
Іқыркүйек- 
Білім күні

Биылғы жаңа 2015-2016 оқужылында даУниверситет 
студөнттөрінө қүшағын айқара ашты. Таңғы 8-ден 
жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде, 
өйткөні тағы да бір жаңа оқу жылы басталмақшы.

Ал БҚМУ-дың табалдырығын алғаш аттағалы тұрған
1-курс студенттері үшін бұл күннің тағылымы мол. Жиынды 
университет ректоры, академик Иманғалиев Асхат 
Сәлімұлы ашып, республикамыздың түкпір-түкпірінен білім 
қуып келген жастарды шын жүректен құттықтап, болашақ 
мамандықтарын таңдауда БҚМУ-ды қалағандарына 
ризашылығын білдірсе, университетте еңбек етіп жүрген 
жүздеген ұстаздардың атынан 2014 жылдың үздік 
оқытушысы атанған Татьяна Александровна Терещенко сез 
алды.

- Современная экономика является экономикой 
знаний и предъявляет высокие требования к 
интеллектуальному потенциалу. Задачи в области 
образования, сформулированные Президентом нашей 
страны в программе “Нурлы Жол”, заключаются в 
формировании функциональной грамотности, повышении 
конкурентоспособности выпускаемых кадров и рост 
экспортного потенциала образовательного сектора. Наш 
университет уже в течение восьми десятилетий готовит

высококвалифицированные 
кадры для многих 
отраслей экономики
региона, формируя таким 
образом интеллектуальный 
потенциал страны.
Дорогие первокурсники!
Вы и ваши родители 
сделали правильный
выбор в получении 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
образования в нашем 
г о с у д а р с т в е н н о м  
университете, который
является лидером на рынке образовательных услуг. 
По результатам рейтинга наш университет входит в
10 ведущих вузов страны, а по некоторым учебным 
образовательным программам занимает ведущие 
позиции. Наш коллектив преподавателей и студентов готов 
помочь вам в преодолении любых возможных трудностей 
у первокурсников. Впереди у вас интересные насыщенные 
событиями 4 года учебы в нашем университете и диплом 
ЗКГУ.

Егемен еліміздің кек байрағын көтеруге ¥ОС

ардагерлері Букаткин Павел Романович пен Сүйіншалиев 
Қалам Жұмашевич, озат студенттерден Темірлан Құлбай 
мөн Раушан Сарбалиөва иө болды. Салтанатты жиынды 
өнерлі студенттер жалғаса, биылғы «Серпіндіктер» атынан 
сөз алған Нұржан Мұзаппар білім ордасының қалыптасқан 
дәстүрлерін жалғастырып, саналы тәртібімен, сапалы 
білімімен үлөс қосатындықтарына сөндірді.

Керсем, білсем, түйсем деп келген жас өркеннің бойына 
нәр, жүзінө әр бөргөн Білім күні құтты болсын!

М.ӨтемІсов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті ректоратының 
қолдауымен жаратылыстану-география 
факультетінің базасында 2015 жылдың
25 қыркүйек күні көрнекті ғапым, б.ғл., 
профессор В.В.Ивановтың туғанына 110 
жыл толуына орай дәстүрлі «Иванов 
оқулар-2015» атты облыстық ғылыми- 
тәжірибелік конференциясы еткізілді.

«И ван ов  о қ у л а р ы  -  3015»

Конференция жұмысына универсиетіміэдің 
ардагер ұстаэдары, Жөңгір хан атындағы 
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университегінің, Батыс Қазақстан
инновациялық-технологиялық университетінің, 
обпыстық тарих және археология ортапығының 
ғалымдары, обпыстық экологиялық- 
биологиялық орталығының әдіскерлері, 
магистранттар мен студенттер қатысты.

Конференцияның пленарлық мөжілісін 
факул ьтет декан ы, х.ғ.к. ,доцентА.Б.Н иязбеко ва 
ашты. Кейін мінберге профессор В.В.Ивановтың 
шәкірті, б.ғ.к., профессор М.М.Фартушина 
кетеріліп, ғалымның өмір жолына, атқарған 
еңбектеріне, ғылым жолындағы жегкен 
жетістікгеріне кеңінен тоқгапып өтті.

Пленарлық мәжілісте б.ғ.д., профессор 
Т.Е.Дарбаөва, а/ш.ғ.д., профессор А.РРүстенов, 
г.ғ.к., қауымдастырылған профессор 
К.М.Ахмеденов рКеңгір хан атындағы Батыс 
Қазақстан аграрлық-техникалық университеті), 
а/ш.ғ.к., доцент С.Г.Чекалин ез баяндамаларын 
оқыды. Сондай-ақ негізгі баяндамапар оқылып 
болған соң шақырылған қонақтар тарапынан 
профессор В.В.Ивановгың шөкірттері ардагер 

ұстаз Г.М.Мулдашева, облыстық тарих 
жөне археология ортапығы директорының 
орынбасары, г.ғ.к. С.К.Рамазанов сөз алып, 
ғалым-ұстаз турапы өз пікірлерін білдірді.

Түскі үзілістен соң конференция жұмысы 
секциялық отырыстармен жалғасын тапты. 
Конференция шеңберінде үш секция отырысы 
жоспарланған болатын:

1. Солтүстік Каспий маңы флорасы мен

фаунасының биологиялық алуантүрлілігі;
2. Табиғат пайдаланудың қазіргі 

экологиялық меселепері;
3. Жаратылыстану-геофафия пәндерін 

оқытудың қазіргі әдістемелікаспектілері.
Секциялық мөжіліс отырыстарында 

Солтүстік Каспий маңы аймағының өсімдіктер 
өлемі мен жануарлар дүниесінің қазіргі 
экологияпық мәселелері, есімдіктөрді 
биотехнологиялық кебейту, қорғандар 
меселепері, ауылшаруашылық дақылдарын 
өсіру технологияпары, топырақ жамылғысының 
экологиялық пробпемалары, жайылма 
ормандар мен су айдындарының экологиясы, 
жаратылыстану цикпі пәндерін оқытудың 
едістемелік аспектілері кеңінен қарастырылып, 
қызу тапқыға сапынды.

Конференция соңында «Иванов оқуларын» 
дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіп тұру, 
конференцияны хапықарапық деңгейде өткізу, 
географиялық қамтылу аумағын кеңейту, 
кешенді ғылыми экспедициялар ұйымдастыру 
турапы қарар қабылданды.

С.А.Кажиахмөтов, биология және экология 
кафедрасының аға оқытушысы
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Веяикий Шеяковыйпугь-путьединения
В рамках XIX Сианьской торгово-инвестиционной ярмарки сотрудничества между 

восточными и западными регионами Китая и Международной выставки ЭКСПО Великого 
Шелкового пути был организован форум международного образования и научно- 
технического сотрудничества, где была представлена большая программа, вкпючающая 
ознакомление с учебными заведениями Сианя.

современными городами Таразом и Шымкентом. 
Именно из далекого детства остались в памяти 
яркие китайские фонарики, пестрые веера, 
шепковые ленты и шарфики, которые можно 
было не только купитъ у торговцев, хрдивших 
и преялагавших свой товар по домам, но и 
обменять на продукгы питания. Такая палитра 
красок формировала представпения о далекой, 
красивой, сказочной стране -  Китае и естественную 
мечту посетить её. Эта мечта сбылась спустя 
более попусотни лет бпагодаря гранту «Лучший 
преподаватель вуза 2014 гвда» и испопнительному 
директору ТОО образовательный центр «Азия» 
Гульмире Калимогщаевой.

22 мая в Международном выставочном центре 
состоялось открытие университетов Апьянса 
Нового Шелкового пуш (иАЕЫЗР). На открытии 
выступали руководитепи и представитепи вузов, 
когорые вошли в состав данного Альянса. В 
своих докладах они раскрывали возможности 
интернационализации образования, демонстрируя 
перспективы образоватепьной подготовки в высших

Вепикий Шепковый путь... Это красивое 
название нам знакомо с детства. Мое детство 
прошло в регионе, где проходила одна из ветвей 
этого исторического пути - селе Т.Рыскулова 
(бывшая Ванновка), расположенном между

Ана тілі -  хапықгың өткен ұрпағын, қазіргі 
және келешек үрпағын мәңгілік бірікгіретін 
ең сенімщі құрал. Адамзаттың адамзат болып 
қалуына барлық халықтың, олардың тілдері 
мен мәдениеттерінің бәрі қажет. Ал мадениет 
пен тіл тек белгілі бір ортада ғана өркен жайып, 
көсегесін көгерте алады.

Туған тіл тағдырына енжар қарамайтын, тіл 
тағдырын еп тағдыры деп танитын филология 
факупьтетінің шет тілі:екі шет тілі» мамандьнының
1-курс ШТ-12, ШТ-13 тобының студенттері 
арасыңца Қазақстан халықгарының тіпдері 
мерекесіне орай «Улылар үндестігі: Пушкин, 
Лермонтов, Абай, Байрон» тақырыбына саэды 
әдеби кеш ұйымдастырылды. Кеш жүргізушілері 
ұпы аі$>індардың өмірі мен шығармашыльнына,

В работе круппого сгопа приняли учасше 
заместитепь акима обпасти Бадашев А.Б., 
прорекгор по научной работе и международным 
связям ЗКГУ Имашев Г.И., руководитепь проекта 
докгор химических наук, профессор Меңдалиева 
Д.К., менеджер Экоцентра АВащук, гпавный 
специалист С.Э. Жуковский, научные сотрудники 
университета, руководитепи посударственных 
учреждений, бизнес-структур, упопномоченные 
лица и специалисты Карачаганак Петропеум 
Оперейтинг б.в.

Крутый сгоп огкрыл заместитепь акима 
Западно-Казахстанской обпасти Бадашев А.Б. 
Проректор по научной работе и международным 
связям ЗКГУ Имашев Г.И. рассказал о разработках 
ученых университета, о совместных опытно- 
промышленных работах с дорожно-строитепьными 
компаниями, с государственными учреждениями 
по автомобильным дорогам, Уральского лесного

учебных заведениях Англии и Пакистана, Германии и 
Индии, Италии и Китая, Казахстана, Ғоссии и других 
стран.

Особенности и перспективы образования в 
Казахстане были представлены в докпаде реюора 
Казахского Национапьного университета имени 
аль Фараби докгора технических наук, академика 
Г.М. Мутанова. Следует ашетмть, что особенно 
представитепьной была депегация Российской 
Федерации, в которой кроме руководителей 
крупнейших вузов страны были также руководитепи 
комитетов Государственной Думы.

Образованию в Китае удепяется очень бопьшое 
внимание. В стране функционирует 2246 вузов, в 
которыхучится 2,4 млн. студентов. В настоящее время 
здесь обучаются 290 тысяч иностранных студентов, 
больше всего из Кореи - 62442, США - 23292 и Японии
- 17961 чеповек. Из Казахстана - 8287 чеповек, 
когорые попучаюг образование по спедующим 
специальностям: нефтяные технологии и технопогии 
нефгепазовогохранения, транспорта, международная 
экономика и торговпя, международные отношения, 
іеология, китайский язык и литература.

По итогам первого дня работы между вузами, 
входившими в альянс, был подписан договор о 
сотрудничестве.

23 мая в Сианьском транспортном университете 
проходил культурный фесшваль иностранных 
студентов из стран Шелкового пути. Там были 
представпены стенды 33 стран и в том чиспе

стенд студентов из Казахстана, ще я встретмла 
выпускника казахско-турецкого лицея горсда 
Уральска Апибека Рамазанова.

Культурная профамма проходила24 мая и была 
представпена посещением музея терракотовых 
воинов и Шэньсийского исторического музея. 
Интересна история «Терракотовой Армии» - так 
называется захоронение около 8090 терракотовых 
статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея 
императора Цинь Шихуанди. Первый император 
династии Цинь вошеп в историю тем, что 
обьединил Китай и соединил все звенья Вепикой 
Китайской стены. Он стал императором в 13 лет 
и через год после восхождения на престол стал 
строитъ свою гробницу. По его замыслу, статуи 
должны были сопровождать его в потустороннем 
мире. Терракотовые статуи были захоронены 
вместе с императором и были обнаружены в 1974 
прду местными крестъянами во время бурения 
артезианской скважины у подножья горы Лишань. 
В настоящее время здесь идет третий этап 
раскопок.

Мои представпения о Китае оправдались: 
страна древней истории и культуры в настоящее 
время динамично развивается, не отверпая 
прошлое, а гармонично совмещая его с настоящим.

Т.А.Терещенко, 
доцент кафедры географии, 

обпадатепь звания 
«Лучший преподаватель ВУЗа-2014года»
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мәдени мұрасына қатысты моп 
мағлұматпен таныстырса, студенттер 
олардың өлеңцерін үш тітще жатқа 
оқыды, әндерін орындады. Әлемдік 
классикада теңцесі жоқ ұлылар 
шығармалары туған халқымызға алғаш 
ұлы Абай аудармалары арқылы жеткен 
болатын. «Адамзаттың бәрін сүй, 
бауырым деп...» депен жопының өзімен- 
ақ достық пен бауырмалдыққа үндеген 
бас ақынның әндері мен өлеңцері кеш 
мазмұнын байыта түсті. Студенттер 
өздерінің енерлерімен көпшілік көңілін 
аударды. Үш тідце жүргізілген шара 
барысыңца оқытушылар филология 
факультеті деканының орынбасары 

С.Г.Турегалиева, филопогия ғылымының 
каңдидаты, доцент М.В.Чечетко, ШТ-12 топ 
жетекшісі РГ.Шамгонова және т.б. қатысушыларды 
кітап көрмесімен, слайдтармен таныстырды.

Студенттердің дайындаған қабырға газеттері 
мен плакаттары да кеш барысын әсерлі қыла 
түсті. Өзге тігщерді озық білуді мақсат тұл^ан бұп 
студенттер үшін басты міңцет қашан да туған 
тілімізді қастерлеп өркеңцету болмақ. Мұңцай 
әсерпі де мазмұңцы кештердің апі де жалғасын таба 
берері сөзсіз.

А.Е.Габдешева,
шетел тілдері кафедрасының аға 

оқытушькы, ШТ-13 топ жетекшісі

Реалъные шаги интеграции

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ -  В ДЕЙСТВИИ
17 сентября Западно-Казахстанский государственный университет  

им. М.Утемисова совместно с Западно-Казахстанским областным  
акиматом и Технопарком «Алгоритм» организовали круглый стол по 
проекту «Производственное применение минерального материала из 
карбонатного бурового шлама».

22-23 сентября 2015 
года в Саратове состоялся 
I Международный форум 
«Контуры Евразии: теория 
и практмка развития 
региона». Организаторами 
мероприятмя выступили Фонд 
«Мастерская евразийских 
идей» и Информационно- 
аналитический центр
«Евразия-Повопжье». Со- 
организаторами форума
стали Комитет общественных 
связей Правительства
Саратовской обласш, Научно- 
образовательный центр СНГ 
и Балтми Института истории 
и междунароідных отношений 
Саратовского государственного 
университета им. Н.Г.Чернышевского.

В рабоге форума приняли участие ведущие 
эксперты России, всех посударств-членов ЕАЭС, 
а также Таджикистана, приехавшие в Саратов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астаны, 
Уральска, Минска, Еревана, Бишкека, Душанбе. 
Форум прошёл в рамках реализации социально 
значимого проекга -  «Социальное измерение 
перспектив евразийской интефации в контексте 
прифаничного и регионального сотрудничества 
России с государствами Центральной Азии».

В рамках форума было проведено пленарное 
заседание и три секционных. Епо участники 
очень заинтересованно обсуждали такие 
вопросы, как «Евразийский экономический союз: 
пробпемы становления и перспективы развития»; 
«конкуренция мировых центров силы в контексте 
трансформации евразийскопо пространства»; 
«миграционные процессы в контексте 
строитепьства ЕАЭС и адаптация мифационнопо 
законояательства»; «ропь НКО и «мозговых 
центров» в реализации различных проектов 
интеграции на евразийском пространстве»; 
«вопросы иденггичности народов евразийскопо 
пространства: модепи идентификации, системы

ценностеи и исгорические коды, историческая 
память»; «пробпема трансляции и восприятия 
евразийской интеграции: региональный срез»; 
«гуманитарный аспект евразийской интеграции», 
«приграничное сотрудничество России с 
Респубпикой Казахстан на примере Саратовской 
обпастм, Западно-Казахстанской обпасти и других 
прифаничных регионов» и пр.

В работе форума акгивное участие приняли 
и представитепи ЗКГУ им. М.Утемисова: 
заведующий кафедрой Ассамбпеи народа 
Казахстана университета В.Ю. Салов (тема 
выступления -  «Ропь АНК в процессах евразийской 
интеграции») и руководитепь отдепа монигаринпа и 
социопогических исспедований ЗКГУ ПАДобряев, 
выступивший с докладом «Социально- 
попитическая идентичность и национальное 
единство в контексте евразийской интеграции».

Форум широко освещапся СМИ Саратовской 
обпасти. Все приглашённые участшки этого 
мероприятия отметили очень высокий уровень его 
проведения, то радушие, с которым их встретуіли 
его орпанизаторы, усповия, что были соэданы 
дпя их работы и отдыха, насыщенную культурную 
программу.

хозяйства по проекгу «Научные исспедования 
в области альтернативного развития методов 
ушлизации «карбонатного» буровопо шлама 
буровопо раствора на нефтяной основе».

Участники с большим вниманием ознакомились 
с презентацией проекта, которую провепа 
заведующая испытатепьной лаборатории экопогии 
и биопеохимии ЗКГУ, к.х.н. З.Х.Кунашева, и 
попожительно отозвались о результате работы 
ученых университета.

От имени ректора ЗКГУ были вручены 
благодарственные письма руководитепям 
предприяшй за совместную опытно-промышленную 
рабогу при внедрении резупьтатов проеюв в 
произвсщства. По итопам работы круппопо стопа 
быпа принята резолюция, отражающая основные 
направления дальнейшепо произвсщственного 
применения минерального материала из 
«карбонатнопо буровопо шлама».

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
С 12 сентября в ЗКГУ им. М.Утемисова проходят семестровое обучение студенты 4 

курса Государственного университета Долины Миссисипи Кевин Юнг и Эшли Уотс на 
естетственно-географическом факультете.

Трое студентов из Калмыцкого государственного университета, с которым у нашего 
университета давние плодотворные связи, будут учиться по своместным программам в течение 
двух месяцев. Студенты 3 курса Саглара Товаева и Данара Болдырева учатся на специальности 
«Менеджмент», второкурсник Евгений Чубыкин -  на специальности «Юриспруденция».

С начала учебного года по академической мобильности 4 студента проходят обучение в 
ЖенПУ (Алматы) и в унимверситетах России и дальнего зарубежья 45 студентов нашего вуза. 
В том чиспе в КГУ (Элиста) - 10 студентов, БашГУ (Уфа) - 23 студента, в Государственном 
университете Долины Миссипи (США) -  2, университете им. Казимира Великого (Польша) -  5, в 
Ардахан униеверситете (Турция) -  2, университете Й.Гутенберга (Германия) -  3. Студенты будут 
осваивать новые программы по своим специальностям , а также углублять знание иностранных 
языков.

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

21 ректоратта 2015-2016 оқу жылындағы ректораттың жоспары мен құрамы бекітіліп, 
қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы А.С.Аманбаев пен жоо-дан кейінгі дайындық 
бөлімінің жетекшісі Ж.К.Тастаевалардың «2015-2016 оқу жылына бакалавриат пен 
магистратураға қабылдау қорытындылары және РһсІ докторантураға бөлінген мақсатты 
орындардың игерілуі туралы» және оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау орталығының 
жетекшісі Р.Х.Латыпованың «БҚМУ кафедра оқытушыларының оқу жүктемесін орындауы 
туралы» есептері тыңдалды.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2015 жылдың 28 
қыркүйегіндегі ғылыми кеңесінде 2015-2016 оқу жылына арналған университеттің ғылыми 
кеңесінің жұмыс жоспары мен ғылыми кеңестің жаңа құрамы бекітіліп, ОӘЖ жөніндегі 
проректор Ғ.Қ.Жүсіпқалиеваның «2014-2015 оқу жылындағы жазғы сынақ-емтихан 
сессиясының қорытындылары» туралы жэне стратегиялық даму жэне сапа департаментінің 
директоры О.В.Юровтың «БҚМУ-дың 2014-2015 жж. арналған жоспарының орындалуы 
туралы» есептері тыңдалып, күндізгі және сырттай оқу түрі студенттерінің диплом 
жұмыстары/жобалары, біліктілікжұмыстарыныңтақырыптары мен сарапшыларының тізімі 
бекітілді.
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Жатақхана кубогы

0н екінші қыркүйек БҚМУ студенттері 
үшін айтулы күн болды десем артық 
айтқандығым емес. Неге дерсіз? Денсаулық 
күніне орай «Жатақхана кубогы» атты кең 
ауқымды шара жүзеге асырылды. Бұл шара 
БҚМУ спорт кешені ғимаратында болып өтті. 
Жарысымыздың шымылды әнүранымызбен 
ашылды. Бүл, әрине, игі оң іс болды. 
Себебі спортшыларымызды жігерлендіріп, 
намыстарын қайрай түсті. Айтулы шара 
үш жатақхана шеңберін қамтыды. Кілең 
мықтылардан сап түзеген 10 команда додаға 
түсті. Барлығы «Сен түр, мен атайын дейтін» 
қазақы қасқыр мінез азаматтарымыз. Сайдың 
тасындай іріктелген 10 команда біршама уақыт 
бойы қарсыластарының әлсіз түсын аңдып 
бақты. Үш жатақханада футболдан қара жаяу 
емес екендіктерін дәлелдеді. Жан алысып, жан 
беріскен тартысты ойын болды. Дейтүрғанмен, 
үшінші жатақхана мерейі үстем болып, кубокты 
қанжығасына байлады. «Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде» деген үранмен бүл шара 
дәстүрлі түрде жалғасын табуда. Студенттердің 
бос уақытын тиімді пайдалануға арналған игі 
бастамаларға толағай табыстар тілейміз.

Серік Жүбаныш,
филология факупьтеті, қазақ тілі мен 
әдебиеті мамандығы 1-курс студенті

Студенттік жылдарымның 
бастамасы

Біз Серпін жастары, кіндік қанымыз тамған 
туған жерімізді, ыстық үйімізді, асқар таудай 
әкемізбен ақ жаулықты анамызды, бір үйде 
тебісіп ойнап өскен бауырларымызды қимай, 
білім нәрімен сусындап, ата-ана артқан, 
үкілеген үмітті ақтау үшін Батыс Қазақстан 
облысы Орал қаласына білімді де білгір 
профессорлар, тәлімді де тәрбиелі үстаздары, 
Махамбеттей өр рухты жалынды жастары бар 
киелі шаңыраққа келдік. 83 жылдық тарихы 
бар қара шаңырақтан түлеп үшқан, қазіргі 
сәтте Қазақстан Республикасының белгілі, 
зиялы қауым екілдерінің бірі, мемлекет және 
қоғам қайраткері, қорғаныс министрі Иманғали 
Тасмағамбетов ағамыз тәмамдаған, осындай 
үлы дара адамдардың ізі қалған университетте 
оқитынымызды мақтан түтамыз. Университет 
оқытушылары біз келген сәттен бастап қүшақ 
жая қарсы алып, жылы жүзбен жайдарлы 
мінездерімен баурап алды. Студенттердің 
емірде де, өнерде де барлық қырынан белсенді 
болып шығуы үшін жағдай жасалған. Осындай 
жағдайды керген ата-аналарымыз ешқандай 
уайымсыз, балаларын сенімді, білімді ортаға 
қалдырып кеткендеріне кездері жетті.

Шіркін-ай, Орал қаласының таң-тамаша 
табиғаты, керемет көз тартар әдемі жерлері 
таза ауасы мен мөлдіреп аққан жаныңа 
рахат сыйлайтын Жайықтың суы бәрі бәрі 
адамды жігерлендіріп.шабыттандырып оқуға 
деген үмтылысыңды арттырып, ерекше әсер 
қалдырады екен.

Мінеки, студенттік қызықты өмірге де 
қадам бастық. Адам баласында сағыныш

Қайран м ен ің  с т у д е н т т ік  
күндерІАк.9 Т е р т -а к  ж ь и д ы ң  

тасасы н а ты гы л ган

- деп университетіміздің түлегі, жас ақын 
Тапғат Мықи жырлағандай бүгін студенттік 
өмірдіңтағы бір қызығына куә болдық. Олай 
дейтін себебіміз, «Серпін» координаторы 
Жанерке Таулбайқызы Тапаеваның 
ұй ы мдастыру ымен у ни верситеті м ізд і ң 
демапыс орны Агробиостанция кешеніне 
барған болатынбыз.

Барар жолда біздің көңілді студенттер 
көліктің тарлығына қарамастан әсем ән мен 
қызықты әңгімелер айтып, қапай жеткенімізді де 
байқатпады. Жанары жасқа толып, алтын ұясын 
аңсап жүрген студенттерімізді таңғажайып 
табиғаты бар Орал өлкесі тағы бір баурады. 
Сары далада армансыз доп қуып, алысып-

деген ерекше сезім бар. Жат қалада жүрген 
соң әке мен шешенің жылы сөздерін, олардың 
басыңнан сипағанын, маңдайыңнан иіскегенін, 
еркелеткендерін, туған - туыстарыңды, 
достарыңды арман қуып өзіміз секілді әр қалаға 
кеткен сыныптастарыңды сағынасың. Ап, 
сағынышың үстаздардың бойынан қамқорлық, 
жанашырлық, мейірімділік көргеннен сәл де 
болса басыла түседі. Ендігі біздің алға қойған 
мақсатымыз-университет қабырғасында жақсы 
білім алып қана қоймай, белсенді өміргеде аяқ 
басып, өзіміздің сан қилы өнерімізді ашып, биік- 
биік белестерден көрініп, жетіліп өркендеп, өсіп 
университетпен бірге дамуымыз қажет. Менің 
университетім- бүл менің мақтанышым.

