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В состав оргкомитета конференции под 
председательством ректора ЗКГУ д.п.и., 
профессора А.С.Имангалиева вошли проектор 
НРиМС д.п.н., профессор Г.И.Имашев, 
проектор ВРиСВ, к.п.н. Т.М.Даришева, д.ф.н., 
профессор, зав.каф. татарской филологии и 
культурных связей КФУ А.Ш.Юсупова (Казань, 
РФ), д.п.н., профессор БГУ Л.Г.Саяхова (Уфа, 
РФ), декан филологического факультета, к.ф.н., 
доцент З.Ж.Мутиев, к.ф.н., доцент кафедры 
русской филологии К.Т.Утегенова, зав.каф. 
русской филологии, магистр В.К.Базарбаева.

Конференцию открыл первый проректор 
ЗКГУ А.С.Тасмагамбетов. Он сказал о высоком 
уровне конференции, показателем которого, 
прежде всего, является высокий состав 
участников и организаторов.

-В этом году мы отмечаем 130-лети поэта, 120 
лет со дня приезда Габдуллы Тукая в Уральск. 
Габдулла Тукай – великий поэт татарского 
народа, но замечательные гуманитарные 
общечеловеческие идеи принадлежат всему 
народу, - сказал в заключение Асет Сембаевич.

Карлыга Таскалиевна Утегенова, известный 
словесник в особой, присущей ей манере, 
вела пленарное заседание, создав атмосферу 
творческого комфорта. Предоставляя 
слово следующему докладчику, она умело 
представляла заслуги и таланты каждого. 

На пленарном заседании представили 
доклады Р.А.Абузяров, профессор ЗКГУ 

им. М.Утемисова, д.п.н., председатель 
Евразийского центра Г.Тукая, (Казахстан, 
Уральск) «Возрожденная и сбереженная память 
о Тукае в Уральске», З.З. Рамеев, д.филол.н., 
профессор Иститута языка, литературы и 
искусства им. Г.Ибрагимова (РФ, Татарстан, 
Казань) – «Уральский период творчества Г.Тукая 
в шеститомном академическом издании», 
Т.Ш.Гилазов Тагир Шамсегалиевич, доцент 
кафедры татарской литературы Института 
филологии и межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого Казанского (Приволжского) 
федерального университета, к.филол.н. (РФ, 
Татарстан, Казань) – «Тукаеведение на рубеже 
ХХ-XXI веков: достижения и перспективы 
развития», М.С.Шарипов, доцент кафедры 
татарской филологии и культуры Башкирского 
государственного университета, к. филол.н., 
народный артист Республики Татарстан, 
заслуженный артист Республики Башкортостан 
и Республики Татарстан, солист Башкирского 
государственного театра оперы и балета (РФ, 
Башкортостан, Уфа) – «Развитие образа Тукая 
в сценической литературе», Н.Ш.Насыйбуллина 
- научный сотрудник Центра музыкального 
и письменного наследия Иститута языка, 
литературы и искусства им. Г.Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан, 
к.филол.н. (РФ, Татарстан, Казань) – «Жайык 
– поэтическая родина Тукая», З.Ж.Мүтиев, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ филология 

факультетінің деканы, ф.ғ.к., доцент (Қазақстан, 
Орал) – «Қазақ-татар əдеби байланысының 
даму ерекшеліктері», Р.В.Нагимуллина, 
Л.А.Медведева, старшие научные сотрудники 
Литературного музея Г.Тукая (г. Казань) – 
«Отражение уральского периода жизни Г. Тукая 
в Литературном музее Г.Тукая в г. Казани».

Вдохновленные темой конференции и 
особой аурой юбилея поэта докладчики из 
Респулики Татарстан предпочли выступить на 
языке Тукая, еще раз показав близость языков 
и культутр казахского и татарского народов, как 
представителей тюркского сообщества.

Особым подарком стало выступление 
Искандера Биктагирова, певца, народного 
артиста Республики Татарстан, исполнившего 
песню на слова Габдуллы Тукая. Он выразил 

благодарность народу, воспитавшему великого 
поэта Тукая.

В завершение пленарного заседания, 
выступил ректор ЗКГУ, д.п.н., профессор 
А.С.Имангалиев:

-Проведение конференции в Упальске, 
в стенах нашего университета закономерно. 
Наша многонациональная страна высоко 
чтит творческое наследие Габдуллы Тукая, 
его гуманичтические идеи. Желаю больших 
творческих успехов всем участникам 
конференции.

Работа была продолжена по секциям: 
“Наследие Габдуллы Тукая в современном 
мире», «Русское литературоведение на 
современном этапе», «Актуальные проблемы 
лингвистики».

Туймеш Малбагаровна Даришева, проректор 
по воспитательной работе и социальным вопросам, 
в этот праздник с особыми гостями лично ведет 
торжество. Ветераны Великой отечественной войны 
Павел Романович Букаткин, Халам Жумашевич 
Суюншалиев, ветераны тыла, ветераны труда 
Мерует Жолдыкайыровна Жолдыкайырова, Мария 
Максимовна Фартушина, Гульшекер Мырзахановна 
Мулдашева, Галина Андреевна Потлова, Мариям 

Касымовна Нурмуханбетова, вдова ветерана 
войны К.Турашева Мария Мамаевна Абдушева, 
Мария Балажановна, Урашева, Владимир 
Степанович Трибунский за круглым столом 
конференц-зала желали нынешним поколениям 
педагогов, магистрантов, студентов высоко нести 
звание гражданина, беречь мир и приумножать 
благополучие страны. Если пролистать страницы 
истории каждой семьи, то окажется, что все 

мы, так или иначе, имеем отношение к той 
страшной войне. В каждой семье есть свои герои 
Великой Отечественной. Ректор ЗКГУ профессор 
А.С.Имангалиев, поздравляя ветеранов с 
праздником, сказал:

-Здесь собрались те, кто защищал Родину 
с оружием в руках. Мой отец, ныне покойный, 
тоже прошел войну. Два его брата не вернулись с 
фронта. Война стала частью истории нашей семьи. 
Меняется время, менталитет нации. Но неизменны 
традиции собираться в честь Победы. И мы 
сегодня поздравляем как тех, кто проливал кровь на 
фронтах, так и работников тыла, на своих рабочих 

местах приближавших победу. Желаю 
благополучия вам и вашим семьям.!

Более 60-ти лет, по словам 
самого ветерана, «чувствует себя 
ученым» к.и.н., профессор Павел 
Романович Букаткин. Закончив 
войну освобождением Праги, он 
вернулся в родной Уральск и выбрал, 
пожалуй, самую мирную профессию 
– профессию педагога. И сейчас 
преподает уроки истории посетителям 
военно-исторического музея ЗКГУ, 
создателем которого он сам является.

-Я приветствую всех в нашем вузе. 
Это вуз, где мы получили профессию, 
где учились и получили достойное 
воспитание. Здесь мы получили 
все, чем мы сейчас являемся. И до 
сей поры связаны с этими дорогими 
стенами, - сказал к.и.н., профессор 
Халам Жумашевич Суюншалиев. – И 
сейчас, уже в качестве ветерана, я 
с радостью нахожу свой родной вуз 
процветающим, полным студентов – 
будущих специалистов. С праздником!

-«Слушайте! Слушайте! Благодаря 
силе Советской Армии немецкие войска 
разгромлены! С Победой! Объявили 
Соболева, Жолдыкайырова». 71 год 
прошел с тех пор, когда я сказала эти 
долгожданные слова с радиорубки 

педагогического института, ныне ЗКГУ 
им. Махамбета Утемисова. Молодому поколению 
желаю мирного неба над головой, процветания и 
спокойствия нашей земле.

Ветераны с огромном чувством ответственности 
благодарили за созданное праздничное настроение. 
На концерте, который был дан в честь ветеранов 
артистами факультета культуры и искусств, звучали 
известные песни о войне, родной земле и в честь 
дорогих каждому человеку людях – родителях.

Всем ветеранам от университета были вручены 
подарки.

9 Мая – День Победы

Поэтический мир Габдуллы Тукая

Юбилей Юбилей 

Ежегодно накануне Дня Великой Победы в ЗКГУ им. М.Утемисова проходят 
торжества в честь ветеранов.

Поздравляя наших ветерановПоздравляя наших ветеранов

Поэтический мир Габдуллы Тукая интересен современному читателю. 130-летие поэта, 
критика, переводчика, истинного патриота своего народа праздновали ценители его 
творчества, посвятив ему международную научно-практическую конференцию «Митр Тукая: 
философия, эстетика, язык», которая прошла 20 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова.
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*** 
18 мая в Уральске на площадке Дома АНК 

состоялось третье заседание казахстанско-
российского экспертного IQ-клуба в формате 
дискуссии на тему «Социальное измерение 
евразийской интеграции».

Организаторами мероприятия выступили 
информационно-аналитический центр 
«Евразия-Поволжье», аналитический центр 
Библиотеки Первого Президента – Лидера 
Нации, АНК, научно-образовательный центр 
изучения стран СНГ и Балтии Института 
истории и международных отношений СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, научно-исследовательский 
консорциум «Процессы и перспективы 
евразийской интеграции, ЗКГУ им. М.Утемисова. 
Были обсуждены вопросы анализа развития 
евразийской интеграции в российско-
казахстанском приграничье, прогнозирования 
и сценарирования дальнейшего развития 
приграничного сотрудничества, обсуждены 
темы национального суверенитета и 
интеграционных процессов и другие вопросы. 
ЗКГУ им. М.Утемисова представили  О.В.Юров, 
директор департамента стратегического 
развития, к.полит.н., доцент, З.К.Мухлисова, 
к.и.н., доцент, Э.Ж.Имашев, директор 
Офиса коммерциализации, М.А.Галымов, 
к.г.н., доцент, А.Д.Аменов, директор НИИ 
«Когам-Общество-Society»; руководитель ОО 
«Союз обществоведов», Т.Т.Шайхиев, доцент, 
политолог, публицист, В.Ю.Салов, заведующий 

кафедрой АНК, д.п.н., профессор.
По результатам работы были выдвинуты 

рекомендации по соблюдению интеграционных 
процессов, предложен проект по формированию 
промышленных кластеров, которые могут быть 
привлекательны для инвесторов, проект по 
решению проблем малых рек трансграничных 
территорий. 

*** 
26 мая в Доме АНК прошло заседание 

международной научно-практической 
конференции «Православие и ислам в 
Урало-Казахстанском регионе».

Заседание открыли замакима ЗКО 
М.Л.Токжанов и первый заместитель 
председателя Совета Ассамблеи народов 
России, президент Ассамблеи народов 
Оренбургской обл. В.В.Амелин.

М.Л.Токжанов сказал о роли религиозных 
объединений в сохранении мира и согласия. 
В.В.Амелин выразил важность укрепления 
диалога между исламом и христианством.

С приветственной речью выступили 
уполномоченный имам Духовного управления 
мусульман Казахстана по ЗКО Р.Т.Султанов, 
архиепископ Уральский и Актюбинский 
Митрополичьего округа в Казахстане 
Русской Православной церкви (Московского 
патриархата), руководитель управления по 
делам религий ЗКО Т.Ныгметов.

С докладами выступили ученые России 

и Казахстана: историки, политологи, 
социологи, теологи, философы. Темы 
докладов касались вопросов истории религий, 
многоконфессиональности, миротворческого 
потенциала религиозных течений, 
взаимодействия конфессий, экстремизма, 
терроризма, др.

*** 
27 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова 

состоялось открытие конференции 
«Перспективы и возможности развития 
менеджмента малокомплектных школ 
в условиях обновления образования», 
организованной ЗКГУ им. М.Утемисова, 
Центром педагогического мастерства, 
Управлением образования ЗКО. 

