
№2 (917) 29 ақпан 2016 жыл

1 марта 1995 года в Казахстане была 
учреждена Ассамблея народа Казахстана, 
на праздновании двадцатилетия которой 
Глава государства Нурсултан Назарбаев 
предложил объявить этот день Днем 
благодарности. Наше недавнее - по 
историческом меркам – прошлое хранит 
самые разные события, и трагические в 
том числе. Годы репрессий, голодомор, 
насильственные переселения казахская 
нация пережила со всем советским 
народом. Остаться человеком в эти 
тяжелые годы испытаний, делиться 
последним с ближним, сострадание 
стало отправной точкой для отношений, 
сложившихся между местными 
жителями и теми, кого судьба занесла 
в казахские степи. Не о собственной 
безопасности и не о величии поступков 
думали казахи, спасая насильственных 
переселенцев, отмеченных печатью 
«врагов народа». В их числе корейцы с 
Дальнего Востока, чеченцы с Кавказа, 

немцы, политзаключенные самых 
разных национальностей. Опасаясь 
быть причисленными к врагам народа, 
руководствуясь лишь порывом спасти 
голодных и обездоленных, казахи 
спасали и возродили к жизни целые 
нации, делились пищей, кровом, 
одеждой, теплом души, не ожидая 
взамен ничего. Прошли годы, потомки 
тех переселенцев, для которых казахская 
земля стала родиной, несут в сердцах 
благодарность своих предков.

На пленарном заседании, в которой 
приняли участие члены редакционной 
комиссии Г.И.Имашев, д.п.н., проректор 
по НРиМС, деканы факультетов к.э.н 
Г.И.Нестеренко, к.ф.н. З.Ж.Мутиев, к.п.н. 
Г.А.Ергалиева, магистр М.И.Исатаев, 
доцент кафедры «История РК» к.и.н. 
А.Е.Бижанова, преподаватели, были 
определены основные вопросы по 
работе конференции.

С докладами выступили председатель 

филиала ЗКО МОО «Қазақ тілі» 
Б.О.Жексенгалиев («Біртұтас ұлттың 
рухани негізі – бірегей мемлекеттік 
тіл»), к.п.н., доцент, директор ЦСРК 
О.В.Юров («Цивилизационные 
основы нации единого будущего»), 
к.и.н., доцент кафедры «История 
РК» А.С.Байбулсинова («Ұлттық 
тұтастыққа кепіл болатын бүгінгі күннен 
ең қуатты тетегі»), к.и.н., преподаватель 
кафедры «История РК» М.Д.Калменов 
(«Қазақстанда алғашқы мемлекетіліктің 
келіп шығу тарихы-археологиялық 
деректер негізінде»), студентка 1 курса 
ФИЭП Марина Китчатова («Студент 
жастарда этносаралық қарым-қатынас 
мəдениетін қалыптастыру»).

Работа конференции будет 
продолжена на секциях: «Общая история 
– основа единой нации», «Межкультурно-
коммуникативная парадигма 
современного языкового образования», 
«Межкультурный диалог в Казахстане».

Общая история – общая судьба – 
единая нация

29 февраля в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялось открытие областной научно-
практической конференции «Общая история – общая судьба – единый народ», 
посвященный Дню благодарности, организованная университетом по инициативе 
акимата Западно-Казахстанской области.

ЖОО-єа дейінгі дайындыќ орталыєыныѕ 
“Мəѕгілік ел жастары-индустрияєа!” – “Серпін – 2050” жобасы аясындаєы . . .

Осы орайда, ЖОО-ға дейінгі дайындық 
орталығы талапкерлерді М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетіне оқуға  шақыруда белсенді 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде.ЖОО-
ға дейінгі дайындық орталығының 2015-
2016 оқу жылындағы жоспарына сəйкес, 

университетіміздің тəрбие 
ісі жөніндегі бөлімі жəне 
университетішілік «Мəңгілік 
ел жастары – индустрияға!» 
– «Серпін – 2050» жобасы 
аясында білім алушы 
студенттердің координаторы 
– Жанерке Таулбайқызы 
Тапаеваның көмегімен кəсіби 
бағдар беру жұмысы жүзеге 
асырылды. 28.12.2015 – 
16.01.2016 ж. аралығында 
«Серпін – 2050» жобасы 
бойынша білім алып жатқан 
студенттер қатарынан 183 
студентіміз қысқы демалыс 
кездерінде, өз өңірлерінде 
білім алған мектептеріне 
барып, бітіруші түлектермен 
кездесіп, университетімізге 
тарту мақсатында үгіт – 
насихат жұмыстарын жүргізді.

Өңірлеріне сағынышпен 
оралған студентеріміз 
кеше ғана түлеп ұшқан 
мектептеріне, білім алып 
жатқан өздерінен кейінгі 
бауырларымен кездесуге 
асықты. Мектеп əкімшілігінің 
рұқсаты мен қолдауы 
арқылы бітіруші түлектермен 
кездесті. Кездесу барысында 

университетіміз туралы бар көрген-
түйгендерімен бөлісті. Алған əсерлерін айта 
отырып, оқушылардың университетімізге 
деген қызығушылығын оятты. Кездесу 
сəтінен естелікке суретке түскен, тіпті 
кейбір студенттеріміз қазір заман жастары 

үрдіске айналдырған ұялы 
телефондарымен «селфи» 
жасап

та үлгерген.
Əрі қарай бөлім 

орталығы арқылы 
құрастырылған жадынама, 
ондағы көрсетілген 
тапсырмаларды орындады. 
Университетіміз туралы 
плакат, буклет, «Өркен» 
газеттері таратылып, 
оқушыларға сауалнамалар 

жүргізілді. Сауалнама нəтижесінде 
жасақталған мəліметтер базасы бойынша 
үгіт-насихат жұмысына барлығы 1420 
оқушы қатысса, университетімізге 328 
оқушы түсуге ниет білдірген, ал, 787 оқушы 
«ойымызда бар» деген жауаппен тіркеліп 
отыр (диаграмма 1).

Қорытындылай келе айтарымыз алдағы 
уақытта университетімізге қызығушылық 
танытып отырған осы оқушылармен 
жұмыстану мақсатында, білім жəне ғылым 
министрлігінің хатына сəйкес жұмыс 
тобы жасақталып, сол өңірлерге іссапар 
жоспарлануда.

Студенттерімізге үгіт-насихат жұмысын 
ауқымды өткізіп, студенттер қатарын нығайту 
үшін қосқан үлестеріне алғысымызды 
білдіреміз.

Ерғазы Жақсылықов,
ЖОО-ға дейінгі дайындық орталығының 

əдіскері, магистр
Диаграмма 1. Сауалнама қорытындысы

Ќазаќстандыќ Ќазаќстандыќ 
арманды жїзеге арманды жїзеге 
асыратын ел асыратын ел 
патриоттары патриоттары 

3-бет3-бет

Welcome, Martin Welcome, Martin 
Arndt!Arndt!

8-бет8-бет

Серпілістер алєа Серпілістер алєа 
жылжудажылжуда

12-бет12-бет

Когда участие Когда участие 
равно победеравно победе

16-бет16-бет

Ќош келдіѕ, Ќош келдіѕ, 
талапкер 2016!талапкер 2016!

4-бет4-бет

«Серпін – 2050» әлеуметтік жобасы Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан – 
2050» стратегиясында айқындалған басымдықтарды 
жүзеге асыруға бағытталған іс – шаралардың 
қатарына кіреді. Стратегияға сәйкес дамыған 30 
елдің қатарына қосылу үшін білікті мамандар 
даярлау мәселесі өзекті болмақ. Осыған орай 
Қазақстан Республикасы Үкіметі жастар мәселесіне 
арнап «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» 
әлеуметтік жобасын ұсынған болатын. Жобаның  
мақсаты – Қазақстан жастарының бәсекеге 
қабілеттігін арттыру, аймақтар бойынша талап  
етілетін мамандықтарға кәсіби мамандарды 
даярлап оқыту, сонымен қатар ауыл жастарын 
және әлеуметтік әлсіз топқа жататын жастарды  
қолдау болып табылады.
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26 февраля состоялась открытая 
презентация инновационных проектов  
преподавателей университета.

В текущем учебном году на конкурс было  
заявлено 49 инновационных проектов. По 
результатам первого этапа конкурса, который 
проводился на факультетах, 17 работ было 
рекомендовано на участие во втором туре. 

По результатом отборочного тура 
на заключительный этап конкурса было 
направлено 9 работ:

«Методика обучения основным элементам 
игры баскетбол» - Джумагалиев А.Х., Шантозтегі 
А.Т.; «Көп тілді топтарда математикадан өзіндік 
жұмыстарды ұйымдастыру» - Жумагалиева А.Е., 
Ашекенова А.; «Intel Education Galaxy білім беру 
ортасын информатиканы оқытуда пайдалануға 
үйрету тəсілдері» - Медешова А.Б., Иксебаева 
Ж.С., Муратова Ж.М.; «Применение причинно-
следственной диаграммы при изучении курса 
«Экономический анализ» - Шамакова Н.Г.; 
«Применение Кейс метода на лабораторных 
занятиях по анатомии и морфологии растений» 
- Мамышева М.В.; «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ойын сабағы» - Самуратова А.О.; 
«Использование технологии веб-квест в 
образовательном процессе» - Аймичева Г.И., 
Пугачева И.Н.; «Виртуалдық тренажердың 
экзерсис» Ш. Жиенқұлова би мектебінің 

негізінде» - Амреева Т.М.; «Применение слайд-
фильмов в учебном процессе» - Латыпова Р.Х.

Проекты оценивались конкурсной 
комиссией по критериям:

-актуальность, оригинальность и научная 
новизна проекта;

-реалистичность целей и задач проекта;
-чёткость и конкретность определения 

конечного результата проекта – инновационного 
продукта;

-качество методического обеспечения 
заявленной инновационной технологии 
обучения;

-степень внедрения инновационной 
технологии в учебный процесс (виды 
учебных занятий, охваченные инновационной 
технологией);

-повышение качества знаний студентов, 
полученных при использовании инновационной 
технологии.

По итогам конкурса призовые места заняли: 
I место – Жумагалиева А.Е., к.ф-м.н., 

доцент кафедры «Физика и математика», 
магистр Ашекенова А.А.

II место – Латыпова Р.Х, к.пед.н., доцент 
кафедры «Иностранные языки».

III место – Аймичева Г.И., Пугачева И.Н., 
преподаватели кафедры «Информатика».

Конкурс инноваций
В ЗКГУ им. М.Утемисова уже в течение 6 лет реализуется образовательный проект 

«Внедрение инновационных технологий в учебный процесс». Результатом инновационно-
проектной деятельности преподавателей  является реальный инновационный продукт 
(оригинальный программный продукт, учебный тренажер, инновационный тренинг в 
обучении, мультимедиа и т.д.).  

Батыс Қазақстан облысының əкімі Нұрлан 
Асқарұлы Ноғаев өңірдің экономикасы мен 
əлеуметтік дамуына, тұрғындардың əл-
ауқатын жақсарту жолында аянбай еткен 
еңбектері мен елді-мекеннің көркеюіне, 
халқымыздың тұрмыс деңгейінің жақсаруына, 
облысымыздың қарыштап дамуына қосқан 
үлестері үшін Батыс Қазақстан облыстық 
мəслихаты V шақырылымының депутаттары 
Иманғалиев Асхат Сəлімұлы мен Рысбеков 
Тұяқбай Зейітұлына «Алғыс хат» жолдады. 
Облыс басшысы алдағы уақытта да Ұлы дала 
елінің болашағы баянды, келешегі кемел 
болуы жолында атқарып жүрген еңбектеріне 
толағай табыс тілеген. 

*** 
12 февраля в ЗКГУ им. М.Утемисова 

прошел круглый стол, посвященный 25-летию 
Независимости Республики Казахстан, на 
тему План Нации «100 конкретных шагов» по 
реализации 5 институциональных реформ 
«Идентичность и единство».

В заседании круглого стола приняли 
участие преподаватели университета, 
представители госорганов и общественности 
ЗКО. В обсуждениях выступили руководитель 
отдела по работе с полотическими партиями 
и НПО управления внутренней политики 
ЗКО Ж.С.Ихсанова, к.и.н., доцент кафедры 
Истории Казахстана Ж.Ж.Жаксыгалиев, 
исп. директор ОЮЛ «Гражданский Альянс 

ЗКО» Г.Б.Тузелбаев, к.э.н., ст.преподаватель 
кафедры «Учет и финансы» О.А.Турченко, 
директор коропративного фонда «Болашақ» 
по ЗКО, ст.преподаватель кафедры 
всемирной истории СПД Т.Т.Шайхиев.

*** 
26 февраля в г. Оренбурге прошла 

международная научно-практическая 
конференция «Евразийский экономический 
союз и интеграционные процессы на 
еразийском пространстве», в котором 
принялиу частие преподаватели ЗКГУ 
им. М.Утемисова к.п.н., доцент директор 
Департамента стратегического развития 
О.В.Юров, к.г.н., директор Офиса 
коммерциализации Э.Ж.Имашев, директор 
ЧУ НИИ «Когам-Общество-Society», 
руководитель ОО «Союз обществоведов» 
А.Ж.Аменов, к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и менеджмент» С.Ч.Примбетова.

*** 
29 қаңтар 2016 жылы РФ Самара 

қаласында өткен «Гуманитарное 
сотрудничество в российско-казахстанском 
приграничье: роль Самарской области» 
халықаралық ғылыми-тəжірбиелік семинарға 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Экономика 
жəне менеджмент» кафедрасынан э.ғ.к., 
доцент С.Ч.Примбетова мен э.ғ.к., доцент 
Тлесова қатысты. 

Жаѕалыќтар-Новости

Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов 1946 
жылы 7 тамызда Жаңақала ауданы «Большевик»  
колхозының Балдырған елді мекенінде дүниеге 
келген. Əуелі Балдырған бастауыш, кейін 
С.М.Киров атындағы (С.Меңдешев атындағы) орта 
мектептерде оқып, өзінің зеректігімен,алғырлығы
мен,білімге құштарлығымен көзге түсіп, мектепті 
үздік бітірген.

1964 жылы Орал педагогика институтының 
тарих, филология факультетіне оқуға 
түседі. Институт қабырғасында жүргенде 
де  белсенділігімен танылып, түрлі үйірмелер 
мен іс-шаралардың бел ортасында жүріп, 
ұйымдастырушылық шеберлігін таныта білді.

Институтты үздік белгімен бітірген соң, 
еңбек жолын облыстық партия органы «Орал 
өңірі» газетінен бастайды. Кейін Кеңес армиясы 
қатарына шақырылып, өзінің азаматтық борышын 
абыроймен атқарды.

Кеңес армиясы қатарынан босаған соң, 
С.Ғ.Шарабасов «Орал өңірі» газетіне оралып, 
журналистік  жұмысын жалғастырды. Ол осы 
жылдары ғылымға бет бұра бастайды.

1972 жылы С.М.Киров атындағы  ҚазМУ - мен 
байланыс жасап, ғылыми-зерттеу тақырыбын 
алады. Сол жылы облыстық мұғалімдер білімін  
жетілдіру институтына қазақ тілі мен əдебиеті 
кабинетінің меңгерушісі қызметіне шақырылады. 

1975 жылы А.С.Пушкин атындағы  
педагогика институтының қазақ тілі мен əдебиеті 
кафедрасының  оқытушысы болып жұмысқа 
орналасады.

1981 жылы С.М.Киров атындағы  ҚазМУ-дың 
аспирантурасын бітіріп,академик З.Қабдоловтың 
жетекшілігімен «60–80 жылдардағы қазақ 
əңгімелеріндегі характер проблемалары»  атты 
кандидаттық диссертациясын қорғайды.

1982 жылдан бері А.С.Пушкин атындағы 
институтта (қазіргі М.Өтемісов атындағы БҚМУ) əр 
түрлі деңгейдегі басшылық қызметтерде болды: 

сырттай оқу бөлімі проректоры, филология 
факультетінің деканы.

Осы қызметтердің қай-қайсысында да 
ол білгір маман, өз ісінің шебері, өз ісіне аса 
жауапкершілікпен қарайтын алғыр басшы 
ретінде танылды.Үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсете білетін, адамгершілігі мол, елгезек жан 
ретінде ол көптің құрметіне, ұжым мүшелері 
арасындағы үлкен беделге ие болды.

Осындай ерен еңбегінің арқасында 
С.Ғ.Шарабасов «Еңбектегі ерлігі үшін», «Тіл 
жанашыры», «ҚР Конституциясына –10 жыл» 
медальдарымен, «ҚазССР оқу ісінің үздігі», 
«ҚР Білім беру ісінің Құрметті қызметкері» 
төсбелгілерімен жəне Елбасы, ҚР оқу 
министрлігі, облыс, қала əкімдіктерінің «Алғыс 
хаттарымен», «Құрмет грамоталарымен»  
марапатталған.

Ғалым ұстаз облыстың, қаланың рухани 
өміріне де белсене араласып келді.«Қазақ тілі» 
облыстық қоғамының төрағасы, Қадыр Мырза 
Əлі қоғамдық қорының құрылтайшы-мүшесі, 
Республикалық ақындар айтысының, Абай, 
Мұқағали, Қадыр оқуларының, облыстық қазақ тілі 
мен əдебиеті олимпиадаларының бірнеше мəрте 
төрағасы болды. Осы жұмыстардың бəріне де 
аса ұқыптылықпен əділ шешім айта білетін қоғам 
қайраткері ретінде танылды.

С.Ғ.Шарабасов - студент-шəкірттердің сүйікті 
ұстазы, данагөй ақылшысы. Оның 100-ден 
астам республикалық əдеби газет-журналдарда 
басылған ғылыми педагогикалық, əдістемелік 
мақалалары осының айғағы.

Əрқашан да студенттердің қалың ортасында, 
облыстың, қаланың мəдени, əдеби іс-
шараларының басында жүретін С.Ғ.Шарабасов 
өзінің ұстамдылығымен, азаматтық парасатымен 
беделден-беделге ие болған ұстаздардың ұстазы.  

М.Ґтемісов атындаєы БЌМУ профессоры ф.є.к 
ќазаќ филологиясы кафедрасыныѕ доценті 

С.Є.Шарабасовтыѕ Ґмірбаяны 

28 февраля 2016 года скончался  Шарабасов 
Сериккали Габдешевич – один из авторитетных 
преподавателей Западно-Казахстанского 
государственного университета им.М.Утемисова.

40 лет жизни Сериккали Габдешевич отдал 
служению делу образования и науки. Он был 
прекрасным руководителем, талантливым 
и требовательным, уважаемым и любимым 
коллегами и студентами деканом филологического 
факультета, проректором заочного отделения и 
проректором по воспитательной работе института 
им. А.С. Пушкина.

С.Г.Шарабасов многие годы руководил 
литературно-творческим объединением им. 
К.Жумалиева по казахскому языку и литературе, 
организовывал творческое студенчество, собирая 
талантливую молодежь, приобщая её к занятию 
научной работой, поэтическим творчеством.

С.Г.Шарабасов – творчески работающий 

специалист, читал самые сложные курсы 
литературоведческого цикла. Его лекции 
отличались высоким научно-методическим 
уровнем,  новизной и особой, авторской манерой 
преподнесения.

Много сил и энергии он отдавал пропаганде 
творчества великого Абая. 

С.Г.Шарабасов выступал организатором 
многих  научных конференций и круглых столов. 

Сериккали Габдешевич был широко известен 
как специалист в области современной казахской 
литературы, его научные труды, начиная с 
диссертационного исследования «Проблема 
характера в современном казахском рассказе», 
были связаны с глубоким проникновением 
в ментальную суть художественного текста. 
Большим событием в литературоведении 
Казахстана  стала его монография «Жанр 
рассказа в казахской литературе».

Будучи человеком, глубоко преданным 
делу развития казахского языка и 
литературы, Сериккали Габдешевич всегда 
горячо интересовался общими вопросами 
литературоведения, принимая активное участие 
в Пушкинских днях, литературных праздниках и 
дискуссиях, проводимых коллегами-тюркологами 
и русистами.

По характеру открытый, общительный 
человек с огромной эрудицией, интеллигент, 
умеющий находить общий язык со всеми 
коллегами, студентами, С.Г.Шарабасов 
пользовался уважением в университете и городе.

Коллеги и студенты всегда ценили талант, 
энергию, сердечность,  доброжелательность 
и жизнерадостность Сериккали Габдешевича. 
Таким человеком, излучающим свет, он и 
останется в нашей памяти.

Преподаватели и сотрудники кафедры 
русской филологии и многочисленные выпускники 
филологического факультета выражают глубокое 
соболезнование родным и близким Сериккали 
Габдешевича и вместе с ними скорбят о 
невосполнимой утрате.

Кафедра русской филологии

Памяти Шарабасова Сериккали Габдешевича

Студенты университета в соответствии 
с ГОСО РК проходят различные виды 
профессиональных практик. Это учебно-
ознакомительная, учебная, языковая, 
педагогическая, производственная, 
преддипломная, другие. Практика является 
важнейшей составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов и 
проводится на предприятиях, в учреждениях 
и организациях различных отраслей 
производства, государственного управления, 
образования, культуры, лабораториях. 

Профессиональная практика направлена на 
закрепление теоретических знаний, полученных 
в процессе обучения в вузе, приобретение 
практических навыков и компетенции, а также 
освоение передового опыта. Виды, сроки и 
содержание профессиональной практики 

определяются направлением подготовки, 
специальностям, рабочими учебными планами, 
графиками учебного процесса и программами 
практик. 

Программы практики разрабатываются 
профилирующими кафедрами с учетом профиля 
специальности, характера предприятия, 
организации и объекта практики, определены 
критерии оценки результативности практик. 
До начала всех видов практики заключаются 
договора, в которых определяются обязанности 
университета, баз практики и студентов. В 
течение учебного года Центр карьеры проводит 
активную работу с компаниями и организациями 
по формированию баз практик для студентов. 
Если в 2014 году имелось 277 договоров с базами 
практик, то к маю 2015 года их количество достигло 
358, таким образом, количество баз практик 

увеличилось в 1,2 раза. В 2016 году количество 
заключенных договоров составляет более 600.

Для студентов существуют следующие виды 
практик:

непрерывная практика – для студентов 1 и 2 
курсов,

педагогическая практика – для студентов 3 
курса,

педагогическая и производственная практика 
– для студентов 4 курса.

В текущем 2015-2016 учебном году 
педагогическую и производственную практику 
проходят 4300 студента.

Из них 1131 студен – 1 курса, 1087 студентов – 
2 курса, 1028 студентов – 3 курса, 1027 студентов 
– 4 курса, 27 студентов – 5 курса.

За 2014-2015 учебный год практику прошли 
4100 студента педагогических  и непедагогических 

специальностей (в 2013 – 2014 учебном году 2781 
студента).  

В профессиональной подготовке будущего 
учителя педагогическая практика играет 
большую роль. Педагогическая практика 
должна способствовать ориентации всей 
системы учебно-воспитательной деятельности 
в вузе на создание условий, обеспечивающих 
формирование творческой, профессионально 
компетентной личности будущего учителя. Целью 
педагогической практики является закрепление и 
углубление знаний по общенаучным, психолого-
педагогическим, методическим и специальным 
дисциплинам, а также формирование на 
основе теоретических знаний педагогических 
компетенций.

Э.С.Бекниязова,
специалист центра карьеры

Центр карьеры

Практика – первый шаг в профессии
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Дөңгелек үстелдің мақсаты - Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына арналған «Ұлт Жоспары – 
қазақстандық арманға бастайтын жол» атты 
мақаласын талқылау. Осы мақалаға қатысты 
ардагерлер мен профессор-оқытушылар 
пікірлерін ортаға салу жəне жан-жақты 
талқылаудан өткізу. 