Жансая Бақберген, 
филология факультеті, қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандыгының 1-курс студенті

Серпіндік тың жоба сайлау

бойынша қаны қазақ, дегенмен, жүрегі елім 
деп соқпаған қандасымыздың тағдырынан сыр 
шертетін оқиғалар баяндалды, сонымен қатар, 
фильмде нағыз қазақы ауыл өмірінің сюжеті 
бейнеленген. Осындай туындылар арқылы 
жастардың тәрбие көзіне деген бетбүрысын 
оңтайландырып, туған еліне деген ыстық 
махаббатын оята аламыз. “Өзге елде сүлтан 
болғанша, өз еліңде үлтан бол”,- деп қазақ 
атамыз айтқандай, үлтжандылықтан бүрын 
мансабын жоғары қоятын қазіргі таңдағы кейбір 
жастарымыз осы фильм арқылы ойланса игі.

***

Қыркүйек айының оныншы жүлдызы 
кешкі сағат 8:30 да №2 жатақхана алдында 
«Гитара рагіу» болған болатын. Бұл кеш 
өте жоғары деңгейде өтті. Жайық жастары 
қазақ эстрадасында танымал әншілердің ән 
қорларынан көптеген әндерді жоғары деңгейде 
орындады. Сонымен қатар ауылдағы ата-анаға, 
өзге қаладағы ездері секілді студент доотарына 
да арналған әндерді сағынышпен шырқады. 
2-3 курс студенттері 1-курс студенттеріне естен 
кетпес қызықты кеш сыйлап, көңіл базарын 
біраз толтырды. Студенттік өмірдің қайнаған 
қазанына қайта түскен біздің жастарға бұл кеш 
ерекше серпіліо болғаны айдан анық. Мұндай 
көңілді кештердің әлі де жалғасын табатынына 
зор сенім білдіреміз.

***
№1, №2 жатақхана студенттері университет 

спорт алаңына жиналып, он үшінші қыркүйектің 
жексенбілік таңын жаттығумен бастады. 
Сонымен қатар, киелі қара шаңырығымызға 
«Академиялық ұтқырлық» бағдарламасы 
бойынша келген Америкалық досымыз да 
біздің студенттердің қатарынан табылды. 
Университетіміздің қадірлі ұстазы-Салов 
Владимир Юрьевич және оның алғашқы 
шәкірттерінің бірі, спорт клуб төрағасы- 
Искаков Манарбек Асқарұлы студенттерді 
салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. 
Денсаулық-адам өміріндегі баға жетпес 
байлық. Сол байлықты бағалай білу жас 
кезеңнен басталады. Осы мақсатта денсаулық 
күніне орай оздырылған шара өте үлкен 
жауапткершілікпен ұйымдастырылған.

Оноегізіншіқыркүйектебасғимаратымыздың 
акт залында Серпін-2050 «Мәңгілік ел 
жастары-индустрияға» бағдарламасымен 
білім қуып келген студенттердің бас сардарын 
тағайындау мақсатында кезекті сайлау болып 
өтті. Сайлауға Серпін бағдарламасымен 
оқып жатқан Химия мамандығының 2-курс 
студенті Мұзаппар Нұржан және Есептеу 
техникасы мамандығының 1-курс студенті 
Апданиязов Еркебұлан өз кандидатурасын 
ұсынып, баяндама оқыды. Сайыс толығымен 
әділ өтті.Серпіндіктер таңдауын жасады. 
Нәтижесінде,178 дауыспен Мұзаппар Нұржан 
жеңіске жетіп, «Бас сардар» атанды. Келгеніне 
аз уақыт болса да өзіне артылған сенімді 
жауапкершілікпен атқаратынын дәлелдеп 
үлгерген Еркебұланға 57 серпіндік дауыс берді. 
Апдағы уақытта осы екі бала біреуі бастаушы, 
біреуі қолдаушы бола жүріп, серпінді шыңдау 
жолында айтарлықтай табысты еңбек етеді деп 
сенім артамыз.

***
Бас ғимаратымыздың акт залында 

Серпін-2050 «Мәңгілік ел жастары- 
индустрияға» атты бағдарлама аясында оқуға 
түскен студенттерімізге тәрбиелік мәні зор 
«ДОРОГА ДОМОЙ» атты отандық көркем 
фильм көрсетілген болатын. Фильм желісі

Студенттік емір- 
кайталанбас сәт

Мен 10-сынып оқып жүрген кезімнен бастап, қалалардың аттарын айтып,”анда 
оқимын, мында оқығым келеді”, - деп студент болуды армандайтынмын. Сөйтіп 
жүргенде, ол сәт те жетіп үлгерді.

жұлысып Серпіннің жалындаған жастары 6 
топқа бөлініп белсенді ойын керсетті Студенттік 
ректор Жүсіпқалиев Дулат пен Кәсіподақ 
төрағасы Қабдешов Алмас тартысты ойынға 
әділ төрелік етті. Сабақ пен қоғамдық өмірден 
шаршап жүрген студенттер жексенбілік 
демалыста шаршағандарын ұмытып, белсенді 
ойын көрсетіп, өз өнерлерін паш етті. Балғын 
балалықты еске түсіріп, қызыққа толы тамаша 
күн сыйлаған ұйымдастырушылар қауымына 
алғысымыз шексіз.

Аяда Қожабергенова,
Педагогика факультетінің

2-курс студенті

Алғашқы студенттік күндерім қызықты 
өте бастады. Достарыммен қапаны 
арапап, жаңа адамдармен, жаңа ортамен 
танысып.уақытымды өткіздім.Кейіннен қиын 
сабақтар басталып.біреумен ренжісіп қалған кезде 
ата-анамды сағынып.ауылға қайтқымыз кепіп 
жылаған күндер де өтті.Күн санап жүріп ауылға 
кетуді аңсайтынбыз.Алғашында семинар.СРСП 
деген сездер біз үшін бейтаныс сөздер болды. 
Әрине.бұл 1-курс кезімде. Қазір міне 2-курс 
табалдырығын аттағанымызға бір айдан астам 
уақыт өтті.2-курс былтырғыға қарағанда 
оңай басталды.Бәрі таныс нәрселер.кішкене 
болса да ақ пен қараны ажырата алатын 
болыппыз.”1 -курспыз”дегендерге “перваштар 
ма” ? деп қарайтын болыппыз.Бұрын күніне 
хабарласып тұратын ата-анамыз да екі-үш 
күнде бір тепефон шалатын болыпты.

Студенттікөмір-өмірдіңқызығы мен шыжығы 
қатар жүретін.ешқашан қайталанбас сәт.Бұл 
тек-төрт жыл уақыт.Терт жыл.Әрине.көзді 
ашып жұмғанша өте шығатын уақыт.Осы 
аз ғана уақытта біз өзімізді болашақ өмірге

дайындаймыз.Олай дейтін себебім.мектепте 
балалық шақтан бірге өскен достарың.танитын 
мұғалімдерің.Ал мұнда келіп.арамдық пен 
адалдықты.өтірік айту сынды жаман қасиеттерді 
көрдім.Өзгеден гөрі өзінің қамын көп ойлап.сол 
үшін тапай нэрсеге баратын жандарды да көзіміз 
шалды.Ауылдан келген аңқау қыз аңқиып жүріп 
әмиянымды да ұрлаттым.Қазір ойласам.қызық 
әрине.”Әй дейтін әже.қой дейтін қожа жоқ 
“шақта адам өзін.ата-анасының осы күнге 
дейін берген тәлім-тәрбиесін ұмытпау керек. 
Қадамдардың дұрысы да.бұрысы да болады. 
Мен тек дұрыс қадаммен жүрдім деп айта 
алмаймын.қателік жасаған кездерім де жетерлік. 
Осындай қадамдарға қадам баспас бұрын ата- 
ананы.олар артқан үкілеген үмітті ойлау керек. 
Міне,ақ пен қарасы бірге жүретін студенттік 
шақта шалыс баспай.тек ақ жолдардың үстімен 
жүрейік.

Сымбат Турлыманова,
география мамандығының

2-курс студенті, ЖГФ

«Серпін сыңғыры» айдарының жауапты тілшісі Аяда 
Қожабергенова
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Махамбет - ар-номьктың қайрагы
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Махамбет сынды улт тулғасын 

рухани ұранымыз, қазақ жырының ар-намысы тұрғысында жоғары бағапағаны Мәңгілік ел 
келешегі бүгінгі жастарымызға мәлім.

Махамбеттануга арналады

БӘРІЦЕ! БӘРІЦЕ! ІіӘРІЦі;!
Қадірлі әріптестер, студент-жастарі 2015 жылы қазан айының 15-і мен 24-і аралығында 

университетімізде үйымдастырылатын «Махамбет -  арымас Алаш арысы, булңынган асау 
намысы» атты білім ордасының студент-жастарына патриоттық тәлім беру онкундігіне белсене 
қатысуға шақырамыз. Багдарламада:

15 қазан. Онкүндіктің ашылуы. «Уа, Махамбет, 
айбарпым!» Лекция-әңгіме.

* «Исатай-Махамбет әлемі: таным, тәлім, 
көзқарас». Шежіре-баян.

* «Махамбеттану: кешегісі, бүгіні, кепешегі». 
Көрме.

16 қазан. «Бұрқақ атқан Ар-намыс болсаң 
егер, Айналмайсың, жан баба, қалай жырға». Жас 
ақындар мушәйрасы.

* «Жер мен көкгің арасын жалынға орап, 
Оқығанда кеудеме өрт кіреді». Серттен таймас 
семсер ақын Махамбет жырпарын орыс тіліңде 
мәнерлеп оқу конкурсы.

17 қазан «Серттен таймас ер едің Ар ойлаған». 
Үздік эссе байқауы.

* «Жырың апмас семсердей өткір еді, Содан 
менің көңілім көп түледі». Дара тұлға Махамбет 
жырпарын ағылшын тіліңде мәнерпеп оқу 
конкурсы.

19 қазан «Асқақ рухы қазақгың, Махамбет 
болып сомдалған». Жас ақындар айтысы.

* «Жанарымажарқетіп шоқтүседі, Ойлы көзбен 
жырыңа үңілгенде». Арқалы ақын Махамбеттің 
жорық жырпарын қазақ тіліңце мәнерлеп оқу 
конкурсы.

20 қазан «Буыршыңцай мұэға жығылған, 
Махамбет серттен тайып па?!» Үздік 
махамбеттанушы интеплектуалдар сайысы.

* «Нарын -  қанды ұрыста мың өліп, мың 
тірілген көзсіз батыр өлкесі» («Бабапар тарихына 
тағызым» экспедициясы ізімен). Танымдық- 
пубпицистикалық фильм.

21 қазан «Жорық күйлер жыр болып

ағылғанда». Күй кеші.
* «Теңдік қуып, апмас қылыш тағынғанда» 

(Тәуепсіздік -  ұгптық құндылық). Ойбөліс (дебат).
22 қазан «Махамбет шығармаларының 

мектепте оқытылуы». Ғылыми-әдістемепік 
семинар (ІІІ-ІУ курс студенттері үшін).

* «Исатай-Махамбет -  ұпт рухы» («Бабапар 
тарихына тағызым» экспедициясы ізімен). Фото- 
көрме.

23 қазан «Махамбет оқулары -  7» 
Республикалық ғылыми-тәжірибепік 
конференциясы.

«Исатай-Махамбет» журнапының 
тұсаукесері.

* «Шешеңцік- педагогикапық шеберлік негізі». 
Шеберлік класы.

24 қазан Түйін. «Махамбет-ер рухты Байрағы, 
ерлердің намыс қайрағы».

* «Нарын -  ғасырлар Ерпігін арқалаған өлке». 
Көрме.

* «Махамбеттің әр жыры бір-бір жебе, 
Кеудесіне қадалған Қараулықгың». «Махамбет 
дауысы» - «Гопос Махамбета» - «МакһатЬеСа 
уоісе» жаршысы беттері.

* «Үй жақсысы асыл ағаштан, Ер жақсысы 
арлы Алаштан». «Шешендік мекгебі» - «Школа 
ораторскою искусства» - «ЗсһооІ оТ огаіогу» 
жаршысы эткццтері.

* «Махамбеттің сарқыты -  мен шығармын, 
Қамшысының ұшы боп түйіңцелпен». «Патриот» - 
«Раігіоі» жаршысы парақгары.

* «Исатай-Махамбет бабапар рухы жар 
болғай!» Ақсақап батасы.

м а х а м б е т т а н у  
іліміне сүйенсек, 
Исатай -  ел 
айбары, басқа 
қонған бақтың 
қайнары болса, 
Махамбет -  арлы 
ана құрсағынан 
ж а р а л ғ а н  
сардаланың сардар 
ері, таулары
асқақ даланың 

мұзбалағы, арлы Апаштың азаткер ақыны. 
Демек, Махамбет поэзиясы -  намыс дабылы. 
Арқалы ақынның әр сөзі оқырманының 
күш-қайратын жанып, намысын қайрайды, 
патриоттықтың ерекше үлгісін көрсетеді. 
Ал Махамбет баба күйлері -  ұлан 
даланың сыры, сан ғасырлар үні, ақынның 
жүрекжарды сырларының күміс құймасы. 
Қадірлі жас махамбеттанушы достар! 
Махамбет мұраларын насихаттау жолындағы 
«Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
«Махамбет дауысы» - «Голос Махамбета» - 
«МакһатЬеСз уоісе» жаршысы -  келешегінен 
мол үміт күттірер студент-жастар санасына 
ой тастаудың озық бетшесі. Басылым парағы 
тынымсыз ізденіс нәтижесі ретіндегі тың 
деректермен, қызықты мәліметтермен толыға 
түскей! Университеттің сез қадірін білетін 
әр студенті газеттің әрбір санын асыға күтіп 
жүргей! Махамбет баба еңбектерін тер төге 
игеру жолында сіздерге табыс тілеймін!

Сегодняшней молодежи будущей страны 
«Мәңгілік ел» известно, как высоко ценит 
Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев Махамбета как личность нации, 
выступавшего с духовным призывом, за 
честью и достоинством казахского народа.

Поэзия Махамбета -  это набат чести и 
достоинства. Каждое слова акына выступает 
образцом патриотизма. Кюи Махамбета

-  тайна великой степи, голос столетий, 
сокровенных мыслей акына.

Издание, выпускаемое научно- 
исследовательским центром «Махамбет» 
в целях пропаганды наследия Махамбета
-  яркий пример передачи молодежи в 
лице студентов, доведения до из сознания 
основной мысли. Пусть страницы вестника 
«Махамбет дауысы» - «Голос Махамбета» - 
«МакһатЬеСз уоісе» пополняются новыми 
интересными фактами и сведениями, как 
результат неприрывного поиска. Чтобы 
каждый студент с нетерпением ждал каждую 
новую страницу газеты. Желаю Вам больших 
успехов в освоении трудов Махамбета!

Тосіау'з уоипд реоріе, іһе Тиіиге оТ Іһе 
соипігу "ЕіегпаІ зіаіе", кпо\л/ һо\л/ іһе Ргезісіепі 
оТіһе КериЫіс оТ Кагакһзіап N. А. ІЧагагЬауеу 
һідһіу арргесіаіез МакһатЬеі аз іһе ісіепіііу оТ 
іһе паііоп, асііпдаз а зрігііиаі арреаі, һопог 
апсі сіідпііу оТіһе Кагакһ реоріе.

МакһатЬеі'з роеігу із ап а іагт оТ һопог 
апсі сіідпііу. Еасһ жогсі оТ іһе акуп асіз аз ап 
ехатріе оТ раігіо іізт. МакһатЬеі'з Куиз аге 
іһе зесгеі оТ іһе дгеаі зіерре, а уоісе оТ сепіи- 
гіез, іп ііта іе  іһоидһіз оТ іһе акуп.

Тһе есііііоп іззиесі Ьу зсіепііТіс апсі гезеагсһ 
сепіег "МакһатЬеГ рготоіез МакһатЬеі һег- 
ііаде апсі із а зігікіпд ехатріе оТ ігапзтіззіоп 
оТ іһе та іп  ісіеаз іо уоипд реоріе іп іһе Тасе оТ 
зіисіепіз. Ьеі радез оТіһе «МакһатЬеСз у о іс ө » 
ЬиІІеііп Ье геріепізһесі жііһ іһе пеи/ іпіегезі- 
іпд Тасіз апсі сіаіа, аз іһе гезиіі оТ сопііпиоиз 
зеагсһ. 5о іһаі еасһ зіисіепі ІоокесІ Топл/агсІ іо 
еасһ пе» раде оТ іһе пеіл/зрарег.

I жізһ Үои дгеаі зиссезз іп тазіегіпд оТ 
МакһатЬеі'з жогкз!

Құрметпен, А.С. Иманғалиев, 
М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан 
мемпекеттік университетінің 

ректоры, академик

Экспедиция ізімен

І І с а т а і і  б а б а ғ а  т а ғ ы з ы м
¥лтмақсатыжолындатертөгежүріп,опатболғанқайсартұлғалардықадірлеу-университет 

ұжымының дәстүрі. Киелі білім ордамыздың ректоры, академик А.С.Иманғалиевтің 
қолдауымен «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығының ұйымдастыруымен арнайы 
жасақталған «Бабалар тарихына тағызым» атты кезекті экспедициясы сапарға аттанды. 
Экспедиция құрамына белгілі ақын А.Бақтыгереева, ақын-журналист Ғайса-Гали Сейтақ, 
жазушы-журналист М.Шүйіншалиева, университетіміздің ғылыми жұмыстар жене 
халықарапық байланыстар жөніндегі проректоры Ғ.И.Имашев, тәрбие ісі және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі проректоры Т.М.Дәрішева, әдебиеттанушы ғалым С.Ғ.Шарабасов, 
тарихшы ғалым Ж.Ж. Жақсығалиев, «Махамбет» ҒЗО жетекшісі А.С.Қыдыршаев және 
барлығы 18 студент енді. Бұл жолғы нысана - Ақтөбе облысы, Қобда ауданына қарасты 
Шейітсай жеріндегі Исатай баба басына тәу ету.

Тайсойған құмының тарланы, ер 
Махамбеттің серігі, қайсар қолбасшы 
Тайманұлы Исатайды танымайтын қазақ жоқ. 
Ел тарихында тайға таңба басқандай тегі 
жазулы ерді насихаттау да -  кейінгі ұрпақ 
парызы. 1836-1838 жылдардың жалыны 
болған бабалар жолын зерделемесек, 
зердемізге түйе білмесек, зерттеу 
жұмыстарымыздың құны қанша?!

Мақсат - аңызға айналған баһадүрге 
бас иіп, ерлігі мен өрлігін сезіне, өнегеге 
толы өмірінен ой түйіп, құран бағыштау. 
Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында 
ұйымдастырылған "Бабалар тарихына 
тағызым" ету бағытындағы экспедициямыз 
2015 жылы қыркүйектің 17-і күні таң ата 
басталып, бірнеше сағат жол жүру арқылы 
көзделген жерге жеттік. Ең алдымен қос 
облыс (БҚО, Ақтөбе) түйіскен тұстағы 
Исатай бабаның құрметіне салынған 
ескерткіштің (мүсіншісі Аяпберген Карпеков) 
ашылуына қатысып, алаш зиялыларының 
сөзіне құлақ түрдік. Игі істің бастамашысы 
болған Ақтөбе облыстық автомобиль 
жолдары департаментінің бастығы Бағлан 
Баймағанбетов, Қобда ауданының әкімі 
Асқар Жүсібалиевтер жиынды ашып, Ақтөбе 
өлкесінің белді азаматы, қоғам қайраткері, 
академик Аптай Тайжанов, өлкетанушы 
ақсақал Жайсаң Ақбай секілді шараның 
айтулы қонақтары, БҚО келген экспедиция 
құрамы атынан белгілі ақын А.Бақтыгереева 
сөз кезегін жалғастырып, ізгілікті іске ғұмыр 
тіледі. Ақын апамыз ардақты азаматқа 
арналған ескерткішті ашу құрметіне ие 
болды. Апып ердің артынан өрген ұрпағы, 
Исатайдың ұлы Жақияның шөбересі Ғазиз 
Шамахов та қатысып, өскелең ұрпаққа өзіндік 
өсиетін арнады. Сыйлы қария осы саналы

жандардың ісіне шаттана қуанып, мұрындық 
болған барлық үлескерлерге ризашылығын 
жеткізді.

Кең дала төсінде күй ойнап, Исатайдың 
рухы бір жасап қалғандай болды. Сол өңірдің 
Шейітсай деген жерінде батырға арнап 
салынған кесене бой кетергелі тұр екен.

Салтанатты жиыннан кейін, осы қасиетті 
жерге бағыт алып, бет түзедік. Алып ердің 
аруағына құран бағыштап, кез-келген жете 
бермесжерекенінұғынатарихисуреткетүстік. 
Экспедиция мүшелерінің үлкен- кішілерінің 
Исатай баба мазары басына тәу ету сәті 
естен кетпестей әсерге беледі. Қайтар жолда 
Апашорда арландарының ордасы саналатын 
Сырым елінің кентіне кідірдік. Аудан 
әкімі Абат Абайұлының тапсырмасымен, 
университет түлегі Асыланбек Сарқұлов 
бастаған ел азаматтары экспедиция құрамын 
тік тұрып, құшақ жая қарсы алып, тарихқа 
таңба салған жерлермен таныстырды. 
Сырым Датұлы мұражайы, Қадыр Мырза 
Әлі мектебін аралатып, шешен тілді мектеп 
шәкірттері дайындаған қарсы алу рәсіміне 
тәнті болдық. Өлеңцер оқылып, аудан тарихы 
жайында мәлімет ағыл-тегіл ағытылды.

Сөйтіп, 2013 жылы қыркүйек айында 
Махамбет баба ғұмырнамасының беймәлім 
қыр-сырына үңілу мақсатында Бөкей Орда, 
Жаңақала аудандарының елді-мекендеріне 
аттанған университет экспедиция 
құрамының биылғы сапары да сәтті 
басталды. Бір күнмен өлшенбес экспедиция 
мақсатының алғашқы қадам бастауы өткен 
ізді қайта жаңғырта жас ұрпақтың жүрегіне 
ұлтжандылықты ұялатқанына сенім мол. Ең 
бастысы - кеңілді эрі көненің көзін үгіттеген 
бұл күн есте қаларлықтай болды. Тағылымы 
төгілген тарихи сапардан әркім ез әсерімен

бөлісуге асықты:
Ернар Абзалов, тарих факультетінің 4 

курс студенті:
- XIX ғасырдың бірінші жартысында қазақ 

халқының Тәуелсіздігі жолында белсене 
күрескен баһадүрлердің бірі болған Исатай 
батырдың ескерткіші мен кесенесін көргеніме 
қуаныштымын. Оспан батыр мен басқа да 
жауынгерлер бас қосып, Ақбұлақтың әр 
жағындағы шайқас болған жерлерді көру біз 
үшін орындалмайтын армандай еді. Бірақ та 
ойымыз жүзеге асты. Осындай экспедицияны 
ұйымдастыруға ұйытқы болған, жолсапардың 
мазмұнынаасамәнбергенуниверситетіміздегі 
«Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығының 
ілгергі жұмыстарына да сәттілік тілеймін. 
Орталық жұмысына құрбыларымның белсене 
араласуын шақырамын. Қалыс қалмаңыз, 
құлақтарың түрік жүрсін!

Ләззат Берікбаева, «Шет тілі: екі шет 
тілі» мамандығының II курс студенті:

- «Мың рет естігеннен бір рет көрген 
артық. Сол бір тарихи жылдардағы шайқас 
болған жерлерде жүрудің өзі кеудемді 
ерекше патриоттық сезімге толтырды. 
Жолдың ұзақтығына қарамастан баба 
сүйегі жерленген жерге жету, таудай ғалым- 
ұстаз ағалармен бірге ұлы тұлға Исатай 
батырға арнап құран бағыштау мен үшін 
үлкен мәртебе. Осындай тарихи экспедиция 
құрамында болуға, мол әсерге беленуге 
мүмкіндік туғызған университет ректоры 
Асхат Сәлімұлы Иманғалиевқа алғысым 
шексіз. Өзім «Серпін» бағдарламасымен 
Оңтүстік өңірінен келсем де, Батыс өлкесінің 
тарихы аса тереңце екенін сезіндім, бұл мен 
үшін ұмытылмас күн болды. Көрген-түйгенімді 
бауырларыма жеткізуге асықпын.

Мөлдір Латифова,
«ФҚТ», 02305-топ

«Махамбет дауысы» - «Голос Махамбета» - «МакһатЬеСз уоісе» жаршысының жауапты 
редакторы -  Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев (ортапық жетекшісі), тілшілері -  Үлболсын 
Молдағалиева (орталық әдіскері), Ақбаян Таймуханова, Мөлдір Латифова («ФҚТ», 02305- 
топ)
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«Одна стр ан а , однн народ , 
одна судьба...»

На просторах Казахстана 
Много разных народов живет. 

Все народы, как братья, равны, 
Всем народам — любовь и почет.

Дом -  это то место, где мы живем, где 
с нами вместе проживают наррды разных 
национальностей. Так и в моей семье, где 
я родилась, есть и украинцы, и белорусы, 
и лоляки, и казахи, и русские - все мы живем 
единой семьей и любим друг друга не за схожий 
цвет кожи, а за то, что все мы люди, мы одна 
страна, один народ, одна семья.