В рамках конференции прошло 
расширенное заседание Клуба директоров, 
на котором обсуждались вопросы улучшения 
организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в современной 
образовательной и социальной ситуации, 

были даны характеристики процессов 
подготовки кадров для МКШ в вузе, 
колледже, специфики совершенствования  
навыков руководителей в рамках курсового 
повышения квалификации на базе ЦПМ 
АОО НИШ, подготовки специалистов 
для МКШ через разработку и введение 
новых актуальных элективных курсов для 
студентов.  

МКШ являются важным институтом 
развития села и приоритетным направлением 
работы системы образования. 

В работе клуба приняли участие 
заместитель руководителя управления 
образования области З.Гумарова, директор 
Департамента оценки качества образования 
по ЗКО С.Бахишева, директор филиала 
АО «Өрлеу» С.Измухамбетова, методисты 
методкабинетов области, руководители 
школ. Активное участие приняли ППС 
университета.

Обсудили вопросы оценки качества 
работы МКШ с участием Департамента 
по контролю качества образования ЗКО, 
запланированы разработки методических 
пособий для руководителей МКШ.

На основе проведенной работы Клуб 
директоров школ ЗКО приняты Рекомендации 
для органов и организаций образования 
области.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2016 жылдың 
30 мамырындағы ғылыми кеңесінде оқу-əдістемелік жұмыс жөніндегі проректор 
Ғ.Қ.Жүсіпқалиеваның «БҚМУ-да оқу үрдісінің жоспарлануы мен ұйымдастырылуы» 
тақырыбындағы есебі тыңдалып, 2016-2017  оқу жылына арналған оқу құжаттары 
бекітілді.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 2016 жылдың 23 
мамырындағы  ректоратында  коммерцияландыру офисінің жетекшісі Э.Ж.Имашевтің «Университет 
профессор-оқытушылар құрамының Қазақстан Республикасының ғылыми, Білім жəне ғылым 
саласындағы бақылау комитеті ұсынған жəне ТМД елдерінің басылымдарында мақала жариялауын  
жоспарлау жұмысы туралы» жəне  мониторинг жəне əлеуметтік зерттеулер бөлімінің жетекшісі 
П.А.Добряевтың «Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі мониторинг жəне əлеуметтік 
зерттеулердің нəтижесі  туралы» есептері тыңдалды. 

Ғылыми кеңесте Ректоратта

25 сəуір-6 мамыр аралығында М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-да Қазақстан Республикасы 
Тəуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 
«Жастар жəне ғылым» атты магистранттар пен 
студенттердің ғылыми апталығы өтті. 74-ғылыми 
конференцияда 36 секция жұмыс жасады. Оған 
532 студент ғылыми баяндамамен қатысып, 
олардың ішінен үздік мақалалар арнайы жинақ 
болып жарияланады.

25 сəуір күні «Жастар жəне ғылым» атты 
магистранттар мен студенттердің ғылыми 
апталығының ашылу салтанаты өтті. Аталған 
шараға университеттің профессор-оқытушылар 
құрамы, ҒЖ жəне ХҚ проректоры п.ғ.д. Имашев 
Г. И.,  Тəрбие жұмысы  жəне Əлеуметтік 
мəселелер жөніндегі проректор п.ғ.к. Даришева 
Т.М., факультет декандары, , студенттер мен 
магистранттар қатысты. 

28-29 сəуір күндері студенттер мен 
магистранттардың университетіміздің белгілі 
ғалымдарымен: т.ғ.д. Тасмағамбетов А.С., т.ғ.д., 
академик Т.З. Рысбеков, п.ғ.д., б.ғ.д., профессор 
Т.Е. Дарбаева, б.ғ.к., профессор М.М. Фартушина, 
х.ғ.д., профессор Д.К. Мендалиева, ф.-м.ғ.к., 
профессор А.Е. Кузьмичевамен кездесулері 
ұйымдастырылды. Кездесу барысында жастық 
шағынан ғылымға құштар болу, ғалымдар 
арасындағы ұрпақтар сабақтастығының маңызы 
кеңінен насихатталып, бүгінгі Қазақстан ғылымы 
алдында тұрған міндеттер түсіндірілді. 

26 сəуір – 4 мамар аралығында «Ғылым 
мен инновация – Қазақстанның даму кепілі» 
атты факультеттердің профессор-оқытушылар 
құрамы, магистранттар мен студенттердің 
ғылыми жетістіктерінің көрмесі өтті. 

4 мамыр күні «Жас ғалымдар – 

еліміздің болашағы» атты студенттер мен 
магистранттардың қатысуымен дөңгелек үстел 
өтті.Дөнгелек үстелде ғылыми апталықтың 
жеңімпаздары баяндамаларын оқыды.

 «Жастар жəне ғылым» атты магистранттар 
мен студенттердің 74-інші ғылыми-тəжірибелік 
конференциясының қортындысы бойынша 
əр факультеттің декандары шығып, көпшілік 
алдында өз факультеттерінде өткен 
секциялардың жеңімпаздарын марапаттады. 
Ғылыми апталық аясында өткізілген шараларда 
белсенділік танытқаны үшін магистрантар мен 
студенттерге ректордың атынан алғыс хаттар 
табысталды. Факультет декандары ғылыми 
апталық аясында өткізілген шараларға жақсы 
баға беріп,  коммерцияландыру офисіне 
алғыстарын білдірді.

Ғылым апталығының қорытындысы

Институт, как структурная единица 
университета возникла не случайно и не на 
пустом месте. Ранее успешно работал научно-
исследовательский центр «Махамбет». Абат 
Сатыбаевич, увлеченный историей родного 
края филолог и педагог, известный энтузиаст 
ораторского искусства, большой специалист 
в искусстве красиво и убедительно выражать 
свои мысли и идеи, с таким же увлечением, 
привлекая студентов и магистрантов, вел 
работу центра по исследованию жизни, 
творчества поэта Махамбета. Накопленный 
опыт, разработанная методика исследования 
стала крепким фундаментом для создания 
научной атмосферы, которая как воздух 
необходима в любой творческой среде. 

-Научная мысль не появляется в вакууме, 
ей необходима пища в виде идей, интересов. 
В какой-то момент стал ощущаться дефицит 
научных работ среди преподавателей, - 
поделился своими мыслями директор института 
гуманитарных исследований «Махамбет» Абат 
Сатыбаевич Кыдыршаев. – Преподаватели 
не желали заниматься наукой. Это, прежде 
всего, было связано с отсутствием правильной 
организации, которая стала возможной с 
открытием института. 

На первом заседании экспертной комиссии 
под председательством директора института 
А.С.Кыдыршаева, в состав которой вошли 

к.п.н. Б.А.Молдагалиев, к.техн.н. И.О.Утегенов, 
к.э.н., доцент М.К.Нугманова, к.и.н, доцент 
А.Ш.Журасова, к.и.н. А.Е.Бижанова, к.и.н., 
доцент Л.С.Серикова, к рассмотрению было 
принято 64 проекта научных работ.

-И есть возможность вдвое увеличить это 
количество. Ученые нашего университета имеют 
большой научный потенциал. Естественно, 
нужны финансы, в настоящее время наука без 
финансовой поддержки нежизнеспособна. И я 
хочу сказать – такую поддержку мы ощутили в 
лице ректора нашего университета, - продолжил 
рассказ о деятельности института Абат 
Сатыбаевич, - который выделил на научные 
проекты 20 млн. тенге. 15 проектов решением 
комиссии получили грантовое обеспечение. Это 
очень хорошее начало!

Интерес к научной работе необходимо 
пробуждать со студенческой поры. Именно 
в студенческой среде появляются первые 
проблески больших научных открытий. 
Написано 30 студенческих научных проектов, 
которым необходимо финансирование. В связи 
с этим было создано под председательством 
профессора Кыдыршаева общественное 
объединение «Махамбет дауысы». 

Идет работа по изданию журнала «Исатай-
Махамбет». К издательской деятельности у 
ученого особое отношение. Являясь членом 
Союза журналистов, издает «газеты в газете» 

«Махамбет дауысы» и «Журналист» на 
страницах университетского «Өркена», где 
красной нитью проходит идея привлечения 
к науке как можно больше студентов и 
преподавателей. По словам ответственных 
за подготовку материалов студентов Молдир 
Латифовой и Акбаян Таймухановой, они по-
новому увидели работу в газете, и скорее всего 
свяжут свою профессиональную деятельность 
в будущем с журналистикой. Опыт уже есть. 

Несмотря на все трудности, которые 
неизбежны в самом начале, институт активно 
разворачивает свою деятельность. Анализируя 
работу и опираясь на многолетний опыт, Абат 
Сатыбаевич уверен, что ученые при создании 
благоприятных условий, интеллектуального 
окружения и атмосферы новизны хотят 
заниматься наукой. Жизненное кредо ученого 
Кыдыршаева можно вкратце определить 
словами казахской народной поговорки: 
«Искусство – живой ручей, наука – яркий 
светильник». Обращаясь к народной мудрости, 
на память приходит и такая поговорка: «Жердің 
сəні – егін, ердің сəні - білім», которая также 
близка образу ученого. Говоря о роли науки 
в жизни общества, сам Абат Сатыбваевич 
предпочитает следующую мудрость:

-«Наука – море, знание – лодка на его 
просторе». К этим словам мне добавить нечего. 
Лишь пожелать всем ученым – молодым, 
опытным – стремиться познавать и делиться 
знаниями, это единственный способ оставить о 
себе след на Земле.

М.Джумагалиева

Вдохновить на открытия
В ЗКГУ им. Махамбета Утемисова создан Институт гуманитарных исследований 

«Махамбет», который возглавил доктор педагогических наук, профессор Абат 
Сатыбаевич Кыдыршаев. 

КонференцииКонференции

Наука
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Бес институционалдық реформаның əрбiрi 
- өз алдына кешендi бағдарлама. Оларды 
табандылықпен, кезең-кезеңмен iске асыру үшiн 
Президент жүз нақты қадам ұсынып отыр. “Жүз 
нақты қадам” – бұл жаһандық жəне iшкi сын-
қатерлерге жауап жəне сонымен бiр мезгiлде, жаңа 
тарихи жағдайда ұлттық дамыған мемлекеттердiң 
отыздығына кiруi жөнiндегi басты жоспарымыз. 
Айта кетерлігі, бес реформаның əрқайсысы бірнеше  
қадаммен бекітіледі, осылайша “100 қадам” 
айқындалып, ол тұтастай Ұлт Жоспарын құрайды.

Елбасының айтуынша: «Бес реформаның 
əрқайсысы 20 қадамнан болып, жалпы есебі – 100 
қадам жүзеге асырылады. Осындағы əрбір іске 
шығармашылық тұрғыдан қарап, ілгеріге дөңгелетіп 
əкету қажет. Бұл жұмыс оңай емес, бұрын-соңды 
жасалмаған дүниелер. Осы арқылы біз биліктің 
жəне жалпы халықтың психологиясын өзгертейік 
деп отырмыз! Сондықтан да барлықтарыңыздан 
инттеллектуалдық жігер, жақсы жұмыс талап 
етіледі», -деді. Ұлт Жоспары болып табылатын 
«100 қадамның»орындалуына биліктің үш тармағы 
теңдей жауапты болса, Президент ондағы əрбір істі 
тікелей өз бақылауында ұстайтын болады. 

