
Мы -  студенты ЗКГУ!
В прекрасном зале здания «НурОтан» прошли самые, 

пожалуй, долгожданные торжества. Шесть факультетов ЗКГУ 
приняли в свои ряды новых студентов.

12 октября получили из рук 
старшекурсников Студенческий билет и 
символический Ключ кзнаниям первокурсники 
естественно-географического факультета 
и факультета истории, экономики и права. 
Среди почетных гостей в зале присутствовали 
наши прославленные ветераны. Халам 
Жумашевич Суюншалиев, вся послевоенная 
жизнь которого связана с родным вузом, 
вместе с первокурсниками был рад празднику. 
С поздравительной речью от имени ректората 
выступил первый проректор 3KlV, д.и.н., 
профессор Асет Сембаевич Тасмагамбетов. 
Он пожелал студентам быть достойной 
сменой нашим ветеранам.

13 октября дали Торжественную клятву 
верности родному вузу первокурсники 
филологического и физико-математического 
факультетов. Для приветствия студентов- 
первокурсников на сцену вышли актив 
студенческого самоуправления во главе 
со студенческим президентом, а также 
участники общественных, научных

объединений, спортивных секций и кружков, 
члены студенческого строительного отряда 
и «ЖасылЕл». От имени ректората новых 
студентов поздравил проректор по научной 
работе и международным связям д.п.н., 
профессор Гизатулла Имашевич Имашев. 
Он пожелал студентам, чтобы в их новеньких 
зачетных книжках были оценки только 
«хорошо» и «отлично» 14 октября чествовали 
первокурсников педагогического факультета 
и факультета культуры и искусств. Вновь 
звучали слова Клятвы и гимн студентов. 
Студенческий актив и гордость университета 
-  стипендиаты и спортсмены -  обладатели 
многочисленных наград соревнований 
республиканского и мирового уровня 
вышли поздравить первокурсников. Слова 
напутствия от лица ректората выразила 
проектор по учебно-методической работе, 
К.П.Н. Галия Кайда ровна Жусупкалиева. Быть 
уверенными в своих знаниях, трудиться и 
каждый день познавать новое пожелала 
первокурсникам в этот торжественный день

Галия Хайдаровна.
С концертными номерами выступали 

выпускники разных лет факультета культуры 
и искусств, выражая благодарность родному 
вузу.

Три дня прекрасных торжеств! 
Незабываемые номера артистов факультета 
культуры и искусств, веселые сценки от КВН- 
щиков. И за всем этим великолепием незримое 
руководство воспитательного отдела и

лично проректора по воспитательном 
работе и социальным вопросам, к.п.н. 
Туймеш Малбагаровны Даришевой. В
эти дни Туймеш Малбапаровна не говорила 
громких слов, но весь ее труд, ежедневный, 
без отсрочек и выходных, были выражены 
в достижениях ее воспитанников. И глядя 
на сегодняшних первокурсников, верится, 
что они станут верной сменой нынешним 
лидерам студенчества.

Абсолютный чемпион Президентских тестов
из ЗКГУ!

CUія спортсмена, десятикратного чемпиона РК по 
полиатлону стало традицией с каждых соревнований 
привозить медали победителя, и тем не менее, он не 
перестает удивлять. 2 бронзовые медали, 3 золотые и 
Золотая медаль абсолютного чемпиона по Президентским 
тестам - это удивительно даже для такого заслуженного 
спортсмена, как Владимир (Іеонидович Мельников.

Чемпионат Республики Казахстан по 
Президентским тестам состоялся в одном из 
старейших городов страны Шымкенте 26-29 
октября. В нем приняли участие 13 команд из
12 областей и г. Алматы. Каждая команда была 
представлена 18 участниками -  9 женщин 
и 9 мужчин по девяти возрастным группам, 
начиная с детей 9-12 лет и старше.

Преподаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания В.Л.Мельников 
выступал в самой, пожалуй, почетной группе
- 60+. Почетной и самой опытной, судя по 
количеству наград только за одни соревнования! 
Опыт жизненный и спортивный определен 
достижениями кандидат биологических 
наук, доцента ЗКГУ им. М.Утемисова. Его 
многочисленные спортивные достижения в его 
званиях. Он мастер спорта РК, десятикратный 
чемпион РК по полиатлону, Почетный деятель 
спорта РК, обладатель звания «Лучший 
преподаватель года-2013».

Президентские тесты являются 
показателем физического состояния человека, 
и по авторитетной оценке Владимира 
Леонидовича, его нормативы достаточно

высоки, для физически неподготовленного 
человека невыполнимы. Лишь при регулярных 
физических нагрузках участник может 
рассчитывать на выполнение нормативов.

В программе соревнований были 
представлены: метание снаряда, стрельба из 
пневматического оружия, плавание, прыжки 
в длину с места, спринт, кросс, силовая 
гимнастика. Определялся чемпион по каждому 
виду, а также абсолютный чемпион по 
результатам выполнения всей программы.

В.Л.Мельников завоевал 2 бронзы - 
плавание и прыжки в длину с места, 3 золотые
-  стрельба, метание, силовая гимнастика, 
по итогам -  первое место и Золотая медаль 
абсолютного чемпиона.

Как рассказал Владимир Леонидович, 
соревнования были организованы на высоком 
уровне. Для участников были созданы 
комфортные условия для проживания 
и отдыха. Общему хорошему настрою 
способствовал теплый мягкий климат южного 
региона страны. Соревнования проходили 
на лучших спортивных сооружениях г. 
Шымкента и при бурной поддержке зрителей. В 
Президентских тестах приняли участие свыше

200 спортсменов.
По словам чемпиона Мельникова, 

данное спортивное мероприятие является 
показателем политической сознательности 
народа, поскольку были инициированы по 
Постановлению Правительства РК от 2013 
года в целях государственной программы 
по оздоровлению населения. В Послании 
Президент Н.А.Назарбаев поставил цель 
довести занятие массовым спортом до 
30%, ответственность за выполнение этой 
программы возложив на акимов областей.

О необходимости и своевременности такой 
программы говорит еще одно наблюдение 
опытного спортсмена и ученого-физиолога. 
Количество ветеранов спорта, выполнивших 
нормативы на президентский уровень, 
значительно больше чем молодежи.

-Ничто не дается так просто и ничто не 
ценится так дорого, как здоровье человека. 
И эффективным средством оздоровления 
являются занятия физической культурой и 
спортом, - заключил В.Л.Мельников.

М.Джумагалиева
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С заботой о душе и верой в людей Жацалыктар
Литературоведческий турнир среди 

школьников, посвященный 110-летию 
великого русского, советского писателя 
Михаила Шолохова, прошел в Уральске 27-28 
октября. В нем приняли участие 20 команд, а 
это 100 учеников, представивших Западно
Казахстанскую область и приграничные районы 
Саратовской области. Россиской Федерации.

Команды состояли из 5 учеников 5 - 11-х 
классов. Знатоки и любители творчества 
Шолохова соревновались в пяти турах. В 1-ом 
туре, в котором участники писали сочинения, 
победила 11-классница Асият Хасинова из 
Каратобинского района ЗКО. По словам члена 
жюри, которое составили преподаватели кафедры 
русской филологии ЗКГУ им. М.Утемисова, к.п.н. 
К.Т.Утегеновой именно письменные работы 
учеников поразили своей глубиной и невероятной 
тонкостью раскрытия темы и идеи проведения 
турнира.

Во втором туре проводилось тестирование на 
знание текстов произведений Шолохова. Третий тур
-  поездка в поселок Дарьинск, в музей М.Шопохова.

В четвертом туре участники проводили 
литературоведческий анализ произведений. Пятый 
тур представлял собой домашнее задание в форме 
инсценировки, где школьники блеснули своим 
артистическим талантом.

Победителями в командном зачете стали 
участники команды из СОШ №38 г. Уральска.

-В целом турнир произвел радостное 
впечатление. Мы набподали грамотное, думающее 
молодое поколение. Среди участников увидели 
много детей, чьи ответы заставляют испытывать 
гордость. Они любят и читают классические 
произведения! -  порадовалась КТ.Утегенова.

О глубине размышлений школьников говорят 
строчки из их письменных работ.

«Сложно описать на бумаге все те чувства, 
которые испытываешь при чтении этого романа 
(«Они сражались за родину»), и я тебе советую 
обязательно прочитать его на досуге...» - 
обращается автор сочинения к читателю из 
будущего.

«Все привыкли. Что открытия бывают в 
науке, технике, но я думаю, и в литературе они

встречаются на каждом шагу. В каждом писателе 
человек находит для себя что-то близкое своему 
миропониманию. И Шолохов стал для меня таким 
открытием».

«Если считать, что великая русская 
литература -  одна большая историческая и 
художественная книга, то Михаил Шолохов 
является ее главным героем... .Одной из главных 
тем Шолохова была человечность. Скажите 
мне, люди, насколько мы сейчас храним свою 
человечность? Или не любая божья тварь 
человечнее нас в наш век?»

«Алешкино сердце. Именно Алеша должен 
быть нашим идеалом в этой жизни. Его 
непомутненное, чистое сердце, его добрая, 
безукоризненная душа. В таких качествах 
нуждается всяк и каждый. Ведь ничто не 
испортило его люовь к окружающ им: ни голод, 
ни бедство, ни побои. В нашем обществе таких 
проблем, как голод, рабство, бедство нет. Но 
это не значит, что мы, люди, должны забывать о 
самых светлых чувствах и поступках, на колюрые 
способны наше сердце и наша душа».

За активное участие в агитационно
пропагандистской работе среди молодежи по 
программе «Мәңгілік ел жастары - индустрияга» 
Серпін-2050 КГУ «Жастар орталығы» областное 
управление образования, молодежной политики 
и развития языков Южно-Казахстанской области 
вручило Благодарственные письма сотруднице 
Центра карьеры Аяжан Дамбусиновой и 
преподавателя кафедры русской филологии 
филологического факультета Айгуль Дускапиевой.

АДамбусинова и АДускапиева с 
профориентационной акцией посетили 16 районов 
ЮКО.

*  *  *

Юбилейным знаком к 550-летию Казахского 
ханства были награждены почетные граждане 
Западно-Казахстанской области. В их числе 
преподаватели ЗКГУ им. М.Утемисова, внесшие 
посильный вклад в развитие исторической науки, 
воспитание молодежи.

13 октября в творческом центре им. К. Мырзапи 
заместитель акима ЗКО Бахтияр Макен вручил 
юбилейные знаки преподавателям и сотрудникам 
ЗКГУ к.и.н. Х.Ж.Суюншапиеву, к.и.н., профессору 
П.РБукаткину, к.ф.н., профессору С.Г.Шарабасову, 
к.и.н. Ж.Ж.Жаксыгапиеву, Р.Хапелову.

16 октября состоялась видеоконференция «Евразийский союз: гуманитарное сотрудничество 
и тенденции восприятия евразийской интеграции общественным мнением стран-участниц». 
Инициатором проведения мероприятия выступил Фонд поддержки научных исследований 
«Мастерская евразийских идей» (г.Саратов, РФ) при участии Информационно-аналитического 
центра «Евразия-Повопжье», Научно-образовательного центра изучения стран СНГ и Балтии 
Института истории и меящународных отношений Саратовского ГУ им. Н.Г.Чернышевского. в 
видеоконференции приняли участие Самарский ГУ (РФ), ЗКГУ, ЗКАТУ, ЕНУ (Астана), ученые 
Армении и др.

На конференции были обсуждены 
вопросы развития евразийской интеграции, 
информационного сопровождения проекта 
ЕАЭС, гуманитарного сотрудничества стран 
ЕАЭС, тенденции восприятия евразийской 
интеграции среди общественности.

ЗКГУ им. М.Утемисова представила научно
экспертная группа, в которую вошли историки, 
политологи, экономисты, социологи, философы, 
в том числе П.А.Добряев, к.п.н. О.В.Юров, 
д.п.н. В.Ю.Сапов, д.э.н. Л.И.Мергапиева, к.э.н. 
Г.Н.Сулейменова и др.

Данная конференция подтверждает мысль 
о том, что страны соединяет сотрудничество 
регионов. И такое сотрудничество возможно 
уже сейчас в сфере образования. Пример 
тому двудипломное образование вузов. 
Идея евразийства должна формироваться в 
молодежной среде посредством организации 
школы экономических экспертов.

В своем выступлении к.э.н. Л.И.Мергалиева 
высказалась о защите интересов 
производителей.

- Для Казахстана характерно, что три 
последних года неуклонно падает объем 
экспорта -  до 78,2 млрд. долларов США в 2014 
году, что значительно ниже уровня 2011 года. 
Открытие границ в ЕАЭС, девальвация рубля, 
вступление Казахстана и России в ВТО, падение 
стоимости сырой нефти на мировых рынках 
-  все это негативно отражается на динамике 
экспорта. В 2015 году данная тенденция 
имеет место продолжение. Для успешного 
функционирования новых союзов необходима 
экономическая устойчивость и равноправность, 
соблюдение национальных экономических 
интересов всех участников, при данных 
условиях в перспективе возможно получение 
взаимного дополнительного экономического 
эффекта от интеграционного сотрудничества 
стран ЕАЭС.

О плюсах и минусах интеграции высказалась 
к.э.н. Г.Н.Сулейменова:

- ЕАЭСявляется необходимым инструментом 
противовеса мировому финансовому кризису. 
Его деятельность направлена на солидарность

стран участников для принятия мер против 
кризиса, пример тому ЕС. В свою очередь, 
создание ЕАЭС имеет свои плюсы и минусы. 
Например, Киргизстан является крупным 
логистическим центром китайского товара, 
что чревато демпингом китайской продукции 
на всю территорию СНГ. Беларусь имеет свою 
специфику развития финансового рынка. 
Финансовый рынок у них закрыт, потому что 
государство ориентируется на собственные 
внутренние источники финансирования. Плюсы 
ЕАЭС заключаются в том, что продукция 
будет конкурентоспособная, создадутся новые 
предприятия, новые рабочие места, инвестиции, 
увеличится количество налогоплательщиков, 
что естественно положительно повлияет на 
выполнение социальных программ Казахстана.

О создании надгосударственных 
организаций, предложенном российскими 
коллегами, по словам к.п.н. О.В.Юрова, для 
нашего общества говорить еще рано. Для нас 
важна стабилизация экономики. Необходимо 
развивать гуманитарное сотрудничество между 
рядовыми гражданами стран ЕАЭС.

Для проведения идеи евразийства 
необходимо учесть тот факт, что при 
положительном восприятии казахстанской 
элитой интеграционных процессов в бизнес- 
сообществе не все преисполнены оптимизма, 
считает П.А.Добряев. «Что думают рядовые 
граждане -  вот вопрос». Роль здесь играют и 
языковая среда, и образование.

-Очень важно знать, как реально относится 
к евразийской интеграции молодёжь, т.е. та 
категория граждан, которая знает о советском 
интернационализме, самом Советском Союзе 
только, так сказать, понаслышке. И если что- 
то знает о советском (и досоветском) периоде 
отечественной истории, то часто воспринимает 
«советский интеграционный проект» весьма 
искажённо, через призму таких больше 
идеологических, чем научных концептов, как 
«российский колониализм», «коммунистический 
тоталитаризм» и пр. Поэтому, для того, чтобы 
иметь достаточно объективные, полные и точные 
сведения об отношении граждан стран-участниц 
ЕАЭС к интеграционным процессам, выявлять 
те или иные тренды, характеризующие это 
отношение, необходимо проводить совместные 
социологические эмпирические исследования в 
этой области.

Подводя итоги конференции, участники 
пришли к выводу о необходимости более 
активного обсуждения вопросов интеграции. 
В рамках консорциума необходимо 
формирование экспертного сообщества, цель 
которого -  готовить молодежь к евразийству.

*  *  *

15-16 октября в Уральске прошли XII 
международные Надировские чтения по проблеме 
«Энергосбережение и альтернативная энергетика 
в нефтегазовом комплексе», в которой приняли 
участие ученые, общественные деятели Казахстана 
и России. В рамках конференции звания Почетного 
профессора ЗКГУ был удостоен Айтимов Аксерик 
Сариевич, ректор КазИИТУ. Мантию профессора, 
а также удостоверение вручил ректор ЗКГУ им. 
М.Утемисова, академик, д.п.н. АС.Имангапиев.

В учебном корпусе факультета истории, 
экономики и права при участии кафедры 
всемирной истории и СПД прошла передвижная 
выставка «Немцы Казахстана», организованная 
по линии АНК. Выставка создана по инициативе 
Ассоциации общественных объединений немцев 
Казахстана «Возрождение» при полной поддержке 
Посольства ФРГ в Астане. История и культура 
немцев Казахстана с XIX века по настоящее 
время представлены в контексте истории страны 
в 15 частях с иллюстрациями, историческими 
документами и разъяснениями.

*  *  *

29 октября в Алматы состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей республиканского конкурса на 
соискание студенческих стипендий Фонда Первого 
Президента -  Лидера нации. Победителями 
были признаны студенты ЗКГУ им. М.Утемисова 
Аксана Жумабаева (филологический факультет), 
Алтыншаш Курманиязова (естественно
географический факультет). Ежегодный конкурс на 
соискание студенческих стипендий, проводимый 
Фондом, нацелен на выявление в молодежной 
среде талантливых и целеустремленных 
личностей.

*  *  *

31 октября прошла встреча студентов 
с председателем Республиканского
Организационного совета по внедрению 
Государственной программы «Мәңгілік ел жастары 
-  индустрияга «Серпін -  2050» МААбеновым. С 
приветственной речью выступил первый проректор 
ЗКГУ им. М.Утемисова, д.и.н. А.С.Тасмагамбетов.

М.А.Абенов рассказал студентам о главной 
цепи данной программы. Новая образовательная 
программа «Серпін -  2050» нацелена на снижение 
безработицы среди молодёжи и восполнение 
кадров. На обучение по специальной квоте в 
ЗКО прибыли студенты из Алматинской, Южно
Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской 
областей. Программа предусматривает вопросы 
медицинского обслуживания, проезда студентов и 
последующего трудоустройства выпускников.

Ғ ы аы м и  кецесте Ректорятто
М.ӨтемІсов атындағы Батые Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 2015 жылдың 26 қазанындағы ғылыми кеңесінде 
университеттің 2015-2016 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
мен 1-курс магистранттарының диссертациялық зерттеу 
жұмысының тақырыбы және ғылыми жетекшілері бекітіліп, 
филология факультетінің деканы А.С.Қыдыршаев, тарих, 
экономика және қуқық факультетінің деканы Г.И.Нестеренко, 
педагогика факультетінің деканы Г.А.Ерғалиевалар
аккредиттеуге ұсынылған мамандықтардың өзін-өзі бағалау 
есептерімен және сыртқы сарапшылардың келуіне дайындық 
барысымен таныстырды. Сонымен қатар әйелдер арасында 
еркін күрестен республикалық турнирде I орын алғаны үшін дене 
тәрбиесі және спорт мамандығының 1-курс студенті Тарабрина 
Татьянаға I дәрежелі диплом табыс етілді.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
2015 жылдың 19 қазанындағы ректоратында үздіксіз білім беру 
орталығының жетекшісі И.М.Ломоносовтың «БҚМУ профессор- 
оқытушылар қүрамының біліктілік арттыруы және ұздіксіз білім беру 
орталығының жұмысын ұйымдастыру туралы», СМЖ бөлімінің аға 
сарапшысы Б.Б.Жұмағалиеваның «ІшкІ аудит қорытындылары мен 
2015-2016 оқу жылына СМЖ құжаттарын дайындау» туралы есептері 
тыңцалып, 21.09.2015 ж. ректорат шешімінің орындалуы қабылдау 
комиссиясының жауапты хатшысы А.С.Аманбаев пен жоо-дан кейінгі 
дайындық бөлімінің жетекшісі Ж.К.Тастаевапардың «2015-2016 оқу 
жылына бакалавриат пен магистратураға қабылдау қорытындылары және 
Phd докторантураға бөлінген мақсатты орындардың игерілуі туралы» 
есебінің қаулысы бекітілді. Ақпараттық технологиялар орталығының 
жетекшісі Д.Ғ.Ғабдуллаев ұялы телефонға арналған «Кесте» электронды 
сабақ кестесінің түсаукесерін жасады.
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Ү с т а з - цпы есім
М.Өтемісов атындағы Батые Қазақстан мемлекеттік университетінің мұражайында 

дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы, самбо күресінен КСРО спорт шебері, 
ардагерлер арасындағы Әлем Чемпионатының 2 мәрте қола жүлдегері- Бекбаев 
Сатыбалды Шамранүлымен «¥стаз-ұлы есім» аттыкездесу кеші болып өтті.

Кешті «Педагогика және психология» 
мамаңцығының

2 - курс студенті Жакупова Мөлдір жүргізді.
Ұстаз-ақылдың, үлкен ұсгамдылықгың, 

мейірімдіпіктің, адамгершілік көзқарастың иесі. 
Егер әр адамның жүрегінде ізгілік сәулесі болса, 
ол- ұстаздың еңбегі. Дүниеде адамды тәрбиелеп, 
азамат атандырганнан артық абырой мен құрмет 
жоқ, ендеше бүкіл ғұмырын ақиқат пен жалғанды, 
өмір шындьнын табуға арнайтын адамдар 
бопады. Ол адамдар- ғалымдар. «¥стаз бопу -  
бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты, 
шым-шытырығы моп рухани жан дүниесіне үңіле 
білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикапық 
өнер -  ол данапықты жүректен ұға білу болып 
табылады» - деп В.А.Сухомлинский айтқандай, 
бар өмірін білікті де білімді шәкірттер дайындауға 
арнаған кештің қонағы -  Бекбаев Сатыбалды 
Шамранұлының өмірбаяны және еңбек жолымен 
қысқаша таныстырылды..

Бекбаев Сатыбалды Шамранұлы 1954 ж.т. 
Орап обпысы, Жымпиты ауданы, Қызыл ту 
ауылыңда дүниеге келгвн. Сатыбалды Шамранүпы 
Бекбаев дене тәрбиесі кафедрасына 1982 жылдан 
бастап оқытушы ретінде жумысқа апынады. 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дағы жалпы еңбек

өтілі -  33 жыл. Сатыбапды Шамранұлы Бекбаев 
«Самбо» күресінен ҚСРО спорт шебері. 1990 
жылдан бастап Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің тапапкерперді қабылдау 
комиссиясының мүшесі. Сатыбалды Шамранұлы 
Бекбаев Қазақстан Респуликасының Туризм және 
спорт министрпігінің «Құрмет грамотасы» және 
бірнеше рет обпыстық спорт комитеті, университет 
ректораты атынан диплом, грамоталармен 
марапатталады.

Дене тәрбиесі кафедрасының тәрбие 
жұмыстарына және «Жаратылыстану -  
математика» факультетінің спорттық іс -  
шараларына жауапты тұлға.

Самбо күресінен облыстық және 
респубпикалық жарыстардың жүлдегері. 2011ж. 
23-26 қазанда Чехияның Прага қаласында 
өткен самбодан Әлем Чемпионатына қатысып, 
жүлделі 3-ші (68 кг.) орын және 2012ж. ардагерлер 
арасында Түркістан қаласында самбо күресінен 
өткен республикалық чемпионатқа қатысып, 1-ші 
орын иеленген.

БҚМУ-дың қыздар арасындағы «Дзю-до» 
күресінің жаттықгырушысы. ІІІәкірттері қала, 
облыс, республика жарыстарына қатысып, 
жүлдегер атанып, жетістіктерге жеткен.

(А.Орынғалиева КР спорт 
шебері, АГорбунова 
хапықаралық спорт 
шебері нормапарын 
орындады).

2011 ж. 8-16 мамыр 
аралығында Түркістан 
қаласыңца өткен
студенттердің жаэғы 
универсиадасына самбо 
(қыздар) күресінен БҚМУ 
командасымен қатысып, 
жалпы 16 команданың 
ішінде 10-шы орын 
иеленген.

С а т ы б а л д ы  
Шамранұлы бірнеше оқу- 
әдістемелік құралдары 
мен алеюронды оқу 
қүралдарының авторы, 
ұстаэға университет 
тарапынан 2010
2011 оқу жылындағы 
ғылыми-зерттеу және 
тәрбие жұмыстары 
бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін 
алғыс жарияланған. Тәуепсіздікгің 20 жылдьны 
қарсаңыңда ұстаз оқытушылар мен студентжастар 
арасында дене тәрбиесі және бұқаралық спортты 
дамыту мен салауатты өмір саптын насихаттауға 
зор үлес қосқаны үшін Қазақстан Респубпикасы

Білім және ғылым министрлігі, ¥лттық ғылыми- 
пракгикапық дене тәрбиесі ортапығының «Курмет» 
грамотасымен марапатталады.