Наша страна стремительно идет вперед 
благодаря мудрой и правильно осуществляемой 
политике нашего Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, вперед к прогрессу 
и новым технологиям. Раньше про страну 
Казахстан никто не знап и не слышап, а теперь 
Первый Президент и Лидер Нации Нурсултан 
Абишевич Назарбаев сделал так, чтобы про 
Казахстан узнал весь мир. Цитирую слова 
Президента: «Когда вы выезжаете за границу, 
никогда плохо не отзывайтесь о Казахстане, 
лучше скажите плохо обо мне». С этих слов мы 
четко видим любовь к своей стране, которой он 
руководит более 20 лет. Много целей наметил 
наш Президент перед своим народом, и, 
конечно, я уверена, они будут выполнены.

Мы, как будущее нашего государства, 
должны обрести чувство хозяина на своей 
земле. Мы -  многонациональное общество. 
И в вопросе межнациональных отношений не 
должно быть никаких двойных стандартов. 
Нельзя делить общество по этническим 
или религиозным признакам. Все должны 
быть равны в государстве, как прописано в 
Конституции Республики Казахстан.

Я горжусь тем, что в моей стране 
планируется проведение Международной 
выставки «ЭКСПО-2017». Выставка пройдет 
под лозунгом «Энергия будущего». Это одна 
из самых актуальных тем, волнующих мировое 
сообщество -  альтернативные источники

энергии. С 10 июня по 10 сентября 2017 года 
«ЭКСПО-2017» примет около 100 стран- 
участниц и 10 международных организаций. 
Они продемонстрируют достижения в сфере 
использования возобновляемых источников 
энергии и такие их преимущества, как 
экологическая чистота, низкая стоимость 
эксплуатации и безвредность для окружающей 
среды.

Говоря о значимости представленной 
Президентом «Стратегии Казахстан-2050», 
хотелось бы особо отметить, что это Послание, 
являясь логическим продолжением предыдущих 
обращений Лидера Нации, ведь все, что делает 
Президент -  это во благо народа и, отталкиваясь 
от реалий сегодняшнего дня, устремлено в 
будущее и устанавливает новые горизонты 
планирования. Можно с уверенностью 
говорить, что за годы Независимости создан 
основательный фундамент для противостояния 
глобальным и внутренним вызовам и 
поступательного движения вперед.

Наш Президент предлагает народу 
огромный, масштабный, конкретный 
план, который определяет стратегическое 
направление развития государства на 
ближайшие десятилетия. Наша главная 
цель - к 2050 году войти в число 30-ти самых 
развитых государств мира. Наши достижения и 
казахстанская модель развития должны стать 
основой нового политического курса. Стратегия 
Казахстан-2050 -  это гармоничное развитие 
Стратегии Казахстан-2030 на новом этапе. Это 
ответ на вопросы: кто мы, куда идем и где хотим 
быть к 2050 году.

В Послании Президента народу Казахстана 
«Нурлыжол -  Путь в будущее» Глава государства 
обращается к народу, предлагая новые 
взгляды на развитие экономики и общества 
в целом, в свете последних геополитических 
событий. Наш Президент особо отмечает роль 
молодежи в создании конкурентоспособной 
экономики Казахстана, развитии малого и 
среднего бизнеса. Действительно, сегодняшняя 
молодежь Казахстана обладает креативным 
творческим мышлением, целеустремлена, 
активна. Данные качества позволят в будущем 
нашей стране достичь высот в экономике. Но все 
это произойдет лишь в условиях стабильности, 
мира и согласия.

Я - патриот. Я люблю свою страну, люблю 
свой отчий дом и хочу, чтобы в нем всегда 
горел очаг дружелюбия и взаимопонимания.

И хочу закончить свою статью словами 
нашего Президента: «Один народ» - это единые 
для всех национальные интересы, «Одна 
страна» - это наша единая для всех Редина, 
«Одна судьба» - это трудности и победы, 
которые мы прошли и одержали вместе. Это 
наша общая перспектива -  благополучный и 
процветающий Казахстан!

Камиля Елекбаева,
студентка I курса

Для молодого поколения, считают 
организаторы мероприятия, важным 
является не потерять связь со старшим 
поколением. И, опираясь на их опыт, помнить 
прошлое, жить настоящим и смотреть в 
будущее с уверенностью. История -  это 
не только учебники, не только события 
вековой давности. История творится сейчас, 
и каждый студент вносит свой вкпад в 
осуществление мечты.

Всми уважаемый Сериккали-агай 
Шарабасов представлил студентам гостей 
и озвучил важную миссию. Общественный 
фонд имени М.Б.Ыксанова в лице 
председателя А.К.Атаева вручил ветеранам 
и студентам, активно участвующим в 
общественной жизни университета и 
области, благодарственные письма.

Перед студентами выступил ветеран 
Великой Отечественной войны, профессор 
К.Ж.Суюншалиев. Он выразил свою радость 
за нынешних студентов. Мирное небо 
над головой, достаток и неограниченные 
возможности открывают перед молодыми

большие перспективы.
-Я поздравляю всех студентов с тем, 

что они учатся в нашем университете, 
одном из лучших вузов страны. Мы по 
крохам собирали знания. И знания росли 
вместе с нами. Голодные, запив стаканом 
горячего чая кусок хлеба в ближайшей 
столовой, неслись на занятия. Так, единым 
студенческим коллективом, в одной аудитрии 
здесь учились студенты из разных областей 
Казахстана и России. В стенах нашего вуза 
я впервые прослушал лекцию на русском 
языке. Как военный, я получал звания, а 
после защиты кандидатской диссертации, 
став доцентом, в военкомате заявили, 
что что мне дали звание полковника ПВО 
запаса. Все эти мои заслуги свершились в 
стенах этого университета, - сказал ветеран.

Он сам стал частью большой истории 
университета. Гордиться учебным 
заведением, высоко нести звание студента 
и гражданина -  завет ветерана.

Встречи в музее
15 сентября прошла встреча председателя областного общественного фонда им. 

М.Б.Ыксанова А.К.Атаева со студентами ЗКГУ, организованной руководителем музея 
М.К.Есикеновой, со студентами ЗКГУ. На встрече приняли участие ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, профессор К.Ж.Суюншалиев, к.ф.н., профессор 
С.Г.Шарабасов, президент студенческого самоуправления ЗКГУ Д.Жусипкалиев, 
представители Департамента внутренней политики ЗКО.

ҚАЗАҚТЫ ТАРІІХЫМЕН 
ҚАУЫІИТЫРҒАН ҚАЛАМГКР
( I. Есенберлиннің «Көшпенділер» триллогисын оқуга арналган әдеби кеш)

Елбасы Нурсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан хапқына арнаған Жолдауында 
«2015 жыл -  ұлттық тарихымызды 
ұлықгау және бүгінгі биіктерімізді бағапау 
тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ 
хандығының 550 жылдығын, Қазақстан хапқы 
Ассамбпеясы мен Консгитуциямыздың 
20 жылдығын, ¥лы Жеңістің 70 жылдығын 
атап өтеміз. Осынау тарихи белестер жаңа 
қазақстандық патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие» деп атап көрсетті. 
Тәуелсіздігінің ширек ғасырға жуық жаңа 
шежіресінде өркениеттік даму ұрдісімен 
төрткүл дүниені таңдандырған Қазақстанның 
мемлекеттігі кейбіреулер айтқандай кеше 
ғана басталмаған. Осыған орай төл тарихын 
білгісі келетін қапың оқырман үшін ағымдағы 
жылдың 29 қыркуйегіңде университетіміздің 
бас ғимаратында I. Есенберлиннің 
«Көшпенділер» трилогиясын оқуға арнапған 
әдеби кеш оздырылды. Кеш барысында 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми 
жұмыс және халықаралық байланыстар 
жөніңдегі проректоры, п.ғ.д., Ғизатолла 
Имашұлы Имашевқа, Қазақстан тарихы 
кафедрасы меңгерушісінің орынбасары, тарих 
ғылымдарының кандидаты Исмурзин Жәнібек 
Алаярұлына, БҚМУ қазақ филологиясы 
кафедрасының доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты, Шайекенов 
Жанкепді Жұмақайұлына сөз берілді. 
Кеш қонақтары тұжырымды да, пайдалы 
ақпараттарымен бөлісе отырды.

Ілияс Есенберлин -қазақ хапқының сан 
ғасырғы тарихын көркем тілмен бейнелеп, 
қазақелініңәдебиеті мен мэдениетінеөлшеусіз 
үлес қосқан, үздік қапамгер. Жарты әлемге 
аты мәшһүр «Көшпенділер» трилогиясы - 
жалпы тарапымы үш миллион данамен епу 
реттен аса шығарылып, қазірдің өзінде отыз 
тілге аударылған. Бүгінде Ілияс Есенберпин 
десек, қазақ тарихы оралады, қазақ тарихы 
турапы сөз қозғалса, Есенберлин еске түседі.

Қазақ хандығының 550 жылдығымен Ілияс 
Есенберлиннің туғанына жүз жыл толуы 
қатар келіп, көпшілікке оқуға Көшпеңділер 
романының таңдалуы символдық мәнге ие 
болуының өзі қандай сәттілік. ¥лы қаламгердің 
дәуірлер мен замандардың түйінді межелерін 
сомдаған сүйекті де мәйекті, дәлелді де 
дәйекті тарихи романдарын бүгінгі ұрпақ 
бағалайды, тағылым түйеді.

Шара барысында филолгия студенттерінің 
өнер көрсетуімен «Көшпенділер» 
трилогиясына шолу-көрінісі қойылды. 
Шыңғысхан және оның ұлдары, Абылай, 
Бұхар жырау, Баян мен Ноян батырдың, 
Құралай сұлудың бейнесі сомдапды. Көрініске
1 - 3  курс студенттері атсапысты. Жырпар 
айтылып, өлеңдер оқылды.

Кеш соңында Фолиант баспасы 
оқулықгар бөлімінің меңгерушісі Гайнуллина 
Әлия Мұратқызына, БҚМУ Ғылыми 
кітапхана директоры Алимбекерова Тоты 
Еркінқызына сөз берілді. Ж. Мопдағалиев 
атыңдағы кітапханашылар ұжымы арнай 
келіп, университет кітапханашыларына, 
мұғалімдеріне, студенттерге «Көшпенділер» 
трилогиясының аудиокітабын сыйға тартты. 
Әдеби кеш:

«Бірлігім берік, елдігім биік, хапқым нар, 
Тілім мен жерім мен үшін қымбат 

алтыннан.
Жетісу жері-жұмақтың кілті танысаң, 
Жайықтың бойы қазына байлық сыр 

тұнған.
Қазақтың жері өсірген талай тектіні, 
Азаттық дейтін атса да бүгін кеш күні.
Ол - Махамбет ақынның өршіл рухы, 
Исатай, Сырым, Жанқожапардың екпіні 
Халқым бар ұлы сақтаған салтын, 

ғұрыбын,
Босағам берік, тігілген бекем уығым» - 

деген асқақ рухпен аяқталды.
02301 -топ студенті

Тиникулова Жанар Нұрлыбекқызы

М ү р а ж а й  - т а р и х  к е л б е т і
Тарих шетсіз-шексіз шалқар әлем болса, мұражай - тарих келбеті.Өткен тарихымыз 

бен қазіргі кезімізді екшелеп, материалдық және рухани байлығымызды жинақтап, 
зерделеп, келесі ұрпаққа тәлім-тәрбие беруде, олардың тарихи танымдары мен 
эстетикапықталғамдарының қалыптасуларында өзіміз оқитын БҚМУ ішінде орнапасқан 
тарихи өлкетану мұражайының алатын орны ерекше.

Біз мұражайға куратырымыз Шынар 
Мендигалиевнаның бастамасымен
барған болатынбыз. Мұражайдың әрбір 
бұрышы мен қабырғасы тарих беттерінен 
сыр шертеді. Мұражайда студенттер 
мен оқытушылардың осы кунге дейін 
атқарған жұмыстары және еңбектерінің 
жетістіктері, университеттің дамуына үлес 
қосқан профессорлар мен докторпарга 
арнапған стендтер және студенттердің 
археологиялық қазба жұмыстары кезінде 
тапқан көне жәдігерлер көздің жауын алады. 
Сонымен қатар аса үлкен шеберлікпен

салынған М.Өтемісұлының портреті мен 
көне жәдігерлерін көзге ілмеу мүмкін емес. 
Ұлттық аспаптар мен университет макеті 
үлкен талғаммен жасалған. Мұражайдағы 
әрбір деректі бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. 
«Адам ғұмырының жалғыз өлшемі бар, ол - 
болашақ қамы үшін істеген игілікті іс»-деп, 
Ә.Кекілбаев атамыз айтқандай университет 
мұражайын жандандыруға өз үлесімізді 
қосып атсалысайық!!!

Нұржанат Талапова,
есеп және қаржы кафедрасының

1-курс студенті

Жизнь в новом городе
Человек всегда стремится к новым местам, хочет открыть для себя что-то новое 

и надеется, что оно будет светлым. Порой мы даже представить не можем ,что ждет 
нас на новом месте. Страх и сомнения охватывают каждого, кто собирается поехать 
в город, в котором никогда еще не был.

Перед тем, как приехать в Уральск 
меня также мучил страх .И страх этот был, 
скорее, не нового места, а новых людей. 
Ведь сейчас многие люди бывают очень 
грубы, обижают друг друга, не понимая, 
что делают этим больно другим людям. 
И мне бы не хотелось, чтобы такие люди 
встречались на моем жизненном пути.

И вот мои долгожданные дни в городе... 
Первое впечатление было, конечно, 
смутным, но в то же время тревожным... 
Исторические памятники, старые 
проспекты, зеленые улицы.Все это было 
таким новым, но таким родным. Как будто я 
когда-то в детстве успела побывать в этом 
городе и оставить здесь частичку себя. Во 
мне появилось сильное желание каждую 
секунду познавать что-то новое, историю 
города, посетить все улицы и проспекты. А 
те чувства, которые охватывали меня пред 
входом в университет, вообще невозможно 
описать. Я ощущала всю серьезность 
того, что вступаю в новую жизнь и на мне 
лежит очень большая ответственность 
перед моими родителями: хорошо учиться 
и через 4 года стать специалистом в своей 
профессии .Я не могу их подвести.

Уже с первых дней учебы я поняла, что 
зря переживала насчет смены обстановки.

Люди, которых я здесь встречала, были ко 
мне более чем просто доброжелательными. 
Частенько на улице я спрашивала, как 
пройти на ту или иную улицу, и абсолютно 
все люди с охотой объясняли, как дойти 
до нужного места, некоторые даже 
вызывались проводить и показать дорогу. 
Я поселилась в общежитии и сразу нашла 
друзей, очень веселых и отзывчивых. И я 
безумно рада, что именно с ними я буду 
жить первый год своей студенческой 
жизнь. Девочки с группы тоже очень 
веселые, умные и добрые. Нас набралось 
всего 6 первокурсников, но я думаю, что 
мы покажем себя с хорошей стороны как 
в учебной, так и в общественной жизни 
нашего университета. И теперь я уверена , 
что приехала в свое место.

Никогда не нужно бояться перемен, 
если сердце хочет что-то изменить ,нужно 
уверенно следовать ему, как бы страшно 
не было. Ведь иногда одно единственное 
решение способно изменить нашу жизнь, и 
она уже никогда не станет прежней.

Әйгерім Қогабай,
студентка 1 курса РЯЛ-12
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ДОСТУП К ИЗДАТІШЬСТВУ 
ТАҮИЖ &ҒИАХСІ8 ЛИМАЬ РЬАТҒОІШ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и магистранты!

Тауіог & Ғгапсіз
ТауІог&Ғгагъсі* С го и р

А0 НЦТИ 
благоприятных 
формирования 
информационного

в целях создания 
условий для

единого научного 
пространства, а так

«Т арихи  р ом ан  ж а з у д ы ц  х а с  ш еб е р і...»  
«Бір ел-бір кітап» акциясы аясында 

Ілияс Есенберлиннің «Көшиенділер» 
трилогиясын талдауға арналған өдеби кеш

же обеспечения ученых исследователей 
Казахстана центрапизованным доступом 

к зарубежным ресурсам, провел работу по установлению сотрудничества с издательством Тауіог 
&Ғгапсіз -ІоигпаІ Р1а№гт в период с 7 октября по 31 декабря 2015 года.

В связи с этим ЗКГУ им. М. Утемисова получил доступ к ресурсам данного издательства, которые 
содержат более 50000 наименований книг по гуманитарным, социальным и поведенческим наукам. 
Издатепьством Тауіог &Ғгапсіз «ІоигпаІ РІа(Гогт ежегодно пубпикуется более 2000 новых книг и 1800 
журналов. Представлен он-лайн доступ ко всем журнапам, издатепьствам, которые охватывают 
широкий спектр научных дисциплин. Более 400 журналов данного издательства включены в 
рейтинг Тһотзоп Реиіегз.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:
һйр://илллл/.іауІогапсІТгапсіз.сот
ҺНр:/ЛАллл№ДапТеЬоокз.сот/раде/ІіЬгагіапз'

Научная библиотека

Қазақ әдебиетін насихаттау, тарихи-мәдени және рухани мүрамызды сақтау, жастарды 
отаншылдыққа, өнегелілікке тәрбиелеу, сондай-ақ оқырмандарды әдеби-көркем 
кітаптарды оқуға, кітапханаға тартуға бағыттапған «Бір ел-бір кітап 2015» акциясына 
академикҒарифолла Есімніңтөрағапығымен өткен ұйымдастыру комитетініңотырысында 
оқырмандардың ең көп дауыс жинауына байланысты « 2015 Жыл кітабы» болып көрнекті 
жазушы Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы таңдапып апынды.

тұлғасын жасады. Осыған орай 
қапың оқырманға «Көшпенділер» 
романы және Ілияс Есенберпиннің 
шығармашылығы туралы ой- 
пікірін білдіру үшін БҚМУ қазақ 
филологиясы кафедрасының 
доценті, филология
ғылымдарының кандидаты
Шайекенов Жанкелді Жұмақайұлы 
сөз апды. Ғапым сөзінде романның 
қапай трилогияға айналғанын 
және тарихи деректердің әдеби 
бейнеге көшірілуін, кейбір 
тарихи кейіпкерлердің ғасырына 
қарамастан әдеби образға 
айнапуын егжей-тегжейлі
баяндады және Абылай ханның 
образын, оның үш арманының 

жүзеге асуын қазіргі өмірмен салыстыра 
бейнеледі.

Кеш барысында филология факультетінің 
бір топ студенттері күшімен «Көшпенділер» 
романы бойынша көрініс қойылды және 2-курс 
студенті Шығыров Асланбек Бұқар жыраудың 
термесін орындап, өнер сүйер қапың көрерменді 
шаттыққа бөледі.

Шараны БҚМУ Ғылыми кітапханасының 
директоры Тоты Еркінқызы Алимбекерова 
қорытындылап, шараға қатысқан қонақтарға, 
профессор - оқытушылар құрамына, 
студенттерге кітапхана ұжымы тарапынан үлкен 
апғыс білдірді.

Кеш соңында Ж.Молдағапиев атындағы

Верностъ профессии!

ғсыған орай Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ғылыми кітапханасы және қазақ 
филологиясы кафедрасы бірлесе отырып Ілияс 
Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясын 
тапдауға байланысты әдеби кеш өткізді. 
Атапмыш шараға «Фолиант» баспасының 
өкілдері, Ж.Молдағалиев атындағы обпыстық 
әмбебап, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ғылыми 
кітапханалары мен қапалық және аудандық 
колледжі кітапхана директорлары, М. Өтемісов 
атындағы БҚМУ профессор-оқытушылар құрамы, 
қызметкерлер, студенттер мен магистранттар 
қатысты.

Шараны М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми 
жұмысжәне халықарапық байланыстар женіңдегі 
проректор, п.ғ.д. Ғизатопла 
Имашұлы Имашев ашып, биылғы 
жылы «Бір ел-бір кітап» акциясы 
аясында « 2015 Жыл кітабы» 
болып көрнекті жазушы Ілияс 
Есенберлиннің «Көшпенділер» 
трилогиясының таңдалып
алынуы Қазақ хандығының 
550 жыгщығымен және Ілияс 
Есенберлиннің туғанына 100 жыл 
толуымен қатар кепіп тұрғанын 
ерекше атап өтті. Сонымен қатар 
шара ұйымдастырушыларына 
алғысын білдіріп, әдеби кештің 
сәнді де мәнді өтуіне тілек білдірді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
Қазақстан тарихы кафедрасы 
меңгерушісінің орынбасары, 
тарих ғылымдарының кандидаты 
Исмурзин Жәнібек Алаярұлы 
тәуелсіздіктің ширек ғасырға жуық 
жаңа шежіресінде өркениеттік даму үрдісімен 
төрткүл дүниені таңдандырған Қазақсганның 
мемлекеттігі кеше ғана бастапмағанын атап өтіп, 
төл тарихын білгісі келетін қапың оқырманға 
Қазақ хандығының төрт ғасырлық шежіресінің 
елеулі кезеңцерінен сыр шертті.

Ілияс Есенберлин өзінің тарихи 
трилогиясында қазақ епінің ХУ-ХІХ ғасырлардағы 
Тәуепсіздік үшін табанды күресті көркем 
суреттеп, осы жолдардағы қиындықгарды, ішкі 
қайшылықгарды, адам қатынасгарын, олардың 
әрекеті мен мінез-құпықгарын, сырт жаулармен 
шайқаста шыныққан бірлікті, дәстүрді, сапт- 
сананы көрсетеді. Шежіре мағлүматтарға, 
аңыз әңгімелерге сүйене отырып, қазақ хапқы 
тарихының аса маңызды тұстарын ашып, 
көптеген тарихи қайраткерлердің көркем

гамая сложная и интересная профессия 
на земле -  педагог. Ведь это большой дар и 
мудрость. О тех кто обладает этим священным 
даром можно говорить бесконечно. К числу 
людей, которые посвятили всю свою жизнь 
педагогической деятельности можно отнести 
и доктора биологических наук, профессора 
Талшен Есеномановну Дарбаеву. 30 сентября 
2015 года в запе ученых главного корпуса 
ЗКГУ им. М.Утемисова она отметила свой

65 - летний юбилей. В 
мероприятии участвовали 
проректор по научной 
работе и международным 
связям Гизатолла
Имашевич Имашев, также 
зав. кафедрой биологии 
и экологии, кандидат 
биологических наук
доцент Бимагамбетова 
Г.А., кандидат с./х. наук, 
доцент Апьжанова Б.С., 
ст.преподаватель Болатова 
К.Б., магистр Кажиахметов 
С.А., директор научной 
бибпиотеки Тоты
Еркиновна Алимбекерова, 
руководитель отдела 
послевузовской подготовки 

Жанна Кенесовна
Тастаева, бибпиотекарь зала ученых Талшен 
Салимовна Нашинова. Все они поздравили 
Талшен Есенамановну с юбилеем и выразили 
свою благодарность за ее нелегкий труд 
в образовательной среде университета. В 
организации мероприятия приняли участие 
научная библиотека, отдел послевузовской 
подготовки и студенты 1-го курса магистратуры.

Научная библиотека

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ И 

МАГИСТРАНТЫ!!

Облыстық әмбебап ғылыми кітапхана 
директорының кітапхана ісі бойынша 
орынбасары Кенжебаева Сара Көшәліқызы 
осындай ауқымды шараға атсапысқаны үшін 
БҚМУ ғылыми кітапханасының директоры 
Т.Е.Алимбекероваға, оқырмандарға
қызмет көрсету бөлімінің кітапханашысы Н. 
Қ.Есенғалиеваға, М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
қазақстан тарихы кафедрасы меңгерушісінің 
орынбасары, т. ғ. к. Ж.А.Исмурзинге, БҚМУ 
қазақ филологиясы кафедрасының доценті, ф. 
ғ. к. Ж.Ж.Шайекеновке және көрініске қатысқан 
студенттерге Ж.Молдағалиев атындағы 
облыстық әмбебап ғылыми кітапхана атынан 
Алғыс хат және «Көшпенділер» трилогиясының 
электронды нұсқасын табыс етті.

Компания Тһотзоп Кеиіегз приглашает 
Вас принять участие в очередной серии 
онлайн-семинаров, посвященных работе 
с платформой № Ь оГ Зсіепсе и другими 
ресурсами для научной деятельности, 
которая пройдет в период с 19 по 29 октября 
2015 года-

Расписание (указано местное время):

19 октября, понедельник
07:00 -  08:00 Платформа \Л/еЬ оГ Зсіепсе

-  базовые возможности поиска
10:00 —11:00 Работа с бибпиографией в 

программе ЕпсІІЧоІе Опііпе
20 октября, вторник
07:00 -  08:00 Поиск по автору и Кезеагсһег-

Ю
10:00- 11:00 Поиск и анапиз научных 

журналов с использованием ^оитаі Сііаііоп Ре- 
рогіз

22 октября, четверг
13:00 -14:00 Платформа \Л/еЬ оТ Зсіепсе: 

расширенные возможности
15:30 -  16:30 Поиск по организации в 

\Л/еЬ оТ Зсіепсе

23 октября, пятница
13:00 -14:00 База наибопее впиятепьных 

научных пубпикаций Еззепііаі Зсіепсе Іпсіісаіогз
15:30 -16:30 Аналитический инструмент 

ІпСІІез

26 октября, понедельник
12:00 -13:00 Платформа \А/еЬ оГ Зсіепсе

-  базовые возможности поиска
14:00 -15:00 Работа с библиографией в 

программе ЕпгіЫоІе Опііпе
17:00 -  18:00 Поиск по автору и ГСе- 

зеагсһегЮ

28 октября, среда
12:00 -13:00 Платформа \Л/еЬ оГ Зсіепсе: 

расширенные возможности
14:00 -  15:00 Поиск по организации в 

\Л/еЬ оГ Зсіепсе
17:00 -  18:00 Поиск и анапиз научных 

журналов с испопьзованием ^оигпаі Сііаііоп Ре- 
рогіз

29 окгября, четверг
12:00 -13:00 База наиболее влиятельных 

научных публикаций Еззепііаі Зсіепсе Іпсіісаіогз
15:00 -16:00 Анапитический инструмент 

ІпСііез

Ознакомиться с подробной информацией, 
а также зарегистрироваться на интересующие 
Вас сессии Вы можете сайте шокіпГо.сот/гиззіап
-  зеленая кнопка ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ справа.

