,5 жыл)
6М060800 - Экология (2 жыл; 1,5 жыл)

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

6М010900 - Математика (2 жыл; 1 жыл)
6М011000 - Физика (2 жыл; 1 жыл)
6М060100 - Математика (2 жыл)

ТАРИХ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҮҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

6М011400 - Тарих (2 жыл; 1 жыл)
6М020300 - Тарих (2 жыл; 1,5 жыл)

6М050600 - Экономика (2 жыл; 1 жыл)
6М050700 - Менеджмент (2 жыл; 1 жыл)

6М051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 жыл; 1 жыл)

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

6М011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл; 1 жыл)
6М011800 - Орыс тілі мен әдебиеті (2 жыл; 1 жыл)

6М011900 - Шетел тілі: екі шетел тілі (2 жыл; 1 жыл) 
6М020500 - Филология (2 жыл; 1,5 жыл)

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ

Западно-Казахстанский государственный университет 
им. М. Утемисова объявляет прием в магистратуру на 2015-2016 учебный год по следующим

специальностям:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6М010200 - Педагогика и методика начального обучения (2 года; 1 год)
6М010300 - Педагогика и психология (2 года; 1 год)

6М010800 - Физическая культура и спорт (2 года; 1 год)
6М050300 — Психология (2 года; 1,5 года)

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6М011200 — Химия (2 года; 1 год)
6М011300 — Биология (2 года; 1,5 года)

6М011600 - География (2 года; 1 год)
6М060700 — Биология (2 года; 1,5 года)
6М060800 — Экология (2 года; 1,5 года)

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6М010900 — Математика (2 года; 1 год)
6М011000 — Физика (2 года; 1 год)
6М060100 — Математика (2 года)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

6М011400 — История (2 года; 1 год)
6М020300 — История (2 года; 1,5 года)
6М050600 - Экономика (2 года; 1 год)

6М050700 — Менеджмент (2 года; 1 год)
6М051000 - Государственное и местное управление (2 года; 1 год)

6М010600 - Музыкалық білім (2 жыл; 1,5 жыл; 1 жыл)
6М090600 - Мәдени-тынығу жұмысы (2 жыл; 1 жыл)

6М042100 - Дизайн (2 жыл; 1 жыл)

Оқу түрі: күндізгі 
Оқу мерзімі: 1-1,5 жыл; 2жыл

Университеттің материалдық — техникалық базасы бүгінгі заман талабына сай 
жасақталған. Біліктілігі жоғары 21 ғылым докторы,121 ғылым кандидаты магистранттарға 
білім беруде.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ магистратура мамандықтары бойынша Йоганнес Гутенберг 
(Майнц қ., Германия), Пассау университеті (Пассау қ., Германия), Отто фон Герике атындағы 
университет (Магдебург қ., Германия) Халықаралық туризм және мәдениет институты 
(Быдгощ қ., Польша), Вроцлавск жаратылыстану университеті (Вроцлав қ., Польша), Гази 
университеті (Анкара қ., Туркия), Эгей университеті (Измир қ., Туркия), Ұлы Казимир Великий 
атындағы университет (Быдгощ қ., Польша), Николай Коперник атындағы университет 
(Торунь қ., Польша), Адам Мицкевич университеті (Познань қ., Польша), «Әулие Климент 
Охридский» атындағы София университеті (София қ., Болгария), Ардахан университеті 
(Ардахан қ., Туркия), Шэньян әуекосмостық университеті (Шэньян қ., Қытай), Дев Санскрити 
университеті (Харидвар қ., Индия), Литва, Ресей Федерациясы және басқа да елдердің 
жоғары оқу орындарымен ғылыми байланыстар жөнінде келісімшарт жасасқан.

Бүгінгі таңца университет магистранттары академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында 
аталған университеттерде ғылыми тағылымдамадан өтуде және білім апуда.

БІЗ СІЗДІ МЫНА МЕКЕНЖАЙ 
БОЙЫНША КҮТЕМІЗ:

Орап қаласы, Студенттер көшесі, 1, 206 - каб., 
жоо-дан кейінгі дайындық бөлімі, 

те л .: 8(7112) 26-03-68 
Біздің сайтымыз: тллллжкзи.кг 

е-таіі: тадізігаІига_РҺ0@таіІ.ги

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6М011700 - Казахский язык и литература (2 года; 1 год)
6М011800 - Русский язык и литература (2 года; 1 год)

6М011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (2 года; 1 год)
6М020500 — Филология (2 года; 1,5 года)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

6М010600 - Музыкапьное образование (2 года; 1,5 года; 1 год)
6М042100 — Дизайн (2 года; 1 год)

6М090600 - Культурно—досуговая работа (2 года; 1 год)

Форма обучения: очная 
Срок обучения: 1-1,5 года; 2 года

Научный потенциап ППС магистратуры составляют 21 докторов наук, 121 кандидатов наук.
По специапьностям магистратуры ЗКГУ закпючены договора о научном сотрудничестве 

с университетом имени Йоганнеса Гутенберга (г. Майнц, Германия), университетом Пассау (г. 
Пассау, Германия), университетом им. Отто фон Герике (г. Магдебург, Г ермания), Международным 
институтом туризма и культуры (г. Быдгощ, Польша), Вроцлавским университетом Естествознания 
(г. Вроцлав, Польша), университетом Гази (г. Анкара, Турция), исследовательским институтом 
турецкого мира Эгейского университета (г. Измир, Турция), университетом им. Казимира Великого 
(г. Быдгощ, Польша), университетом им. Николая Коперника (г. Торунь, Польша), университетом 
Адама Мицкевича (г. Познань, Польша), Софийским университетом «Св. Кпимента Охридского» 
(г. София, Болгария), Ардахан университетом (г. Ардахан, Турция), Шэньянским аэрокосмическим 
университетом (г. Шэньян, Китай), университетом Дев Санскрити (г. Харидвар, Индия), Литвы, 
Российской Федерации и других стран.

В настоящее время магистранты университета проходят научную стажировку и обучение в 
рамках академической мобильности в выше указанных университетах.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г.Урапьск, ул. Студенческая, 1, каб. 206, 

отдел послевузовской подготовки, 
тел.: 8(7112) 26-03-68 
Наш сайт: тлдл/.шкзи.кг 

е-таіі: тадізІгаІига_РҺ0@таіІ.ги
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Машыккерлік кезілк.нен

Уақыт жылдамдығына ілесу мүмкін емесі 2 айдан астам уақыт ел десе езіліп, 
журт жесе жумылып қызмет ететін, өз ісінің майталмандарынан қуралған «Қазақстан
-  Атырау» телеарнасы ужымына еніп, машықкерлік міндетімді атқардым. Сабақ 
уақытындағы алған білімің мен машық кезіндегі үйренгеніңнің айырмашылығы жер 
мен көктей. Еңбекке бастау алған бул күндерім қызықты сәттерге толы болды. Жеткізе 
алмас сезім де, айтар әңгіме де көп-ақ.