Сатыбагщы Шамранұлы Бекбаев әр кез 
университетте ұйымдастырылып өткізілетін 
спорттық іс-шарапардың белортасынан табыпады.

Э листада оқы и ж үр , талай  
қ азақ  бал асы ...

Академиялықутқырлықбағдарламасы-бұл білім алушылардың, оқытушы-зерттеушілердің 
білім апуға немесе зерттеу жүргізуге байланысты өз ЖОО-да кредиттік жүйеге негізделген білім 
беру бағдарламасының міндетті қайта сынақган өту тәртібіне және ережеге сәйкес семестр 
немесе оқу жылына белгілі академиялық кезеңге өтуі.

Сырлы да сырбаз өнер иесі
Қазан айының 28 жулдызында Махамбет Өтемісүлы атындағы мүражайда «Талбесік» 

атты М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Мәдениет және 
өнер» факультеті «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының оқытушысы, Қазақстан 
Республикасының Суретшілер және Еуразиялық Дизайнерлер одағының мүшесі, «Мәдениет 
саласының үздігі» төсбелгісінің, «Тәуелсіз Қазақетанға -  20 жыл» мерекелік медапінің иегері, 
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік стипендия иегері 
Қуандық Насихатулы Мәдіровпен кездесу кеші өтті.

Кеш барысында ұстаздың 
тағылымды өмірі жайлы 
видеоролик көрсетіліп, соңы 
концерттік бағдарламаға 
ұласты. Бұл кездесуде 
Қуандық Насихатұлын
суреттшілігінен өзге ақындық, 
компазиторлық қырынан да 
тани түстік. Кеш соңы ұстаз 
бен студенттер арасындағы 
емен-жарқын әңгімеге
ұласты. Қуандық Насихатұлы 
Мәдіровті мерейлі 50 жасымен 
құттықтай отырып, сегіз 
қырлы, бір сырлы өнер иесіне 
зор денсаулық, отбасына 
амандық, шығармашылығына 
толағай табыс тілейміз!

Фариза Канафина,
мәдениет және өнер 

факультетінің 
1-курс студенті

Наш Ерсултан!

Академиялық ұтңырлық бағдарламасы - 
М.Өтемісов атыңдагы Ы^/ІУ-дың дамуының негізгі 
басым бағыттарының бірі. Қазіргі таңда университет 
жақын және алыс шетеццегі 50-ден астам ЖОО-мен 
байланыс жасайды.

Негізгі мақсат - еуропалық қазіргі заманғы 
үлгілерді ескере отырып, педагогикалық білім 
берудің ұлттық жүйесіңцегі негізгі бағыттарын 
айқындай түсу. Елбасының Жогщауына сәйкес, 
білім беру жуйесін жаңғырту, атап айтқанда, қазіргі 
заманғы әдістеме мен технологияларды енгізу, 
педагогтардың сапалық деңгейін көтеру.

Осы мақсагта академиялық утқырлық 
бағдарпамасы аясында 10 студент Қалмақ 
автономиялық респубпикасының астанасы Элиста 
қаласында орналасқан Ресей Федерациясының 
үздік ондығына енегін, 45 жыгщық тарихы бар 
Б.Б.Городовиков атындағы Қалмақ мемлекеттік 
университетіңце білім алып жатырмыз.

Мүнда мүхит асып, жаһанның жауһар білімін 
жинауға келген студенттер саны өте көп. 38-ден 
астам өзге ұлт өюдцері, соның ішінде Қазақстаннан 
48 студент түрақты білім алуда.

Бұп университете көгттепен шаралар өтіп 
түрады. «Қүтты қонақ келсе, қой егіз табады» 
демекші, біз қос бірдей мерекенің куәсі болдық. 
Бірі -  Б.Б.Городовиков атыңцағы Қалмақ мепекеттік 
университетіне 45 жыл топу мерейтойы бопса, 
екіншісі -Хапықаралық Форум.

Алдымен Қалмақ және шығыс филологиясы 
факультетінің қалмақ әдебиеті және журналистика 
кафедрасының ұйымдастыруымен керемет кеш 
өтті. Мұнда қалмақ тілінің шығу теркіні, қалыптасуы, 
қазіргі деңгейі туралы моп мағлұмат агщық. Қалмақ 
тілін қазіргі таңда үлкеңдер, аға буын өкілдері ғана 
біледі, ал жастар жаіы (басым кепшілігі) бұп тіпде 
сейлей де, жаза да алмайды екен. Дәл осы уақытта 
егеменді епімнің тіліп түсер темірдей тегеурінді, 
саф алтыңцай таза, дауға салса алмастай қиған, 
сезімге салса қырандай қалқыған, өмірдің кез-келген 
орайыңца әрі қару, әрі қалқан болған әрі байыргы, 
әрі мәңгі жас, отты да ойлы ана тілімің барына, 
оның азаттығына және өз тілімізде еркін сейлей 
алатындығымызта ішімнен «тәубе!» дедім...

Тағы бір мерейлі мереке - Халықарапық 
Форум. Форумда әр ұпт екілдері ездерінің ұпттық 
тағамдарын әзірлеп, форумга келген қонақтарга 
тағамдарынан дәм татқызды. Одан әрі салтанагты 
кешке ұласты. Кеш шымылдығы сахна төріне 
Б.Б.Горрдовиков атыңдагы ҚалмГУ-да білім алып 
жатқан студенттердің өз епінің байрақгарын алып 
шьнуымен ашылды. Одан эрі Қалмақ автономиялы

р е с п у б л и к а с ы н ы ң  
басшысы АМ.Орпов 
Б.Б.Городовиков атындағы 
ҚалмГУ-да оқып жатқан 
студенттерге, форум 
қонақгарына «қош кедцің» 
айтып, елдер арасындаты 
достънымыз ешқашан 
үзілмеуін, берік бопуын, 
Элиста қаласы қашанда 
«достық қаласы» болып 
әрқайсымыэдыңсанамызда 
мәңгілік жаңғырып
тұрғанын қалайтындьнын 
және адал достық пейілін 
білдіріп, жігер берепік алғы 
сөзін жолдады. Келесі 
болып Б.Б.Городовиков 
атындағы ҚалмГУ ректоры 
Б.К.Салаев, Бенин
Респубпикасының епшісі 
АГ.Качофа, Джибу™ 
Респубпикасының епшісі 
Мохамед Апи сез кезегін 
алып, Қапмақ автономиялы 
р е с п у б л и к а с ы н а ,  

Б . Б . Г о р о д о в и к о в  
атындағы ҚалмГУ үжьімына алғыстарын бігщіріп, 
арадағы достық жібінің берік бопуын опарда 
құптайтындықтарын ризашылықпен жеткізді. 
Бұп форумға келген қонақтар қатарынан қара 
шаңырақ М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дан ғылыми 
жүмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректоры, п.ғ.д., Ғ.И.Имашев пен мәдениет 
және өнер факультетінің деканы М.И.Исатайұлын 
кездестіріп, бір марқайып қагщық.

Форумда тәжік, турік, уйғыр, қырғыз, қалмақ 
сынды ұпт өкілдері ұлттық билерін мың бүрала 
билесе, қытай, моңғоп, үнді, қазақ халқының қыз- 
жігіттері тамылжыта әедерін шырқады.

«Бәрін айтта, бірін айт...» Қазақстан атынан 
Б.Б.Городовиков атыңдағы ҚалмГУ-дың студенті 
Нурсултан Аймұқашев шьнып, қазақи рух пен 
жігерге топы әнін шырқағанда көрермендер қосыла 
аітгып, тіпті өзге ұгтт өкілдері сезіне түсінбесе де 
ән ырғағына қосылып, тербеле би биледі. Ал 
нағыз қазаымыз шыққанда керермен қатарында 
сгтырган біздің «төбеміз көкке бір епі жетпей қалды» 
десем артық айті^аным бопмас. Тіпті қазақтың сол 
сахнаны мойындатқаны соншалық бәрі орнынан 
тұрып, қошеметтерін аямай, залды жаһ«ғыртып 
әкеткен қол шапалақтарымен алаш журтына деген 
ризашыпықтарын айтлай-ақуқгырды.

Әрел кекбайрапзінжепбірегесахнаға көтерілген 
уақьгтта кек аспанмен тілдескен, қанатын еркін 
қаідан қыран құсты көріп, елдігіміз, тәуепсіздігіміз, 
азаматтънымыз арқасында қияға еркін самғап 
бара жащан қазақ халқын, қазақ жастарын көз 
алдыма елестеттім. Қуаныштан кезіме еріксіз жас 
та үйірілді...

Академиялық ұщырпық багдарпамасы 
студенттерге шетепде білім алуға толық мүмкіңдік 
береді. Сонымен қатар, өзге егщің тіпін, мәдениетін, 
әдебиетін, сапт-дәстүрін, адет-ғурпын үйренеміз. 
Мунда өзге ұлт өкідцерінен көптеген достар тагттық, 
үйренгенімізде, үйренеріміз де кеп бопды. Осындай 
мүмкіншілікке ие бопып бір ай жарым көлеміңце 
шет егще жүріп білім алуымызға себепші болған 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ужымына агнысым 
шексіз. Мәңгілік егщің мәңгілік ұрпағы ретіңде аз 
да бопса шетепде жүріп жинақтаған тәжірибемді 
алға қарай жегігщіріп, елімнің болашағы 
багдарпы, келешегі кемеп бопуы жопында талмай 
еңбектенемін деп уәде беремін.

Ақсана Жумабаева, 
М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың қазақ mini 

мен әдебиеті мамандығының 3-курс студенті

Жизнь сама указывает, где чей шесток. 
И это получилось с молодым талантливым 
молодым человеком, который живет и 
творит вместе с волшебной музыкой. Ведь 
музыка -  это источник радости многих 
лщдей, она приносит радость и теплоту не 
только окружающим людям, но и прежде 
всего самому себе. Каждый из нас будет 
счастлив от того, что может подарить людям 
сказочную любовь, море положительных 
эмоций, безмерное счастье и хоть на 
миг заставит забыть о своих проблемах, 
невезениях и скучных дел. Как говорил 
выдающийся композитор, знаменитый 
Дмитрий Шостакович, «любите и изучайте 
великое искусство музыки. Оно откроет 
вам целый мир высоких чувств, страстей, 
мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. 
Благодаря музыке вы найдете в себе 
неведомые вам прежде силы. Вы увидите 
жизнь в новых тонах и красках».

Простой аульный парень благодаря 
своему 1% таланта и 99% трудолюбия и 
упорству, покорил нашу прекрасную страну 
и стал известным, всеми любимым певцом- 
музыкантом. Ерсултан родился в 1994 году в 
далеком поселке Жанибек. Им сейчас гордится 
не только Жанибек, но и вся наша область. Еще 
со светлого детства, с шести лет, он увлекается 
музыкой и выступает на сцене. Он имеет 
необычный голос, широкий диапазон, обладает 
высоким чувством юморам и артистичностью. 
Уже со шкального времени он удостоился 
многих областных наград, стал дипломантом 
республиканских авторских и вокальных 
конкурсов.

После окончания школы Ерсултан был 
уверен, что свяжет свою будущую профессию с 
музыкой, попытавшись выиграть грант. Даже и 
эта неудача не оттолкнуло его от специальности 
музыканта. Так как силу дает ему музыка. 
Ерсултан не жалеет, что все-таки стал 
выпускником нашего любимого университета и 
что учился в факультете культуры и искусства, 
так как преподаватели дали ему многого. 
Благодаря своему Учителю, кандидату 
педагогических наук, Нагимовой Мендыганым 
Мергенбаевной, он достиг многих вершин и 
узнал, что такое настоящая музыка. Жаль, что 
ее сейчас нет с нами.

-  Ровно год назад я приехал в южную 
столицу, в Алматы, в погоне за мечтой. Сейчас 
же в недоумении, что Фортуна сразу улыбнулась 
мне, и я участвую в Мега-проекте. Теперь я 
думаю: долго она будет улыбаться?

В настоящее время Ерсултан Жумабаев 
принимает участие в уникальном, 
захватывающим шоу-проекте «Жанды 
дауыс», где показывает хорошие результаты, 
став финалистом. Все мы болеем за него от 
всего сердца и с радостью выражаем свое 
восхищение таланту.

Мы желаем ему творческого взлета и всегда 
с радостью его ждем в родном университете и 
родном Уральске.

Айша Кемешова,
студентка первого курса, 

ФИЛ-12, «Филология: русский язык»



N29 (913) казан 2015 ж ы л

Сағна күткен  
Алты н к үз

Күз айы -  сан мыдаған жапырартардың жерге шашылып, табиғат анасының қүлпырып, 
сән салтанат сапатын кезі. Осы үш ай небір түрлі қызыққа бөленіп, бақтарымыз жеміс- 
жидектер мен көкөністерге толып, асыр салатын шадыман шақ. Педагогика факультетінде 
31-інші қазан күніңде «Алтын күз» кеші болып өтті.

Бұл кеш жылма-жыл болатын дәстүрге 
айналған іс-шаралардың бірі. Бұл жылғы Алтын 
күз де өз ерекшелігімен тәнті етті. Себебі әр 
топтан жұп-жұп қатысушылар қатысты. Соған 
орай бір ұл және бір қыз таңдап апынды. 
Таңыстыруды эр топ өз қалауынша таңыстырып, 
арнайы бейне роликдайындады. Сонымен қатар 
сұрақ жауап айдарында мүдірмей жауап берген 
қатысушылар өз білім деңгейлерін көрсетті. 
Ал пародия жанрында Бүркіт пен Аишаны 
сомдаушылар өте үздік шықты. Қатысушылар 
өз өнерлерін ортаға салып, биден шашу шашты. 
Парижден келген дизайнерлер өздерінің күз 
айына арналған жаңа топтамаларын апып 
шықты. Бірінен бірі озады. Әділ-қазыларға да 
баға беру де оңайға соқпады. Әділ-қазылар 
құрамында факультетіміздің деканының 
орынбасары Ойлыбаева Лаура Нұрболатовна, 
студенттік деканымыз Серікбаева Жансая және

ҮСТАЗ АТЫ -  6UIK ӘРІ, МӘНГІАІК
әдістеме мамандығы 1 курс студенті 
Кузербаеваның Айғанымның
орындауында «Мүңайма» әні 
шырқады.

¥стаз деген -  жарық күні 
ғаламның,

¥стаз деген -  анасы ол 
адамның.

Бүкіл әлем мойындайды 
еңбегін,

Сен де одан адам болып 
жаралдың.

Келесі сөз кезегін дене тәрбиесін 
оқытудың теориясы мен әдістемесі 
кафедра меңгерушісі педагогика 
ғылымдарының кандидат, доцент 
Роза Набиевна апды. Кейін дене 

тәрбие кафедрасының меңгерушісі доцент 
Марина Хамитқызы сөз сөйледі. Педагогика 
және психология кафедрасының меңгерушісі, 
педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
Жаннат Ысмағүлқызы және жалпы педагогика, 
психология және өзін-өзі тану кафедрасының 
меңгерушісі, оқытушы, магистр Айгул Абайқызы 
құттықтау сөз кезегін жалғады. Әрммен қарай 
«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 
мамандығының 1 - курс студенті Кичатова 
Маринаның орындауында «Ерке сылқым» 
күйін орындады. дене шынықгыру және спорт 
мамандығының 1 - курс студенті Жасуланов 
Асхат «Даридай» әнімен кеш шымылдығын 
асқақтатты. Кеш шымылдығын «Педагогика 
және психология» мамандығының 1 курс 
студенті Жанаева Таңшолпанның орындауында 
«Мерекем» әнімен жабылды.

Аида Хасанова,
06201-топ студенті

¥лылықтың уйытқысынан жаралган, 
Өнегеңнен барпық шәкірт нәр алган.

Шапагаты шуақ сепкен устаздар, 
Өздеріңнен бастау апар бар арман.

Шынымен де ұстаз деген -  қайтанбас 
түлға. Әрбір дана да, әрбір пенде де 
үстаз алдынан өткен. Осы орайда 
педагогика факультетінің студенттерінің 
үйымдастыруымен «Үстаз аты -  биік әрі, 
мәңгілік» атты мерекелік шара болып өтті.

Алғашқы сөз кезегін алған факультетіміздің 
деканы Ерғапиева Гүлжан Алғазықызы 
үстаздар қауымын қызу қүттықгады. Әлеуметтік 
педагогика және өзін -  өзі тану мамандығының
1 - курс студенті Никитенко Елена « ¥стазым » 
әнін тамсандыра шырқады.

Сіздерсіздер бүгінгі үлықпандар,
Мың жасаған үрпақпен үлық жандар.
Қарттар тарих, қазына, ел қазығы,
Ей, адамзат, осыны үмытпандар.
Бастауышта оқыту педагогикасы мен

Аваіі жаққан в ір  сәупе с ө н б е с ін

Абай Қүнанбаев -  алаштың ғасырда бір 
туар асыл перзенті. Даралығы мен ақындығы 
күллі әлемді мойындатып, өз туындылары 
әлем тілдерінде аударылған болатын. Биыл 
міне, Абайдың 170 жыддығы. Осыған орай 
факультетіміздің арасында Абай оқулары 
болып өтті.

Шараны ұйымдастыруға мұрындық болған 
факультетіміэдің тілшісі, жас ақын Аида Хасанова 
болатын. Ол өзінің «Кәусар» үйірмесіңдегі 
студенттерді әдебиет әлеміне баулып жүр. 
Абай оқулары екі бағытта болып өтті. Бірінші, 
Абайдың өлеңцерін жатқа айту болса, екінші 
бағыты Абайға арнау. Міне, осы аталмыш 
бағыттар арқылы студенттер ез бақгарын 
сынады. Абайды сүйетін жас патриоттар епдік 
рухын көтеріп, ез белсенділіктерін танытты. 
Жаппы біздің факультетте әдеби бағытқа ерекше 
қарайтын студенттер қатары зор. Абай оқуларын

Қ Ч Ж Ж Ы Қ Ж А У

^3C ,ijpM 6m m i (^ Ю о н н о т  0 £ с м а в у м В н а 1

Сізді туған күніңізбен шын жүректен 
құттықтаймыз! Осы қуанышты күні сізге зор 
денсаулық, көңілінізге ғұмыр бойғы көтерінкі 
көңіл-күй және бақыт тілеймін... Аспаныңыз 
ашық, жүзіңіз жарқын, шаттық-қуанышыныз мол 
болсын. Жұлдызыныз жоғары, еңбегіңіз бағалы 
болып, мәртебеңіз биіктей берсін. Отбасыңызға 
береке-бірлік, шаттық-қуаныш тілеймін. Аңсаған 
арманыңыздың асуларына жете беріңіз.

Педагогика факультетінің ұжымы 
және студенттері

«Дене шынықтыруды оқыту әдістемесі және 
спорт» мамандығының 2 курс студенті Қадыров 
Дәулет болды. Сайыс қорытындысы бойынша 
бірінші орынды «Қарақат», екінші орынды 
«Қызыл өрік», «Laimon» тобы алды. Ал белсене 
қатысқан «Банан» тобы да номинация иегері 
атанды. Қатысушыларга арнайы дипломдар мен 
сыйлықтар тапсырылды. Осындай мерекелік 
шараларымыз ез ерекшелігімен есте қалды. Бұл 
шараларды ұйымдастырған факультетіміздің 
белсенді студенттерін де атап өткен жен. Алтын 
күзіміз жарқын, Елдігіміз ынтымақты болғай...

Аида Хасанова,
«Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 
мамандыгының студенті

АЛТЫ  АЛАШ ТЫ  
МОЙЫНДАТҚАН ҮЛЫ АБАЙ
Абай десе айтуға сез жете ме?
Дара тұлға көңілге саз келе ме?
Бес күндік бұл фәнидің жырын жырлап, 
Бұл әлем мойындады көңілдене.

Алашқа мәңгі өшпес от сыйлады, 
Жауһары жарқыраған жыр сыйлады. 
Есімі күллі қазақ аузында жүр,
Әнекей, жас бала да шабыттанды.

Сонау бір кезеңдерді айтып өтті, 
Әділдік, шыншылдықты жырлап кетті. 
Ғылым мен ақыл, қайрат толық үстап, 
Жүректің көңіліне сырлап кетті.

Кішкене ғұмыр кешіп, көп қалдырды, 
Артынан мәңгі өшпейтін сөз қалдырды. 
Қайтапанбас мәңгілік түлға болып,
Қапа берер тарихта бұл есімі.

Есімі мәшһүр болған бар алашқа, 
Сауап қылды әрдайым барша жұртқа.

Өлеңмен өрнектеді өмір сырын,
Кім жетер мәңгілік ұлы ақынға?!

Орақ тіл, көсем сөзді дара түлға, 
Заманынан озып бір шықты алға. 
Бұл заманғаәділетті ой тастады, 
Сөз бен сөздің арасын дүр қопсыта.

Өмірдің әділетсіз түстарына,
Үңіліп қарай білді әрқашанда.
«Халқым, жұртым» деп ылғи тебіренді. 
Арыстандай тулайды шабыттана.

Ақынның аты өлмес, рухы елмес,
Жапынды жырларының дәмі кетпес. 
Қазақитың бас ақыны, ұлы ақынның, 
Мәңгілік ешпей тұғын тілі өлмес.

Аида Хасанова,
«Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» мамандыгы

X III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА»

Самара, 2015 года

Конференция прошлана базе Самарскогообластногоинститутаповышения квалификации 
и переподготовки работников образования (СИПКРО) при поддержке Министерства 
образования и науки Самарской области, Института возрастной физиологии Российской 
Академии образования, Института питания Российской Академии наук, Международной 
ассоциации школьных психологов, Автономной некоммерческой организации «Консорциум 
«Международное Партнерство».

жатқа айтып, сынга түскендердің қорытындысы 
бойынша ¥зақбаева Ақгүл III орын, Жайымкулова 
Ақнұр II орын, Джакасова Алтынай I орын, белсене 
қатысқаны үшін Сақгапова Надира марапаттапды. 
Ал Абайға арнаудан III орын Туребекова Жанар, II 
орын Жетписова Ұлдана және I орын Жарылғас 
Гүлжанат еншіледі. Осылайша сайысымыз өз 
мәресіне жетті. Жаппы биылғы бірінші курс 
студенттері өз белсенділіктерімен көзге түсіп, 
топ жарып, факультетіміздің атын шығарып жүр. 
Болашақта белсенді студенттеріміз көп бопып, 
епдігіміздің рухани құндылығын және әдебие 
мүрасын бағалап жүре берсін деген сенімдемін. 
Абайдың тілін қадірлейік, абайдың ұлылығын 
дәріптейік, Абайдың шыншылдығын ту етейік...

Тулегенова Сымбат,
06201-топ студенті

Лидером конференции являлся 
доцент ЗКГУ им. М. Утемисова, к.б.н. В.Л 
Мельников.

Открыл работу XIII Международной 
научно-практической конференции
«Здоровое поколение -  международные 
ориентиры XXI века» Васильев Владимир 
Викторович, кандидат исторических наук, 
доцент, ректор Самарского областного 
института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
(СИПКРО), Самара, Россия.

С приветственным словам в адрес 
гостей, участников и слушателей 
конференции выступили: Минияров 
Валерий Максимович, доктор
педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогической 
психологии СФ ГБОУ ВПО МГПУ г.

Самара, Россия
Жабин Александр Петрович, 

доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук, профессор, 
президент Самарского государственного 
экономического университета, г. Самара, 
Россия.

С докладом «Здоровая нация -  
успешное государство» на пленарном 
заседании выступил Мельников 
Владимир Леонидович, кандидат 
биологических наук, доцент Западно
Казахстанского университета имени 
Махамбета Утемисова, лауреат 
Золотой Европейской медали в области 
образования, обладатель звания «Лучший 
преподаватель Вуза Казахстана» г. 
Уральск, Республика Казахстан.
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БҚМУ - менц бодашагым!

Болашаққа жетелеп, алда арман,
Балалық шақ бүгінде артта қапған. 
Самғаймыз біз сан тарау тараптарға,
Бата алып, қадірлі устаздардан,
- деп он бір жыл білім алған аптын ұя 

мектебімізбен қоштасып, студенттік өмірге аяқ 
бастық.

83 жылдан астам тарихы бар М.Өтемісов

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде білім алу арман болған еді. 
Талайдың таңдайын қақтыратын таңғажайып 
студенттік дәуренімнің дәл осы университет 
қабырғасында өткенін мақсат етіп, осы кұнге 
жеткеніме қуанамын.

Тәуелсіз елдің еркін өскен уланы ретінде, 
қасиетті қарашаңырағымыздың есігін ашқаннан 
кейін өз университетімнің туын желбіретіп, 
сонымен қатар факультет абыройын 
асқақтатқым келеді. Бул тек менің ғана емес, 
биік белестерден тайсапмай тек алға умтылатын 
әрбір студенттің арман- мақсаты деп білемін.