Мұндай ауқымды стратегиялық бағдарламалар 
көп жағдайда саяси-экономикалық дағдарыс 
жағдайында қоғамды бір идея төңірегінде 
топтастыру мақсатында қабылданып жатады. Мао 
кезінде қобырап кеткен қоғамды Дэн Сияпиннің 
үш қадамы, Осман империясынан кейінгі 
жаңарған Түрік қоғамын қалыптастыруда Ататүрік 
реформалары, Сингапурды аяғынан тұрғызған 
Ли Куан Юдің 7 принципі сияқты жобалар тарихта 
болған. Жəне нəтижелерінің де қандай болғанын 
білеміз. Осындай мысалдар тұрғысынан қарайтын 
болсақ Елбасының 5 институцианалды реформасы 
дер кезінде қабылданған реформа. 

Сондықтан да 100 нақты қадам дегеніміз 5 
институционалды реформа сияқты қоғамның 
барлық саласын қамтитын ірі стратегиялық жобаны 
тарқатып берген Ұлт Жоспары. 

Ұлт Жоспары: 1. Кəсіби мемлекеттік аппарат 
құру – мемлекеттік басқару сапасына терең мəн 
беру. 2. Заңның үстемдігін қамтамасыз ету –
қоғамда заңның мүлтіксіз орындалып, салтанат 
құруы. 3. Индустрияландыру жəне экономикалық 
өсім –ұлттық табыстылық. 4. Біртектілік пен бірлік, 
тұтастық. 5. Есеп беретін мемлекетті қалыптастыру 
–яғни, ашық қоғам құруды көздейді.

Президенттің 100 қадамы бұл- нақты іс 
-əрекеттер алгоритмі. 100  қадам Қазақ елінің 
əлемдік дамудағы рөлінің өсуі қуатынан туындап 
отыр. Себебі елімізге қазіргі жағдайда төрткүл дүние 

көз тігіп отыр. Қазақ елінің Орта Азия аймағында 
жетекші саяси, əрі экономикалық державаға 
айналуы, посткеңестік аймақта жетекші біріктіруші 
күш болуы, Елбасы мен қазақ халқының мойнына 
ғаламдық міндеттер жүктеп отыр.

Елбасының 100 қадамы тұрақты əрі гүлденген 
Қазақстан құруына бағытталған саяси курсының 
мызғымастығына негізделген. Елбасы идеясы күшті 
мемлекеттілік, дамыған экономика жетістігі мен 
жалпыға ортақ еңбек қуаты негізінде жалпыға игілікті 
қоғам құруға тұғырланған.

Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың 100 қадамы – бұл 
əлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына жетудегі 
жаһандық қадам. Елбасының 5 институционалды 
реформасын іске асыруға бағытталған нақты 100 
қадамы  еліміздің көпұлтты жəне көпконфессиялы 
қоғамы жетістігінің басты негізі болып табылады.

Осы айтылған міндеттерді ой өзегінен өткізіп, 
жұмыла шешу, бұл жалпы Қазақстанның жəне əрбір 
азаматтың келешектегі саяси-экономикалық  өсіп-
өркендеуінің кепілі.

Біз біртұтас ұлт ретінде Тəуелсіздігіміздің 
сенімді тірегі, барша қазақстандықтарды біріктіруші 
«Мəңгілік ел» жалпыұлттық идеясының терең 
мəнімен сусындауымыз қажет. Елбасының 5 
институционалды реформасын іске асыруға 
бағытталған нақты 100 қадамы ел Тəуелсіздігін 
нығайтудың сара жолы екендігі баса көрсетілді. 
Тəуелсіздік - халқымыздың аса ұлы арманы. 
Тəуелсіздік жолында ата-бабаларымыз ғасырлар 
бойы қан төкті. Бүгінгі күні қол жетіп отырған 
тəуелсіздігімізді құрметтеу мен қорғау -əрбір қазақ 
ұлының қасиетті борышы.

Елбасының 5 институционалды реформасын 
іске асыруға бағытталған нақты 100 қадамының  
орындалуына өз үлесін қосу - əрбір қазақстандықтың 
абыройлы міндеті. 100 қадамда көзделген іс-
шаралардың тиімді іске асуы əрбір қазақстандықтың 
пайдасы екендігін жете түсінуіміз қажет. Еліміздің 
əлеуметтік-экономикалық дамуына өз үлесін қосу 
арқылы əрбір қазақстандық болашақтың іргесін өз 
қолымен қалайды. 

Елбасының 5 институционалды реформасын 
іске асыруға бағытталған нақты 100 қадамы мен 
Мəңгілік Ел идеологиясы бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ төңірегіне бүкіл қазақстандықтарды 
біріктіруі қажет. Қасиетті Қазақ елін өз Отаны 
санайтын барша қазақстандықтар бұл шараға өз 
үлестерін қосады деген ойдамын. Қазақтың Мəңгілік 
Елінің болашағы – Мəңгілік Елдің айбынды да дана 
ұрпақтарының қуатты қолында!

А. Ниязгалиева
ф.ғ.к., доцент

Елбасының 100 қадамы - 
ел болашағының тірегі

Қазіргі таңда, бүкіл əлем геосаяси кикілжіңдермен жəне əлемнің мықты елдерінің бір-біріне қоқан-
лоқы көрсетуімен, экономикалық дағдарыстың күрделене түсуімен сипатталып отырған кезінде, 
еліміздің экономикалық əл-қуатының еселеп артуы мен ішкі бірлігіміздің мызғымас мығымдығы 
ауадай қажеттілік екендігін Елбасының 100 нақты қадамының негізі деп атауға болады.

Наш вуз был основан в 1931 году как 
Саратовский институт советского права, позже 
ему присвоено имя видного советского ученого 
Д. И. Курского. 

На данный момент Саратовская 
государственная юридическая академия 
(СГЮА) входит в тройку лучших юридических 
вузов Российской Федерации. В ее структуру 
входят 4 филиала, 8 институтов, факультет 
заочного и вечернего обучения и колледж 
экономики, права и сервиса.

На базе Академии готовят 
квалифицированных специалистов в 
области права, которые успешно работают 
в правоохранительных органах, органах 
государственной власти и управления, 
коммерческих и иных структурах по всей 
стране.

СГЮА сотрудничает с многими 
зарубежными вузами, развивает программы 
студенческой мобильности. Благодаря 
одной из таких программ у нас появилась 
возможность пройти обучение в Западно-
Казахстанском государственном университете 

имени Махамбета Утемисова 
г. Уральска.

На факультете 
истории экономики и 
права мы изучили основы 
законодательства Республики 
Казахстан (уголовное 
право, гражданское право, 
гражданско-процессуальное 
право и др.), провели 
сравнительно -правовой 
анализ нормативно-правовых 
актов Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Кроме теоретических 
знаний о праве Казахстана 
преподаватели университета 
познакомили нас с 
практической стороной 
деятельности юриста: мы 
побывали в Центре судебной 
медицины, где опытные 
специалисты подробно 
рассказали об особенностях 
своей деятельности. Также 

мы присутствовали на следственном действии 
в органах внутренних дел и на судебном 
процессе, встретились с председателем суда, 
обсудили особенности судебного производства 
в России и Казахстане.

Университет организовал насыщенную 
культурную программу, благодаря которой 
мы приобщились к местным традициям. 
Экскурсии в музеи, походы в театр, прогулки 
по историческим местам оставили яркие 
впечатления о гостеприимстве ЗКГУ им. М. 
Утемисова и о самом городе Уральске. 

Мы благодарим руководство, 
преподавателей и студентов университета 
за теплый прием и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Татьяна Иванова, 
Александр Мичурин,

Артем Савенков, 
Татьяна Фетисова, 

студенты Саратовской государственной 
юридической академии

Правовое сотрудничество со 
студенческой скамьи

Мы, студенты 3 курса Саратовской государственной 
юридической академии, прошли обучение в рамках программы 
студенческой мобильности в Западно-Казахстанской 
государственной университете имени Махамбета Утемисова на 
факультете истории экономики и права.
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Батыс Қазақстан облысы облыстык балалар-
жасөспірімдер туризмі жəне экология орталыгы 
Жайық-Урал туристік – экологиялық эспедициясы 
мен су жорықтарының жетекшілерін дайындаудан 
облыстық семинар аясында Январцево ауылы 
– Ембулатовка өз. сағасы – Рубежка ауылы - 
Сауркин жары - Шумихин жары - Ақсуат ауылы 
- Теміржол көпірі – Турбаза (Орал қаласы) 
маршруты бойынша жорық ұйымдастырды. 
Оған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің жаратылыстану- 
география факультетінің аға оқытушылары 

Д.Ж.Искалиев пен А.А.Тургумбаев қатынасып, 
əдістемелік көмек көрсетті. 

Жорықтың мерзімі 6 күн, 5 түнге созылды. 
Су жорықтарының жетекшілеріне метеорогиялық 
бақылау жүргізу, картографиялық-топографиялық 
құрал-жабдықтармен жұмыс жасау, гидрологиялық 
көрсеткіштерді есептеу, жергілікті жердің карта-
схемасын жасау, ландшафтылық түсірілім мен 
жергілікті жерде кездесетін өсімдік түрлерін 
анықтау жəне жинау жұмыстары жүргізілді. 
Семинарға аудандық туризм орталықтарының 
əдіскерлері, метеп мұғалімдері қатынасты. 

Экологиялық эспедиция

Перед собравшимися выступил директор 
информационно-аналитического центра «Аңсар», 
теолог Аскар Каримжанович Сабдин (г.Актобе).

В Казахстане не разработаны методики 
выявления и борьбы с радикальными 
религиозными течениями, в частности с 
радикальными и откровенно террористическими 
группировками. Теолог Аскар Сабдин признается, 
что не хватает теоретического материала, методик 
для работы. На фоне религиозной безграмотности, 
бедности, безработицы, а также возможных 
протестных настроений молодые люди являются 
легкой наживой для распространяющихся в мире 
радикальных течений. Проанализировав опыт 
работы теологов, основываясь на собственном 
опыте работы с молодежью, теолог Аскар 
Сабдин выделил несколько этапов в работе. 
Это выявление радикальных идей, которые 
в свою очередь имеют ряд критериев. Затем 
следует переубеждение, в процессе которого 
преодолевается ряд факторов – внутренних и 

внешних, а также преодоление мыслительно-
познавательной лености, безграмотности и 
ограниченности в молодежной среде и многое 
другое. Человеку, прошедшему эти два этапа, 
необходима адаптация (ресоциализация) 
в обществе, приобщение к национальным, 
семейным ценностям.

А.Сабдин считает важным просветительская 
работа:

-Сейчас необходима религиозная грамотность. 
Сотрудники центра «Аңсар» встречаются с 
молодежью. Мы ведем разъяснительную работу 
в студенческой среде. Наша работа необходима 
в местах заключения. Сейчас очень важным 
является объединить все усилия для создания 
системы противодействия религиозному 
экстремизму, поскольку молодежь интересуется 
религией. В работе с молодежью могут помочь 
книги таких российских авторов, как А.Г.Сафронов, 
Д.В.Ольшанский, Н.А.Трофимчук.

М. ДЖУМАГАЛИЕВА

Обсуждались вопросы 
изучения проблем религий

В центре культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али прошел обучающий семинар «Роль 
религии Ислам в светском государстве» для членов информационно-разъяснительных 
групп и представителей СМИ.

Семинар был организован КГУ «Центр изучения проблем религий» управления по делам 
религий  ЗКО. Семинар открыл руководитель Центра Жарас Исбергенович Аханов. В средней общеобразовательной школе 

№21 города Уральска стало доброй традицией 
завершать учебный год праздничными 
мероприятиями для учащихся и учителей 
школы. По итогам этого года 575 учеников школы 
приняли участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, из них 225 стали призёрами. 