жақты көкжиегін кең, сонымен қоса, 
сыпайы, сабырлы, қандай тақырыпта да 
қалам тербей алатындай білімінің болуы, 
үнемі ізденісте жүру қажеттігін түсіндім. 
Сараман арқылы журналистика саласының 
қызығы мен шыжығын көре отырып, аз да 
болса тәжірбие жинақтап, алдағы мақсатым 
мен межемді анықтадым. Аталмыш 
практика мен үшін қызметтік тәжірибеге 
баспалдақ іспеттес. Осы орайда М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің қазақ филологиясы 
кафедрасы оқытушыларына, оның ішінде 
сүйікті ұстазым Серікқали Ғабдешұлына және 
студенттік өмірімнің қоғамдық жұмысында 
тұлға болып қалыптасуымызға, арман мен 
мақсаттымыздың дұрыс болуына бағыт- 
бағдар берген, үкілеп үміт артқан, оны талап 
еткен тәрбие бөліміне алғысым шексіз. 
Осы тұлғалардың арқасында мекемеде өз 
жауапкершілігіммен, бастамашылдығыммен 
ерекшелендім.

Тәңір жазса, төрт жылдық білімізді 
дәлеледейтін дипломдық жұмысымызды 
ойдағыдай қорғап, армандаған, қалаған, 
мақсат тұтқан мекемемізде мамандық 
бойынша қызмет атқарамыз деп сенеміз!

Гүлфәни Ерсайынова,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ

Машықкерлік алғашқы күнімізді 
қызметке қабылданғандай қуанышпен, 
бейтаныс ортада беймәлім жұмысты жаутаң 
жанармен бастаған болатынбыз. Әр күн өз 
уақытымен сабағын үйретіп, маман ретінде 
шыңдап, сынады. Кейін үйренісіп кеткеніміз 
соншалық, кетерде эфирмен де достармен 
де қимастықпен қоштастық.

«Төртінші билік иесі» болу үшін жан-

Ж ас Д ары н
М. Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті мәдениет жане 

өнер факультеті XI Аймақтық <гБір ел -  бір халық -  бір болашақ» атты Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының 20-жылдыгына арналған «Жас дарын» байқауын оздырыпды.

күні Ғ.Құрманғапиев атындағы обпыстық 
филормонияның кіші запында оэдырылды. Бүл 
ашылу саптанатына университетіміэдің бепсеңді 
студенттері өз өнерлерімен дүйім жұрттың 
ілтипатына беленіп, кештің көркін өрнектеді. 
Бұл байқаудың өнер бағытына жүзге жуық 
қатысуышлар ұсынысы түскен.

9 сәуір күні М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
мәдениет және өнер факультеті аясында 
өткізілген 10-11 сынып оқушылары арасында 
XI Аймақгық «Жас дарын» байқауына халық 
аспаптары номинациясы бойынша 6 оқушы 
қатысты. Қатысушылардың екеуі ғана 10 сыныпта 
оқиды, қалған төртеуі Құрманғазы саз колледжінің 
студенттері. Байқау соңында марапаттау рәсімі 
өтті. Саз колледжінің екі IV курс студенттеріне 
БҚМУ-не жолдама берілді.

Бұп аталмыш фестиваль қатысушапары 
өз шеберліктерін таңытып, өнер ағысында 
ерекше қолтаңба қалдырапықгай өнер сынының 
биігінен көрінді. Бұл фестиваль арқылы жас 
ескепендердің өнеріне қанат бітіріп, болашақ 
мақсаттарына жол сілтейді. Осы тұста біздің 
университеттің оқытушылар қауымы ерекше 
қадағалап, адап және әділ тұрғысынан қазылық 
етіп, жасгардың өнер ағысына оң серпіліс ұсынды. 
Сонымен қатар, таңылмай жүрген жас дарын 
өнерпаздардың ерекшелігіне бас иген қазылар 
қауымы өнер жопына шақырып, ез ұсыныстарын 
білдірді. Номинациялар бойынша орын апған 
жастар мектеп бітірген соң Жоғары оқу орнына 
түсуіне арнайы жолдама ұсынылып, мақгау 
қағаздарымен мараттапды. Осындай өнерпаз 
жастарымыз өнер шынының биігінен көрініп, 
елімізді өнер арнасыңда тәнті етерліктей ерекше 
орын апар тұлға атанса деймін...

Аида Хасанова,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті, 

«Өркен» газетінің меншікті тілшісі

Дәстүрлі «Жас дарын» байқауы 2015 
жылдың 10-11 сәуір күңцері Орал қапасында,
17-18 сәуір күндері Атырау, Ақгөбе, Маңғыстау 
обпыстарының және Батыс Қазақстан обпысының 
он екі аудан орталықтарында ұйымдастырылатын 
болды. Байқаудың мақсаты: жаппы білім беретін 
мектептердің 10-11 сынып оқушылары және 
өнер колледждерінің бітіруші түлекгері арасында 
жоғары оқу орныңда білімін жалғастыру үшін, 
үздік шығармашылық жұмыстарымен, би және 
музыкапық орыңдаушылықпен көзге түскен 
дарыңды жастарды анықтап, университетке 
тарту. Алғашқы ашылу салтанаты 10 сәуір

В честь спортсм.ена Борцы всегда были в чести 
у казахского народа. А при таких 
высоких достижениях, коих достиг 
наш герой, богатый чапан и 

легконогий конь в подарок -  лишь малая доля 
благодарности любителей спорта к юбилею борца.

Весной этого года в поселке Деркул в 
спорткомплексе «Орал» прошел открытый 
турнир по қазақ күресі среди юношей 2000 -  
2001 г.р., посвяшенный 70-летию гостренера РК, 
заслуженного тренера Казахстана, Почетного 
деятеля спорта, кавалера ордена «Дружбы 
народов» и Золотого ордена «ФИЛА-2010» 
Жақытова Марата Нұрмұхамедұлы.

Он родился 7 января 1945 года, в селе 
Акшатау Аягозского района, Семипалатинской 
области. Окончил школу село Мамырсу. В 
школьные годы активно занимался спортом, в том 
числе лыжным спортом. Серьезное увлечение 
самбо началось во время учебы в Алматинском 
Казахском сельхоз институте, попав к опытному 
тренеру Терещенко Петру Григориевичу.