Қазан айының 14 күні «Мәдениет және 
өнер», «Педагогика» факультеттерінің 2-курс 
белсенділерінің уйымдастыруымен «БҚМУ
-  менің болашағым» атты студенттік қатарға 
қабылдау кешін тамашалаған болатынбыз. 
Жаңа толқын I-курс студенттеріне арнапып 
түсірілген «Өмір кітабының жаңа парағы» 
атты видеороликтен студенттік өмірдің мәні 
мен мазмүны туралы қанық ой түйдім. Ерекше 
ұйымдастырылған концерттік бағдарламаны 
тамашалап, біраз талант иелері барына 
көзім жетті. Арман баспалдағына жаңадан 
қадам басқан жас буынға кеш сөзсіз ұнады. 
Қорыта келгенде, «Мәдениет және өнер» 
факультетінің басшылығына және керемет кеш 
ұйымдастырған белсенді студенттерге апғыс 
білдіріп, толағай табыстар тілеймін!

Абылқайыр Еслямғалиев,
КДР-11, 1-курс студенті

М а х а м Б е т  ш ы гар м ап ар ы  -  
намы с qasb inb i

«Бүкіл XIX ғасыр әдебиетінде қимыл мен күрес жырын Махамбеттей ғып 
жырлаған өзгеше ақын болған емес. Алды да, арты да бір өзі сияқты», - дейді 
дарабоз жазушы, қарымды қаламгер М. Әуезов.

Ерлік пен намысты, ар мен ужданды 
ту еткен Махамбет шығармалары - ұлы 
азаматтың ұрпағына қалдырған өшпес мұрасы. 
Жапындаған жас ұрпақгың ендігі мақсаты-бойға 
рух, ойға жігер қосар, намысты қайрап, ұжданды 
ұлықтар осынау жауһар жырлардың кейінгі 
ұрпаққа аманат болып жетуі және қазіргі таңцағы 
маңыздылығын арттыру. Осыған орай мәдениет 
және өнер факультетінің ұйымдастыруымен 
қазан айының 22-ші жұлдызында «Махамбет 
шығармалары -  намыс дабылы» атты 
салтанатты кеш өтті.

М.Өтемісұлының өлендері мен әндерін 
дәріптеу, сонымен қатар асқақ ақын рухын 
таныту мақсатында ұйымдастырылған кеште 
жігерлі жыр, әсем ән мен өнегелі кешке сусаған 
көрермен қарасы кең болды. Универитетімізде 
Махамбеттің ақындық, батырлық, адами 
қундылығын әспеттеу аясында өткен айлық 
іс-шараның қорытынды концертіне ұлағатты 
ұстаздар, студенттермен қатар ЖШО өкілдері 
де қонақ болып қатысты.

¥лттық рухты асқақатататын өрелі

ар жанарды  жаулаған -  
ЖАИДАРМАН!

жырпарды филология және мәдениетжәне өнер 
факультетінің студенттері асқан шеберлікпен 
көпшілікке усынды. Кеште сонымен қатар жүрек 
қылын қозғап, бойға куш-қуат берер Махамбет 
әндері орындалып, күйлері шертілді.

Махамбет тұпғасын буқараға айқын көрсетіп, 
өнегелі өмір жолы мен халық азаттығы үшін 
күрескен көтерілістерін дәріптер бейнефильм 
ұсынылды.

Қажыр-қайраты мол ақынның азаматтық өр 
рухына тағзым, батырлығына қурмет ретінде 
оның жас ізбасарлары Махамбет жырларындай 
отты жолдардан сыр шертіп, өне бойларын 
жарып шыққан өлеңцерін оқыды.

Жалпы бул кеште әр көрерменнің жігері 
жанып, намысы қайрапып, ереуіл атқа ер салған, 
егеулі найза қолға алған, қарапайым халық үшін 
суға түсіп, отқа куйген Махамбеттей батырдың 
биік рухына тамсанып, шығармаларынан қуат 
ала білді.

Сара Нурғапиева,
мәдениет және өнер факультеті, 

БД-11 - топ студенті

Мәдениет және өнер факультетінің 2 
-курс белсенділерінің уйымдастыруымен 
университетімізде жайдарман ойындары 
оздырылып келеді. Ойынға барлығы 
8 команда қатысты.Олар: Мәдениет 
және енер факультетінің студенттерінен 
қуралған «Сіздер үшін» және «Мұрагер», 
Жаратылыстану факультетінің «Геофак», 
Филология факультетінің «Талант» және 
«Күлкі сыйлар», жайдарман командалары, 
Педагогика факультетінің «Қажымуқан 
суретін көргендер», жайдарман
командасы, Тарих.құқық және экономика 
факультетінің «БҚМУ тарихы» жайдарман 
командасы, Физика-математика
факультетінің «Физмат» жайдарман 
командасы мен қонақ ретінде қатысқан 
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық 
колледж «Космос» жайдарман командасы. 
Айтулы университеттің түкпір-түкпірінен 
топ жарған өрендердің барлығы дүбірлі 
додаға үміттерін үкілеп, үздіктерін алып 
келгендері анық көрініп турды.Әдеттегі 
әзіл-сықақ ойындары жеңіл сөзге 
беріліп, арзан ойды оранып тұратын 
болса, бұл жолғы 1/8ойыны мүлде басқа 
бағытта болды. Санамызға «КВН» деп 
сіңген жайдарман ойындарын Мәдениет

және өнер факультетінің студенттік 
деканы Рахимов Оралхан жүргізді. 
Факультетаралық жайдарман лигасының 
директоры Ғумар Ақжан мен университеттің 
тәрбие ісі жөніндегі жетекшісі 
Жақсығалиева А.С., студенттік ректор 
Жүсіпқалиев Дулат пен Орал қаласының 
Жайдарман лигасының директоры Қанат 
Досмұхамедов жайдарманшыларға
әділ баға беріп, қазылық етті. Ниет етіп 
келген командалардың ішінде оймақтай 
ойымен, утымды әзілімен.сүбелі сөзімен 
журтшылық жадында қалған ерекше топтар 
бәсеке шартына сәйкес келесі 1/4 ойынға 
өтіп, бірі ойынды осы жерден тоқтатты. 1/4 
ойынына 6 команда өтті. Жайдарманның 
ертеңі саналатын командалар 14-қараша 
күні 1/2 финалдық ойынын көрсетеді.

Университет студенттері! Сіздерді 
14-қараша күні өтетін 1/2 финалдық 
жайдарман ойындарына шақырамыз.

Арайлым Жақсылықова,
мәдениет және өнер факультетінің

2 - курс студенті, 
студенттік деканның 

«Ғылым ісі» жөніндегі орынбасары

С туден ттік  қ ұр ы л ы с ж а са ғ ы  -  
ең б ек т ің  б а ст а у ы

Студенттік қурылыс жасағы -  бул студенттердің өздігінен еңбектеніп, еліміздің өркендеуіне 
өз үлестерін қосып, түрлі достар тауып, олармен қарым -  қатынасты нығайтудың бірден -  
бір жолы десем артық айтпаған болар едім. Студенттік ңурылыс жасағының Орал қаласында 
қурылғанына биыл 14 жыл. Келесі жылы, яғни 2016 жылы студенттік қурылыс жасағы өзінің 
15 жылдығын атап өтпек. Студенттік қурылыс жасағы жыл сайын жалғасып келе жатырған 
үрдіс деуге де болады. Міне, осы үрдістен шеткері қалмай университетімізден еріктілер тобы 
жинақталып, студенттер арасынан командирлер мен сарбаздар таңдапып ағымдағы жылы 
жаз айларында студенттік қурылыс жасағының тағы бір жылын артқа тастады.

Студенттік құрылыс 
жасағында жылма -  жыл 
мәдениет және өнер 
факультетінің студент

жастары нәтижелі 
жумыс атқарып 
келеді. Осы орайда 
факул ьтетім ізден
15 студент 
с т у д е н т т і к  
қурылыс жасағына 
қ а б ы л д а н д ы .  
Ф а к у л ь т е т  
ж і г і т т е р і н і ң  
қ а ж ы р л ы 
е ң б е к т е р і н і ң  
а р қ а с ы н д а  
қазан айының
16 жулдызында 
«Студенттік құрылыс және жастар 
еңбек жасақтарының» III еңбек 
маусымының жабылуы аясында 
өткізілген шарада «Намыс» 
қурылыс жасағы «Үздік жасақ
-  2015» аталымын жеңіп алды. 
Факультетіміздің студенттік деканы 
Ғұмар Ақжан Джамбулұлы «Үздік 
командир -  2015» дипломымен 
және төс белгісімен марапатталды. 
Қаберов Дархан Қадерулы мен 
Жумашев Әлібек Серікүлы адал 
әрі нәтижелі еңбектері үшін 
“Алғыс хатпен” марапатталып, 
арнайы сыйлықтарға ие болды.

Біздің факультетіміздің жігіттерінің қолынан 
тек ән айтып, түрлі аспаптарда ойнау ғана 
емес, сонымен қатар қолдарына күрек 
алып студенттік қурылыс жасағында да 
үздік еңбектің үлгісін керсетті. Факультет 
жігіттеріне алдағы уақытта шығармашылық 
табыстар және үлкен көлемдегі жетістіктер 
тілейміз. Университетіміздің жауырыны 
қақпақтай, екі білегі тоқпақтай жігіттері 
азаймасыні

Таулина Зарина Батырқызы.
Мәдениет және өнер факультетінің 

«мәдени -  тыныгу жумысы» 
мамандыгының II курс студенті
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Құқықшығармашылық 
және қү іЦііқгық саясат

Қазанның 26 күні «Тарих, қүқық және экономика» факультетінде «Құқықтық саясат 
және құқықшығармашылық технологиясы: теория және тәжірибелік мәселелер» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстелдің мақсаты: құқықтық 
саясаттағы тәжірибе мен теория арасындағы 
байланыс, қазіргі замандағы құқықтық 
технологиялар және даму мәселелері, 
Еуразиялық экономикалық одақтар 
арасындағы заңнамалық байланыстар. 
Дөңгелек үстелдің алғы сөзін М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ бірінші проректоры, тарих 
ғылымдарының докторы Тасмағамбетов 
Әсет Сембайұлы ашты. Дөңгелек үстелге 
құқықтық пәндер кафедрасының ұстаздары, 
студенттері, сонымен бірге РФ Орынбор 
университетінен келген оқытушы меймандар 
Е.И.Максименко, П.С.Плушин, БҚО Әділет 
департаментінен М.Қ.Садыков, БҚО 
Заңгерлер Одағы қоғамдық бірлестігінен
А.С.Унаева, «Татулас» кәсіби медиатор 
орталығынан адвокат-медиатор
М.К.Хабиева сынды заң ғылымдарының 
мамандары қатысты. Дөңгелек үстелде 
құқық саласында әкімшілік, азаматтық, 
қылмыстық құқықбұзушылықтарға қатысты

Қарттарым -  асып қавынам
Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету -  

ата-бабадан келе жатқан салтымыз.
Қазақта «Қарт - қазына» деген аталы 

сөз бар. Бұл даналық сөздің түбіне үңілер 
болсақ, қыруар мағыналы ой жатыр. 
Жалпы, елімізде 1 қазан -  Қариялар 
күні деп есептеледі. Осы мерекеге орай, 
Қазақстанныңтүкпір-түкпірінде қариялар күні 
ерекеше аталып өтіледі десек, қате болмас. 
Бүл күні жастар, оқытушылар, студенттер 
мен оқушылар қарияларымызға концерттік 
бағдарламалар үйымдастырып, түрлі тәрбие 
сағаттарын өткізіп, ерен еңбегі үшін немесе 
соғыста көрсеткен ерліктерін дәріптеп, 
өскелең үрпақты батыр да тәрбиелі, қайсар 
да мықты болуға шақырып, аталарымызға 
ізгі ниетте тілек-қүттықтаулар білдіріп, сый- 
қүрметке бөлеп жатады. Демалыс күндері 
қариялардың үй ішіне, отбасына көмектесіп, 
олардың ақ тілектері мен батасын алып 
қайту игі істердің бірі. Мейірімділіктің қашан 
да әдемі болып келетіні сөзсіз емес пе? 
Аталмыш мерекені атап өту оқу ордамыз 
БҚМУ-да да жыл сайын жалғасын тауып 
келе жатқан дәстүрдің бірі.

Қарттары бар жұрттың қазынасы бар.

Язык- это самое великое творение человека. 
Звуки родного языка были, есть и будут 
чарующей мелодией для умеющего слушать. 
Все, что люди совершают в мире, претворяется 
посредством языка. Указом Президента РК 
Н.А.Назарбаева от 20.01.1998г. 22 сентября 
был объявлен Днем языков народа РК. Это 
общий праздник для всех народов Казахстана. 
В основе многонационального праздника 
языков лежит идея, что каждый язык - это 
часть духовного наследия всего человечества, 
а каждая культура - это бесценный вклад в 
мировую цивилизацию.

Магистранты первого курса специальности 
«Русский язык и литература» Утарова Н.Т. 
и Иртикеева А.Ф. организовали и провели 
мероприятие, посвященное Дню языков 
народа Казахстана, участниками которого

Дебаты: учитесь убеждать!
Студенческая жизнь... Интересно, что именно в этот период жизни человек ищет любимое 

дело. К сожалению, некоторые люди могут искать его всю жизнь. Ну а нам, студентам- 
дебатерам, повезло!

күресі жаиында пікірлер аитылып, түрлі 
сұрақтар талқыланды.

Медиатор деген кім деген сұраққа 
адвокат-медиатор М.К.Хабиева: жеке жэне 
заңды тұлғаның азаматтық, еңбек және өзге 
де қатынастарда туындайтын дауларды, 
қылмыстық құқықбұзушылыққа қатысты 
онша емес, ауырлығы орташа қылмыстарға 
қатысты істерді сотқа жүгінбей-ақ, 
сотқа дейінгі сатыда қарау барысында 
шешуді қамтиды және қазіргі заманға сай 
құқықшығармашылық саласындағы тиімді 
әрі оңтайлы шешімдердің бірі деп баяндаған 
болатын. Дөңгелек үстелде болашақ 
заңгерлерге қажет кеңестер айтылып, кеш 
қызықты әрі түсінікті түрде өтті.

Назерке Тұрарбек,
08201 - топ студенті 

«Құқықтану» мамандығы

Қарттардың өсіп келе жатқан өскелең 
үрпаққа өмір жолдары өнеге, еңбек 
жолдары үлгі боларлық данагөй түлға, 
саялы бәйтерек. Біріккен Үлттар ¥йымы Бас 
Ассамблеясының 1990 жылдың желтоқсан 
айындағы кезекті отырысында 1 қазан — 
Қарттар күні деп белгіленгеннен бері елімізде 
жыл сайын осы күн кеңінен аталып өтіліп, 
қарияларымызға қүрмет көрсетіледі.Бүл 
мереке XX ғасырда пайда болды. Басында 
Қарттар күнін Еуропада, кейін Америкада, 
ал 80-жылдардың аяғында барлық әлемде 
атап өтетін болды.

Дүниеге келер бір рет,
Дария кеуде тау мүсін.
Қүрыштан қүйған қүдірет 
Қарттарым аман саумысың?
Өздерің болсаң жанында 
Ел іші жомарт еңселі.
Дән исі сіңген қаныңда 
Даламның бір-бір бөлшегі!

Назерке Түрарбек,
08201 - топ студенті 

«Қуқықтану» мамандыгы

Ежегодно в университете в преддверии 
Посвящения в студенты первокурсникам 
предоставляется возможность вступить в 
любое молодежное общественное объединение 
университета. Так было и тогда, когда я только 
поступила в университет. В актовом зале главного 
корпуса прошла презентация всех объединений. 
И вот на сцену вышел председатель МОО 
«Ақиқат» при ЗКГУ и стал рассказывать очень 
интересно и увлекательно про дебаты. Я мало что 
слышала о дебатах, и мне стало еще интересней. 
Мерген Куанышевич сказал: «Лучше показать 
на практике, чем рассказывать». И студенты 
старших курсов показали замечательную игру, 
полную интриги убеждений. В этот прекрасный 
день я влюбилась в дебаты. И конечно же, без 
лишних размышлений вступила в МОО Дебатный 
клуб «Ақиқат». Сейчас я студентка 4 курса, с тех 
пор я узнала много про дебаты.

Даже если вы не знаете, что такое дебаты, 
вы участвуете в них ежедневно: убеждая 
сотрудников, выступая на совещании, споря с 
товарищами. Как только человек начал общаться, 
он начал внушать, убеждать и доказывать. 
«Дебаты» - слово французского происхождения 
и означает прения, обмен мнениями по каким- 
либо вопросам, споры при обсуждении докладов, 
сообщений, выступлений на собраниях, 
заседаниях, конференциях и т.п. Еще в Древней 
Греции все спорные обстоятельства, суды, важные 
государственные и личные житейские вопросы 
решались по итогам выступлений оппонентов и 
всех спорящих сторон. И в результате, кто лучше

умел доказать свою точку зрения, независимо, 
прав он или нет, тот и становился победителем 
этого противостояния.

Хороший оратор - в глубокой древности или в 
наши дни - является почти синонимом успешного 
политика. В наши дни посредством прямыхдебатов 
во многом определяется содержание контрактов 
в бизнесе, политический и экономический курс 
страны, судебные дела, избираются президенты 
(к примеру, в теледебатах), проводятся законы в 
любом парламенте мира.

Наш дебатный центр «Ақиқат» занимается 
популяризацией дебатов. Поставив перед собой 
главную цепь, идет к ней, не видя преград. 
Например, в сентябре мы провели семинар- 
тренинг для школьников, в котором приняли 
участие более 150 учеников. И в октябре при 
поддержке Департамента молодежной политики 
ЗКО дебатный центр «Ақиқат» провел городской 
турнир между учащимися школ города Уральска, 
а также организовал семинар-тренинг среди 
студентов вузов и сузов. На семинаре-тренинге 
дебатеры объяснили, что такое дебаты и 
провели показательные игры, дав возможность 
новичкам сыграть вместе с профессиональными 
дебагерами.

Я твердо верю, что в будущем каждый 
молодой человек будет играть в дебаты. Так как 
молодежь - двигатель страны. А чтобы стать 
двигателем, нужно уметь убеждать!

Дина Капезова, 
студентка 4 курса 

филологического факультета

Единство языков — залог 
процветания страны

стали студенты первого и третьего курсов 
специальностей «Русский язык и литература» и 
«Филология: русский язык». В празднике также 
приняли участие преподаватели кафедры 
русской филологии.

Магистранты рассказали об истории 
праздника, о Стратегии «Казахстан-2050». 
Большое внимание было уделено роли языка 
в жизни общества: обсудили пословицы 
и поговорки о языке разных народов, 
проживающих на территории нашей страны, и 
цитаты великих поэтов и писателей. Посвятили 
первокурсников в тонкости русского языка, 
проведя интересную и познавательную 
викторину. Мероприятие сопровождалось 
красочной презентацией. Также был 
продемонстрирован мини-фильм о появлении 
русской письменности и видеоролик с песней
о русском языке. Победители и участники 
были награждены дипломами и похвальными 
грамотами.

Язык - это живая душа народа, его радость, 
боль, память, сокровище. Нет такого языка, 
который бы не заслуживал уважения. Единство 
языков, культур -  это мощь суверенной 
республики, монолит, на котором можно строить 
будущее. Давайте же будем беречь и любить 
наш язык!

Н.Т.Утарова и А.Ф.Иртикеева,
магистранты 1 курса специальности 

«Русский язык и литература»

¥стаз болу -  жүрекгің батырлығы,
Үстаз болу -  сезімнің ақыңдығы.
Үстаз болу -  сезімнің күншуағы,
Азбайтұгын адамның алтындығы,-деп

ақын Ғафу Қайырбеков жырпағандай, сөзі маржан, 
үні ән үстаздардың бар бопғаныны мақганыш. 
¥стаз -  үпағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, тәлім-тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді 
бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаэдың алар орны ерек. Соңдықгаңда 
оп әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшепенеді. 
Осы түста әр шәкіртінің жүрегіне ерекше жылылық 
нүрын себетін жаны жайсаң, жанарынан тек мейірім 
шуағы төгілген жан, өзінің бар саналы ғүмырын 
жастарға терең де сапалы білім, саналы тәрбие 
берупе, ғылым сапасына үлес қосу ісіне жүмсаған 
ғалым-үстаз, биология ғылымдарының докгары, 
профессор Талшен Есеномановна Дарбаеваның 
еңбегі ерен.

Ғалым-ұстаэдың ғылым жолына бет бүруына, 
білім биігіне бой үруына, қиын да қызьны моп бепесті 
бағындыруында бағьгттаушысы, үстазы КСРО-ның 
Бүкіл Одақтық географиялық қоғамының құрметті 
мүшесі, Қазақ ССР-нің еңбегі сіңген қайраткері, 
биология ғылымдарының докторы, профессор 
Всеволод Вячеславович Иванов еді.Ғылымға 
депен құштарлық пен табанды ізденіс, ынта-жіперді, 
еңбекқорпықгы бойына сіңірген жасты байқаган 
үстаз бопашағынан зор үміт күттіретін шәкіртін 
дап аңгарган. Бүгінде шын еңбегімен, ақылымен 
дараланып, ғылыми ортада бедегщі, сыйлы тұлғаға 
айналуы ұстаз үмітінің ақталған айғағы іспеттес. 
Талшын Есенамановнаның ғылыми еңбекгерінің 
бгтім-болмысы, табиғаты өзгеперден ерекше айқын, 
еңбек пен тынымсыз ізденіске топы дүниепер екені 
даусыз.

Ғалым-үстаз 1976 жылы АС.Пушкин атыңдағы 
Орал педапогикапық инсттутын тәмаіодап, 1983
-  1987 жж. Ленинград қаласындағы Ботаника 
институтына аспирантураға түсіп, 1987 жылы 
кандидаттық диссергациясын, 2003 жылы Ресей 
Ғылым академиясының Санкг-Петербургтегі
В.Л.Комаров атындағы ботаникалық институтыңца 
«Қазақстанның согттүстік-батысыңдағы
бортаулардың фпорасы» так^ірыбында докторпық 
диссертациясын қорғады.

Ғылымда өзінің анық бағдарын танытып, 
үстаздық жолын 1987 жыгщан бері үздіксіз 
жалгастыруда. Талшен Есеномановна Дарбаева - 
еңбекардагері, ҚР Білім жәнеҒылым министрпігінің 
Қүрмег грамотасымен (1991 ж.), «Қазақстан 
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 
еңбегі үшін»,«Адап еңбегі үшін» (2007 ж.)медалімен 
марапатталып, «Қазақстанның әйгілі адамдары» 
энциклопедиясына енді (2008 ж.). «Ғылым 
саласында жоғары ношжелерпе жеткен ғалым» 
БҚМУ дипломы, «Қазақстан Респубпикасының 
білім беру ісінің күрметті қызметкері» төсбелгісінің 
иегері (2012 ж.), 7 монография және 130-дан астам 
ғылыми еңбектің авторы.