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев 2016 жылдың 6 
қаңтарында Қазақстан халқына жолдаған «Ұлт 
Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» 
атты мақаласында өте маңызды мəселелерге 
тоқтала отырып, оларды жүзеге асыру жолдарын 
қарастырады. Бүгінгі ахуал бірлігімізді сақтап, 
еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуді қажет етеді. 
Елбасы мақаласы уақыт талабына бейімделе 
алатын жоспар болып табылады. Санаулы 

уақыттан кейін 25 жылдық тəуелсіздік кезеңіне 
аяқ басқалы отырған Қазақстан ширек ғасырда 
жаһандық байланыстарға қосылған мемлекет 
ретінде қалыптасты. Осы уақыт аралығында 
Қазақстан көптеген сынақтарға төтеп беріп, 
дағдарыстар толқынын  бастан өткізіп, шынығып 
жəне нығайды, табысты экономикалық даму 
қарқынына қол жеткізді. Ал қазір жаппай қамту 
сипатына ие жаңа жаһандық дағдарыс алаңында 
тұрғанымызды   Елбасы атап көрсетті. Олар: 
əлемдік нарықтың тұрақсыздығы, əлемнің барлық 
экономикаларында да экономикалық өсімнің 
баяулауының байқалуы, мұнайдан түсетін  мол 
табыстың болмауы, жаһандық экономиканың 
саяси факторлардың қысымын сезініп, əлемнің  
тұрақсыз бола түсуі. Бұл жағдай Қазақстанның 
дағдарысқа қарсы мүмкіндіктерін жасақтауға 

əкелуі қажеттігін алға тартып отыр. Біздің 
дағдарысқа қарсы басты стратагегиямыз үш 
қарапайым, бірақ маңызды – өсім, реформалар, 
даму ұғымдарымен үндес. Біріншісі – өсім, ең 
алдымен, экономикалық өсім. Қазақстанның 
əлемнің неғұрлым дамыған отыздығына енуін 
қамтамасыз ететін экономикалық өсімге қарқын 
беретін жеке бастамаларды дамыта отырып, 
өсімнің жаңа ішкі көздерін ашу міндетін қойды. 
Екіншісі – экономиканың, қоғам мен мемлекеттің 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін реформалар. 
Үшіншісі – даму. Бұл жердегі басты фактор - ХХІ 
ғасырда қоғамның барлық салаларын үздіксіз 
жаңғырту. Ендігі мақсат - халқымызды Ұлт 
жоспарын жүзеге асыруға жəне реформаларды 
жүргізуге барынша белсенді қатысуға 
жұмылдыру. Қазақстандық арманымыздың 

орындалуына  жəне Қазақстанның өркендеуіне 
сенімді түрде қол жеткізу.

Дөңгелек үстелдің талқылауына салынған 
негізгі мəселелер:

1. Қазақстанда ұлттық идеяны қалыптастыру 
жолдары;

2. Ұлт жоспары – қазақстанды кең ауқымды 
жаңғырту жобасы;

3. Кəсіби мемлекет құру – Қазақстандық 
саясаттың жаңашылдық бағыты;

4. Бес институциональдық реформа 
- Қазақстанның экономикалық жəне 
инвестициялық дамуының кепілі;

5. Инновациялық индустрияландыру 
көкжиектері, сыртқы инвестициялардың жаңа 
көздері.

2016 жылдың 2 ақпан күні М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың мəжіліс залында облыстық жəне қалалық ардагерлер Кеңесі, Орал қаласының қоғамдық келісім кеңесі, М. Өтемісов 
атындағы БҚМУ ректораты, дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер кафедрасының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арналған «Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» атты мақаласына байланысты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек үстелге Орал қаласының ардагерлер кеңесі, Орал 

қаласының қоғамдық келісім кеңесі, М. Өтемісов атындағы БҚМУ профессор-оқытушылар құрамы жəне БАҚ өкілдері қатысты.

Ағымдағы жылдың ақпан айының бас 
кезінде университетіміздің қолдауының 
арқасында Елордамыз Астана қаласындағы 
Махмұт Базарқұлұлының шақыруымен 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасының кітапханасына 
жолымыз түсті. Бораны бүркіп тұратын бас 
қала бізге қонақжай болып көрінді, өйткені 
біз барған күні күн де шуақты, нұрлы еді. 
Арманын мақсатына, мақсатын міндетіне 
ұштастыра білген М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
белсенділері «Əлемді өзгертетін идеялар» 
жобасы аясындағы ғылыми-білім беру 
семинар-тренинігіне Евней Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетімен бірге 
қатынасқан болатынбыз. Алғашқы күннен 
бастап Ұлт жоспары – бес институционалдық 
реформасын жүзеге асырудың 100 нақты 
қадамын түсіндіруге арналған дəрістер курсын 
тыңдадық. Курсты Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-
дың ұстаздары экономика ғылымдарының 
кандидаттары, белді профессорлар жүргізді. 
Қазақстандық арманға бастайтын 100 
қадамның артықшылығын, оның бізге пайдалы 
тұстарын жетік меңгерткен оқытушылар 
тікелей сұрақтарымызға жауап беріп, қызықты 
əрі өнегелі білім берді. Біздер кітапхананың 
ғылыми қызметкерлері – педагогика 
ғылымдарының кандидаты, ғылыми-білім 
беру бағдарламалары секторының жетекшісі 

Күнсұлу Исинова мен аға сарапшы Ақбота 
Хамитованың басшылығымен практикалық 
тапсырмаларды орындай отырып, ақпаратты 
жедел жəне сапалы талдау, командада жұмыс 
жасай білу, өз ойын нақты жəне тұжырымды 
жеткізу секілді білім мен дағдыларды 
меңгердік. Сонымен қатар  семинар-тренинг 
кезінде кітапхана ішінде экскурсия жүргізіліп, 
көшбасшымыздың таңдамалы кітап қорымен, 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың жасампаздық идеясы мен 
кемел саясаты, жаңа елорданың құрылысы, 
мемлекеттік рəміздер тарихы туралы 
мазмұнды мəтіндік, бейне жəне фотодеректік 
ақпараттармен жабдықталған «білім беру 
үстелдері» секілді жаңа технологиялық 
жабдықтармен таныстық. Бос уақытымызды 
тиімді жұмсау мақсатында Астананың көркем 
ғимараттарымен, ел өткенін санамызға 
сіңіретін мұражайларда болып, тамашалауға 
мүмкіндік алдық. Осындай игі бастамалар өз 
кезегін таба беретін болса, отаншыл, патриот 
жастардың қатары молайып, болашақтың 
іргетасын берік қалайтын жас өрендер 
тобы көбейеді деп сенемін жəне алған 
тəжірбиелерімізді университет студенттерімен 
жұмыс кезінде қолданатынымыз сөзсіз.

Нұржанова Райхан Қанатқызы,
М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенті

Ќазаќстандыќ арманды 
жїзеге асыратын ел 

патриоттары 
«Үш-ақ нəрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек!» 

-деп қазақтан шыққан ұлы ақын Абай атамыз сонау ғасырда айтып кеткен. Заман 
жаңғырған сайын ғаламзаттың талабы күшейіп, адамзаттың тілегі молаяры сөзсіз. 
Осы орайда елімізде жұмыстанып жүрген тұлғалар аз емес. Елбасымыздың өзі 
бастау болып, игілікті, тың идеяларын халықтан жасырмай жыл сайын жолдау 
жолдап тұрады. Мұның өзі елім дейтін өреннің жүрегіне үміт, жігер, алға қарай 
ұмтылыс орнатары сөзсіз. 

Ақпан айының 12 жұлдызында 
М.Өтемісов атындағы Батыс қазақстан 
мемлекеттік университеті тарих, 
экономика жəне құқық факультетінің 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару 
мамандығының 2 жəне 3 курс студенттері 
«Жақсылық жаса» акциясы бойынша 
қатерлі дертке шалдыққан жəне қанды 
қажет ететін жандарға үміт сыйлап, 

оларға қолдау көрсетіп, аз да болса 
үлесімізді қосу мақсатында өз 
қанымызды тапсыру үшін арнайы 
қалалық қан орталығына барған 
болатынбыз. Сонымен қатар, жастар 
бойына мейірімділік пен қамқорлықты 
ұялату мақсатымен донорлар санын 
көбейткіміз келеді. Бұл қайырымдылық 
ісімізді баршаға үлгі ретінде бағалаған 
қалалық донорлар жинақтау бөлімінің 
меңгерушісі Динара Васильевна 
біздерге алғысын білдірді. Денсаулығы 
жарамды əр азамат қан тапсырып, 
өзгеге көмек қолын созуға асығуы 
керек. Себебі, біздің бір тамшы 
қанымызға зəру жандардың бар екенін 
ұмытпағанымыз жөн.

Өзгеге өмір сыйлаудан шет 
қалмайық, ағайын.

Нұргүл Ерманова, 
мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару мамандығының 3-курс 

студенті 

Ґзгеге ґмір сыйла!
Жақсылықсыз жоқ тірліктің мəні түк,

Пейілі Кеңді Құдай қояр жарытып.
Жақсылық жаса, жақсылық жаса адамға,

Жан-жағына жарық, жылу дарытып. 

Нарша Қашағанұлы

Бас ќосќан келелі мəжіліс

26 февраля факультетом культуры 
и искусств была проведена областная 
научно-практическая конференция 
на тему «Культура, искусство, 
наука и образование Западного 
Казахстана в современном обществе: 
информационные ресурсы и технологии». 

На пленарном заседании с 
приветственной речью выступил проректор 
по научной работе и международным 
связям, д.п.н. Г.И.Имашев. Он отметил, 
что данное мероприятие является 
знаменательным событием в культурной 
жизни творческой интеллигенции и имеет 
большое значение для обмена опытом 
в области развития культуры и пожелал 
участникам конференции плодотворной 
работы и творческих успехов.

Основные направления работы 

конференции были определены как 
межкультурный диалог народа Казахстана, 
модернизация в сфере культуры и 
искусства, воспитание конкурентоспособной 
творческой личности. 

С докладами выступили Р.М.Казиханова 
(управление культуры ЗКО, М.Е.Ержанов 
(д.п.н., профессор), А.Т.Ерғалиева (к.и., 
доцент), Э.Е.Файзуллина (магистр, ст. 
преподаватель кафедры изобразительного 
искусства и дизайна).

Работа конференции была продолжена 
по трем секциям: «Межкультурный диалог 
народа Казахстана: проблемы развития 
культуры и искусства на современном 
этапе», «Модернизация в сфере 
культуры и искусства», «Воспитание 
конкурентоспособной творческой личности: 
поиски и решения».

Современные технологии 
для развития творчества
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2016 жылдың 2-3 ақпан күндері  
университетіміздің акт залында Студенттік өзін-
өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен Досхан 
Жолжақсыновтың режиссерлігімен түсірілген 
“Құнанбай” фильмі жатақхана студентеріне 
көрсетілді. 

Дулат Жүсіпқалиев: «Құнанбай» фильмі – 
тарихи образдың жаңа бейнесі. Оның бейнесі 
«Абай жолы» романының желісі бойынша емес, 
Құнанбай туралы деректерден жасақталған. 
Фильм романтикалық сарындағы сағынышқа толы, 
ұлттық мас¬штабта жасалған туынды. Фильмде 
жаугершілік дəуір аяқталып, қазақтың жаңа заманға 
аяқ басқан алмағайып дəуірі суреттелген. Құнанбай  
дала тəртібі мен шариғат тəртібін қатар ұстаған  
қайраткер, ұлы тұлға ретінде сомдалады.

***
Ал аталмыш айдың 5 күні Қазақстандық жастар 

күні мерекесіне орай университетішілік «ЕХРО-
2017: Қазақстанның жаңа онжылдықтағы даму 
болашағы» тақырыбында ашық дебат сайысы 
оздырылды.

***
Айдың алғашқы аптасында(01-09.2016.)  

Қазақстандық жастар күні мерекесіне орай  Makham-
bet University Offi cial Group əлеуметтік желісінде 
«Ұлы даланың жасампаз жастары» тақырыбында 
100 сөзден құралған «Ең үздік пікір» конкурсы 
ұйымдастырылды. Ал ақпанның 10-11 күндері 
университет студенттеріне ІІІ жазғы еңбек семестірі, 
Жасыл ел жастар еңбек жасақтары мен Студенттік 
құрылыс жасақтары туралы таныстыру жұмыстары 
жүргізілді. Жиында Студенттік еңбек жасағында 
еңбек еткен əр студент өз бойына ең жақсы 
қасиеттерді сіңіріп, патриоттық рухта тəрбиеленіп, 

ұжымда жұмыс істеуге үйрене алатыны туралы 
айтылып, таныстыру жұмыстарынан кейін 
факультеттің студенттік деканаттарында  бірнеше 
топ құралып, өз жұмыстарын бастауға  дайын екенін 
жеткізді.

***
Осы айдың 12 жұлдызы күні Студенттік өзін-өзі 

басқару ұйымының мүшелері мен тарих, экономика 
жəне құқық факультетінің студенттері «Жақсылық 
жаса» акциясы аясында Қан орталығына қан 
тапсырып, қаламыздың Вокзал аялдамасында 
тұратын əлеуметтік жағдайы төмен отбасына көмек 
қолдарын созып, 10 балаға ойыншықтар мен жылы 
киімдер табыс етті. 

***
13 ақпан күні факультет студенттері Орал 

қаласы Комсомольская 100- үйде тұратын ҰОС 
ардагері Шишанков Григорий Филатовичке барып, 
қолғабыс етті. Ардагер өз кезегінде студенттерге 
өзінің жастық шағынан фотоальбомдарын көрсетіп, 
алғысын айтты. 

Алдағы уақытта да студенттік өзін-өзі басқару 
ұйымының студенттері осындай қайырымдылық 
жұмыстарын жүргізе береді.

***
14 ақпан күні Студенттік өзін-өзі басқару 

ұйымының мүшелері университетіміздің  демалу 
кешенінде  «Мақсаты бірдің – рухы бір!» атты қысқы 
спартакиадасын  ұйымдастырды.  Белсенділер 
төрт топқа бөлініп, логикалық, интеллектуалдық 
сайыстарға қатыстысса, 18 ақпан күні М.Өтемісов 
атындағы  БҚМУ-дың түлегі Иманғалиева Софья 
Шаймарданқызымен кездесу өткізді. Кездесуде 
София Шаймарданқызы өз өмірінің қызықты 
кезеңдерін баяндап, айтып берді.

Ақпанның 9-ыншы жұлдызында - қазақ поэзия 
əлемінің шыңы,ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
дүниеге келгеніне 85 жыл толды. Осыған 
орай,Қадыр МырзаƏлі атындағы мəдениет жəне 
өнер орталығында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті,мəдени-
тынығу жұмысы мамандығының 4-курс 
студенттері Бауыржан Базарбаев пен Абылай 
Смағұловтың ұйымдастыруымен «Жүрегім 
менің-жанартау»атты əдеби-сазды кеш өтті. 
Көрермен əсер аларлықтай өткен кеште облысқа 
белгілі өнерпаздар өнер көрсетті. Атап айтар 

болсақ, Мұқаңның сөзіне жазылған 
«Мен деп ойла», «Сенің көзің...»,«Есіңе 
мені алғайсың», «Күрең күз» жəне т.б. 
əндерді көрермен жүрегіне жолдаған 
«Кəусар»триосына ,Қанатқалиев 
Алтынбекке, «Жас КZ», «Қорған» 
топтарына зал қошеметі ерекше 
болды. Ақын поэзиясын филология 
факультетінің студенттері нақышына 
келтіріп оқыды. Мұқағали қалдырған 
мол мұраның ішінен бір поэмасын 
бұл кеште оқымау күнə да болар еді. 
Осы орайда,республикалық Мұқағали 
оқуларының жеңімпазы,мəдениет 
жəне өнер факультетінің 2-курс 

студенті Қуанышева Айгерім оқыған «Аққулар 
ұйықтағанда» поэмасынан үзіндіні көрермен ұйып 
отырып тыңдады.

Мұзбалақ Мұқағали 85-ке келгенде 
қалайшаақын жүрегі үнсіз қалмақ?! 
Университетімізге белгілі ақындар республикалық 
жыр мүшəйраларының жеңімпаздары Шамұратов 
Даурен,Ғилымханов Марлен,Меңдібек Лұқпанов 
ақынға деген өз арнауларын оқыды. 

Лирика мен сырға толы бұл кеш көрерменнің 
жоғары бағасын алды.

«Жїрегім меніѕ-жанартау»

С целью внедрения в технологию 
сотрудничества демократизма, 
равенства, партнерства в субъектные 
отношения педагога и студента 22-
27 февраля в ЗКГУ им. М.Утемисова 
физико-математическим факультетом 
была проведена методическая неделя 
«Применение технологии сотрудничества 
в организации учебного процесса».

На торжественном открытии недели с 
докладом «Оқу процесін ұйымдастыруда 
ынтымақтастық технологиясын 
пайдалану» выступила к.п.н., проектор 
по учебно-методической работе доцент 
Г.К.Жусипкалиева.

Основой педагогики сотрудничества 
является познание личности студента, 
коллективное воспитание, высокий 
профессионализм педагога. Преподаватель 
и студенты совместно вырабатывают цели, 
содержание занятия, дают оценки, находясь 
в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
Идея данной технологии включает в себя 
создание условия для активной совместной 

учебной деятельности учащихся в разных 
учебных ситуациях. Сотрудничество - это 
уровень учебно-воспитательного процесса, 
при котором в условиях взаимоуважения, 
взаимопонимания, коллективности 
происходит объединение объектов и 
субъектов данного процесса в результате их 
совместной деятельности.  

При обучении в сотрудничестве 
решаются задачи формирования 
критического подхода к информации 
и умения аргументировать свою точку 
зрения, развития творческих способностей, 
создания учебного сообщества людей, 
владеющих определенными знаниями и 
готовых получать новые знания в процессе 
общения друг с другом, в совместной 
познавательной деятельности.

Ведущие преподаватели 
физикоматематического факультета в 
течение методической недели провели 
мастер-классы, тренинги. В рамках недели 
провели экскурсии на производство, 
посетили лекции работодалетей.

Познавать - общаясь

«Білекке сенген заманда ешкімге дес 
бермедік, білімге сенген заманда қапы 
қалып жүрмелік» деп Абылай хан айтқандай, 
білім - біздің басты қаруымыз. Елбасының 
бастамасымен қазақстандық арманды 
жүзеге асыратын біз секілді жастардың 
білімді де білікті болып ер жетуі мемлекеттің 
бас назарында. Төрткүл дүниені жаулаған 
Шыңғыс хан : «Таға тұлпарды сақтайды, 
тұлпар ерді сақтайды, ер елді сақтайды» 
дегеніндей, елдің болашағы кемел келешекке 
сенген кешегі Мағжан сенгендерде. Осы 
орайда Астана қаласындағы тұңғыш 
президент-Елбасының кітапханасына барып 
келген БҚМУ студенттері көрген-білген, 
саналарына түйген білімдерін басқаларға 
насихаттау мақсатында бас ғимарат 
залында кездесу, ашық пікір алаңын өткізді. 
Баяндамашылар - Шапихов Нұрлыбек, 

Қауышева Айнұр, Рахимов Оралхан, 
Сапарбаев Жұмабек «Кəсіби мемлекеттік 
аппаратты құру», «Заң үстемдігін 
қамтамасыз ету», «Индустрияландыру жəне 
экономикалық өсім», «Біртектілік пен бірлік», 
«Есеп беретін мемлекет» тақырыбында сөз 
қозғады. Ұлт жоспарын өзге студент жастарға 
жеткізу, өз замандастарымен пікір алмасуды 
мақсат еткен семинар-тренинг делегаттары 
5 реформаны əр қадам бойынша нақтылап, 
студенттердің сұрақтарына жауап беріп 
отырды. Елдің дамуы  – жастардың қолында 
болса, осы жастарға кеңінен мүмкіндік 
беріп отырған университет басшылығы 
мен профессор-оқытушылар құрамына өз 
алғыстарын білдірді.

Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы

«Өзін əлемді өзгертушімін деп санау əр ұрпаққа тəн қасиет»
Камю

«Дағдарыстың бəрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел тəуелсіздігі, ұлт мұраты, ұлт болашағы 
сияқты ұлы құндылықтар ғана мəңгі. Мен айтып өткеннің барлығын жеңуге болатын, біз 
жеңе алатын бөгеттер» (Н.Ə.Назарбаев, «Ұлт жоспары - 100 нақты қадам») екенін жастарға 
жеткізу, санаға сіңіру жəне Ұлт Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың жаһандық ұсыныстары мен 
тұжырымдамалары, «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бес институционалдық реформаны 
жүзеге асыруға бағытталған семинар-тренингке қатысушылар университетіміздің өзге 
де белсенді студенттерімен кездесу өткізіп, 5 реформа бойынша түсіндіру дəрістерін 
жүргізген болатын. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті – сапалы білім 
мен саналы тəрбиенің мекені. Республиканы 
мойындатқан оқу ордамыз сенімді түрде кез-
келгенді оқуға шақыра алады. 

19 ақпан күні қазіргі мектеп бітіруші 
түлектерді, яғни, болашақ студенттерді оқуға 
тарту  мақсатында «Ашық есік» күні өткізілді. 
Білім ордамыздың барлық факультетін қамтыған 
көлемді шара алдымен АКТ залда алғы сөзін 
алып, кейін əр факультетке тапсырылды. 
Киелі қара шаңырақтың төртінші қабатында 
орналасқан филология əлеміне қадам 
басқан талапкерлерді факультеттің белсенді 
студенттері қарсы алды. 416-дəрісханада 
жасалған үгіт-насихат жұмысында əдебиет 
пəнін таңдаймын дейтін оқушылар, олардың 
жетекшілері факультет тарихын сипаттайтын 
слайдты тамашалап, сөз алған тұлғаларды 
зер сала тыңдады. Ф.ғ.к., қазақ филологиясы 
кафедрасының меңгерушісі Раманова Айгүл 
Абиболлақызы жəне ф.ғ.к., тіл білімінің маманы 
Аронов Құспан Ғұмарұлы, оқытушы-магистр 
Демесінова Самал Нұрболатқызы білім ошағы 
жайында дерек беріп, талапкерлерді оқуға 
шақырды. «ФҚТ» мамандығының, 02205-топ 
студенті А.Шығыров терме орындап, «ФҚТ» 
мамандығының 02305-топ студенті З.Рахметова 
мен «ҚТОМҚТƏ» мамандығының 02203-топ 
студенті А.Қоңырбаева шара қонақтарына əн 
арнады. Студенттік декан Р. Нұржанова сөз 
бастап, факультеттің мақтаныштары саналатын 
бірқатар студенттер жастық кезеңдерінің 
қызықтарымен бөлісіп, оқу орнымыздың 
арқасында жеткен олжаларын айтып берді. 

Келешек тіл мамандары ретінде оқушылар 
арасынан өзіндік ойларын жеткізгендер де 
болды. 

Идеятова Аян, 40-мектептің 11-сынып 
оқушысы:

Бүгінгі күн мен үшін ерекше болды. 
Əдебиет пəнін таңдау ойымда болғанымен, 
аса қызығушылығым жоқ еді. Ал бүгінгі өсіп-
өркендеген, өнерлі де өрелі студенттерді көріп, 
талпынысым күшейе түскендей. Таныстырулары 
арқылы мені өздеріне сүйсіндіре алды.

Қожыбекова Раушан, 40-мектептің 
11-сынып оқушысы:

Əдебиет пəнін сүйіп оқимын жəне сол 
салада қызмет еткім келеді. Білімімді жетілдіріп, 
нағыз маман болып қалыптасу үшін қайнар 
білім беретін оқу орнын таңдаған дұрыс. Ондай 
университеттердің қатарына М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ кіреді. Шығармашылық 
жағынан да, ғылым жолы тұрғысынан да қанат 
жаюға мүмкіндік бере алатындығын бітіруші 
түлектерден естіп жатамыз. Сол себептен, 
сіздерге келуім əбден мүмкін.