Все семинары бесплатные и проводятся 
на русском языке. Регистрация на семинары 
обязательна, рекомендуем пройти ее заранее 
(ссылки доступны сайте). По итогам семинаров 
участники смогут попучить сертификаты 
(педробности на сайте).

Записи предыдущих семинаров доступны 
канапе ҮоиТиЬе уоиІиЬе.сот/и/окІгаіпіпдзгиззіап.

Ждем Вас на семинарах!
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Өнерім-меніц өмірім

Аманат
Сығанақ, Отырар қалалары, 
Қазағымның кең байтақ далалары, 
Иассауи, Айша бибиі кесенесі, 
Тарихымның көз моншағы саналады.

Төтеп берген тағдыр соқпақ тезіне, 
Ғасыр өтті арпалысқа кезіге. 
Елестетсем елім-айда қазақты, 
Еріксізден жас келеді көзіме.

Көрген талай ыстығы мен суығын, 
Қазақ деген тарих үшін ұлы ұғым. 
Талай тағдыр батырса да тырнағын, 
Тоқтатпаған рухты тамыр соғуын.

Аман қалған сан тұзақ қақпаннан, 
Сол сыңдарда тәңір өзі сақтаған. 
Міне осындай қайсар қазақ ұрпағы, 
Болғаныма.туғаныма мақтанам.

Алашымның көк тіреген асқары,
Күн күлімдеп.қыран ұшқан аспаны, 
Барлығы да бізге міне аманат, 
Қазағымның жалындаған жастары.

Армысыздар айбыңды ақын Махамбет 
Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің асыл ұстаздары, 
білімді студенттері.Биыл кіндік қаным тамған, 
талай дүлдүлдер туып, құт дарып, кие қонған 
қасиетті Қаратөбе топырағынан түлеп ұшып, 
осы қасиетті қара шаңырақтын, табалдырығын 
аттап отырмын.Мамандығым-дизайнер.Бала 
қиялым, бала арманым бүлдіршін кезімнен 
осы мамаңдыққа жетеледі. Бірақ екемінң 
қанымен,анамның ақ сүтімен дарыған әдебиеттке 
деген махабаттым өлмек емес.

Халқым барда...
Бағындырам биігін шыңдарымның,
Айбарын көр жалынды жырларымның. 
Отанын өзінен де биік койған,
Әлия мен Мәншүктің жұрнағымын.

Халқым бар қазақ деген айбарлы шын, 
Алдымда қаншама асу.қаншама сын. 
Өтермін қазақ деген халқым барда, 
Өшпеспін ата-дәстүр ,салтым барада.

***
Бағындырсам шыңдарын сан белестің, 
Қарсы тұрса.дауылмен ерегестім.
Өмірдің соқпағынан бір сүрінсем,
Тағдыр деп көнетұғын мен емеспін.

Асулардан өтемін.қыр асамын,
Енді келді өмірді жырлар шағым.
Басқа жазған тағдырын.басқада емес,
Өз қолыңда.езіңнің болашағың.

Құласа да тұрудан жалықпаған,
Бұл балаңда арман көп қапықтаған.
Білек түріп күрессем де тағдырыммен, 
Еншімді бұл өмірден алып қалам.

Қанафина Фариза Есенжанқызы
Мәдениөт және енер факультеті, 1-курс

Мен, Серік Жубаныш Бауыржанұлы, 
қазақтың қаймағы бұзылмай сақталған 
Оңтүстік Мырзашөл Мырза елінің 
тумасымын. Ат терлетіп Ақ Жайыққа 
келген себебім жері қасиетті, хапқы өсиетті, 
терең тарихын, салт-дәстүрін санама 
сіңіріп, сапалы білім мен саналы тәрбие 
алуды мақсат еттім, мақсатым айқын. 
Таңдауым қате болмады деген сенімдемін. 
М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті үлкен өмірге 
даңғыл жолымның алғы шарты іспетті.

Батыс өлке батырлықтан жаралған,
Ер намысы тарихынан нәр алған.
Рухты болған эр баласы даланың, 
Ұштасатын ұлы дала сан арман . 
Махамбеттей ер ақынның өлкесі, 
Сырым батыр қастерлеген жер төсі. 
Үлкен-кіші құрметпенен қарайтын, 
Ұлттығымның жалын оты сөнбеші.
Жан беремін, өзіңе дайын тұрып,
Туған жердің, елімнің жайын біліп.
Қол үзумен қалсамда ғайып болып, 
Ағын су боп орапам Жайық болып.
Өзге маған суың, тасың, эр гүлің, 
Тамсанатын күллі ғапам жер күнің. 
Қызықсын мейлі, қызғанумен қарасын, 
Жайық-Орал мен өзіңмен біргемін.

Кедір-бұдыр, болсын мейлі көшепері, 
Сағынышты сол бір сәт еселеді.
Сағым қуған, сары дапа-самал жел, 
Балалықпен ойыма кеш енеді.
Түн ауғанша ойын қуған сәттерді,
Сәби күнім, бал күндерім тәтті еді.
Атқа мініп, тай қуалап иттен қашқан,
Паң күндерім қайта оралмас сәт пе еді? 
Болсын мейлі қаладан артта қалған, 
Ауылымның бейнесі маған арман.

Күллі ғалам кереметін ысырып, 
Ынтызармын, махаббатым саған ауған. 
Ауылым сағынғаннан тілім ғаріп,
Өртенемін лаулаймын күйіп жанып,
Көз алдыма елестейді елесің.
Тынбаспын-ау, құшқанша сұлап-талып.
Өзге мекен, ұланың енді ес білсін,
Өзгерсін мейлі, қадіріңді кеш білсін.
Сағым болып қол үзсемде апшақгап,
Самап болып, өлеңім саған естілсін.

Пай-пай күндер студенттік басталған,
Оқу, грант сол емес пе еді басты арман. 
Асқар таудың кіші шыңы бағынса,
Өту қажет биік-биік шатқалдан.
Бапауса күн, балдырған, балалығым, 
Жалғысырап қапуды қалады кім?
Қимай сені туған жер қоштасқанмен,
Уақыт салып араға оралармын.
Мен емес пем, Туған жер ерке балаң,
Арқа сүйер әкемді есіме апам.
Ақ жаулықты анамды жылы жүэді, 
Сағынумен өмірге сыймай барам.

Жұбаныш Серік,
филология факультеті қазақ тілі мен 
әдебиеті мамандығы 1 курс студенті

Подруге
И как трудно всегда начинать.
И как трудно слова подобрать.
И как жапко, что я не поэт.
И не могу все красиво сказать.
Мы с тобою безумно похожи.
И как ты мне уже не найти.
Но я знаю, что ты по мне тоже, 
Скучаешь, как и я в эти дни.
Говорят: не привыкайте к людям,
В конце концов, все закончится плохо. 
Но я знаю, мы не раз еще будем, 
Гулять по улицам родного поселка.
Я тебя никогда не забуду.
Я рядом с тобою всегда.
Я буду держать твою руку,
Сейчас и до конца!

Сижу у окна с горячей кружкой чая.
Дома тишина, а на душе печально.
И только стук по стеклам мелкого дождя, 
Рушит тишину, ласкавшую меня. 
Пасмурные дни полны тоски, ненастья. 
Поникшие деревья и те полны несчастья. 
Листья все опали, попрощались птицы. 
Сильный ветер дует, он, наверно, злится. 
Тучки набежали и прогнали солнце. 
Солнце не прощалось, сказало, 
что вернется.
А вон тот прохожий, шлепая по лужам 
Торопится домой, он знает, он там нужен.

Меня зовут Алина Шеломанова. Я 
студентка 1 курса филологического 
факультета. Родилась 8 июля 1997 
года в поселке Переметное. Окончила 
русскую переметнинскую школу. 
Моя любимая учительница Зауреш 
Куспановна Искапиева привила 
любовь к своим предметам -  русскому 
языку и литературе. Именно поэтому 
я выбрапа филологический факультет 
ЗКГУ. Хотела бы хотя бы немного быть 
похожей на нее. Я обязательно стану 
учителем. Я увлекаюсь волейболом и 
очень люблю танцевать. Всегда иду по 
жизни с улыбкой.

А я все сижу с остывшей кружкой чая.
Наедине с собой. Я осень так встречаю.

Как вы думаете, мы справимся?
Когда вот-вот переступим порог.
Когда вот-вот попрощаемся с детством. 
Когда прозвенит наш последний звонок. 
Вы нас привепи в первый класс.
Мы помним, как все были радостны.
И наши улыбки, и цвет наших глаз 
Говорили о том, что мы счастливы.
Вы с любовью смотрепи на нас,
А мы гордились, что вы наша мама.
Мы были глупы, но сейчас, понимаем, 
Что детство прошло так внезапно. 
Детство. Наше детство связано с вами. 
Мы не забудем о вас никогда.
Наша любовь будет крепнуть с годами. 
Вы останетесь в сердцах навсегда.
Вы хорошая, добрая, милая.
Спасибо за ваше тепло.
Не грустите, наша любимая,
Это жизнь, так суждено.
Вот-вот переступим порог.
С детством вот-вот попрощаемся. 
Прозвенел наш последний звонок.
Вы как думаете, мы справимся?

Алина Шеломанова,
1 курс, РЯЛ-12

Мәрлен Ғилымханов - жас ақын. 1998 
жылы 4-наурызда БҚО, Орал қаласыңда 
дүниеге келген. Жаңақапа орта жалпы 
білім беретін мектебінің түлегі. Облыстық, 
республикалық байқауларға, мүшәйраларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 
Тырнақалды туыңдылары облыстық, 
республикалық басылымдарда, жинақ 
кітаптарда, веб-сайттарда жарияланды. 
Аудаңдық орталықгандырылған кітапхана 
жаныңдағы ақын А.Ишанов атыңдағы 
«Жас қалам» клубының мүшесі. Облыстық 
«Өркен» қосымша білім беру орталығының 
құрметтісі. Республикалық «¥лан» газетінің 
жас тілшісі. 2014 жылы Жаңақала ауданының 
құрмет тақтасыңда «Үздік оқушы» ретіңде 
орнапасып, ауданның Даңқ кітабында №24 
белгісіменжазылған. Есімі «Қазақстанныңүмгг 
артарлары» атты жинақ-кітапқа енген. «Жыл 
оқушысы- 2015» аталымымен өз мектебіңде 
марапатталған.

Қазақ
Қарыштаса даланың қиясы анық, 
Қаламымның жыр болар сиясы ағып. 
...Аманаттап кетіпті кейінгіге,
Жұмсақ деген жеріне ұя салып.

Әлімсақтан тілеген бақтан үміт,
Бұйымтайын қолдаған Хақ та біліп. 
Балапанға көз сапты мүлде өзгелер, 
Жұмыртқадан жатқанда ақтарылып.

Көмейіне жай желдің лебі барып,
Кеуделерін қастандық шері қағып.
Бұлқынса да бой бермей, бет қаратқан, 
Бауырына күшпенен теліп алып.

Қанында бар жігерін иықтап ап,
Жаралды олар жандарын биік бапап. 
...Қапияда қанатын қағып қалса,
Қасқаяды қабағын түйіп қарап.

«Еркіндік» деп жүрегі ерте ысыған, 
Намысының лап етіп өрті ұшынан.
Ұясынан ұшуға ұмтылса егер,
Тоқтау салған салмақтап бел тұсынан.

Тірліктегі күзге ұқсап жазы мына,
От бүркеген жүректің назын ұға... 
Жұлқынбаса қайтеді, буындырып,
Жіпсіз байлап тастаса қазығына.

...Талпынбаса бірлікке ірі атанбас, 
Барлығында ұран бір, бір Отандас.
...Сол балапан бүгінде Қыран болды,
Ал, Қыранды ешкім де құлата алмас!!!

Семсер
Жапын шайыр деп аталмадым мен, 
Жанып- піссем де жырға жүз.

...Жарқылдап бір кез жапанда жүрген, 
Жұлқына сөйлеп түрлі абыз.

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

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

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

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

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

Сананы маза қиын қармап ап,
Сергелдеңде тұр сезімім.
Семсер боп шайыр- құйылған болат, 
Салымы жүзі сөзінің.

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

Мәрлен Ғилымханов,
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің филология 

факультетінің I курс студенті, КТА-13



Оқу ордамыздың шамшырақтары

Жүсіпқалиев Дулат 
Нүрбергенүлы

Ж а р а т ы л ы с т а н у - г е о г р а ф и я  
факультеті, «Биология» мамандығының 
III курс студенті, студенттік ректор, 
Жас Отан ЖҚ -ның университеттегі 
көшбасшысы. М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ ректорының алғыс хат иегері, 
обпыстық «Болашақтың бастауы білімді 
жас» атты интеллектуалдық ойынының 
бас жүлде иегері , Астана қаласы «Нұр 
Отан» партиясы жанындағы Жас Отан 
Жастар қанатының кезектен тыс III 
съезінің делегаты.

Қабдешев Алмаз 
Қайырғалиүлы

Филология факультеті, қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығының III курс 
студенті. БҚМУ студенттер көсіподақ 
үйымының төрағасы. Облыстық 
жастар ұйымдарына арналған 
семинер- тренигтер, оқыту шеберлік 
сағаттарының сертификат иегері.

Набиулина Зульфия 
Сабырқызы

Филология факультеті, шет тіл: 
екі шет тілі мамандығының III курс 
студенті.

Филология факультеті, шет 
тілі бөлімінің студенттік деканы. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының
20 жылдығына арналған мемлекеттік 
тілдің мәртебесі мен маңыздылығын 
насихаттау мақсатында өткен 
республикапық «Тіл -  татулық тірегі» 
атты байқаудың обпыстық кезеңінің II 
орын, халықаралық студенттер күніне 
орай студенттер арасында өткізілген 
«Студенттік емір -  қызықты көңіл» атты 
фотобайқауының I орын диплом иегері.

Қаленова Гүлжанат 
Оразбайқызы

Филология факультеті, қазақтілі мен 
әдебиеті мамандығының III курсстуденті. 
Жас Отан ЖҚ -ның университеттегі 
терағасының орынбасары. Облыстық 
жастар ұйымдарына арналған семинер- 
тренигтер.оқыту шеберліксағаттарының 
сертификат иегері. Жас Отан Жастар 
қанатының жанынан ашылған Жас 
саясаткер мектебінің 6-шы буын түлегі.

Бақтығалиева Жанерке 
Әділбекқызы

Филология факультеті, орыс 
тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс 
тілі мен әдебиеті мамандығының IV 
курс студенті. «МакһатЬеІ ІІпІуегбИу 
ОС» әлеуметтік желі парақшасының 
админстраторы. Жас Отан жастар 
қанатының жанынан ашылған «Жас 
саясаткер» мектебінің 5- буын түлегі.

Қырықбаев Нүрбол Мүсаүлы
Физика-математика факультеті, 

информатика мамандығының III 
курс студенті.Физика-математика
факультетінің студенттік деканы.

Н.Ә.Назарбаев атындағы атаулы 
шәкіртақы иегері. Халықарапық 
студенттер мен оқушылардың ІТ 
жұмысының «Ең үздік техникалық 
проект» номинациясының иегері.

Ораш Нүрхат Серікқалиүлы
физика-математика факультеті, 

«физика» мамандығының IV курс 
студенті.

«Жас экономист» жастар қоғамдық 
бірлестігінің терағасы.

Ғүмар Ақжан Жамбылүлы
Мәдениет және енер факультеті, 

музыкалық білім мамандығының IV 
курс студенті, мәдениет және өнер 
факультетінің би және саз бөлімінің 
студенттік деканы. М.Өтемісов 
атындағы шәкіртақы иегері.

Ықсанова Зарина 
Амангелдіқызы

Филология факультеті , шет тілі: екі 
шеттілі мамандығының II курс студенті. 
«Достық» студенттер клубының 
төрайымы.

Серікбаева Жансая 
Дәулетбекқызы

Педагогика факультеті, бастапқы 
әскери дайындық мамандығының

II курс студенті. Педагогика 
факультетінің студенттік деканы. 
М.Төлебаев атындағы шәкіртақы иегері.

Өтеген Елдос Мүратүлы
Ж а р а т ы л ы с т а н у - г е о г р а ф и я  

факультеті, биология мамандығының
II курс студенті. Жаратылыстану- 
география факультетінің студенттік 
деканы. Обпыстық «Болашақтың 
бастауы білімді жас» атты 
интеллектуалдық ойынының Алғыс хат 
иегері.

Нүржанова Райхан 
Қанатқызы

Филология факультеті, қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығының II курс 
студенті. Филология факультеті, қазақ 
бөлімінің студенттік деканы. «Тілдердің 
үш тұғырлығы» атты конкурстың 
жеңімпазы, дәстүрлі «Жастар және 
ғылым» атты 73 - конференцияның II 
орын иегері.

Шапихов Нүрлыбек 
Замирбекүлы

Тарих, экономика және құқық 
факультеті, құқықтану мамандығының 
III курс студенті. Тарих, экономика және 
құқық факультетінің студенттік деканы. 
БҚО әкімі орынбасарының Алғыс хат 
иегері.
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Совсем недавно -  в школе - ты был старшим. На тебя равнялись многие, 
провожали уважительно-завистливым взглядом те, кто учился кпассом ниже. С 
тобой на равных советовались учителя, а родственники украдкой утирали слезы 
умиления: «Будто только вчера за ручку в школу привели, а он (она) уже -  ого!»

И начинать надо задолго 
до экзаменов, примерно, 
с первого рубежного 
контроля. Закон тут один: 
есть готовность -  нет 
переживаний и нервов.

Есть малая надежда 
на шпаргвлки. Технологий 
изготовления данного
запрещенного вида «малой 
литературы» бесконечно 
много. Что ж, однозначно, 
этого никто не одобрит, 
и не обижайтесь, если 
преподаватель раз и 
навсегда потеряет веру в тебя 
и твои знания, что отразится 
на баллах в зачетной книжке. 
Есть один плюс: возможно, 
у тебя не хватит духу ими 
воспользоваться, но зато в 
голове что-то да и останется. 

Сомнительно, но как вариант возможности 
получить «удовлетворительно» вполне сойдет.

Как бы страшно ни было сделать шаг 
навстречу экзамену, лучше зайти в первой 
пятерке смельчаков. Как здорово одним из 
первых ответить, получить заслуженную оценку 
и счастливым пойти праздновать хорошую 
сдачу экзамена.

Дресс-код
Как одеться на экзамен? Впрочем, ответ 

очевиден, если ты знаешь, как следует 
одеваться на занятия вообще. Всегда ходить 
в деловом костюме, наверное, для молодежи 
несколько скучно. Но ходить в принтах и 
очаровательно кричащего цвета невероятно 
обтянутых портках тоже не вариант. Встречают, 
все-таки, по одежке. Вызывающая одежда 
вызывает, как правило, негвтивные эмоции. 
Поменьше украшений, побольше делового 
отношения к процессу!

Нет «неважных» предметов! Пока ты делишь 
преподаваемые знания на важные и не очень, 
зачетная книжка ответит тебе оценкой, которая 
навсегда оставит след в твоем дипломе. Держи 
однажды заданный уровень и темп познания! 

Имидж: пусть не все, но важно 
Первый курс -  это очень важный период 

в жизни студента. Как ты себя проявишь, 
как себя покажешь -  так к тебе и будут 
относиться. Зато потом четыре года можно 
относительно отдыхать и лишь поддерживать 
уже существующий имидж. Очень важно, как вы 
сдадите свою первую сессию. Готовьтесь очень

Начало
Но все закончилось с последними 

напутственными речами директора школы и 
любимых учителей. Пройдя успешно испытание 
нервов и проверку знаний на ЕНТ, ты стал 
студентом. Но - увы и ах! -  опять первашом!

Путаясь в расписании, расположении 
аудиторий, бесконечных бибпиотеках и 
читальных залах, путем ошибок и опозданий, 
звонков однокурсникам и куратору, ты идешь 
по нелегкому пути овладения твоей будущей 
профессией. И чтобы с первых дней это 
увлекательное погружение в новую жизнь стала 
радостной и легкой, познакомьтесь с советами 
бывапых. И удачи!

Самое главное. Тебе уже повезло, ведь ты 
не промахнулся с выбором и поступил в лучший 
университет -  ЗКГУ!

О дисциплине и дисциплинах
Чтобы представить четче свою жизнь на 

бпижайшие 4-5 лет, неплохо было бы узнать 
для начапа, какие предметы ты будешь изучать 
в этом году и кто будет преподавать данные 
дисциплины. Необходимо пообщаться со 
студентами старших курсов и выяснить про 
преподавателей все, что может помочь успешно 
сдать экзамены.

Все без искпючения преподаватели желают, 
чтобы ты посещал все занятия, без пропусков. 
Вас много, а он один. Примелькавшийся 
студент, да еще и активно отвечающий на 
заданные вопросы, наверняка на экзамене 
будет иметь дополнительный десяток баллов.

О сессии
К любому экзамену необходимо готовиться.

хорошо, сдать ее порои гораздо сложнее, чем 
ЕНТ. И вообще студентом считается лишь тот, 
кто уже прошёл через сессию.

Так, что удачного вам погружения в гордое 
звание «студент».

Вне аудиторий
Студенческая жизнь -  это не только 

учеба. Это и самостоятельная научно- 
исследовательская работа студентов, и участие 
в обпастных, респубпиканских олимпиадах 
по всевозможным дисциплинам, участие 
в художественной самодеятельности, в 
спортивной жизни университета и т.д.

Практически вся внеучебная жизнь 
студента сосредоточена в 313 аудитории 
главного учебного корпуса, где расположен 
воспитательный отдел и студенческое 
самоуправление университета.

Естественно, любое занятие, хотя бы и не 
учебное, требует времени и сил. Не пренебрегай 
своим увлечением, отнесись к своему любому 
занятию с большой ответственностью. Ведь 
может случиться так, что твое университетское 
увлечение спортом, театром или КВН станет 
твоей жизнью.

Развивайсяі
Не думайте, что наше учебное заведение 

сможет расширить твой кругозор, если ты сам 
не будешь стремиться к этому каждый день.

Вполне вероятно, что ты выбрал 
специальность лишь по ее названию в 
справочнике или объявлении о приеме. Во всех 
случаях выбор сделан, а правильность его на 
девять десятых зависит от того, захочешь ли 
ты сам сделать для себя свою специапьность 
самой лучшей. Такужустроен учебный процесс, 
что к дисциплинам специаль^ности учащийся 
подходит на старших курсах обучения, 
накапливая на младших курсах необходимые 
знания. Каким же образом приобщиться к 
специальности как можно раньше? Путей 
несколько, и желательно пройти все из них.

Путь первый. Читайте специальную 
литературу. Ведь даже на первых грдах 
обучения ничто не мешает тебе внимательно 
познакомиться с литературой по специальности. 
Большую помощь тебе могут оказать 
специальные книги и журнапы, которые можно 
найти в бибпиотеке унивреситета (куда надо 
наведываться не реже одного раза в месяц).

Путь второй. Фантазируй. Помни, что все 
можно улучшить и усовершенствовать, если 
правильно комбинировать известные решения, 
перебирать варианты и оптимизировать их 
окончательный выбор. Будущий специапист 
должен психологически подготовить себя к 
тому, что его основная задача - создание нового 
и полезного.

Путь третий. Не замыкайся только в своей 
будущей специальности, поскольку многие

новые технические решения находятся на стыке 
областей знаний. Главное - полюби избранные 
профессию и специальность, постоянно 
интересуйся ими, накапливай специальные 
знания. Будь верен своей специальности, и 
она отблагодарит Вас - в жизни и творчестве 
появится яркая цель, обучение приобретет 
осязаемый смысл, душа наполнится ощущением 
силы знаний и радостью созидательного 
труда. Каждый образованный человек 
хорошо понимает, что существует множество 
прекрасных специальностей (хотя о многих 
мы имеем весьма смутные представления), но 
счастлив, духовно и даже физически здоров 
человек, который может сказать себе: моя 
специальность - самая лучшая.

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ
1. Ходить на пары нужно! Нет, нет, не 

обязательно на все. Не пугайтесь раньше 
времени. Просто вам же потом легче будет. 
Говорят, знакомиться с преподавателем на 
сессии -  дурная примета!

2. Помните: Точность -  вежливость 
королей. А короли у нас, как известно, - 
преподаватели! Так что приходите вовремя, 
в противном случае -  лучше не приходите 
совсем. Только вот тут уже см. пункт №1.

3. Здороваться с вахтёрами нужно 
каждый день, громко и отчётливо! Чтоб потом 
не обижались, что вас не узнают и просят 
предъявить студенческий билет, которого у вас 
в этот момент, уж поверьте нам, не окажется.

4. Запомните, коммуникабельность (это 
не от слова кабепь) -  великая вещь! Всё-таки 
конспект за первый курс ещё никогда лишним 
не был. Тут же: Уважайте старших!

5. И самое последнее: Не забывайте 
каждый день бпагодарить судьбу за то, что 
она дапа вам шанс учиться в самом лучшем 
учебном заведении - ЗКГУ! Самовнушение -  
великая вещь!

И помните, все старшекурсники вам по- 
доброму завидуют, даже если не говорят 
этого.И напоследок, ответь на вопросы для 
самостоятельного контроля полученных в 
первые дни учебы знаний.