Өнепапі де кемеңгер жанның жүріп өткен 
биігі мен асуларына әркімнің де ризашылықпен, 
қызыга қарары сөзсіз. Өз кәсібін, емірпік арнасын 
адаспай, анық тапқан адамдардың ғұмыр шежіресі 
қашанда мағыналы, кейінгіге үлгі-өнеге екендігі 
аян. Сүйікті кәсібіне жан-тәнімен берілген, жүрек

жылылығын, мереилі шуағын, адамгершілік, 
кішіпейілдік ұлылығын шәкірттерінің бойына 
дарьгга білген Талшен Есеномановна, міне, 
бүгін асқаралы 65 жасты алқымдап, ғылым, 
білім жолындағы көп жылғы бейнегінің зейнетін 
көріп отыр. Мерейтой иесіне ізгі тілектерін 
арнап, қүнды да қазыналы, өнегеге топы дәрісін 
тыңдап, сұхбаттасу мақсатымен М.Өтемісов 
атындагы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің бас гимаратында ғылыми 
кітапхана, ЖОО-дан көйінгі дайындық 
белімі мен I курс магистранттарының 
бастамасымен «¥стаз-ұлы тұпға» атты 
б.г.д., профессор Талиіен Есеномановна 
Дарбаеваеның 65 жылдық мерейтойына 
орай кездесу уйымдастырылды. Шара 
барысында М.Өгемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Ғылыми жүмыс және 
халықаралық байланыстар жөніңцегі проректоры, 
п.ғ.д. Ғизатопла Имашүлы Имашев мерейтой 
иесін қүттықтап, гылымға қосқан өлшеусіз еңбегіне 
тоқтвлып, универштеттің мәртебесін асқақтатуда 
сүбелі еңбегіне табыс тіледі. Аталмыш кездесуге 
қатысқан «Биология жэне экология» кафедрасының 
меңгерушісі, б.ғ.к., доцент ГАБимапамбетова 
Талшен Есеномановнаның өмірлік қащдаттарды 
шәкірттерінің бойына сіңіре білудегі шеберпігін, 
рухани байлығының моццығы тек игі бастаупарға 
жеткізетіндігін айтса, ҚР білім беру ісінің үэдігі, 
БҚМУ-дың кұрметті оқытушысы, ЫАлтынсарин 
төсбепгісінің иегері, кеш қонағы, мерейтой иесінің 
әрігттесі, үзеңгілесі, адал досы Қ. Б.Болатова оп кісінің 
үнемі үстанатын басты күндылығы, өзіне шамшырақ 
етіп ұстаған жопы -  ададцық, әділдік, шындық пен 
ұстамдылық деп, жастық шақтағы қызықгы сәттер, 
естен кетпес әсерлі әңгімемен сусындатып, ерекше 
күйге бөледі. Кейін сез апған ғылым жопындағы 
орны ерек ғалым, а.ш.ғ.к., доцент Б.С.Апьжанова 
Талшен Есеномановнаның гылыми еңбектерінің 
құндылығын, ғылыми-зерттеу жүмыстарының 
өзекгілігі алыс-жақын шет егщік ғалымдармен 
бірлесе жүмыстануынан-ақ аңғарылатынындьнын, 
респубпикалық, халықаралық деңгейдегі бедепінің 
жоғарылығын танытвтындьнын ұғындывды.«¥стазы 
жақсының үстамы жақсы» - деп, ғалым -  үстазға 
жылы лебізін, жүреюкарды тілегін шәкірті, магистр, 
биология жэне экология кафедрасының аға 
оқытушысы С.А.Кажиахметов арнады. Ғылыми 
кпапхана директоры Т.Е.Алимбекерова бұп кештің 
ортасынан табылып, мағыналы ой орамын ортаға 
салып, кеш иесіне сыйлық табыс егті. Өнерлі 
магистранттардың орындауындағы әуезді әуен мен 
дәстүрпі аспаптағы күй кешті жандандыра түсті. 
Бұп айтулы кездесуге келген магистранттар да кеш 
барысында ездерін қызықтырган сауалдарын қойып, 
көңілді кештің куәгерлері богщы. Әр қатысушының 
дүниетанымын кеңейтіп кемегщенуіне, рухани 
азық жинауына септігін тигізген жақсы-жайсаңцар 
арасындағы мәнді кездесу, магистранттар атынан 
табысталған гүл шоқгары, естелік сыйлықтврға 
ризашыльнын білдірген кеш естепік ретіңде сурепке 
түсумен тәмамдалды.

Асемгуль САРСЕНОВА
«Биология» мамандығының

I курс магистранты
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Академическая мобильность

Туган мер -  жумақ

Менде осынау ұлы сезімді өз бойымда 
сезініп жүрмін. Қазіргі таңда осы жылғы, 
қазан айының 17-сі күнінен бастап Ресей 
федерациясы Қалмақ автономиялы 
республикасының астанасы Элиста 
қаласында академиялық үтқырлық 
бағдарламасы бойынша білім алудамын. 
Бүл бағдарлама аясында білім ордамыздан 
10 студент келдік. Академиялық үтқырлық 
бағдарламасы - студент жастардың 
жеке дамуы үшін, сапалы білім алу 
үшін, тәжірибе алмасуға, жан-жақты 
сыйластыққа, өзге ел мәдениетін игеруге 
бағытталған - қайталанбас мүмкіндік. 
Осы мақсатта университет ректоратының 
қолдауымен Ресейдің үздік ЖОО- 
ларының ондығына кіретін, жақында 
ғана Городовиков Басан Бадьминовичтің 
есімі берілген 45 жылдық тарихы бар 
Қалмақ мемлекеттік университетіне ай 
жарым мерзімдік тағылымдамадан өту 
мүмкіндігіне ие болдық. Қалмақ және 
шығыс филологиясы факультетінің, Қалмақ 
әдебиеті және журналистика кафедрасында 
білім алудамыз. Бүл ЖОО-да 38-ден астам 
өзге ұлт өкілдері түрақты түрде білім алуда. 
Мұхит асып білім қуып келген студенттер 
саны көп. Мүхит аспасақ та, арайлы 
Ақжайықтан асып, біз де білім қуып келдік. 
Өзге елде онымыз бір үйдің баласындай, 
тату -  тәтті білім нәрін игерудеміз.

Бір ғажабы бүл елде білім алып жатқан 
қандастарымызды көргенде жанымыз 
жылып, бауырларымызды тапқандай 
қуандық. Күтіп алып, қаланы аралатып, 
білмегенімзді айтып, қамқор қалып танытқан 
жерлестерімізге алғысым шексіз. Басқа 
түскенде ғана «Әр қазақ менің жалғызым» 
іспетті ақын сөзінің қадірін түсініп, 
мағынасына терең бойлайды екенсің. 
Мәселен қараша айының 3-і күні еткен 
халықаралықфорумда күллі қалмақ еліндегі 
қазақтар бірігіп, фестиваль төңірегінде

Я - счастливый 
студент

В 2012 году после окончания казахской школы, выбрав пятым предметом «Казахскую 
литературу», я поступила в Западно -  Казахстанский государственный университет имени 
Махамбета Утемисова на специальность «Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения».

Туган жердің 
қадірін сыртқа 

шьіқсаң биіерсің
«Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің» деп, ата-бабамыз бекерге 

айтпаса керек. Әрбір адам шетте жүргенде туған елдің қаншалықты қымбат, 
ыстық екенін түсінері хақ. Себебі өзіңнің бойыңа бала кезден бері сіңірген 
еліңнің тілі, діні, мәдениеті, салт-дәстүрі - барлығы сенің жаныңа жақын. 
Шетте жүргенде туған еліңе, жеріңе қатысты махаббатың өрши түспесе, 
өшпейтіні анық.

қасиетті туымызды көкке желбіреттік. 
Форумға киелі білім ордамыздан арнайы 
келген Имашев Ғиззатолла Имашүлы 
мен Исатаев Мейрам Исатайүлын 
көргенде төбем көкке жеткендей болды. 
Фестивальден соң қалмақ еліндегі қазақ 
диаспорасынынң өкілдері үйымдастырған 
бейресми кездесу кезінде ағаларымызбен 
суретке түсіп, әңгіме-дүкен қурып, хал- 
жағдай сұрасып мәз-мейрам болыстық. 
Туған елге сағыныш әсерімен, ағаларымыз 
ертең таңмен жолға шығамыз дегенде, бірге 
ілесе кеткіміз келіп, көңіліміз босағанын 
несіне жасырайын, құрбылар!

Мен үшін осы елдің мәдениеті, тілі, діні, 
елдің түрмысы, тіпті сағат белдеулерінің 
өзгешелігі қызық әрі жат секілді.Өзге 
аймақ, жаңа үстаздар -барлығы өзгеше. 
Осындағы ұстаздарымыздың айтуынша, 
қалмақ тілінің деңгейі төмен, Діні-будда, 
монархтар мекені. Осы тұста ішімнен бірлігі 
берекелі, тірлігі мерекелі, тәуелсіз елімнің 
барлығын, туған тілімнің мәртебесінің 
жоғарылығын мақтаныш еттім. Өз еліме 
деген сағынышым күннен - күнге еселенуде, 
ұлғаюда. Ең бірінші ата-анама деген 
сағыныш мен үшін ыстық Қадыр атам жырға 
қосқан арайлы Ақжайығым, өзімнің тұрақты 
білім алып жатқан білім ордам, ардақты да 
үлағатты оқытушылар қауымы, әкемдей 
қамқор кураторым, аяулы достарым 
мен жарқын жүзді топ студенттеріне 
сағынышымды бір мезетте ойымнан 
шығарған емеспін. Өмірімдегі әрбір жанның 
қадірін түсінгендеймін. «Басқа жердің 
отынан, туған жердің түтіні артық» деп, 
бекер айтпаса керек. Өзге елде жүріп осыны 
түсіндім. Әрбіріміз үшін туған жеріміз, еліміз 
жанымызға ыстық дегім келеді.

Зарина Қайратқызы , 
“ФҚТ", 02305 - шоп

В школе все дисциплины я изучила на 
родном казахском языке, поэтому вначале 
студенческой жизни были некоторые 
трудности. Но благодаря слаженной работе и 
псщдержке преподавателей кафедры русской 
филологии мы быстро освоили сложные 
курсы языковых дисциплин. Кафедра русской 
филологии дает возможность своим студентам, 
выехать на обучение в Российские вузы по 
программе академической мобильности. Так, 
мне на 3 курсе посчастливилось обучатся в 
Астраханском государственном университете 
Российской Федерации с 24 февраля по 6 июня.
Астраханский государственный университет 
имеет давние традиции академической 
деятельности и является одним из самых 
быстро модернизирующихся университетов 
России. Многие учёные, работающие в этом 
университете, широко известны не только 
в России, но и за рубежом, благодаря их 
серьезному вкладу в различные сферы науки.

Погружение в атмосферу изучаемого 
языка, доброжелательность и поддержка 
ректора Астраханского государственного 
университета Александра Павловича 
Лунева, администрации, декана факультета 
филологии и журналистики Людмилы Юрьевны 
Касьяновы, преподавателей, однокурсников 
помогли мне быстро адаптироваться в новых 
условиях обучения, улучшить свои знания и

Новая волна

ZhasStarLife - дорога в 
светлое будущее

" К т о  хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!" Именно с этими словами мы начали 
строить наш новый и грандиозный проект. Эта идея пришла нам в голову с друзьями 
совершенно случайно. Каждый говорил о том, что не хочет проводить студенческую 
жизнь скучно и нудно, сидя только перед учебниками. И в правду ко мне пришла 
мысль о том, что я не смогу рассказать своим детям о своей молодости и как я помогу 
им дельным советом, если я сама не применяла свои теорий на практике. По мне 
прошлась дрожь от того, что я не смогу вложить свои многочисленные идеи в нужное 
дело и провижу жизнь зря. Может это во мне молодая кровь бушует, но я реально 
боялась этой мысли. Так вот и началась наша беготня.

навыки по овладению русским литературным 
языком. Я получила новые знания, умении, 
навыки, которые в будущем помогут мне стать 
высококвалифицированным специалистом, 
востребованным на рынке труда.

За время обучения я принимала активное 
участие в общественной жизни университета. 
Совместно со студентами факультета филологии 
и журналистики выступали на фестивале 
проектов социализации,который проходил с 1 
марта по 30 апреля 2015 года. Каждодневные 
репетиции, новые знакомства, новые друзья, 
организация мероприятий, сотрудничество 
студентов оставили неизгладимый след в 
моей памяти. Я планирую в следующем 
учебном году такой опыт применить в работе 
со студентами кафедры «Русской филологии». 
Такие мероприятия,по моему мнению, будут 
способствовать совершенствованию знаний по 
русскому языку студентов,окончавших школу с 
казахским языком обучения.

Академическая мобильность помогает 
студентам получать новые знания, умения, 
навыки, новый опыт, который пригодится в 
будущем. Думаю. Что этот опыт обязательно 
пригодится в моей будущей профессиональной 
деятельности.

Жанерке Бактыгалиева,
спец. РЯЛШНЯО, гр. 03406

Цель нашего проекта - это занять 
свободное от учебы время студента и дать 
им проявить себя как личность. Направить 
энергию каждого студента в нужное русло 
и раскрыть их талант. В нашем проекте 
приветствуется все, что только дает какие 
- либо эмоций и поднимает настроение. 
Мы поможем открыть в себе второе "Я" и 
начать интересную страницу жизни. Умеешь 
петь и танцевать, но сомневаешься в своих 
навыках? Так почему не повысить уровень 
своих знаний и показать миру на что ты 
способен.

Мы бы хотели, распространить идею 
нашего проекта, набрать сильную команду 
и действовать дальше. Устраивать разные 
флешмобы и мероприятий, сделать 
тематические вечера - это наша цель в 
настоящее время. Если у тебя есть идеи 
и ты считаешь себя креативным, если 
хочешь сделать этот мир чуточку лучше и 
приукрасить свою жизнь в разные цвета 
радуги, то присоединяйся к нам!

Айша Жайыкова,
спец. "Ин.яз,:два ин.яз.”, гр.ИЯ - 11

«Патриот» жаршысының жауапты редакторы - Наргиза Туралиева (ФҚТ, фил - 13 - топ), 
тілшілері - Зарина Қайратқызы (ФҚТ, 02305 - топ), Айша Жайықова (ШТЕІІІТ, ИЯ - 11 - топ), 
Жанерке Бақтығапиева (ОТОМОТӘ, 03406 - топ)
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Долина Миссисипи становится ближе

В конце прошлого учебного года шли 
переговоры о возможности приезда в наш 
университет студентов из США, и вот в сентябре 
прибыли первые студенты из Государственного 
университета Долины Миссисипи для 
прохождения семестрового обучения в ЗКГУ. 
Студенты из Америки Эшли Уотс и Кевин Йонг 
были официально представлены ректору ЗКГУ 
академику А.С.Имангалиеву. Открытые для 
новых знаний в незнакомой стране и даже на 
другом континенте ребята очень понравились 
ректору. Он пожелал им удачи и успехов в учебе.

Студентам были представлены 
образовательные программы, на выбор - 
изучение казахского и русского языков. Эшли 
и Кевин проявили готовность окунуться в 
мир казахстанского образования и приняли 
предложение изучить языки дополнительно.

2 октября в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась встреча с вице
президентом Государственного университета Долины Миссисипи 
(США) профессором Кэтти Голден. В мероприятии приняли 
участие руководство университета, преподаватели и студенты, 
а также Эшли Уотс и Кевин Йонг - студенты Государственного 
университета Долины Миссисипи, проходящих семестровое 
обучение на естественно-географическом факультете по программе 
академической мобильности.

Прошли первые подготовительные занятия, 
когда разрабатывались и утверждались 
материалы, которые предстояло
преподавателям читать на английском языке. 
И вот Эшли и Кевин -  одни из дружного 
студенческого коллектива ЗКГУ, пусть и только 
на 1 семестр.

Языковой и культурный барьеры в 
молодежной среде преодолимы, когда есть 
искреннее желание познать новое. Студентам, 
которые до этого дня не слышали о нашей 
стране, было интересно все. Дина Капезова, 
студентка 4 курса специальности «иностранный 
язык: два иностранных языка», которая в 
первые дни сопровождала гостей, знакомила 
не только с жизнью и бытом университета, 
но и провела нетрадиционную экскурсию по 
городу - на рынок, в магазины. Студенты были

впечатлены -  их везде встречали 
восторженно, было немного неловко, 
но все равно приятно внимание.

Для налаживания более тесного 
контакта, а также ознакомления с 
условиями проживания студентов 
ЗКГУ посетила вице-президент 
университета Долины Миссисипи 
профессор Кетти Голден. Для гостьи 
была проведена ознакомительная 
экскурсия по университету. Были 
представлены музей ЗКГУ, фонд редких 
книг научной библиотеки, Центр IT- 
технологий. Профессор Кэтти Голден 
посетила учебный корпус естественно
географического факультета, где ей 
представили уникальный гербарный 
фонд кафедры биологии экологии, 
зоологический музей, испытательную 
лабораторию экологии и биогеохимии. 
Также были представлены условия 
проживания и обучения студентов из

США.
На встрече, которая проходила в теплой, 

дружественной обстановке, гостье был 
представлен фильм об истории университета с 
первых дней и до нашего времени, созданный 
силами режиссеров факультета культуры и 
искусств и сотрудников учебного телевидения к 
80-летию вуза. Для профессора из США было 
приятно увидеть параллели в истории двух 
вузов, находящихся на разных континентах. 
Государственный университет Долины 
Миссисипи начинался как педагогический 
колледж г. Ита Бене штата Миссисипи, в 
настоящее время там обучаются 2500 студентов 
по более чем 120 специальностям.

По окончании официальной части в 
актовом зале университета профессор Кетти

Голден прочитала лекцию для студентов 
ЗКГУ об образовательной системе США, 
ответила на интересующие вопросы. Для 
гостьи факультетом культуры и искусств был 
дан концерт, на котором виртуозы-музыканты 
познакомили со звучанием казахских народных 
инструментов.

По словам руководителя Центра Болонского 
процесса доктора PhD Владислава Сергеевича 
Зубкова, профессор Кетти Голден осталась 
довольна итогами визита.

-В ходе двух дней она получила полную 
информацию о деятельности университета, 
осталась довольна учебной программой 
студентов из США. По итогам встречи достигли 
договоренности о возможности подписания 
договора о двудипломном образовании по 
трем специальностям: химии, биологии, 
биоинформатики. Также договорились о 
разработке согласования учебных программ. 
Предполагается, что наши студенты будут 
обучаться 3 года в нашем вузе, 1 год -  в США. 
В целом нашей гостье понравился университет, 
была впечатлена успехами парка ІТ-технологий, 
химической лабораторией, где занимаются 
студенты из Америки, - сказал Владислав 
Сергеевич.

На сегодня в университете действует свыше 
80 договоров между ЗКГУ и зарубежными 
вузами, среди которых: Университет имени 
Йоганнеса Гутенберга (г. Майнц, Германия), 
Международный институт туризма и культуры (г. 
Быдгощ, Польша), Университет Гази (г. Анкара, 
Турция), Славянский университет (г.Баку, 
Азербайджан), Российский университет дружбы 
народов (г. Москва, РФ) и мн.др.

М.Джумагалиева

Расписание в телефоне
Сотрудники Центра информационных технологий ЗКГУ им. М.Утемисова 

разработали мобильную версию электронного расписания «КЕСТЕ», которая 
применяется для смартфонов и планшетов на базе операционной системы 
«Android».

Данное мобильное приложение позволит 
студентам и преподавателям в режиме on-line 
и off-line просматривать расписание занятий по 
поиску, набирая фамилию преподавателя или 
номер группы. Это значительно облегчит работу 
преподавателей и студентов.

По замыслу авторов - руководителя 
Центра информационных технологий 
Д.Г.Габдуллаева, инженера-программиста 
Нурлана Доскараева и главного 
инженера Ильяса Джакупова, «КЕСТЕ» 
должно значительно облегчить работу 
как преподавателей, так и студентов. Эта 
программа синхронизирует данные с базы 
данных электронного расписания Time-Ta- 
Ые, установленного на сервере ЗКГУ, полный 
доступ к которому имеет диспетчерская 
служба. Серверное приложение не допускает 
совпадения пар и аудиторий и позволяет 
избегать досадных накладок при составлении 
расписания и проведении занятий.

Приложение является продуктом 
уникальным в своем роде, и на этот продукт, 
правообладателем которого является ЗКГУ им. 
М.Утемисова, было приобретено авторское 
право. Это позволяет продавать приложение 
учебным заведениям для использования в 
своей работе. Кстати, уже нашелся первый 
покупатель данной продукции -  педколледж

им. Ж.Досмухамедова приобрел приложение за 
600000 тг.

-Мы разрабатываем мобильные версии 
данного продукта для операционной системы 
IOS, т.е. для айфонов, айпадов. Идет работа 
по модернизации серверной части приложения 
для школ, - поделился планами руководитель 
Центра информационных технологий 
Д.Г.Габдуллаев.

К идее создания нового продукта сотрудники 
Центра пришли, проведя анализ сетевой 
активности студентов, по результатам которого 
было выявлено, что 95% пользователей 
предпочитают доступ к сайтам через мобильные 
устройства. На сегодняшний день данную 
версию программы скачали и используют более 
700 человек, что по данным мониторинговой 
системы Googl вывело его на первое место 
среди подобных приложений.

Надо сказать, что для сотрудников центра 
информационныхтехнологийданная разработка 
является очередным этапом большой работы и 
в их правилах останавливаться на достигнутом.

-Освоив технологию программирования 
для мобильных устройств, мы собираемся 
перевести многие сервисные приложения 
с интернет-портапа ЗКГУ на современную 
платформу на базе широко распространенных 
гаджетов, - заверил Д.Г.Габдуллаев.

Талантливый человек талантлив во всем!
Верность утверждения «Талантливый 

человек талантлив во всем» доказали 
студенты первого курса специальностей 
с нерусским языком обучения Западно
Казахстанского государственного 
университета имени М.Утемисова в конкурсе 
на знание русского языка, который состоялся 
30 октября на кафедре русской филологии. 
Участниками стали группы И-11, ВТиПО-11, 
ПиМНО-11, ПиП-11, ДОВ-11, КДР-11. Это 
мероприятие было посвящено Дню студентов 
и организовано Жаныбековой Багдагуль 
Нурхатовной, магистром и преподавателем 
русского языка в участвовавших группах. 
Ведущими данного конкурса были студенты 
первых курсов с разных специальностей - 
Абилеков Бекжан -  ВтиПО - 11, Темирова 
Лунара -  ДОВ- 11, Байтакова Бакытгуль 
и Мухамбетжанова Назерке -  студентки 
специальности ПиП -11. Оценивали 
первокурсников приглашенные в качестве 
членов жюри и.о.зав.кафедрой русской 
филологии Базарбаева Венера Каллиолина, 
редактор студенческой газеты «Оркен»

Джумагалиева Марта Орынбасаровна, 
преподаватель кафедры Жуматорва Айгерим 
Тлегеновна, магистрантка первого курса 
специальности «Русский язык и литература» 
Утарова Нургуль Таскалиевна и студенты 
четвертого курса Тарахтей Виктория, 
Габдрешева Майра. Первый тур конкурса 
включал в себя приветствие и знакомство со 
студентами участвовавших групп, которые 
представили в видеороликах на русском языке. 
Важно отметить, что первокурсники проделали 
огромную работу по подготовке к конкурсу. В 
презентациях студенты показали частичку из 
жизни своих сплоченных групп, занятия на 
парах и веселое время досуга, преимущество 
студенческого общежития, любовь к нашему 
университету. Все это отразилось в названии 
их команд: «Дружба», «Достижение», «Второе 
общежитие», «Смайлики», «Беркут». Помимо 
названия команды придумали и свои девизы, 
не обошлось и без оригинальных и веселых 
моментов, уделили внимание каждому члену 
группы. В этом аспекте следует отметить 
команду КДР, которые продемонстрировали

свои певческие, танцевальные таланты, 
безусловно сопровождаемые пояснением 
на русском языке. Обращает на себя 
внимание также представление группы 
ВТиПО, включающее в себя мини-фильм 
на русском языке от лица новоиспеченного 
студента. Второй тур заключался в чтении 
стихотворений русских поэтов, начиная 
А.С.Пушкиным и заканчивая современными 
писателями, по два от каждой команды. 
Следует обратить внимание на то, что 
несмотря на неязыковую направленность 
обучениях участников, они смогли достаточно 
хорошо продемонстрировать умение 
выразительно читать стихи, передавать 
чувства автора и свое восприятие. Особенно 
эмоционально прозвучали стихотворения 
«Зинка» Ю.Друниной в исполнении студентки 
Мажитовой Анжелы, и стихотворение 
Камбаровой Жанны.

На обозрение членов жюри были 
представлены также работы первокурсников 
по русскому языку, которые они выполняли в 
течение прошедших девяти недель обучения.

Также студенты в своих группах активно 
разгадывали кроссворды, которые содержали 
вопросы по русскому языку. По результатам 
проведенного конкурса самыми талантливыми 
не только в своей сфере, но также в знании 
русского языка, были признаны группы КДР- 
11, занявшие 1 место, ПиП-11 -  2 место, 
ВТиПО-11 -  3 место. Всем призерам были 
вручены дипломы, а команде, занявшей 
первое место, еще и презентована книга об 
истории нашего Западно-Казахстанского 
государственного университета имени 
М.Утемисова. Все конкурсанты и победители 
были в восторге, благодарили Багдагуль 
Нурхатовну за те знания по русскому языку, 
которые она успела дать им за эти два 
месяца, и за воспитание любви к русскому 
языку. Будьте талантливы, развивайтесь и 
статус интересного собеседника никогда не 
покинет Вас!

Нургуль Таскалиевна Утарова,
магистрант 1 курса 

специальности «Русский язык»
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Позитив от «Exclusiv fashion»
Идеальная красота, самая восхитительная наруж ность ничего не с т о я т ,  если ими

н и к то  не восхищается.

Эт и  девушки одни из многих, кто с 
удовольствием учится в ЗКГУ. Но отличает 
их большое увлечение, которое определить
- заключить в привычные рамки, назвать 
скучным словом - невозможно. Но 
попытаюсь...

Их объединяет не только дружба, они вместе 
создают красоту!

Сделать окружающий мир краше, не 
жалея времени, которого едва порой хватает 
на подготовку к семинарам, СРСП и другим 
необходимым обычным университетским 
заданиям. Ежедневно познают новое, соревнуясь 
с самой Природой в создании настроения.