Қабылбекова Айдана, 40-мектептің 
11-сынып оқушысы:

Бұл жерге оқуға түсу – арманым. Алда келе 
жатқан үлкен сынақты абыроймен өткеріп, осы 
университеттің студентіне айналғым келеді. 
Жоғары балл жинап, қалаған оқу орныма түсу 
үшін талмай ізденіп оқудамын. Осы жылы тағы 
да жүздесеміз деген үміттемін.

«Ашыќ есік» кїні филология 
факультетінде

2016 жылдың 19 ақпан күні БҚМУ бас ғимаратының акт залында биылғы мектеп жəне колледж түлектеріне арналған АШЫҚ ЕСІК КҮНІ болып 
өтті. Келген түлектер университеттің барлық мамандығының оқу бағдарламаларымен танысып, бакалавриат бағыттары бойынша толық ақпарат 

алып, 2016 жылғы, яғни биылғы, БҚМУ-ға қабылдау шарттарымен танысты. Ректорат жəне факультет өкілдеріне сұрақтар қойып, қабылдау 
комиссиясының қызметкерлерінен кеңестер алды. Университетпен танысып, университет студенттері дайындаған мерекелік концертті тамашалады.

Ақпан айының 19-ы күні М. Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекетттік университетіміздің 
шет тілі жəне екі шет тілі кафедрасында мектеп 
бітіруші түлектерге арналған ашық есік өтті. 
Аталмыш шара мектеп бітіруші оқушыларымыздың 
жоғары оқу орнымен танысуына, болашақ 
мамандығын дұрыс таңдауына көп көмегін тигізеді 
деген ойдамыз. Шараның ашылу салтанатына шет 
тілі жəне екі шет тілі кафедрасының аға-оқытушысы, 
магистр Насимуллина Айгул Бисембаевна 
талапкерлерге факультетіміздің оқу үрдісі мен 
білім сапасымен, жалпы тыныс-тіршілігімен жіті 
таныстырып өтті. Əсіресе, бұл мамандық бойынша 
студенттер қашықтықта оқытуына мүмкіндіктері 
мол екендігі жөнінде жəне де академиялық 

ұтқырлықпен барып келген студенттердің алған 
тəжірибелерімен таныстырды. Солардың ішінде 
Майнц қаласына барып келген Капезова Дина, 
Болашак бағдарламасымен Лондон қаласында 
болған Құрманғалиева Фариза Тілепқалиқызы, 
Есбергенова Гүлнəр Исамадинқызы сөз сөйлеп 
жəне де басқа қалаларда болған,  көптеген 
студенттердің алған əсерлерін бейнебаян арқылы 
жеткізді. Бұл шараға кафедрамыздың дамуына ерен 
үлесін қосқан, көп жылдар бойы еңбек сіңріп келе 
жатқан аға-оқытушы Тамара Ивановна түлектерге 
өз ақыл-кеңестерін айтып сəтті сапар тілеп, 
білімге деген қызығушылығын арттырды. «Ашық 
есік» күні факультетіміздің өнерпаз студенттерінің 
дайындауындағы концертпен аяқталды.

День открытых дверей, по завершении 
торжественной части в актовом зале университете, 
был продолжен на факультетах. Учащиеся 11-х 

классов бурно обсуждали специальности, 
информацию о будущих профессиях. 
Выпускницы Раушан Сансызбай (СОШ №36) и 
Данагуль Гиззат (СОШ №27) думают выбрать 
факультет истории, экономики и права. 
Раушан, по совету мамы, думает связать свое 
будущее с профессией финансиста, еще ее 
привлекает возможность по академической 
мобильности поучиться заграницей.

-Я хочу стать историком. Меня привлекает 
научная сфера, - поделилась своими 
планами Данагуль. – День открытых дверей 

в университете прошел очень интересно, весело, 
получила много информации об учебе в ЗКГУ. 
Большое всем спасибо!

On February 19, The day of Open doors was held 
for high school graduates at the West Kazakhstan State 
University in the department of foreign language: two 
foreign languages. This event is very important for 
high school graduate students because they can get 
acquainted with the university, the event will help to 
choose their future profession. 

At the very beginning A.B.Nasimullina explained 
the system of university, gave the information about the 
quality of training and education, about the life of the uni-

versity. Also students, who have been abroad according 
to the program of academic mobility, told about the op-
portunities that the university gave. 

Dina Kapezova (JGU) Kurmangaliyeva Fariza 
and Esbergenova Gulnar (London, UK) spoke on the 
academic mobility and about their experience there. 
The event was attended by the senior lecturer Tamara 
Ivanovna  Nurusheva told about interesting life of stu-
dents. The day of "Open Doors" was closed with a small 
concert.

Ќош келдіѕ, талапкер 2016!
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До этого трагического случая соседи и 
люди, проживающие в этом районе,  всячески 
помогали этой семье, а после трагедии 
сбором денег и других, необходимых для 
жизни вещей, занялась одна из соседок. Об 
этой благородной женщине можно написать 
отдельную статью, но речь сейчас о другом.

Группа 03201, куратором которой 
является Салтанат Булатовна 
Бекмухамбетова, не осталась безучастной 
к судьбе этих людей, они собрали немного 
денег, купили продукты и пошли навестить 
Николая.

Николай, так зовут хозяина сгоревшего 
жилья, добродушный, безобидный человек 
среднего возраста, живет на пенсию по 
инвалидности, в данный момент снимает 
комнату в общежитии и восстанавливает 
сгоревшие документы.

Невозможно описать состояние 
человека, который пять минут назад был 
бы рад куску хлеба, а сейчас ест мандарин. 
Разве мог он представить себе, что так 
нежданно придут к нему в гости несколько 
девчушек и принесут столько вкусностей. 
Он не знал, за что браться: то пил айран, 

то ел мандарин, закусывая колбасой. Я 
останавливала его, а на глазах у моих 
девчат были слезы.

Позже я повела своих студентов к соседке 
Николая, которая занялась волонтерской 
деятельностью. Студенты познакомились, 
пообщались с ней, увидели гору вещей, 
рассортированных и подписанных: - Это для 
Николая, эта сумка поедет в Каменку, это 
для тех-то, тех-то, спокойно рассказывала 
она. Студенты были в восторге от нее.

- Как много вокруг добрых людей, как 
легко творить добро, для этого достаточно 
иметь большое сердце! – не удержалась от 
эмоций одна из моих студенток!

С.Г.Турегалиева
заместитель декана ФФ 

Мы не в силах изменить весь мир, но сделать его 
чуточку добрее - да!

В январе на страницах СМИ прошла информация о трагической гибели женщины, 
которая сгорела в доме по улице Линдовской. Сгорела землянка, которую и домом-то 
назвать невозможно, но она служила пристанищем для двух людей, в итоге жена трагически 
погибла, муж остался на улице.

Бірде «Мені жарты сағаттан кейін 
оятыңызшы» деп,көз ілмек болған Энштейнді 
қызметшісі біраз тынығып алсыншы деп бір 
сағаттан кейін оятыптын. Тұра сала жалма-жан 
сағатына қараған ғалым жарты сағаттан кейін 
оятпаған қызметшісіне қатты ренжіп, «жарты 
сағат уақытымды қайтарып беріңіз онда!» деген 
екен. «Ұрланған заттың орнын басқа нəрсемен 
толтыруға болады,ал ұрланған уақыттың орнын 
ешқашан толтыра алмайсың» деген екен немістің 
ұлы ақыны Гете. Бұл жөнінде еңбекқор қытай 
халқында «Сағат сатып алсаң да,уақыт сатып ала 
алмайсың»деген нақыл сөз бар. Рас,біле білгенге 
уақыт-мүмкіндік. Ал сол бос уақытын кім қалай 
пайдаланып жүр?! 

Жалпы,дəстүрлі тынығу мен бос уақытты 
ажыратып алатын болсақ,дəстүрлі тынығу 
кезекті,бұрыннан келе жатқан демалыс яғни 
əр аптаның жексенбі күндері жəне т.б. Ал бос 
уақыт осы дəстүрлі тынығудың ішіне кіреді. 
Яғни мұнда адамдар бос уақытын өз қалауына 
байланысы пайдаланады. Қазіргі кезде белең 
алып отырған өзекті мəселе,жастардың 
бос уақытын шектен тыс əлеуметтік желіге 
арнауы. Бұл неге əукеліп соғады?! Біріншіден 
,тəуелділікке,ал екіншіден,денсаулыққа кері 
əсерін тигізсе,үшіншіден əлбетте сауатсыздыққа. 
Елбасымыз: «Түбінде кітап оқитындар,интернетте 
отырғандарды басқарады» демекші,кітап-рухани 
азық. Бос уақытын кітап оқуға арнайтын адамға 
болашақтың алтын есігі айқара ашық. 

Сондай-ақ,өнер,спорт саласындағы үйірмелер,тіл 
үйрену курстары да бос уақытты тиімді өткізудің 
ең озық үлгісі.

Уақыты бос өткен адам - өмірі бос өткен адам. 
Егер текке өмір кешкіңіз келмесе əр минут, əр 
секундтың қадірін біліп, уақыттарыңызды тиімді 
пайдаланыңыздар!

Айгерім Қуанышева,
МТЖ 2-курс студенті 

Бос уаќыт жəне дəстїрлі тыныєу

На факультете работают отменные 
специалисты, знатоки своего дела – профессора 
кафедры физики и математики А.Е.Кузьмичева, 
доцентыЖ.С.Сырым, А.Е.Жумагалиева, 
В.С.Мулдагалиева, кандидат педагогических 
наук Г.К.Жусупкалиева, доцент кафедры 
информатики Г.М.Миниус, а также другие 
преподаватели. Студенческий декан физико-
математического факультета, Нурбол 
Кырыкбаев, инициативен, принимает 
участие в проведении и организации 
многих разнообразных мероприятий. 
Нурбол является отличным примером для 
подражания, успевает везде и во всем - и 
в учебе, и в общественных делах. 

Студенты физико-математического 
факультета всегда стремятся к 
совершенствованию своих знаний, к 

расширению своего кругозора, активно 
участвуют в общественной жизни 
университета. Именно на этом факультете 
впервые были созданы полиязычные 
группы, чем можно похвастаться. 

Один из ярких и креативных студентов, 
обладающий высоким интеллектом, 
студент второго курса специальности 
математика – Нурсултан Турсынгалиев 
– выпускник и гордость Богатыревской 
школы, обладатель знака «Алтын белгі». 

Недаром говорят – талант нужно 
продвигать, бездарность пробьется сама. 
Скромный, но очень способный студент 
первого курса, обладающий, по мнению 
преподавателей, хорошим потенциалом 
и высокой работоспособностью, - это 
Аймырза Жамилов. Он с отличием окончил 
один из лидирующих школ страны – 
Казахско-турецкий лицей. Всё свободное 
время у него не проходят просто так, он 
посвящает своему второму дому - КТЛ. В 
КТЛ учатся одаренные ученики, имеющие 
большое будущее. Их высокие знания, 
интеллект и культура отличают от многих. 
Именно такие студенты поднимут нашу 
страну на один уровень с развитыми 
странами. 

Айнур Батыргалиева, обладательница 
знака «Алтын белгі», выбрала 
специальность математика. А общее число 
обладателей знаков «Алтын белгі» за 2015 
год, выбравших наш вуз, – всего пятеро, и 
Айнур является одной из них. 

Физико-математический факультет 
славится своими талантливыми студентами 
и педагогами-новаторами. Созданная на 
факультете атмосфера совместного труда 
является хорошим фундаментом для 
раскрытия талантов студентов.

Айша Кемешова, 
фил/п-12

Знакомьтесь!

Физико-математический факультет: Скромные и умные
С 2012-2013 учебного года, один из ведущих факультетов, физико-математический, начал 

действовать как отдельный факультет. 
Деканом факультета является кандидат педагогических наук, доцент Медешова Айгуль 

Бактыгалиевна. 

Бугін менің туған күнім ой, пəле-ай,
Мына халық неге жатыр тойламай,
Банкет жасап бере едім өзім-ақ,
Тəңірдің бір жарытпай-ақ қойғаны - ай.
Тойланбаса тойланбасын нетейін,
Той көрмей-ақ,сый көрмей-ақ өтейін,
Қаламымды берші маған бəйбіше,
Болашаққа арыз жазып кетейін,-деп 

болашаққа қаламымен арыз жазып қалдырған 
мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев ақпанның 
9-ыншы жұлдызында тірі болса 85 жасқа толар 
еді.Атаулы күнге байланысты Қадір МырзаƏли 
атындағы орталықта «Жүрегім менің-
жанартау...» атты ақиық ақынның мерейжасына 
арналған кеші аталып өтілді.Аталмыш шара 
барысында қара өлеңнің қарагері Мұқағали 
Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына 
арналған бейнебаян көпшілік назарына 
ұсынылды. Концерттік бағдарламада «Бүгін 
менің туған күнім ой, бəлі – ай», « Сенің көзің...», 
«Ана сен бақыттысың», «Сəби болғым келеді», 
«Күрең күз», «Мен деп ойла...», «Иіскейін», 
« Есіңе мені алғайсың...» атты ақынның 
сазды өлеңдері көпшілік жүрегіне жол тартты. 
Қазақ поэзиясының мұзбалағына арналған 
шығармашылық кеште ақын поэзиясынан 
отан, туған жер туралы туындыларын орталық 

жанынан құрылған «Қаламгер»  шығармашыл 
жастар клубының мүшелері сонымен қатар 
оқырман жүрегінен орын тепкен «Аққулар 
ұйықтағанда» поэмасын Республикалық 
Мұқағали оқуларының жеңімпазы Айгерім 
Қуанышева көрмендер назарына ұсынып, үлкен 
қошыметтке ие болды.Мұқағали Мақатаевтың 
шығармашылығымен сусындап, үлгі тұтып, 
жалындап өсіп келе жатқан жастарымыз 
республикалық  байқаулардың жеңімпаздары 
Меңдібек Лұқбанов пен Марлен Ғилымханов, 
облыстық Мұқағали оқуларының жеңімпазы 
Дəурен Шамуратов ақынға деген жүрек жарды 
өлендерін арнады. 

Қарасаз,қара шалғын өлеңде өстім, 
 Жыр жазсам, жұртым, елеңдестің. 
Өлсе өлер, Мұқағали Мақатаев, 
 Өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім, 
- .деп жырлаған ақиық ақын Мұқағали 

Мақатаевтың 85 жылдығына арналған  
«Жүрегім менің-жанартау...» атты əдеби-сазды 
кеші көрермендер жүрегіне жол тартып,үлкен 
ықыласқа ие болды.

Фариза Қанафина,
 мəдениет жəне өнер факультетінің

1-курс студенті 

Социум

Ќара ґлеѕніѕ ќарагері



6 №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл

Жаратылыстану-география факультетінде  
Ақпанның 16 жұлдызында факультетіміздің 
белсенді студенттеріне арналған семинар-
тренинг өткізілді.Бұл тренингтің өткізілу 
мақсаты Елордамыз Астана қаласындағы 
Президент кітапханасында болып қайтқан , 
университетіміздің бетке ұстар студенттерінің 
алған əсерлерімен бөлсіуі еді.

Барып қайткан топтың ішінде  
факультетіміздің бетке ұстар азаматтары 

Сапарбаев Жұмабек пен студенттік декан Утеген 
Елдос. Қонақ ретінде өз əсерлерімен бөлісуге 
келген мəдениет жəне өнер факультетінің 
студенттік деканы Рахимов Оралхан жəне 
студенттік деканның орынбасары Темиров 
Ерген .Олар бізге тек қана білім мен тəртіпті 
болып қалу өте аздық ететінін айқындап өтті.
Студенттік кездегі алған ұшқыр білім - деген 
сөздің мағынасын бетін сүзіп қана өтпей 
,əрі қарай терең сүңгу ол біздің өмірге деген 
құштарлығымызды оятып қана қоймай ,ғылымға, 
қоғамға деген көз-қарасымызды басқа қырынан 
аша білетінін қайталанбас аса құдіретті сезімге 
əкелетін тылсым күш деген ой-түсінктерімен 
бөлісті. Əрине көргендей болмас, бірақ 
ағаларымыз шын ықыластарымен бізге деген 
ниеттерін, ақылдарын сонымен қатар кітапханда 
еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған жүздескен 
студенттер мына отырған біздер секілді екенін 
олар бағындырған белесті біздер де бағындыра 
алатынымызға нық сендіріп,рухымзға рух қосып 
жігерлендіріп жіберді.

Їздік отыздыќќа апарар «100 наќты ќадам»

Ақпан айының 4-інші жұлдызында 
факультетімізде Ресей Федерациясының 
қалаларында Академиялық ұтқырлық 
бағдарламасымен білім алып келген студенттермен 
кездесу өтті. Бұл кездесуге факультетіміз бойынша 
студенттер алмасу ісімен айналысатын Бағжан 
Едігеқызының өзі болып, бізге түсіндірме əдістерін 
көрсетті. Одан қала берді №1 корпустан Болон 

жүйесінің басшысы Владислав Сергеевич өзі келіп 
студенттерге қандай қалаларда жəне қандай оқу 
орны бар екені жайлы толық мəлімет беріп өтті. 
Студенттер арасынан Академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының тиімді жағын ашып көрсетіп, оған 
толық тоқталып өткен биология мамандығының 
2-курс студенті Төлесінова Нұргүл болды. 

Бұл жиынға 1 жəне 2 - курс студенттері 
жиналып өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, 
өз жауаптарын алды. Академиялық ұтқырлық 
бағдарламасымен оқып келген студенттер бірнеше 
ай ішінде өздеріне жинаған мол тəжірибелерімен 
бөлісе отырып, қызықты əрі тиімді өткен уақыттарын 
айтып, бізді де осы бағдарлама арқылы білім 
көкжиектерімі кеңейтуге шақырды. Бұл 50 минут 
ішінде алған əсерлерімізді барынша ашып айтпасақ 
та, көкейге түйгеніміз мол екенін нақты айта аламыз. 
Себебі, біздің факультетімізде бұл бағдарлама 
өте белсенді түрде қызмет етуде. Бұл шараны 
ұйымдастырған – Бағжан Едігеқызы, Гүлнар 
Науханқызына білдіретін алғысымыз шексіз.

«Асуларды алады жастар əлі, зор 
болашаќ бїгіннен басталады»

Ақпан айының 12-нші жұлдызында М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың жаратылыстану-география 
факультеті химия кафедрасының жанында жұмыс 
жасайтын «Менделлеев мұрасы» үйірмесінің 
ұйымдастыруымен  жоспарға сай «Қызыққа 
толы – химия» атты химиялық кеш өтті. Кешке 
химия кафедрасының оқытушылары мен химия 
мамандығының 1-4 - курс студенттері қатысты. Ең 
алғаш сөз кезегі «Менделлеев мұрасы» үйірмесінің 
жетекшісі- химия кафедрасының оқытушысы, 
магистр Мукашева Маншук Муратовнаға  
берілді. Өткізілген шара аясында 1-2 курс 
химик-студенттер өздерінің өнерлерін көрсетсе, 
01201 - топ студенттері химия ғылымының 
қалыптасуындағы «Алхимия» дəуірінен көрініс 
қойды. Сондай-ақ «Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы» мамандығының 1 курс 
студенттері – Шопан Жасулан мен Мақсот Қалима 
жəне 2 - курс студенті – Қоныспай Райхан химиялық 

бағдаршам, піл тіс 
пастасы, жанбайтын 
орамал жəне 
химиялық сағат 
сияқты тəжірибелер 
к ө р с е т і п , 
с т у д е н т т е р д і 
қызықтыра білді. 
Əртүрлі химиялық 
ойындар ойнатып, 
химиядан ғылыми 
негізі бар сұрақтар 
көрермендерге паш 
етілді. «Geofak num-
ber one» жайдарман 
тобы көңілді 

химиялық əзілдерін 
ұсынып, кештің соңы студеттердің орындауындағы 
«Химиктер» əнұранымен жабылды. 

Шара аясында ХТОВ-11, 01201, 01202, 01213 
топ студенттері белсенділік танытып, «Қызыққа 
толы – химия» атты химиялық кеш өз деңгейінде 
өтті.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 
жаратылыстану-география факультеті химия 
кафедрасының жанында «Менделлеев мұрасы» 
үйірмесі жылдар бойы жұмысын атқаруда.
Үйірменің негізгі мақсаты – студенттердің 
білімге, ғылымға деген қызығушылықтарын 
арттырып, əртүрлі деңгейдегі ғылыми жобалар, 
республикалық олимпиадаларға қатыстыру 
болып табылады. 

Жамила Нурланова,
Химия мамандығының 2- курс студенті

«Ќызыќќа толы – химия»

Мен Қошан Гүлдана Қосбармаққызы 
2013-2014 оқу жылының жас түлегі, қазіргі 
таңда М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан  
мемлекеттік университетінің жаратылыстану-
география факультеті Химия мамандығының II 
курс студентімін.Орал қаласына арманым мен 
мақсатымды қанатыма байлап,болашағыма 
деген нық сеніміммен қадам бастым.
Аллаға шүкір, алғашқы қадамым сəтті де 
құтты болды, оны мен алдағы өміріме деп 
жақсылыққа жорыдым.Бұл бағыма бұйырған 
бақытты қадамым "Серпін-2050" жаңа 
бағдарламасына мемлекеттік білім беру грант 
иегері атанғаным деп білемін.

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы əрдайым 
жастарды баса назарда ұстап, алға жетелеуден 
шаршаған емес.Болашақты мына біздей 
жалындаған жастармен елестеткен ұлы 
тұлғаның үкілеген үмітін ақтау - барша алаш 
азаматтарының парызы.Білім жолын барынша 
кеңейтіп берген Нұр ағамыз ЖОО-да оқып 
жатқан студенттеріміздің көбісі, жұмыссыздық 
мəселесімен қиналатынын талқылап, бұл 
тығырықтан шығатын жолдың бағытын айқындап 
берді. 

Қазақстан бойынша жұмыссыздық мəселесі 
əлі күнге дейін толық шешімін таба қойған жоқ.
Дегенмен де, бұл айтулы мəселеден шығуымыз 
жас ұрпақ бізге байланысты.Білікті маман иесі 
боламын деген азаматтарға барлық жағдай 
қарастырылған.Көптеген мектеп бітіруші 
түлектер ҰБТ-ден  қажетті балл жинай алмай ,көп 
жағдайда оқу орындарына қабылданбай қалып 
жатады.Дəл осы жəне басқа да мəселелерді 
негізге алған басшылық,осы жолы да жастарға 
болашақтың айқын кілтін ұстатты.Осы кілтпен 
болашақтың тұғыры биік асқақ шыңдарын, 
түбірі терең ой мақсаттарымызбен,білімімізбен 
жарқын ете түсуіміз, біз үшін аса маңызды міндет.
Елбасымыздың тікелей басқаруымен жүзеге 
асқан "Серпін-2050" бағдарламасы аясында 
2050 грант бөлініп,оның ішінде 7 ЖОО үшін 1050 
жəне 23 колледж үшін 1000 мемлекеттік білім 
беру гранты бөлінді .Бұл бағдарламаның басты 
мақсатын Мұрат Əбеновтың сөзімен ұштастыра 
аламыз:«Маңғыстау, Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл өңірлерінде демографиялық 
көрсеткіш жоғары, алайда жұмыс орындары 
тапшы. Павлодар, Шығыс Қазақстан сияқты 
аймақтарда керісінше, зауыт, фабрикалар көптеп 
салынып жатқанмен, кадр жетіспейді. Бағдарлама 
осы олқылықтың орнын толтыруды көздейді»Бұл 
дегеніміз осы бағдарламаны тəмамдаған əрбір 

маман жұмыспен толық қанды қамтасыз етіледі 
деген сөз.