Он бронзовый призер чемпионата СССР 
среди студентов, входил в сборную СССР, мастер 
спорта СССР, неоднократный чемпион Казахстана и

Жцзяен жцйрікілЕр 
топ жарды

Компьютерлік техника мүмкіншілігінің қарқындап өсуі, жаңа ақпараттық 
технологиялардың дамуы қоғамның барлық салаларында: өндірісте, ғылымда, 
білім беруде, медицинада жене т.б. маңызды өзгерістерге алып келді. Қоғамның 
дамуында компьютерлік техниканың енгізілуіне байланысты пайда болған 
информатиканың қолданылу аясы ауқымды. Сондықтан да информатика 
компьютерлік техникамен тікелей байланысты. Компьютерлік техниканы 
пайдалануга негізделе отырып ақпараттарды тарату, қабылдау, түрлендіру мен 
сақтауға байланысты үрдістерді оқытатын информатика қазіргі уақытта барлық 
мамандықтарға жалпы пән ретінде жүргізіледі.

Информатика кафедрасының
аға оқытушысы Ғ.Г.Мухамбетова 
жаратылыстану- география факультетінің 
химия (педагогикалық) химия (ғылыми) 
және география мамандықтарының 
жетпіс жеті студентінен құралған лекке 
3 кредитке жоспарланған сағат бойынша 
информатика пәнінен дәріс оқиды. 
Гайнеш Гумаровнаның айтуы бойынша 
басқа мамандықтың студенттерімен 
салыстырғанда, ойлары жүйрік, сабаққа 
белсенділігі жоғары, білімге құштар 
жаратылыстану-география факультетінің 
студенттеріне оқыған дәрістен кейін 
әдеттегідей шаршамай, керісінше
қанаттанып, шабыттанып шығам дейді.

22 сәуір күні информатика 
кафедрасының аға оқытушысы 
Ғ.Г.Мухамбетова мен оқытушы 
З.М.Химеденованың ұйымдастыруымен 
химия (пед.), химия (ғылыми) және 
география мамандығының 1-курс 
студенттері арасынан ең таңдаулы 
студенттер информатика пәнінен 
«Жүзден жүйрік» атты интеллектуалды 
сайыста бақтарын сынады. Студенттердің 
информатика пәнінен алған теориялық 
білімдерін шыңдау, олардың
шығармашылық ойлауын, танымдық 
және коммуникативтік қабілеттерін 
дамыту мақсатында ұйымдастырылған 
сайыста информатика кафедрасының 
оқытушылары Б.И.Жангирова,
А.Т.Бекчурина және С.Б.Хаймулдина 
төрелік етті. Сайыс «Кім жүйрік?», 
«Мақал- сөздің анасы», «Сөйлесін 
әріптер», «Жұмбақ тас», «Шығармашылық

Беларуссии. После окончания спортивной карьеры 
перешел на тренерскую работу. В 1980-1981 годы 
тренеровал сборную Франции по борьбе самбо. За 
тренерскую карьеру подготовил 20 мастеров спорта 
СССР и международного кпасса и заслуженных 
мастеров и чемпионов мира. В списке его учеников 
такие борцы, как Алмас Мусабеков, Нургали 
Оспанов и мн. другие. В настоящее работает гос. 
тренером по қазақ күресі Республики Казахстан. 
Он является автором приема «Жамбылдық әдіс» в 
қазақ күресі.

В соревнованиях приняли участие 8 
команд из Алматы, Актюбинской, Алматинской, 
Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, 
Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской 
областей. В общекомандном зачете победителями 
стала команда из ЗКО. Победители и призеры 
были награждены Кубком, грамотами и ценными 
подарками.

Асқар Абубакиров,
член международного спортивного союза и 

член союза журналистов РК

тур» сияқты 5 бөлімнен құралды. Жалпы 
интеллектуалдық сайыс студенттерді 
жылдамдыққа, уақытты үнемдеуге, 
алған білімді қайталауға үйрете отырып, 
білік пен дағдыны қалыптастыруға 
тәрбиелейді. Сайыс белімдері есептеу 
техникасының даму тарихы, ғалымдар, 
ақпараттық-коммуникативтік технология, 
интернет бөлімдері бойынша дамытушы 
тапсырмалардан тұрды. Сайысқа 
қатысушылар заманауи компьютерлік 
технологияны жеткілікті деңгейде 
меңгергенін керсетіп, ұшқырлық 
танытқандықтан, сайыс өте тартысты 
өтті. Қоныспай Райхан, Охас Айнұр, Әшім 
Балнұр, Хамитов Әнуар, Жолдасбаев 
Бекежан сияқты студенттер информатика 
саласы бойынша терең білімді, қабілетті, 
ізденімпаз екендіктерін көрсетті.

Сайыс соңы қазылар тарапынан 
әділ бағаланып, қорытындыланып, 
жеңімпаздар анықталды. Нәтижесінде 
география мамандығы студенттерінен 
құралған топ 1-орынды, химия (ғылыми) 
мамандығы студенттері 2-орынды, 
химия (педагогикалық) мамандығының 
студенттері 3- орынды иеленіп, 
үздік ойыншылар мен топ мүшелері 
сыйлықтармен марапатталды. Сайыс 
соңында Ғ.Г.Мухамбетова сөз сейлеп, 
сайысқа белсене атсалысқан студенттерге 
алғысын айтып, оқуда сәттілік тіледі.

З.М.Химеденова,
информатика кафедрасының 

оқытушысы

Хабарландыру
Кәсіби маман 

сапалы да тез аударма жасайды. 
Орыс тілінен қазақшаға. 
Қазақ тілінен орысшаға. 
Телефон: 51-99-31 (үй) 

23-75-27 (жұмыс) 
87051478884

Объявление
Делаю перевод 

с русского языка на казахский 
и с казахского на русский язык 

профессионально и быстро 
(любой текст).

Качество перевода гарантирую. 
Телефон: 51-99-31 (дом.) 

23-75-27 (служ.) 
87051478884
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АААМАН-ЕОІБ
вЕртеңгі болашақ - бүгінгі жастардың қолында» дегендей елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

әр жыл сайынгы көсегелі саясатында жастарды ңолдап, оларға дем беру үстінде. Осы 
тұста Серпін-2050 багдарламасы болашаң жастарды адап білім нәрімен сусындатып, 
қогам ңатарына саналы тұлга етіп, тұрақты қызмет орнымен қамтамасыз етеді. Сол 
себептенде ағымдағы 2014 жылдың 1 ңыркүйегінде 150 студент ат Аңжайыққа ат басын 
бұрып, грант иегері атанды. Олар Оңтүстік Қазаңстанның меншікті тұргындары. Осы 
студенттердің арасында Аламан -  2015 сайысы оздырылды.