Три подруги -  а таковыми они стали в стенах 
университета -  не сговариваясь, подчинились 
очарованию их преподавателя, великолепной 
Эльвиры Елемесовны Файзуллиной. Назерке 
Карина, Диана Жансугурова и Айгерим 
Джумабаева сейчас учатся на втором курсе 
специальности «дизайн», но не перестают 
восторгаться своим любимым преподавателем, 
которая еще на первом курсе предложила 
студентам поучаствовать в театре моды «Ех- 
clusiv fashion». Назерке и Диана учатся на 
архитекторов-дизайнеров, Айгерим же осваивает 
промышленный дизайн. Свою новую коллекцию 
девушки представили во время посвящения в 
студенты педагогического факультета. Основа

-  черное платье, на котором, как на холсте 
«рисуется» с помощью аксессуаров совершенно 
новый образ.

-Аксессуары, вот что сейчас актуально. 
Классический силуэт платья можно сделать 
неповторимым с помощью пояса, украшений. 
Образ также будет неполным, если не обратить 
внимания на головной убор, - рассказывают 
девушки о своей коллекции. -  Интересным нам 
показался материал фетр. Он хорошо держит 
форму, с ним удобно работать.

Шляпки от «Exclusiv fashion», необычны. 
Узорно вырезанные детали создают 
впечатление то ли короны дивной принцессы из 
восточной сказки, то ли маскарадную полумаску. 
Материалы для своих работ девушки покупают 
сами на свои деньги, поэтому очень хорошо 
знают рынок. Из недорогих тканей и фурнитуры 
они пробуют шить красивые вещи.

-Мы украшаем наши изделия бисером, 
вышивкой, цветными декоративными камнями. 
Все это делается вручную, - поясняет Назерке. -  
Мы формируем новый казахский стиль одежды и 
думаем, что современным девушкам этот стиль 
понравится.

До поступления в университет Диана 
Жансугурова училась в художественной школе 
Актюбинской области и принимала участие 
в различных конкурсах -  от областных до 

международных. Большим 
достижением было стать 
вторым призером конкурса 
прикладного искусства в 
Словении. Школа открывала 
большие перспективы,
развивая талант увлеченной 
девушки. С детства рисовала, 
освоила технику 3D рисунка 
штукатуркой, делала поделки 
из войлока, шила. Даже 
поучаствовала в мастер- 
классах по созданию комиксов 
в Алматы.

-Останавливаться нельзя. 
Нужно постоянно развиваться, 
именно поэтому я занялась 
в кружке, о чем не жалею. 
Оставаясь после занятий, 
мы рассказываем о новых 
идеях. Очень увлекательно 
принимать участие в создании 
костюма, нового образа. Ведь 
мы сами еще и модели. Я не 
шью, мне ближе создавать 
новые интерьеры. На

каникулах планирую украсить одну из стен 
прихожей декоративной штукатуркой. Мои 
поделки и картины давно украшают интерьеры 
домов родных и близких. Работы недолго 
остаются дома, я их дарю. Особенно радостно 
осознавать, что мои работы радуют людей, 
заставляя их гордиться мной. Кроме этого, я 
вижу свой рост в работах. Меня вдохновляет 
творчество знаменитостей. К примеру, мозаика 
и архитектурные шедевры Гауди, интересно 
изображать картины Ван Гога в технике 
квиллинга -  картины из крученой бумаги.

Еще одна участница-мастерица-модель, 
Назерке Карина, может из самого простого 
ободка -  проволочной штучки, придерживающей 
волосы -  создать украшение, вполне 
самостоятельное произведение, со своим 
настроением и характером. Кроме этого, она 
считает: не так дорог подарок, как то, в какой 
форме он преподнесен. И это тот случай, когда 
обертка становится отдельным подарком. Букеты 
бумажных цветов, соперничающие с живыми, и 
украшения из ниток, бус и еще неизвестно чего 
волшебного не могут не понравиться. Они хранят 
тепло рук мастериц. Все это возникает в минуты 
вдохновения и благодаря упорному труду. В 
учебное время все как у всех -  пары, семинары, 
а также участие в научных конференциях.

-На день учителя мы подарили букет цветов 
руководителю театра моды Эльвире Елемесовне 
в декоративной обертке, которую сделали сами. 
Думаю, что ей было вдвойне приятно такое 
внимание, - поделилась Назерке.

Айгерим Джумабаева шьет одежду и делает 
своими руками украшения. Идея делать наряды 
из фетра -  не новая, но увлекательная. Кроме 
того на рынке столько всего, из чего можно 
создать шедевры.

- Еще ни разу не пожалели ни о средствах, 
ни о времени, потраченных на наш театр, - 
рассказывает девушка. -  Тем более, что для 
наших поделок всегда можно найти своего 
покупателя.

Что ж, неплохо -  рыночные отношения еще 
никто не отменял!

Уже десять лет работает кружок, 
объединивший под руководством Эльвиры 
Елемесовны любителей создавать модные 
наряды. Театр моды «Exclusiv fashion», 
представляет на своих показах интересные 
идеи дизайнеров. Красота не терпит суеты. И уж 
точно невозможно заставить создавать что-то 
красивое. Только личный пример руководителя, 
ее энтузиазм и харизма способствуют 
объединению талантливых студентов.

-С ней нам легко. Мы чувствуем не просто 
ее поддержку, но и искреннюю любовь. Она 
очень внимательная. Мы были в восторге, когда 
она пришла к нам с тортом на праздник. Дело 
конечно не в торте, хотя он был очень вкусным, и 
мы его с радостью съели! -  смеются девчата. -  И 
еще она стильная и всегда несет позитив!

Что ж, остается лишь порадоваться, что в 
мире прагматизма и расчета есть место доброте 
и красоте.

М.Джумагалиева

Есть в октябре день, который вспомнится каждому. День, наполненный ароматом 
цветов и улыбками тех, кто по долгу службы обязан быть строгим и внимательным.

День Учителя для вуза, который готовит будущих учителей, вдвойне праздничный. 
Чествуя ветеранов педагогики, каждый из нас вспоминает своего первого учителя, 
научившего сидеть за партой, читать и писать. Удивительно, но убеленные сединами 
корифеи науки, как и юный первокурсник, в этот день расскажет вам о своем любимом 
первом учителе.

Концерт в честь Учителя были традиционно восхитителен. Руководство университета 
наградило успешных специалистов, внесших наибольший вклад в развитие образования.

День учителя -  это повод сказать слова признательности нашим учителям за их 
терпение и тяжелый труд ради успешного будущего. По окончании торжества в холле 
перед раскрывшимися дверями актового зала студенты дружными аплодисментами и 
криками «ура!» приветствовали своих преподавателей. В ответ звучали добрые пожелания 
успехов в учебе и труде.

Вся гордость учителя в учениках, в росте  
посеянных илк семян.

Д.И.Менделеев
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Үстіміздегі жылдың қазан 
айының 16-ншы жүлдызында М. 
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде жауапты 
да әсерлі жиын өтті.

Жиында қасиетті қарашаңырағымыздағы 
ардагерлер Кеңесінің төрағасы Қалам 
Сүйінішәлиев көпшілік алдында аталмыш 
Кеңестің бір жыл бойы атқарған жүмысының 
қорытындысын баяндап, есеп берді. Сонымен 
қатар Кеңес жаңа қураммен толықтырып, бір 
ауыздан сайланды.

Шараға университетіміздің I проректоры, 
тарих ғылымдарының докторы Әсет 
Сембайұлы Тасмағамбетов бастаған ұлағатты 
ардагер - ұстаздар қауымы толық қатысты.

Отан үшін от кешіп, қаншама қиындыққа 
төтеп берген Қалам Жұмашулы -  елімізге 
жеңіс сыйлаған батыр ардагерлеріміздің бірі.

Көп жылдар бойы облыстық партия 
комитеті бірінші хатшысының көмекшісі, 
кейіннен А. С. Пушкин атындағы педагогикалық 
институтында ұстаздық еткен тарихшы- 
ғалым Қалам Жұмашулы бүгінде қоғамдық 
шаралардан қол үзген емес.

Бсір жсютсірӘың сірмсіны -  
ЖсійӘармсін

Кеш барысында Қалам Жұмашұлы Астана 
қаласында ¥лы Жеңістің 70 жылдығына 
орай ұйымдастырылған салтанатты парадқа 
қатысқандығы жайында айтып өтті.

- Бүгінгі жастар үлкендерді сыйламайды, 
құрметтемейді деп жатады. Менің пікірім 
басқаша. Мәселен, мен Астанаға барған 
сол сапарымда үлкендерді ұлықтай білетін 
жастарымыздың көп екендігіне көзім жетті. 
Қадірменді қариялардың көңілін тауып жатқан 
жастардың кеуделері медаль мен орденге 
толы ата-әжелеріне құрметі тіптен ерекше. 
Жан-жақтан қаумалап, өздерін мазалап 
жүрген сұрақтарын қойып, естелік суретке 
түсіп, қолтаңба сұрап жүрген жастарды 
көргенде бойымды қуаныш биледі, - деді 
Қалам Жұмашұлы.

Жиналыс соңында Кеңестің алдағы 
уақытта атқарар жұмысы сараланып, жас 
ұрпақтың бойында елі мен жеріне деген 
сүйіспеншілікті арттыру мақсаты нақтыланды.

Сатағалиева С.М.
Мәдениет және өнер факультеті

Адамның армаңдары көп болады екен. 
Менің де көп армандарымның бірі -  БҚМУ 
студенті атанып, өзімнің бойымдағы 
ерекшелігімді, талғамымды, эмоциялық 
қасиетімді көрсете отырып, музыкалық және 
актерлік қабілетімді шыңдап, білім апып, 
еліміздің болашағын, мәдениетін көркейтетін 
азамат атану еді. Арманым орындапып, оқуға 
қабылдандым.

Міне, студенттік кезеңнің бірінші айы да өтті. 
Жаңа достарыммен танысып, Жайдарманның 
құрамасына қабылданып, ойынға дайындалып 
жатқанбыз. Ойда жоқта Алматы қаласында 
өтетін Жайдарман сайысына баратынымды 
естігенде, қуаныштан жарыла жаздадым. 
Алматыға барамын дегенді еш ойлаған емеспін. 
Бүл күтпеген тосын сый болды. Лезде ата- 
анаммен хабарласып, құжаттарды дайындап, 
Алматыға жол тарттық.

Қазақстанда «Жайдарман» әзіл әлемі жақсы 
дамып келеді. Бүгінде, еліміздің әр өңірінде небір 
талантты және дарынды иелері өсіп келеді. 
Ақылдары көріктеріне сай жігіттерден құралған 
«Сіздер үшін» командасының қүрамымен 
таныстырар болсам: жетекшіміз - Базарбай 
Бауыржан, мүшелері - Шамуратов Даурен, 
Қаберов Дархан, Елеусін Асқар, Абдиров Илияс, 
Айтқұлов Аян және мен Әненов Заманбек.

Поездың үшкүндік жолында жарқын 
жандармен танысып, үлкен кісілердің ақ батасын 
алдық. Орал-Алматы жолындағы күндеріміз 
қызықты өтті. Тіпті «Поездың қызықты күндері» 
деген естеліктер жазылып та қалды. Сонымен, 
Алматы қаласына да кепдік. Ауа-райы, таулары, 
зәулім ғимараттары керемет.

Күліп жүру - өмір,
Күлкілі болу - өлім,
Күлдіре білу - өнер -  демекші, 

Жайдарманға қатысудағы
мақсатымыз - командамен бірлесе 
отырып халыққа ұтымды әзілдер 
сыйлап, жастарды патриоттық 
сезімге баули білу, чемпион болу. 
Ал бағытымыз - М.Өтемісұлы 
атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 
беделін түсірмей, намысын қорғау, 
бастаған істі соңына дейін жеткізу. 
Жайдарман бұл -  тарихы терең 
ұйым, түрпі достар табуға, өз- 
өзіңці болашаққа тәрбиелеудің 
үлкен мектебі.

Ойынға ұйықтамастан
Есен Елеукен мырзамен бірге 
дайындалдық. Бізге «Қазақ 

концерті» театрының үлкен сахнасында өнер 
көрсету бұйырыпты. Қазақстанның тапай дүлдүл 
өнерпаздарының өнер көсеткен сахнасында 
ойын көрсету мен үшін үлкен дәреже болды. 
Ойында көптеген жаңа командалармен 
таныстық. Бұл күні жаңа өнерпаздардың 
алғашқы қадамы жасалды. Біздермен бірге 
«Абзал жандар» «КТЖ» «Тентектер Юнайтед» 
«Xacstar» командапары ойын көрсетті.

Аз ғана уақыт ішінде көп жеңіске жеткен, 
Атырау қапасындағы медицина колледжінде 
оқитын «Абзап жандар»жігіттер тобы 
басқапардан өзгеше өнер көрсетті.

Киімдері де, әзілдері де қазақи тұрғыда өрбіген 
«Абзал жандар» құрамасы ұлттық нақышта 
керемет ойын керсетіп, барлық командалар 
арасынан ерекшеленді. Байқағанымыз, барлық 
командапар ойынға арнайы формамен кепеді 
екен.

Ойынымыз сәтті шықты. Бірақ өкінішке 
орай, жартылай финалдан финапға жолдама 
ала-алмай қапдық. Тақырып ашылмай, әзіл аз 
болған сияқты. Бірақ біз мойымаймыз. Сын жүре 
бара түзелер дегендей, сдан да бетер шыңдапа 
түсеміз. Ал мен үшін Алматы қапасын көріп, 
үлкен сахнада мықты командалармен өнер 
көрсетіп кепгенім, езімнің жоғары белестерімнің 
бірі болды деп есептеймін.

Алматыны қимай Орапға жол тарттық... Енді 
ақпан айында болатын маусымашар ойынына 
қызу дайындық үстіндеміз және бұл ойында 
жеңіске жетеміз деген ойдамыз.

Заманбек Әненов, 
КДР-11

Дәстүрді "Махамбет” декадасы
Бірнеше жылдар бойы өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеу 

және көнеден қалған көзді қадірлеу мақсатында "Махамбет" халықаралық 
ғылыми-зерттеу орталығы орамды ой салар шараларымен таңқалдырып 
келеді. Жыл сайын өтетін дәстүрлі "Махамбет онкүндігінің" биылғы ашылу 
салтанатына да куе болдық. Қазан айының бел ортасында "Махамбет - 
арымас Алаш арысы, бұлқынған асау намысы" атты студент-жастарға 
патриоттық телім беру онкүндігі ашық деп жарияланып, түрлі тағылымды 
тартуларымен жалғасты.

H U I

Ж а с т а р д м ң  тол ағай  ж е ң іс і

Университет ректорының 1- проректоры 
Әсет Сембайұлы алғы сөз алып, Махамбеттің 
патриоттық тәлімін насихаттап жүрген 
айтулы орталық жетекшісі, п.ғ.д., профессор 
Қыдыршаев Абат Сатыбайұлының 
жұмысына сәттілік тіледі. Өр ұлдың 
ұрпағына қалдырған жорық жырларының 
ұлағаты орасан зор. Ерлік поэзиясының 
шырқау шыңы Махамбеттің өр өлеңдері 
қашанда кеудеге намыс отын жағып, 
рухтандырады. Осы бір жағдай онкүндікте 
де орын алды. Жалынды ақынның өлеңдері 
оқылды. Азаматымыздың арда жырлары 
ана тілімізде ғана айтылмай, шет тілінде де 
оқылды. Қазақ филологиясының студенттері 
А.Шығыров пен Ә.Аманжолов ақынның 
рухты жырларын тел тілімізде бастап, 
М.Курбанова мен Д.Капезова ағылшын 
тілінде, С.Клименко мен А.Абжалиева орыс 
тілінде, Д.Жеңіс қытай тілінде жалғастыра 
кетті. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 
1-курс студенті А.Кемешова "Желсіз түнде 
жарық ай" әнін орындап, көрерменді Абай 
әнімен сусындатты. Сол мамандықтың 
3-курс студенті К.Лымарь "Жу тэм" әнін 
шырқаса, "Art-music" атты жаңадан 
шығармашылығын бастаған топ ағылшынша 
әнмен аудиторияны әрлей түсті. Филология 
факультетінің өнерпаз студенттерінен 
соң, 02306-топ қыздары "Махамбет әлемі" 
20 томдығына шолу жасады. Кезекті 
онкүндік бағдарламасына сәйкес "Уа, 
Махамбет, айбарлым!" деген атпен лекция-

әңгімеге кезек берілді. БҚМУ профессоры
С.Ғ.Шарабасов осы тақырыпта ой өрбітіп, 
"Батыр есімін иеленген бұл білім ордасының 
әр ұл-қызы кем дегенде Махамбеттің 7 
өлеңін жатқа білуі тиіс" деп сөзін түйіндеді.

Университеттің тек филология 
факультетімен шектелмей, өзге де оқу 
бөлімдерін қамтыған декада аясында 
жас ақындар мүшәйрасы, мәнерлеп оқу 
сайысы, эссе байқауы, жас ақындар айтысы, 
махамбеттанушы интелектуалды сайысы, күй 
кеші, ейбеліс (дебат), ғылыми-әдістемелік 
семинар, республикалық ғылыми- 
тәжірибелік конференция, шеберлік класы 
ұйымдастырылған болатын. Ұстаздар мен 
студенттер белсенділік танытқан онкүндіктің 
жеңімпаздары анықталып, жүлдегерлер 
марапатталды. «Қара қазан, сары бала 
қамы үшін қылыш сермеген» қос батырды 
насихаттайтын ғылыми-әдістемелік, әдеби- 
танымдық «Исатай- Махамбет» журналының 
тұсауы да осы онкүндіктің түйіні болған 
ғылыми-тәжірибелік конференцияда кесілді.

Жанмен сезіну, ақылмен бағалауды 
қажет ететін халықтың қайсар ұлының 
отты жырлары мен көзсіз ерлігі қашан да 
мақтаныш. Ел тарихында алтын әріппен 
аты қашалған ерлеріміздің есімі осындай игі 
істермен дәріптеле беретіндігіне сенім мол.

Мөлдір Латифова,
ФҚТ, 02305-топ

Студенттік қүрылыс жасағы - түлғаның 
мінезі сыналып, еңбекқорлығы мен 
жауапкершілігін тәрбиелейтін еңбек майданы. 
Жас ұрпақты еңбекқорлыққа тәрбиелеуде 
студенттер құрылыс жасақтарының маңызы 
зор. 2015 жылдың 16 қазан күні Студенттік 
қурылыс және жастар еңбек жасақтары III 
еңбек семестрінің жабылу салтанаты болып 
өтті. Студенттік құрылыс және жастар еңбек 
жасақтарының негізгі мақсаты - студенттердің 
материапдық және әлеуметтік мәселелерін 
шешу және жастарды еңбекпен қамту болып 
табылады. Қапамыэдың гүлденуіне үлкен үлес 
қосатын студенттік құрлыс жасағы құрамында 
біздің университетімізден 120 студент 
еңбек етті. "Қазақ елі", "Ехро-2017", "Даму" , 
"Мәңгілік ел", "Нүрлы жол", "Сұңқар" секілді 
топтардан құралған жалынды жастар жазғы

демалыс күндерінде еренбей еңбек етіп, үлкен 
жетістіктерге жетті. М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінен 2014
2015 оқу жылы студенттік қурылыс және жастар 
еңбек жасақтарының III еңбек маусымының 
жабылу салтанатында талайлардың 
арманының шынайылыққа айналуына жәрдем 
болған университетіміз еңүздікоқуорны , ЕХРО- 
2017 жасағы командирі - Жүсіпқалиев Дулат 
"Ең үздік командир", Ғүмар Ақжан бастаған 
"Намыс" жасағы "Ең үздік жасақ", "Қазақ епі " 
жасағының сарбазы Абзалов Ернар "Ең үздік 
сарбаз" атағымен марапаттапса, Қаберов 
Дархан, Жүмашев Әлібек, Сағызбаев Азамат 
"Алғыс хаттарға" ие болды. Халық даналығы: 
"Еңбек түбі-береке"-демекші, жасыл қаланың 
жандануына үлес қосқан майталман жігіттердің 
ісі баршаға үлгі болары шүбәсіз.
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Библиотекарь - первый вестник 
красоты и знания

Библиотека - это что-то вроде магического кабинета или корабля знаний. Здесь 
заколдованы лучшие души человечества, но они ожидают нашего слова, чтобы выйти 
из немоты. Мы должны открыть книгу, и тогда они очнутся. Среди различных орудий, 
которыми располагает человек, самым удивительным, несомненно, является книга. Все 
остальное можно считать его физическим продолжением. Книга - продолжение памяти и 
воображения. Без высокой культуры чтения нет ни школы, ни подлинного умственного 
труда. Это основа культуры, и такой она будет оставаться еще очень долго, наряду с новыми 
информационными технологиями. И конечно же капитаном этого корабля несомненно 
является библиотекарь.

Willey online Library м э ш м е т т е р  
в а з а с ы  у н и в е р с и т е т  қ а в ы р г а с ы н я а  
қ о п ж е т ім д і  Б о п га н ы н  х а в а р п а й м ы з !
Құрметті ғалымдар, оқытушылар, 

студенттер және магистранттар! Біртүтас 
ғылыми ақпараттық қоғам қалыптастыру 
мақсатында және қазақстандық ғапымдар 
мен зерттеушілерге «Ғылыми-техникалық 
ақпараттың¥лттықорталығы»шетелдікресурсқа 
қолжетілімділікті қамтамасыз ету барысында 
Willey-Blackwell баспасымен әріптестік қарым- 
қатынас орнатылды. Осы әріптестік аясында 
2015 ж. шілде-желтоқсан айлары Қазақстанның 
ғылыми орталықтарына Willey online Li
brary деректер базасының қолжетімді жұмыс 
жасайтындығын хабарлаймыз.

©WILEY %  І
ONLINE LIBRARY

Аталған деректер базасына төмендегі 
сілтеме арқылы кіруге болады 

http://onlinelibrary.wiley.com/

Ғылыми кітапхана

С профессиональным праздником 1

Библиотекарь -  профессия уникальная, даже 
в чем-то загадочная. Он как добрый волшебник 
правит целым миром грез, сказок, путешествий, 
романтики!

15 октября мир отмечает День библиотечною 
работника. В связи с этим хотим от всей души 
поздравить сотрудников Научной библиотеки ЗКГУ 
им. М.Утемисова во главе с директором -хрупкой, 
женственной представительницей прекрасной 
половины и в то же время сильным духом и 
сильным словом руководителем Тоты Еркиновной 
Алимбекеровой с этим профессиональным 
праздником!

В окружении неисчерпаемых знаний вы дарите 
людям удивительные знакомства с книгами вепиких 
писателей. Ваша работа бесценна для каждого! 
Примите же поздравления с профессиональным 
праздником -  Днем Библиотекаря! Пусть в нашей 
библиотеке всегда будет множество посетителей, 
пусть близкие лкэди ценят и любят вас просто 
за то, что вы есть, пусть крепкое здоровье и 
вдохновение идут с вами по жизни! Пускай 
книжный фонд не оскудеет. Интересных книг и 
воспитанных читателей! Желаем, чтобы Храм 
знаний пополнялся новыми читателями.

Отдел информационных технологий и 
библиографии Научной библиотеки

Библиотекарь - профессия
многогранная, энциклопедическая, ее можно 
совершенствовать всю жизнь. Библиотечная 
работа требует систематической учебы, 
беззаветности, постоянного поиска новых 
интересных форм работы. Библиотекарь 
сегодня - это маркетинговое мышление, 
это совмещение в себе различных 
отраслей знаний и умений. Это сочетание 
творческого и делового, организаторского 
и предпринимательского. Библиотекарь 
призван оказывать влияние на духовное 
становление своих читателей, а потому 
он должен быть всесторонне развитым, 
профессионально подготовленным и 
социально активным. Хороший, знающий 
библиотекарь -  верный помощник всякого 
серьезно занимающегося человека.

Одной из представительниц этой 
прекрасной профессии можно назвать 
библиотекаря зала ученых научной 
библиотеки ЗКГУ им. М.Утемисова Нашинову 
Талшин Салимовну. Это удивительная 
натура, человек утонченной души и 
удивительно огромного чистого сердца. 
Нет ни одного читателя, который ушел 
бы без ответа. Каждый найдет здесь себе 
источники для их духовного и нравственного 
обогащения. Это человек, дающий книгу, 
несет людям свет познания, помогает

через книгу преодолеть свои сомнения, 
разочарования, испытать истинные минуты 
счастья. От всей души коллектив Научной 
библиотеки во главе с директором Тоты 
Еркиновной Алимбекеровой поздравляет 
Вас с днем рождения! Пусть мир, который 
Вы создаете для всех, подарит Вам много 
интересных ощущений! Желаем Вам 
достатка и благополучия, крепкого здоровья, 
удачи и много новых произведений, которые 
Вы рады будете предложить Вашим 
читателям!