Отличный праздник «Звёздный Олимп- 
2016» был проведён заместителями директора 
по воспитательной работе Сидоровой 
Людмилой Александровной и Мутигуллиной 
Толкын Жасталаповной. На этот праздник были 
приглашены победители конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований разного уровня 
(город, область, республика). На празднике 
присутствовали родители учащихся и педагоги 
школы. Все ученики и учителя, подготовившие 
призёров, были отмечены грамотой директора 
школы. Лаура Сабитовна поздравила всех 
с окончанием учебного года, напомнила, 
что именно в школе ребята учатся быть 
ответственными, отзывчивыми, учатся дружить, 
отстаивать свое мнение, любить науку, бережно 
относиться к знаниям. Директор школы 
пожелала всем хорошо отдохнуть на каникулах 
и огласила имя ученика, победителя школьного 
рейтинга по итогам учебного года. 

Учеником года стал Лабашкин Глеб, 

учащийся 7 класса, 
завоевавший в этом 
году 13 призовых мест! 
Глеб был отмечен 
грамотой директора 
школы и грамотой 
депутата Уральского 
городского маслихата 
Жантаса Набиоллаевича 
Сафуллина. Очень 
приятно, что наш депутат 
поддерживает одарённых 
учащихся. Одарённые 
дети - это будущее 
страны! А талантливых 
учителей школы отметил 
грамотами депутат 
Уральского городского 
маслихата Нуржан 
Урынгалиевич Сертеков. 

Итоги школьного рейтинга профессиональной 
деятельности были подведены на празднике 
для учителей школы «Последний звонок-2016». 
Победителями рейтинга стали учитель 
физической культуры СОШ №21 Жукалина 
Екатерина Владимировна и методическое 
объединение учителей начальных классов 
под руководством Светланы Викторовны 
Кондрашовой. Праздник для учителей 
школы проведён на высоком уровне: звучали 
песни, стихи и, конечно, школьный вальс. 
В поздравительном слове директор школы 
Л.С.Шаркубенова отметила, что мы стоим на 
пороге обновления содержания образования 
- это развитие ценностей, ориентации 
на воспитание уважения к национальной 
культуре и открытости по отношению к другим 
культурным истокам, народу Казахстана. 
Веление времени - это внедрение трёхъязычия 
и переход на 12-летнее образование. Сильный 
педагогический коллектив школы к переменам 
готов! 

Гульмира Тасеменова,
учитель русского языка и литературы,

заместитель директора по научно-
методической работе СОШ № 21

города Уральска

Учебный год завершён
Обратная связь

Туған өлке

Болашаққа 100 қадам

Академическая мобильность
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2016 жылдың 15 сəуірі мен 15 мамыры  
аралығында біз, М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың 6 студенті, академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде 
Тольятти мемлекеттік университетінде 1 ай 
оқып келген болатынбыз. Біз, Баймұханова 
Ильвира, Каирмуканбетова Салтанат, 
Зайнолла Айсулу, Искалиева Айнаш БҚМУ-
дың шет тілі мамандығы 3-курс 03301-
тобы бойынша оқып жатқан 4 студент осы 
бағдарлама бойынша Ресейге барып, 
оқу тəжірибесін алып қайтқанымызға 
өте қуаныштымыз. Біздің осылай шет 
елге шығып, оқуға баруымыз алғашқы 
сапарымыз еді. Жалпы, университет 
атынан 6 студент барған болатынбыз. 
Бəріміз де уақытымызды оқуға жəне 
қаланы аралауға тиімді бөлгеніміз өзіміз 
үшін де, ата-анамыз үшін де зор мақтаныш 
болды. Орал мен Тольятти қаласы 8 
сағаттық жер екен. Алайда, қыздар өзара 
əңгімелесіп, əрі терезеден əсем табиғатты 
тамашалап уақыттың қалай зырғып өткенін 
де байқамай қалдық. Ресей мен Қазақстан 
шекарасында орын алған киын мəселелер, 
қазір ойласақ қызықты жайттар орын алуы 
барлығы да бізге өмірлік тəжірибе болды. 
Тольятти автобекетінде ТМУ-дың  халықаралық 
бөлімінің өкілі бізді қарсы алып, университет 
жатақханасына жетуге жəне қоныстануға 
көмектесті.

Университетке бірінші куні барғанда 
кафедра меңгерушісі жəне пəн мұғалімдері 
мен топ жетекшісі бізді жылы шыраймен қарсы 
алғаны көңілімізден шықты. Сол күні бізді Ұлы 
Британиядан келген профессордың дəрісіне 
қатыстырып, менеджмент, яғни уақытты тиімді 
пайдаланып жұмсау туралы мағлұмат алып, өз 
ойымызды бөлісуге зор мүмкіндік берді. Екінші 
күні топ стуенттерімен танысып, олардың 
білім деңгейлерін байқадық. ЛИНБ 1301 
тобында өзіміз қатарлы 9 студент қыз оқиды 
екен, олармен лезде тіл табысып кеткенімізге 
қуанышты болдық. Біз келместен бұрын бұл 
топқа Қытайдан 3 қыз оқу бағдарламасы 
бойынша  3 айға ауысып келген екен, олармен 
де танысып, тек ағылшын тілінде сөйлескеніміз 
біз үшін зор мақтаныш, əрі тілімізді дамытуға 
теңдессіз тəжірибе еді.

Бір аптадан соң университет жанынан 
автобус бөлініп, ТМУ халықаралық бөлімінің 
өкілі бізге экскурсия жасатып, қаланы 
аралатып, əсем жерлерді көрсетіп, көрнекті 
мүсіндердің тарихынан сыр шерткен болатын. 
Тольятти өте əдемі, əрі жайлы қала, оның 
негізін құраушы  В.Н.Татищевтің (мемлекеттік 
қайраткер), Спасо-Преображенский соборы, 
«Колесо» драма театры, Өлкетану мұражайын 
аралап уақыттың тез өткенін байқамай қалдық. 
Тольятти мəңгі жасыл қала екендігіне көзіміз 
жетті, өйткені онда қайда қарасаң да жайқалған 
жасыл желек, ақ қайың, шыршаға толы орман, 
өзімізді құдды бір санаторияда жүргендей 
сезіндік. Бұл қаланың əсем табиғаты, əрі таза 

ауасы санамызда мəңгіге орын алады деген 
ойдамыз.

Жатақхана өміріне келсек, біз орналасқан 
университет жатақханасы шет елден келіп 
оқитын студенттерге арналған болатын. Мұнда 
əр түрлі ұлт өкілдері, соның ішінде көпшілігі 
тəжік ұлтынан еді. Олармен де барған күннен 
тез танысып, жақсы араласып кеттік. Бос 
уақытымызды бірге өткізіп, жатақхана ішінде 
əңгіме-дүкен құрсақ, сыртта бірге доп ойнаған 
болатынбыз. Бір-бірімізге қиын жағдайда 
қол ұшымызды беріп, демеу болғанымыз, 
соңғы күні қимай қоштасқанымыз, тəжік 
жігіттерінің бір ауыз сөзсіз ауыр сөмкелерімізді 
көтеріп,автобекетке шығарып салуы біз үшін 
күтпеген жағдай болды. Олардың кейбіруімен 
əлі де хабар алысып, жаңалықтарымызды 
бөлісіп отырамыз. Достығымыз бұйырса ұзаққа 
созылады деген ойдамыз.

Ресейдің əсем қалаларының бірі Тольятти 
қаласында осылайша оқу оқып, білім 
алуымызға мүмкіндік бергені үшін ата-анамызға, 
оқытушыларға, БҚМУ-дың Болон орталығына  
жəне өзіміздің кафедра меңгерушісі Нагимова 
Галия Нагимовнаға алғысымыз шексіз. Бұл 
сапар арқылы біз өзімізге үлкен өмірлік 
тəжірибе жинақтап, өзімізді тəуелсіз əрі ересек  
дербес адам ретінде сезінуді үйрендік жəне 
сол оқу орнынан алған оқу тəжирибесін тиімді 
пайдаланамыз деген сенімді ойдамыз.

Тольятти біздің жадымызда мəңгі 
сақталады.

Ильвира Баймұханов, 
Салтанат Каирмуканбетова, 

Айсұлу Зайнолла, 
Айнаш Искалиева, 

 «Шетел тілі: екі шет тілі» 
мамандығының 03301-топ студенттері

МӘҢГІ ЖАДЫМЫЗДА 
ҚАЛАР ТОЛЬЯТТИ

Оқу жылы да аяқталып қалды. Өткен екінші 
курсқа есеп бере отырып, ең жарқын сəттерді 
еске аламыз. Осындай ең жақсы сəттердің бірі 
академиялық ұтқырлық бойынша Башкирияға 
сапарым деп ойлаймын.Ақпанның жиырма төрті 
күнінен наурыздың онына дейін М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың жеті студенті Уфа қаласындағы 
Башқұрт мемлекеттік университетінде студенттер 
алмасу бағдарламасы бойынша білім алдық.Бұл 
сапардан мен өте көп əсер алдым.Уфаға дейін 
автубоспен оң сағатта бардық.Барған студенттер əр 
түрлі факультеттен еді. Бұл ұзақ сапар барсында біз 
бір-бірімізді жақсы тани түстік.

Оқудың алғашқы күнінен-ақ университетті 
таныстырып, оқуды да бастап кеттік. Ондағы 
білім жүйесі біздікінен əлдеқайда қиындау. БГУ-де  
өткізген бір семестрде біздер ағылшын,фонетика, 
лексика,аударма теориясы, грамматика, неміс 
тілінен өз білімімізді жетілдірдік.Көктем мезгілінде 
барғаннан соң онда « Студенттік көктем» фестевалі 
оздырылды. Апталық қойылымда « Титаник» 
фильмінен жақсы əсер алып, бүкіл көрермен  риза 

көңілмен шықты. Уфа қаласы 
мен үшін əрқашан əдемі, күні- түні 
шамдары жарқыраған, астана 
болғанына қарамастан тыныш 
жəне мейірімді адамдарымен 
көз алдымда қалды. Осында 
өткен екі айда біз Ляля-
Тюльпан,Салават Юлаев 
ескерткіші, Бейбітшілік алаңы, 
Спорт сарайы жəне көптеген 
театрларға барып үлгірдік. Біз 
сабақтан тыс уақыттымызды 
қаланың əдемі жерлерін көруге 
арнадық. Əсірісе, есімде қалған 
ең жақсы сəттің бірі Қазақстанның 
«Барыс қомандысы» келіп, 
біздердің жанкүйер болғанымыз, 
команданың жеңіске жетіп, 
еліміздің көк туы өзге елде 
желбірігенін көргенде көзімізден 
жас та шықты. Бұл əсерлі сəтті 

ешқашан да ұмытпақ емеспіз, ұмытылмайды да. Ең 
жақсы сəттердің бірі- группамен естелік суреттерге 
түскен сəттер.Олар өте білімді, мейірімді,  
сабақтан қиналған кезде көмегін аямайтын өңшең 
қайырымды жастар. Осындай жағдай туғызған, өзге 
елде білімімді жетілдіруге көмектескен ата- анама, 
факультетіме, Балон орталығына  алғысымды 
білдіремін. Ата–анамнан алыс болғандықтан 
алғашқы сапарымда оларды қатты сағындым, ата-
ананың орны біз үшін бөлек екенін түсіндім, бірақ 
біз барған студенттермен бір отбасы болып кеттік. 
Қанша дегенмен 24 сағаттық уақытымызды бірге 
өткізіп, қуансақ та, қиналған сəттерімізде қолдау 
көрсететінбіз.

Бұл сапардың маған берген əсері, пайдасы көп 
еді. Бір жағынан, білімім жетіліп, екінші жағынан, 
өзіме деген жауапкершілігім артты.Бұл қызықты 
сəттер мен оқиғалар əрқашан есте мəңгі қалады 
жəне алған білім мен тəжірбиемнің  болашақта 
міндетті түрде пайдасы тиетініне сенемін.