1 .Кто такой куратор? Декан? Ректор?
2.Сколько семестров в учебном году?
3.Где, незаходя вучебный корпус, можно 

найти расписание занятий?
4.Как зовут охранника на вахте вашего 

основного учебного корпуса?
5.Где расположен медпункт 

университета?
6.Каков регламент работы буфета?
7.Имя, фамилия и номер мобильного 

студенческого декана твоего факультета?
в.Сколько факультетов в ЗКГУ?

Таланты

СТУДЕЫЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ ШАЗАМИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

«Первые впечатления и вторые мысли -  самые верные».
Луи де Бональд Аве

В ритме повседневной суетливой жизни мы часто не придаем значения, не замечаем 
прелести и красоты окружающего нас мира. Но есть такие особенные люди, которые своей 
энергией и любовью к своим интересам приносят радость и доброту. И этими людьми может 
быть каждый из нас, если только захотеть.

В стенах нашею любимого

Когда мы были школьниками, мы считапи 
студенчество золотой порой жизни, а студентов 
представляли взрослыми и серьезными. Теперь, 
переступив порог университета, мы ощущаем 
себя теми вчерашними первоклассниками, 
которые попапи в совершенно новый для нас 
мир. Вовлекаясь в студенческую интересную 
жизнь, нам надо привыкать кновым студенческим 
жаргонам, как «семинары», «лекции», «СРСП», 
«СРС», а пока мы путаемся и, бывает, говорим 
вместо «пар» -  «уроки», вместо «преподавателя» 
- «учитель». Мы верим, что мы еще отвыкнем от 
такой привычки и почувствуем себя настоящими 
студентами, которых еще впереди ждут много- 
много интересного.

В мире студента несравнимо больше 
свободы, но больше и ответственности. Вступая 
в самостоятельную студенческую жизнь, мы 
как первокурсники, ожидали весепую, активную 
жизнь, различные праздники и мероприятия, 
которые останутся в наших воспоминаниях 
надопго. Всего за один месяц столько 
всего прошло, столько позитивных эмоций, 
прекрасных впечатлений, море знакомств и 
интересных общений. С первого же дня нас 
всё впечатлило: в стенах нашего университета 
и в городе прошло много различных 
красочные мероприятий. Первого сентября 
активисты провепи акцию в праздничной ноте 
специально для первокурсников в центре 
культуры и искусств имени Қадыра Мырза Али. 
Захватывающие яркие концерты ко дню города

университета выделяются такие 
креативные молодые люди. Еще с 
первых дней студенческой жизни 
своей активностью выделился 
разносторонний коммуникабельный 
студент Мейирбек Тажкуранов. Его 
можно назватъ тем человеком, который 
по велению своего сердца выбрал такую 
специальностъ, которую любит и хочет 
связать свою будущую профессию. 
Ведь он хорошо разбирается в 
компьютерах и различных программах, 
и поэтому выбрал специальностъ - 
информационные технологии. Также 
Мейирбек художественный фотофаф

Как прекрасен этот мир, посмотри!
/ральска, восхитительныи фестиваль в честь 
празднования дня языков и к 20 летию Ассамблеи 
народа Казахстана, акция студентов «Молодежь 
за светлое будущее» , эффектные флэш-мобы, 
и в том числе зарядили своей легкостью, 
жизнерадостью межфакультетный “Жайдарман”, 
состоявщийся в стенах нашего университета, и 
замечатепьная, юмористическая игра КВН в “Нур 
Отане”, что нам тоже захотелось быть такими 
веселыми. Как говорится, жизнь студента полна 
событий, только выбирай!

Айша Кемешова,
студентка первого курса.

ФИЛ-12, «Филология: русский язык»

и достиг досшжений на уровне области, 
респубпки, стал призером «Дельфийских иф», 
дипломатом международных и республиканских 
фотоконкурсов. За небольшое время он уже 
стап АСК-ером, показав свои дизайнерские и 
организаторские способносш. Как вы поняли, 
такой яркий человек обладает с большим чувством 
юмора и ифет в КВН в команде «Бізгө бәрі де 
мүмкін». Мейирбекхоть и первокурсник, но все же 
в типичной жизни не остается в стороне.

Жүректің ырғағына сагщым бәрін,
Кім түсінер бұл дүниеде ақын жанын?
Өлең жазу ұнайды жаныма тым,
Поэзия -  өмірім, өлең -  менің дәрім... 
Чудесные стихи, не правда ли? Писать стихи 

-  такой изумительный дар, которым не каждый 
может обпадатъ. Автором этого прекрасного

стиха является милая девушка, приехавшая из 
Актюбинска покорять зеленый городУральск. Даже 
ее художественное имя - Алтынгуль, соответствует 
её поэтичной душе. Даулетбаева Аптынгуль уже 
со школьного времени имеет большой интерес к 
поэзии. Как творческая девушка, она поступила 
в филологию попопнять свои знания, найти свой 
жизненный путъ в будущем и дпя дапьнейшего 
формирования своего дарования.

И в закпючении хотепа бы сказатъ, что есть 
ліоди, о которых говорят, что на них держится 
земля, они просгго хорошо учатся и работаюг. Но 
есть лнзди, которые украшаюг жизнь, вмещая в 
себя все лучшее, что естъ в чеповечестве.

Айша Кемешова, 
студентка первого курса.

ФИЛ-12, «Филология: русский язык»
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Жчаетие магистранта ЗКГУ на 
550-летие Казажекого жанетва

«Культура -  это отражение нации, ее души, ума и благородства. Цивилизованный народ 
гордится ходом своей истории, развитием культуры, великими людьми, прославившими 
страну и внесшими огромный вкпад в золотой фонд мировых достижений мысли, искусства. 
Именно посредством культуры, традиций нация становится известной».

Н. А. Назарбаев

Настоящим праздником для магистранта
2-го курса специальности «Дизайн» ЗКГУ им. 
М.Утемисова Самата Сарманбекова, стало 
участие на республиканской выставке в честь 
550-летия Казахского ханства, проходившая в 
сентябре 2015 года в городе Астана.

Целью данной выставки было подцержание 
имиджа Казахстана и казахской культуры, 
демонстрация единства казахского наррда, 
поиск молрдых талантов, приобщение к миру 
прекрасного, большего количества людей. 
Тематика проведения выставки является 
хорошей основой для изучения отечественной 
истории и культуры, воспитания любви к родине.

Казахстанская земля является родной 
для многих поколений различных этносов 
населяющих Казахстан, а казахская культура 
один из факторов объединения народа.

Казахский народ имеет многовековую 
историю, является обладателем культурных 
ценностей, вошедших в сокровищницу мировой 
цивилизации. По количеству и разнообразию 
памятников, Казахстан не уступает таким 
странам как Индия, Китай, государствам 
Средиземноморья и Ближнего Востока и 
является своеобразным музеем под открытым 
небом.

Культурное наследие Казахстана 
вобрало в себя все многообразие культурных 
ценностей народов, проживавших на его 
территории. Это - свыше 25 тысяч недвижимых 
памятников истории, археологии, архитектуры 
и монументапьного искусства, более 2 млн. 
56 тысяч единиц культурных ценностей, 
находящихся в экспозициях и фондах 89 
государственных музеев, 66 млн. 840тысяч томов 
книг, редких рукописей и изданий, хранящихся в

3495 государственных библиотеках.
Исторически «срединное» положение 

Казахстана на самом обширном континенте 
планеты - евразийском - обусловило 
его причастность ко многим знаковым 
цивилизационным процессам и событиям. С 
незапамятных времен обширная казахская 
земля была культурной колыбелью всего 
евразийского пространства. В древности 
по степям Казахстана проходил Великий 
Шелковый путь, связывавший Восток и 
Запад. На маршрутах караванных путей были 
представлены многие культуры, обычаи и 
традиции, религии -  исламская, христианская, 
буддистская и конфуцианская. Наследием той 
эпохи являются многочисленные памятники 
истории и культуры. Это настоящие жемчужины 
древнего, средневекового, восточного 
архитектурного искусства и культуры. 218 таких 
объектов вошли в Государственный список 
памятников истории и культуры Казахстана.

В выставке приняли участие все регионы 
Казахстана, в ходе мероприятия проходили 
музыкальные концерты, выставки прикладного 
искусства. Данное мероприятие проходило 
без оценки работ, а как смотр талантов 
профессиональных коллективов и авторов 
работ прикпадного искусства.

Магистрант специальности «Дизайн» Самат 
Сарманбеков серьезно подошел к подготовке 
выставки, представил свои работы в технике 
чеканка, филигрань, которые в течение всех 
выставочных дней были представлены в 
общей экспозиции прикладного искусства. 
Для магистранта творческая атмосфера 
мероприятия, общение с мастерами имеющие 
большой опыт работы, стало хорошей школой 

мастерства и
вдохновила на 
интересные идеи 
и творческую
деятельность.

За особые 
заслуги в выставке 
фестивале по
п р и к л а д н о м у  
и с к у с с т в у  
п о с в я щ е н н о й  
5 5 0 - л е т и ю  
К а з а х с к о г о  
ханства Самату 
Сарманбекову от 
отдела Западно- 
К а з а х с т а н с к о г о  
о б л а с т н о г о  
Центра народного 
т в о р ч е с т в а  
было вручено
благодарственное 
письмо.

Қазақ жандығынан -  
егемен Қазақстанға

Көк түріктер мен Алтын Орданың айбарын айтпағанда, Қазақ 
хандығы біздің елдігіміздің түп тамыры

Н.Ә. Назарбаев

Сапарбекқызы -  профессор, М.В. Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, 
Азия және Африка елдері институты 
директорының орынбасары, Салаев Бадма 
Катинович -  профессор, Элиста қапасындағы 
Қалмақ мемлекеттік университетінің ректоры, 
Еңсегенов Сәрсенбай Құрманұлы -  Қазақстан 
Респубпикасы Парламенті Сенатының 
депутаты, ізмұхамбетов Бақтықожа 
Салахатдинұлы -  Атырау облысының экімі 
және т.б.

Пленарлық мәжілістің бірінші жартысы 
«Атырау» мәдени орталығында өтсе, екінші 
жартысы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінде жалғасты. 
Пленарлық мәжілістердің модераторы ф.ғ.д., 
профессор, Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің ректоры 
Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы болды. 
Конференцияның екінші күнінде секциялық 
отырыстар болды. Мен және ғылыми 
жетекшім -  т.ғ.д., доцент Ахметова ¥лжан 
Төлегенқызымен бірге «Қазақ хандығының 
құрылғанына 550 жыл. Отандық тарихты 
зерттеу әдіснамасы мен оқыту әдістемесіндегі 
жаңаша көзқарастар» тақырыбындағы 
секциялық мәжіліске қатысып, «Әбдіжәлел 
қожа мен оныңұрпақтарының қоғамдық-саяси 
қызметі» атты баяндама оқылды.

Мәжілістен кейін қонақтармен бірге 
Махамбет ауданы Сарайшық ауылында 
орналасқан ежелгі Сарайшық қаласына 
бардық. Ең алдымен, ауылдың керікті 
жерлерімен таныстық, яғни қазақтың жеті 
ханы жерленген күмбезге, мешітке және 
мүражайға бардық. Содан кейін Қазақ 
хандығын суреттейтін қойылым еткізілді. 
Қойылымның ашылу салтанатын Атырау 
облысы әкімінің орынбасары Мұқан Шыңғыс 
Жұмабекұлы ашты. Қойылым барысында 
келген қонақтарға шашу шашылып, шұбат 
берілді. Қойылымнан кейін қонақтарды үлкен 
киіз үйге ас беру рәсіміне шақырса, ауыл 
тұрғындарына арнап концерттік бағдарлама 
ұсынылды. Киіз үйде келген меймандар алғы 
сөздерін айтып, көңіл-күйлерін білдірді. Кейін 
профессор, академик, Апматы қапасындағы 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтының директоры Әбсаттар қажы 
Дербісәлі асқа бата беріп, Атырау қаласына 
аттандық.

Жалпы, конференция ұнады, себебі 
ғылыми және мәдени ұйымдастыру 
шаралары өте жоғары деңгейде өтті. 
Сонымен қатар Сарайшық қалашығы туралы 
біраз мәлімет біліп қайттық. Т.ғ.д., профессор 
Мұқтар Әбілсейіт Қапизұлы мен т.ғ.д., доцент 
Ахметова Ұлжан Төлегенқызына көрсеткен 
құрметтері үшін алғысымды білдіремін.

Ж.К. Нурмуханов
«Тарих» мамандығының

2-курс магистранты

«Бүкіл әлемді дағдарыс жайлап, дамыған 
елдердің өздері үлкен экономикалық 
күйзеліске ұшыраған мынау алмағайып 
заманда алыс-жақын ағайынныңбасын қосып, 
Қазақ хандығының 550 жылдық ұлан-асыр 
тойын өткізудің өзінің ерекше себептері бар»,
- деп ағымдағы жылымыздың 11 қыркүйегінде 
Астана қаласында мемлекет басшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған саптанатты жиынныда 
сөйлеген сөзінің әбден негізі бар. Сол негізді 
жалғастыруға 2015 жылдың 25-26 қыркүйек 
күндері аралығында Атырау қаласында 
болған және Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі, Атырау облыстық 
әкімдігі мен Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің 
ұйымдастыруымен өткен «Қазақ хандығынан
-  егемен Қазақстанға» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция септігін 
тигізді. Конференцияға шет елдерден, 
Министрліктерден, Парламенттен, әкімдіктен 
және Қазақстанның басқа қапапарынан 
қонақтар келді, атап айтсақ: Фосгер Гултум
-  Индонезия Республикасының ҚР Төтенше 
және Өкілетті елшісі, Христиан Камилл -  
Швецияның ҚР Төтенше және Өкілетті елшісі, 
Маммадов Рашад Эйнаддин оглы -  Ақтау 
қаласындағы Әзірбайжан Республикасының 
бас консулы, бірінші санатты Төтенше және 
Өкілетті елші, Гийом Касперски -  Франция 
елшілігінің ҚР мәдениет және ынтымақтастық 
сұрақтар жөніндегі кеңесшісі, Хайдар 
Мансура -  Дели университетінің профессоры, 
И.Ганди атындағы Үлттық енер ортапығы, 
Пужол Катрин -  Париж қаласындағы Шығыс 
тілдері мен өркениеті ¥лттық институтының 
профессоры, Патрис Нодэн -  Пуатье 
университетінің профессоры, Лю Син Фен -  
Үрімжі қаласындағы Синьцзянь экономика 
және қаржы университетінің профессоры, 
Бекмаханова Найля Ермұханқызы -  
профессор, Мәскеу қаласындағы Ресей 
Ғылым академиясы Ресей тарихы 
институтының бас ғылыми қызметкері, Мейер 
Михаил Серафимович -  профессор, М.В. 
Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті, Азия және Африка елдері 
институтының президенті, Сыздықова Жібек

Еа бодашагы Махамбет үрпотында
Қазағымның бабалары өз урпағына еліміздің байтақ, сардапасын үлкен умітпен 

аманат етіп қалдырып кеткен. Тарихта сонау Қазақ хандығының құрылуынан бастап 
осы күнге дейінгі аралықты қамтыған улы шайқастар, көтерілістер мен соғыстар болған. 
Жеңіске үлкен үлестерін қосып, болашақ үшін өмірін қиған даналар мен бабапар жеке 
тұлғапар қазіргі оқулық беттерінде үлкен мақтанышпен жазылуда. Біздің болашағымыз 
жарқын болуы үшін жасаған ерпіктері мен өмірбаяндары жайлы мәлімет аз болса да, 
олардың еңбектерін аузымыздан тастамаймыз. Ендеше солардың ішінен үлы батыр, 
атақгы ақын, көтеріліс басшысы хан дапасында етаршын қызметін атқарған Махамбет 
Өтемісұлы жайлы айта болсақ:

Махамбет Өтемісұлы XIX ғасырдың 
басында, Бекей Орда жерінде дүние есігін 
ашқан болатын. Бала кезінен Жәңгір 
ханның ұлы Зұлқарнайынның қасында 
тәрбиеленген.

Жер мәселесі, салықтың көбеюі, 
Жайық өңіріндегі жайылымның тарылуы -  
шаруалар көтерілісінің басталуына түрткі 
болды. Көтерілістің басшылары Махамбет 
Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы 1833- 
1836 жж. «қарулы көтеріліске дайындық» 
деп сипаттаса, екінші кезеңінде ханға 
қарсылық керсеткеннен жеңіліс табады. 
1838 ж. шілде айында Ақбұлақ жерінде 
Исатай қатты жараланып дүниеден озады. 
Бұл Махамбет үшін ауыр соққылардың бірі 
болды. Сол кезеңде батыр өз жырларын 
бауыры, кеңесшісі әрі досы болған Исатайға 
арнап шығарады. Атап өтсек, «Ау, қызғыш

құс, қызғыш құс», «Исатай сөзі», «Арғымаққа 
оқ тиді» және т.б өлеңдері жарық көрді.

Қазіргі уақытта Махамбет Өтемісұлының 
атымен көптеген білім мекемелері, аудан 
атаулары аталынып келеді. Соның бірі 
егеменді еліміздің жастарын болашақта 
жақсы маман иесі болуға сапалы 
біліммен қамтамасыз ететін жоғарғы оқу 
орны -  М.Өтемісов атындағы БҚМУ. Бұл 
университеттің тарихына терең қарасақ, 
есімдері халыққа танымал көптеген екілдер 
осы оқу орнында білім алып, жақсы маман 
иелері атанды. Университет еткенімен 
мақтанады, қазіргімен өмір сүреді және 
болашаққа сенеді.

Мамедова Алина
Филология факультеті 

Шет тілі: екі шет тілі, 1-курс
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Нцрпы жопга апгашқы қаяам
«Біздің жастарымыз ғылым мен білімге ұмтылып, елдің болашағын ойлайтын болса, келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды болады»

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаеө

«Армансыз адам, қанатсыз қүспен тең» деген халық нақылы бар, десек те асылында 
армансыз адам болмақ емес. «... арман деген көп белес. Біріне шықсаң, бірі бар» деп XX 
ғасырдың дана жазушысы Ғ абиден Мұстафин айтқандай адам бір арманына жетсе, апдынан 
екіншісі қол бүлғап туратыны өмір заңдылығы.

Қазіргі уақьгтта 
үкімет еліміздегі білім 
беру саласына көп 
көңілбөлуде. Еліміздің 
барлық өңірперіңде 
кептеп бапа бақшалар 
мен мекгептердің 
с а л ы н у ы , 
Н . Ә . Н а з а р б а е в  
атындағы жаңа 
университеттердің 
ашылып, жоғары 
оқу орындарындағы 
бакалавриат пен 
м а г и с т р а т у р а  
мамандықтарына 
мемлекеттік білім 
гранттары санының 
жылдан жылға
өсуі осының айқын 

дәлелі. Бүгіңде магистратура мамаңдықгарына 
тапсыратын талапкерлер саны жыл өткен сайын 
көбейгенін естіп те көріп те жүрміз. Бірақ «Біздің 
қоғамда адал еңбекті терең біліммен ұштастырған 
ғана твбысқа жеге алатынын қаперден шығармаған 
абзал» деп Елбасымыз айтқандай оған еңбекгеніп,

Өз басым армандарды орыңдапу үзақгығына 
қарай үлкені кішісі болады деп ойлаймын. Ал сол 
армандардың қайсысының болмасын орыңдалуы 
үшін талмас талап пен табанды еңбекгің қажеті 
даусыз. Иә, мен бұп жерде қазіргі кезде жоғары оқу 
орынын бітіргвн түлектердің көпшілігінің арманы 
болған ғылымға апарар алғашқы баспалдақ 
магистратураға түсу туралы айтпақпын.

ізденбеген адамның түсе қоюы екітапай. Себебі 
қазіргі кезде магистатураға түсушіге қойылар ең 
бірінші және маңыэды талап - ол шет тілдерін білу. 
Магистратураға түсу біздің де арманымыз бопа- 
тұғын. Қазір, яғни оған қоп жеткізгеннен кейін қарап 
отырсам, біргө оқып жүрген курстастарымының 
кейбірі өзім секілді 2-3 жыл ағылшын тілі сынағынан 
өте алмағаңдар, ал кейбірі бакалавриатты бітіре 
салысымен түскендер екен. Олардың кепшілігі 
осы алғашқы сынақган өту үшін арнай курстарға 
барғанын, өз беттерімен де көп іэденіп оқығандарын 
айтады. Мен де бірнеше жылғы сәтсіздікгерден 
соң осы жылы ағылшын тілі курсына барған 
едім. Оны да оқуыма әуепі алпа (өзімнің ішкі 
ойым) содан соң өзім еңбек еткен университетім 
көмектескен еді. Кезекті сәтсіэдіктен соң сүлесоқ 
жүрген шақтарда мен еңбек етіп жүрген бөлімге 
М.Өтемісов атыңдағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің білім жетілдіру бөлімінен ағылшын 
тілін оқьнысы келетін университет қызметкерперін 
курсқа жазамыз деген хабар кепгенде мен дереу 
барып жазылған болатынмын. Нәтижесінде оқу 
жылының соңында университет қызметкерперін 
Мемлекеттік тіл дамьпу департаменті ақысыз үш 
ай ағылшын тілін ок^ітатын болды. Сөйтіп ағылшын 
тілін үш ай оқығанымның арқасында алғашқы 
сынақган ең жоғарғы бапдың жартысынан көбін 
жинадым. Бүл мен үшін үлкен қуаныш болды. Кейін 
оқуға түскен соң өзім іштей «Үш ай оқығандағы 
нәтиже 100-дің жартысынан көбіне жетті, ап апты 
не болмаса бір жыл оқығанда бұдан да жоғары

бопар ма еді?» деп сауап қоямын. Тіл үйрену, 
білімді іздеу ол адамның асқақ арманына, берік 
ерік-жігеріне байланысты екен, адам апдына бір 
мақсат қойды ма сол жолда аянбай еңбек етіп, өзін 
ешқашан еріншекгікке, «менің қолымнан келер ме 
екен» деген сенімсіэдікке жеңцірмеу керек екен. 
Соңдықган білім қуған жастың қай қайсысы да 
әр кез ізденіп, көп оқып, ағылшын тілінен сөздік 
қорын молайтып, оқуға түсуге талаптанса алынбас 
қамагщыңжоқгығына өз басым сенемін.

Сенбе жүртқа, түрса да қанша мақгап,
Әуре етеді ішіне қулық сақтап,
Өзіңе сен, өзіңці алып шығар 
Еңбегің мен ақылың екі жақгап, - 
деген дана Абайдың осынау өлең жопдары 

кеудесі арманға толы, агщына үлкен мақсаттар 
қоятын әрбір жанның үранына айнапуы тиіс деп 
ойлаймын. Себебі адамға өзінен артық көмекші 
болмайды екен, бүпай деуіме менің және менің 
курстастарымның басынан өткерген биылғы 
сынақ куә. Сөз соңын Елбасының жастарға айтқан 
мына сөэдерімен аяқтасам деймін: «Беталысы 
күңце өзгерген алмағайып дүниеде адамзат үшін 
ешқашан өзгермеген, өзгермейтін темірқазықгар 
бар. Ол -  білім! Ол -  еңбек!». Ендеше, біз, жастар 
қашан да білім алуға, еңбекгеніп ғылым үйренуге, 
үнемі езімізді жетілдіріп отыруға үмтылайық!

Гүлнүр Исмағүлова,
6М011700 «Қазақтілі мен әдебиіті» 

мамандыпзіның 1-курс магистранты

БІЛІМДІ ЖАСТАР -  ЕЛ БОЛАШАҒЫ
«Терең білім -  тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл -  ой -  азаттығымыздың алдаспаны»

Н.Ә.Назарбаев

«Еліміздің басты капиталы -  білімді жастар», - деген болатын Елбасы. Білім мен 
ғылымның арқасында адамзат баласы өркендеп-өсіп, алға қарай жылжып келеді. Сол 
бо^йынша өркениет дамып, уақыт өте заманға сай жаңашылдық бой көтеруде. Әлемнің 
жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, мазмүны мен 
технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі 
мақсаты білім апып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде 
дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке -  ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және үтымды 
пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және 
жүмыс істеу болып табылады.

қазіргі кезең -  бүл жаңа дәуір, жаңа көзқарасты, 
жаңашылдықты тапап ететін кезең. Елбасының 
сындарлы саясатының арқасында білім 
сапасы жылдан жылға жақсы нәтижелерге қол 
жеткізуде. Алайда, тапғам езгергенімен тапап 
жалғыз. Ол -  қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті 
білімді ұрпақ қалыптастыру. Алған білімі мен 
білікгілігі негізінде бүгінгі өзгермелі өмірді еркін 
бағдарлай апатын, езін-езі дамытып, өз бетінше 
дұрыс, жауапты шешім қабылдай білетін 
тұлғаны тәрбиелеу -  қоғамдық мәні үлкен 
мәсепе екендігі белгілі. Осы ретте зор білімді 
және ғылыми инновациялық инфрақұрылымы 
жоғары халықарапық деңгейдегі классикапық 
университет болуды басты мақсат тұтып, 
оқу, ғылым, тәрбие үрдісінің бірлігі мен 
жаңашылдығының арқасында түлектердің 
кәсіби деңгейін жоғарылату және олардың 
еңбек нарығында қабілеттілігін қамтамасыз 

ету міндетін жүзеге асырып келе жатқан 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетін атамау мүмкін емес. 
Негізгі нысананы ескелең ұрпаққа жол көрсетуге 
арнаған университеттің жетер жетістігі мол.