Мен осы айтулы бағдарлама аясында білім 
алып жатқанымды мақтанышпен айта отырып,  
болашақта өз мамандығымның білікті де, шебер 
маман иесі болып шығамын деп, толықтай 
сеніммен айта аламын.

БҚМУ Серпін жастары Қазақстанның түпкір-
түпкірінен жиналған, басында таңғалдырар 
таланты,жанында өнері мен талмас қанаты бар 
жігерлі азаматтары мен азаматшалары екенін 
зор мақтанышпен жеткізе аламын.Əне-міне 
дегенше II курсымыздың да орта шеніне жетіп 
қалыппыз.Əрине бұл жылымыз талпынған əр 
серпін жастары үшін толағай табыстар əкелді 
деуге əбден болады.Алысқа бармай мына 
өзімді алатын болсам, көптеген іс-шара немесе 
жарыстар өткізіп оған қатысуға тырысып,бізге 
берген зор мүмкіндікті тиімді пайдаланып алдыма 
қойған мақсаттарыма жетуден шаршаған емеспін.
Себебі,бізге арнайы мемлекет назар аударған соң 
,қоғамдағы шаралар көптеп ұйымдастырылып, 
оған қатысатын серпін жастары міндетті түрде 
болуы қажет.Мен өз басым өткізілетін əрбір 
шараға қатысып,ондағы айтылатын сөздерді 
ұйып тыңдаймын.Бізге келетін ақын-жазушылар 
мен ғалымдармен кездесудің, білім жолын іздеген 
жастар үшін əсері зор.Оның басты дəлелі сəуірдің 
екісінде Орал қаласының Теннис орталығында 
республикалық "Жастар қуатты Қазақстан 
үшін" атты форумы өткен болатын. Бұған дейін 
де форумдарға қатысып жүрген болатынбыз.
Бірақ бұл жиын мен үшін аса маңызды болды.
Себебі, республикалық форумға еліміздің тірегі 
Президентіміз Н.Ə. Назарбаев қатысты.Форумға 
университтер мен колледж студенттері ,гимназия 
мектеп оқушылары болып 2000 жас буындар  
қатысты .Соның ішінде БҚМУ-дан белсенді 315 
студент жолдама алды ,оның 100-і серпін жастары.
Мен Елбасымызды көріп, жігерлендіретін ұранды 
сөздерін тыңдап, бір ауадан тыныс алғаныма 
бақыттымын.Бізге бағытталған жолдамаларын 
тыңдап отырып, жүрегім еш қорқынышқа қарамай 
барлық асу-асу белестерді бағындыруға дайын 
секілді болып отырды.Талпынысым күннен - 
күнге артып, қазіргі таңда үлкен жоба жасау 
үстіндемін. Елбасым жігерлендірген бұл алау 
əлі талай лауламақ.Əр бастаған істерімді жемісті 
қылып,табысты түбірі берік Елбасым еккен 
бəйтерекке қазақ елімнің азаматшасы ретінде, 
өшпес ізімді қалдырып,үлесімді тигізгім келеді.

Қай жерде болмасын, осындай нəтижелі 
жетістіктерге жетіп, білім мен тəрбиені бірге 
ұштап, оқу ордамыздың абыройын асқақтатуға 
Серпіндіктер əр кезде дайын.

02.04.2015ж.
Серпін жастары үшін ең маңызды 

Республикалық форум.
Бұл форумға Серпін жастары аз уақытта 

жинаған тəжірибесіне қарамастан, белсенді де 
үздік студенттердің қатарынан көрінді. Алған 
əсерім мен сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес.

Жарқын ,айқын Нұрлы жолды таңдаймыз
Елбасымыз Нұрсұлтанды қолдаймыз
Тұғыры биік теңдігім.
Желбіреген туым менің елдігім.
Асқақтатсам қазағымның намысын

Мені шыѕдаєан - Серпін

Модельдеу əдісі – оқу үрдісінде, ғылыми 
танымның зерттеу объектілерін, олардың 
модельдерін жасап, зерделеу арқылы 
танып-білу əдісі. Модельдеу əдісінің пайда 
болуы техникалық жүйелердің күрделілігіне, 
материалдық процестер мен құбылыстарды 
зерттеу қажеттілігіне орай туындайтын 
ой-түрткілерге, себептерге байланысты. 
Студенттерге білім беру барысында модельдеу 
кез келген затты мақсатты, жылдам, неғұрлым 
тиімді тəсілмен зерттеуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, модель зерттеліп жатқан 
объектінің субъект баса көңіл қойып отырған 
қасиеттерін жоғары дəлдікпен бейнелей 
алады. Ол объектіні құбылыстарға, заттар 
мен процестерге тəн қосалқы белгілерден 
айырып, ондағы жалпы, негізгі, елеулі заңды 
белгілерді табуға мүмкіндік береді. Сондықтан, 
модельдеудің танымның формасы, əдісі, ірі 
категориясы ретінде оқыту  тəсілі ретінде  
тиімділігі зор.

Мақсаты:
Оқу процесіндегі модельдеу бағытында 

жаңа инновациялық технологияларды қолдана 
отырып, оқытушылардың кəсіби шеберлігін, 

шығармашылық əлеуетін дамыту жəне 
жоғарылату, студенттердің білімдерін арттыру

Міндеттері :
Студенттердің мамандық бойынша оқитын 

пəндерінде жағдайлар мен нысандарды  
модельдеу түрінде шешуді дамыту;

Жаңа педагогикалық технологияларды оқу 
процесіне кеңінен енгізу;

Модельдеуді замануи инновациялық 
технологиялардың бірі ретінде қолдану;

Оқу процесінде пəнді меңгеруді 
ұйымдастыруда мəселелерді, элементтерді, 
нəтижелерді айқындау, модельдеу;

ЖОО-да тəжірибеге бағытталған пəндерді 
оқытуда замануи əдістерді, формаларды,  
тəсілдерді, технологияларды кеңінен қолдану 
жəне оқытушылар арасында тəжірибе алмасуды 
ұйымдастыру;

Апталықта қамтылған алуан түрлі шаралар 
интерактивті сабақ, конференция сабақ, 
тренинг, дебат, блиц-сауалнама, шебер-класс, 
жоба қорғау, кеңес беру жəне т.б. формада 
өткізілді.

2016 жылы ақпан айының 4-і мен 11-і аралығында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

жаратылыстану-география факультетінде Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай 

«Модельдеу - оқыту тәсілі ретінде» тақырыбында әдістемелік 
апталық өтті.

Дара адам, дана адам, бір туар тұлға, 
қамқор ұстаз. Қалай айтсақ та, қалай жырласақ 
та артық болмас. Бұл,əрине, Жаратылыстану- 
география факультетінің нар тұлғасы, 
xимия ғылымдарының докторы, профессор- 
Мендалиева Дина Кенжебекқызына айтылған 
мақтаулар. 

Ұлы ұстазбен жиі-жиі кездесулер 

ұйымдастырып, қызықты əңгімелерін тыңдаудан 
жалықпайтын жаратылыстану - география 
факультетінің студенттері, ақпан айының 26-сы 
күні осындай сырласу кешін ұйымдастырды. 
Бұл кеште Дина Кенжебекқызының шəкірттеріне 
деген ыстық ықыласы, үлкен өсиеті тындалып, 
əн шырқалып, би биленді.

Жаратылыстану – география факультетінде  
1 Наурыз «Алғыс айту» күніне қарай оздырылған «Адал 
еңбек, алғысым ұстазыма» атты кеш ұйымдастырылды

"Өмірбаян жазылмайды қаламмен,
Жазылады қайталанбас адаммен"
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Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz is a 
dynamically developing school of higher education, 
today it is the largest in the city and the second 
largest in the Kujawsko-Pomorskie Province, both 
as for number of professors, number of majors 
and educational forms offered and the number of 
students and graduates. Over 700 academic staff 
members share their knowledge, including about 
150 professors. Today a rich educational range of 
studies covers 30 majors at three levels: bachelor, 
master and doctoral studies. The university also 
provides over 30 postgraduate courses, and devel-
oping qualifi cations. Step by step new majors are 
approved by the Polish Accreditation Committee.

Our way from Uralsk to Bydgoszcz took us 
about 26 hours fi rstly by car and then by plane. We 
arrived at Bydgoszcz in the midday, heard foreign 
speech and we were rather nervous because we 
couldn’t understand it, everything was so strange 
for us. In fi ve minutes our Polish mentor met us 
and we went to a dormitory by university bus. The 
dorm was located in the center of the town not far 
from the university. The dormitory was very well 
equipped: there was even room for playing billiard 
and good internet access. It was very clean, there 
everything was cleaned every day. We cleaned 
our rooms ourselves and cleaners tidied up halls, 
kitchen and laundry.

The next day we went to the university and got 
acquainted with our curator Mrs Wood, teaching 
staff and students. Mrs Wood helped us with our 
documents, schedule and showed us the universi-
ty. Then she gave us student ID-cards due to which 
we had a 50 % discount when we went by bus or 
visited a cinema. 

 I studied in different groups with different stu-
dents. There were a lot of students from different 
countries such as Italy, Turkey, Germany, Lithu-
ania and others.  I attended the Polish and Ger-
man language classes, English Reading, English 
Writing, English Conversation, English Phonetics, 
English Grammar, History of  Britain and Aspects 
of  Linguistics classes. English Writing and Histo-
ry classes were conducted by American teachers. 
There was friendly atmosphere during our classes. 
You needn’t stand up, when a teacher enters; you 
can drink coffee during lectures or have a snack. 
During breaks students sit on the fl oor. It was very 
interesting, useful and challenging to attend all 
these lectures and practical classes.

Besides classes we had a Bydgoszcz city tour, 
visited libraries, museums, theater and cinema. 
And during Christmas holidays we went to Berlin 
(Germany), Brno, Prague (the Czech Republic), Vi-
enna (Austria), Budapest (Hungary) and Bratislava 
(Slovakia).

Different arrangements were held for exchange 
students: we had dinners and parties devoted to 
Christmas and Halloween; some students could 
tour to the nearest cities. 

Our mentor Malgorzata invited us to her coun-
try house. We had dinner with her parents and 
grandparents.

Studying abroad  for one semester I got a lot of 
impressions, even a new vision on  life. It gave me 
an opportunity to improve my English, German and 
Polish language skills, to meet new friends from 
almost all over the world, to see and understand 
European culture, mentality and education. I am 
sure that this experience will help me to become 
a good specialist in demand and take my decent 
place in our country. I am grateful to my dear par-
ents, teachers and university for this chance to 
study abroad.

Aidana Aubakirova,
student of group 03303 

Philological department,
“Foreign languages: two foreign languages”

STUDYING IN POLAND
This year I had a great opportunity of studying abroad and it was an amazing experience I 

had ever had.  During one semester from 01.10.2015  to 30.01.2016  in the framework of “Aca-
demic Mobility” programme I and two students of our faculty Azhgulov Makhambet and Tolen-
bayeva Saltanat trained at Kazimierz Wielki University (Bydgoszcz, Poland). We were preparing 
for this trip the whole summer and it was really worth doing. We knew that thanks to academic 
mobility students and teachers of a higher education institution had a chance to study or to 
teach in another institution inside or outside their own country for a limited time.  Nowadays it 
is very popular all over the world with young people.

Сейчас же мне хочется дополнить свой ответ, 
потому что мой взгляд, как на свою профессию, 
так и на своё обучение и будущее изменился, в 
связи с прохождением педагогической практики 
в СОШ № 7 г. Уральска. 

Следует отметить, что это была уникальная 
возможность испытать свои силы и возможности 
в качестве учителя и взглянуть на такой 
сложный механизм, как школа, уже другими 
глазами. Эта практика была «пассивной», 
поскольку мы не проводили уроки, а только 
воспитательные мероприятия. Но несмотря на 
это, я стала больше понимать свою будущую 
профессию.

В неугомонную школьную жизнь я вошла, 
испытывая страх. Страх не оправдать 
собственные ожидания и не справиться с 
поставленной задачей. Однако он куда-то 
улетучился под напором воодушевления. И я с 
энтузиазмом приступила к «работе».

За короткий промежуток времени я 
привязалась к закрепленному за мной классу, 
а школа, казавшаяся мне чужой и такой не 
похожей на ту, которую я окончила, вдруг стала 
родной. Я быстро нашла общий язык с детьми. 
У одних в глазах была настороженность, у 
других читался интерес. У каждого свой особый 
хрупкий мир, которому надо помочь раскрыться. 
Прийти на помощь когда это необходимо, 
подтолкнуть, посоветовать, но ни в коем случае 
не молчать и не относиться равнодушно. 

Работая с ними, мной овладевало такое 
вдохновение, что казалось возможным 
свернуть горы, и я вдруг поняла, что это именно 
то, что я искала. Я была уверена, что нахожусь 
в правильном месте и три года назад сделала 
правильный выбор, поступив в ЗКГУ имени 
М.Утемисова на специальность «Математика». 
Я смогла применить на практике знания, 
полученные от педагогов, отличающихся 
высоким профессионализмом, квалификацией 
и особой душевностью. Особенно хочу отметить 
старшего преподавателя кафедры физики 
и математики - Орлову Ларису Григорьевну, 

которая всегда была готова прийти на помощь 
и оказать поддержку. 

Быть в окружении учеников, помогать 
им реализовывать себя, воспитывать в них 
положительные качества, развивать их и 
развиваться вместе с ними. Ведь не только 
учитель учит учеников, но и ученики учат 
своего учителя. Это для меня и было истинным 
призванием и назначением. 

В заключение в голову тут же приходят 
золотые слова Сократа: «В каждом человеке 
есть солнце, только дайте ему светить». Я бы 
хотела быть той, кто поможет им выразить себя, 
ведь в каждом ребенке сидит маленький гений, 
а, возможно, и большой уникальный талант! 

Айкерим Аюпова, 
студентка 3 курса 

Моё призвание - учитель
Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, 
у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и 

не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть 
доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию. 

Лев Николаевич Толстой
Передо мной чистый лист бумаги, на котором требуется изложить свои мысли. Написать 

намного труднее, чем сказать вслух. Я почему-то волнуюсь, как перед экзаменом. Когда 
задаюсь вопросом, почему я выбрала специальность «учитель математики», ответов 
в голову приходит множество. Мысли буквально переполняют сознание. Месяц назад 
я бы ответила, что это связано в первую очередь с желанием делиться необходимыми 
знаниями и навыками, учить детей новому, расширять их горизонты. Ведь дети, словно 
губка, впитывают информацию. 

Жалпы педагогика, психология 
жəне өзін-өзі тану кафедрасының аға 
оқытушысы, магистр Маденова Лəззат 
Мұтиғоллақызы 2016 жылдың 24 ақпан 
күні ардагер-ғалымдар, ұстаздар, 
студенттермен «Өз кəсібіңді сүй» атты 
акция жобасына сəйкес «Ғылымдағы 
ғұмыр» атты кешті өткізді.

Кешке арнайы қонақтар шақырылды: 
Ғылыми жұмыс жəне халықаралық 
байланыстар жөніндегі проректор п.ғ.д., 
профессор Имашев Ғизатулла Имашұлы, 
п.ғ.к., профессор Сырым Жалел Сырымұлы, 
ардагер ұстаз, аға оқытушы Қайырғалиев 
Темірғали Қайырғалиұлы, т.ғ.к., Өтегенов 
Исатай Өтегенұлы, т.ғ.к.,Кужабергенова 
Камида Ихсанқызы, б.ғ.к., доцент Байдулова 
Людмила Александровна, п.ғ.д., п.ғ.к., 
БҚМУ профессоры Сарсенбаева Ботагоз 
Ибатовна, ардагер ұстаз, аға оқытушы 
Капленко Валентина Петровна, п.ғ.к., доцент 
Испулова Роза Набиевна.

Ұйымдастырылып отырған кездесуде 
ғалымдарымыздың еңбектері жөнінде 
ғылыми кітапхананың кітапханашысы 

Нашинова Талшын 
Сəлімқызы студенттерімізді 
«Ғылымдағы ғұмыр» 
атты  ғылыми көрмемен 
таныстырып өтті.

Кеш барысында 
ғалымдарымыз студенттерге 
өздерінің өмір жолдары мен 
жазған еңбектері туралы 
айтып өтті. Кездесу кешіне 
арнайы шақырылған ардагер-
ғалымдарымызға студенттер 
өздерінің өнерлерін көрсетті. 
«Қазақ тілі мен əдебиеті» 
мамандығының 2-курс 
студенті Жангелді Ардақ Қ. 
Ахмедияровтың «Ақ қайың» 

күйін, сонымен бірге Серікова Нұржауған 
«Балапан қаз» халық əнін тамылжыта 
əсем даусымен орындауы көрермендерді 
тəнті етті. Өткен жылы туғанына 170 
жыл толуын атап өткен дара Абай, дана 
Абай Құнанбаевтың жастық шақты босқа 
өткізбей, оқуға, білімге, еңбектенуге, 
ғылымды меңгеруге шақырған өлеңдеріне 
де кезек берілді. Садуллаев Нұрсұлтан мен 
Алпысбай Нұртілек «Жасымда ғылым бар 
деп ескермедім», «Ғылым таппай мақтанба» 
өлеңдерін мəнерлеп жатқа оқыды. 

Кеш соңында педагогика факультетінің 
деканы, педагогика ғылымдарының 
кандидаты Ергалиева Гүлжан Алғазықызы 
мен кафедра меңгерушісі оқытушы 
Жантуреева Айгүл Абайқызы ардагер-
ғалым, ұстаздарға ризашылық білдіріп, 
студенттерді бос уақыттарын тиімді өткізіп, 
ғылымға көңіл аударып, ізденіп, талмай 
еңбектенуге шақырды. 

Маденова Л.М.
аға оқытушы, магистр

«Ґз кəсібіѕді сїй» атты акция жобасына сəйкес
«Єылымдаєы єўмыр» атты кездесу кеші

Бейтаныс қала тірлігі, сырт көзге 
суық көрінген оқытушылар, бұрын-соңды 
танымайтын жат орта мен группаластар  
өміріміздің ажырамас бөлігіне айналған. 
Студенттік шақ ауылынан ұзап шықпаған қыз 
балалар  үшін осы бір қасиетімен қызықты, 
сонысымен құнды шығар, бəлкім. Онымен 
қоса, киелі қара шаңырақ саналатын, 
Махамбет сынды батыр атын иеленіп тұрған 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенті атанғанымыз біз үшін мəртебе ғана 
емес, сонымен қатар үлкен жауапкершілікті 
талап ететіні даусыз. 

Мен өзім осы оқу орнында «мəдениет 
жəне өнер» факультетінің «мəдени - тынығу 
жұмысы» мамандығының І курс студентімін. 
Бүгінде Роза Суйеуғалиқызындай анамыз 
кураторлық ететін бұл группада 16 студент 
бір үйдің баласындай оқып жатырмыз. 
Факультеттің аты айтып тұрғандай группаның 
əрбір студентінің бойынан дархан қазақ 
өнерінің лебі еседі. Олай болмауы мүмкін 
де емес. Кеше ғана лекция мен семинарды 
ажырата алмай жүрген бұл группадан талай 
дарындар шығып та үлгерді. Атап өтетін 
болсам, аз ғана уақытта группамыздан 
облысымызға танымал «Мұрагер» жайдарман 
тобы құрылып, талай жетістіктерге қол жеткізді. 
Сонымен қатар топта үздік жүргізушілер, 

мəнерлеп оқу шеберлері,  көмейлеріне 
бұлбұл ұялаған əншілеріміз, спорт 
шеберілері, тіпті екінің бірінде 
кездеспейтін, қайталанбас өнер бойына 
дарыған айтыскер ақынымыз да бар. 
Аңғарған адамға біздің топта сайдың 

тасындай іріктелген өз істерінің хас шеберлері 
тоғысқаны айқын көрінеді. Бəріміз қызыққа 
толы студенттік өмірдің баспалдақтарын 
бірге басып, қайталанбас бал сəттерді 
бастан өткеріп жатырмыз. Ия, бұрын - соңды 
аға-апаларымыздың аузынан ғана естіп, 
арманға айналатын студенттік күндерге біз 
де қол жеткіздік. Ендігі мақсат оқуымызды 
ойдағыдай аяқтап, Абай данамыз айтқандай, 
кең байтақ Отанымның кірпіші болып қалану 
ғана. Студенттік өмір жайлы толғанысымды 
мына бір өлең шумақтарыммен аяқтағым 
келеді.

Қаладан мынау қайтқанмен көңіл меселі,
Көңілден күдік, санадан үміт көшеді.
Мен əлі сезіп үлгермесем де, өзгелер...
«Студенттік шақ ең қызық сəт қой»-деседі.
Балаң шақтардың қанбадым тəтті балына,
Мен - студентпін, басымның бағы бес елі,
Лекция, СРС, СРСП-лардан шаршасам,
Алыс ауылды сағынып кетем кешегі.
Алпауыттардың айналған арда жырына,
Осы бір күндер талай көңілдің қошы еді.
Бағалау міндет əрбір минутын, əр сəтін,
Студенттік өмір жүректен қалай өшеді.

Гүлзада Тілекқабылова,
МТЖ мамандығының 1-курс студенті 

Студенттік өмір-ай!
Басталмаған қаланың дастаны əлі,
Бірінші жыл дала деп жас тамады,
Бірінші жыл ауылы естен кетпей,
Бесінші жыл қимайды Астананы,
 - деп қазақ поэзиясының алтын 

діңгегі Қадыр ақын жырлағандай, 
бүгінде студенттік өмірдің қайнаған 
майданында жүрген бірінші курстың 
студенттеріміз.

Первые шаги
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Т.З.Рысбековтің өмір жолын, педагогикалық 
саладағы қызметі мен ғылымдағы жетістіктері, 
тұлғалық қасиеттері дəріптелді. Оқырмандар 
кешінде профессордың жарық көрген ғылыми 
еңбектері аталып, студенттер оқу пəндері 
ретінде қолданатындығын айтып өтті. Ұстанымы 
мықты ғалымның шəкірттері кештің қонағы бола 
отырып, Т.З.Рысбековтің жеке қасиеттеріне 
баға берді. Əсіресе ұстаз ғалымның шəкірт 
тəрбиелеудегі талап қойғыштығы мен 
табандылығы баса айтылды. Бір таңғаларлығы 
ұстаз бойында бірнеше үлгі тұтатын қасиеттердің 
болуы: өнер, ғалым, педагог, кəсіби маман, т.б.

Өмірбаянындағы жетістіктеріне 
тоқталғанда, оның Еуропа елдерінің үлкен білім 
ошақтарында тəжірибе алмасып қана қоймай, 
жоғарғы бағаға ие болуы. Мысалы, Францияның 
Париж қаласында өткен халықаралық 
Еуропалық Бизнес Ассамблеясының «Best 
Scientist» - «Ең үздік ғалымы» жеңімпазы 
атанып, «SEIN» қауымдастығының 1801 
жылы Наполеон Бонапарттың декреті 

негізінде «Алтын медалімен» марапатталған. 
Ұлыбритания қаласында «Сократтың альманах 
– 2013 жылы кітабына» енгізілді. Сонымен қоса 
студенттер профессорға бірнеше сұрақтар қою 
арқылы, өздеріне қажетті, ғылыми деректер 
мен мəліметтер алды. Кеш əсерлі, мазмұнды, 
қызықты өтіп, студенттердің тарихи танымын 
кеңейтуге үлес қосты.

Соңында Ə.Сулейменова «Тойбастар» күйі, 
Б.Нарынбай «Атамекен» əні, Альбинаның «Əке 
толғауы» күйі көрермен ілтипатына ие болды. 
Кездесудің қызықты болғаны соншалық, 

Тілеймін мен амандық пен бақытты,
Тілеймін мен қуаныш пен шаттықты.
Білім алған сіздей ұлы ұстаздан,
Біздей шəкірт шынымен де бақытты – деп, 

əрбір студент жүрегінен туындаған осы өлең 
жолымен тарасты.