Алғашқы турнирі бесінші сәуір күні 
«Ақиқат» пікір-талас ортығының демеуімен 
өз шымылдығын ашты. Ап келесі күні әртүрлі 
деңгейлер бойынша жарыс өз мәресіне жетті. 
Бүл жарысқа қатысушылар: Филология, 
педагогика, физика және математика, 
тарих және құқық, жаратылыстану- 
география факультеттерінде оқитын серпін 
бағдарламасының студенттері еді.

Апғашқы кезек «Сәлемдесу», екіншісі 
«Топтың әнүраны», үшінші бағыт, «Жас 
сардар», төртінші кезек «Өнер», «Үздік 
бейнеролик» және «Үздік эссе». Міне 
аталмыш бағыттар бойынша жарысқан 
студенттер өз белсенділіктерін таңытып 
көрермен ризашылығына беленді. Әрбір 
топ бес - алты студенттен қүралған. Топ 
болып өздерін таңыстырған студенттер 
ерекше серпіліс берді. Ап топтың әнүраның 
әуелеткен жастар ерекше ілтипатқа 
бөленді. Жас сардарлар өз баяндамаларын 
ерекше патриоттық сезіммен, Отанға деген 
махаббатарын, соның ішінде Махамбеттей

қара шаңырақтың адал да саналы біліміне 
өз бастарын иді. Осы түста Педагогика 
факультетінің студенті Оңғарбаева Аяулым 
ез белсенділігін таңытып ерекше көзге түсіп, 
жеке мараппатталды. Бейне роликті үздік 
нақышына келтірген бүл студенттер ез білім 
ордаларын ерекше атап өтті.

Осы түста ерекше үздік шыққан 
филология факультеті марапатталды. Өнер 
бағыты ерекше сарынға толы болып, дүйім 
жүртты орнынан түрғызып қолпаштатты. 
Біреуі домбыра орындап күй күмбірлетсе 
енді біреуі поэзия және монолог оқып, барша 
көрермендерді серпілтіп тастады. Ап келесі 
біреулері ән шырқатып, би биледі. Бүл 
бағытта филология факультетінің студенттері 
үлттық билерімен талайды тәнті етіп алға 
бастады. Апдын-ала үсынылып қойған «Мені 
шыңдаған серпін» атты эссе бағыты бойынша

Бірінші орынды педагогика факультетінің 
студенті Қожабергенова Аядажеңіп алды. Бүл 
жұмыс филолог мамандарды мойындатып, 
ең озық шыққан туынды болды. Пікір- талас

турнирі бойынша бірінші орынды Филология 
факультетінің студенттері өз қанжығаларына 
байлады. Жалпы балдық жиынтық бойынша 
III орын -  Жаратылыстану-география 
факультеті, II орын -  Педагогика факультеті, 
ал I орын-филология факультетіне бүйырды.

Үздік шығып бірінші орын алған 
студенттер облыстық турнирге жолдама

алды. Міне, осындай аталмыш шаралар көп 
болып, серпін жастары серпінді қанат қағып, 
білім арнасында көкке өрлей берсін деген 
үміттемін.

Аида Хасанова,
педагогика факультеті, 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

Мемлекеттік бағдарлама бойынша

Мені шыцдаган «Серпін»
Мектепті үздіктәмамдаган соң апдыма қойган мақсатым - мамандықтаңдау 

мәселесі болды. Бұл мәселе адам өміріндегі ең бір айтулы, қайталанбайтын 
сәттердің бірі. Сол себепті мен жогары оқу орындарының ішінде білім 
бәсекесіне қабілетті, жанандық білім деңгейімен тең дәрежеге түсетін 
М.Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі 
«Мектелке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандыгын таңдап, конкурсқа 
қатысуга ұсыныс тастадым. Айым оңымнан туып, осылайша мен грант 
иегері атандым.

Туған жерім қарт Каспийдің жағасында 
орналасқан талай ғасырдан бері тарих 
қойнауынан сыр шертетін маңғаз мекен -  
Маңғыстау. Көк аспанмен таласқан Отпан 
таудың шынында Адай Ата кесенесі күллі Адай 
руының бірлігінің бастауы. Киесімен көсегесін 
даралатқан Оғыланды сілемейіндегі Бекет 
Ата мешіті орналасқан. Осындай құтты мекен 
Маңғыстауымның шаңында аунап, құмында 
асыр сапа ойнап өскен мен бүл өңірге ат 
арылтып адал білім қуып келдім. Міне, уақыттар 
тізгіні өтіп алғашқы курсты тәмамдағалы 
отырмыз.

Бүл аталмыш білім ошағының адал және 
әділдігіне көзім жетті. Өзім қалап таңдаған оқу 
орынға келгеніме өте қуаныштымын. Себебі 
мен ата-анамның үкілеген үмітін ақтап, он бір 
жыл білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымның 
алдындағы қарызымды біліммен дәлелдедім. 
Осылайша тәуелсіздігіміздің түтқасы болған 
елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың сарапы саясаты 
«Мәңгілік ел жастары -  индустрияға» атты 
бағдарламасы аясында «Серпін -  2050» жобасы 
жүзеге асырылды. Білім, ғылым көшінің кілтін 
ұстаған жалынды жастар әр мекеннен жиналып,

бір арнаға тоғысты.
«Серпін» бағдарламасы мендей жастарды 

асқақ арман мен мүраттарға жетеледі. 
Ақжайық төсіндегі батыр бабаның есімімен 
аталатын тамыры тереңге бойлаған, 83 
жылдық тарихы бар оқу орынның профессор- 
оқытушылар қауымына айтар ризашылығым 
мол. Бүл университеттің ерекшелігі-әлеуметтік 
жағдайымызды түгелдей қарастырып, барлық 
жағдайымызды жасап отыр. Алланың нұры 
жаусын бізді қолдаған әр жанға!

Мен егеменді епіміздің озық ойлы тұлғасы 
ретінде алдыма қойған мақсаттарыма жетемін 
деген үміттемін. Өмір айдынында адам баласы 
сан түрлі кезеңдерді бастан өткеретіні сөзсіз, 
сол секілді менің білім жолындағы «Серпіннің» 
де алар орны бар. Өйткені, Серпін мені 
шыңдады, шынықтырды. «Өмір» деген ұғымды 
шын ұқтырды. Шыңдаған түстарын тарқатып 
көрсем:

Жоғары оқу орнының грант иегері атандым, 
оның өзі кез келгеннің бағына бүйыра бермейтін 
қуаныш емес пе?