Айкөркем Ерболатқызы,

Башкириядағы ерекше сапар

На следующий день в Институте 
филологии и межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого у нас прошло знакомство с 
программами и методическими разработками по 
разным спецкурсам. В их числе статистические 
исследования в корпусной лингвистике (на 
материале  английского национального 
корпуса), разработка и применение 
электронных образовательных ресурсов по 
английскому языку в школе, этнокультурный 
компонент в преподавании английского языка: 
межкультурные параллели в разноструктурных 
языках, история литературы страны изучаемого 
языка: методические аспекты преподавания 
литературы Великобритании на английском 
языке, тенденции современного литературного 
процесса США. 

Я с удовольствием и восторгом слушала 
лекции доцента, к.ф.н. Козыревой М.А., доцента, 
к.ф.н. Карасика О.Б., старшего преподавателя 
PhD Хезера Меллоу. Во время посещения 
спецкурсов узнала много продуктивной 
информации, необходимой молодому 
ученому. Каждый день, проведенный в этом 
замечательном городе, приносил мне море 
радостных эмоций и пользы. 

Я приняла участие в III Международной 
молодежной научно-практической конференции 
«Культура и наука: новый взгляд», 
организованной кафедрой контрастивной 
лингвистики  Казанского Федерального 
университета и Исполнительного Комитета 
Сабинского муниципального района РТ 
совместно с Министерством образования и науки 
РТ на базе МБОУ СОШ–интерната с углубленным 
изучением отдельных предметов для одаренных 
детей Сабинского муниципального района 
РТ. За активное участие была награждена 
сертификатом. В рамках конференции приняла 
участие в мастер-классе по английскому языку, 
проведенному доцентом кафедры английской 
филологии, вице-президентом MELTA, 
исполнительным директором  NATE Степичевым 
П.А. Конференция завершилась экскурсией по 
Сабинскому району, посетили музей леса, узнали 
об истории Сабинского района, возложили цветы 
к памятнику заслуженному лесоводу РФ И РТ 
Минниханова Н.М. 

Во время научной стажировки моим научным 
руководителем была доцент, к.ф.н., заведующая 
кафедрой «Контрастивной лингвистики» 
Мингазова Н.Г., которая смогла создать 
атмосферу взаимной гармонии, понимания, 
уважения. Я посещала индивидуальные 

консультации по теме магистерской диссертации. 
Под ее руководством написала научную статью 
и выступила с докладом на VII Международной 
научно-практической конференции «Филологии 
и полиэтнической и межконфессиональной 
среде: состояние и перспективы», которая 
проходила в Российском Исламском институте. 
Также я ознакомилась с фондами библиотеки. 
Посещала Национальную библиотеку, Научную 
библиотеку им. Н.И. Лобачевского. 

Казань – красивый город. Я любовалась 
историческими достопримечательностями, 
памятниками, знаменитой мечетью Куль-
Шариф, Кремлем и богатой зеленью природой 
Татарстана. Это была не забываемая 
стажировка в моей жизни. После окончания 
всем магистрантам вручили сертификаты о 
прохождении научной стажировки в ФГАОУВО 
«Казанском (Приволжском) Федеральном 
университете». Благодарю свой Западно-
Казахстанский университет им. М. Утемисова 
за то, что предоставляет большую возможность 
магистрантам проходить научную стажировку 
за границей и набирать дальнейший 
профессиональный опыт.

А.Н.Шуйншалиева,
магистрант 1 курса

специальности «Иностранный язык:
 два иностранных языка» 

Волшебные дни в Казани
День. Ночь. Вот мы и приехали в сказочный город Казань. Представители Казанского 

Федерального университета встретили нас очень доброжелательно, с доброй улыбкой на 
лице. После регистрации иностранных граждан, нас поселили в «Деревне Универсиады». 
Общежитие для обучающихся произвел позитивное впечатление. Также встретился 
приветливый персонал. В этом общежитии Универсиады проживали обучающиеся разных 
наций, из разных стран, в том числе и из нашего родного Казахстана. 

Магистратура

 Біз шет тілі: екі шет тілі мамандығының 
3-курс студенттері Бабатай Гүлжұма-
Венера, Тлегенова Тоғжан, Ерболат Толқын, 
Құрманбайқызы Ұлдай, Ныгметов Аділет 
жəне Онгарбай Лейля И.Н.Ульянов атындағы 
педагогикалық мемлекеттік университетінде 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша 01.03.2016-15.04.2016 аралығында 
білім алып келдік. Біздің Ульяновск 
қаласындағы екі айлық уақытымыз 
таңқаларлықтай жылдам өтті.Туған жерден 
жырақта жүріп білім алу біз үшін өмірдің 
жаңа парағындай. Шет елдегі өміріміздің 
əрбір күні қызыққа толы өтті. Қоршаған орта, 
оқу үрдісі – бəрі біз үшін жаңаша. Ресей 
елінің халқы өте мейірімді, сыпайы. Шет 
елден келген студент болғандықтан болар 
барлығы көмек қолын созуға дайын тұрады.

Оқу үрдісіне тоқталатын болсақ, сапалы 
білім алуға барлық жағдайлар жасалынған. 
Жаңа технология, оқулықтар, оқу 
ғимараттары, ғаламтор- барлығы қол жетімді. 
Университет 10 факультет, 35 кафедра, жас 
балаларға арналған балабақша, дайындық 
бөлімі, физика-математикалық лицей жəне 
үлкен көлемді бассейннен тұрады,сонымен 
бірге студенттер мен мұғалімдер демалыс 
уақытында сауықтыру лагеріне бара алады. 

Ежелден Ресей халқының еңбекқор екенін 
білеміз. Ресей студенттерінің еңбекқорлығын 
көре тұра олардан кем түспеуге тырысып, 
білім жағынан да, мəдениет жағынан 
да өзімізді жоғары дəрежеде көрсеттік. 
Сонымен қатар Ресей халқының өнерге 
етене жақын, біте қайнасып жатқанына 

тағы бір көзіміз жетіп қайтты. Университет 
қабырғасында өтіп жатқан əрбір мейрамдар 
өте жоғары деңгейде өтеді. Сол үлкен өнер 
сахнасына біз де, Қазақстандық студенттер, 
өз қазағымыздың көк туын желбіретіп барша 
шетелдік қонақтарға Қазақстанымыздың 
мəртебесін көрсетіп, таныстырып кеттік. 
Тіптен қызыққаны сондай, қонақтар 
арасында Қазақстанға бізбен бірге еріп 
кеткісі келгендері де кездесті. Шет елде оқу 
арқылы шетелдік достарымыз да көбейді.

Қайтар уақытымыз жақындағанда 
университетті, мұғалімдерімізді қимай 
қоштастық ,бізге бауыр басып қалғандары 
сондай, мұғалімдеріміз бізді жібергісі 
келмеді. Оқу бітіргеннен кейін сол 
университетке «магистратураға түсіндер» 
деп ұсыныс та білдірді, «сендермен 
қоштаспаймыз, біз сендерді кутеміз» деп 
ақ тілектерін жаудырып шығарып салды. 
Осында оқуға мүмкіндік жасаған ректорымыз 
Иманғалиев Асхат Сəлімұлы мен кафедра 
меңгерушісі Кисметова Галия Нагимовнаға 
алғыс білдіреміз.

Осындай білімді де білікті, оқу 
сапасы жоғары И.Н.Ульянов мемлекеттік 
педагогикалық университетінде білім алып, 
тəжірибе жинап келгенімізді мақтанышпен 
жеткізе алдым деп ойлаймын. 

Бабатай Гүлжұма- Венера 
Нұғыманқызы

03301-топ студенті
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Биылғы 4 курс студенттері  өндірістік 
сараманнан өтті. Бəрі де бастапқы да 
қобалжумен  бастаса, аяғында қимастықпен 
аяқтады деп ойлаймын. Мен де Атырау 
облысындағы  №35 мектеп-гимназиясының  
машықкері болдым. 18 қаңтар- 12 наурыз 
аралығында өткен  сараманнан көптеген 
тəжірибе жинақтап, оқушылармен, ұжыммен 
жұмыс  жасауды үйрендім. 

Мектеп директоры Айгүл Көжекбайқызы 
Каришева мені 7 «ə» сыныбына сынып жетекшінің 
көмекшісі жəне қазақ тілі мен əдебиеті пəнінен 
сабақ беруге тағайындады. Ең алғаш сыныпқа 
кірер кезде басқаша бір күйде болдым. Маған 
білім берген М.Мөңкеұлы атындағы орта мектептің 
ұстаздары мен М.Өтемісов атындағы  БҚМУ-дың 
филология факультеті ұстаздарының сенімі мен 
берген білімін оқушылардың саналарына сіңіріп, 
сапалы білім беруді жадыма сақтап, оң аяқпен 

сынып табалдырығын аттадым. 
Екі айға жуық  уақытта көптеген  тəжірибе 

жинадым деп айта аламын. Машықкерлік 
кезімде білмегендерімді үйреніп,үлкен сабақ 
алдым.7-сыныпты қайтадан оқыдым десем де 
болады. Оқушылармен жұмыс жасаған қатты 
ұнады. Сабағымды Кембридж бағытында, СТО 
əдістерін пайдаланып жүргіздім. Осы əдістерді 
бізге үйреткен Ганмиркүн Ганмирханқызына 
алғысым шексіз. Оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығы күннен күнге арта түсті. Əр апта 
сайын  оқушыларға  тəрбиелік  маңызы бар деген 
тақырыпта  ашық тəрбие сағаттарын өткіздім.

Қазақ тілінен етістіктің шақтары, райлары 
туралы ашық сабақ берсем, қазақ əдебиетінен 
Қ.Аманжоловтың «Өзім туралы» , Ə.Тəжібаевтың 
«Сырдария» өлеңдері, ақындардың  өмірі мен 
шығармашылықтары туралы мағұлмат беріп, 
слайдтар мен көрнекіліктерді пайдаланып ашық 
сабақтар өткіздім. 

Ата-аналар жиналысына қатысып, сынып 
жетекшінің біраз жұмыстарын үйрендім.Қыстың 

қалың қарының астынан бүршік жарған гүлдей 
көктем  айы да келді. 8 Наурыз халықаралық 
əйелдер мерекесіне орай «Көктем аруы-2016» 
байқауын ұйымдастырдым. Оқушы қыздарымның 
білімдерімен қоса өнерлерін тамашалап, əділ 
бағасын бердік əрі көрермендерге керемет көңіл-
күй сыйладық деп айта аламын. Осылай көзді 
ашып ,жұмғанша  екі айға жуық уақыт та өте шықты. 
Кетер кезде оқушыларым қимастықпен шығарып 
салды. Менде де бұрын-сонды  болмаған  бір 
ерекше сезім болды. Ол оқушыларыма деген 
ыстық сезім. Бəрі менің  інім мен сіңілім секілді. 
18 оқушым бір үйдің балаларындай.Тіпті артық 
десем де болады. Ауызбіршілігі жарасқан, 
ұйымшыл, алғыр, білімді сынып. Мен осы 
оқушылармен  бірге өткізген  машықкерлік кезімді 
ешқашан ұмытпақ емеспін!

Ұлмекен Ысқақова,
филология:қазақ тілі

мамандығының 4-курс студенті

Машықкерлік кезімде...

Я поехала в город Тольятти по обмену 
для того, чтобы изучать свою профессию в 
Тольяттинском государственном университете. 
За это время я успела не только получить ценные 
знания, улучшить свой разговорный русский, но и 
обзавестись множеством друзей, а также полюбить 
город на Волге.