БҚМУ деген сөэді естігенде санаға бірден- 
сапа, дәреже, бәсеке, жүйрік, бірінші, көшбасшы,

Қазақстанның білім беру жүйесі санға ғана 
емес, сапаға негізделуі -  бүгінгі күн талабы. 
Еліміздің болашағының бүгінгіден де нұрпырақ 
болуына ықпап етіп, апға апаратын күші 
білімге байланыстылығы айқын керінуде. Білім 
мен ғылымның дамуы - адамзат өркениетінің 
өлшемі. Білім сапасы үнемі жетіліп, жаңарып 
отыруды қажет етеді. Біз өмір сүріп отырған

абырой, білікті деген сөздер енеді. Университет 
хапықаралық әріптестікті кеңейту сапасында, 
академиялық ұтқырлықты арттыруда, әлеуметтік 
серіктестікті дамытуда көш ілгері кепеді. 
Университет қабырғасында оқығаннан бері 
студенттердің ғылыми -  зерттеу жұмыстарымен 
шұғылдануына, қоғамдық шарапарға арапасуы, 
сабақтан тыс уақытын тиімді пайдапанып, жан- 
жақгы өсуге, дамуға барпықжағдайжасапғандығы 
белгілі. Оқу үлгерімі өте жақсы және университет 
еміріне белсене араласқан студенттерге арнайы 
атаулы шәкіртақы тағайындау студенттер 
қауымына деген қамқорпық, сенім білдіру де 
таныс маған. Өйткені, Н.Ә.Назарбаев атындағы 
атаулы шәкіртақы иегері атану әрбір студентке 
арман деп білетінмін, сол арманыма қол 
жеткізген мерейі үстем, болашағы жарқын маған 
емірге жолдама берген білім ордам -  БҚМУ! 
Атаулы шәкіртақы иегерлерінің қатарынан 
табылу, университет белсендісі бопу мәртебесі 
сол сәтте-ақ емірімдегі басты таңдауымды 
жасауыма, білімімді әрі қарай магистратура 
сатысында жалғастыруыма септігін тигізген еді.

БҚМУ-да бәсекеге қабілетті жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі 
қапыптастырылған, ғылымның инновациялық 
дамуына бастама беретіндігі магистратураға 
таңдауымды бірден айқындады. Бүгінде 
мен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, жаратылысгану -  
география факультеті, 6М060700 «Биология» 
мамандығының мемлекеттік грант негізінде 
оқитын I курс магистрантымын.

Елбасымыздың «Біздің жастарымыз ғылым 
мен білімге ұмтылып, епдің болашағын ойлайтын 
бопса, келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды 
болады», - деген ұлағатты сездері ғылым

жолына апғашқы қадам жасауымда үлкен 
серпіліс берген болатын. Заманауи және озық 
білім беру жүйелерін үнемі сапапы біліммен 
қатар, санапы тәрбие берумен үштастырған 
университет саясаты дарынды да тапапты 
жасгардың білімге деген құштарпығын арттыра 
түсті. Бұған дәлел магистратурада оқуға ынта 
білдірген жастардың көптігі, білім мен ғылымның 
біртұтас кеңістігіне қызығушылықгарының 
жоғарылығы, мақсаттарының айқындығы. Қазіргі 
кезде Жоғары оқу орнынан кейінгі бөлімнің 
мәліметі бойынша М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақсган мемлекеттік университетінде 149 
магистрант білім апуда: мемлекеттік тапсырыс 
бойынша 79, ақылы негізде -  70. Бұл көрсеткіш 
сапа мен жоғары кәсіби білікгілікгің нәтижесі.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жыл 
сайынғы Жолдауында Қазақстанның білім 
саласына ерекше назар аударып кепеді. 
Болашақ ұрпақ үшін заманауи әдістер мен 
технологияларды енгізу, білімге қолжетімділікгі 
кеңейту, білім сапасын арттыру Қазақстанның 
одан әрі қарыштап дамуына үлкен үлес қосады. 
Білімді ұрпақ -  жарқын болашақтың кепілі, 
бопашақтың тірегі жастардың білім саласында 
толыққанды білім алуына жағдай жасапып 
отыр. Болашақта тәуелсіз еліміздің тұғыры биік, 
қарыштап дамуы үшін сапалы білімі, саналы 
тәрбиесі бар отансүйгіш жасгар ғана бар белесті 
бағындырары хақ. Қазір білекке емес, білімге 
сенетін заман, сондықтан ғылым мен білімге 
ұмтылып, келешегіміз кемеп, тәуепсіздігіміз 
баянды болуы үшін аянбай еңбектенейік!

Асемгуль САРСЕНОВА,
биопогия мамандығының

I курс магистранты

М а қ с а т қ а  ж е т у  ж о л ы н д а
Мінекей, студенттік өмірдің төрт жылы төрт күндей болып ете шықты. Осы студенттік 

өмірімнің төрт жылын не нәрсемен өткердім, даму бар ма өмірімде, жоқ әлде кері кету 
басым ба менде? Адам даму үшін өзіне есеп беріп қойғаны дүрыс . Студенттік өмір - 
қиындығы мен қызығы қатар жүретін, адамның есте қалар ерекше кезеңі ғой. Апғашқы 
кезде үлкен қалада ата-анаңсыз езіңнің оқуың, жаңа ортаға үйренісуің, сабақтың қиындығы, 
тамағының бірде бар, бірде болмай қапатын кездері. Кейіннен беріне бейімделіп кеткеннен 
кейін, жаңа достар тауып қапамен танысып қызықтар бастапады.

2011 жыпы Тараз қапасынан кепіп М.Өтемісов 
атыңцағы БҚМУ-дың мемлекеттік фант иегері 
рөтіндө қабылдандым. Университет табылдырығын 
аттағаннан бастап өмірімде көгттеген жетістікгерге 
қопжеткіздім. Бұп меніңөмірімніңжаңа парақшасы.

Ең алғашқы сшпендия ысгық керінеді, ал ең 
алғашқы сессияны үлкен қорқынышпен күтөсің. 
Әрдайым бепсенді болуға тырысу, таң атпай сабаққа 
бару дағдыға айналады. Сабақгы оқи жүре ғыпыми 
жұмыспен айнапысып, пәндік олимпиаданы да қатар 
алып жүрдім. Президөнттік шәкіртақы иегөрі болдым. 
Үш жыл қатарынан жүдцепі орыңцар адцым. Соның 
бір жылына тоқгай келсек:

2014 жылдың 27-28 наурыз аралығыңца ап- 
Фараби атындағы Қазақ Үлттық университетіңце 
Қазақстан Респубпикасы жоғары оқу орындары 
студөнттөрінің арасында «5В060600-Химия» 
мамаңцығы бойынша Респубпикалық пәңцік 
олимпиадасы ұйьімдастырыпды. Жалпы 
олимпиадаға Респубпиканың жоғары оқу

орындарынан 8 команда қатынасты. Шараға 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
универсшетінің жаратылыстану-пеография
факультеті химия кафедрасының студенттерінен 
күрапған «Махамбет» командасы қатынасты. 
Аталмыш комаңцаны олимпиадаға дайындаған 
универсшетіміздің белгілі ғалымы, химия 
ғылыгвдарының докторы, химия кафедрасының 
профессоры Дина Көнжебекқызы Мендалиева 
болатын. Олимпиада қорытындысы бойынша 
комаңцалық есегпе университет командасы жүдцелі
II орынға ие бопса, мен жекепей есегтте II орынға ие 
болдым.

Студенттік шақ, шіркін, таусылмастай көрініп 
еді. Бакалаврдағы 4 жыл көзді ашып-жұмғанша өте 
шықты.

ЖОО-да болашағын бағамдап, күш-қайратын 
білімге, өнерге жүмсамақ бопып кепген, талабы 
таудай қыз-жігптөр де жетерпік жоғары оқу орнында. 
Мемлекеттің сапалы, саналы, бағалы бөлігі

осындай жастардан шықса керек, сірә! Осыңцай 
студенттерге қызыға да қыэгана қарайсың Мен 
де бәпкім осы жопды ұстанатын шығармын. 
Бір шындығы соп мақсатқа жетудегі жопды 
көркемдейтін - білім, сабыр мен тапагттың, күш 
пен табандылық. Мен алар асу - үлкен! Осындай 
мақсатпен терт жыл тамамданғаннан кейін 
білімімді нығайту үшін езім арнайы дайындалып, 
магистратураға оқуға түстім. Өзімді епімнің патриот 
азаматымын деп айта аламын.

«Алдыңа қарап жасарасың, артыңа қарап 
қартаясың» деген сезді магистрант атанғанда 
түсініп жатырмыз.

Білім мен ғылымның адамзат тарихында 
шешуші ықпапы көп дәлелдеуді қажет 
етпейтін аксиома. Қазіргі жасампаз жастар 
мәдени инпеграция, білім сапасын кетеріп, 
оны жаһандандыру және ізгілендіру арқыпы 
Қазақстанның толыққанды өмір сүруін, ұгптық 
қауіпсіздігін сақгап, көркеюін қамтамасыз етуі 
тиіс. Елбасымыз Нұрсұптан Әбішұпы Назарбаев: 
«Ғасырпар мақсаты -  саяси-экономикалық және 
рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, 
ізгіленген XXI ғасырды құрушы іскер, емірге 
икемдепген, жан-жақты жеке тұпғаны тәрбиелеп 
қапыптастыру», - деген болатын. Ол үшін бүгінгі оқу 
үдерісіңце әрбір патриот қарымды қадамы арқыпы 
жасампаз күшке айналуы тиіс деп ойлаймын.

Нүрбек Серікұлы, 
6М011200 «Химия» мамандьиының

1-курс магистранты
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«Академиялын үтқырлық -  
жацашыл білім бастауы»

Қазіргі уақытта академиялық ұтқырлық 
бағдарламасымен Алматы қапасындағы Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикапық университетінде оқып жатқан 
02301-топ студенттері Кеңесова Ақбота және Мағзомова 
Гүлсезіммен сұхбаттасып көрген едік.

- Қапайсыздар? Миллиондардың шаңырағы болған 
Алматы сіздерді қапай қарсы апды?

Кеңесова Ақбота:
- Өте жақсы. Университет қызметкерлері бізді зор ықыласпен 

қарсы алды..
Мағзомова Гүлсезім:
- Ойдағыдай қарсы алды. Топ эдвайзері университет 

тарихымен таныстырып, университет территориясында 
орналасқан ғимараттарды арапатты. Қазақ филологиясы және 
әлем тілдері факультетінің деканы А.О.Тымболовамен жеке 
кездесу өтті.

- Апматының ауа-райы қапай? Үнады ма?
Кеңесова Аңбота:
- Әрине, Алматы Орап қапасына қарағанда оңтүстікге 

орналасқандықган, әлдеқайда жылы. Күздің ызғарын әлі 
сезбедік.

- Қазақ мемлкеттік қыздар педагогикалық 
университетінде оқудың артықшылықгары неде?

Мағзомова Гүлсезім:
- Артықшылығы да, ерекшелігі де кеп. Неге десеңіз, тек 

қыздарды ғана оқытатын әлемде екі университет болса, бірі -  
Кореяда, екіншісі -  Алматыдағы ҚазМҚПУ. Тек қыздар оқитын 
болғандықтан, білім ордасында тәртіп те, тәрбие де өзгеше. 
Кепешек ұрпақ пен ұлтты тәрбиелейтін, болашақ ұстаздар 
мен ана атанатын арулардың көпшілігі осында оқитындықтан, 
университетке түсетін сапмақ та ауыр, жауапкершілік те мол.

- Ондағы оқу жүйесін қапай бағапар едіңіздер?
Кеңесова Ақбота:
- Оқу жүйесінде жаіңашылдық байқапады. Әр студент 

университет жүйесіне кіріп, сабақ кестесін, силлабусты, өзінің 
сабақган алған бағаларын біле апады. Яғни әрбір оқытушы 
мен студенттің жеке логин парольдері бар. Кітапхана өз апдына 
бөлек ғимаратта орналасқан. Әрі кітап қоры айтарпықгай мол.

- Жаңа достар, бөгде қоғам, басқа университет қандай 
әсер қалдыруда?

Мағзомова Гүлсезім:
- Рекгор грантын ұтып алу арқылы Қытайдан, Өзбекстаннан 

келген және де Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 
студенттермен арапасып, езіңе жаңа достар табудың өзі де 
ерекше құрмет деп білемін.

- Академиялық ұтқырлық бағдарпамасы бойынша 
еліміздегі басқа қалапарда ауысып оқығысы келетін 
студенттерге қандай кеңес бере апасыздар?

Кеңесова Ақбота:
- Қазіргі таңда оқимын деген студентке мүмкіншілік 

мол. Соның бірі -  осы бағдарпама. Армандарымыздың 
бір бөлшегі осы бағдарламамен орындалды. Әр адам өз 
өміріне жаңашылдық енгізіп, жаңа қадам жасай білуі тиіс. Бұл 
бағдарпаманың артықшылығы -  студенттерді апмастыру 
арқылы тәжірибені де апмастыруға болатынын дәлелдейді.

Әңгімелеріңіз үшін рахмет!!!

МЕКТЕП ТУРАЛЫ
қ ы з ь щ т ы

МАТЕМАТИКАЛЫҚ  
ДЕРЕК ТЕР

- Әлемнің 43 епінде оқу жылы 1 
қаңтардан басталса, 16 епде наурыз 
айында басталады. Ал біздің елімізде 
және 122 елде 1 қыркүйекте басталады.

Чехияда ең жоғары баға "1", ап ең 
төмен баға "5". Францияда 20 балдық 
жүйедегі баға қойылады.

АҚШ туында бейнеленген 
жұлдызшаларды мектеп оқушысы ойлап 
тапқан.

- Америкалық жасөспірімдер шамамен 12000 
сағат оқуға және 14000 сағат тепедидир керуге жұмсайды.

- Ең көне оқу орны Фес қаласындағы "Карауин". Ол б.з.д. 859 жыл бұрын 
қүрылған.

- Ең көп оқушы оқыған мектеп Үндістанда. 28000 мыңға жуық оқушы 
оқыған.

- Ең ұзақ оқу ¥лыбританияда бсшды. Роберт Кронин 52 жыл оқып, 72 
жасында оқу бітірген.

- Ең қымбат оқу "Халықаралық бозбала мен бойжеткендердің мектебі". 
Оқу ақысы бір айға 77,5 мың доллар тұрады.

- Ең ұзақ оқу 56 сағатқа созылған. Биология профессоры өзінің дәрісін 
оқыған. Бұл 2003 жылы Австрапияда болған.

- Ең көп түлектер кездесуі Германия елінде өткен. Оған 2,5 мыңнан 
астам түлек жинапған. Кездесу мектептің жүз жылдығына орай 
ұйымдастырылған.

«НҮРЛЫ ЖОЛМЕН» - 
Н¥РЛЫ  БОЛАШАҚҚА

Шырайлы көктеммен қоштасып, шуақгы да жайдарпы жазды қарсы 
алып, көңілдері гүлденген студенттің жазғы демапысқа асығары анық. Бірі 
ауылдағы ата-ана, бауырпарына асықса, ал біреулері жаэғы демалысын 
тиімді пайдаланады. Тиімді демалыс -  жарқын болашақ кепілі. Осы ораңца 
білім ордамыэдың жанынан арнайы құрылыс жасағы құрылды. Сол жасақгың 
маусым айындағы кұрамында студенттік декан Қырықбаев Нұрбоп жасақтаған 
"Нұрпы жоп" жасағы қызмет атқарды. Ең апдымен студенттік құрылыс жасақ 
басшысы Зұпхаров Әділгерей ағамыз арқылы "МАРАСАНТ' компаниясымен
1 айлық кепісім шартқа отырды. 9-маусым күні кұрылыс сарбаэдары топық 
кұрамда жұмысқа кірісті. Студенттер арнайы құрылыс киімдерімен және құрал- 
жабдықгармен жабдықгалды. Жасақгың арнайы топ басшысы бопғанымен, 
студенттерпе бағыт-бағдар беретін арнайы бригадир сайлаңцы. Студенттер күн 
сайын таңертенгі сегізден кешкі сегізге дейін жұмыс атқарды, яғни күніне он бір 
сағат тер төкті. Бастапқыда студенттер жұмыс кестесіне байланысты аздаған 
қиыншылыққа тап бопған болатын, себебі күн ұзаққа жұмыс жасау оңай емес, 
уақыт ете кепе барпық студент осы жұмыс кестесіне үйреніп кепі. Жұмыс кезіңце 
студенттер бепсенділік керсетіп, көптеген пайдалы жұмыстар істецці. Студенттік 
құрылыста жұмыс жасаған кезде студенттер өздерінің жасаған жұмыстарын 
мақтан тұтуы тиіс. Себебі, олар өз бойыңца жаңа қабілеттерін ашып, алдағы 
уақытта Орал қаласының тұрғыңцары және қонақтары демапатын саябақгың 
кұрылысына барынша өз үлестерін қосты.

Қайырлы Жұбаныш,
информатика мамандьнының 3-курс студенті

ТА УДАІІ ТАААБЫМ 
ТААМАС ҚАНАТ БІТІРДІ

Елбасымыз "Елдің болашағы - жастардың қолында" деп жастарға, соның ішінде білім 
алумен қатар ғылыммен, қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан студенттерге қолдау 
көрсетіп отыр.

Оның бірден - бір дәлелі, менің осы 
университет табалдырығын аттағалы өткізген 
3 жылдық уақытымды, сол уақыт аралығында 
жеткенжетістіктерім мен керсеткен оқу үлгерімім, 
соған сай алған ең үлкен қолдауым - Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев атындағы шәкіртақы иегері 
атануымды ең үлкен мақтанышпен айтар едім.

Мен арман қуып, 2013 жылы Батыс 
Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Жанама 
ауылынан М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеттің 
физика - математика факультетінің "Физика" 
мамандығына оқуға түстім . Бала жастан бастап 
өзіме қойған мақсатым ата - анамның үмітін 
ақтап, мектеп қабырғасын үздік аяқтау болса, 
осы көзқарасымды өзгертпей әрдайым алда 
және үздік, мамандығымның нағыз иесі болуды 
университет табалдырығында да ұстандым. 1- 
курстан бастап топ басшылық қызметті атқара 
жүріп, әр түрлі кураторлық сағаттар, тәрбиелік 
шаралар, спорттық-мәдени жұмыстар, ғылыми 
конференциялардың белсенді қатынасушысы 
атандым. Қоғамдық қабылдау комиссия 
жұмыстарында оқытушыларға көмек көрсетіп, 
"Жасы л Е л" жаста р еңбе к жасағы н д а үзді к жұм ы с 
атқардым. Біліммен қоса қоғамдық жұмыстарды 
қатар алып жүргенімді көрген куратор, декан, 
оқытушылар құрамыН.Ә.Назарбаев атындағы

шәкіртақы бар екенін және менің оны иеленуіме 
толық мүмкіндікке ие екенімді ескерте отырып, 
ұсыныс жасады. Бұл мен үшін асқан қуаныш 
болды. Олай деуімнің себебі, менің бұндай 
атаулы шәкіртақы иесі атануым - болашаққа 
бастар даңғыл жол есебінде саналатын еді. 
Менің қадамым өмірімді түбегейлі өзгертті. 
Бойыма үлкен жауапкершілік, бұдан да үлкен 
асуларды бағындыруға күш-жігер дарытты. 
Бұл шәкіртақыны алу көбінің қолынан келе 
бермейтінін түсіндім.

Елбасымыздың атындағы шәкіртақыға ие 
болуым, біріншіден, білімді жастарды қолдап 
отырған көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың, содан кейін ата-анамның, жол 
бастап отырған оқытушыларымның, қолдау 
көрсеткен деканымның, одан соң өзімнің 
еңбегімнің арқасында деп айта аламын. 
Университетте оқитын ербір студенттің мұндай 
жетістіктерге жетуіне толықтай мүмкіндігі бар. 
Барлық студенттерге ғылыммен, қоғамдық 
жұмыстармен айналысыңыздар, ел ертеңі 
бүгінгі сіздің бастамаңыздан басталады деп 
айтқым келеді.

Айгерім Төлен,
физика мамандығының 3-курс студенті

ІПІТЕЛЛЕКТУАЛДМ БАІІЛЬІҚ - 
ӨРКЕІІІІЕТТІЦ НЕІТЗІ

Білім - адамзат дамуының алғышарты болып табылады. Білім мен техника жарысқан 
заманда мемлекет азаматтарының ел дамуы үшін жеткілікті білім алуы қажет. Себебі 
елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқының дүние жүзінің дамыған 30 елінің қатарына 
енуі үшін техникалық прогресті дамыту қажеттілігін баса айтты.

Техникалық прогресті интеллектуалды 
байлықсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Өйткені 
қолдағы бар ресурстар мен мүмкіндіктерді 
тиімді пайдалана білу экономиканың 
қарыштап дамуына жағдай жасайды. Ол - ең 
алдымен озық инженерлік шығармашылық 
технологиялық үрдістің қалыптасуын, 
техниканың дамуын талап етеді. Қазіргі 
кездегі осы жәйт мемлекет алдындағы 
күрделі мәселелердің бірі. Ап техниканың, 
технологияның дамуы тек салыстырмалы 
түрде, яғни бір елдің техникалық жетістігін 
екінші елдің техникалық керсеткіштері 
салыстырып білуге болады. Бұл - күрделі 
бәсеке, ғылымдағы, білімдегі жарыс. Бұл 
женінде қоғам қайраткері, ағартушы-ғалым 
Ахмет Байтұрсынов былай жазған еді: 
«Ғылым, енер артылған сайын дүниеде 
бейнет кемімекші. Осыған ақылы жетіп, есі 
енген жұрттар ғылым мен енерді бірден-бірге 
асыруға тырысады. Асыру үшін әр түрлі істер 
істейді. Сол істердің бірі - білім жарысы». 
Міне, осындай білім-ғылым жарысы қазіргі 
уақытта біздің салада дәстүрге айналуда. Ол 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің 2005 жылдан бері жыл сайын 
жариялайтын орта мектептің үздік мұғалімі

мен жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 
мемлекеттік гранттары. Грант иегерлері 
еліміздің білім мен ғылым саласындағы 
үздіктері болса, біздің университеттің де біраз 
оқытушылары осы грант иегерлері атанды. Сол 
сияқты студент жастар мен магистранттардың 
үздік ғылыми жұмыстарының республикалық 
байқауы да еткізіледі. 2014-2015 оқу жылында 
біздің университет бойынша он бір студент 
республикалық байқауға ездерінің ғылыми 
жұмыстарын ұсынып, жүлделі орындарды 
иемденді. Атап айтсақ, 1-орынға екі студент,
2-орынға үш студент, 3-орынға алты студент. 
Осының ішінде информатика мамандығының 
студенттері Қ.Кабиев жүлделі 2-орынға, 
М.Байзуллаев 3-орынға ие болды. Болашақта 
осындай байқаулардың аясын кеңейтетін 
Еуропа, Азия елдерінің байқауларына 
қатынасып, ез деңгейімізді керсете білсек, 
осыдан сан мыңцаған жыл бұрынғы ата- 
бабаларымыздың арманы орындалды деп 
есептеуге болады.

Е.С.Айталиев,
информатика кафедрасының 

меңгерушісі
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Апгашқы қадам

Б е й т а н ы с  к іс і  -  б іт е у  ж а ң ғ а қ
Бейтаныс кісі -  бітеу жаңғақ 
Жақсыға қылған жақсылық 

өміріңде тозбайды, 
Жаманға қылған жақсылық 

бір күнгідей болмайды.

Халық даналығы

Он бір жылдық мектепті аяқгап, дәстүрлі ұлттық 
бірыңғай тест тапсырып, жинаған балымызды қанағат 
тұтып, жоғары оқу орнына түсуге талаптанып, қужат 
тапсырып болған кезіміз. “Қайдасың университет?” 
деп, студенттік өмірді бастан кешіруге дайын бопғандай, 
алқынып, қиялдың жетегінде журіп, біресе қуанып, біресе 
үйді қимаған көңілшектікпен үлкендерден бата алып, 
тамыздың аяғына таман арқаланып жолға шықгық.

Хромтаудан Ақтөбедегі апамның үйіне келіп, тағы да 
реттеніп, сағат бестердің шамасында тура теміржол бекетіне 
тарттық. Машина ішінен ажарпы Ақтөбенің көшелеріне тамсана 
қарап, көзді ашып-жұмғанша бекетке де кепіп қалыппыз... 
Қаптаған адамдар, ауыр сөмкелер, шуылдаған пойыэдардың 
дауысы. Теміржоп бекетінің ар жақ бетіне шьнып, “Ақгөбе- 
Орал” пойызын күтіп отырмыз. Анамнан сусынға деп тмын 
алып, дүкенге қарай бұрылғаңда абайсызда бір жас қыз дейін 
десем, қыз емес, келіншек дейін десем, балаша жәудіреген 
кездеріне қарап, опай да айта алмаған қалпымда бейтаныс 
аруға соқтығысып қагщым.

«Кешірерсіз» деген дірілдеген үнімен маған бір қарап, 
жүгіріп кете барды. Іштен салқын суымды алып, орныма кепе 
жатып, апгі бейгтаныс кепіншекті анамның жанынан көрпенде, 
твң қалдым. Қасында жасы епулерден асқан апайы бар. Оларға 
барпай қарап, түрған орнымнан тапжылмадым. Пойыз кепуге әлі 
жарты сағаттай уақыт бар. Соп уақьпты апгі бейтаныс жанның 
әңгімесін тыңдаумен өткіздік.

Мен түйісе жаздаған әлгі жан имансыз жандардан таяқ 
жеп, екі баласынан кутпеген ауыр-ауыр сөз естіп, ақыл-есін кем 
қылған ата-ене мен өмірпік жопдасының бапғадай жудырығынан 
қашып қүтылған жас кепіншек екен. Ал жаныңцағысы - осы 
келіншекке қол ұшын созып, қалтасынан билетке деп ақша беріп, 
епіне кетугв көмектесіп, анасыңдай қамқор бопған көрші апасы. 
Ақтөбеде рдан басқа апгі кепіншекгің жанашыры жоқ-ау, сірә! 
9-вагонның қай жақган келетінін, қаңдай орынға отыраггынын 
сұрастыру үшін анамның қасына кепгөн. Себебі, жас кепіншекгің 
сауагты кем. Әрине, ондай әңгімені тыңдап түруга бопмайтынын 
білсем де, алшақгау орынға жайғасып, олардың әңгімелеріне 
еріксіз кұпақ түрдім. Үстіне өрім-өрім сары көйілекті іле салған, 
аяғыңда сірісі қисайған сұрғыгтт сүйретпе, шашы тарауға 
келмейтіндей үйіскен, жанары мүңға топы жас кепіншектің сол 
уақыттағы куйі мені ойлантлай қоймады.