Ата-анамның қалтасына салмақ түсірмей, 
ай сайынғы шәкіртақымды уақытылы алып 
келем. Әрине, ол жолда да еңбектену керек. 
Таппынған, ниеттенген, оқимын, білемін деген 
жасқа жол ашық бүгінде.

Мен осынау тарихы терең Орап қаласының 
әсем табиғатына соншалықты ғашық болдым. 
Ну жайқалған теректері, кез тартатын 
көгалдарының сүлулығы, сылдырап аққан 
Жайықтың суы жаныңды елітіп-ақ әкетеді 
екен. Таң сәрісінің шапағы қызылға боялған, 
кеш батысының әдемі көрінісі ауылымды 
жоқтатпайтындай. Әрбір таң қарбалыспен

басталып, әр кеш қайнаған тірлікпен батады бүл 
жақта.

Жылы да жайлы студенттер үйінде 
түрамын. Әлеуметтік жағдайымыз жасалған. 
Оқу ғимараттары, спорт запдары, асхана, не 
керектің бәрі қасымызда.

Білім бәсекесіне жан-жақты жауап беретін 
тәжірибелі қара шаңырақта білім алудамын. 
Сапалы білім мен саналы тәрбиені алға қойған 
университет расымен де үмітімнің үдесінен 
шықты. Еліміздің атақты қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар, ел ағалары, ақын-жазушылар, сан 
түрлі дарын иелері университеттен айналып 
өйтпейді. Олармен кездесудің де реті жиі болып 
түрады.

Сабақтан тыс уақытта университеттің 
ғылыми кітапханаларында жиі боламын. Кітап 
қорының молдығы, ыңғайлы оқырман залы, 
ондағы апайларымыздың қызмет көрсету 
жүмысы тек қызығушылығыңцы арттырады.

Серпін мені қызыққа толы студенттік 
өмірмен шыңдады. Жаңа қапа, жаңа достар, 
жаңа орта-бәрі жаңа болған мен үшін. Ал қазір 
сол жаңаның барлығы ыстық болып кетті. Дәмді 
асын дайындап алдыма тосатын анам жоқ бұл 
жақга, мейірімін күнде сезінетін әке жоқ бұп 
жатақханада. Өздігімнен өмір сүруді, ата-ана 
қадірін жете түсінуді үйретті студенттік өмір. 
Қасымда бәрі өзім секілді өрімдей жас қыздар мен 
жігіттер. Бәріміз бірдейміз, бәріміз бауырдаймыз 
білімнің ошағында.

Осындай білім ордасын таңдағаныма 
өте қуаныштымын. Бүл орайда елбасымыз 
Нүрсүлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының 
жемісі үлкен қадамдарға жетеледі. «Нұрлы жол» 
бағдарпамасындағы жастар мәсепесі өзекті

тұрғысынан қарапды. Болашақ Қазақстанның 
ертеңгі келешегі бүгінгі біздейжалындыжастардың 
қолында екеніне шүбә келтірмеймін. Серпіннің 
мені шыңдаған тағы бір түсы, күні кеше сәуір 
айының 2-ші жұлдызында біз, Серпін жастары ҚР 
Президенті Нүрсүлтан Назарбаевтың қатысуымен 
өткен «Жастар қуатты Қазақстан үшін!» атты 
форумнан үлкен әсер алдық. Елбасымыздың: « 
Жапыңды жастарға сенемін, болашақ жастардың 
қолында», - деген сездері жүрегі епім деп соғар 
менің замаңдастарыма үлкен серпіліс берді.

Алдағы қызығы мен шыжығы қатар жүретін 
студенттік өмірімде «Серпін» бағдарламасының 
мүмкіндігі арқасыңда үлкен жетістіктерге жетіп, 
биік шыңдарды бағыңдырғым келеді. Себебі 
«Серпін» бағдарламасы мені шынында да 
шыңдау үстінде.

«Серпін» маған не берді?
• Жоғары оқу орнының грант иегері атанып, 

шәкіртақымен қамтамасыз етілдім.
• Жылы жайлы жатақханамен 

қамсыздандырылдым.
• Білім бәсекесініңтәжірибелі қара ошағында 

білім апу үстіндемін.
• Бос уақытымда ең сирек кездесетін кітап 

қорының орны ғылыми кітапхананың тұрақты 
оқырманы болдым.

• Емтихандарымды мерзімінен бұрын 
тәмамдап өз туған өлкеме тез оралуға бар 
мүмкіндіктер қарастырылған.

• Облыстық, республикапық, халықаралық 
деңгейдегі жарыстарға еркін түрде қатыса 
аламын.

• Қосымша білім беру курстарымен білімімді 
жетілдіру мүмкіндігі бар.

• Жақын жэне шет елдердегі білім 
ошақтарына білім апу мүмкіндіктері 
қарастырылған.

Осындай білім ордасын таңдағаныма 
өте қуаныштымын. Бүл орайда елбасымыз 
Нүрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтын саралы 
саясатының жемісі үлкен қадамдарға жол 
бастады. «Нұрлы жол» бағдарламасындағы 
жастар мәселесі өзекті тұрғысынан қарапды. 
Болашақ Қазақстанның ертеңгі келешегі бүгінгі 
біздей жалынды жастардың қолында екеніне 
шүбә келтірмеймін.

Аяда Қожабергеноеа,
педагогика факультеті, «Мектепке 

дейінгі оқытужәне тәрбиелеу»
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Алтын бесік, киелі 

мекен

Туған жер -  қазақтың ары мен рухы, алтын 
бесігі, киелі мекені. Ал ауыл десе, мұрңына 
аңқыған жусанның иісі, аузына көбігі аспанға 
атқан шұбаттың дәмі келеді.

Мен ауылда өсіп, тәрбиеленіп келдім. Туған 
жерімнің табиғаты мен тыныс -  тіршілігінің бәрі 
менің көз апдымда. Өйткені мен ауылдағы қара 
шаңырақта қаз -  қаз басып, былдырлап тілім 
шықты.

Қазір мен Жәнібек ауданының Қамысты 
аулындағы , 11 жылдық мектебін тамандадым. 
Ап, туып -  өскен жерім Бөкей Ордасы 
ауданының Бисен ауылы.

Ауылдың табиғи газында емес, ошақта 
піскен бауырсағы, көк сүттің айранын емес, 
жылқының таза қымызын ішіп, құрт пен ірімшік 
жеп өстім. Соның да пайдасы болар, бүгінде 
денім сау, күңіл -  күйім жақсы. Бала күйіндегі 
көптеген қызықты оқиғапар мен қуаныштар 
есімде сақталып қалды. Маған туған жер 
сонысымен де ыстық. Яғни, менің бала жүрегім 
туған жердің дархандығы мен тазалығына толы. 
Мақапымды жадымдағы осы өлең жолдарымен 
аяқтағым келеді.