Əдемі Сулейменова,
тарих, экономика жəне құқық 

факультетінің 3-курс студенті  

Єылым мектебі
Ақпан айының 5-інші жұлдызында, тарих ғылымының докторы, 

профессор Рысбеков Тұяқбай Зейітұлына арналған «ғылым мектебі» 
атты оқырман кеші өтті. Кешті ұйымдастырушы тарих, экономика 
және құқық факультетінің 2 курс 07201 оқу тобының студенттері.

Learning a second language is exciting and bene-
fi cial thing. It offers practical, intellectual and many aspi-
rational benefi ts.

In today’s world, there are over 7000 languages 
and learning at least one will help you in life massively. 
Although it has been proven that it is easier for children 
to learn a second language, it is certainly never too late 
to learn, and the benefi ts defi nitely reward the effort and 
dedication.

Whatever your age, profession, job and nation, 
being bilingual certainly has its advantages, especially 
in today’s global society. Here are the top benefi ts of 
learning a second language: Better job prospects, Brain 
health, Travel and leisure, Improved fi rst language, Im-
proved understanding of the world, Experience new cul-
tures, Achievement.

 I can say that we are lucky students, because we 
have great opportunity to be taught by a professor from 
Europe. His name is Martin Arndt, philosopher of State 
University in Zagreb. We have met him at our German 
language lesson, and the fi rst thing I should

 point – is his punctuality. He was nervous a little 
because it was his fi rst acquaintance with our students 
and the university. The lesson was very interesting,  
and it was a useful experience for us to listen to real 
German speech, he tried to speak not so quickly so we 
understood everything that he said. Important to say 
that Dr.Arndt explain diffi cult German words in English, 

cause it improves our knowledge of the English lan-
guage too. At our next English lesson, we were discuss-
ing the theme: Dilemmas and life road.In view of the fact 
that Martin is a philosopher he gave us advices, exam-
ples of different situations. He is very serious, smart, 
wise, well-read, educated, intelligent, sagacious person, 
but on the other hand he is funny, outgoing, with a good 
sense of humor. Dr. Arndt told us many interesting sto-
ries about his motherland, family, hobby, university, job, 
German football clubs and their traditional dishes and 
beer. We enjoyed the lesson.

Our university made a presentation of our hospita-
ble country and town. A student in a beautiful national 
costume demonstrated the Kazakh dance, then a girl 
with amazing voice sang a lyric Kazakh song, sec-
ond-year students Kaisar and Ayia showed presen-
tations about Kazakhstan with bright pictures and ex-
planation in German.  Sergey and Yuliya demonstrated 
and talked about sightseeings of Uralsk in English. On 
the weekend we are going to show to Mr. Arndt Uralsk in 
reality and go to the park, cafe and cinema. 

In conclusion I want to thank our university, teach-
ers, and our teacher Kismetova G.N. for this great op-
portunity, I’m sure that this experience improves our lan-
guage skills that will help us to open the new door into 
big Multilanguage world.

Yuliya Zinina, 03204 Group

Welcome, Martin Arndt!Welcome, Martin Arndt!

Сырым елі қай кезде де бетке ұстар 
азаматтарын қадір тұтып, өзгеге үлгі қылып, 
абыройларын асқақтатып отырған. Осыған 
орай Сырым аудандық дене шынықтыру 
спорт кешенінде самбо күресінен əлем 
чемпионы, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген спорт шебері Асқар Шайхиевті, 
Батыс Қазақстан облысының бірнеше дүркін 
түйе палуаны, «Сырым» күрес мектебінің 
негізін салушы Оралбек Кожагелдинді, самбо 
күресінен Азия чемпионатының жүлдегері, 
халықаралық дəрежедегі спорт шебері, ДЗЮДО 
күресінен спорт шебері Азат Қасымовты еске 
алуға арналған 2000-2001 жылы туылған 
жасөспірімдер арасында қазақ күресінен 
облыстық ашық турнир өтті.

Бұл шын мəнінде ауданның спорт əлеміндегі 
айтулы бір мерекесі болды. Əрине, бұған 
дейін де ұлттық қазақ күресі бұқара арасында 
кеңінен насихатталып, спорт шеберлерінің 
сайысы Сырым өңірінде жыл сайын өтіп, кейбір 
таланттардың атағы алысқа шырқап кеткенін 
жанкүйерлер жақсы біледі. Бұл жолғы бəсекенің 
ерекшелігі ерен, жауаптылығы жоғары болды.

Сырым ауданының əкімдігі, БҚО дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы, «Нұр 
Отан» партиясының Сырым аудандық 
филиалы, БҚО Қазақ күресі федерациясының 
ұйымдастыруымен жəне «Нұр Отан» 
партиясының Сырым аудандық филиалының 
төрағасы, аудан əкімі Абат Абайұлы 
Шыныбековтің өзі бас болып қолдап, көмектесуі, 
палуандарды шабыттандырып жіберді. 
Спортты дамыту саласындағы қажырлы 
еңбектерімен, кəсіби шеберліктерімен, 
жоғары жетістіктерімен отандық спорттың 
шежіресіне есімдері алтын əріппен жазылған 

аяулы жерлестеріміз 
Асқар Шайхиев, 
Оралбек Кожагелдин, 
Азат Қасымовты 
əлем мойындаған. 
Майталман спорт 
тарландары құрметіне 
орай өткізілген 
шара алдымен «Нұр 
Отан» партиясы 
филиалының залында 
өткен дөңгелек үстел 
отырысымен басталып, 
салтанатты жиынды 
Сырым ауданының 
əкімі, «Нұр Отан» 
партиясы Сырым 
аудандық филиалының төрағасы Шыныбеков 
Абат Абайұлы ашты. Одан соң Батыс 
Қазақстан облысының дене шынықтыру 
жəне спорт басқармасының басшысы Бекет 
Азамат Бауыржанұлы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі спорт жəне дене шынықтыру 
істері комитетінің атынан дене шынықтыру 
мен спортты дамытуға аянбай үлес қосып 
келе жатқан Сырым ауданының əкімі Абат 
Шыныбековке «Алғыс хат» табыс етті.

Қазақстанның көк байрағын талай 
желбіреткен, Қазақстанды самбо күресінен 
əлемге танытқан, самбодан 5 дүркін əлем жəне 
Азия чемпионы, ДЗЮДО күресінен Олимпиада 
ойындарына қатысушы, Қазақстанға еңбек 
сіңірген спорт шебері, Қаратөбе ауданының əкімі 
Шахаров Асхат Берлешұлы, БҚО қазақ күресі 
федерациясының президенті Есендияров 
Қаймен Есенаманұлы құттықтау сөз сөйледі. 
марқұм болған Оралбек Қожагелдин, Асқар 

Шайхиев, Азат Қасымовтар отбасы өздерінің 
алғыстарын білдірді.

Бағдарламаға сəйкес қазақ күресі өз 
жұмысын бастап кетті. Оған облысымыздың 
барлық аудандары мен Орал қаласынан, ұзын 
саны 80-ге тарта палуандар қатысып, екі күн 
бойы боз кілем төрінде өз бақтарын сынады.

Сырым аудандық дене шынықтыру спорт 
кешенінде театрландырылған көріністің 
көрсетілуімен өнер жұлдыздарының мың 
бұралған билері, Армат Алдамжаровтың 
орындауындағы Ғарифолла Құрманғалиевтың 
«Желдірме», Махамбеттің термесі «Жадында 
болсын ерлерім», Елемес Мағазовтың «Қазақ 
жігіттері» əні шара шырайын аша түсті. Екі 
күнге созылған тартысты кездесудің алғашқы 
күнінде-ақ болайын деп тұрған палуандардың 
шамасы айқындалып-ақ қалды. Күн сайын 
ұлттық қазақ күресінен облыстық турнирде 
шеберлік, ептілік, жігерлілік үлгісін көрсетіп, 
сəттілік пен табысқа қол жеткізгендерді көруге 

құмартқан жанкүйерлер легі де бəсеңсімеді. 
Көптен күткен соңғы финалдық кездесу де 
аяқталып, жүзден жүйрік озатын тартысты 
бəсекеде топ жарған тарландар жүлдеге қол 
жеткізе алды. 

Ашық турнирдің жастарға берер тəлімі 
де, спорттық тəсілі де көп болды. Жарыста 
жеңіске жеткендерге, барлық төрешілер 
мен бапкерлерге сый-каделер ұсынылып, 
марапат көрсетілді. Алдағы уақытта аталған 
турнир жалғасын табады деген үмітпен, спорт 
жанашырларына риза болып тарастық.

Асқар Əбубəкіров
Спорт ардагері,

Қазақстан жазушылар одағы мен  
Қазақстан журналисттер одағының мүшесі, 

«Ел ардақтысы» 
«Жалаңтөс Баһадүр» , «Элита» жəне 

«Спорт жетістіктері үшін» 
медальдарының иегері»

Мыќтылар Сырымда бас ќосты
Спорт – адам саулығының кепілі, сонымен қатар 

еліміздің абырой-даңқын асырар, мемлекетіміздің 
әлеуетін әлемге танытар құдіретті күш екенін 
күні кеше елімізге үлкен табыс әкеліп, Қазақ 
елін күллі дүниеге танытқан Лондондағы ХХХ 
жазғы Олимпиада ойындары көрсеткен болатын. 
Спорт әлемінде жоғары рейтингті иеленген 
Қазақстан бүгін дүниежүзінің қуатты спорттық 
державаларының бірі болып мойындалды. Сырым 
өңірі тұрғындарының да ел саясатын жүзеге 
асыруға, ел абыройын асқақтатуға қосқан үлесі 
мол.
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Ґнермен ґрнектелген ґмір

Театр халықты эстетикалық адамгершілік 
пен ізгілікке тəрбиелеудің аса маңызды құралы 
болса, театрдағы басты тұлға, пьесадағы берілген 
жағдайға байланысты əрекет етіп, сахналық 
қаһарманның характерін жасайтын – актер. Осы 
екі ұғымды жете түсіне білетін студент-жастар 
қашан да театрдың тұрақты көрермендері болып 
келеді.  Жастар жəне театр арасындағы етене 
байланысты нығайту, рухани сабақ алу, сахнаның 
көрерменге беймəлім тұстарымен танысу əсерлі 
кездесудің басты мақсаты еді. Əсерлі кештің бас 
кейіпкері Халықаралық «Шабыт» фестивалінің  І 
дəрежелі лауреаты, Республикалық көркемсөз 
оқуларының жеңімпазы, мəдениет саласының 
үздігі, сахна шебері, Батыс Қазақстан облыстық 
қазақ драма театрының белді əртісі - Жұбатова 
Нұрлыгүл Өтемісқызы. Студент-жастарға 
кейіпкеріміз театр сахнасынан университет 
болып күні кеше тамашалаған теріс діни 
ағым мен жат қылықтардан елді, əсіресе, 
жастарды сақтандыруды көздеген «Жəннат» 
драмасындағы Ана бейнесімен танымал. Жалпы 
Нұрлыгүл Өтемісқызының театр сахнасында 
жүргеніне 20 жылдан асыпты. Осынау уақыт 
еншісінде 40-тан аса: М.Хасеновтің «Пай-
пай жас жұбайлар-ай» комедиясында - 
Зəурештің, Ғ.Мүсіреповтің «Айман-Шолпан» 
трагедиясында- Шолпанның, Ғ.Мүсіреповтің 
«Қозы Көрпеш- Баян сұлу» трагедиясында - 
Баянның, Д.Исабековтің «Əпке» спектаклінде 
Əпкенің, көне грек драматургы Еврипидтің «Троя 
арулары» трагедиясында Гектор батырдың 

жесірі Андромаханың образын сомдайды. 
Иран-Ғайыптың «Мəңгілік Елдің Алтын адамы» 
драмалық дастанында - Қазынаның ролін 
сомдағаны үшін «Ең үздік əйел бейнесі» 
номинациясын иеленді. Əңгіме барысында 
əртіс апамыз өнер жолының қиындығымен, 
оның ішінде театр əртісі болудың оңай еместігін, 
үнемі жауапкершілік пен ішкі дайындықты қажет 
ететіндігін айтып, тəжірибесімен бөлісті. Өнерге 
бала кезінен-ақ талаптанып, өскен ортасының 
да шығармашыл болғанын жеткізді. Студент 
кездегі қиындықтары мен қызықты сəттерін еске 
алып, жастар арасында бір марқайып қалғандай 
болды. Көрермен қауымнан оқша бораған 
небір сұрақтарына кейіпкеріміз еш кідірместен  
шынайы қалыпта, байыппен, мағыналы жауап 
бере білді.   

Жаны  жырға жақын кездесу қонағы 
бірнеше  рет облыстық көркемсөз оқу шеберлері 
байқауларының жеңімпазы екенін айттық. 
Ол Н.Жантөрин атындағы республикалық 
көркемсөз оқу шеберлері байқауының лауреаты, 
Халықаралық «Шабыт» фестивалінің лауреаты 
атанды, оған да кездесу барысында көз жеткізіп, 
Дариға Мұштанованың «Ояулар» өлеңін 
жүректі қозғап, денені шымырлатып мəнерлі 
түрде көрермен аудиторияға оқып берді. 
Қазақтың салты бойынша сұралған қонақкəдесі 
де дайын қонағымыз, қазақтың қасиетті қара 
домбырасымен термелетіп, шалқар шабытқа 
бөледі.  

Кездесу барысында қазақ филологиясы 

кафедрасының тіл мен əдебиетті ғана емес, 
өнерді де серік еткен дарынды жастары өз 
өнерлерін ортаға салды. Кейіпкерімізге «ана», 
«əйел» рөлдері жақын болғандықтан, балғын 
жүректерінен Таймұханова Ақбаян «Перзент 
парызын» шырқаса, Рахметова Зарина «Аяулы 
ананы» əуелетіп,  расымен де кейіпкеріміз 
қоғамдағы əйел, отбасындағы ардақты ана, 
сахнадағы нəзік жанды əртіс екендігін əсерлей 
түсті. Мəрлен Ғилымхановтың өз жанынан 
шығарған өлеңі кеш көркін қыздырған болса, 
Асланбек Шығыровтың мəнерлеп оқыған 
өлеңі кеш қонағын бір серпілтіп, риза етті. 
Студенттер кездесу кезінде сахна сырымен 
бөлісіп, əртістердің қызығы мен қиыншылығы 
көп шығармашылығымен танысу мақсатындағы 
сұрақтарына, тұшымды, ұтымды, өнегелі жауап 
алғандай болды. 

Шараға филология факультетінің деканы 

Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы қатысып, 
Нұрлыгүл Жұбатованың сомдаған рөлдері 
арқылы театр өнерінде өзіндік өрнегі бар əртіс 
екенін талдай отырып, ерекше ықыласын 
білдірді. Бұндай тəлімі мол іс-шаралар студент-
жастарға керек екендігін баса айтты. Қазақ 
филологиясы кафедрасының меңгерушісі 
Раманова Айгүл Абиболлақызы кеш соңында 
сөз алып, сахна сыры жайында қызықты, қажетті 
ақпарат алғандығын, жастар да осы кездесуге дəн 
риза екенін жеткізіп, кездесу қонағына алғысын 
білдірді. Саф өнерімен дүйім көрерменді тəнті 
етіп жүрген өнер иесін студенттер қауымы гүл 
шоқтарымен көмкеріп, жылы тілектерін білдіріп 
жатты. Риза көңілмен тарқасқан кездесу соңы 
естелік суреттерге түсу сəтімен аяқталды.

С.Н.Демесинова,
 оқытушы-магистр

Университетіміздегі студент-жастар сабақтан 
тыс уақыттарында әртүрлі шаралардың басы 
қасынан табылып, ұйымдастырып, талай қызықты 
кештердің куәсі болып жатады. Бұл жолы да қазақ 
филологиясы студенттері 5 ақпан күні өздеріне 
қызықты кезекті шараны ұйымдастырып қана 
қоймай, сахна саңлағы, өмірі өнермен өрілген 
жанның өнегелі әңгімесіне қанықты. 

Казахстанский ученый выступила с 
докладом на тему «Eurasian union prospects», 
разработанную в рамках научного гранта 
МОН РК и вызвавшую немалый интерес с 
точки зрения организационного поведения и 
изменений.

-Со гл а с н о 
п р о г р а м м е 
к о нференции 
мне выпало 
в ы с т у п а т ь 
в т о р о й , 
в о п р о с о в 
з а д а в а л и 
множество, - 
п о д е л и л а с ь 
впечатлениями 
Л.И.Мергалиева. 
- Всеми 
учеными в своих 
выступлениях 
большая часть 
о т в о д и л а с ь 
на обзор 
л и т е р а т у р ы , 

подчеркивалось, 
что и какими учеными было сделано по данной 
теме на текущий момент. Методология и 
методика проведения исследований отличается 
от казахстанской практики. Не скажу, что 
она лучше с точки зрения эффективности, 

но ее скрупулезность и последовательность 
позволяет очень узко подходить к теме 
исследования. У нас охват научного материала 
шире, его хватило бы с лихвой на несколько 
узких исследований. Европейские исследования 
отличаются своей строгой специализацией 
и носят прикладной характер. В основном 
они нацелены для практики и для решения 
реальных проблем, носят заказной характер, 
коммерциализированы.

По словам ученого, о Казахстане в 
университете достаточно информированы, 
здесь учатся и учились по программе 
«Болашак» несколько казахстанцев. Отдельные 
профессора выразили готовность сотрудничать 
с нашим университетом, и есть надежда скоро 
увидеть их в нашем городе.

Brunel – университет мирового класса, 
расположенный в западной Англии в 
предместьях Uxbridge, имеет три колледжа 
и три крупнейших научно-исследовательских 
института. В настоящее время в Brunel Uni-
versity обучаются более 15000 студентов из 
100 стран мира. Согласно последним данным 
рейтинга «University Guide» газеты the Sunday 

Times, Brunel University занимает 13-е место по 
стартовой зарплате выпускников среди вузов 
Великобритании. Средняя зарплата выпускника 
составляет 22 323 фунтов стерлингов, что на 
3000 фунтов стерлингов больше, чем средняя 
зарплата в стране.

В Brunel University работают 2 500 
сотрудников, его совокупный доход составил 
178,5 миллиона фунтов стерлингов в 2010-
2011 году, из которых 14,8 миллиона фунтов 
стерлингов гранты на проведение исследований 
и контрактов. Так, согласно данным последней 
Программы оценки качества исследовательской 
работы вузов UK (Research Assessment Exercise), 
82% исследований вуза имеют международное 
значение. В течение последних лет инвестиции 
в модернизацию кампуса составили 350 
миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему 
в кампусе появилось разнообразное новейшее 
современное техническое оборудование. 

Участие в конференции, знакомство с 
университетом и образовательной системой 
дало возможность обрести полезную 
информацию и импульс для научной работы.

Зарубежный опыт для научной работы
19-20 февраля в Brunel University London (Великобритания) состоялась 

международная научно-практическая конференция, в котором приняли 
участие ученые-экономисты из Великобритании, Италии, Ирана, Таиланда, 
Японии, Индии. На данном экономическом форуме Казахстан представляла 
д.э.н., заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент»ЗКГУ им. М.Утемисова 
профессор Л.И.Мергалиева. 

Үстіміздегі жылдың 26 ақпан күні «1 наурыз 
– Алғыс айту күніне» орай Жаратылыстану-
география факультетінің Эко-11, 12 
топтарының студенттерімен Ақжайық өңірі мен 
республикаға белгілі ғалым, б.ғ.д., профессор 
Дарбаева Талшын Есенамановнамен кездесу 
ретінде дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Бұл кездесу барысында алдымен 
студенттерге профессордың  ғылыми өмір 
жолы презентация арқылы баяндалды. Өз 
кезегінде сөз алған Талшын Есенамановна 
дөңгелек үстел басына жиналған 
қатысушыларға «Миргород-кальцефитті 
қорықша» жəне «Жайық өзені жайылмасы 
экожүйесінің қазіргі кездегі жағдайы» 
тақырыптары бойынша жаңашылдықтарымен 

жүзеге асырып жатқан жұмыстары жөнінде 
баяндап берді. Студенттер баяндамаға 
қызығушылық танытып, ұсынылған 
бейнеслайдты тамашалады. Профессорға 
студенттер тарапынан қойылған сұрақтар, 
естелікке толы, əрі тəрбиелік мəні зор əсерлі 
жауаптармен қанағаттандырылып, ұстаздық 
ақыл-кеңесін жеткізді.

Бүгінгі студент – ертеңгі маман. 
Студенттердің санасына ұстазды тұлға 
ретінде қалыптастыра отырып, оның еңбегін 
дəріптеу қажет. Үнемі талмай еңбектенудің 
арқасында ізденімпаздыққа, сүйікті кəсіпке 
деген адалдыққа үйрету міндет. Бұның 
барлығы – аталмыш кездесудің түйіні болды. 
Қашанда «ұстазға құрмет, шəкіртке міндет».

Ўлаєатты ўстаз ґнегесі
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2016 жылдың 18 ақпанында М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің жас ғалымдар мен 
магистранттар оқу залында профессор, 
химия ғылымдарының докторы, Қазақстан 
Республикасы білім беру ісінің құрметті 
қызметкері Мендалиева Дина Кенжебекқызымен 
кездесу кеші ұйымдастырылды. Бұл шараға 
Ғылыми жұмыс жəне халықаралық байланыстар 
жөніндегі проректор Имашев Ғизатолла 
Имашұлы, ғылыми кітапхана директоры 

Алимбекерова Тоты 
Еркінқызы, Жоғары 
оқу орнынан кейінгі 
дайындық бөлімінің 
жетекшісі Тастаева 
Жанна Кеңесқызы, 
жас ғалымдар оқу 
залының кітапханашысы 
Нашинова Талшын 
С ə л і м қ ы з ы , 
Ж а р а т ы л ы с т а н у 
ф а к у л ь т е т і н і ң 
оқытушысы Р.Н. 
Губашева жəне 
магистранттар қатысты. 
Кеш барысында 
магистранттар мерейтой 
иесінің өмірі мен 
ғылым жолындағы 
ж е т і с т і к т е р і н е 
байланысты  көптеген 
сұрақтарға жауап алды 
жəне көрермендер 
назарына «Ұстаздардың 
ұстазы» атты слайд 
көрсетілді. 

Мұхамбетұлы Асқар «Адай» күйін, 
Беркінұлы Азамат саксафонмен «Бесаме 
мучо» шығармасын орындап, өз өнерін 
көрермендерге паш етті. 

Кеш соңында мерейтой иесі- Дина 
Кенжебекқызы ұйымдастырушыларға алғысын 
білдіріп, бірнеше құнды кітаптарды кітапхана 
қорына сыйға тартты.

Ғылыми кітапхана

Єалымныѕ айќын ізі

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, несомненно, 
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 острую необходимость обучения 
в использовании данных ресурсов при 
поддержке Министерства образования 
и науки РК с 2012 года наш университет 
получил доступ к зарубежным  базам 
данных Thomson Reuters, Elsevier BV, 
Springerlink, Polpred, Oxford university 

press, Taylor & Francis, Willey online Li-
brary.  

Базы данных зарубежных электронных 
ресурсов доступны по IP адресам со 
всех компьютеров, находящихся в сети 
университета. Предоставляем статистику 
посещаемости и использования 
электронных информационных 
ресурсов за 2015 год:

Количество входов Thomson Reuters в 
2015 году составило:

Январь – 8, февраль – 11, март – 4, 
апрель – 19, май – 8, июнь -25, июль – 8, 
август – 6, сентябрь - 27, октябрь – 47, 
ноябрь – 34 и декабрь – 13. Всего за 2015 
год количество входов - 177. Количество 
запросов: Январь – 17, февраль – 39, март 
–5, апрель – 47, май – 13, июнь -30, июль 
– 11, август – 10, сентябрь - 67, октябрь – 
213, ноябрь – 96 и декабрь – 18. Всего за 
2015 год составило 525 запроса.