- Қыэңарым, сапарпарың оң бопсын! Қандай пойызға 
мінесіңдер?

- “Ақгөбе-Орал”, апа!
-Түрперіңе қарасам, имаңдарың беттеріңе шығып тұрған 

балалар сияқгысыңдар. Мына қызымды Оралдың 9-вагонына 
мінгізіп жіберейін деп едім. Өзі ауырыңқырап тв тұр. Менің 
үйіме алқынып жүгіріп кепіп, есінен танып, қулап қалып еді. Енді 
пойыэға өзін мінгізуге қорқып тв тұрмын.

- Апа, оған не богщы?
- Үйінен қашып шыққан бойы осы. Енесімен бір дасгархандас 

бопып едім кезіңде. Қазірде арапаспаймын. Тек сауап үшін 
көмегімді керсетіп кепемін. Адамға жақсылық жасасаң, түбіңце 
жасаған жақсыльның өзіңе екі есе боп орапады демей ме,- деп, 
апай да жабырқап түр. Мына бала - соның келіні. Дап осылай 
бір-екі рег пойызға мінгізіп жіберіп едім. Үйіңце күйеуі, ата-енесі, 
ауладағы пәтершілері де мына жас кепіншекке күн бермей үрып- 
соққан, содан осылай ақыл-есін кем қылып тастаған. Міне, бүгін

тағы қайталанып түр. Өзі тым жақсы келіншек еді,- деп әлгі апай 
жылап жіберді.

- Қап! Апа, біз “Ақтөбе-Оралдың” 11-вагонына мінеміз, 
әрі Ақсайдан түсіп қалатын едік (жолшыбай Ақсайға 
соғуды жоспарпағанбыз). Қазір пойыз кепгенде ішіне кіріп, 
орналастырып, жанындағы адамдарға айтып қойсаңыз богщы 
ғой, бопмаса, жолсерікке тапсырып қойыңыз, аман-сау жетер,- 
деп анам жаңағы апайға қолдан келгені осы дегеңцей ұн қатты. 
Тігтті опардың әңгімесін тыңцаймыз деп, аттарын да сүрамаппыз. 
Ең өкініштісі де соп...

- Мені опар қатты үрады, барпьны маған жабылады, 
балдарым да маған жаман сөздер айтады. Бірақ оларды 
тастағым келмеңці, -дегвн бақьпсыз кепіншектің көздерінен 
моншақтап жас төгілмесі бар ма? Жылаған күйіңце апгі кепіншек 
Оралға, анасы мен сіңлісінің қасына кетіп бара жатқанын айтты. 
Бойында “ күйеуім артымнан қуып келеді-ау” деген қорқыныш та 
бар. Мен оныңжәудіреген кездерінен соны үқтым.

-СенОралғабарғасын,біразуақьгтдемалып,денсаулығыңцы 
түзеп ал. Ссдан соң жүмыс ізде, өз-өзіңе қара, шашыңцы бояп, 
тістеріңці дүрыстат, үстіңе жаңа киім алып, бойыңцы тік көтеріп 
жүр. Балдарың ескесін сені ездері-ақ іздеп кепеді. Тек сен 
мықты бопуың керек. Соңца ғана бәрі түзеледі,- деп апам оған 
өзақылында айтты.

- Айналайындарым, рахмет сендерге! Қызыма осыңцай 
сездер керек еді. Қызым еңці аман-есен епіне жегіп, өз-өзіне 
кепсе, Апланың сеңцерге нүры жауар,- деп рахметін айтып, апай 
қасымызда түра берді.Сагщен соң алысган түтінін будақгатып 
кележатқан пойызды көріп, апай мен келіншек пойыз тоқгайтын 
жолға қарай алқынып жүгіріп кетті. Біз де вагонымызға міне 
бастадық. Біраз уақьгттан кейін Ақгөбеден үзап та кеттік. 
Ваюнның терезесінен сайын даланың сүпупьнына қарап, 
ойланып отырдым. Терең ойға баттым. Көз алдымда болған 
оіфіға қүдды бір кинодағыдай епестеді. Әлгі кепіншектің маған 
соқтығысып қалуы, күтпеген жерден оны анамның жанынан 
көруім, оныңжылағаны, бізгө айтып берген басыңцағы жағдайы, 
оның бұдан кейінгі тағдыры мені қатты толғандырды.

Мен сол жылғы сапарымда теміржоп бекегіңце кездестірген 
бақьгтсыз келіншектің тағдырынан бұп өмірде қайырык/щы да 
қатігөзжаңцардыңбарекеніне, адамгвршілікпен имансыздықтың 
қатар жүретініне тағы да бір көз жеткізгөңцей болдым. Кейде 
Оралдың көшелерінде кепе жатып, сол кепіншекті көріл 
қалатыңцай айналама байыппен қарап, адамдардың жүздеріне 
үңілемін. Студенттік кезеңге қадам басар түсымда осыңцай 
оқиғаны көргенім алдағы уақытта өзіме сабақ бопып,” өмір” атты 
керуен жолында сан алуан тагдырдың бопатынын есіме сапат 
ыңцай.

АрайлымҒани,
«ФҚГ», 02205-топ

АНА Т ІЛ ІМ  -  А Л А ІІІЫ М ІІЫ Ц  АИБЫ ІІЫ
Дәл осындай атаумен қыркүйек айының 7 

жүлдызында, филология факультетінде жас ақындар 
мүшәйрасы өтті. 1-2 курс студенттері қатысқан жыр 
додасында 15 жас ақын бақтарын сынады. Жас 
таланттар сайыстың I кезеңінде тіл туралы өлеңдерін 
оқыса, II кезеңінде еркін тақырыпта өз жырларын 
көпшілікке паш етті. Жас ақындардың өз жандарынан 
шыққан жалынды жырлары көрермен қауымды ерекше 
әсерге бөледі. Дүркін-дүркін шапапақтар соғылып, «әй 
бәрекелді!» деген сөздер ақындарға шабыт сыйлады.

Жыр додасына жоғарғы курс студенттері Ж.Шынтаев, 
Ж.Болатбекұлы, Д.Шамұратов, А.Шығыров қазылық етті. 
Мүшәйра қортындысы бойынша I орын М.Ғилымхановқа 
бұйырды. Қ.Ақтілеу II орыннан көрінсе, Ж.Ықсанғалиев
III орынға түрақтады. Сондай-ақ Ғ.Жанар, Ә.Әзім, 
Н.Қуандықов, Г.Төребекова сынды студенттер әртүрлі 
номинацияларға ие болды. Поэзия кешіне куә болған 
студенттер қауымы риза күйде тарасты.

Ж.Болатбек,
филология факультетінің студенті

Өткенге келмейді жүгінгім, 
Мүңына малынған бүгін мың, 
Тарыдай тапқандап тастаған 
Тілімнің.
Бұрында болмаған күнім күн, 
Түндігі түріліп түнімнің,
Сүңқылы сыбырлай естілді 
Тірі үннің.
Арымнан алыстап азап кіл, 
Сіңіріп нүрды қыз, ғажапты үл 
... Аңқыған ананың сүтінен 
Қазақ тіл.
Сыбысы- Құдірет. Өрі -  кең, 
Босаған... Орын ап төрінен, 
Тірідей көмгенде, өзі аршып 
Көрінен...
Аңцыздап түрғанда далада үн, 
Сүрткен-ді... сапырып бар әлін, 
Дымқылдау топырақ қымтаған 
Жанарын.
Кеңцікте түншығып кермеп ем... 
... Мәңгілік жасайды жерде дөң, 
Сүрланып сұм ажал келгенде 
Өлмеген!
Шер басқан ел көңілі жоқ па аса 
Тең басқан қадамын топтаса 
Жерге аспан түседі Тіл -  ғұмыр 
Тоқтаса!

Талантқа тагылым

Марлен Ғ илымханов,
«ФҚТ», фил-13-топ

Маржан жырдыц 
дегдары

Көркем сөз, поэзия мен проза жанрларына арналған шарапармен қоса 
әдебиет саңпақгарына сазды кеш арнау- филология факультетіне сіңген 
дастүр. Факультетіміздің мадени өміріне тәлімі моп дүниелер есепей түскен 
академик Қажым Жұмалиев атындағы бірпестігі студенттерді белсеңцілікке 
баулуда. Бұп орайда бірпестікжетекшісі, профессор Шарабасов Серікқапи 
Ғабдешұлының бір езі -  бір академия іспеттес, ал оның озық ойлы 
шәкірттері қолға алған шарапар қашан да сәттілік биігіңце.

Қыркүйектің он екісі күні бірлестіктің әзірлеуімен көрнекті қазақ ақыны 
Қуаңцық Шаңғытбаевтың шығармашылығына арналған “Нұр қағып күннің 
көзінен...” тақырыбыңца адеби-сазды кеш ұйымдастырылды. Талімі таудай 
тәрбие сағатын өткізу бұп жопы “Филопогия: қазақ тілі” мамаңцығыңца 
оқитын 02305-топ студенттеріне (кураторы А.С.Қыдыршаев, сгаростасы 
Нәзік Ғазез) жүкгегщі. Хапық жазушысы, пәкгік пен сұпулықтың жыршысы 
атанған ақын Қ.Шаңғытбаевтың шығармашылық шеберханасымен 
жете танысу үшін 1992 жылғы университет түлегі, Ақгөбе қаласыңцағы 
Құдайберген Жұбанов атыңцағы мемлекеттік университеттің доценті, 
филопогия ғылымдарының кандидаты Өтеген Жақыпов арнайы 
шақырылды.

Университеттің ғалым-оқытушылары мен студенттері моп 
жиналған конференцзалында ақындығы көпке үлгі Қуан ағамыздың 
қамшыдай ғұмырына шолу жасапып, жалынды жырпарынан үзіңцілер 
оқыгщы. Әдеби кеш апғы сөзін филология факультетінің деканы, п.ғ.д., 
профессор А.С.Қыдыршаев бастап сейлеп, қуандықтанушы жас ғалым 
Өтеген Жақыповтың баяндамасы тыңцалды. Ғапым Шаңғытбаевтай 
шайырға қалай жопыққаңцығы, тамаша туыңцыларына талай 
топыққаңцығы, егщен ерек жаратылысына тамсанғандығы, өнеріне бас 
ие атын апашқа жар салғандығы жайыңца әдемі естеліктерді тізбектеді. 
Әдеби-сазды кешіміз 02305-топ студенті Ақбаян Таймұханованың 
орындауындағы “Көктем вальсі” әнімен әсерлене түсті. Әуеннен соң 02205- 
топ студенті Асылай Нарынбаева Қуан ағаның өмірдерегі шертілген баянын 
ұсыңцы. Шәкірттеріне шаттық сыйлай жүретін Серікқапи Ғабдешұпына сөз 
кезегі беріліп, қатысушылардың қапамгер турапы маліметтері толыға түсті. 
Кеш барысыңца «Музыкалық білім» мамаңцығының 1 курс студенті Едіге 
Шайдуллин авторцың алашқа атвқты ‘Тербепеді тың дала” әнін шырқап, 
кеш қонақгарының көңілін серпілтті. Иә, қазақ өлең өлкесінде Қуаңцық 
Шаңғытбаев поэзиясы өз агщына бір төбе. Гаухар сездерден тұратын 
ақын өлеңцерін АШьныров, Б.Қажымова, ӘАманжопов секілді І-ІІІ курс 
студенттері - керкем сез оқу шеберлері нақышына кептіре оқыды.ІІІара 
соңыңца кеш қонағы Өтеген Жақыповқа университет рекгоры, академик 
А.С.Иманғалиев атынан апғыс хат ұсынылып, студенттер естелік сыйлық 
сыйлады.

Қазақ әдебиеті әлеміңце тер теге еңбек еткен, епіне еңбегі сіңген ақын 
ағаны еске алу кеші естепік суретке түсумен жинақгагщы. Сөз соңыңца 
айтврымыз - ұрпаққа үлгі болған жаңцардың жақсылығын жария ету 
міңцетіміз. Оларды ұмытсақ - өшкеніміз, ұпағаттай білсек - ескеніміз. 
Жарқын студенттер барда жақсыларымыздың аты, ғалымдарымыздың 
хаты өшпесі анық.

Мөлдір Латифова,
«ФҚГ», 02305-топ

«Шешендік мектебі» (Школа ораторского исскуства»
- «Зсһооі о і огаіогу») жаршысының жауапты редакторы- 
А.С. Қыдыршаее, тілшісі - Арайлым Ғани ( 02205-топ, 
«ФҚТ»), Мөлдір Латифова (02305-топ, «ФҚТ»), Мөлдір 
Серікқали (02305-топ, «ФҚТ»), Жайнагүл Абылай( 02305-топ, 
«ФҚТ»мамандығы)
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ЖАЛЫНДА ЖАСТЬЩ ТҮЛІІЛІМвІМ
Күз айының алғашқы айы. Қыркүйек. Бұл ай -  барша студенттер үшін үлкен 

қуаныш мейрамы. Бір жылды артқа таетап, өздерін ересек сезінген студенттер 
үшін ең қайталанбас шақтардың бірі және бірігейі. Биыл 2015-2016 оқу жылына 
университетімізге жалпы 1500 етудент білім қуып ат арылтып келді. Бул 
көрсеткіш бурын соңды болмаған деңгей. Мұның өзі университетіміздің 
жоғарғы беделді,сапалы білім оқу орны екенін айқындайды.

Бұл орайда «Мәңгілік еп жастары -  
индустрияға» атты бағдарлама бойынша 
Отүстік Қазақстан облысынан 190 
серпіндік студенттер Орал қаласына білім 
қуып келді. Бүп бағдарпама екінші мәрте 
өз жемісін беріп отыр. Олар үшін барпық 
әлеуметтік жағдайлар қарастырылған. 
Мемлекеттік фант, жайлы 4 жылдық тегін 
жатақхана, обпыстық, респубпикапық 
додапар, арнайы тренингтер, моп 
кітапхана қоры сынды жағдаяттармен 
қамтамасыз етілген. 1 қыркүйек күні Білім 
күніне орай өткізілген шарада сөз апған 
универитет ректоры Иманғапиев Асхат 
Сәлімулы бірінші курс студенттеріне 
«қош келіңіздер»айтып, өзінің ыстық 
лебізін білдірді. Әрмен қарай «Назерке» 
хапық би ансамбпі адемі бимен дүйім 
жұртты таңқагщырды. Биылғы жылдың 
студенттік рекгоры «Жаратылыстану 
және география» факультетінің студенті 
Жүсіпқалиев Дулат университетіміздің 
білім көжиегіне тоқгалды. «Музыка және 
өнер» факультетінің студенттерінен 
қүрапған Қорған» тобы «Менің 
унверситетім» әнің нақышына келтіріп 
орындады. Сонымен қатар университет 
оқытушылары да сез сөйлеп, студенттерді 
қызу қүттықтады.

Биылғы жылдың 1-ші курс 
студенттерінен сүхбат алған болатынмын. 
Сопардың бірі «Жаратылыстану және 
география» факультетінің 1 курс студенті 
Қапиахметова Нұржанар.

- Сәлеметсіз бе, құрметті Нұржанар. 
Университетімізге қош келдіңіз. Бұл 
университетті таңдауынызға не 
мұрындық болды?

- Сәлеметсіз бе, Аида Жантурина. 
Рахмет. Бұп университетті таңдауым 
БҚО-ғы ең білікгі, ең сапапы ең үздік 
университет. Бұп оқу орны қызметке 
орнапасуыма топық сендіре алады. 
Себебі мемлекеттік оқу орны және білікгі 
ірі ғапымдар мен доценттер сабақ береді.

- Қала ортасына тез үйренсіп 
кеттіңіз бе?

- Иә, мен Жәнібек ауданы, Жақсыбай 
ауылынан білім қуып келдім. Орап қапасы 
мен үшін таңсық емес. Сол себепті тез 
үйренісіп кеттім.

- Сұхпатынызға рахмет. Білім 
көкжиегіңіз сарқылмасын.

- Сәлеметсіз бе, құрметті Естуров 
Қуат. Сіз «Физика және математика» 
факультетінің студентісіз. Бұл универді 
таңдау жасауыныздың мәні неде?

- Бұл универді таңдау себебім, Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
БҚО-дағы ең таңдаулы, білімді де білікгі 
кдарпарды дайыңдап шығаратын тарихи 
оқу орны. Оған қоса менің арманым осы 
универді таңдадым.

- Физмат факультеті несімен 
ерекшеленеді?

- БҚМУ-дағы физмат факультеті, осы 
оқу орнындағы ең үлгілі, ең тәртіпті, ең 
білімді факультеттердің бірі жэне бірігейі 
десем қателеспейтініме нық сенімдімін. 
Тек осылармен ғана емес басқа да түрпі 
шарапарда агщыңғы қатарпарда болумен 
ерекшепенеді.

- Кітапхана қорының ауқымы 
қандай екен?

- Кітапхана қорының ауқымына келер 
бопсам, кітапханада әр студентке керекті 
кітаптар жинақталған деп сенімді түрде 
айта апамын.

- Болашақ педагог ретінде 
ұстанымыныз қандай?

- Болашақ педагог ретінде ұстанымым, 
өзімнен кейінгі жас буынға үлгі болып, 
оқушыларды пайдалы, орынды заман 
талабына сай білім нәрімен сусындату.

- Өте тамаша. Рахмет. 
Республикамыздың ұлы математигі

болып қапыпттасуыңызға тілектеспін.
Салеметсіз бе, қідмепі Бенвсова 

Гүпжата Сіз ғыльмі география 
мамаңп>іън>цстуденіібап>пқабылдаңдр>і 
Бупокуорнынтаңрауыныздьцсебебі?

- 80 жылдан астам тарихы бар 
шаңырақ біраз түлектің тұсауын кесіп, 
қанатын қатайтып, білім мен ғылымның 
көгіне, жаппы өмір деген арманы кеп 
аспанға түлетіп ұшырғаны белгілі! 
Уақытпен сынапған сапапы университетті 
таңдауым, ең алдымен езіме және 
ұстаздар ұжымының біліктілігіне сенгенім 
деп білемін.

- Геофак қандай ерекшелікгерімен 
қуантады?

- Ерекшеліктерін дәл қазір деп басып 
айту қиын! Себебі мен қара шаңырақтың 
табапдырығын енді аттап жатқаннан 
кейін зерттеп, зерделеп, айналамды 
толық бағдарпап үлгермедім. Бірақ 
ерекшеліктері мен артықшлықгары көп 
екеніне күмән кептірмеймін.

- Грант иегері атану үшін мектептен 
алған білімініз көмектестіме?

- Мектептен апған білім әрине ең 
мықты іргетас! Алдымен ата-анамның 
берген тәрбиесі мен ұстаздар ұжымының 
жемісті еңбегі екенін жасырмаймын. Кеп 
көмегі тиді, елшеусіз десем де болады.

- Студенттік шақтың алғашқы 
күндері қалай өтіп жатыр?

- Таныс емес орта, мүлдем өзге 
жүйе, жер-жерден білім қуып келгвн жаңа 
достар. Өмірімде көп деген өзгерістер 
бопып жатыр, сонымен де ерекше.

- Көп рахмет сұхпатыңызға. Білім 
бәсекесінде алда болыңыз.

Педагогика факультетіне серпін 
бағдарпамасы бойынша келген 
студенттер де өз білім ерекшепіктерінің 
алдынғы қатарда екенін дәлелдеп 
үлгерген. Сопардың бірі Тұран Айдана.

- Сәлеметсіз бе; Құрметті Айдана, 
Ақ Жайық өңіріне қош келдіңіз. 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға» 
бағдарламасы бойынша қай облыстан 
ат арылтып, білім қуып келдіңіз?

- Мен Қызылорда обпысы, Жапағаш 
ауданы, Ақарық ауылынан кегщім.

- Бұп универді таңдауыңызга не 
себеп болды?

- Махамбет атындагы қара шаңырақта 
грант иеленуге көп мүмкіндік болды. Сол 
себептен деп ойлаймын.

- Рахмет. Педагогика факультетінің 
белсеңді студенті атанғайсыз.

-Сәлеметсобе, кұрметгі Елмугамбегова 
Динара. Сіз «Мекіепке дейінгі оқьпу жане 
тәрбиелеу» маманьщығыңда білім алып 
жатырсыз. Қай өңірден бопасыз?

- Мен Маңғыстау облысы, Ақтау 
қапасынанмын.

- М.Өтемісов атыңдағы БҚМУ-ін 
бұрыннан тандау жасап, соған қарай 
бет алдыңыз ба?

- Иә, мен мектеп кезінде Орал 
қаласында сапалы универ бар екенін 
біліп, қызығушылық білдіріп, Ұлттық 
бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, 
осы университеттің грант иегері атандым.

- Сәлеметсіз бе, құрметті Үзақбаева 
Ақгүл. Қай елді-мекеннен білім қуып 
келдініз?

- Қызылорда обпысы, Арап қаласынан 
келдім.

- Бұл оқу орнын таңдау себебініздің 
мәні неде?

- М.Өтемісов атындағы БҚМУ жоғары 
денгейде сапалы білім беретін, көпбейінді 
оқу орыңдарының бірі және бірігейі. Соп 
себепті таңдауымды дұрыс жасадым деп 
ойлаймын.

-  Үлкен рахмет сұхпатыныэға, 
біпім арнасында қалықтай беріңіз.

СТУДЕПТТЕР -  КОЛАШАҚ ЖАС МАМАІІДЛР
Студенттік өмір -  бұл адам өмірінің ең қайталанбас, ең орапмас шақгарының бірі. Бұл орайда біз 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандыгының 2-курс студенттері 1-курс студенттеріне 
арналған арнайы мерекелік кеш дайындадық.

Бұл мамандықбылтырғанаашылды. Соғанорай біз 
алғашқы түлегі боламыз. Топтағы жалпы 21 студентті 
үш топқа бөліп тастадық. «Семинар», «СРСП» және 
«Сессия». Тобымыздың старостасы Молдахмет 
Гүлжанат көркем сөз оқып, кешіміздің шымылдығын 
ашты. Әділ-қазылар алқасының құрамында 06201 топ 
студенттері: Надира Сақтапова, Нұрсая Ерханова, 
Аяда Қожабергенова және Аида Хасанова. Трейнинг 
алты турдан тұрды. 1. Топ құрамындағы қыздарды 
таныстыру 2. Көңілді сурет 3. Ситуациялық сұрақтар 
4. Қызықты тренинг 5. «Өзімді танимын» ойыны 
б.Шаттық шеңбері. Жарыс ез ерекшеліктерімен есте 
қалды. Өте қызықты болды. Бірінші курс студенттері

өздерін сан қырынан танытып үлгерді. Ситуациялық 
сұрақтарды эмоция, образ арқылы сомдап, сахна 
келбетін келтірді. Ал тренингтерде ыстық лебіздер 
білдірілді. Топ құрамында 10 серпіндік студент 
бар. Олар да ерекше қырларымен таңылды. Кеш 
қорытындысында «Семинар» 78 бапмен апға шықты, 
75,5 балмен «Сессия» тобы екінші орынды иеленсе, 
74 балмен «СРСП» тобы үшінші орынмен жарысты 
межеледі. Осылайша қыздардың арасында өткен 
бұл ашық тренинг жарысызмыздың берер тәрбиелік 
тағлымы мол деп ойлаймыз.

Самат Мөлдір
06201 топ студенті

ҚОС СТУДЕНТІМ ІЗ Ж Е Ң ІС П Е Н  ОРАЛДЫ

Педагогика факультеті соның ішінде «Дене шынықтыруды тербиелеу жене едістемесі» 
мамандығында білім алатын студенттеріміз қай жарыс додасында бопмасын өз жеңістерін 
республика және әлем деңгейінде мойындатып жүр. Солардың бірі 1-курс студенттері Қажиакбаров 
Шынғысжәне Ибат Ибраһим 11-13 қыркуйеккүндері Қостанай қаласында өткен республикапықәскери 
самбодан 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында Қазақстан Республикасының чемпионатында 62 
келі салмақ дәрежесінде 3-орынды межеледі.

-Сәлеметсіз бе, құрметті Қажиакбаров Шынғыс. 
Бұл спорт түрімен қай жастан бастап шұғылданып 
келесіз?

- Қайырлы күн, Аида Жантурина. Мен бұл спорт 
түрімен 10 жасымнан бастап шұғылданып келемін.

- Қостанай қаласынан апған әсеріңіз?
- Қостанай қаласынан үлкен әсер алдым. Өте 

қатты ұнады. Ең мықты деген спорт балуандары өз 
бақтарын сынады. Сол балуандардың құрамында 
біздер де болғанымызды мақтан тұтамын.

- Бұл жеңіске жетуге не себепкер болды деп 
ойлайсыз?

- Өзім осы спорт түрімен айналысып кележатқасын 
жарысқа барғанда мақсатым жеңіске жету болды. Сол 
мақсатым мені алға жетеледі.

- Рахмет сұхпатыңызға. Жеңіс төрін бағындыра 
бергейсіз.

- Сәлеметсіз бе, құрметті Ибат Ибраһим. Жаппы 
спорт өміріңізге өзгеріс апып келді ме?