Туган жер
Туған жер -  қасиетті асыл анам,
Жер -  Ана байлығымен асыраған.
Кең пейіл, таусылмас мейірімі, 
Айналама сәуле боп шашыраған.

Туған жер, туған ауыл қымбат маған, 
Ешкімде бұл сезімді былғатпаған.
Мен оның өзім ғана түсінетін,
Қастерлі қасиетін жырлап бағам.

Бетінен әрлі көркі сырғымаған,
Көктемде қайта түлер қырлы дапам. 
Ауылға -  махаббатым жүрегімде,
Күндіз -  түні кеудемді ұрғылаған.

Ауылым, ырысы мол құт -  мекенім, 
Мәңгіге ақ бесігін тербетемін.
Өзіңце өсіп -  өңіп, білім алып,
Апаңсыз асыр салып ержетемін.

Ержетіп үмітіңді біз ақтармыз,
Жеріңді ұлтарақтай біз сақтармыз. 
Қасиетті аптын бесіктуған жерді, 
Болашақта керкейтетін біз жастармыз.

Жер цііыгым - ЖәніБегім
Қазақ жері -  кең байтақты аймағым, 
Туған елім -  аялаған ардағым.
Нәзік жанды қыздарының бірі едім,
Ақ жүректен асқақ жырды арнадым.

Әз, Жәнібегім, атың неткен ыстықты, 
Күннен -  күнге көңілім саған ынтықты. 
Сенде ылғи арайланып таң атты,
Сенде ылғи күлімсіреп күн шықты.

Уақыт -  ағын бір орында тұрмайды, 
Алмасады бір қауныш, бір қайғы. 
Әншілерің Жәнібегім деп ән салып, 
Ақындарың Жәнібегім деп жырлайды.

Шежірені шерткен кезде шалдарым, 
Құлақ қойып тыңдай қалар жан -  жағым. 
Інілердің бойындағы ізгілік,
Ағалардан тарайтының аңғардым.

Ескірмейді тарихтағы тағылым,
Естіледі сары даладан алып үн.
Туған жерде ұмытылмас еш дарын,
Дана болған -Ғұмар қараш алыбым.

Қаяу болса жарасар ма көңілге,
Күй шапқыса несі айып төріңце.

Ақынсыз тірлік, тірлік пе деп тәйірі,
Тарту еттің Тайырды да өмірге.

Жауға қарсы жолбарысша атылды, 
Жеңісті аңсап ұйқысыз таң атырды.
Сен туғыздың елі, туған жері үшін, 
Ерденбек пен Хаби сынды батырды.

Жер цйыгым - Жәнівегім

Әз, Жәнібегім, атың неткен ыстықты, 
Күннен -  күнге көңілім саған ынтықты. 
Сенде ылғи арайланып таң атты,
Сенде ылғи күлімсіреп күн шықты.

Уақыт -  ағын бір орында тұрмайды, 
Алмасады бір қауныш, бір қайғы. 
Әншілерің Жәнібегім деп ән салып, 
Ақындарың Жәнібегім деп жырлайды.

Шежірені шерткен кезде шапдарым,
Құлақ қойып тыңдай қалар жан -  жағым. 
Інілердің бойындағы ізгілік,
Ағалардан тарайтының аңғардым.

Ескірмейді тарихтағы тағылым,
Естіледі сары дападан алып үн.
Туған жерде ұмытылмас еш дарын,
Дана болған -Ғұмар қараш алыбым.

Қаяу болса жарасар ма көңілге,
Күй шалқыса несі айып төріңде.
Ақынсыз тірлік, тірлік пе деп тәйірі,
Тарту еттің Тайырды да өмірге.

Жауға қарсы жолбарысша атылды, 
Жеңісті аңсап ұйқысыз таң атырды.
Сен туғыздың елі, туған жері үшін, 
Ерденбек пен Хаби сынды батырды.

Ерденбектің есімімен аталған,
Мектебімді шаттанып мен айта алам.
5 жыл қатар « Алтын белгі» қорғаған, 
Білімпаз жас апалармен мақтанам.

Аман болса ақындары айтыстың,
Назгүл менен Мұрадымнан үлгі алам.
Сыр дапаның ашылмаған сырларын,
Әнге сапып тебірентіп жырлаған.

Әдемі Сүлейменова, 
тарих мамандыгының

2 курс студенті

АЛАМ АН-2015
Сәу/р айының 20-21 жұлдызы  

аральиында тәуелсіздігіміздің түтқасы 
болган елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 
яМәңгілікелжастары-  индустрияга» атты 
багдарламысы аясында «Серпін-2050» 
жобасы жүзеге асырылған болатын. Біздің 
қаламызда осы багдарлама бойыниіа грант 
иегері атанған жалынды жастардың 
арасында өңірпік «Аламан-2015» фестивалі 
өткізілген болатын. Бул жарысқа біздің 
университеттің суденттері де ат 
салысып, топ жарып шықты.

Бұл шара Орап қапасы бойынша барпық 
Серпін жастарының басын бір арнаға 
тоғыстырды. Спорттық ойындар жарысында 
«Асық атудан» I орын Мұзапбар Нұржан және 
Қошақов Қуаныштың қанжығасына бұйырса, 
«Дебаттан» І-ші орынды Жанұзақ Ақюты мен 
Қажығапи Тұрсынай иеленді. Ұлттық ойынымыз 
тоғызқұмалақтан I орынды жеңіп апған Төлебай 
Айсара болатын. Міне, бұл атапмыш студенттер 
ойлау жүйесін шымырпатып, логиканы дәлелдеп 
берді. Ал біздің университет жаппы топтар 
арасында үздік төс белгімен марапатталдық.

Болар елдің бапасы -  бірін-бірі «батыр» 
дейді дегендей біз бір-бірімізге демеу беріп, 
апдағы кезеңдерге сәттілік тілеген болатынбыз. 
Осындай жарыстар арқылы біз өзіміздің жан- 
жақтылығымызды таңытып, талай сайыстардың 
көшін бастайтынымызға сенімді бопдық. Білім 
бәсекесіне қабілетті екеңдігімізді дәлелдеп, 
жаңашылдық саясат апып кепдік. Мен әрбір 
қазақстаңдықты осындай «Серпін» атты 
бағдарламының өте қолайлы және дұрыс 
таңдау деп есептеймін. Мен апыс жерден ат 
арылтып кепгеніме еш өкінбеймін. Қайта мен, 
студенттік кезеңнің қайтапанбас күндерін кешіп 
жатырмын және бұл менің өмірдерегімнің үлкен 
бір парағынан орын апатына қуаныштымын. 
Біз қайда жүрмейік, қайда қызмет етпейік 
жүрегіміз біріншіден, туған жерге, екіншіден, 
білім ордамыздың ыстық шаңырағына айналған 
университетіміз бен Орал қаласын ешқашан 
қмытпаймыз. Мен осынау талай даналарды 
түлеп ұштырған Махамбеттей бабамыздың 
есіміндегі жоғары оқу орнында адап да әділ білім 
апып жатқаныма шексіз бақыттыымын.