Сегодня несмотря на век интернета 
библиотеки по-прежнему остаются 
привлекательными для тысяч читателей, 
которые с удовольствием приходят сюда, 
чтобы узнать что-то новое, пообщаться, 
обменяться информацией. Конечно, 
сегодняшняя библиотека это не просто 
длинные ряды полок с книгами, это еще и 
электронные ресурсы. Но в любом случае 
обладание информацией само по себе не 
ведет к повышению культурного уровня 
человека. Культура чтения книги - вот основа 
высокой культуры вообще. Несмотря ни на 
что библиотеки были и остаются одними 
из самых востребованных учреждений в 
обществе.

Коллектив Научной библиотеки

Эффективность использования полнотекстовых баз данных Science Di
rect Sci Verse компании Elsevier, мировых ресурсов научно-технической 

информации Springer, электронные периоаические издания Web of Knowl
edge (Tomson Reuters)

Современный образовательный процесс 
Казахстана невозможно представить без науки, 
которая позволяет управлять обществом, меняя 
его социальную структуру. Все чаще молодое 
поколение отдает предпочтение профессиям, 
требующим высокой квалификации, не связанным 
с физическим трудом. Наука в современном 
обществе играет важную роль во многих 
отраслях и сферах жизни людей. Несомненно, 
уровень развитости науки может служить одним 
из основных показателей развития общества, 
а также это показатель экономического, 
культурного, цивилизованного, образованного, 
современного развития государства.

Расширение роли университета, как 
инновационного и научного исследовательского 
центра, ставит перед библиотекой новые задачи, 
как центра информационного обеспечения. 
Для кардинального повышения уровня и 
результативности проводимых исследований 
необходимо современное информационное 
обеспечение науки. И, прежде всего, доступ к 
мировым информационным ресурсам. Учитывая 
острую потребность научного потенциала 
ЗКГУ в зарубежных научных журналах, а также 
необходимость обучения в использовании 
данных ресурсов при поддержке Министерства 
образования и науки РК и Национального центра 
научно-технической информации с 2012 года наш

университет получил доступ к зарубежным базам 
данных Thomson Reuters, Springerlink, Polpred, 
Oxford university press, Willey online Library, Taylor 
&Francis Journal Platform.

Возрастающая роль науки в общественной 
жизни породила особый статус в современной 
культуре и новые черты её взаимодействия с 
различными слоями общественного сознания. В 
этой связи остро ставится проблема интеграции 
науки Казахстана в мировое пространство.

Библиотека стала информационным, 
консультативным и обучающим центром для 
преподавателей, исследователей, студентов 
и магистрантов, то есть для всех, кому 
необходима научная информация. Приобрели 
особую значимость обучающие семинары, а 
также индивидуальные практические занятия с 
пользователями.

Для пользователей библиотеки ЗКГУ им. 
М.Утемисова был проведен ряд вебинаров 
компаниями Thomson Reuters, Elsevier BV, Spring
er. Вебинары были организованы по актуальным 
тематическим вопросам: по практическому 
использованию платформы Web of Knowledg; 
как повысить и подготовить научный журнал 
для оценки в Thomson Reuters и как публиковать 
статьи в журналах с высоким импакт-фактором и 
т.д.

Одной из первых прорыв в глобальное

научное пространство сделала проректор по 
учебно-методической работе, кандидат физико
математических наук, доцент Г.К. Жусупкапиева, 
напечатав статью «Cyclic voltammetry and imped
ance studies of undoped diamond films» в польском 
научном журнале Materials Science-Poland 
(Польша). -  2013. - №1. -  С. 146-150, который 
имеет импакт-фактор на 2014 год 0.507 (JCR, 
Thomson Reuters).

На сегодняшний день еще 2 статьи вышли 
на страничках журналов с высоким Импакт- 
фактором. Это «The Upoped CVD Diamond Elec
trode: The Effect of Surface Pretreament on its 
Electrochemical Properties» в научном журнале 
Advanced engineering таІегіаІз(Германия) с 
Импакт-фактором 1.758 и «Comparative study 
of the luminescence of AI203:C and AI203 crystals 
under synchrotron radiation excitation» в журнале 
Journal of Luminescence (Нидерланды) с Импакт 
фактором 2,719.

Хочется отметить, что с момента 
опубликования первой статьи актуальность 
в научных кругах всего мира рассмотренных 
тем возрастает, так как на данный момент 
цитируемость всех статей в общей сложности 
составляет 6 цитирований в Web of Knowledge и
1 цитирование в Scopus и журнал Journal of Lu
minescence имеет высокий годовой и пятилетний 
импакг фактор 2,719. В связи с этим индекс

Хирша составляет 2 h-index. На данный момент 
этот показатель является наиболее высоким 
среди ученых нашего университета.

Результатом проделанных работ является 
то, что на данный момент ряд преподавателей 
опубликовали статьи в журналах с высоким 
импакт-фактором. Это:

В заключении добавлю, то что открытый 
доступ к зарубежным базам данных 
позволяет проанализировать эффективность 
исследовательской деятельности Казахстана 
в цепом и по областям знания, изучить 
информационные связи между учеными, 
обеспечивает возможность исследователям 
ознакомиться с научными достижениями в 
различных предметных дисциплинах, дает 
положительный импульс отечественным авторам 
для опубликования собственных научных 
результатов в ведущих международных журналах. 
Также доступ к крупнейшим международным 
информационным ресурсам обеспечивает 
получение новейшей информации по любому 
направлению исследований и сведения о том, 
кем и в каких организациях ведутся научные 
работы той или иной области знаний.

Т.Е.Алимбекерова,
директор научной библиотеки

http://onlinelibrary.wiley.com/
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САЛАУАТТМ 0MIP - КӨТЕРІЦКІ К0ЦІЛ
2015 жылдың 4 қазанында жексенбілік 

саяхат жүргізілді. Физика-математика 
факультетінің студенттік деканаты 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ арнайы тынығу 
ортапыгы (агробиостанция) базасында 
"Сапауатты өмір- көтеріңкі көңіл" атты 
спартакиадасын өткізді. Шараның мақсаты: 
салауатты өмір саптын насихаттау, демапыс 
күнді тиімді өткізуді уйымдастыру, студенттер 
арасында ынтымақтастықгы нығайту.

Университет автобусымен агробиостанцияға 
жеткенше студентер көңілді әзілдер айтып, ән 
шырқай бастады. Агробиостанция базасына 
жеткенде дапаның таза ауасын жұтқан 
студенттер күзгі көріністі тамашапады. Өзен 
жағасына дейін орманды апқаппен жүрген кезде 
әрбір студенттің бойында табиғаттың тылсым 
тынысын уғынуға қулшыныс лайда болды. 
Кейбірі оны өлең жолдарына қосып үлгерді.

Демалыс кезінде студенттер эстафетапық 
ойындар ойнады. Қатысушылар бес топқа 
бөлінді.

Ton атаулары және топ басшылары: 
«Достық» тол басшысы 2 курс студенті 

Джангелдин Султан,
«Космос» топ басшысы 2 курс студенті 

Наурызғали Қусайын,

«Ақ суңқар» топ басшысы 2-курс студенті 
Қайырғапиев Нурсултан, «Қазақстан» топ 
басшысы 2-курс студенті Мұратқапиев Өнербек,

«Болашақ» топ басшысы 3- курс студенттері 
Қайырлы Жұбаныш.

Ойынның бірінші кезеңі топты таныстыру. 
Топты таныстыру барысында, әр топ өздерін 
жоғары дәрежеде таныстырды.

Ойынның екінші кезеңі арқан тартыс 
ойыны. Эр топ жеребе бойынша өздерінің 
қарсыластарын тандау арқылы жарысты. 
Арқан тартыс ойынының жеңімпазы болып 
«Қазақстан» тобы шықты.

Жіп өру кезеңі бойынша әр топтың әр мүшесі 
қолдан жерге түсірмей, шаш сияқгы өруі керек 
болды.

Ойынның төртінші кезеңінде турникке 
тартылудан жарысты . Бул ойын бойынша 
жеңімпаз топ «Болашақ» тобы болып танылды.

Эстафеталық жарыста әр топ өздерін жақсы 
жақтарымен көрсетіп тепе-тең түсті.

Өнер сайысында әр топ өз өнерлерін 
көрсетіп, қысқа қойылымдар қойылды. «Космос» 
тобы жеңіске жетті.

С т у д е н т т е р  д е м а л ы с  к үн і н  
ы н т ы м а қ т а с т ы қ п е н  ө т к і з д і ,
о л а р д ы ң  к е з - к е л г е н  п р о б л е м а н ы  
ш е ш у  ү ші н  пікірлерінеркінжеткізу,бір-бірін 
тыңдай білу, мағыналы шешім қабылдау, қорыту, 
түйінді қызықгы, мазмұнды демонстрациялау, 
спорттық шараларға бепсенді қатысу сияқты 
икемділіктерінің дамуына ықпал етті. Студенттер 
мен оқытушылардың арасында сыйластық қарым- 
қатынасы жетіле түсті. Жастардың ақпараттық, 
коммуникативтік, проблеманы шешу сияқты 
түйіңді құзыреттіліктерінің және қоршаған ортаны 
қоргау, денсаулық сақгау, тулғалық және қарым- 
қатынас мәдениетінің қалыптасып, дамуына эсер 
ететіндей жақсы өткен бір күн болды.

Медешова А.Б., 
п.ғ.к., доцент

ҚЫРКҮИЕК-ҚАЗАП АІШАРЫ 
БОЙЫНША ФИЗМАТ ЖАЦАЛЫЦТАРЫ

21 қыркүйек күні математика мамандығының 
1-курс студенттері тіл мерекесіне орай 
«Өзге тілдің бэрін біл, өз тіліңді құрметте!» 
тақырыбында МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ өткізді.

26 қыркүйекте факультет студенттері қапалық 
сенбілікке қатысты

26 қыркүйек факультет бапсенділерінің 
үйымдастыруымен 1- курс студенттеріне 
семинар-тренинг өткізілді.

Ө қазан күні физика- 
математика факультетінде 
ән айту, би билеу, өлең оқу, 
актерлік шеберлік, жүргізуші 
бағыттары бойынша
дарынды студенттерді 
анықтау мақсатында
КАСТИНГ еткізілді.

10 қазан студенттік 
қурылыс жасақтары
сарбаздарының арасында 
өткізілген шағын футболдан 
жарыста Физика-математика 
факультетінің "Физмат" 
командасы жүлделі I орынды 
иеленді.

10 қазан күні физика- 
математика факультетінің 
студенттері арасында достық 
қарым-қатынасты нығайту, 
салауатты өмір салтын 

қалыптастыру және алдағы 
уақытта өткізілетін факультеттер арасындағы 
спартакиадаға іріктеу мақсатында «Жан саулығы 
- улт саулығы» атты ЖАРЫС өткізілді.

13 қазан күні физика-математика 
факультетінің 1-курс студенттеріне БІЛІМ КІЛТІ, 
СЫНАҚ КІТАПШАСЫ және СТУДЕНТТІК БИЛЕТ 
табыс етілді.

Ханафия Қарасайқызын физика- 
математика факультетінің ужымы шын жүректен 
мерейтойымен қуттықтап, зор денсаулық 
тілейді. Өзі тәрбиелеген шәкірттері жүрегінен 
устазға деген махаббаттың өшпесі анық.

Физика-математика кафедрасының 
оқытушылары Джумашева Алтынай, 

Сырым Жәлел

Үлағатты ұстазға мы ц алғыс!!!
Үлағатты устазымыз Ханафия 

Қарасайқызы 1925 жылы 14 қазанда Чапаев 
ауылында дүниеге келеді. Орта мектепті 
бітіргеннен соң А.С. Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтының физика -  
математика факультетіне оқуға түсіп, үшінші 
курстан бастап Саратов педагогикалық 
институтында оқуын жалғастырады. Оқу 
орнын ойдағыдай бітіріп, өзінің туған 
ауылының орыс мектебінде үш жыл 
физикадан сабақ береді. 1952 жылдан 
бастап Орал педагогикалық институтында 
зейнеткерлікке шыққанға дейін аға оқытушы 
қызметін атқарады.

Білімді устаз сабағын ғылыми -әдістемелік 
турғыдан жоғары деңгейде өткізетін. Сабақты 
қазақ және орыс толтарында жүргізіп, 
шәкірттерінің ықыласына бөленді. Ұстаздың 
мінезі өте жайлы, ужымда өзін мәдениетті 
устап, әріптестері мен студенттерінің арасында 
өте сыйлы бола білді.

Ханафия Қарасайқызы біздерге физиканы 
оқыту әдістемесі пәнінен дәріс оқып, 
лрактикалық сабақтар жүргізді. Педагогикалық 
сараман кезінде жетекші -әдіскер болды.

«¥стаздық еткен жапықлас, үйретуден 
балаға» дегендей, педагогикалық сараманнан 
өткен кезімізде Ханафия Қарасайқызы үнемі 
қасымызда болып, сабақ әзірлегенде кеңес 
беруден жалықпайтын.

Ұстаздың еңбегі жоғары бағаланыл, 
республикалық деңгейде бірнеше марапаттарға 
ие болды. Сонымен қатар «Қурмет белгісі» 
орденімен де маралатталды. Ханафия 
Қарасайқызы қоғамдық жумыстарға белсене 
араласты. Ол Орал қапапық кеңесінің депутаты 
болып сайланды.

Тағылымы тарихқа голы 
экспедиция

Университетіміздегі «Махамбет» ғылыми зерттеу орталығының уйымдастыруымен 
университет оқытушылары, журналистер және әр факультеттен жиналған студенттер 
қурамы Ақтөбе облысы Қобда ауданы Шейітсай деген жерде орналасқан тарихтан белгілі

Ойымызға бірден мына жерде 
кішкене таулар арасында болған 
көтеріліс келді.

Сонымен батыр жерленген 
жерге де келдік. Ақ тастан 
кумбездей жасалған кесенеде 
Исатай Тайманулымен улы 
Оспан Исатайұлына арналып 
тастан белгі қойылған. Кесене 
ішінде

Арыстан туған Исатай, 
Дегеніне жете апмай, 
Арманда өтіп кетті деп, 
Олардың кегін апуға,
Кезек бізге жетті деп,
Қиналар ма екен біздерге? 
Қиналсаңыз біздерге,
Мың рахмет сіздерге! -  

деп бір сәт муңайып, 
батырдың өлгеніне қайғырып шығарған 
Махамбет Өтемісулының өлеңіне көзіміз түсті. 
Осында жауға ақтық демі қалғанша қарсы 
турып, елін, жерін қорғаған батыр бабамыздың 
рухына қуран бағыштап, тағызым етіп кері қарай 
жол тарттық.

Жол бойында Сырым ауданының ортапығы 
Жымпиты ауылына тоқгап, Алашорданың 
орталығы болған жерде орналасқан тарихи 
және аудандық муражайлардағы дүниелермен 
таныстық. Муражайға Апаш тарихына қатысты 
құнды жәдігерлер, олар пайдаланған жумыс 
үстелдері, фотосуреттер қойылған. Сонымен 
қатар Сәбит Муқановтың, өзге де куәгерлердің 
сипаттауы бойынша қалпына келтірілген 
Алашорданың жасыл туы қақ төрге ілінген.

Муражайдан мол тарихи мағлумат жинап, 
Қадыр Мырза Әлі атындағы жалпы орта 
білім беретін мектепке бардық. Мектепте 
оқушылар бізге Қадыр Мырза Әлінің өмірі 
жайында баяндама жасап, фотосуреттерін 
көрсетті. Қадыр Мырза Әліге арналған ауылдың 
ортасындағы ескерткішті тамашаладық.

Экспедиция соңында ауылды, саябақтарды 
аралап, турғындарымен әңгімелесіп, жолға 
шықтық. Сапар барысында оқытушылар бізге 
Исатай Тайманулы туралы білетіндерін айтып, 
студенттер бір -  бірімізбен экспедициядан 
алған әскрлерімізбен белістік.

Біз осы экспедициядан тарихқа толы, 
өмірлік мәні зор тәжірибе жинақтадық. Бүгінгі 
студенттер ертенгі болашақ оқушылардың 
алдында білім мен тәрбие беретін 
мамандар.біздің көріп білгеніміз оқушылардың 
білгені болып санапады. Сондықтан 
тәуелсіздігіміз, азаттығымыз үшін күрескен 
батыр аталарымызды білу - біздің парызымыз. 
Студенттер қауымы үшін бул патриоттық 
тәрбиесі мол сабақ болды. Бул экспедициядан 
түйгенміз де, түсінгеніміз де мол.

Н.Д.Сисекенов,
математика мамандыгының 

4 -  курс студенті

1836-1838 жылдары болған көтерілістің 
басшысы, қайсар қолбасшы, Қазақстан 
тарихында есімі алтын әріптермен жазылған 
халық батыры Исатай Тайманулының бейіті 
басына тәу етіп, еліміздің тәуелсіздігі үшін 
аянбай, қасық қаны қалғанша күрескен батыр 
атамыздың жатқан жерін, топырағын көріп, 
қойнауы тарихқа тунып турған жерге барып 
қайттық.

Білім ордасынан аттанған экспедиция 
қурамы Батыс Қазақстан обпысы мен Ақтөбе 
облыстарының қиылысында дэл осы күні 
ашылу салтанаты тойланып жатқан Исатай 
Тайманулына арналған ескерткішке тоқтадық.

Бул жерде айнала киіз үй, әсем табиғат, 
жаңадан отырғызғалы жатырған жас көшеттер. 
Батырдың рухына тағызым етуге Қазақстанның 
әр жерінен тарихшылар, қоғам қайраткерлері, 
елге белгілі, сыйлы азаматтар, жақын маңцағы 
ауыл тұрғындары дөңгелене жайғасқан. 
Қазақтың киелі домбырасынан жанды 
тебірентер күмбірлеген күй орындалып жатыр. 
Осы жиынның қақ ортасында күнге шағылысып, 
алтын түстес Исатай батыр ескерткіші 
орнапасқан.

Жиында «Ақжайықтың ақ шағаласы» 
атанған Ақуштап Бақтыгереева апамыз, 
батыр урпақтары, обпыс, аудан әкімдері 
сөз сейлеп, Исатай Тайманулы жайында 
өздерінің естігендері мен білгендерін айтып, 
тарих саласында журген мамандар өздерінің 
зерттеулерінен қысқаша тарихқа шолу жасап, 
бізге өмірлік мәні зор мағлумат берді.

Бул күн тек қана Қазақстанның батыс өңірі 
ғана емес, бүкіл еліміз үшін айтулы күн болды. 
Себебі Исатайдай батыр бабамыз күллі қазақ 
еліне ортақ, оның жасаған ерлігі, батырлығы 
халықтың жүрегінде мәңгі сақталары анық.

Батыр ескерткіші ашылған соң экспедиция 
мүшелері Исатай Тайманулы жерленген киелі 
жерге баруға жолға шықтық. Бұл айналасы 
аппақ таулар, өзен жағасын жағалай қамыс 
жапқан, шөбі шүйгін, табиғаты көркем, мүлгіген 
тыныштық басқан жер екен, қудды бір батыр 
жатқан киелі жер екенін аңғартқандай болды.
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Мұғалім мамандығын тацдағаныма куанамын
Адам баласы өмірде екі нәрседе қателеспеуі керек. Бірі - мамандық таңдау. Мамандық таңдамас бурын, 

жалпы қандай мамандықтар барын.не үшін керек екендігін, не беретінін біліп алу қажет. Мен үшін мамандық 
таңдау оңай болған жоқ. Сан-сауалды санамнан өткізіп, узақ ойландым. Бала кезімнен оқушыларды білім нәрімен 
сусындататын, сапалы білім, саналы тәрбие беретін муғапім болуды армандадым. Муғапімдерімнің әрбір сөзін 
уйып тыңдайтынмын. Қорытынды сынақ тапсырып болған соң,көкейде тағы бір сурақ турды. Ол - жоғары оқу 
орнын таңдау. Біреулер Астанаға Еуразия ¥лттық университетіне түсуді қаласа, енді бірі Алматының жоғары 
оқу орынына түссем дейтін. Мен болсам көпшілік қауымнан үнемі естіп жүретіндалай дарындарды шығарган 
Махамбет Өтемісулы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне түсуді шын жүрегіммен қападым. 
Менің бул мақсатым орындапды.Өзім қалаған университеттің,өзім сүйген мамандығына оқуға қабылданып.білім 
алу бақыты буйырды.Қазіргі таңда жаратылыстану - география факультетінің биология мамандығы бойынша I 
курс студентімін.

Ыбырай Алтынсариннен бастайтын болсақ, 
мықты педагогтардың шетін де.шегін де таппай 
қалатын шығармыз. Елімізде білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 
Мақсаты - білімнің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру, мұғалім мәртебесін көтеру. Осы 
орайда елімізде жасалып жатырған жобалар, 
жеткен жетістіктерде аз емес.Университетті 
ойдағыдай аяқтап, мықты маман иесі 
болып, үстаздарым мен ата-анамның үмітін 
ақтап,еліме адал қызмет етіп.шәкірт жүрегінен 
орын алатын ұстаз болсам деймін. Меніңше, 
сөзден жыр кестесін өрген Ғафу Қайырбеков 
ұстаз деген сөздің анықтамасын дәл берген. 
¥стаз болу - сезімнің ақындығы, ¥стаз болу 
-  жүректің батырлығы. ¥стаз болу - мінездің 
күн шуағы, Азбайтұғын адамның асылдығы. 
Осы төрт қасиет әрбір ұстаз болғысы келетін 
адамның бойынан міндетті түрде табылуы 
қажет.

Болашақта өз ісімнің білгірі,білікті маманы 
болатыныма нық сенімдімін.ейткені мен талай 

дарынды да шебер педагогтарды дайындап 
шығарған жоғары оқу орнында білім алып жатырмын. 
Мұғалім мамандығын таңдағаныма қатты қуанамын. 
Себебі: мұғалім -  тек бірдің емес, талайдың зейінін 
аша отырып, зерделі де зерек, парасатты, ұлттық 
және адамзаттық қундылықтарды бойына дарытқан 
тулғаларды баулуда.Менде муғалімге сай асыл 
қасиеттерді игере отырып, ата -  ана, ел -  жер үмітін 
ақтап, мамандығымның білгірі болғым келеді.

Нарқыз Султан
Биология мамандығы, Б-17-топ

Әкеттің өзіңмен бірге,
Өлеңін қалдырып Қадырдың. 
Іздеумен ақынды күнде, 
Аңсадым.дауысын сағындым.

Ауырпау өзімнің жолым ба?! 
Тағдырым өзіңнің ісің бе?! 
Үйіне барамын-жоқ онда, 
Тұрады кітаби пішінде.

Сағынып өзіңці жылаған, 
Қайғыртып кеттің-ау көпті. 
Ізіңді іздеумен Тұм-ағам, 
Ескертпей соңыңнан кетті.

Жырыңды жаттады барпығы, 
Жаттадыжәрі де.жас бала. 
Бәтшағар дүние тарлығы, 
Орныңды бердің бе басқаға.

Әулиедей сыйынам саған, 
Жырпарың жоғалмас жақут. 
...Күтіңіз,келеді маған,
Ізіңці басатын уақыт!

Әнуар Аманжолов
« ФҚТ», фил-13-mon

Бірбеткей

Кез-келген мамандықтың өзіндік қиындығы 
болады, әйтсе де барлық адам баласы бас иетін, 
адамгершілікке баулитын, бір емес бірнеше мәліметті 
бір күнде санаға сіңіре алатын.талай шәкірттерді 
алдынан өткізіп, болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің 
орны ерекше. «Ұстаз -ұлық емес.ұлы қызмет» деген 
Бауыржан Момышұлының сөзін өмірлік ұстанымыма 
айналдырғандаймын. Ұстаздық шыңына көтерілу 
үшін.емір бойы талмай,тынбай іздену қажет. Үлкен 
жауапкершілік пен төзімділікті, даралық пен даналықты 
талап ететін мамандықтың ұлысы ұстаздық жолында 
қаншама аға-апаларымыз тер төгіп келеді.Кешегі

¥шқым келіп ушайын деп бүлқынғам, 
Құс екенмін қос қанаты қырқылған. 
Кемкеттілеу жанашырдан не пайда, 
Күле жүріп күл шашатын сыртымнан.

Осы өмірім өңім бе, әлде түсім бе, 
Жаным өлі, тәнім тірі пішінде. 
Жүрегімді қолыма алып қызықтап, 
Жүргендеймін жындыхана ішінде.

Жағдайымды түсіне ме қалың ел ?! 
Сонша неге болдым екен әбігер.
Күле берем, күйігімді емдейтін, 
Таппаған соң бір ден! сау дәрігер.