Количество скачиваний SpringerLink 
составило: 

Январь – 3, февраль – 2, март – 110, 
апрель – 6, май – 1, июнь -5, июль – 
0, август – 0, сентябрь - 1, октябрь – 2, 
ноябрь – 3 и декабрь – 0. Всего за 2015 год 
количество скачиваний - 133. 

Статистика использования 
электронных информационных 
ресурсов в ЗКГУ им. М. Утемисова 

за 2015 год

Статистика использования электронных 
информационных ресурсов  Thomson Reuters ЗКГУ 

им. М. Утемисова за 2015 год

Статистика использования электронных 
информационных ресурсов Springer ЗКГУ им. М. 

Утемисова за 2015 год

Научная библиотека

2016 жылдың 12 ақпанында М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің жас ғалымдар мен 
магистранттар оқу залында дөңгелек үстел 
ұйымдастырылып, Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсу реформалар, 
даму» атты Қазақстан халқына арнаған 
жолдауы, мен «Ұлт жоспары-5 институттық 
реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты 
қадам» бағдарламасына арналды. Дөңгелек 
үстел тақырыбы «Елбасы жолдауы - жарқын 
болашаққа бастар жол» деп аталды. Бұл 
шараға Ғылыми жұмыс жəне халықаралық 

байланыстар жөніндегі проректор Имашев 
Ғизатолла Имашұлы, ғылыми кітапхана 
директоры Алимбекерова Тоты Еркінқызы, 
Жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық бөлімінің 
жетекшісі Тастаева Жанна Кеңесқызы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан 
Республикасы тарихы кафедрасының 
оқытушысы Айдарова Шолпан Абдрашитқызы 
жəне 1-курс магистранттары қатысты. Бұл іс-
шараның мақсаты Елбасы жолдауындағы негізгі 
принциптер мен қойылған  нақты тапсырмалар 
мен жоспарлардың орындалу жолдарын нақты 
ашып көрсету болды.

Ғылыми кітапхана

Ќазаќстандыќ арманєа 
бастар жол
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В рамках научно-исследовательской работы 
мне, магистранту 2-го курса специальности 
«История» представилась возможность побывать 
в г. Алматы, являющейся крупным научным 
центром Казахстана. С целью сбора материалов 
по теме диссертации «Женщины в общественно-
политической жизни Казахстана в 1920 - 1930-х гг.», 
мне удалось побывать в главных архивах страны, 
обеспечивающих сохранность историко-культурного 
и документального наследия государства. В 
Центральном государственном архиве РК мне 
понравилась атмосфера, в которой я могла 
работать. Огромную благодарность хочу выразить 
сотрудникам архива и отдельно заместителю 
генерального директора М.Г.Жылысбаевой за 
ее поддержку, оперативность, помощь в работе 
и доброжелательность. Первым объектом 
исследования стали 3 фонда: Ф.5-Центральный 
исполнительный комитет Каз АССР, Ф.30-Совет 
народных комиссаров КазАССР,Ф.248-Комиссия по 
улучшению труда и быта трудящихся женщин при 
ЦИК КазАССР.

Следующим шагом в исследовании  стал Архив 
Президента РК, где надеялась найти информацию 
по общественно-политической и социально-
экономической жизни республики в исследуемый 
период. В АПРК сосредоточены материалы, 
охватывающие период с 1918 по 2008 г. Особый 
интерес представляют документы, связанные с 
образованием Казахской АССР, участием женщин 
в сфере управления, женскими организациями. 
В связи с недостатком  времени, удалось 
ознакомиться с фондами 139,140,141.(Киргизский 

областной комитет РКП(б)). В работе над архивными 
материалами были и свои трудности, в основном 
документы 1920-1930 годов – слабоконтрастные, 
тексты выцвели.

Но больше всего поразила консультационная 
работа по поиску и осуществлению заказов 
читателей в электронном каталоге Национальной 
библиотеки в системе РАБИС «Поиск-Заказ». 
Даже за это короткое время не могу не восхититься 
той неоценимой помощью, которую библиотека 
оказывает читателям.

В библиотеке невероятный выбор казахской 
и зарубежной художественной литературы, и 
не только общеизвестной, но также и того, что 
может заинтересовать только специалиста или 
исследователя.

Еще одним – и важнейшим - достоинством 
библиотеки являются ее сотрудники, готовые 
оказать помощь в подборе литературы, прекрасно 
ориентирующиеся в фондах. Их консультации, 
часто идущие дальше их обязанностей, их 
энтузиазм и поддержка помогли мне найти нужную 
для меня информацию.

Итогом продуктивно проделанной работы в 
Алматы стал целый блок материалов из фондов 
архивов и библиотек, собранный по вышеуказанной 
теме магистерской диссертации. Данный материал 
активно используется в написании научной работы, 
конечным итогом которой явится магистерская 
диссертация.

Г.Б.Дусенбаева,
магистрант 2 курса

специальности «История»

Алматы - научный центр республики

Аталған университеттің оқытушы құрамы 
жақсы қарсы алды. Мамандығыма сай «Физика» 
институтының директоры профессор Казимир 
Фабисяк мырзаның қарауына өттім. Магистрлік 
жұмысыма екіжақты байланысқа сəйкес аталған 
университеттегі жетекші ретінде институт директоры 
бекітілді. Екі университет тараптары арқылы, 
ақылдаса келе магистрлік жұмысымның тақырыбы 
бекітілді жəне жоспар жасалды. Институттың 
ұстанған бағыты бойынша алмаз пленкаларын 
жасаудың толық процесі менің жоспарымда 
қарастырылды. Лабораториялық жұмысыма 
жетекші ретінде доктор Казимир Попроцский мырза 
бекітілді. 

Университет ұстанған екінші бағыт - гранат 

материалдарын жасау процесі де 
менің жоспарымда қарастырылды. Бұл 
жұмыстарға жетекші ретінде профессор 
Юрий Зоренко мырза бекітілді. 

Сабақ барысы толыққанды қызық 
өтті. Қиыншылықтар болғанымен, өз 
университетімде берілген білімнің 
арқасында əр бөгет уақытымен 
еңсерілді. Мұғалімдер жоғары деңгейдегі 
сапа көрсетті. Əрбір лабораториялық 
құралмен танысу, онымен жұмыс жасау 
тек жақсы жағынан көрініс берді. Жұмыс 
уақытым екі докторантпен бірге өтті. 
Олармен күнделікті, қызықты тəжірибе 

алмасу болды. 
Өзіме тек жақсы əсерлер алдым. Ғылыми 

бағыттағы ғалымдармен жұмыс жасау тек 
позитивті талпыныс берді. Көптеген таптырмайтын, 
лабораториялық құралдармен жұмыс жасадым. 
Өзіме аз болса да жоғары деңгейдегі ғылыми түсінік 
пен мол тəжірибе жинақтадым. 

Осылайша тəжірибе алмасу кезеңім жақсы 
өтті. Елге оралған соң осы бастамамды ары қарай 
жалғастырып, магистрлік жұмысымды жақсы 
аяқтаймын деген сенімдемін. 

Кабибуллин Мадьяр
6М011000 – «Физика» 

мамандығы бойынша І курс магистранты 

Казимир университетіндегі 
тəжірибе

Осы жылдың бірінші жартысында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
Ұлы Казимир (Быдгощ қ. Польша) атындағы университетке оқуға бардым. Мамандығым 
физика пəні мұғалімі. 

Ия, Қазақ даласы небір мықтылар 
мен таланты дарабоздардың тұлға болып 
қалыптасуының куəгері бола білді. Сондай бір 
елінің кемеңгері, ғалым, табиғатынан ерекше 
жаратылыс иесі, Қазақстанның көптеген 
химиктерінің ұстазы бола білген тұлға - х.ғ.д., 
профессор Мендалиева Дина Кенжебекқызы.

Ақпанның 18-і күні 1-курс магистранттарының 
ұйымдастыруымен  «ҰСТАЗДАРДЫҢ ҰСТАЗЫ» 
атты ғалым Мендалиева Дина Кенжебекқызының 
70 жасқа толу мерейтойына арналған мерекелік 
кеш оздырылды. Кешке М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Ғылыми жұмыс жəне халықаралық байланыс 
жөніндегі проректоры Имашев Ғизатолла 
Имашұлы, «химия» кафедрасының оқытушылар 
құрамы, магистранттар мен студенттер қатысты. 

Осы кеш барысында ғалымның балалық 
шағынан қазірге дейінгі ғылымдағы 
саналы да сапалы ғұмырынан сыр 
шертетін қысқа мерзімді бейнебаян 
көрсетілді. Жас буын студенттерді 
ғалымның ғылым жолында бағындарған 
белестері, тəлім алған ұстаздар қауымы 
сынды құнды ақпараттар қызықтырып, 
ешкім білмейтін қырларымен бөлісіп, 
ғалымға түрлі бағытта сұрақтар қойып, 
студент кезіндегі қызықтарын еске түсіріп 
бір марқайып қалды. Сол кездегі ақылды 
тентек болған Дина Кенжебекқызы қазіргі 
күнде мыңдаған магистранттар мен 
аспиранттарды тəрбиелеп ұшырған, 

көптеген химия ғылымдарынң кандидаттарының 
ұстазы болып жүрген қайталанбас тұлға! 
Шəкірттерін білім нəрімен сусындатып, тəлім - 
тəрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт - бағдар беруде 
ұстаздың еңбегі зор. Ұстазды құрметтеп 2-курс 
магистранттары да ғалымғы жақсы тілектерін 
айтуға арнайы келген болатын. Студенттер мен 
магистранттарды сапалы əңгімесімен баурап 
алған Апайымызбен болған кеште уақыттың 
біразға барып қалғанын да байқамай қалдық. 

Кеш соңында Дина Кенжебекқызы қатынасып 
отырған барлық студенттер мен магистранттарға 
батасын беріп, өз қолынан университет 
кітапханасына Еділ Ерғожин, Батырбек 
Бірімжанов сынды қазақтың маңдайына біткен 
бір туар азаматтардың ғұмырынан сыр шертетін 
құнды кітаптарды тарту етті. Онымен қоса, 
жасынан ғалым болғысы келетін жастар кеш 
аяқталғанына қарамай Апайды сөзге тартып, 
көкейінде жүрген сұрақтардың жауабын сұрап, 
қимастықпен тарасты. 

Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай 
ардақтасақ, сол ұрпақты тəрбиелейтін 
ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз. 
Жас ұрпаққа саналы білім мен сапалы тəрбие 
беретін ұлағатты ұстазымыздың мерейтойы 
құтты болсын!

   
Талапова Риза,

6М011200 - Химия мамандығының
1 курс магистранты

Ўстаздардыѕ ўстазы – 
Дина Кенжебекќызы!
Ұстаз ... Қандай қасиетті сөз! Əр адамның жүрегіне ерекше жылылық нұрын 

себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір 
тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, оның бірі – Ұстаз. 

По данной программе докторант PhD 
2 курса факультета Истории, археологии и 
этнологии Нурманова Аягуз Каиргалиевна, 
выпускница магистратуры 2014 года ЗКГУ 
им.М.Утемисова и обучающаяся по целевому 
гранту от нашего вуза в КазНУ им.аль-
Фараби, в период октября 2015г. по ноябрь 
2015 г. проходила конкурсный отбор для 
студентов магистратуры, PhD докторантов, 
пост-докторантов КазНУ им.Аль-Фараби.  

Программа Еrasmus+ КА107 предложила 
магистрантам и докторантам КазНУ им. 
аль-Фараби получить культурный опыт 
за рубежом, познакомиться с другой 
системой высшего образования, что активно 
способствует процессу международной 
интеграции. Для магистрантов и докторантов 
в рамках программы обмена Эразмус 
существует возможность проведения 
научного исследования для диссертации, 
выпускной квалификационной работы либо 
реализации другого исследовательского 
проекта. Выполнение исследовательских 
работ является одной из главной цели для 
университета Казну им.Аль-Фараби. Из-
за развития научного потенциала страны 
и внедрения экономики основанной на 
знаниях Аль-Фараби KazNU постепенно 
преобразовывает в Научно-исследовательский 
университет. 

Общее число зарегистрированных по 
грантовой группе составило 30 человек, из 
которых 2 стали стипендиатами. Из общего 
количества выделенных 20 мест на Казахстан 
КазНУ имени Аль-Фараби получил 2 гранта. 
Стали известны результаты обладатели 
грантов данной программы:  PhD докторант 
2 курса факультета Истории, археологии и 
этнологии Нурманова Аягуз Каиргалиевна 
выиграла грант в Университет Кадиз, Испания 
на 6 месяцев для выполнения докторской 
научной исследовательской работы.

Отдел послевузовской подготовки

Совместные магистерские 
программы Эразмус Мундус

Эразмус+ - новая программа Европейского Союза на период с 2014 по 2020 гг., 
направленная на поддержку проектов, сотрудничества, академической мобильности в 
области образования, обучения, спорта и молодежной политики.

В ЗКГУ им.М.Утемисова 12 февраля 2016 
года в аудитории научной библиотеки был 
проведен круглый стол на тему «Послание 
Н.А.Назарбаева – путь к светлому 
будущему».

Круглый стол был проведен на русском и 
казахском языках. В ходе обсуждения были 
озвучены пять институциональных реформ, 
а также 100 конкретных шагов на пути их 
реализации.

Со вступительной речью выступил 
проректор по НР МС Гизатолла Имашевич 
Имашев. Было отмечено, какую важную роль 
играет Послание Президента для системы 
высшего образования и государства в целом.

С докладами по пяти институциональным 
реформам выступили магистранты 1 курса 
разных факультетов: казахская филология, 
русская филология, история, физико-
математический, естественно-географический 
и др.

В ходе круглого стола выступили 
магистранты, принимавшие участие в 
программе академической мобильности. По 
этой программе они семестр отучились в 
Польше и США. Поделившись впечатлениями, 
была отмечена огромная роль возможности 
обучения в ближнем и дальнем зарубежье.

Приглашенный гость, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель 
кафедры истории Республики Казахстан 
Шолпан Абдрашитовна Айдарова, отметила, как 
много было достигнуто со времени обретения 
независимости.  

Руководитель отдела послевузовской 
подготовки, Тастаева Жанна Кенесовна, 
подводя итог встречи, отметила, что каждый 
гражданин Казахстана обязан внести вклад в 
развитие свой страны, прежде всего, занимаясь 
своим саморазвитием и самореализацией.

А.Ф. Иртикеева
Магистрант 1 курса, специальность 

6М011800 – Русский язык и литература, 

Круглый стол на тему «Послание Главы 
государства – путь к светлому будущему»
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«Жайық жауһары» айдарының жауапты тілшісі Аида Хасанова 

Менің туған жерім - қасиетті Дендер топырағы. 
Бұл жерде менің кіндік қаным тамған. Махамбет 
атам бастаған, алаш жұртына ақ батасын беріп 
қостаған Малайсары би, ата рудан қуғанда ата 
күлдігімнің ақ қайнары Мұрат Мөңкеұлы атамның 
жыры төгілген жер. 

Қызыққа толы балалық шағым өткен туған 
ауылдың ауласын еш уақытта ұмытпақ емеспін. 
Балабақшадағы күндерім... Мектеп табалдырығын 
алғаш аттаған күн... Сыныптас достарыммен 
алғашқы таныстық... бəрі – бəрі қазіргідей көз 
алдымда. Осылайша мектеп табалдырығын 
аттаған күнімді көз алдыма əкелсем, білім 
нəрімен сусындатқан білім ордасымен, сыныптас 
достарыммен қоштасар сəттің жақындағанына 
да сене алмай қаламын. Əредік орта мектепті 
бітіруге санаулы ғана күн қалғанын, сыныптас 
достарымызбен жан-жаққа, Қазақстанның түкпір-
түкпіріне білім іздеп кете баратынымызды, 

балалықпен қоштасуым тиіс екенін ойласам бітті 
жүрегім атша тулап, қобалжып қоя береді. Енді 
əне-міне дегенше сүрлеу-соқпағы көп өмірдің үлкен 
белесіне аттанбақпын. Мен – студентпін, болашақ 
маман иесімін.

Жас түлек-болашақ үлкен мамандық иесі, 
өмір атты керуеннің бір жолаушысы. Қалаған 
мамандығымның соңына түсіп, өмір-керуен қайда 
жетелесе, сонда жол тартпақпын. «Сен де бір кірпіш, 
дүниеге, кетігін тап та бар қалан» деп қазақтың дара 
тұлғалы ақыны Абай атамыз айтпақшы, өмірден өз 
орнын тапқан дұрыс қой. Мен Табылды Досымов 
туған өлкеденмін. Дүниеге толағай денелі таудай 
ұлдар əкелген мекеннен келдім. 

Мен Дендеріммен мақтанамын!.

Райхан Құбайдуллина,
жаратылыстану-география факультеті, 
биология мамандығының II курс студенті

Дендерім їшін маќтанам
Туған жер... Туған ел... Осы екі сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңізші?! 

Туған жердің қадірін əр адам əрқалай түсінетін шығар. Ал мен үшін Туған жер дүниедегі ең 
ұлы деген нəрсемен пара – пар. Себебі, ол менің əлпештеген анам, аялап өсірген əкем , 
туған-туысым , аға-əпкелерім, мені білім жолына жетелеген ұстаздарым , сол білімге ұмтылу 
жолындағы тай-құлындай тебіскен жора-жолдастарым, дүниеге келген жер. 

Əке-ана! бұл үш-ақ əріптен тұратын сөзге бүкіл 
əлем бағынатындай! Дүниенің ғажабын да, бар 
асылын да іздесең əкенің қанатынан ,ананың аялы 
алақанынан таба аласың.Осы кезге дейін  ата-анамыз 
қанаттыға қақтырмай,тұмсықтыға шоқыттырмай 
өсірді.Ал,енді еркелікті елімізге қалдырып,тентектікті 
төрімізге тастап, отбасымыздан жырақ кетіп, бүгінде 
білдей бір университеттің студенті атандық.Туып 
өскен ауылды,онда қалған бауырды сағындық.
Бəрінен бұрын “қызым-қызғалдағым”деп өсірген 
əкешім мен анашыма деген сағыныш тым ерекше 
еді.Сағынған сəттерімде сол əкем мен анамның 
дауысының өзінен қуат алып,солар артқан сенімді 
ақтасам деп барынша тырысумен болдым.Тіпті 
өзіңмен бірге туған бауырыңмен сөйлессең де əке 
мен анаңды іздеп турады екенсің .Сонда ғана”алты 
ағаң қосылып бір əкеңдей бола алмас,жеті жеңгең 
қосылып бір анаңдай бола алмас” деген сөздің 
мағынасын ұғынғандай болдым.Өмірімнің əрбір 
өткеліне елеулі еңбегі сіңген қамқорым-əкешім 
мен аяулыанашым дүниедегі барлық теңеуге 
лайық жандар деп білемін.Отбасымыздың бірлігін 
бойтұмардай сақтап келген асылдарым мəңгі 
жасаңыздар!

Ата-ананың мəңгі соқсын жүрегі,
осы емес пе бар перзенттің тілегі?!

Уңайбаева Айслу
Педагогика жəне психология 

мамандығының 1-курс студенті.

Бұл заманда бір ғана нəрсемен озамыз. Ол 
– ғылым. Ғылыммен айналысқан адамға қырық 
жыл бойы құлшылық еткенмен бірдей болып сауап 
жазылады. Осыған орай əрбір ғылымға келген 
тұлға ақыл есі түзу, сауаты мол, ғылыми ізденісі 
мен жаңашылдығы кең болуы қажет. Сонда ғана 
алынбайтын қамал, бағынбайтын құз болмайды. 
Өмір арнасында ғылым жолы - үлкен мұхит айдыны 
тəріздес. Өмірде жоқ құнды материалды дайындау, 
мол ізденіс пен үлкен қажырлықты талап етеді. 
Əрбір жас студент ғылым жолына қанат қағып, 
ізденіс арнасын тоқтатпау қажет. 

Алғашқы сөз кезегін алған тарих ғылымдарының 
кандидаты Қожабергенова Камида Ихсановна өз 
сөзінде. Төртінші ақпараттық технология заманында 
дамыған  эволюцияда көптеген мүмкіндіктердің 
бар екендігін жəне сол мұмкіндіктердің тетігін 
ұстар- жастар екендігін атап өтті. Ғылым жолында 
үнемі қажырлы ізденіс жəне төзімділік қажет 
екендігін сөзге тиек етті. педагогика ғылымдарының 
кандидаты, профессор Сырым Жалел Сырымұлы 
өз сөз кезегінде жастарды ғылым жолына шақырды. 
Əрбір уақытты қадірлеп, ғылым жолына өмір 
арнауды дүрыс деп түсінік бағыт берді. Əрбір тұлға 
артына өшпес із, өлмес мұра қалдыру керек. Сол 
үшін ертеңгі келешегімізге үлкен ыждағаттылықпен 
қарауымыз керек деп өз сөзін қорытындылады. 
Педагогика  ғылымдарының кандидаты, доцент  
Испулова Роза Набиевна студент-жастарды 
салауатты өмірге шақырды. « Ғылым мен спорт 
егіз ұғым. Себебі денсаулығы жоқ адам ғылымға 
да бет бұра алмайды. Сол үшін де деніміздің 
саулығы, ертеңгі келешегіміздің, ұлттық мүддеміздің 
бір парағы болып табылады» деп өз үндеуін 
ортаға салды. Келесі сөз кезегін алған педагогика 
факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының 
кандидаты Ерғалиева Гүлжан Алғазы болатын. 
«Ондай болмай қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз» 
деп сөз саптауын ерекше бастап, жастарға 
жігер берді. Бұл өмір ғылыммен байланысты. 
Ғылым болмаса, біздің болашағымыз болмайды. 

Себебі ғылым арқылы техниканы басқарып, 
өзімізді дəлелдеп жүрміз. Міне бұл орайлы сөз өз 
дəйегінде айтылды. Ал факультетіміздің ардагер 
ұстазым Қайырғалиев Темірғали Қайырғалиұлы 
аға оқытушы болумен қатар өте жақсы психолог. 
Өз мамандығының шебері, үздік оқытушы. Қазіргі 
таңда жасы жетпістің төріне шықса да жас балаша 
волейбол ойнап, бос уақытында ғылыми еңбектер 
жазатын көрінеді. Ағамыздың айтуынша ғылым 
шыңына жету – үздіксіз уақытты талап етеді. Сол 
үздіксіз уақытты қуалап, тиімді пайдаланау өз 
қолымызда екендігін атап өтті. Осылайша ғалымдар 
ғылымға деген көзқарастарын пайымдап жеткізді. 

Ұйымдастырылып отырған кездесуде 
ғалымдарамыздың еңбектері жөнінде ғылыми 
кітапхананың кітапханашысы Нашинова Талшын 
Сəлімқызы студенттерді «Ғылымдағы ғұмыр» атты 
көрмемен таңыстырып өтті.

Əрмен қарай тамылжыта күй төгіліп, əн 
айтылып, жыр да оқылды. «Аққайың» күйін 
Жангелді Ардақ ерекше серпіліспен қос ішектен 
үн төксе, Серікова Нұржауған «Балапан қаз» əнің 
тамылжыта орындады. Садуллаев Нұрсұлтан 
жəне Алпысбай Нұртілек Абай поэзиясын 
ерекше ырғақпен орындады. «Ал құрбым» əнің 
орындағандар Айдынова Назерке, Қоңырбаева 
Айзада ерекше нақышына келтіріп əнді əуелетті.  
Көрермендер тарапынан сұрақтар қойылып, 
ғалымдардың ғұмырнамаларына шолу жасалық. 
Кеш соңында педагогика, психология жəне өзін-
өзін тану кафедрасының меңгерушісі Жантуреева 
Айгуль Абайқызы жастарға жалынды жігер, ғылыми 
ізденіс тіледі. Студенттік кезеңнің қайталанбас 
күндері ғылыммен өлшенуі керек екендігін атап 
өткен ғалымдар жастарға сəттілік тілеп, оң батасын 
берді. Егемендігіміз баянды, тəуелсіздігіміз тұғырлы, 
ғылым арнамыз кең болсын, замандас!..