- Жаппы спортқа кішкентай кезімде алып келген 
әкем еді. Әкеме деген алғысым мен рахметім шексіз. 
Әрине спортқа қатысып және одан респубпикалық 
дәрежедегі жетістіктерін болса көп жағдайда көмек 
болады ғой. Оқыған мектебімде, колледжімде 
жетістіктерім болатын, болашақта жұмысымда да 
көтерілуіме септігі тиер деп үміттенемін.

- Республикапық додада бәсекелестер көп

болды ма?
- Әрине, болды. Респубпикалық жарыс 

болғандықтан әр облыстыңжақсы деген спортшылары 
келеді. Жалпы төрт кездесу өткіздім. Айта кетсем, 
Қарағанды, Шымкент, Астана және Қостанай 
қаласының спортшыларымен кездестім. Жарыс 
жалпы жақсы деңгейде өтті деп толық айтуға болады.

- Болашақта бұл спорт түрін жапғастыра 
бересіз бе?

- «Шешінген - судан тайынбас» дегендей бала 
кезімнен спортпен айналысып, еңбектеніп келе 
жатқасын спортты тастайтын ойым жоқ. Болашақта 
әлем чемпионаттарында топ жарып, маған сеніп 
отырған отбасымды қуантып, ез елімнін атағын 
шығарып, көк байрағын желбірету осы спорттағы 
арманым.

- Көп рахмет сұхпатыңызға. Еліміздің байрағын 
желбіретіп, ән ұранын асқақтатып, патриот азамат 
болыңыз.

Осындай жетістіктеріміз көп болғай. Апдағы 
уақытта да спорт бағытындағы додаларымыз 
өз жемісін беретіні сөзсіз. Ол үшін адал еңбек 
пен қажырпы еңбек қажет. Салауатты Қазақстан 
бағдарламасын қолдайтын жастарымыз көп болып, 
әлем апдында еліміздің өрлігін асқақтата берейік...

Мәцгілік елдін мәцгілік 
ұрпағымыз!' ! ! !
Жаһандану етек алып жылжыды,
Көшін бастап алға қарай сырғыды.
Бар әлеммен бәсекелес халықпыз,

«Тек алға» деп ұран тастап шарпыды.

Ел тұтқасы -  бірлігімнің арқасы, 
Достықпенен жапғасады қарашы.

Нұр боп мына құйылады «Нұрлы жол» 
Нұрпы күнмен бар шуағын шашады.

Алпауытпыз, елу елдің бірінде,
Қыран құсым әуелейді көгімде.

Елтаңбам мен көк туым бар мәңгілік, 
Ұрпағыма сақтапады ертеңде.

Тілдескен Аида Жантурина.
«Мектепке дейінгі оқытужәне тәрбиелеу» 

мамандығының студенті

«Жайық жауһары» айдарының жауапты тілшісі Аида Хасанова
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Әдепсіз өскен студенттен, тәртіппен өскен тал жақсы. Тәрбиелі студенттағалы атпен тең. ¥лт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 

тұжырымдарына сүйене ой өрсек, ақыл -жастан, тектәрбиесі болсын делік. Дұрыстық- бұрыстықты білмеген жас адам азу 
үстінде болмақ. Демек, бүгінгі студентті -  ертеңгі кәсіби маманды ұлша тәрбиелесек -  ұл, құлша тәрбиелесек -  құл болмақ. 
Студентім-шәкіртім дейтін тәлімгер-ұстаз болмаса, «елім», «жұртым» дейтін тұлға қайдан шықпақ. Бұл ретте баулыған 
«қыранымыз» ой үдесінен шықпай жатса, ертеңгі күні өзгеге емес, өзімізге өкпелейік, ағайын! Асылы, жоғары мектептің 
жаны -  профессор-оқытушылар құрамы. Ғалым-оқытушысы қандай болса, университеті де сондай болмақ. Бізде студент 
керегін білетіндер көп те, істейтіндер аз-ау, сірә! Біздікі -  «білімі көп адам -  құралы сай ұста секілді: не істесе де, келістіріп 
істейді» деу ғана. Қымбатты оқырман, Сізді «Патриот» парақшасына үн қосуға шақырамын!

Уақыт-құдірет! Әр нәрсе уақытымен қызықгы. Жастық уақыт 
қадірін білмейді. Уақыт тас екеш тасты да тоздырады. Ап біздің 
кейбір ағайындар өз алтын уақытын түкке тұргысыз, магынасыз 
«тірпікпен» босқа оздырады. Мезгілі жетсе, мұз да ериді. Адамның 
қай ісіне де уақыт төрепік етеді. Демек, өткен күннен апыс, келер 
күннен жақын ештеңе жоқ. Өткен күнді қуып жетпесің де белгілі. Сол 
себептен де әр айдың аты басқа. Уақыт қадірін білгенге не жетсін, 
жас достар!

Әдет атаулы жас адамға жұққыш келеді. Ауру қапса да, эдет 
қапмайды. Түйе аптын артып жүрсе де, жантақ жеуін қоймайтыны 
содан. Түйе жантақ жеуді үмытса, тілі қышитыны содан. Таугекенің 
тауға шықпаса, түяғы қышитыны да содан. «Аттың сыры иесіне 
мәлім» дегендей, студенттің сыры тәлімгер ұстазға мәлім. Иә, 
жастық -  жалын кезең. Жастық -  мастық кезең. Жастықга бойыңа 
жақсы әдеттерді (ғадеттерді) молынан жұқгырғанға не жетсін! 
Жастыққа мастанып, құр босқа кеуде керіп жүргеннен сақгағай!

Қадірпі студент! Әрқайсыңыз өз тобыңыздың, факультетіңіздің, 
университетіңіздің, отбасыңыздың , епіңіздің шынайы патриоты 
болғайсыз! Туған жердей жер болмайды, туған елдей еп болмайды. 
Отанды сүю отбасынан басталады. Қарап отырсақ, I курста туған 
ауылымызды, үйімізді сағынамыз, тіпті қысқы каникулға дейін әзер 
шыдап, бауыр басқан босағамызды өлердей сағынып барамыз. 
Әркімнің ез жері, ез үйі жұмақ деген осы. Өз епіңнің иті де қадірлі. 
Туған жердің жуасы да тәтті.Туған жердің ауасы да шипалы. Бір 
ғажабы, төртжылдан кейін аяулы білім ордаң-университетіңці қимай 
тұрғаның! О, теңірі-ай десеңші! Біздіңше, елді сүю өз факультетіңці 
сүюден басталады. Құртақандай торғай да өз ұясын қорғамай ма?!

Жас дос! Биылғы оқу жылы да университетіміздің «Өркен» 
газетінің бетінен филология факультетінің «Патриот» жаршысын 
жариялауды жапғастырамыз. Газет қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
жарық кермек. Газетті факультеттің патриот студенттері әзірлейді. 
Мақсатымыз -  әрбір студентіміз ез тобының тірегі , факультеттің 
жанашыры болсыншы, мына күрдепілеу кезеңце жастарымыз 
салғырт, сыбай-сылтаң, бейқам жүрмесінші, қазіргідей қатерлі 
кезеңде қаперсіз қалмасыншы, ертеңгі ел тірегі ретінде қалыптасуға 
қажетті біліммен жан-жақгы қарулансыншы, тәрбие, өнеге, тағылым 
көрген текгі тұпға тұргысында сомдалсыншы деген ой дәнін 
шәкірттеріміздің кеудесіне сыналап егу.

Өнерпі де тапантты, арманшыл студенттер қауымы! 
Сіздердің бепсенді қодцауыңызды күтеміз. Қай істе де бірлесе 
көтерген жүк жеңіл.Үн қосыңыз, мәселе кетеріңіз, факультетіңізді,

мамандығыңызды мақганыш етіңіз. Сіздерді қашан да Исатай- 
Махамбет бабапар рухы қолдағай!

Уважаемые читатели! Душа и сердце высшей школы -  это 
профессорско-преподавательский состав. Статус университета 
зависит от его ученых -  преподавателей. К сожапению, у нас мапо 
тех, юо стремится найти подход к студентам и увпечь их научными, 
общественными депами. Мы можем лишь сказать, что «умный 
человек как глубокий овраг: за чтобы не взялся, все складно у него 
попучается». Да, воспитанный чеповек, что конь подкованный. Чем 
иметь депо с плохо воспитанным чеповеком, лучше иметь хорошо 
ухоженное дерево. Все интересно своей эпохой. Известно, что 
время и камни разрушает. Время настанет и лед растает, а депами 
человека управляет время. Нет ничего дальше вчерашнего дня, нет 
ничего бпиже завтрашнего дня. Поэтому каждый месяц имеет свое 
название. Вчерашний день и бегом не догонишь.

Дорогой друг! Болезнь проходит, а привычки остаются. И золото 
везущий верблюд колючку жует. Еспи вербпюд забудет колючку 
пожевать, у него будет язык чесаться. У горного козпа копыта 
чесаться будут, пока не заберется он на скалу. Нрав коня один 
лишь хозяин знает. Потому что молодость -  пламя, молодость
-  энергичное время, время буйства и порывов. Важно в период 
юности избавиться от плохих привычек и воспитывать в себе 
хорошие качества, которые будуг характеризовать вас всю жизнь.

Уважаемые студенты! Жцем вашей акгивной подцержки 
и хороших работ для публикации. Любой труд легне, когда 
работаем дружно, спаженно. Поднимайте на страницах газеты 
«Патриот» интересующие вас вопросы, пишите творческие работы, 
занимайтесь поиском тем и статей для газеты.

Оеаг геасіегз! А шеІІ-ЬгесІ тап із аз а шеІІ ир һогзе. А\л/еІІ-сагесІ Ігее 
із Ьейег (һап ап ІІІ-ЬгесІ тап. Еуегуіһіпд із сһагасіегігесі Ьу ііз еросһ. 
Үез, йте сіезігоуз зіопез. "Пте сотез ир апсі ісе теИз. "Пте сіеаіз даііһ 
тап’8 а(Гаігз. Тһеге із поіһіпд ^агіһег о  ̂уезіегсіау’5 сіау, Іһеге із поіһіпд 
пеагег о? (отогго\л/’з сіау. Тһаі із \л/һу еуегу топіһ һаз ііз пате. Үои 
сап’1 саісһ ир уезіегсіа/з сіау.

Оеаг ігіепсі! ІІІпезз зіірз адаау Ьиі һаЬІІз аге Іей. АпсІ еуеп іһе сат- 
еі сапуіпд доісі сһежз (һогп. № Іһе сатеі іогде(з (о сһеш №е Іһот, ііз 
іопдие шіІІ зсгеш. Соаі’з һооіз шіІІ зсгеш, ипііі іі сіоезп’1 сІітЬ іһе госк. 
Опіу №е отпег кпотз һіз һогзе’з һаЬііз, Ьесаизе іһе уоиіһ із Ііке а 
Яате.

Абат Сатыбайұпы Қыдыршаев
Құрметпен, филология факультетінің деканы

Үміт

Жүрегім
қалаған

мамандық

Ең қиын мамандық -  адам боп қалу.

Хосе Хулиан Марти

Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Әр адамның қанат 
жайған арманы бар. Арман адамды ұшар биікке самғатады, 
алға жетелейді. Арманым -  тіл маманы болу, филолог атану. 
Осы арман жетегімен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға 
түстім.

Бала күнімнен бастап ойымдағының бәрін қаламның ұшымен 
ақ парақ бетіне түсіргенді ұнаттым. ¥лт шешендігіне байланысты 
аңыздар мен этнографиялық әңгімелерді тұшына оқып, шежіреші 
ата-әжемнің жанынан шықпаушы едім. Олардың әңгімесін қалт 
жібермей тамсана тыңцайтынмын. Сол кезеңцер бала арманыма 
қанат бітіргендей.

Меніңше, филолог - кез-келгеннің уысына түспейтін, 
шыдамдылықгы, жігерлілік пен еңбекқорлықгы қажет етер 
мамандық. Аса мәнді рухани құндылық халық тілін көздің 
қарашығындай сақтар маман иелері де -  филологтар. Бүгінгі 
филологтарға жүктелер міндет жетіп артылады.

Бұл мамандықты таңцаудағы мақсатым -  ой еркіндігі мен 
шешен сөйлеуге қол жеткізіп, еліміздің мәртебесін көтерер 
филология ілімінің нағыз кәсіби маманы атану. Ата-баба асқақ 
арманының үдесінен шығып, туған тіліміздің құдіретін әлемдік 
деңгейде таныту.

*Хосе Хулиан Марти (1853-1895жж.) -  кубалық ақын, 
жазушы, қоғам қайраткері

Нарқыз Тұралиева,
ФҚТ мамандығы, фил-13-топ

Ф а к у л ь т е т  д е к а н а т ы  
к о н к у р с  ж а р и я л а й д ы

Филология факультетінің топ 
старосталарын конкурсқа қатысуға 

шақырамыз. Шарты:1. Топ студенттерінің 
сабаққа 100% қатысы (студенттік 
функцияны мүлтіксіз орындауы);
2. Үздік үлгерім үлгісін танытуы;

3. Топ студенттерінің белсенділігі 
(Көшбасшылығы, қоғамдық ортадағы
белсенділігі, мәдениеттілігі, езін-езі 
басқара білуі, т.б.) Жеңімпаз топ 
және оның старосталарының 

марапатталуы: Басжүлде: «Үздік 
академиялық топ» («Сенім тобы» - «Үздік 
көшбасшы») атағы беріледі. Бұған қоса 
бағалы сыйлық тапсырылады (әзірше, 
құпия). 1,11,41 орындар: Әрқайсысына 
бағалы сыйлықтар беріледі, арнайы 

сертификат қоса тапсырылады.
Р.8. Конкурсқа қатысқан әрбір белсенді 

старостаға арнайы сертификат 
беріледі.

Д е к а н а т  ф а к у л ь т е т а  
о б ъ я в л я е т  ко н к у  р с

Приглашаем для участию в конкурсе 
старост групп филологического 
факультета. Условия: 1. 100% 

посещаемость занятий студентами 
групп (безупречное выполнение 

обязанностей студента); 2. Лучший 
образец высокой успеваемости; 3. 

Активность студентов группы (лидерские 
качества, активность в общественной 

жизни, культура, умение управлять 
собой и т.п.), участие в общественных 
мероприятиях. Награждение групп 
и их старост: Гран-при: Звание 

«Лучшая академическая группа» («Группа 
доверия»- «Лучший лидер») и вручение 

ценных призов, а занявшим 1,11,III 
места будут вручены ценные призы и 

специальные сертификаты.
Р.З. Каждому старосте, принявшему 

активное участие в конкурсе, будет вручен 
специальный сертификат.

Деканат филологического факультета

вПатриотм жаршысының жауапты редакторы
-  А.С.Қыдыршаев, тілшілері -  Мөлдір Латифова, 
Зарина Рахметова («ФҚТ», 02305-топ), Наргиза 
Тұралиева («ФҚТ», фил-13-топ)



Спорт әлемі №8 (911) ңыркүйек Д015 жыл

ЖАРЫСТАР-ІІІЫІЗДЛЛУ МККТКБІ
Ұстаз ғүмыры көптеген қарбалас ізденістерге 

толы. Ол үшін асқан біліктілік, мол тәжірибе және 
кеп күш қажет. Осындай сындарды бағындырып 
жүрген Педагогика факультетінің оқытуышысы, 
педагогика ғылымдарының кондидаты, доцент 
Мухамбетчина Ақпима Габдиеловна 50 жасты 
еңсеріп отыр. Талай жылдар бойы сан мыңдаған 
шәкіртті қанаттандырып, қоғам арнасына 
түлға қатарына қосылуына өз үлесін қосты. 
Біз педагогика факультетінің оқытуышлар мен 
студенттер құрамы, шын жүректен туылған 
күнімен қызу қүттықтаймыз. Әрбір таныңыз нүрға 
толсын, жүрегіңіз имандылыққа тұнсын, көңіліңіз 
шырайлы, өміріңіз мәнді болсын. Қай кезде де 
қажырпы білімінізбен , мол тәжірибеңізбен көпке 
үлгі боп жүре берініз.

Елу деген еп сенімін ақтар кез,
Талай істі шаруа қып атқарар кез. 
¥лықталып әр тұстан еңбегіңіз, 
Шәкірттердің жемісін көретін кез.

Игі тілекпен: Педагогика факультетінің 
ұжымы және студенттері

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 1-курс сгуденттері 
арасындағы спорттық фестивальдің есебі 2015 
жыгщың 19 қыркүйек күні БҚМУ-дың спорт 
сарайыңда 1 -  курс студеттері арасыңда дойбы, 
шахмат, дартс және тогызқұмапақ ойын тұрперінен 
фестиваль өткізілді. Бұп жарысқа барпық 
факультеттерден 230 студент қатынасты. Жарысқа 
ДТ кафедрасы оқытушылары аділ қазылық етті. 
Фестивапь студенттердің бепсенділігініңарқасыңца 
жоғары дәрежеде өтіп, қорытындысында 
төмендегідей нәтмжелерге қол жеткізілді:

Дойбы
I орынға Ихсанғалиев Жеңісбек -филопогия 

факультеті
II орын Ашенов Мақсат- тарих.экономика және 

құқық факультеті
III орын Қобпанов Нұрбоп- тарих, экономика 

және құқық факультеті
Шахмат
I орынға Тауас Ернар-физика-математика 

факультеті
II орын Тажибаев Меңдіхан- физика- 

математмка факультеті
III орын Едіге Нұрпыбек- физика-математика 

факультеті

Дартс
I орынға Еслямгалиев Абулхайыр-мәдениет 

және өнер факультеті
II орын Кулбараков Асылан- физика- 

математика факультеті
III орын Хамидолла Қоңдыбай- тарих, 

экономика және құқық факультеті
Тоғызқұмалақ
I орынға Естуров Қуат- физика-математика 

факультеті
II орын Жұмапапиева Қарпығаш-филопогия 

факультеті
III орын Қожахметова Нұржанар- 

жаратылыстану-география факультетіне берілді

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер жарыс 
қорытындысы бойынша спорт клубының 
дипломдарымен марапатталды.

***
2015 жылдың 21-25 қыркүйек аралығыңда 

М.Өтемісов атыңдағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің спорт алаңыңда студенттер 
арасыңда шағын футболдан спартакиада өткізілді. 
Бұл жарысқа барпық факультеттерден 100 студент 
қатынасты. Жарысты ДТ кафедрасы оқытушылары 
ұйымдастырып, спартакиаданың жоғары дәрежеде

етуіне ұйытқы богщы. Қорытындысы бойынша:
1- орыңды Тарих, экономика және құқық 

факультеті;
2 -орыңцы Физика-математика факультеті;
3 -орынды Мәдениет және өнер факультеті;
4-орынды Педагогика факультеті;
5 -орынды Филопогия факультеті;
6 -орыңцы Жаратылыстану-география 

факультеті жеңіп агщы.
Үздік ойыншы болып 08302- топ студенті 

Каиров Ильяс;
Үздік қорғаушы болып Хайрушев Руслан;
Үздік шабуылшы бопып 11401 -топ студенті 

Қайыржанов Нұрпыбек танылды.
Жеңімпаздар мен жулдегерпер жарыс 

қорытындысы бойынша спорт кпубының 
дипломдарымен марапаттагщы.

***
12 қыркуйек күні шағын футбоп алаңыңца 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ Жастар даму 
орталығының ұйымдастыруымен ҚР Денсаулық 
күніне орай жатақхана студенттері арасыңца шағын 
футбогщан турнир өткізілді. Жарыста N21,2,3 
жатақхана студенттерінен кұрапған барлығы 12 
комаңца бақ сынады. Таңсәріден БҚМУ Спорт 
сарайына кепіп жеткен спортшы студенттер тиісті

хаттамаға тіркепіп, бой қыздырып, жаттығуларын 
бастап кетті. Барпық құрама кездесетін 
қарсыластарын анықгап апғаннан кейін, сагттанаты 
турде запға еніп, сап түзеді. М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ тәрбие бөлім жетекшісі А.С.Жақсығалиева 
студенттерге ізгі лебізін білдіріп, сәттілік тіледі. 
Аіркайық спорт клубының директоры М.А.Искаков 
ойынның ережесімен таныстырды. Осылайша 
төрешінің алғашқы ысқырығымен комаңцалар 
апаңның ортасына беттеді. Барпьны 12 команда 
өзара бақсынасты. Ойын қызық пен тартысқа 
толы өтті. Яғни, ойыншылар бірінен бірі аспаса, 
кем түспейтіндіктерін дәлелдеуге тырысып-бақгы. 
Финагщық бәсекеде №1 жатақхана студенттерінен 
құрапған «Чемпион» және №3 жатақхана 
студенттерінен құралған «Сарайшық» әдемі ойын 
үлгісін көрсетті. Нәтижесіңце, ең мықгы деп №3 
жатақхана студенттерінен құралған «Сарайшық» 
командасы жеңімпаз атаңцы. Жүлдегер 
команда Студенттер кәсіпсдағы ұйымының 
арнайы кубогімен, мадақгама қағаздарымен 
марапаттагщы.

М.А.Искаков
Спорт клуб төрағасы:

УРОКИ ЗДОРОВЫІ И СІІЛЫ
Культура начинается с отношения 

к самому себе, к своему физическому 
здоровью, уверены преподаватели 
кафедры физвоспитания. Считается, что 
урок физкультуры не столь важен. Но 
некоторые вполне здоровые представители 
рода человеческого из числа молодежи 
еще со школьной поры добывают себе 
медицинские справки, чтобы получить 
освобождение от занятий.

-И зря, - утверждают студенты, которые не 
только не пропускают занятий по физкультуре, 
но и находят в плотном графике учебы на 
своих факультетах, время заниматься почти 
профессионально спортом. -  Это не только 
здоровье, но возможность быть сильным и 
подтянутым.

Зап атлетизма, или тренажерный зал, 
которым руководит тренер по армрестлингу 
Шандостеги Асхат Турпанулы, создавался 
руками самих преподавателей кафедры 
физвоспитания. Зал никогда не пустует, 
заниматься приходят студенты со всех 
факультетов.

-Спорт высоких достижений -  это отдельный

разговор, но среди студентов мы развиваем 
массовый спорт. Здоровье начинается с 
правильного отношения к себе и соблюдения 
норм физических нагрузок. Мы не готовим 
специапистов-спортсменов, но стараемся для 
студента определить уровень физических 
нагрузок, - рассказывает Базартаев Тлек 
Абаевич. -  Физическая культура -  это часть 
общей культуры современного человека. 
Признаем, что культуры все меньше. Но тем 
более приятно узнавать об успехах некоторых 
наших ребят.

Кафедра физвоспитания является одной 
из старейших кафедр университета. Давно 
спожились хорошие традиции, хранителями 
которых являются конечно же ветераны, 
отдавшие преподаванию десятки лет. В их 
числе Кубашев Темирбулат Кубашевич, 
Жардемов Жубанышкали Садырович, Бекбаев 
Сатыбалды Шамранович. К ветеранам не 
причисляем, но уже имеют давний опыт работы 
Темиргалиева Марина Хамитовна, много лет 
руководившая кафедрой, Шандостеги Асхат 
Турланович, Джумагапиев Асхат Хамитович, 
Демченко Людмила Валерьевна, возглавившая 

в настоящее время кафедру 
и многие другие. Всего 21 
преподаватель, лаборант 
и секретарь составляют 
дружный коллектив со 
своими традициями, особой 
атмосферой теплоты, участия 
и здорового отношения кжизни. 
Ни одно массовое мероприятие 
не проходит без активного 
участия и организаторских 
способностей преподаватепей 
кафедры, будь то спортивные 
соревнования или
университетские или городские 
общественные акции.

ТрадиционныеСпартакиадапреподавателей 
и межфакультетские соревнования, которые 
организуются совместно с воспитательным 
отделом, дают возможность участникам оценить 
свои возможности, дарят хорошее настроение.

А между тем студенты радуют 
преподавателей физкультуры своими успехами 
в спорте. Руслан Азаматович Молдабеков 
представил студента 2 курса специальности 
юриспруденции факультета истории, экономики 
и права Даурена Кайруллина.

-Силовой гимнастикой я занимаюсь с 7 
класса, участвовал в школьных, районных 
соревнованиях дома в Аксае. Занимапся 
тяжелой атлетикой, занимал призовые места 
в обпастных соревнованиях. Позже увлекся 
новым для нас видом дворового спорта 
«Зігееі \лгогкоиЬ>. Поспе поступления в ЗКГУ 
занятия спортом продолжил под руководством 
своего преподавателя Руслана Азаматовича. 
А на летних каникулах принял участие в 
соревнованиях, посвященных 5-летию этого 
вида спорта, в спортзапе «У Темирлана» в 
Аксае и выиграп главный приз -  автомобиль. 
Моя будущая профессия не связана со спортом, 
но быть здоровым, выглядеть подтянутым, быть

сильным, мужественным -  это здорово!
Но спорт открыт не только дпя мужчин, 

не обходят стороной спортзал и девушки. 
На очередную тренировку пришли и 
третьекурсницы Алина Габдуллина 
(ФКИ, дизайн) и Асель Утепова (ФИЭП, 
международные отношения). Три раза в 
неделю с первого курса работают над собой 
в атлетическом зале и нисколько не жалеют о 
потраченном времени.

-Спортом студенты увлекаются еще в 
школе, и очень хорошо, что не оставляют спорт 
в университете. Дпя студентов открыты секции 
вопейбола, баскетбола, настольного тенниса, 
дзюдо, қазақ күресі , шашки, шахмакты и др. 
Спорт и физическая культура должны стать 

частью жизни каждого современного человека,
- уверен всемиуважаемый Жубанышкали 
Садырович Жардемов. - Спорт - это здоровье и 
всегда хорошее настроение.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДӘЛДІГІ ҮШІН АВТОР ЖАУАПТЫ. ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ ПІКІРЛЕРІ РЕДАКЦИЯ КӨЗҚАРАСЫН БІЛДІРМЕЙДІ.
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