Аяда Қожабергенова, 
06101 топ студенті

Множество традиционных представлений, обрядов, калмыцких народных песен и 
танцев, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 
социально-культурных отношений, мы увидели в конкурсе, посвященному эпосу 
«Джангар», который прошел 23 апреля в КалмГУ в актовом зале Института калмыцкой 
филологии и востоковедения.

Эпос «Цжангар» - сокровищница 
калмыцкого народа

Мы, студенты Западно-Казахстанского 
Государственного Университета имени М. 
Утемисова были очень удивлены тем, как 
студенты показывали не только эпизод 
из эпоса «Джангар», но и богатырский дух 
народных традиций калмыцкой культуры. 
Хотя мы не понимали калмыцкий язык, 
но на протяжении всего выступления мы 
проникались духом героизма и патриотизма 
калмыцкого кочевого народа. Студентами 
КалмГУ был передан весь замысел 
народного героического эпоса «Джангар».

Мы очень благодарны студентам КГУ за 
то, что они передают и по сей день устную

традицию пения эпоса, тем самым сохраняя 
древневековые ценности. Как говорит 
наш президент Н.А.Назарбаев: «Традиция 
-  часть прошлого, которой мы помогаем 
перебраться в будущее», и у студентов 
КалмГУ были видны культурное наследие 
калмыков.

Мы, студенты ЗКГУ поняли что эпос 
«Джангар» не только сказочно-богатырским, 
но и историко-героическим произведением.

Спасибо вам, ДжангарчиІ

Сенді Бекетаева, Ляззат Мурсалимова,
студентки 3 курса специальности «казахская

В каждом концерте всегда присутствует 
своя изюминка, и в этом полуфинале такой 
изюминкой был танец зам. деканов в конце 
программы. Это оригинальная поддержка 
была не только для участников конкурса, но и 
для всех студентов КГУ. Мы были впечатлены 
выступлением всех участников, и особенно 
танцем зам. деканов, ведь не в каждом ВУЗе 
так поддерживают своих студентов. При

такой поддержке и организации со стороны 
руководителей студенты способны преодолеть 
еще множество вершин. Чего мы и желаем!

Сәнді Бекетаева, Ляззат Мурсалимова,
студентки 3 курса специальности «казахская 

филология» ЗКГУ им. М.Утемисова 
филология» ЗКГУ им. М.Утемисова

Наш истонник вдожновения

ДОІУІ | |  ц I  ■  I

Танец -  это движение, а движение -  это жизнь. Этот уникальный невербальный способ 
самовыражения объединил студентов КГУ, на межфакультетском конкурсе «Танцевальный 
Олимп». Мы, студенты ЗКГУ участвовапи в качестве гостей в данном конкурсе. Это был 
полуфинап конкурса, он состоял из двух туров: современный танец и народные танцы. У 
участников чувствовался командный дух и усердная работа над номерами выступления, 
и каждый из них ощущап большую ответственность за свой факультет. Во время 
выступления участников во втором туре с народными танцами, мы обратили внимание на 
выразительность движений и пышность, разнообразие традиционных костюмов разных 
народов. Зал был полон болелыциками с разных факультетов и заинтересованными 
искусством танца. Думаем, что и членам жюри было не легко выбирать самых лучших из 
лучших.
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Дельфийских играх государств-участников СНГ «Во спаву Великой ПобедыІ» участники 
ансамбля народного танца ЗКГУим. Махамбета Утемисова «Арна» завоевали серебряные 
медапи в номинации <гНародный танец».

Серебро в честь Великой
Победы!

-К Играм мы г о т о в и л и с ь  очень серьезно, 
задерживаясь на репетициях до позднего 
вечера, - рассказывает художественный 
руководитель, балетмейстер ансамбля «Арна», 
кандидат искусствоведения, доцент ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова, обладатель медали 
им. Ы.Алтынсарина, педагог-хореограф 
Карлыгаш Даиргалиевна Айткалиева. -  В 
ансамбле занимаются студенты 1-2-3 курсов 
специальности «хореография» факультета 
культуры и искусств. К слову, будущие 
хореографы поступают к нам без специальной 
подготовки, главное -  хорошие данные и 
огромное желание танцевать. Сцена не 
терпит дилетантства, а жюри заметит любую 
неточность. Поэтому результат зависел как 
от самозабвенной работы педагога, так и 
от таланта и трудоспособности студентов- 
хореографов. В этом году нашим университетом 
были пошиты новые очень красивые костюмы, 
что немаловажно для подачи номера. Тем более 
что нашими соперниками были очень яркие 
участники. Ксожалению, нам не удалось обойти 
танцевальный ансамбль из Армении, они просто 
залили зал своим темпераментом. Зато жюри 
отметило самобытность и композиционную 
стройность нашего выступления. Зал нам 
аплодировап стоя!

На суд жюри ансамбль «Арна» представил

три танца. Хореографическая композиция 
«Дала сыры» на музыку Кенжебека 
Кумисбекова оценивалась по лексике и рисунку 
танца. Второй танец отвечап тематике Игр 
и был посвящен Великой Победе -  военный 
танец «Маншук-батыр». Хореографическая 
композиция танца построена на раскрытии 
образа Героя Советского Союза Маншук 
Маметовой, имя которой овеяно легендами о ее 
героическом подвиге и занимает особое место в 
плеяде Героев Республики Казахстан.

И танец, принесший успех, - казахский 
сюжетный танец «Әже сандығы». Это 
своеобразный мини-спектакль, раскрывающий 
истоки казахского быта легко и весело. 
Старинный бабушкин сундук хранит многие 
секреты. А внучкам не терпится заглянуть 
в него, рассмотреть внимательней милые 
украшения, хранящие историю молодости 
бабушки. Строгое жюри отметило пластику 
и высокий уровень участников ансамбпя, 
особо подчеркнув красоту наших девушек. Не 
подкачапи и юноши, добавив красочности и 
лаконичности сюжетным линиям танцев.