Шабысым жоқ бурынғыдай, шабанмын, 
Бақытты ед! уайымсыз бала күн.
Аттай алмай алдымдағы апаннан, 
Шепншектеп бара жатқан адаммын.

Бағыт сілтеп неғыласың, досым-ай, 
Айтарыңцы ағыта бер тосылмай.
Ту желкемнен қадалғанша сур жебе, 
Қыңырайып кете берем осылай.

Айжан Амангелді
“Ф Қ Г 11 - топ

Сүйінші!

Біздц Абат ага - галым-журналист!

Филология факультет!н!ң деканы, 
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Қыдыршаев Абат Сатыбайулының
- біздің сүйікті устазымыздың, Қазақстан 
РеспубликасыЖурналистерОдағыныңмүшес! 
атанғанын қуана хабарлаймыз. Үстаздық 
жолында сан қырлы істер атқарып жүрген 
Абат Сатыбайұлының еңбектер! көпшілікке 
аян. Ғылым мен білімге бас иген ғалым - 
устазымыздың еңбекқорлығы мен ізденісі 
жастарға өнеге болуда. «Жастық -  ауырып- 
сырқырап, жалқаулыққа бой беретін кез емес,

талмай ой еңбегі мен қол еңбегін күшейтетін 
уақыт» деп, үнемі студент-жастарға санаы 
ой сала жүретін қадірлі профессорымыздың 
тәлімді тағылымын керіп, шығармашылықпен 
шыңдалып жүргенімізге төбеміз көкке 
жеткендей қуаныштымыз. Күш-қуаты қашан 
да бабында жүретін тұлғамыздың талай 
туындылары жарық көруде. Филология 
факультетінің деканы қызметіне қоса, 
«Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығына 
жетекшілік жасай жүріп, жемісті де жеңісті 
еңбек етуде. Батыр баба атындағы орталық

озық оилы 
о з а т т а р д ы  
т ә р б и е л і к  
мәнді істерге 
б а у л ы с а , 
« М а х а м б е т  
д а у ы с ы » , 
« Ш е ш е н д і к  
м е к т е б і » , 
« П а т р и о т »  
газет беттері 
а р қ ы л ы 
с а н д а ғ а н  
т а л а н т т ы  
ж а с т а р д ы  
тануға, қудды 
бір булақ көзін 
а ш қ а н д а й  
с е п т е с у д е .  
Ш е ш е н д і к 
ө н е р д і 

жастар көркі санайтын ұстазымыз өзі секілді 
көсемсөз шеберлерін талмай баулуда. 
Жастарды баулу ісінде ішкен асын жерге 
қоятын осындай елеулі, 
еңселі ел ағалары біз 
үшін мақтаныш әрі үлгі.

Қ а з а қ с т а н  
Р е с п у б л и к а с ы  
Журналистер Одағының 
мүшесі болу -  ауқымды 
б а с ы л ы м д а р ғ а

орасан мол көлемді қоғамдағы сан 
алуан тақырыптарға үн қоса жазылған 
мақалалардың авторына берілетін зор 
мәртебе. Білім жолында шәкірттерін 
сусындатажүріп,халықназарынаүсынылатын 
айтулы басылымдарға кең көлемді мақала 
жариялай білу де -  ізденімпаздылық пен 
шыңы биік шығармашылықтың айқын дәлелі, 
молынан төгілген тердің жемісі. Осыған 
орай, Абат Сатыбайулын қызмет жолындағы 
кезекті, айтулы жеңісімен қуттықтаймыз! 
Саулық, амандық тілей келе, бойыңыздағы 
күш-қуатыңыз таусылмасын демекпіз! Нағыз 
кәсіби маманның үлгісін керсете жүріп, 
шәкірттеріңіздің арасында бақытты өмір 
сүріңіз! Құттықтаймыз!

Ізгі ниетпен, филология факультетінің 
студенттері атынан 

Мөлдір Латифова
(қазақ филологиясы), 

Дина Қапизова (шет тілдері), 
Камила Сукпусунова

(орыс филологиясы)

«Шеиіендік мектебі» («Школа ораторского искусства» 
-  «гSchool of oratory») жаршысының жауапты редакторы -  
А.С.Қыдыршавв, тілшілврі -  Айжан Амангвлді (ФҚТ,фил-11- 
топ), Мвлдір Серікқали, Жайнагүл Абыпай (ФҚТ, 02305-топ), 
Нарқыз Султан (Б-17-топ)
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Бата
Исатай баба 

Кешегі Хан Орда -  
Бүгінгі халық орда -  

Тарихи түлғалар отаны. 
Өлкеде хан Жәңгір мүддесі де 

Топ-тобыр мүддесі де жоқ, 
Халық мүддесі жоғары!

О, Махамбет -  еркіндік ұраны, 
Ақ Жайық баяғыдай,

Суы тайыз, нуы селдір, 
Жағалай ел, халқы небір.

Тату-тәтті, қуатты түр!
«¥лы арман» Мәңгі елге айнапды, 
«Туған ұл» атамекенді жайланды. 

Жастар -  рухы қүрыш,
Арманы биік 

Тұрғандай бақыт туы қолға тиіп! 
Тіл-көзден сақта!

Жастар, ел үмітін ақта!

Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов,
университет ақсақалы ғалым-устаз

Махамбет рүхьі негвмде патриот маман баудү
М . О іе м н іо п  л іы и л д г ы  Б аты с  К д іа к с іа м  м е м .к м г г м к  у и и п с р сн т с т і 

іаиа.іи<> К';гі;ічі тлн<-мгіі г о с у л а р с ім с н н ы іі у н іів е р ги г с т  и м  М  У теч іК О М  
West Kazakhstan State Umvctsiiy after M, Utcmisov 

Ф и  HJJHK и я  ф іік Ү іы с т і 
ФилплрГМЧССКНЙ факулыст 

Philological Faculty 
«Махамбет» гылыми-шрпеу орталыгы 

Научно-нсс.*еловаісды:кмй иенгр «Махамбет»
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Шаңырағымыз жыл өте өнерлі өрендерімен 
толыға түсуде. Жалынды жырпармен 
тұнып тұрған жастардың осындай өнегелі 
шараларда әдебиет пен тарихтағы шоқтығы 
биік шығармаларды оқуымен қатар, өз 
жүректерінен өресі биік өлеңдер тудыратын 
жас ақындар да жетерлік. «Тебірентіп шынайы 
жыр арнадым, салмақ салып саналы жүрегіме» 
демекші, биылғы онкүндікте баһадүр рухына 
бағышталған арнау-жырпардың қатары I курс 
студенті Мәрлен Ғилымхановтың «Баба» атты 
Махамбетке арнауымен толықты.

Бір топ өнерпаздардан соң, филология 
факультетінің 3-курс студенттерінің қолға 
алуымен «Махамбет әлемі» 20 томдығына шолу 
жасалды. Онкүндік бағдарламасына сәйкес 
«Уа, Махамбет, айбарлым!» атауымен лекция- 
әңгімеге кезек беріліп, бепгілі әдебиеттанушы 
ғалым, БҚМУ профессоры С.Ғ. Шарабасов 
махамбеттану тақырыбында ой өрбітіп, батыр 
есімін иеленген бұл білім ордасының әр студенті 
кем дегенде Махамбеттің жеті өлеңін жатқа білуі 
тиістілігімен сөзін тежеді.

Университеттің барлық мамандықтарын 
қамтыған онкүндік аясында жас ақындар 
мүшәйрасы, мәнерлеп оқу сайысы, эссе 
байқауы, жас ақындар айтысы, махамбеттанушы 
интеллектуалдар сайысы, күй кеші, ойбөліс 
(дебат), ғылыми-эдістемепік семинар, шежіре- 
баян, танымдық-публицистикалық фильм, 
фото-керме, газет-журнал басылымдарының 
үсынылымы, ақсақал батасының озық үлгісі, 
драмалық туынды көрсетілімі, респубпикапық 
ғылыми-тәжірибелік конференция, шеберлік 
класы (мастер класс) ұйымдастырылған 
болатын. Бұл ретте онкүндік олжасын арқапаған 
озық ойлы ғалым-ұстаздар мен студенттер 
бағдарламаға сай ұйымдастырған шарапарды 
сараптасақ, құдды бір махамбеттанудың 
сериалды этюдтері көз алдыңда таңғажайып 
түрлі түспен тамсанта еріле түсер еді- Мәселен, 
қазанның 16-сында «Бұрқақ атқан Ар-намыс 
болсаң егер, айналмайсың жан баба қапай 
жырға» атты жас ақындар мүшәйрасы өткізілді. 
Өлең-сөзді нақышына келтіре орындаған 
жастар арасынан мықтылары анықталып, 
Қапдыбай Ақтілеу (бас жүлде), Ғилымханов 
Мәрпен (1-орын), Қуандықов Нұрхат (1-орын), 
Амангельдина Айжан (2-орын), Сарбасов 
Қапихан (3-орын) сынды студенттер тиісті 
межепі сатылардан көрінді. Осы күні «Жер 
мен көктің арасын жалынға орап, оқығанда 
кеудеме өрт кіреді» топтамасымен Махамбет 
ақынның орыс тіліне аударылған өлеңцерін 
мәнерпеп оқушылардың сайысы оздырылды. 
Қорытындыда Қүрбанова Мадина (1-орын), 
СарсенғапиевАмандық(2-орын), Аймүхаметова 
Апина (3-орын) секілді ақын өлеңдерін 
мәнерпеп жатқа оқушылар оқ бойы апда бола 
білді. Қазанның 17-сінде «Серттен таймас ер 
едің Ар ойлаған» тақырыбында эссе байқауы 
үйымдастырылды. Нәтижеде 1-курс студенті 
Ақерке Әділгерейдіңжұмысы «үздікэссе» ретінде 
танылды. Сондай-ақ, «Жырың алмас семсердей 
еткір еді, содан менің көңілім көп түледі» 
топтамасында дара тұлға Махамбет жырпарын 
ағылшын тілінде мәнерлеп оқу конкурсы 
үйымдастырылды. Нәтижеде Мамедова Алина 
(1-орын), Ғаббасова Әлия (2-орын), Тайырова

Үлтжандылыққа баулу, көнеден қалған көзді қадірлеу мақсатында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті жанындағы «Махамбет» ғылыми-зерттеу орталығы орамды ой салар кешенді шараларымен таңқалдырыл 
келеді. Жыл сайынғы дәстүрлі Махамбет баба шығармашылығына арналған онкундіктің биылғы ашылу салтанатына 
да көпшілік куә. Қазан айының бел ортасында ұйымдастырылған «Махамбет -  арымас Алаш арысы, бұлқынған асау 
намысы» атты студент-жастарға патриоттық тәлім беру онкүндігі түрлі тағылымды тарту-таралғыларымен төңірекке оқшау 
ой салды. Ізгі шара ашылуында университет ректоры, академик Асхат Сәлімулы Иманғалиев Махамбетті улт намысы 
турғысында лайымдай келе, батыр бабаның патриоттық тәлімін насихаттап жүрген айтулы орталық мамандарының 
жумысына сәттілік тіледі. Жорық жырлары арқылы өлмес өр ұлдың ұрлағына қалдырған улағаты орасан зор. Ерлік 
поэзиясының шырқау шыңы Махамбет өлеңдері қашан да кеудеге намыс отын жағып, рухтандырады. Осы бір жағдай сол 
сәтте орын алды. Жалынды ақынның өлеңдері оқылды. Азаматымыздың арда жырлары ана тілімізде ғана айтылмай, шет 
тілінде де тізіле кетті. Филология факультетінің студенттері А.Шығыров, Ә.Аманжоловтар ақынның рухты жырларын тел 
ана тілімізде бастап, Д.Капезова, А.Әбжәлиевалар ағылшын тілінде, М.Қурбанова, С.Клименколар орыс тілінде, Д.Жеңіс 
қытай тілінде жалғастыра кетті.

түкпірінен келген ғалымдар махамбеттану жене 
өзге де мәселелерге қатысты баяндамаларын 
оқыды. Конференция басында «Исатай- 
Махамбет» журнапының түсауы кесілді. Түстен 
кейін университет профессоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, «Махамбет» 
ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі, 
академик Қыдыршаев Абат Сатыбайұлының 
шеберлік класы сәтімен өтті. «Шешендік -  
педагогикалық шеберлік негізі» атауымен 
еткізілген шеберлік класына филология 
факультетінің I, II, III, IV курс студенттері 
қатысып, апдын-ала белгіленген тақырыптарға 
сәйкес әзірленген слайдтар негізінде өзіндік 
пікір-түжырымдарын шешен тілде ұсына білді. 
Осы күні кешкілікте конференция қонақтары 
обпыстық қазақ драма театрында қойылған 
жазушы-драматург Рақымжан Отарбаевтың 

t «Хан Жәңгір» спектаклінің премьерасын 
тамашалады. Қазанның 24-і күні айтулы 
онкүндіктің жабылу саптанаты әзірленіп, 
конференция қонақтары М.Оспанов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина 
университетінің профессоры, философия 
ғылымдарының докторы, ҚР ӘҒА академигі 
Тайжанов Алтай Тайжанүлы, Қ.Жүбанов 
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің 
доценті, филология ғылымдарының 
кандидаты, Жұбановтану ғылыми-зерттеу 

лабораториясының меңгерушісі Баймүқанов 
Болат ІІІағырбайұлы сынды ғалымдар өзіндік 
ойларын өрбітіп, университет жанындағы 
орталықтың тағылымды тарихи-танымдық 
шараларына оң пікірлерін танытып, қолдау 
білдірді. Онкүндік аясында белсенділік 
танытып, жоғары деңгейде өтуіне үлес қосқан 
ғалым-ұстаздар мен студенттерге арнайы 
әзірпенген сертификаттар мен дипломдар 
табысталды. Онкүндік түйінінде «Махамбет» 
ғылыми-зерттеу ортапығының жетекшісі, 
филология факультетінің деканы, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор Абат 
Сатыбайұлы Қыдыршаев сөз апып, Махамбет 
бабамыздың әрдайым өр рухымыздың байрағы, 
ерлердің намыс қайрағы бола берерін баса 
айтты.

Сан ғасыр етсе де, мұра боп сақтапатын 
батыр турапы деректер, ол жайында жазылған 
мақапалар, арнап басылған газет-журнапдар, 
көлемді кітаптар, ұлы ісі мен үлағатты ойы 
жазылған жұмыстар қашан да ұрпаққа 
аманат. Онкүндік барысында сол аманатты 
ардақтай білетін білім ошағымыздың ғылыми 
кітапханасы оғланымызға қатысты барлық 
құнды дүниелерді «Махамбеттану: кешегісі, 
бүгіні, келешегі», «ІІІешендік -  студент-жастар 
көркі», «Нарын -  ғасырпар Ерлігін арқалаған 
елке» тақырыптарында жасақтапған көрме 
тұрғысында ұсына білді. Махамбет баба рухы 
негізінде патриот маман баулу Ісінде сериалды 
тиімді де тағылымды іс-шараларға тірек 
болған, сандаған ойларға тиек болған онкүндік 
университет ақсақалы Серікқали Ғабдешұлы 
Шарабасовтың батасымен түйінделді. Иә, 
жанмен сезіну, ақылмен бағалауды қажет ететін 
қайсар үлдың отты жырлары мен таңғажайып 
ерлігі қашан да мақтаныш. Ел тарихында 
алтын әріппен аты қашалған ерлеріміздің есімі 
осындай игі істермен дәріптеле беретіндігіне 
сенім мол.

Ы 00Р- Динаралар
у  (3-орын) шашасына шаң жұқтырмай 
'  марапат шыңынан көрінді. Онкүндік 

қазанның 19-ы күні жыр додасымен жапғасты. 
Университетіміздің филология факультеті 
адуынды ақындарымен ажарлы. Айтысу 
тұрғысына келгенде, алдарына жан сапған емес. 
Республика көлеміне танымал Жансая Мусина 
сынды тәлімгеріміздің бауырына жорғалаған жас 
ақындар шоғыры бұл жолы да жауһар жырдан 
аянып қалмады. Махамбеттің рухы қолдағай 
деп, сөз барымтасымен сүйсінткен айтыскерлер 
сүбелі сез, оқшау ойларымен көрерменнің 
қошеметіне бөленді. Жансая Ғалымжанқызы 
Мусинаның жетекшілігімен «Асқақ рухы 
қазақтың Махамбет болып сомдапған» 
тақырыбындағы жас ақындар айтысы жоғары 
деңгейде өткізілді. Ақын ерлігін, оның поэзиясын 
жырына арқау еткен айтыскерлер жеті жұпты 
құрады. Студенттер Ғилымханов Мәрлен 
мен Меңдіқұлов Орынбектің айтысы үздіктер 
қатарынан танылды. Бұл күнгі «Жанарыма жарқ 
етіп шоқ түседі, ойлы көзбен жырыңа үңілгенде» 
топтамасындағы арқапы ақын Махамбеттің 
жорық жырларын қазақ тілінде мәнерлеп 
нақышты оқу конкурсы да айта қаларлықтай 
сәтімен үйлескен шара болды. Қорытындыда 
Нухы Жамбыл (1-орын), Орынғали Ақторғын 
(2-орын), Тұрлан Ару (3-орын) секілді ақын 
өлеңцерін мәнерлеп жатқа оқушылар керкем 
сөздің ерек үлгісін көрсетті. Қазанның 20-сында 
«Буыршындай мұзға жығылған Махамбет 
серттен тайып па?» атты үздік махамбеттанушы 
интеллектуалдар сайысына кезек беріліп, 1-курс 
студенттері Сапауатов Бағдәулет 1-орынға, 
Әзім Әйгерім 2-орынға, Серікова Нұржауған (II 
курс), Алтыбаева Айданалар (I курс) 3-орынға 
лайық деп саналды.

Университетіміздің ғалым-ұстаздары мен 
белсенді студенттерінен жасақгалған топ 
батырлар түлпарының табаны тиген жерлерді 
зерттеуге аттанып жүр. Зерттеу барысында 
табылған сан алуан ел игілігіне қажетті деректер 
журнал, газет беттеріне жарияланып келеді. 
Соған сай, «Бабалар тарихына тағызым» 
экспедициясы ізімен дайындалған «Нарын -  
қанды ұрыста мың өліп, мың тірілген көзсіз 
батыр өлкесі» атты танымдық-публицистикалық 
фильмі де осы күні жұртшылық назарына 
ұсынылды.

Ал қазанның21-і күні күмбірлеген күй кешіне 
кезек беріліп, баба енерінің сом бір қыры паш 
етілді. Махамбеттің күйлерін тамаша орындаған 
талай дүлдүлдерге көпшілік таңдай қағысты. 
Күй кешін ұйымдастырған білім ордасының 
мәдениет және өнер факультетінің ұжымына

(деканы
Мейрам Исатайүлы 
Исатаев) көзі қарақты көрермен 
ризашылықпен қол соқты. Күй шеберлерінен 
кейін «Теңдік қуып, апмас қылыш тағынғанда» 
(Тәуелсіздік-үлттық құндылық) тақырыбындағы 
ойбөліске бас қойылды. «Сен тұр, мен 
атайын» түрғысындағы пікірсайысшылар озық 
ойларымен әдемі ойын өрнегін көрсете білді. 
Турнир қорытындысында «Висенте Кальдерон» 
фракциясы жеңіске жетіп, арнайы кубокпен 
марапаттапды. II дәрежелі ойын көрсеткішімен 
«Әділет» фракциясы, III орынмен «DEMO ver
sions» фракциясы қолпаштапды. Ойын барысын 
әділ бағалап, қорытынды сараптама жасаған 
студент Арнүр Мақсотов «үздік төреші» атанса, 
«DEMO versions» фракциясының спикері 
Түрлыбай Ерман сапапы ойын үлгісімен «үздік 
спикер» атанды. Қазанның 22-сі күні III-IV курс 
студенттері үшін «Махамбет шығармаларының 
мектепте оқытылуы» тақырыбында ғылыми- 
әдістемелік семинар ө т к із іл іп , дарынды 
балаларға арнапған мамандандырылған 
С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық қазақ 
мектеп-интернат кешенінің мүғапімі, ақын 
Оралбек Ысқақ, облыстық дарынды балапарға 
арналған қазақ-түрік мамандандырылған 
мектеп-лицей-интернаты директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Рақымжан Орынбайұлы 
Хамза мырза бастаған мектеп оқушылары асқан 
үйымшылдықпен қатысып, Махамбет жырпарын 
табиғатына ене оқып, қатысушылардың 
қүлақ құрышын қандырды. Аталмыш мектеп 
мүғапімдері де, әдіскер-ғалымдар да киелі 
оқу орнының мінбесіне кетеріліп, Махамбет 
шығармашылығына шолу жасады, оқыту 
жолдарымен бөлісті, кейінгі ұрпаққа берер 
тәлім-тәрбиелік мәнін баяндады. Әдістемелік 
семинар барысында филология факультетінің 
IV курс студенті Айдана Татаханова дипломдық 
жүмысы негізінде мектеп бағдарламасына 
енген Махамбет туындыларының оқытылуының 
әдістемелік жуйесіне акцент бере білді. Тап осы 
сәттерде көпшілік назарына «Исатай-Махамбет 
-  ұлт рухы» тақырыбындағы фото-көрмесі 
де үсынылды. Қазанның 23-І күні «Махамбет 
оқулары-7»респубпикапықғылыми-тәжІрибелІк 
конференция ө т к із іл д і . Республиканың түкпір-

Мөлдір Латифова,
«ФҚТ» мамандығы, 02305-топ

«Махамбет дауысы» - «Голос Махамбета» - «Makhambet’s voice» 
жаршысыныңжауапты редакторы -  Абат Сатыбайулы Қыдыршаев (орталық 
жетекшісі), тілшілері -  Ақбаян Таймуханова, Мөлдір Латифова («ФҚТ», 
02305-топ)
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Мини-опрос в этом номере мы посвятили старейшему 
факультету университета - естественно-географическому.
Вопросы самые разные, главное, насколько студенты 
любят и знают своей факультет.

Студенческий декан естественно
географического факультета Утеген Елдос 
Мұратұлы:

-Біздің жаратылыстану-география факультеті 
- университетіміздегі тұңғыш ашылған факультет. 
Факультет кең көлемді, базасы кең. Факультетімізді 
ардагер ұстаздар, елге танымал азаматтар оқып 
бітірген. Біздің факультетіміздің құрамында 3 
кафедра бар: биология және экология, 
химия, география. Біздің ендігі 
мақсатымыз - факультеттің 1-4-курс 
студенттерін ғылыми жағынан дамыту,
«XXI ғасыр көшбасшысы» секілді әр түрлі 
шаралар мен жарыстар ұйымдастыру, 
ғылыми және қоғамдық жұмыстарға 
белсенді қатысуға бірінші курс 
студенттеріне бағыт беру және олардың 
ішіндегі талапты да өнерлі студенттерді 
дамыту, кастинг ұйымдастырып, әнші- 
бишілер, жүргізуші-тілшілер, ақындар 
болса оларды шыңцап , университеттік 
деңгейге шығару.

Абылай Конысбаев, зам. 
студенческого декана естественно
географического факультета:

-Факультет №1 - наш естественно
географический факультет, который 
основан пятого октября 1932 года, в 
числе первых факультетов в составе 
Уральского педагогического института.
На нашем факультете работали такие 
известные ученые, как В.В.Иванов,
Г. Е. Москалев, А.НАзербаев,
ФАЖусипов. И мы должны гордиться 
этим. Мы, активисты, сохранив 
высокий уровень нашего факультета, 
будем дальше развивать факультет, 
приобретать славу, сделаем все 
возможное и постараемся внести 
свою лепту для развития нашего 
университета.

Асем Елекова, ГЕО-11:
-Я учусь по специальности научная 

география, которая является универсальной. 
Благодаря этой специальности я могу работать

в нескольких сферах. Лично я в будущем хочу 
стать хорошим специалистом, преподавателем 
географии. Помимо учителя географии, я могу 
работать в землеведении, стать кадастром или 
же оценщиком. Я приехала из Актобе и выбрала 
ЗКГУ им. М.Утемисова, один из старейших 
университетов нашей страны. Кафедра географии 
была организована в 1938 году. Значительный

Инкар Абдирова, ГЕО-11.
-Мы активно участвуем и проводим разные 

конкурсы и мероприятия на нашем факультете. В 
ближайшие дни, ко Дню студентов, мы со своей 
группой взяли ответственность за проведение 
яркого конкурса «Мисс ГЕОФАК-2015» среди 
милых первокурсниц естественно-географического 
факультета. Мы устраиваем этот конкурс для того, 
чтобы студенты нашего факультета стали активно 
участвовать в разных мероприятиях и конкурсах, 
привыкали к нашему университету и факультету, 
показали себя с разных сторон, развивали свои 
способности, обогащали свои знания и расширяли 
кругозор.