Я считаю, что мне и моим товарищам повезло 
учиться в России. Сейчас я понимаю чувства 
своего прадеда, который с другом в конце далекого 
девятнадцатого, поехал впервые в чужую страну. 
Их отправили в Россию учиться кузнечному, 
садоводческому,  бахчеводческому ремеслу. 
Впоследствии в их ауле были свой фруктовый сад, 
бахча. А самое главное — кузница моего прадеда. 
Со всей округи приходили к нему: кто лошадь 
подковать, кто заказать из металла орудия труда. И 
вот спустя столько времени, так же как мой прадед, 
я поехала в Россию получить новые знания.  

Нас встретили приветливо, даже с 
любопытством, путали с таджиками, которые 
также здесь учатся, приглашали в гости. Мы тесно 
сдружились со студентами из Казахстана, которые 
учатся в ТГУ. Оказалось, так приятно встретить 
человека с Родины.

Мне очень понравился город, приветливые 

люди. Нашла друзей среди одногруппников. 
Они оказались общительными и дружелюбными 
ребятами. Хочу отметить студентов из Профкома 
ТГУ. С первого дня они много времени проводили 
с нами, устраивали круглые столы, встречи, 
праздники. Это нас очень сблизило. 

В общежитии университета по соседству с 
нами проживали китайцы, таджики, студенты из 
самых разных стран. Одним из ярких мероприятий 
стал Наурыз, который мы провели совместно с 
тюркоязычными студентами. Нас также пригласили 
на праздновании Студенческой весны разных 
институтов.

Но были и различия, к которым пришлось 
привыкать. Пара длится полтора часа, но они 
проходили быстро, поскольку преподаватели не 
давали скучать. И ко мне, поскольку я была в группе 
единственная по обмену, с особым вниманием. На 
ИФЭИУ в ТГУ я изучала 4 предмета. Практические 
занятия здесь проходили по-другому, например, 
по предмету «Управление бизнес-процессами» 
каждому студенту давались индивидуальные 
задания, и это помогло мне больше узнать о 
своей будущей профессии. Не могу не отметить 
замечательных преподавателей, которые, помимо 
своей специальности, преподали уроки русского 

языка. Это Е.В.Павлова, к.э.н., доцент кафедры 
«Финансы и кредит» (финансовый менеджмент), 
Т.А.Яковлева, к.э.н., кафедра «Менеджмент 
организаций» (управление бизнес-процессами), 
а также преподаватели кафедры «Бухгалтерский 
учет и анализ предприятия» Л.Ф.Бердникова, 
С.Е.Чинахова.

Незабываемым стало и знакомство с 
достопримечательностями города на Волге. 
Профком университета провел для нас экскурсию 

по Тольятти. Мы погуляли по набережной Волги, 
побывали у памятника Преданности, посетили 
Спасо-Преображенский собор.

Это был мой первый опыт учебы за 
границей, который дал для меня очень многое. 
Я очень благодарна нашему университету за 
предоставленную возможность получения новых 
знаний за пределами страны, в ведущих вузах мира. 

Секер Кушкинова,
ГМУ, 2 курс 

Новые знания и новые друзья
Годы, проведенные в университете, для многих самые запоминающиеся. И необходимо 

приложить немало усилий студенту, чтобы получить качественные знания. Особенно если 
предоставляется возможность получить знания в другом университете. 
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Сан ұлттың басын қосқан қоғамдық институт 
ретінде бүгінде өзінің маңыздылығын дəлелдеген 
Қазақстан халқы Ассамблеясына биыл 21 жыл 
толды. Елдіктің өлшемі, тұрақтылықтың тұтқасы 
болған Ассамблея біздің бейбіт қоғамның ажырамас 
бөлшегіне айналды. 

Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ 
даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен 
еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанмен теңдігі бір, 
қаны бөлек болғанмен жаны бір, арманы ортақ 
біртұтас халыққа айналды. Туған елдің туының 
астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел 
шешкен азаматтарды алдынан күтетіні – бір тағдыр. 
Осылайша, елдігіміздің ертеңі «бір халық – бір 
ел – бір тағдыр» деген ошақтың үш тағаны сияқты 
сөзге сыйып тұр. Осы сөздің аясында болашаққа 
бет алып, ынтымағы жарасқан ел ретінде талай 
асулардан асармыз. Алаштың жұрты əлемдегі 
айбарлы халықтың біріне айналады деген үміт 
бар. Отанды сүю бала жастан адам бойында 
қалыптасатын қасиетті ұғым. Сондықтан балалар 
мен жасөспірімдер арасында патриоттық тұрғыдағы 
тəрбие-тəлімдерді тереңдете түсудің маңызы зор. 
Елдің тұтастығы һəм беріктігі мақсатты жүргізілген 
жүйелі істерге байланысты болмақ. Елбасымыздың 
меңзегені осы еді. «Қазақстан этностық 
жанжалдардан азат аумақ болып саналады. 
Экономикалық жəне əлеуметтік-саяси реформалар 
этносаралық түсіністік пен үйлесімнің арқасында 
табысты жүргізілді. Бейбітшілік пен тыныштық əр 
үйдің баға жетпес байлығына айналды. Біздер 
мен сіздер атқарған жұмыстың басты нəтижесі, 
міне, осы», – деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ия, елдің 
иесі – қазақ ұлтына өзінің өткеніне, қазіргісіне 
жəне болашағына патриоттық қарым-қатынас 
қалыптастыруға септесетін жалпыұлттық тарихи 
сананы дамыту қажет. 

«Біртұтас болашақ – бүкіл қазақстандықтардың 
еңбексүйгіштігі мен топтасуының нəтижесі! Бұл – тек 

күшті халықтарға ғана тəн ұлы қабілет. Біз осындай 
халыққа айналдық жəне осы биіктікте қалуға 
тиіспіз! Қазақстан – біртұтас ел, біртұтас халық, 
біртұтас болашақ. Оларды жүзеге асыру жаһандық 
өзгерістердің күрделі жағдайында жүретін болады. 
Оған бүгіннен бастап дайын болып, халық бірлігін 
барлық күш-жігермен нығайту қажет. Өйткені, біз 
бір халықпыз – бір елміз – бір тағдырмыз!» – деп 
Елбасымыз айтпақшы, татулығы мен ынтымағы 
жарасқан елге əрқашан бақыт қонып, құт даритынын 
данышпан бабаларымыз, ақын-жырауларымыз 
өсиет қылып айтып кеткен еді. Кейінгі ұрпақтың 
баба сөзін қастерлеп, сол сөздерді жадында ұстауы, 
өзге ұлыстармен ортақ мəмілеге келіп, достыққа 
ұмтылуы бүгінгі Қазақ елін осындай қуатты елдің 
деңгейіне көтергені анық. Лайым, бірлігімізге 
ешқашан  селкеу түсірмей, Алаштың айбынын 
асқақтата берейік, ағайын!

Алмаз Қабдешев,
қазақ тілі мен əдебиеті 

мамандығының ІІІ курс студенті,
БҚМУ студенттері кəсіподақ 

комитетінің төрағасы

Алаштың айбынын 
асқақтата берейік 

Ұлы Тұранды салқар далада қыран қылған, 
қайсар Ғұнды көктегі күн қылған бірлік еді. Сол 
бірлік, осы ұғым бүгін де маңызын жойған жоқ.. 
Қасиетті қазақ жері татулықтың талбесігіндей 
болып тербетіліп тұр. Осы тыныштық, татулық 
пен бірлік біздің берік қамалымызға айналды. 
Қазақ  жерін мекендеген жүздеген ұлт пен 
ұлыстың балалары бір шаңырақ астында осы 
бірлікті қасиетті де киелі ұғым ретінде қастерлеп, 
жүректеріне терең сіңірген. Өйткені олар бірлігі 
бекем елдің болашағы  зор екенін біледі.

Каждый человек имеет безграничную 
фантазию, каждый мечтает  о хорошем, о 
лучшем для себя. В детстве мы равняемся на 
героев мультфильмов, в школе мы мечтаем 
стать знаменитыми, как кумиры, мечтаем 
окончить учебу на отлично, поступить на грант 
в вуз. Но мир так устроен, что не всегда и не 
у всех сбываются мечты. Мало мечтать, так 
как нужно содействовать, чтобы именно твоя 
мечта сбылась. 

В стенах родной альма-матер я не только 
получаю качественное образование, но и 
занимаюсь общественной работой. Второй год 
меня выбирают студенческим деканом. Каждый 
день для меня новый, новый день для новых 
возможностей. Все свое свободное время я 
посвящаю родному университету. Не зря говорят, 
что человек не может жить без общества, вот и я 
не могу без своих коллег, сокурсников, друзей и 
студентов.  

На первом курсе, приехав из Актобе, я 
решила начать все с чистого листа, решила 
открыть для себя новые границы и использовать 
все возможности, которые дает мне судьба! 
Да, с первых дней на новом месте, в новом 
для меня городе мне было нелегко. Я долго 
задавалась вопросами: что делать? и куда пойти? 
И я пришла в студенческое самоуправление, 
которое встретило меня с открытыми дверями. 
Смотря на студентов высших курсов, которые там 
работали, занимались университетской работой, 
я поняла, что все это по мне! Я мечтала стать 
такими же, как и они. И вот сейчас, будучи на 3 
курсе, я в рядах активных студентов Западно-
Казахстанского государственного университета 
имени М.Утемисова.  

Студенческое самоуправление является 
инициатором многих интересных событий в 
университете. Второй год на филологическом 
факультете проходит конкурс среди 
первокурсников «Точь-Вточь». Это конкурс 
пародий на звезд зарубежной и казахстанской 
эстрады. Конкурс проходит весело. Для 
первокурсников это возможность раскрыть свои 
таланты в неформальной творческой обстановке, 
раскрепоститься и весело провести время. 
Здесь важна поддержка друзей, сложившейся 
команды студенческого актива. И хороший пример 

слаженной работы активистов для первокурсников.
Для меня это честь, это гордость! Совсем 

скоро я закончу университет, получу диплом и 
меня ждет новая ступень в жизни. Я уже не буду 
студентом и покину ряды активистов родного 
университета. Но я с честью и гордостью 
могу сказать, что за 4 года обучения я стану 
обладателем двух специальностей. Первая будет 
прописана в дипломе - педагог-переводчик. Мое 
второе образование не имеет документа, это тот 
огромный багаж, что дал мне воспитательный 
отдел. Как сказал великий философ, математик, 
теоретик музыки, учёный Востока Аль-Фараби, 
«Тəрбиесіз берген білім, адамзаттың қас жауы». В 
этом я нахожу ответ всем вопросам, которые мне 
задают! 

Мечты не работают, пока ВЫ не действуете! 
Начните с себя и сегодня, и уже завтра ваши мечты 
начнут сбываться. 

Зульфия Набиулина,

Засыпая с мечтой, 
просыпайся с целью!!!

Академическая мобильность

Болашақтағы біртұтас ел
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Атақты сатирик Сейіт Кенжеахметұлы: 
«Күлдіре білу - өнер, күле білу - өмір» деп 
текке айтпаса керек. Осы аталы сөзді күнделікті 
өмірлеріне арқау еткен мəдениет жəне өнер 
факультетінің 4-курс студенті ұтқыр əзіл, 
ұшқыр сөздің иесі Бауыржан Базарбайдың 
ұйымдастыруымен «Кешіміз сіздер үшін, келіңіз 
біздер үшін...» атты керемет кеш болып өтті. 
Кеш тізгінін аталмыш факультеттің студенті 
Райымбек Жұмат ұстап, жігіттерге сəттілік 
тіледі. Кеш шымылдығын мəдениет жəне өнер 
факультетінің студенттерінен құралған «Арна» 
би ансамблі əдемі ырғаққа құрылған заманауи 
билерімен ашты.  Мың бұралған бишілерімізден 
соң шараның бас ұйымдастырушысы, «Сіздер 
үшін» көңілді тапқырлар клубының топ басшысы, 

республикалық «Жайдарман» ойындарының 
белді ойыншысы Бауыржан Базарбай кешке 
арнайы шақырылған қонақтарға, қолдап келген 
студенттер қауымы мен көрермендерге шексіз 
алғысын білдірді жəне «көрерменнің көңіл 
көкжиектерін барынша көтеруге дайынбыз», 
- деп сөзін сабақтады. Осы орайда, көрермен 
залында ине шаншар жер болмағандығын да 
тілге тиек ете кеткен жөн болар.  Бауыржан 
əзілге құрылған ерекше таныстыру видеосын 
LED-экран арқылы көрермен назарына ұсынды. 
«Қорған» тобы «Арман-ай» əнін төгілте 
шырқаса, Алтынбек Қанатқалиев «Тутамас» 
əнін орындап көрерменді əсем əуен аясына 
елітіп əкетті.