Культурный проект «Дельфийский Орел- 
2015» собрал сотни участников. Только в 
номинации «Народный танец» приняли участие 
13 коллективов из стран СНГ. К слову сказать, 
коллектив из Уральска в своей номинации был

единственным представителем Казахстана. 
Участие стало возможным при содействии 
Комитета Молодежных Дельфийских игр 
Республики Казахстан в лице директора 
Бахытжана Тажинова. Именно благодаря его 
подцержке Дельфийские игры приобрели в 
Казахстане широкую известность, открывая 
новые таланты среди творческой молодежи.

По словам К.Д.Айткалиевой,
организационный уровень Игр был очень 
высокий. В рамках программы для участников 
были проведены экскурсии, конференция.

-Это большая школа для хореографа,

поскольку были представлены новые концепции 
танца, формы подачи материала, методик. 
Участие в конкурсах такого уровня расширяет 
кругозор студента творческой специальности. 
Мы выражаем бпагодарность нашему ректору 
академику Асхату Салимовичу Имангалиеву за 
всестороннюю подцержку творческих начинаний 
своих студентов. Ансамбпь «Арна», став 
серебряным призером, приглашен для участия 
на международные конкурсы. Нас ждут новые 
высоты, -  сказала педагог К.Д.Айткалиева.

Марта Джумагалиева

Рождение книги

«Гівтат стоавтьс над Уралом...»
Именно так называется новая книга Гапины Герасимовны Гурьевой, презентация которой прошла 17 апреля 2015 

года в театре им. А. Н. Островского. На презентацию пришли поздравить её с этим знаменательным событием друзья, 
коллеги, близкие.

В книге повествуется об истории нашего города в XX веке, о достижениях его жителей в то время, а также сравниваются 
быт и культура того и нашего времен.

На мероприятии звучали слова поздравлений и бпагодарности за интересную книгу, ведь она посвящена всем жителям 
Уральска. Пришли поздравить и творческие коллективы и артисты города. Друзья Галины Герасимовны, участники и свидетели 
событий, описанных в книге, поделились своими впечатлениями.

Стоит ли говорить о том, что книга, которая подробно рассказывает обо всех сторонах жизни нашего города в прошлом 
столетии, заинтересует каждого, ведь, очевидно, что каждый уралец интересуется историей своего города и будет рад взять в 
руки эту замечательную книгу и узнать, какже изменился его город за 100 лет.

Камила Сукпусунова, 
гр.03106, Филология: Русский язык

Галина Герасимовна Гурьева -  одна из 
ведущих преподаватепей ЗКГУ им. М.Утемисова, 
каңдидат искусствоведения, киновед, читает в 
университете курсы исгории изобразительного 
искусства, литературоведения, зарубежную 
литературу. Попасть на лекцию Галины 
Герасимовны -  большая удача для студента. 
Каждый урок -  как погружение в неизведанный 
мир, где на каждом шагу тебя ждут открьпмя 
и откровения. Глубокие знания, помноженные

на интеллект и личное 
обаяние, не оставляюг 
р а в н о д у ш н ы м и  
слушагтелей, о чем бы 
ни шла речь, будь то 
пробпемы современного 
казажкого кинематографа, 
состояние качества
знаний в современном 
образовании или история 
родногокрая.

Именно любовь к 
родной земле стала 
первопричиной написания 
этой книги. Предки 
Гапины Герасимовны 
Гурьевой - иногородцы, 
из грамотных крестьян, 
приехапи в Уральск в 1896 
геду. По словам автора, 
ей никогда не хотелось 
уехать из этого города и 
из этой страны. Казахстан, 

Урапьск - это Родина.
Предыдущая книга «Время и люди», 

название которой говорит само за себя, не 
смогла вместить весь накопленный и изученный 
материал. Немалую роль сыграло и участие в 
научном сборнике «Уральск» (РФ) под эгидой 
Бекмахановой Найли Ермухановны, в котором 
представлены работы ученых МГУ, а это, 
поверьте, очень высокий уровень требований.

Статья называлась «Уральск в XX веке». И как 
следствие -  рождение книги «Летит столетье 
над Уралом...».

-В книге нет местоимения «я», за 
исключением вступления, - рассказывает 
о работе над книгой Галина Герасимовна. - 
Посвящена она 400-летию города Уральска, 
поскольку работать над ней я начала в 
2013 году. Это мой подарок моему родному 
городу. Я любпю Уральск и посвятила ему 
два видеоролика «Урапьск. Вчера и сегодня» 
и «Уральск. Такой разный город». Их можно 
посмотреть в интернете. Отзывы на них пишут 
со всех концов мира.

В сборе материалов для книги помогало 
много людей. Были привлечены документы 
из личных архивов, воспоминания и записи 
старожилов, официапьные материапы, книги, 
справочники, отчеты, печатные издания. Книга 
рассказывает о том, как жил Урапьск в XX веке. 
Здесь и история образования города, развитие 
здравоохранения, культуры, промышленности. 
Особую главу составляют мифы и легенды 
Уральска. Многие, взявшие впервые книгу 
в руки, начинают именно с этой главы. По 
признанию Галины Герасимовны, она не хотепа 
вкпючать эту главу в книгу. Но, как оказалось, не 
всегда автор властен над книгой. Без этой главы 
рассказ об Уральске был бы неполным.

-Главное для меня люди, - утверждает 
Галина Герасимовна. -  Это те, кто создавал 
историю города в XX столетии, и чьи имена я

упоминаю, и конечно, студенты, коллеги.
И люди платят ей той же монетой. Поистине, 

человек получает то, что отдает. На просьбу 
помочь с презентацией отозвались все. В 
организации концертной программы приняли 
участие М.М.Попов и городской скрипичный 
ансамбль под руководством Н.И.Поповой, 
хореографы ансамбля «Арна», ансамбль 
«Оралым» под руководством Е.Ш.Нурымбетова, 
главный режиссер О.М.Малуша и артисты 
театра им. А.Островского, бард Игорь Шкабуров, 
студенты ЗКГУ им. М.Утемисова, члены 
творческого объединения «Ротонда», ведущими 
встречи выступили Галина Самойлова и Руслан 
Джумахметов.

-«Летит столетье над Уралом...» - книга для 
самого разного читателя и посвящена всем, кто 
любит наш город, - сказала Галина Герасимовна. 
И добавила, что работа над книгой настолько 
захватила, оторвав от реальности настолько, 
что родились стихотворные строки, отражающие 
невероятное состояние вдохновения:

Проклятый компьютер замучил меня,
То книгу пишу, то сценарий.
В угаре не вижу и яркого дня 
И бросить все не пора ли?
Ну нет, пока Муза мне машет крылом,
Какое мне дело до лета?
Пиши свой урок, оставайся творцом 
И, может, немного поэтом.

М.Джумагапиева
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10.12.2012ж. қайта есепке алу туралы  № 13213-Г куәл ігі 
берілген.
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