Аида Хасанова,
06201-топ студенті

Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев (1931-
1976, шын аты Мұқхаммедқали) – қазақтың лирик 
ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманында лайық 
бағасын алмаса да, өзінен кейінгілерге өлмес 

мұра, өшпес із қалдырды. 9 
ақпан ақынның туған күні болып 
өтті. Мұқағали 45 жыл өмір 
сүріп, өзіндік орның дүниеден 
өткеннен соң алды. Биылғы 
жыл 85 жылдық мерейтойы 
облыс, республика көлемінде 
өз мəртебесінде өтті. 

Мұқағали Мақатаев ХХІ 
ғасырдың лирик ақыны атанып, 
өз бағасын кең көлемде алып, 
өнерін мойындатты. Күллі 
қазақ жастары сүйсініп оқитын 
ақынның шығармашылығы 
үлкен философиялық ой, 
сырлы сөз, қайталанбас 
мəн-мағынаға ие. Ақынның 
өлеңдері махаббат тақырыбын 
көп қозғап, жастардан зор 
бағасын алды. Ұйқасы мен 
буыны сөз құдіретінің майын 
тамызып, қайталанбас ерекше 

бейнесін сомдайды.  
Байдос Таңшолпан,

06201 топ студенті

Ақпан айының 10 күні «мəңгілік ел жастары 
индустрияға» «Серпін - 2050» жобасымен 
білім алушы педагогика факультетін 44 
студентінің қатысуымен семинар өткен 
болатын. Шараның бірінші бөлімінде «Əлемді 
өзгертетін идеялар» тақырыбында баяндама 
оқылса, екінші бөлімінде бас сардар Мұзаппар 
Нұржан студенттерге көктемгі «Аламан» 
университетішілік фестивалі туралы ақпарат 
беріп, белсенді болуға, фестивальді жоғары 
деңгейде өткізуге шақырды. 

Ақпан айының 21 күні серпіндік жастардың 
арасында университетішілік көктемгі «АЛАМАН 
– 2016» фестивалінің бірінші кезеңі «Шынықсаң 

шымыр боларсың» атты спорттың волейбол, 
футбол, тоғызқұмалақ түрлерінен жарыс 
өткен болатын. Фестивальге қатысушы 
топтардың қатарында педагогика факультеті де 
белсенділік көрсетті. Қорытындысын көктемгі 
«Аламан – 2016» фестивалінің қорытынды, 
мараппатау кешінде білетін боламыз. Ал əзірге 
өз шымылдығын университетіміздің бас спорт 
сарайында ашқан «АЛАМАН -2016» фестивалі 
əлі жалғасын табады. Жарысқа қатысушы 
топтарға сəттілік тілейміз!

Аида Хасанова,
«Мектепке дейінгі оқыту 

жəне тəрбиелеу»

Ґз кəсібіѕді сїй!

Ғылым күніне орай 24-інші ақпан күні ғылыми кітапханада ғалымдармен кездесу өтті.  
Бұл шараны педагогика, психология жəне өзін-өзі тану кафедрасының аға оқытушысы, 
магистр Маденова Лəззат мұтиғоллақызының ұйымдастыруымен «Ғылымдағы ғұмыр» 
атты кездесу кеші оздырылды.  

“Əкем-тірегім, Анам-жїрегім”

Поэзияныѕ алып бəйтерегі

Серпілістер 
алєа жылжуда

Ақпан айының 3 күні «Мəңгілік ел жастары - индустрияға» «Серпін - 2050» жобасының 
білім алушы студенттеріне арнайы «Құнанбай» фильмі көрсетілді. Студенттер тəрбиелік 
мəні зор, рухани азық болатын көрсетілімнің күəсы болды. 
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Адамзаттың, тұлғаның негізгі қасиеті-
жақсылық жасай білу ғой. Күллі жаратылыстан 
адамды ерекшелеп тұратын жалғыз қасиеті-
бір-біріне бауырмалдықпен жақсылық жасау. 
Үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіріп азаматтық 
борышыңды мақтанышпен орындағанға не 
жетсін?! Сақалын сатқан кəріден, еңбегін сатқан 
бала артық деп жатамыз. Бірақ бұның да кемшілік 

тұстары еріксіз қынжылтады. Азды-көпті 
қол ұшын беріп, егде адамдардан батасын 
емес, ақысын сұраушылардың саны 
белең алып барады. Алайда бізге керегі 
бота емес, бата болса керекті. Себебі, 
«ботаның құны бір-ақ жұт, ал бата балаға 
мəңгі құт» емес пе еді. 

Ақпан айының он сегізінде деканаттың 
ұсынысымен, кураторымыз Зухра 
Максимқызының құрған сценарийі 
бойынша «Жақсылық жасау» науқанын 
топ болып бір кісідей атсалысып жүзеге 
асырғанбыз. Мұндағы мақсатымыз - 
адамдардың бойына рухани- адамгершілік 
қасиеттерді ұялату үшін мейірбан, 
ақылды, шыншыл, қайырымды т.б. 
адами қасиеттерді игеруге ықпал ету еді. 

Науқан кезінде автобустарға үлкенге құрмет 
көрсетіп орын беруге плакаттар жапсыру, 
қарттарымызды жолдан өткізу, үй алдын 
қардан тазалау, мешіт алдындағы адамдарға 
садақа беру, үлкен кісінің затын көтерісу сияқты 
жақсылықтар жасалды. Мұндай əрекетіміз үшін 
біз үлкендердің тарапынан алғысқа бөленіп, 

батасын алдық.
Текті халқымыздың саф 

алтындай асыл қасиеттерін 
ұлықтай білсек, жүрген 
жерімізде жақсылық жасап, 
қарияларымызды қазынамыздай 
сақтап, айналамызды нұрға 
бөлесек мəңгілік ел боларымыз 
даусыз. 

Ақмарал Жауғашарова, 
информатика 
мамандығының

1-курс студенті

ЖАЌСЫЛЫЌ
 АДАМГЕРШІЛІККЕ БАСТАЙДЫ

Адамгершілік - бұл ұлы сөз. Адамның іс-əрекеті, еңбек, достық, татулық – осының бəрі 
адамның адамгершілік қасиеті. Жақсылық жасау, қайырымдылықпен айналысу арнайы 
уақыт бөліп, өзге дүниені ұмытуға тура келетіндей бізге бір қиын, көрінеді. Ал кейде тіпті 
жақсылықтың қайтарымын, бағалануын күтеміз. 

Ашық есік күні аясында физика-математика 
факультеті ұжымы «Қош келдің, мектеп түлегі!» 
тақырыбында мектеп түлектерімен кездесу 
өткізді. Кездесудің шымылдығын физика-
математика факультетінің деканы А.Б.Медешева 
ашты. Сөз алған кафедра меңгерушілері 
Е.С.Айталиев пен А.А.Кульжумиева оқушыларды 
кафедра тынысымен, əрбір мамандықтың қыр-
сырын айтып, мектеп түлектеріне сəттілік тіледі. 

Қазіргі таңда физика-математика факультеті 
Польшаның  Быдгощ қаласындағы Ұлы Казимир,  
Германиядағы Отто фон Герике, Ресейдің 
Элиста қаласындағы Қалмақ мемлекеттік 
университеттерімен жəне Ресейдегі білім 
беруді дамытудың федералдық институтының 
Приволжье филиалы ғалымдарымен тығыз 
ғылыми байланыста. Сондықтан да академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттер 
мен магистранттар үшін кəсіби білім алу кеңістігін 
кеңейту мақсатында аталған оқу орындарында 
кəсіптік жəне ғылыми тəжірибеден өту, 
семестрлік білім алу  мүмкіндіктері жасалынған.  
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша шетелде білім алып келген 
математика мамандығының 3-курс студенті 
Қараева Аделина кездесуде сөз алып, білім 
алған Ұлы Казимир атындағы университеттегі 
сəттерімен, жетістіктерімен бөлісті. Сонымен 
қатар Назарбаев атындағы шəкіртақы иегері 

Төлен Айгерім мен А.Тайманов атындағы 
шəкіртақы иегері Жанай Гаухар университеттегі 
мүмкіндіктер мен жеңілдіктер, кітапхана қорлары, 
атаулы шəкіртақылар, студенттік басқару, спорт 
сарайы, жатақхана жайында толық тоқталып, 
мектеп түлектерін киелі білім ордасына оқуға 
шақырды.

Кездесудің келесі бөлімі мектеп түлектерінің 
«Махамбет ақпараттық орталығына» 
саяхат жасауына ұласты. Ақпараттық 
жүйелер мамандығының 1-курс студенті 
Тажкуранов Мейірбек орталықта жасақталған 
робототехниканы демонстрациялап, мектеп 
түлектері тарапынан қойылған сан түрлі 
сауалдарға жауап берді. Мектеп түлектері 
алғыстарын айтып, кездесуден, ақпараттық 
орталықтан үлкен əсермен тарасты.

 Асқақ армандарыңызды университетпен 
ұштастырып, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті деп аталатын 
білім ордасында ұстаздардың білім нəрімен 
сусындағыңыз келсе университетке, физика-
математика факультетіне қош келдіңіздер дей 
отырып, білім көгінде қанаттарыңыз талмай 
биік самғап, əрдайым биіктен көрінулеріңізге  
тілектеспіз, талапкер - 2016.

Зухра Максимовна, 
информатика кафедрасының оқытушысы

АШЫЌ ЕСІК КЇНІНДЕ...
Жоғары дəрежелі оқу орнына түссем деген əрбір түлектің ниетін қақпай, бар 

мүмкіндікті жасай білген Ақжайықтың төрінен орын тепкен 83 жылдан аса тарихы бар 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жыл сайын дəстүрлі 
түрде барлық мектеп түлектеріне өз есігін айқара ашады. Ашық есік күнінде мектеп 
түлектері университеттің оқу ісімен, тыныс-тіршілігімен танысып қана қоймай, жарқын 
мерекелік концертке куə болды. Жалпы бұл іс-шараның мақсаты – мамандықтар 
жайында мағлұматтар бере отырып талапкерлерге аса маңызды таңдау жасауға, 
болашақ мамандығын таңдауға бағыт-бағдар беру. 

МАХАМБЕТКЕ АРНАУ

Жыр жазып ең мың ойлап, жаумен алысып жүргенде,
Қазақ жұрты азап шекті, қара қанды сұм боларын білген бе?!
Айырмағын мына бізден, бақыт, қуаныш, шаттықты,
Мөлдіреген жас төлілсін, шат қуанып күлгенде.
Хан Жəңгірге қарсы келіп, халықтың жағын жақтадың,
Сан мың əскер қарсы тұрып, ешкімге міз бақпадың.
Қара халық шырылдайды, егіліп жылап, бас ұрып,
Бəрін біліп, көре тұрып, ешкімге жақ ашпадың.
Əр сөзіңде бір мағына бар, халықтың мұңын толғаған,
Жаратқаным саған рахмет, осындай ұлды жолдаған.
Бір өзіңдей ұлдар келсін, маңдайына қазақтың,
Бұрын соңды сұм соғыста, Махамбеттей ұл болмаған.
Алға қара, көзіңді аш, көтергін қара басыңды,
Ұмтыл, талпын, ілгері бас, көздегі тиып жасыңды.
Ұлы тарих сыр шертеді, ержүрек, батыр ұлдардан,
Намыс оты жібермесін, қолдағы бар асылды.
Бейбіт заман, елім тыныш, сұм соғыс енді болмасын,
Көзі ашық халқым барда, əрқашан бізді қолдасын.
Мəңгілік ел ұраның боп, Елбасымен тек алға,
Қайсар мінез, мықты жігер, ілдірмей ешкімге олжасын.

ЌАСИЕТІЅНЕН АЙНАЛДЫМ, ТУЄАН ЖЕР!

Байтақ дала, қыран құстар қалықтаған ашық аспан,
Сағынамын осы жерді, сенен əр кез алыс жатсам.
Жас жүрегім елжірейді, айналдым сенен туған жер,
Құшағың кең, жаны дархан, есігіңді айқара керіп ашқан.
Оңтүстігің шипалы жер, дертін тауып емдейтін,
Жаны жайсаң халқы да бар, ешкімге тең келмейтін.
Салт-дəстүрді берік ұстап, мəдениетін танытқан,
Мақтанамын өздеріңмен, олжасын ешкімге бермейтін.
Батысыңда байлығың көп, мұнайың мен газың бар, 
Атырау мен Ақтауың да, балықтарды ет қылар.
Каспийге кеп шомылыңдар, құмарларың қанғанша,
Ақ Жайықтан бекіре жеп, уылдырығын алыңдар.
Солтүстігің салқын келер, қалтырап аздап тоңасың,
Бурабайдың таза ауасы, жаның жылу жолдасын.
Қазақтарың орыс дейді, жансақ пікір болмасын.
Тура жолдан адаспайық, бір Аллам бізді қолдасын.
Шығысыңда алтының көп, қазаққа берген байлығы,
Не боп жатыр қызықтырар, қара халықтың жай мұңы.
Ұлылардың ізі қалған, түркі дүние мекені,

Уа, Жаратқан қолдап жүрші, болмасын жайт қайғылы.
Отын еттік қара тасты, жер қойнауынан алынған,
Орталығым көмірге бай, мыс пен темір табылған.
Елбасының еңбек жолы Теміртаумен қатысты,
Уа, Туған жер, айналайын, Сəтбаевтай ғалымнан.
Міне көрдік бəрі де бар, қайсы бірін айтайын,
Жырла десе жырламасқа, айтып салар сөз дайын.
Мақтанамын бір өзіңмен, қасиетті мекенім,
Ран елім, қалың жұртым, аман болшы əрдайым.

МЕНІЅ ГРАНТЫМ

Мақсатым бар алға қойған, биік шыңға жеткізер,
Армандаймын адам болып, не боларын кім білер?!
Кешегі күн бүгін тарих, ерекше орын алатын,
Біздің Қазақ батыр халық, тудырған талай тектілер.
Жаңа ғасыр, жаңа тарих, техниканың заманы,
Қазіргі жас бақытты ғой, жоқ болар, сірə, арманы.
Бұрынғыдай шаммен емес, барлық жағдай жасалған,
Сұрайтыным тек олардан, еңбектенсе болғаны.
Елбасының сара жолы, жеткізер биік шыңдарға,
Əр жыл сайын жаңа мақсат, оң көзіңмен шын қара.
Серпін атты жаңа жоба, жастарға берген мүмкіндік,
Мұрат аға, көз тимесін, осындай сəтті жобаға.
Көзінде от жалындаған, жүректерді өртейтін
Таң қалдырып мына мені, кемсітіп еш бөлмейтін.
БҚМУ-ға мен алғыс айтам, серпіндіктер атынан,
Көзің жетіп талантына, қарап тұрып шөлдейсің.
Əсем қала, сұлу қала, қарасаң көзің тоймайтын,
Көшесінде бір қоқыс жоқ, тазалықты қолдаймын.
Еуропалық стилі бар, жалғыз қала Оралсың,
Сені көріп əсер алдым, өзің жайлы толғаймын.
Жас қаласың аларың көп, сынақтарға бол дайын,
Жағажайы өте мықты, барам десең жол дайын.
Қарт Каспиймен мақтанамыз, Бекет ата піріміз,
Маңғыстаудан орын тепкен, Ақтауға сəлем жолдаймын.
Жарқын елдің ұрпағымыз, сын сапамен шыңдалған,
Жер шетіне көзің жетпес, асқар таулы кең далам.
Сіз, біз болып ат салысып, биіктерге жетектеп,
Бар əлемге танытайық, ұрандатып жар салам!

Сүлеймен Байдəулетов,
математика мамандығының 1-курс студенті
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Бееееу, ғасыр...

Жазу басын бастап еді "Тəңірден"
Жұртын билеп əмірмен.

Андасына ар шырынын тамызған,
Қандасына қас қылса,
Дария қанын ағызған.
Аңқаларын сусындатып абыздан,
Қаңқаларын қатайтып ап аңыздан,

Бастауын көріп Майқыдан,
Қолы босамай қайқыдан,

Көксеген екен құнын қай?!.
Тастай қып өрген бұрымдай,
Ұрт тата алмасқа ұрынбай,
Құрыры жоқ Ұрымдай,
Ғұмыры көп Қырымдай,
Баба жолдан бұрылмай,
Бозқараған сүзсе табан жырылмай,
Сəмсіресе ұраларға тығылмай,
Қырларда қойдай қырылмай,
Белдерде бөрідей ұлырдай,

Мен Түркі едім, Түркі едім,
Өткен дедім бар ай, жыл.
Алып шалшы ақ айғыр,
Артында қалып талай қыр,
Жауыма жебе бүркемін.
Азманақ болса астымда,
Кескін көрсетіп қашқынға,
Көзбенен көркін тінтемін.

Қарагерге ерді салғанда,
Ұсқыным ұқсап арланға,
Саусақ бармасты түртемін.
Жетімекпенен желдірткен,
Жендетті жойып елді іріткен,
Жаны барды телмірткен,
Мен Түркі едім,
Есімім болса, Күлтегін!

...Күн ашықта осылайша сайрайды...
Болмыс мені қайрайды.
Содан...
Бабасына ұрпағы да сай шығар,
Алпамыстың астындағы Байшұбар,
Дүбірлетсе жер жарылып, Ай сынар.
Қарақасқа...Қамбар қылыш қайшылар,
Қобыланды Тайбурылын тайпалтып,
Шабар болса, сай соңынан сай шығар.

Қобыз артқан Қорқыт бар,
Жүсіп- жырдан толқып xəл.
Шырағданы ойдың берік тұр,
Тұлға көп дел- сал күйде есім,
Шоқпармен кетіп көп дəрмен,
Шарт еткізген жоқ шүйдесін!

Қазтуғаным қопарып,
Қодан тайшы жоқтауынан от алып,
Шалкиіз- ой шаршы топта шалқалай,
Бұқар жырау сөз- соққысы балтадай,
Ақтамберді жыры Сарыарқадай,
Үмбетейлік ұран қазы- қартадай,
Марғасқаға қарсы келген алқа қай,
Қайыссы ұсақ ой айтып ед арпадай,
Кім келсе де жыр ақтарып, тосқан бет,
Маxамбет пен Доспамбет!

Жүздерінде нұр кепкен,
Білінбестен жылжып сəт.
Талай да талай тұлға өткен,
Уақыт көрсеткен сырды ұқсақ.

...Бəрін кешіп келген мынау Балбалым,
Дəл үстіңнен таптап өтсе, Қарғадым!
Бір ұнтағың жатқа кетсе, Жалмадым!

Дала- ғұмыр ұзақтығын қалапты ұл,
Төрімізде шалқаймайды дарақ құр.
Артамызда қан қалды,
Аман жеткіз деп Балбалды,
Ғасырлар маған қарап тұр!

Ғилымханов Мəрлен Мəлікұлы - 
1998 жылы 4 наурызда Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласында дүниеге келген. 
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің I курс студенті. 
Қадыр Мырза Əлі атындағы Батыс 
Қазақстан облыстық мəдениет жəне өнер 
орталығы жанынан құрылған «Қаламгер» 
жастар шығармашылық клубының 
мүшесі. Облыстық, республикалық 
мүшəйралардың жеңімпазы. 

Балбал

Ты знаешь, всему свое время,
Ты верь мне, пожалуйста, верь
И любовь постучится однажды
В твою приоткрытую дверь.

И мир вдруг станет добрее.
И розы вновь расцветут,

И душу твою согреет
То лето, которого ждут.

И чувство это такое,
Которое силы дает
Учиться, творить и верить,
Что все это произойдет.

Январь, 2016 год.

В декабрьском номере нашей газеты были опубликованы стихи Алины Шеломановой, 
студентки 1 курса. Лирические строки ее поэтических откровений вызвали отклик у наших 
читателей. По словам Ляззат Дауловой, преподавателя кафедры иностранных языков 
филологического факультета, стихи поразили своей грустью. «Очень хотелось подбодрить 
девушку, и родилось несколько поэтических строк. Возможно, они сделают творчество 
талантливой девушки немного радостнее, а взгляд на мир позитивнее».

Алине
На стихотворение

Біз – ќазаќтыѕ жастары 

Жерін бермес ел шетіне жау енсе,
Ар санайтын соңынан сөз, дау ерсе.
Пұтқа сатпас намысы мен сенімін,
Тəңіртаудай көкке ұмтылған тау еңсе.
Біз – қазақтың жастары!

Түр мен түске бөлмейтұғын ұлысын,
Бауыр қылған Батысы  мен  Шығысын.
Жарты құртын жарып жеген аштықта,
Төбеттерге талатпаған туысын.
Біз  – қазақтың жастары!

Қан майданда темір сауыт киінген,
Жауға емес, Жаратқанға иілген.
Көздің жасы қан боп ағып жатса да,
Он сегізде от кешуге түйінген.
Біз  – қазақтың жастары!

Азаттықты арман қылған қаншадан,
«Ынтымақ» деп жаңғырып тұр бар санам.
Желтоқсанның сары аязын жатырқап,
Жанға жайлы жақсы күнді аңсаған.
Біз  – қазақтың жастары!

Тəуелсіздік Тəңір сыйы санаған,
Құндылық бұл құдіретке балаған.
Бейбіт өмір бесігінде тербеліп,
Тыныштық пен татулықты қалаған.
Біз – қазақтың жастары!

Бойда қуат, жүректе үміт сөнбеген,
Бодандық пен надандыққа көнбеген.
Бар қазақты жалғызым деп жақын қып,
Əлсіздерге аждаһадай төнбеген.
Біз – қазақтың жастары!

Бақытты күн болашаққа ұмтылған,
Тарихында таңбаланып сыр тұнған.
Бар болмысы тектіліктен  жаралып,
Аттамаған бабалардың ғұрпынан.
Біз – қазақтың жастары!

Аќын – Əйел

Ақындық мінез тым қиын,
Біресе - көктем, бірде – күз.
Жаныңды кейде бұл өлең
Жұлмалап алса көнесіз.

Тағдырың тарау сан түрлі,
Жазылмай қалар қанша арман.
Жазылмай қалар қанша жыр
Сайрап тұрса да бар санаң.

Өмірдің жарқын сəттері
Өлең боп туса бақыт қой.
Тəңірден тəтті сый дерсің,
Таңдайға салса жақұтты ой.

Өлеңнен алсаң өз орның,
Өмірлік бағың тағы бар.
Азап тірліктен тым бөлек
Мазақ тірлігің табылар.

Жарыңның тапсаң қабағын,
Сейілер көңіл тұманың.
Жүректе шабыт, отта тұр
Сарқылдап қызыл құманың.

Түндерде қатар тербелер,
Бал бесікпенен жыр бесік.
Адамдық бақыт тұрса егер
Өлең мен өмір үндесіп.

Жүрегің сыздап, тулайды,
Тұрса да қанша таң күліп.
Ақын боп бəрі тумайды,
Əйел боп қалу заңдылық.

Батуова Раббина Нұрбекқызы 1995 
жылы Атырау облысы, Құрманғазы 
ауданы, Нұржау ауылында дүниеге келген. 
Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті, 
филология факультетінің 3 – курс студенті. 
Облыстық, республикалық Мұқағали, Абай, 
Махамбет оқуларының жеңімпазы атанған. 
Республикалық Жұмекен Нəжімеденовке 
арналған мүшəйраның, Оралхан Бөкей 
оқуларының дипломанты. «Мен жастарға 
сенемін!» III республикалық байқауының 
«Көркем ой шебері» номинациясының 
иегері. 