подготовку высококвалифицированных учителей- 
химиков, некоторые из них стали учеными и вносят 
свой вклад в развитие науки и образования. Я бы 
хотел, как и многие выпускники нашего факультета, 
работать ведущим специалистом в своей отрасли.

Айдана Сапарова, ХТОВ-11:
-Мен «Серпін-2050» бағдарламасы 

бойынша 80 жылдық тарихы бар Махамбет 
университетін, «органикалық химия» 
мамандығын тандағаныма қатты қуанамын. 
Осы жаратылыстану-география факультетінде 
еліміздің мықты саясаткері Иманғали 
Нұрғалиұлы Тасмағамбетов оқыды, сондықтан 
мен де осы Махамбет университетінде 

«органикалық химия» мамандығында 
оқитынымды мақтан тұтамын. 
Болашақта сабағымды үздік оқып, 
университетіміздің мақтанышы, өзімнің 
мамандығымнын үздік маманы болуға 
тырысамын.

Айнур Шауменова, ЭКО-12:
-Загрязнение окружающей среды 

-  одна из главных проблем нашего 
времени. Я выбрала специальность 
эколога, так как она необходима 
для общества. Буду изучать 
современное состояние почвенно
растительного покрова, растительного 
и животного мира, решать проблемы 
по восстановлению нарушенной 
экосистемы не только нашей области, 
но и всего Казахстана. Также я 
хочу внести вклад для развития 
современных технологий. Я уверена, 
что каждый студент благодаря 
преподавателям, профессионалам 
своего дела, удостоятся высоких 
наград и дойдут до своей цели.

Калима Максот, ХТОВ-

вклад в годы войны внесли профессоры М. 
В.Фремд, М.Н.Королев, Ф.П.Калинин и многие 
другие. И я бы хотела, как многие выдающиеся 
ученые, начать свою научную работу и принимать 
участие в научных работах нашего факультета.

Асланбек Хамит, Х-11:
-Кафедра химии является одной из старейших 

в нашем университете. Она была образована в 1934 
году в педагогическом институте города Уральск. 
Преподаватели кафедры внесли большой вклад в

-Я уверена, что меня ждет 
прекрасное будущее, если я буду 
учиться здесь. Пока в основном у всех 
первокурсников период адаптации, 
но мы еще покажем себя с разных 

сторон. Ведь постоянное совершенствование и 
развитие образования в сочетании энтузиазма 
и энергичности молодости с опытом и знаниями 
старших дает нам возможность идти в ногу 
со временем и стать специалистами высшего 
класса.

«Спорт -  моя жизнь!»
Кто-то ругает соцсети, мол, они ведут к тому, что люди отчуждаются, перестают 

нормально общаться. Возможно, они и правы, но не в моем случае. Именно благодаря 
соцсетям я смогла познакомиться с замечательной девушкой, студенткой первого курса 
педагогического факультета Татьяной Тарабриной. А замечательна она тем, что завоевала 
на чемпионате РК по вольной борьбе золотую медаль. Впрочем, все по порядку.

Чемпионы у нас в почете. А уж тем более, 
если она, твоя сверстница, занимается совсем не 
женским видом спорта на таком высоком уровне, 
интерес к ней еще больший. Вот и поставила 
цель -  рассказать о ней нашим читателям. Но в 
деканате факультета сказали, что она сейчас на 
сборах. Записав номер ее мобильного телефона, я 
решила ей написать. Она не сразу ответила. Ответ 
пришел позже, но зато с согласием на интервью.

-Мне очень приятно, что мной интересуются 
и радуются моим успехам студенты нашего 
университета, - сказала Татьяна.

Она родом из поселка Пугачево Бурлинского 
района ЗКО. Спортом занимается с пятого класса.

-Моим первым тренером является 
Абдрахманов Баймурат Хусаинович. Именно 
он привил спортивный азарт и волю к победе. 
Хотя мама поначалу запрещала мне заниматься 
борьбой, потому что я училась на отлично и 
занималась музыкой -  играла на фортепиано, «да 
и не для девушек этот вид спорта» - говорила моя 
мама. Но я успевала, и домашние приняли мое 
увлечение.

-Как удается совмещать учебу и спорт, 
ведь тебе часто приходится уезжать на сборы, 
соревнования?

-Если честно, то сложно. Но возможно. Если 
очень захотеть, то можно все.

-В спорте важно победить. Сколько побед 
на твоем счету?

-Не считала! (Она улыбнулась, вернее, 
послала улыбающийся смайлик с хитрым 
прищуром.)

-Какую цель ты ставишь перед собой?
-Моя цель: на следующий год победить 

на чемпионате Казахстана и взять путевку на 
чемпионат Азии и Мира, так как этот год уже 
заканчивается и официальных соревнований нет. 
Как любой спортсмен, серьезно занимающийся 
спортом, я хочу участвовать в Олимпийских играх, 
занять призовое место, тем самым доказать 
своим тренерам, что они не зря вкладывали в 
меня столько сил и времени. Они научили меня не

только бороться, но и жить.
-Какие трудности были на вашем пути к 

данной победе?
- В прошлом году перед чемпионатом Азии 

я травмировала плечо и более 8 месяцев была 
на лечении. И первое моё соревнование после 
травмы был чемпионат Казахстана. Мне было 
трудно. Прошло много времени, как я не выходила 
на соревнования, появился страх. Будто я впервые 
вышла на соревнование (улыбающийся смайлик.) 
Да и после травмы было опасение. Но тренеры 
меня поддерживали. Это укрепило мой дух, и я 
победила. Но после этого я снова травмировалась 
(грустный смайлик), и вот только выхожу на ковёр.

-Давай представим: тебе предложили 
олимпийское золото и миллиард долларов и 
жизнь без забот. Что бы ты выбрала?

- Я бы ни за что не променяла олимпийское 
золото на деньги. Ведь деньги -  это ничто по 
сравнению со званием. Ты будешь гордиться тем, 
что ты олимпийский чемпион, тебя будут помнить, 
тобой будут гордиться. Даже после смерти это 
звание остается за тобой.

-Что вы можете пожелать тем, кто хочет 
заняться этим видом спорта?

-Я хочу сказать всем начинающим 
спортсменам, что спорт - это не просто время 
провождение. Спорт -  это сила духа, также 
большой труд, это проявление силы, характера, 
терпения. Спорт - это жизнь во всех ее 
проявлениях! Всем я хочу пожелать успехов! И 
удачи!

-Спасибо большое, Татьяна.
Так прошла наша беседа. Пока мы общались, 

время ушло за полночь. Мы и не заметили, как 
оно пролетело. Она оказалось очень открытым, 
откровенным, добрым человеком. Я очень 
горжусь, что у нас есть такие спортсменки, 
которые прославляют Родину, школу, университет 
и главное прославят свою фамилию!

Камила Елекбаева,
1 курс, ФКИ

Танец -  некая жизнь, которая протекает 
в судьбе каждого человека. Для особенных 
людей -  танец не просто хобби, а целая 
жизнь, без которой они себя не представляют. 
Танцы наполняют их необычными эмоциями, 
с которыми они наслаждаются в своей 
увлекательной жизни. Именно танец для них 
является красотой и языком тела. С танцем 
они идут по жизни, ощущают в себе ту самую 
легкость и воздушность, гармонию со своим 
телом и с самим собой.

И в нашем любимом городе есть такие 
уникальные люди. Это участники мужской 
танцевальной группы «Батыс», которая

существует уже 10 лет. 
Каждый танцор по- 
своему индивидуален. 
У этой группы много 
достижений, а одна из 
главных -  они являются 
чемпионами Республики 
Казахстан по брейк- 
дансу.

О с н о в а т е л ь ,  
отличный танцор, один 
из участников группы 
«Батыс» и студент 
нашего университета 
Рахимов Бауржан
рассказал о своих 
взглядах на танец:

-Танцы для меня -  
жизнь. Если мне дадут 
лопату, и скажут копать
-  я не могу это делать. Я 
могу только танцевать. 
Любой человек танцует, 
слушает музыку,
чувствует ритм. Они 
просто слушают
ритм, а мы слушаем 
и показываем это 
танцем. Мы объясняем, 
р а з г о в а р и в а е м ,  

показываем свои чувства и даже ругаемся 
танцем. Для каждого парня это реально 
крутая тема. Например, брейк-данс, хип-хоп
- шикарные стили танца для молодых людей. 
Ведь без танца нет жизни.

Танец -  это твой пульс, биение твоего 
сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. 
Это выражение во времени и движении.

Айша Кемешова,
студентка первого курса. 

ФИЛ-12, «Филология: русский язык»
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Қоэақстон қүрамасьі - 
«Еуразия Барысы»

«Қазақ хандығының 550 жылдығына» орай 
екі мың жылдық тарихы бар Тараз қаласында 
көптеген мерекелік шаралар ұйымдастырылуда. 
Сол мерекелік шаралардың бірі де бірегейі, қазақ 
күресінен жыл сайынғы дәстүрге айналған III 
Хапықаралық «Еуразия Барысы» турнирі өтті. 
Бұл спорттық дрдоға сайдың тасындай іріктелген 
әлемнің сегіз мемлекетінен келген балуандар Тараз 
топырағын дүбірлетті. Қазақстан, Қырғызстан, 
Грузия, Ресей, Моңғолия, Түркия, Польша және 
Өзбекстан командалары жанкүйерлер үшін естен 
кетпес күрес қызығын сыйлады. Эр команда жеті 
балуаннан қүралған. «Күрес десе ішкен асын жерге 
қояр көрермендер» сегіз сағат бойы орындарынан 
тапжылмастан, балуандарға қолдау көрсетті. 
Жарыстың жүлде қоры 18 800 000 теңгені құрайды.

Турнирдің ашылу салтанатына еліміздің зиялы 
қауым өкілдері мен алысты-жақыннан келген 
қонақтар қатысты. Турнирдің жеребесі тартылып:

1. Грузия -  Моңғолия
2. Қырғызстан -  Өзбекстан
3. Қазақстан -  Польша

4. Түркия-Ресей топтары жүлдені сарапқа 
салды. Турнирдің басты сенсацияларының бірі, 
осыған дейін өткізілген додада 2014 жылдың 
«Еуразия Барысы» атанған Монголия қурамасы 
жарыстың бірінші айналымынан әріге аса алмады. 
Балуандар баптарында болғанымен, бақтары 
шаппады.

Сайыс қортындысы бойынша Грузия құрамасы 
екі мәрте 3-орынға, Өзбекстан қүрамасы 2-орынға 
ие болды. Өз балуандарымыз Қазақстан қурамасы 
1-орынға ие болып, екі мәрте «Еуразия барысы» 
атанды. Жүлдегерлер бағалы силықтармен 
және кубокпен, тастұяқпен марапатталды. Қазақ 
күресінің айбынын асқақтатар турнир алдағы 
уақытта өз жалғасын табады. Осы орайда, 
жеңіске жетіп, «Еуразия Барысы» атанған білекті 
балуандарымызды құттықтаймыз. Әрдайым тұғыр 
биігінен көрініп, ұлттық күресімізді өркендетуге 
үлесін қосады деп сенім артамыз.

Али НАБИ,
БҚМУ-дың 4 - курс студенті

Дүбірлідода - намыстың қайраушысы
«Көк төрінЭе тойӘың туы тігілӘі. Ңутты болсын 8 0  жасың бүгінгі!»

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы Жол -  болашаққа бастар жол» атты жопдауында 
«Қазақ Елі», екіншісі «Мәңгілік Еп» болудың маңыздылығын айта келіп, өткен 
тарихымызды білмей, табысқа қол жеткізу мүмкін еместігін, бундай қадамдарга тек 
аяғына нықтұрған, болашағына сеніммен қарай алатын, әлеуеті мықгы мемлекет қана 
бара алатыңдығын айткан болатын. Қазақ хандығы тойының ажарын ашқан басты жай 
-  Елбасымыздың тарихи сөзі. Ел тағдырына қарасты бабалар аманаты тұтастыққа, 
ынтымақ пен бірпікке, тыныштық пен қоғамдық келісімге негізделді.
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Қазақ хандығының 550-жылдығына арналган 
сагттанатты жиындағы мемлекет басшысының: 
«Қазақ хандығы кезеңі -  ат жалында күн кешкен 
жұртының қаһармандық дәуірі» - деген сөзі Батыс 
Қазақстан облысы, БөрпІ ауданы халқын қатты 
толғандырды, рухын көтерді. Бүгін осы жолдауды 
жүзеге асыру мақсатында тағы да бір байрақгы 
бәсеке басталғалы тұр. Қазақ хандығының 550 
жыгщығына және БҚО Бөрлі ауданының күнін атап 
өтуіне арнапған көкпар, аударыспақ, тоқ бәйге, 
Апаман бәйге, қазақ күресі, жаяу жарыс ұлттық 
спорт түрперінен ашық аудандық турнирдің туы 
көтерілді!

Мерейтой қарсаңында зер салып байқап 
отырсақ, қала көшепері қайта жаңғыртылып, 
түрпене түскен. Даңғыл жогщардың бойындағы 
жарықтаңдыру жүйепері жаңғыртылып, 
шағаладай ақ кірпіштен қапанған үйлер мен 
аспанмен таласқан биік мектеп үйі мен мүңцалап 
шақырып, жасыл ағаштар мен жас тагщар 
ырғалып, сылдырап аққан мөлдір суы көз қуантып, 
көңіл марқайтады.

ЖергілІкгІ қала халқын тегіс жүмылдырып, 
80 жыл тарихы бар көне қапаның тойы өтетін 
жерперін абаттандыру, жаңарту, көркейту 
жұмыстарын жүргізудің арқасында ауа райының 
қолайсыздығына қарамастан қапа күні қүлпырып 
түр, қоғамның талабынан қалмай жаңаша тіршілік 
етуде. Бүның бәрі айтуға оңай болғанымен көп 
күш пен жігерді қажет ететін іс-шаралар екені 
белгілі. Осындай ауданы бар азаматтар да өресі 
кең, парасаты мол, еңбек десе ішкен асын жерге 
қоятын жандар.

Ауданның тарихы өз алдына белек әңгіме.
Сонымен, әңгімеміздің әлқиссасын оқырманға 

таратып айтсақ.
Мерейтойга арналған салтанатты жиын қазан

бетке ұстар түйе 
палуандарының өнерін 
тамашалады.

Салауатты өмір 
саптын қапыптастыру, 
халықтың әл-ауқаты 
мен көңіл-күйін көтеру, 
ұзақ өмір сүруі үшін 
жагдай туғызу -  бүгінгі 
күнгі ең көкейтесті 
мәселе. Алға қойылған 
маңызды міндеттерді 
тиімді жүзеге асыру 
мақсатында Бөрлі 
ауданының әкімдігі мен 
аудандық Қазақ күресі 
федерациясы біріге 
отырып, бірлескен 

нақгы Іс-шарапарды Іс 
жүзіне айнапдыру бағытында жүмыстануда.

Қазақ күресі десе депебесі қозатын 
жанкүйерлердің қарасы көп болды.

Алаңға жиналған жұртшылық күрестің 
салтанатты ашылу сэтін күтуде.

Атапмыш мерекеге Қаратөбе, Казталов, Бөрлі, 
Сырым, Тасқала, Ақжайық, Орда аудандары және 
Орап қапасының палуандары қатысты.

Епіміздің энүраны ойналып, көк байрағы 
жоғары көтерілді.

Қүрметті қонақтар қатарында:
Бөрлі ауданының әкімі Марат Бақтығалиүпы 

Түсіпқалиев;
Аудан әкімінің орынбасары Азамат 

Сафималиұпы Сафималиев;
БҚО дене шынықтыру және спорт 

басқармасының бұқаралық спортты дамыту 
бөлімі басшысының міндетін атқарушысы Даурен 
Ақеділұлы Мұқанов;

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы Алпамыс Жанабайұпы Көшкінбаев;

Батыс Қазақстан обпысының Қазақ 
күресі федерациясының Президенті Қаймен 
Есенаманүпы Есендияров;

«№ 1 Олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған бапапар мен жасөспірімдер 
мекгебі» МКҚК директоры Қанат Дүйсенұлы 
Рахметов;

Самбо күресінен КСРО спорт шебері, 
ардагерпер арасында 6 дүркін элем чемпионы, 
«Облыстық велосипед спорты бапапар- 
жасөспірімдер спорт мекгебі» МКҚК директоры 
Қазболат Сағынғалиұлы Қүрмашев;

Бөрлі ауданы Қазақ күресінің федерация 
Президенті Марат Жуманүпы Нүржіггтов;

Бөрлі дене шынықтыру және спорт бөлімі

басшысы Кабдепжамел Абпкарисупы Насипов;
БөрлІ аудандық БЖСМ директоры Армат 

Амангегщіүпы Исанов.
Қазақ хаңдығының 550 жыгщығына және 

ауданның 80 жыдцық тойында осы ауданның әкімі 
Марат Бақтығалиүпы Түсіпқалиев бөрліліктерді 
бүгінгі мерекемен қүттықгап, БерпІ ауданының 
тыныс-тіршіпігіне кеңінен тоқталып өтті.

Өткелі отырған сайыстың маңыздылығын 
айтып, папуандарға аудандық, республикапық 
жарыста жүлделі орынға ілігулеріне тілектестік 
біпдірді.

Одан кейін сөз кезегін қонақтар алды.
Жарысқа қатысқан қай палуанның да 

жанарпарынан жеңіске деген қүлшынысты аңғару 
қиын емес еді. «Қазақстан-Орал» және аудандық 
телестудия қызметкерперінің болып жатқан 
мерекені бастан-аяқ бейнетаспаға түсіріп алуы 
боз кілем үстіндегі папуаңдардың жігеріне жігер 
қосқандай эсер етті, жарысты тамашалап жүрген 
жиналған көпшіліктің де көңілі көтеріңкі богщы.

Алғашында 80 келіге дейінгі сапмақга 15 
папуан күш сынасты. Сырым епінің палуандары 
намысты қолдан берген жоқ. Айтқанымыздай, 
қарсыластарын апма-кезек апып урған сырымдық 
Альбек Ғабцешов жарыс жеңімпазы деп танылып, 
50 мың теңгелік бәйгені опжалады. Сырымдық 
Темірпан Габбасов пен Айбоп Уразгалиевтар II, III 
орындарды иеленіп, тиісінше 30 -  20 мың теңгені 
қанжығаларына байлады.

Тел күресімізді насихаттау мақсатында 
қазақ күресінен «Түйе палуандар» сайысы 
ұйымдастырылды.

Арқа қоздырар аруақгы өнер сайысын көптен 
аңсап, сағынып қалған еп сом білек, қүрыш қоп 
ұлдарының өнерлерін тамашалап, жауырыны 
жерге тимеген даңқгы папуандар қүрметіне қол 
соқты. Осынау палуандарды көзімен көрген жас 
бүлдіршіндеріміэдің қазақша күрес өнеріне деген 
ынтапары арта түскендей.

Түйе палуандық атақ үшін бепдесулерде 
де палуандар аянып қалмады. 80-нен жоғары 
сапмақга сынға түскен 10 палуанның осы қалайы 
жоқ болатын. Бұл сайыста финапдық бәсекеде 
Ерназар Хамзин (Казтапов) бірінші орынды жеңіп 
алып, жеңіл автокөлікке ие болды. ЕкіншІ орынды 
200 мың теңгелік ақшапай сыйлыққа Ансар Хамзин 
(Казтапов) ие бопса, үшінші орындық жүлдеге 
тігілген 100 мың теңгені Олжас Сүлейменов 
(Казтапов) ұтып агщы.

Көпесі күні аудан орталығынан бес шақырым 
қашықгықгағы Ақсай қаласының Батыс бетінде 
ат шаптырылып, кекпар тартыдцы. Жинапған 
хапықгың қисабы жоқ. Жиырмаға тарта қаз-қатар 
тігілген ақшаңқай киіз үйлерде дастархан жайылып, 
қонақасы берілді.

Сайысқа қатысушылар алғашқы күннен 
ездерінің шапшаң әрі күшті екенін дэлегщеупе 
тырысты.

Алғашқы күннің қортындысында 2,5 
шақырымдықжаяу жарыстан бірінші болып жепаяқ 
Долинный Анатолий келсе, екінші болып Кеңесов 
Досбоп, үшінші болып Шайхиев Мейрамбек мәре 
сызығын қиып етіп, ақшапай сыйлықгарға ие 
бопды.

Тойшылардың дені ұлттық ойынымыз -  ат 
жарысты тамашапеды. Бағдарпамаға сәйкес ат 
жарысы екі түрпі қашықтықта оэдырылды. Атап 
айгтар бопсақ: «Тоқ» бәйге, «Аламан» бәйге.

Ат бәйгесінің жүргізушісі қазақ күресінен 
«Қазақ ССР-ның спорт шебері» Сырым ауданы 
ат спорты қауымдастығының терағасы, ат 
спорты федерациясының Президенті, Араптебе 
ауылындағы «Жымпиты» ЖШС-ның директоры 
МүтәлІ Төреғалиевтің қоңыр даусы:

«Бәйгө текБатысҚазақстанобпысынақарасты 
аудандар арасында бопады»- деген хабарды 
естіген еп күні бүрын епеңдеп, соп оқиғаның 
қызьнына тояттар шақгы асыға күткені белгілі. 
Жепмен жарысар жүйрігін баптаған атбегілер де 
ез еңбектерінің жемісін көруге асыққан. Айтулы 
күні сылаң қаққан сәйгүлікгерімен ат шабарпар 
ипподром маңын толтырды. Маңайда үзын-сонар 
тізбекпен, бірінен соң бірі ағылып келіп жатқан 
сансыз көп көлік одан бетер. Аудан әкімдіктерінің 
қолға апуымен бой көтерген ақшаңқай киіз үйлер 
де дала тесіне ерекше көрік беріп тұрды.

Бәрінің күткені - жүректі өрікпітіп, көңілді 
алып-үшқан бәйгенің тезірек басталуы еді. Он бес 
шақырымдық тоқ бәйпе жарысы барысындағы 
бәсеке керерменнің депебесін қоздырып, айызын 
қандырды.

Қызуқанды ағайынның аптығын тәртіпті 
қадағалау үшін арнайы шақырылған полиция 
қызметкерпері қадағалап отырды. 15 шақырымдық 
тоқ бәйгеге 17 сәйгүлік қатысып, бақ сынады. Бүп 
бәйгеде бас жүгщені (200 мың теңге) Теректілік 
«Жақанда» деген жүйрік (иесі Шалабаев Абай) 
иеленсе, екінші -  үшінші орынды Тасқалалық (150 
мың теңге) «Диноско» (иесі Жумашев Азамат) 
және Теректілік (100 мың теңге) «Мальник» (иесі 
Шалабаев Абай) иепеніп, қомақты қаржымен 
марапаттапды.

Бәйге десе, оның ішінде аламан бәйге десе 
делебесі қозбайтын қазақ бапасы жоқ шығар. 
Бәйгешіл қауым үшін хастұппарды анықтар апаман 
бәйгенің орны тым белек екені даусыз. Атап айтар 
болсақ, апаман бейгеде(25 шақырымдық) 17 
шабандоз бақ сынасып, БерлІ - Аралтал ауылынан 
Жүбаныш Хасановтың баптаған «Ақтанау» деген 
жүйрігі бас жүдце «Lada Granta» автокөлігін жеңіп 
агщы.

ЕкіншІ орынды БерпІ- Бумакөл ауылынан 
СерІк Төлегеновтің «Қасқа» деген жүйрігі (300 мың 
теңге) апса, мәре сызығын үшінші болып Ақжайық 
ауданынан Мурат Сариевтің «Торы алаяқ» атты 
туппары қиды. Иесіне 200 мың ақшалай сыйлық 
табысетілді.

Ипподромға жинапған жанкүйерлер ат 
бәйгесінен басқа көкпар, аударыспақсекілді упттық 
ойындардан өткен бәсекеперді де тамашалады.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді аудан әкімі 
Марат Бақгығалиұпы Түсіпқапиев қүттықтап, ез 
қолынан сый-сияпат табыс етті. Сез соңында 
мәдени іс-шараны жоғары деңгейде өткізген аудан 
әкімі Марат Түсіпқалиевке, оның әкімшілігі мен 
ұйымдастыру комитетіне кепшілік қауым атынан 
үлкен рахмет айта кеткенді жен көріп отырмын. 
Ауданның 80 жыдцық тойы кұтты болсын! Той 
тойға упассын!

Аскар Халиоллаұлы Әбубәкіров,
Спорт ардагерлері басқармасының мүшесі, 

«Білімжәне гылым қызмөткерлерінің 
кәсіподағына сіңірген еңбегі үиіін», 

«Еп ардақтысы», «Элита» 
медапьдарының иегері
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