Жігітке жеті өнер де аз демекші, 

бойына бүкіл өнерді жинаған Бауыржан 
суырыпсалма(импровизация) əдісі арқылы 
сахна төріне кешке арнайы шақырылған  
қонақтарды шақырып, күлкі сүйер қауымға 
тағы бір қырынан көрінді. Айталық, «Ақиқат» 
пікір-сайыс клубының жігіттерімен сахнада 
əзілге негіздей отырып, дебат ұйымдастырды. 
Одан кейін сауырына қамшы салдырмайтын 
университетімізге, тіпті облыс, республикаға 
белгілі жас айтыскер ақындар Шынтаев 
Жарқынбек, Меңдіқұлов Орынбек жəне 
Смағұлов Абылай қара домбыраның күшімен 
астарлы əзіл, қағытпа қалжыңның үздік үлгісін 
көрсетті.

«Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дер» 
демекші, саханада қарсылас, өмірде дос боп 
үлгерген «ҚазИИТУ», «Космас», «Грант», 
«Намыс» сынды республикалық деңгейде 
өнер көрсетіп, халық көзайымына айналған 
көңілді тапқырлар клубының жігіттері келіп, 
БҚМУ жұртшылығына əзілдерін арнай отырып, 
көрермен көңілінен шыға білді. Астарлы əзіл, 
заманға лайықты талғаммен көрсетілген 
жігіттердің ойыны көрерменнің көңілінен шықты. 
Көрерменді күлкіге қарқ қылып, ойландырды. 
Шара барысында көбінесе мұғалім мен оқушы 
арасындағы қы¬зықты жағдайлар, тұр¬мыстық 
оқиғалар, сенбі¬лік жұмыстар жəне қо¬ғамдық 
көліктегі кейбір келеңсіздіктер жайлы салмақты 
əзіл-қалжыңдар айтылды. «Əр əзілдің астында 
бір шындық жата¬ды» дегендей, Бауыржан 
бастаған əзілқойларымыздың ара-тұра саяси 
салмағы бар əзілдері де қылаң беріп қалды. Бұл 
да болса, əзілкештеріміздің қалжыңмен ойды 
астарлау шеберліктерін көрсетеді. 

Бауыржан тағы бір қырынан танылып, хитке 
айналған көгілдір экран арқылы жанарларды 
жаулаған үнді, түрік киноларының кейіпкерлерін 
əзілге қосып əдемі əн шырқады. Бұл əнді тыңдай 
отырып, əзілдің астында астарлы шындық 
жасырынғандығына көрермен оң көзқарас 
танытты. Жəне осындай үлгіде студенттің ыстық 
ұясына айналған жатақхананы да əнге қосты. 

Күміс көмей əнші қызымыз филология 
факультетінің 2-курс студенті Торғын əсем əнін 

əуелете шырқаса, «Сұлу» тобы «На востоке» 
əнімен кештің шырайын кіргізді. 

Концерт барысында жігіттеріміздің актерлік 
шеберліктерінің де куəсі болдық. Қоғамда 
кездескен келеңсіз жағдайларды сатира 
садағына іліктіріп, сыни дүниелер ұсынған 
шеберлік қырлары кез келген түйінді мəселенің 
«шырайын кіргізіп», көрерменді тамсантты. 
Тауып айтылған əзілге, көрермен қосыла күлді. 
Күлкі дарақы күлкі емес, ситуацияға байланысты  
көрерменнің ықыласы ауып, санханаға араласа 
білді. Осындай шараның ұйымдастырылуы – 
Бауыржанның белсенді жұмысының дəлелі. 

Кеште  бастан-аяқ болып, Бауыржандай 
бауырын қолдауға келген Дəурен, Дархан, Асқар, 
Бейсенбек, Заманбек, Бек, Өркен, Əбілқайыр 
жəне Перизат сынды достары да тұшымды 
əзілдерін ұсынуды ұмытқан жоқ. «ЖасKZ» 
тобы мен Армат Шакировтың орындауындағы 
əсем əндер де кешке əдемі тұздық болды 
жəне Бейсенбектің битбокс стиліндегі өнері де 
көрерменнің зор ықыласына бөленді.

Кеш барысында «Ақжайық КТК лигасы» 
жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қанат 
Болатұлы сөз алып, шарадан алған əсерімен 
бөлісіп, осындай кештің ұйытқысы болған 
Бауыржанға ақ жол тіледі.

Біздің қазақ сықағына, халық күлкісіне қазір 
де Бейімбеттің мысқылы, Қалтайдың қалжыңы, 
Асқардың сықағы, Оспанханның əзіл-оспағы, 
Шонаның шымшымалары қажет десек, сол 
жолды жалғайтындардың бірі Бауыржан деп 
нық сеніммен айта аламыз. Əзілге ат мінгізген, 
күлкіге тай сыйлаған халықпыз ғой, ендеше, 
Бауыржан ұлымызға сəттілік тілей отырып, 
сиқырлы сықағың, қапыда соғар қалжыңың, 
əдепті əзілің молынан болсын дейміз. Осы 
мінезіміз бен қасиетімізден, күлкімізден ешкім 
айыра алмаған. Жаратқан мүлкімізден айырса 
да, күлкімізден айырмасын деп тілейік. 

Ақсана Жұмабаева,
қазақ тілі мен əдебиеті

мамандығының 3-курс студенті

Кешіміз сіздер үшін, келіңіз біздер үшін...

Являясь казахом, он пишет на русском 
языке, оставаясь, несомненно, поэтом 
казахским. Он искренне и нежно любит свой 
народ, страну, внес огромный вклад в нашу 
историю и независимость. Но он еще предан 
всему человечеству, он большой патриот Земли.

 Олжас Сулейменов родился 18 мая 
1936 в Алма-Ате. Он происходит из семьи 
первого поколения кадровых военных из 
национальной среды. Его отец был офицером 
Первого Казахского кавалерийского полка. 
Жернова сталинских репрессий не обошли 
стороной семью Сулейменовых. Когда поэту 
исполнился год, отец был расстрелян. Предки 
его с отцовской стороны были поэтами, 
музыкантами и воинами, а с материнской – 
строителями. Свое имя Олжас получил от 
предка в седьмом поколении Олжабай батыра, 
который командовал правым крылом конницы 
хана Абылая.

В 1954 году после окончания средней 
школы № 28 им. Маншук Маметовой, Олжас 
Сулейменов поступил на геологоразведочный 
факультет Казахского государственного 
университета им. С.М.Кирова. Однако 
поэтический дар заставил его пересмотреть 
свой жизненный путь: отложить диплом 
инженера-геолога. В 1958 году он поступил на 
Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. М.Горького в Москве. После 
окончания курсов работал заведующим 
отделом поэзии журнала «Простор», главным 
редактором сценарно-редакционной коллегии 
киностудии «Казахфильм», При нем казахский 
кинематограф получил всемирную известность 
как профессиональное и талантливое кино. 
Киностудия «Казахфильм» выпустила такие 
фильмы как «Кыз-Жибек», «Тревожное утро», 
«Выстрел на перевале Караш», «Серый 
лютый». Литературный талант Сулейменова 
широко раскрылся и в кинодраматургии. Он 
пишет сценарии, по которым были созданы 
художественные фильмы «Земля отцов», 
«Синий маршрут», «Зима – не полевой сезон», 
«Примите Адама», «Последний переход» и ряд 
документальных фильмов. Он избирался первым 
секретарем Союза писателей Казахстана, 
первым секретарем правления Союза 

кинематографистов Казахстана, секретарем 
Союза писателей СССР. С 1991 по 1994 годы 
Олжас Омарович находился на творческой 
работе. Поэт является членом Комитета 
Верховного Совета Республики Казахстан по 
экологии и природопользованию, с 1995 по 2001 
годы находился на дипломатической работе 
как Чрезвычайный и Полномочный Посол РК 
в Италии, а затем в Греции, на Мальте. С 2001 
года – постоянный представитель Республики 
Казахстан при ЮНЕСКО. Авторитет Олжаса 
Сулейменова как политического деятеля 
огромен. Он был депутатом Верховного Совета 
Республики Казахстан 10-го и 13-го созывов, 
Депутатом Верховного Совета СССР 11-го 
созыва, Народным депутатом СССР. 

Олжас Сулейменов – человек решительных 
действий. Самым же серьезным, эпохальным 
свершением как политика стало создание 
общественного антиядерного движения в 
1989 году «Невада - Семипалатинск», целью 
которого было закрытие Семипалатинского 
ядерного полигона и других ядерных полигонов 
мира. Был лидером партии «Народный конгресс 
Казахстана», в которую преобразовалось 
антиядерное движение. Его имя давно стало 
символом крепкой гражданской позиции, его 
личность является частицей истории народа, 
его национальной гордостью, сам он стал 
символом борьбы против ядерных испытаний. 
Он показал себя защитником человечества и 
гражданином мира. Также, 12 апреля 1961 года, 
когда объявили о полете Гагарина в космос, 
его поэма «Земля, поклонись человеку» уже 
была опубликована в газете и листовки с этим 
текстом сбрасывали с самолетов над Алма-
Атой и другими городами.

 Трудовая биография Олжаса Омаровича 
связана более всего с двумя крупными 
творческими союзами Казахстана – Союзом 
писателей и Союзом кинематографистов. 
Именно он стал одним из инициаторов и 
организаторов проведения в Алматы Пятой 
конференции писателей стран Азии и Африки. 
Стихи О.Сулейменова отличают глубина 
мысли, масштабность, философичность и 
полемичность. Поэтические произведения 
получили высокую оценку читателей и критики. 

О его творчестве писали такие мастера 
слова, как  М.Ауэзов, К.Симонов, Р.Гамзатов, 
Г.Мусрепов, Ч.Айтматов, Э.Межелайтис и 
другие. Книги «Аз и Я», «Язык письма» и статьи, 
посвященные взаимодействию тюркских, 
славянских и других культур, своей острой 
проблематичностью вызвали неутихающие 
дискуссии и способствуют формированию 
новых подходов к истории тюркских культур.

О.Сулейменов получил широкую известность 
и как публицист. Его перу принадлежит 
множество статей на злободневные темы 
современности, раскрывающих гражданскую 
позицию и жизненные принципы поэта. Еще 
одна грань таланта дополняет его творческий 
портрет. Олжас Сулейменов – крупный лингвист-
исследователь, тюрколог. Сам О.Сулейменов 
свое творческое кредо выразил следующим 
образом: «Заниматься историей и лингвистикой 
с единственным намерением – определить 
свое место среди своего народа и место моего 
народа в человечестве».