***
Когда ты вошла в мою жизнь, 
на улице падал снег,
Был месяц… декабрь? Январь? 
Я, в общем-то, сбился со счёту,
И время, казалось, на миг замедлило бег,
Чтоб вновь закружиться в стремительном 
полёте.

Когда ты вошла в мою жизнь, 
на улице был мороз,
А за окном свирепствовали ветра,
Я ещё с лета не мог отогреться, … замёрз,
И осень дарила одни лишь холода.

Когда ты вошла в мою жизнь, я всё ещё болел,
Сбился с пути, потерял ориентиры, 
Казалось, мой маленький мир 

с каждым днём чернел,
Сузился до размеров квартиры.

Когда ты вошла в мою жизнь, я был одинок,
Искал утешение, погрузившись с головой в 
работу,
Вроде бы чувствовал, дышал и жил… как мог,
Только легче не становилось ни на йоту.

Когда ты вошла в мою жизнь, я так устал,
Казаться безмятежным, играя чужую роль,
Топить отчаяние в море алкоголя.
Дежурно улыбаться сквозь зубы, скрывая боль.

Когда ты вошла в мою жизнь, 
беспросветный мрак отступил,
Ухабистую дорогу осветили огни,
Я растерянно, неуверенно следовал по пути,
А ты улыбалась, не отпуская моей руки. 

Когда ты вошла в мою жизнь, 
вдруг стала теплей зима,
В густом тумане я смог разглядеть твой силуэт
Я путник, что сбился с пути и нашел ясный свет
Где-то вдали отступила ночь и заиграл рассвет.

Когда ты вошла в мою жизнь, с динамиков 
лился блюз, 
Небо мерцало тысячей ярких звёзд,
Ты мне казалась жестокой игрой грёз,
Я крепко сжимал тебя, на вдохе шепча «люблю».

Аюпова Айкерим Маликовна 
родилась 8 сентября 1995 года в пос.
Первомайск Акжаикского района. В 
2001-2013 обучалась в СОШ-детсад 
Белес. В 2013 году поступила по 
гранту в ЗКГУ имени М.Утемисова на 
факультет физики и математики. В 
данный момент является студенткой 
3 курса специальности «математика». 
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«Журналист» («Journalist») жаршысының жауапты редакторы – Мөлдір Латифова, 
(«ФҚТ», 02305-топ), тілшісі – Айша Кемешова, («ФОТ», фил-12). Кеңесшісі – А.С.Қыдыршаев, 

Қазақстан Республикасы Журналистер одағының мүшесі.

На этой встрече присутствовали глава 
нашей области Нурлан Аскарович Ногаев,  
журналисты, общественные деятели, 
творческая интеллигенция и читатели, 
одной из основных республиканских 
изданий с вековой историей, газеты 
«Егемен Қазақстан». Н.А.Ногаев, аким 
области, отметил большой вклад 
Сауытбека Абдрахманова в казахстанскую 
журналистику и в главную газету страны, 
которая до сих пор не теряет своей 
актуальности, несмотря на сегодняшний 
виртуально-информационный век. В 
истоке казахской журналистики были такие 
замечательные писатели-поэты, как Мухтар 
Ауезов, Абиш Кекилбаев, Кадыр Мырза Али.

В оживленном разговоре гость выразил 
глубокую благодарность, что народ 
чтит память великого акына, народного 
писателя Кадыра Мырза Али, процитировав 
знаменитую фразу известного писателя Абиш 
ага Кекилбаева: «Қадырды білмейтін қазақ 
əсте жоқ». Кстати, эта встреча проходила 
в центре культуры и искусства им. Кадыра 
Мырза Али. Он сказал, что именно этот поэт, 
наш выдающийся земляк, обогатил нашу 
литературу своими меткими выражениями, 
бессмертными произведениями и многие 
фразы из них стали афоризмами  в народе, 
которые имеют глубокое значение. 

На встрече известного общественного 
деятеля Сауытбека Абдрахманова шла речь 

о роли духовности, нравственных ценностей 
в формировании нации, об истории и о 
сегодняшних буднях одной из старейших 
республиканских газет «Егемен Казахстан», 
которая имеет 96-летнюю историю. Ведь 
газета, прежде всего история страны, 
летопись нации, она влияет на менталитет 
народа. 

Сауытбек Абдрахманов выделил, что 
главные задачи газеты - служить на благо 
народа, придерживаться объективности и 
достойно отражать главные новости. Газета 
также должна быть близка и совпадать с 
мнением и интересами читателей, поднимать 
важные и актуальные вопросы, искать пути 
разрешения проблем, возникших в нашей 
стране.

В завершение мероприятия 
присутствующие задавали волнующие их 
вопросы, выражали благодарность и желали 
дальнейшей плодотворной работы. После 
этой встречи я поняла и узнала главное, 
что журналист – информатор, который 
доносит до людей правду, чтобы они сами 
сделали выводы, а не провокатор, который 
получает удовольствие, устраивая между 
людьми разногласия.  

Айша Кемешова, 
«ФРЯ», гр. фил-12

Призвание

Журналист 
с большой буквы

Махамбет атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік 
университетінің "Өркен" газетінде 
"Журналист" қосымшасы шығады 
деген хабарды естіп отырмыз. 
Əрине, өте дұрыс. БҚМУ əуелден 
қарымды қаламгерлерге, жүйрік 
журналистке кенде емес. Академик 
Қажым Жұмалиев, ақын Абдолла 
Жұмағалиевтерден басталған 
қаламгерлер көші бүгін де үзілген 
жоқ. 

Батыс Қазақстан өңірі - қазақ 
журналистикасының негізі қаланған, 
тұңғыштардың табанының ізі 
қалған өлке. Біздің Орда мен Орал 
қаласында сонау 1911-1913 жылдары 
"Қазақстан" газеті шығып тұрғанын, 
əрине, Сіздер жақсы білесіздер. 
Сол "Қазақстан" газетінің алғашқы 
нөмірінде Ғұмар Қараш атамыз 
"Газет деген не зат?" атты мақала 
жазып, ұлттық журналистиканың 
мақсаты мен мүддесін ашып берген 
болатын."Қайғыны-шаттықты бірге 
ортақ көрмеген соң, бізде ынтымақ 
жоқ, ынтымақ болмаған соң, күш-қуат 
та жоқ. Бізді бір ниет, бір тілекке 
жиятұғын зат - газет, со себепті 
газет - біздің басшымыз. Газет  – біздің 
достар алдында көркіміз, дұшпандарға қарсы 
құралымыз. Газет – біздің білмегенімізді 
көрсететін ұстазымыз, газет - біздің 
қараңғыда жарық беріп, тура жолға салатын 
шамшырағымыз. Бізге, қазақ балаларына 
бұның қадірін біліп, ортамызда жанған бір 
шамның сөнбеуіне тілекші  болу аз, ақшаны 
аямай жазылып, алып оқу – парыз", - дейді 
Ғұмар ғұлама.

Міне, бүгінгі қазақ журналистерінің де 
басты міндеті - ел бірлігін сақтау, жақсылыққа 
қызмет ету, тəуелсіз Қазақстанның 
іргесін бекіту болса керек. Жас достар, 

журналистика майданында Сіздерге тек 
сəттілік тілейміз! "Жайық Пресс" ЖШС 
жанынан шығатын облыстық һəм аудандық 
газеттер, сондай-ақ тарихи-танымдық "DA-
NAkaz" журналы "Өркен" газетімен, оның 
"Журналист" қосымшасымен əріптес болуға, 
ақпарат алмасуға əрқашан əзір. Хабарласып 
тұрайық!

Қазбек ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
"DANAkaz" журналының бас редакторы,

«Жайық Пресс» ЖШС жанындағы 
Батыс Қазақстан 

баспасөз тарихын зерттеу 
орталығының жетекшісі

Шамшырақ

Шамдарыѕыз 
сґнбегей!

Өлең-жырға жетелей ме бар сана?
Əлде бір күш қалам жаққа тарта ма?
Құдірет сыр қайда екенін білмедім,
Сіз отырған мен оқыған партада.

Сіз – ақынсыз, менікі жай далбаса,
Тұрмайды ғой жер мен көк те жалғаса.
Екеуміз де Қошалақта туылып,
Ақ шағылда жүргеніміз болмаса.

Сіз туған жер – мен тұрған жер Теңіз ет,
Қошалағың жатыр, ақын, сені іздеп.
Жетімсіреп, жырға шөлдеп Ашағың,
Жұмекен жоқ, сен жырыңмен еміз деп.

Паң далада шаң ойнатқан құйындай,
Шабыт тасып, арнасына сыйынбай.
Тəңірінен келген төрт жол өлеңді,
Бағалаған тағдырының сыйындай.

Асыл сөзді саралаған тұнығым,
Болсам дегем сенің тамшы сынығың.
Тағдырларын Тəңір қылған тамырлас,
Жұмекен мен жыр дегенің бір ұғым.

Балғын шақтан аралаған жыр елін,
Қара өлеңге құмар жанның бірі едім.
Сіз – өлеңнің дəнін еккен бағбаны,
Мен – сол дəннен қауыз жарған гүл едім.

Жырларыңмен махаббатты үдеткем,
«Ақ шағылды» жастанумен күн өткен.
Қалай ғана аласармақ ақыным?
«Кішкентайды» жазған үлкен жүрекпен.

Өлең деген – аруақтың киесі,
Жүйрік шабыт тақымданған иесі.
Саған тағы жырымды арнап отырмын,
Бір арнаға тоғыспаған жүйесі.

Халқың бүгін мерейіңді тойлады,
Ақ шағылдың ақын ұлын ойға алды.
Алатаудың баурайынан жеттің бе,
Қошалақтың құмда ойнаған тайлағы?

Раббина Бату,
«ҚТƏ», 02301-топ

Ақпан айының 24-і күні ғылым көгіндегі 
кезекті жұлдыз жарығын үдете түскендей. 
Университет ректоры, академик Асхат Сəлімұлы 
Иманғалиевтың қолдауымен оқу орнымыздың озат 
оқытушыларының бірі, ф.ғ.к., қауымдастырылған 
профессор Сұлтанғалиева Рита Бекжанқызының 
«С.Мұқанов романдарындағы диалог қолданысы» 
атты монографиясының түрік тіліне аударылған 
нұсқасының тұсауы кесілді. Тұсаукесер 
модераторы ретінде басқосу жиынын «Махамбет» 

гуманитарлық зерттеулер институтының 
директоры, п.ғ.д., профессор А.С.Қыдыршаев 
жүргізді.

БҚМУ тариxындағы жемісті кезеңнің 
көрінісіне зиялы қауым куə болды. Ғылыми еңбек 
тұсаукесеріне облыстық дарынды балаларға 
арналған қазақ-түрік мамандандырылған мектеп-
лицейі-интернатының мұғалімдері қатысты. 
Лицей мамандарының аталған еңбек туралы 
бірер пікірі төмендегідей.

Тұсаукесер

Тїрік тілімен тамырлас 
туынды

Shakhin Billen, turkish and literature teacher:
Rita Sultangalieva Bekzhanqyzy a study of the dia-

logue determines skill in the use of dialogue Sabit Mu-
kanov.

Rita Sultangalieva Bekzhanqyzy dialogues compar-
ing two novels, spokes about the nuances of two differ-
ent societies. Only the picture will consider dialogues 
creator of rich people - Itbay, the creators poor people 
- Askar and Botagoz. 

Rita Sultangalieva Bekzhanqyzy in the novel more 
will consider control of thought. For example, the provi-
sion of Alash Horde of people with a bad temper. In the 
novel “Botagoz” says the hard life of the people during 
the revolution.

Congratulations to Rita Sultangalieva Bekzhanqyzy 
about these works! Good luck in all your endeavours! 
This monograph successfully translated into Turkish.

I wanted to express my gratitude to Mrs.Temenova, 
and good luck in further work. 

Bilal Karademir, matematika teacher:
In the fi eld of education it was explained that 

science fully objective. In this connection, thoughts 
should not be compared. For example, in one of the 
dialogues in the novel “sirdariya” you can see what 
Syrbay started a donation for the opening of the cer-
emony. But Amantai does not give permission to do 
so. Rita Bekzhanqyzy objectively protects these dia-
logues. The author shows us the spiritual soul of the 
characters. For example, we can see that among the 
dialogues of Itbay, Amantay and Askar. The novel de-
scribes Itbay - violent man who had let the people go 
below the level of discharge, and Askar is educated, 
speaks Russian, the man who can protect the rights 
of the people.

Редакция бөлімі

Поэзия! Менімен егіз бе едің?

Сырласу

Говорят, можно научить человека рисовать, но научить быть художником 
невозможно. Точно так нельзя человека научить быть журналистом. 

Журналистика – это не просто профессия, а образ жизни. Чтобы стать 
настоящим журналистом: надо быть эрудитом, обладать широким кругозором 
и знаниями во всех сферах. И состоялась встреча с таким человеком, для 
которого журналистика стала не просто профессией, а призванием. Для 
многих он большой пример – президент АО «Республиканской газеты «Егемен 
Қазақстан» Сауытбек Абдрахманович Абдрахманов. 
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Легкая атлетика

На стадионе им. П.Атояна состоялся 
Чемпионат ЗКО по легкой атлетике среди 1999-
2000, 2001-2003 г.р.

Соревнования проводились по правилам 
Федерации легкой атлетики РК. Личное 
первенство в группе 1999-2000 г.р. разыгрывалось 
по 5 видам бег 40 м., 400 м., 800 м., 1500 м. ядро.

В группе 2001-2003 г.р. бег 60 м., 300 м., 600 
м., 1000 м.

Приняли участие Зеленовский район, 
Акжаикский район, Сырымский район и учащиеся 
образовательных школ, учащихся СДЮСШОР и 
ОСШИОСД.

Всего участвовали 105 спортсменов. В личном 
первенстве в беге на 60 метров 1 место завоевали:
1999-2000 г.р. 2001-2003 г.р.
Бель Р. – 7,7 Уральск Семенов И – 8,8 Уральск
Шунишкалиева К. – 7,9 Уральск 
Мирзоева Н. – 8,6 Уральск
В беге на 400 метров 1 места завоевали:
Бель Р. – 1,02 Уральск Головацкая Е. – 
1,15,5 Зеленовский район
В беге на 300 метров
Семенов И. – 48,8 Уральск Петрова Р. – 51,8 
Уральск

В беге на 800 метров 1 места завоевали:
Шабдан Г. – 2,20,3 Акжаикский район 
Головацкая Е. – 2,57 Зеленовский район

В беге на 600 метров:
Гайнеденов Н. – 1,50 Уральск Петляк А. – 1,59 
Уральск
В беге на 1500 метров 1 места завоевали:
Шабдан Г. – 4,57,3 Акжаикский район
Курмашева М. – 6,40 Акжаикский район
В беге на 1000 метров:
Шукаев А. – 3,22 Уральск  
Насипкалиева А. – 3,40 Уральск
Ядро – 9,63 Таксумбаев Б. Уральск
Ядро – 7,78 Подгорнова Е. Уральск
В командном первенстве:

І место – Уральск – 8559 очков;
ІІ место – Акжаикский район – 4681 очков;
ІІІ место – Зеленовский район – 4126 очков.

Соревнования прошли на организованном уровне 
и протестов не было.

Їш спорт тїрінен ґткізген 
жарыс

Өткен жұма №2 балалар-жасөспірімдер 
спорт мектебінің ғимаратында №2 БЖСМ-і мен 
«Намыс» спорт клубының ұйымдастыруымен ҚР 
тəуелсіздігінің 25 жылдығына арналған барлық 
санаттағы мүгедектер арасында шахмат, дойбы, 
дартстан жарыс өткізілді. Жарыстың басты 
мақсаттары: мүгедектерге ыңғайлы спорт түрлерін 
дамыту жəне қабілеттіліктерін арттыру, салауатты 

өмір салтын насихаттау, бұқаралық спортты 
халық арасында кеңінен дамыту. Үш спорт түрінен 
өткізілген жарысқа:

1. Орал «Сервис» технологиялық колледжі 
(4);

2. Спешал Олимпикс қоғамдық бірлестігі (3);
3. Зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған облыстық арнайы мектеп-интернаты (8);
4. Көру қабілеті бұзылған балаларға арналы 

мектеп-интернаты (18);
5. БҚО мүгедектер ерікті қоғамы қоғамдық 

бірлестігінің Орал қалалық филиалы (39);
6. Қазақ саңыраулар қоғамы (19);
Барлығы 91 адам қатысты. Қалалық жарысқа 

қатысушылар жоғары белсенділік танытты.

Дартс.Ерлер:

Тірек-қимыл аппар бұзылымдары бар:
І орын – Жұмағалиев Қайрат 62 ұпай;
ІІ орын – Оқасов Төрехан 53 ұпай;
ІІІ орын – Азербаев Қуантай 40 ұпай.

Саңыраулар қоғамы:
І орын – Ғабитов Еділ 54 ұпай;
ІІ орын – Жаукен Жұмабек 50 ұпай;
ІІІ орын – Зайцев Артем 49 ұпай.

Əйелдер:
Тірек-қимыл аппар бұзылымдары бар:
І орын – Чупрова Вера 61 ұпай;
ІІ орын – Домбрина Любовь 44 ұпай;

ІІІ орын – Сапарғалиева Бақытжамал 36 ұпай.

Көзі нашар көретіндер:
І орын – Байсалова Майя 34 ұпай;
ІІ орын – Рақымғалиева Ғанижамал 25 ұпай;
ІІІ орын – Фурман Аия 5 ұпай.

Дойбы.Ерлер:

І орын – Баймухамбетов Жадигер
ІІ орын – Қоныс Сағынғали
ІІІ орын – Протасов Олег

Əйелдер:
І орын – Ерғалиева Алуа
ІІ орын – Ермолаева Людмила
ІІІ орын – Камалиева Жибек

Шахмат.Ерлер:

І орын – Нұрхаев Ерлан
ІІ орын – Нұрпейсов Ғабит
ІІІ орын – Сарсеков Иманғали

Əйелдер:
І орын – Утюшова Римма
ІІ орын – Алиева Насихат
ІІІ орын – Рахманкулова Асель

Асқар Əбубəкіров, 
«Нұр Отан» халықтық демократиялық 
партиясының мүшесі, спорт ардагері

Спорт жаѕалыќтары – Новости спорт

Под руководством председателя спортклуба 
«Акжайык» Ибраима Саматовича Абдрахманова 
и старшего преподавателя кафедры «Теория и 
методика преподавания физкультуры и спорта» 
Гадилхана Нурболатовича Жумагулова команда 
ЗКГУ достойно выдержала испытания. В Зимней 
Универсиаде 2016 года приняли участие 
35 университетов, в том числе признанные 
фавориты по зимним видам – представители 
университетов северных областей и Алматы, в 
команде которых спортсмены высокого класса. 
Но несмотря на любительский уровень нашей 
команды, студенты не только не затерялись, 
показав средний уровень, но дошли до финиша, 
не потеряв ни одного из своих участников.

Еще при прохождении мандатной комиссии 
команда показала свою организованность и 
дисциплину – прошли без единого замечания со 
стороны строжайшего судейства.

Асхат Салимович признался, что руководство 
не питало иллюзий по поводу победы нашей 
команды, но надеется, что опыт больших 
соревнований может стать стимулом для 
будущих побед. «Это тот случай, когда участие 
важнее победы», - сказал Асхат Салимович. 
Флаг ЗКГУ развевался на стадионе и вызывал 
гордость за свою альма-матер.

Студенты поблагодарили университет за 
оказанное доверие и поддержку и заверили, что 

сделали все, чтобы показать, на что способны.
-Горный климат, тяжелая трасса – ничто не 

помешало всем дружно пройти соревнования, не 
сойти с дистанции и финишировать в основной 
группе, - сказали ребята.

Международный комплекс лыжных 
трамплинов «Сункар» на открытии универсиады 
вместил почти 5000 гостей. Грандиозное 
представление, в котором приняли участие 
около тысячи спортсменов и артистов, задало 
тон соревнованиям и оставило ярчайшие 
впечатления у участников соревнований. 
Наши студенты были рады представлять наш 
университет на столь грандиозном событии 
страны и поделились своими впечатлениями.

Нурбек Наурызбаев (2 курс): 
-Я занимаюсь волейболом, спортивная 

подготовка помогла стать участником зимней 
универсиады. Хоть и был знаком с лыжами, но 
эти соревнования по-новому открыли для меня 
этот вид спорта. Это было настоящее испытание 
спортивного духа. Когда на тебя смотрят тысячи 
зрителей, невозможно прийти последним или 
сойти с дистанции.

Руслан Талиев (4 курс):
-Универсиада подарила огромный опыт, 

показала плюсы и минусы нашей подготовки. Я 
занимаюсь баскетболом, но тренеры посчитали, 

что могу показать успехи в лыжном спорте.
Асхат Мурат (3 курс):
-Наша команда выступала по трем видам 

лыж: классическому спринту, свободному 
ходу и командной эстафете. Сам я занимаюсь 
боксом, но лыжи укрепили общую физическую 
подготовку, дыхание, спортивный командный 
дух. 

Алмас Сартов (2 курс):
-Надо признаться, что нашими соперниками 

были профессионалы, но мы не считаем себя 
проигравшими. С нашей стороны все было 
честно, по-спортивному, без подстав. Мы 
готовились, спасибо нашим тренерам, чтобы 
показать по максимуму наши возможности, и 
думаю, что все у нас впереди. С дистанции 
сходили даже профессионалы, мы же смогли 
дойти до финиша в основной группе участников.

Миржан Масабаев (2 курс):
-На соревнованиях мы пережили яркие 

эмоции. Универсиада – серьезные спортивные 
соревнования, которые сравнимы с олимпиадой. 
Мы готовились очень серьезно, но крутые спуски 
и тяжелые подъемы мы впервые преодолевали 
уже на трассе. Нам помогла только техника, 
выносливость и желание победить. Спасибо 
организаторам, которые постарались создать все 
условия для спортсменов. Это хорошее питание, 
комнаты для отдыха, бытовые условия. Мы 

чувствовали очень серьезное к себе отношение 
и это подбадривало.

Виктор Шамин (2 курс):
-Сейчас понимаешь, как там было здорово. 

Во время универсиады мы были больше 
заняты подготовкой и выступлениями. Такие 
соревнования проходят один раз в два года, и у 
меня есть надежда поучаствовать в универсиаде 
еще раз. У нас есть опыт, есть куда стремиться, 
на что обратить внимание и нацелиться на 
призовые места. 

Вадим Скоробогатов (4 курс):
-Сам я занимаюсь дзюдо, но еще раз 

выступить на зимней универсиаде не отказался 
бы! Жаль, что не получится – в этом году я 
заканчиваю университет. Дух захватывало от 
гор, красоты и разнообразия нашей природы. 
Очень благодарны руководству университета за 
поддержку, за возможность попробовать свои 
силы на соревнованиях такого высокого уровня, 
за веру в нас!

Александр Плотников (3 курс):
-На соревнованиях мы встретились с 

профессионалами, обрели друзей, лучше узнали 
нашу страну в лицах. Видимо тем и прекрасна 
студенческая жизнь, что в ней есть взлеты, 
падения, победы, поражения и друзья, готовые 
прийти на выручку. Спорт – это испытание, мы 
сделали все, что в наших силах.

Когда участие равно победе

17 февраля студенты – участники VI Зимней Универсиады в Алматы 
- встретились с руководством ЗКГУ во главе ректора, профессора 
А.С.Имангалиева. 

Это был первый опыт участия наших студентов в столь высоком 
спортивном мероприятии. При поступлении в университет на 
специальности «физическая культура и спорт» и «НВП» ребята прошли 
тесты, при которых были выявлены лучшие по видам спорта. Для 
восьми студентов педагогического факультета этот отбор стал путевкой 
на главные соревнования студенчества республики.
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