Творчески насыщенная, яркая жизнь 
Олжаса Сулейменова нашла отражение в его 
личном архиве, который в 1996 году поступил 
на государственное хранение в Центральный 
государственный архив Республики Казахстан 

в виде дара. 
Олжас Сулейменов награжден орденами 

«Барыс» 1-й степени, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак почета», медалями. Он лауреат 
Государственной премии КазССР и премии 
Ленинского комсомола Казахстана, лауреат 
премии «Тарлан». В честь юбилея Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев присвоил Олжасу Омаровичу 
высшую степени отличия – удостоил звания 
«Қазастанның Еңбек Ері» за особый вклад в 
развитие литературы, активную общественную 
деятельность, направленную на укрепление 
мира и гражданского согласия. Также к юбилею 
гениального Олжаса Сулейменова в Турции 
прошло широкомасштабное мероприятие ко 
дню рождения поэта.

От всей души от имени нашего университета 
хотим поздравить дорогого Олжаса ага! 
Пожелать ему семейного счастья, крепкого 
здоровья, огромных успехов в творческой 
жизни, море улыбок, побольше вдохновения. 
Олжас ага, оставайтесь лучшим примером для 
подражания молодежи!

Айша Кемешова,
1 курс, русская филология

Твои герои, Казахстан!

Человек мира
Огромное счастье для нашей страны, культуры и истории, что исполняется большой 

юбилей, 80-летие поистине народного писателя и поэта, литературоведа, дипломата, 
общественного и политического деятеля, человека мира – Олжаса Омаровича Сулейменова. 
Он известен во всем мир, как автор многих книг, вышедших на разных языках, таких как «Аз 
и Я», «Глиняная книга» и «Земля, поклонись человеку!»
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В Послании Президента Республики 
Казахстан - Лидера нации Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшегося государства» указано что 
коррупция - не просто правонарушение. Она 
подрывает веру в эффективность государства 
и является прямой угрозой национальной 
безопасности.

В Казахстане существует закон от 2 июля 1998 
года «О борьбе с коррупцией». Параллельно с 
ним действуют различные программы по борьбе 
с коррупцией, в том числе «Государственная 
программа борьбы с коррупцией на 2006–2010 
годы», отраслевая Программа по противодействию 
коррупции на 2011–2015 годы. Во исполнение 
поручений Главы государства, содержащихся в 
Плане нации «100 конкретных шагов» был  принят  
Закон РК «О противодействии коррупции», который  
вступил в  силу 1  января  2016 году. 

Принятые программы направлены на снижение 
уровня коррупции посредством повышения 
эффективности координации деятельности 
государственных органов и институтов гражданского 
общества. Среди задач программ основными 
являются, во-первых, обеспечение защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и общества 
от коррупции, во-вторых, совершенствование 
национального законодательства по вопросам 
противодействия коррупции, включая такие 
аспекты, как предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений. 

В целях выработки комплекса взаимосвязанных 
мер, направленных на противодействие коррупции 
постоянно совершенствуется законодательная база 
по противодействию коррупции:

В целях выработки комплекса взаимосвязанных 
мер, направленных на противодействие коррупции, 
которые будут реализованы как государственными 
органами, так и гражданским обществом, с 
момента принятия Закона Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» (в 1998 году) постоянно 
совершенствуется законодательная база по 
противодействию коррупции:

1) для усиления инвестиционной 
привлекательности снижены административные 
барьеры, затрудняющие процедуры оказания 
государственных услуг населению, а также 
сокращено количество лицензируемых видов 
деятельности и разрешений;

2) создано электронное правительство, 
обеспечивающее обратную связь государства 
с населением, посредством интернет ресурсов. 
Каждый государственный орган обеспечивает 
функционирование своего веб-сайта, руководители 

министерств и ведомств на правительственном 
портале создали личные блоги;

3) осуществляется активная государственная 
поддержка развития институтов гражданского 
общества в виде разработки и принятия 
соответствующих нормативных правовых актов, 
льгот и размещения социального государственного 
заказа среди неправительственных общественных 
организаций привело к возрастанию активности 
населения в антикоррупционной деятельности;

4) активизирована работа антикоррупционных 
общественных организаций и политических 
партий, активно участвующих в законотворческой 
деятельности;

5) в целях реализации международных 
соглашений и международного сотрудничества 
в области борьбы с коррупцией 4 мая 2008 года 
Республикой Казахстан ратифицирована Конвенция 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции, а также подписаны 12 соглашений с 
правительствами Румынии, Польши, Эстонии, 
Хорватии, Грузии, Словакии, Латвии, Китая, Турции, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и 
Франции по вопросам противодействия коррупции;

6) уголовная политика направлена на 
ужесточение ответственности должностных лиц за 
совершение ими коррупционных преступлений;

7) для лиц, ранее уволенных с работы за 
совершение коррупционных правонарушений, 
введен пожизненный запрет на занятие должностей 
в государственных органах;

8) введено обязательное проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов и 
действующих нормативных правовых  актов в 
рамках проведения правового мониторинга с целью 
выявления норм, способствовавших возникновению 
коррупционных проявлений. Эту деятельность на 
постоянной основе осуществляют государственные 
органы, которые займутся поиском имеющихся, но 
пока не обнаруженных коррупциогенных норм в 
действующем законодательстве. Иными словами, 
сформированный в Казахстане механизм оценки 
нормативных правовых актов на коррупциогенность 
заметно снижает коррупционные риски и 
способствует разрушению функционирующих в 
настоящее время коррупционных схем;

9)  проводятся аттестации сотрудников 
правоохранительных органов.;

10) в административном законодательстве 
определен перечень 7 коррупционных 
правонарушений.

В разработке Закона РК «О противодействии 
коррупции» участвовали эксперты Сингапура, США, 
Италии и других стран. С учетом международных 
стандартов законом разграничены уровни 

нарушений норм и правил служебной этики от 
конкретной коррупции.

Согласно закону, коррупционным 
правонарушением является деяние (действие 
или бездействие), имеющее признаки коррупции, 
за которое установлена только уголовная или 
административная ответственность. Закон 
вводит новое определение «коррупции», которое 
предусматривает получение или извлечение 
лично или через посредников имущественных 
(неимущественных) благ и преимуществ, в 
том числе в отношении третьих лиц. Теперь 
к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, также отнесены 
работники квазигосударственного сектора. При этом 
квазигосударственные организации, в том числе и в 
добывающей отрасли, определяются как субъекты 
противодействия коррупции.

Исходя из изложенного в законопроекте 
предпринята попытка реализации следующих 
положений. Первое - поскольку коррупция 
представляет собой явление, обладающее 
многоструктурным, многоуровневым содержанием, 
при разработке мер противодействия их требуется 
системный и комплексный подход».  Второе- 
законодательство должно обеспечить создание 
атмосферы нетерпимости коррупции, реализация 
эффективной примитивной антикоррупционной 
политики, совершенствование организации работ 
государственных органов.  Третье - противодействие 
коррупции должно носить общенациональный 
характер, базироваться на принципах партнерства 
субъектов антикоррупционной политики, приоритета 
нравственных начал и мер предупреждения 
коррупции. 

Система мер противодействия коррупции 
включает:

1) антикоррупционный мониторинг;
2) анализ коррупционных рисков;
3) формирование антикоррупционной культуры;
4) выявление коррупциогенных норм 

при производстве юридической экспертизы в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

5) формирование и соблюдение 
антикоррупционных стандартов;

6) финансовый контроль;
7) антикоррупционные ограничения;
8) предотвращение и разрешение конфликта 

интересов;
9) меры противодействия коррупции в сфере 

предпринимательства;
10) выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений;
11) сообщение о коррупционных 

правонарушениях;
12) устранение последствий коррупционных 

правонарушений;
13) формирование и публикацию 

Национального доклада о противодействии 
коррупции.

Антикоррупционный мониторинг - 
деятельность субъектов противодействия 
коррупции по сбору, обработке, обобщению, 
анализу и оценке информации, касающейся 
эффективности антикоррупционной политики, 
состояния правоприменительной практики в 
сфере противодействия коррупции, а также 
восприятия и оценки уровня коррупции 
обществом. Источниками антикоррупционного 
мониторинга являются правовая статистика 
и обращения физических и юридических лиц, 
сведения неправительственных и международных 
организаций, данные социологических опросов и 
публикаций в средствах массовой информации, 
а также иные не запрещенные законом источники 
информации. Результаты антикоррупционного 
мониторинга могут являться основанием для 
проведения анализа коррупционных рисков, а 
также совершенствования мер, направленных на 
формирование антикоррупционной культуры.

Анализ коррупционных рисков (внешний 
и внутренний) - выявление и изучение причин 
и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений.

Формирование антикоррупционной культуры 
- деятельность, осуществляемая субъектами 
противодействия коррупции в пределах своей 
компетенции по сохранению и укреплению в 
обществе системы ценностей, отражающей 
нетерпимость к коррупции. Формирование 
антикоррупционной культуры осуществляется 
посредством комплекса мер образовательного, 
информационного и организационного характера. 
Антикоррупционное образование - непрерывный 
процесс воспитания и обучения, осуществляемый 
в целях нравственного, интеллектуального, 
культурного развития и формирования активной 
гражданской позиции неприятия коррупции 
личностью. Информационная и организационная 
деятельность реализуется путем проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации, организации социально значимых 
мероприятий, государственного социального заказа 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и иных мер, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан.

Хабиева Э.С. 

Совершенствование антикоррупционного законодательства 
как одно из средств борьбы с коррупцией 

Накануне главного женского праздника 
состоялась премьера спектакля «Три 
красавицы» по одноименной пьесе современного 
драматурга Валентина Красногорова. В основе 
сюжета описана судьба трёх одиноких и уже 
немолодых подруг, решивших бросить вызов 
своему возрасту и найти себе спутников 
жизни с помощью интернета. Эту лирическую, 
трогательную историю воплотили в реальность 
начинающие актрисы Алина Шеломанова, 
Алина Аймухамбетова и Светлана Клименко, 
студенты филологического факультета. 

Невероятно жизненный сюжет постановки 
нашел отклик, как в сердцах преподавателей, 
так и студентов, присутствовавших на 
представлении. И артистам театра, а нашим 
героиням удалось создать театр, дав ему 
звучное название «Современник», по просьбе 
зрителей пришлось повторить спектакль.

Ироничные смелые высказывания, 
выражающие идеи пьесы, явились 
неотъемлемой частью постановки. Стоит 
заметить, что девушки, можно сказать, вжились 
в роль и погрузили зрителей в невероятную 
атмосферу, зарядили положительными 
эмоциями на весь день. Спектакль «Три 
красавицы» является второй постановкой 
драматического театра ЗКГУ (первая –  
«Солнышко внутри»). Во время антракта 
прозвучало стихотворение Р. Рождественского 
«Красивая женщина» в исполнении Никиты 
Уткина, студента филологического факультета 
(иностранный язык) и стихотворение Алины 
Шеломановой «Что женщине нужно для 
счастья». 

Зрители отблагодарили актеров теплыми 
пожеланиями и бурными аплодисментами. 

Айша Кемешова

Женщины слегка замужнего вида

Манифест Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева «Мир 
XXI век» - это прежде всего призыв всего 
мирового сообщества к пацифизму и отказу 
от оружий массового уничтожения.

В данном манифесте Президент 
уделяет особое внимание к проблеме 
военных конфликтов в современном 
периоде. Военные конфликты в нынешний 
период уносят множество жертв. Президент 
акцентирует внимание на конфликтные 
регионы, таких как Афганистан, Ирак, 
Йемен, Сирия, Ливия, восточная Украина 
и призывает мировое сообщество 
урегулировать конфликтное состояние в 
этих регионах мировым путем.

Президент на примере Казахстана 

предлагает всем ядерным державам 
отказаться от ядерного оружия, ведь 
ядерное оружие и другие оружия массового 
поражения являются самой опасной 
угрозой современного мира.

Уникальность данного манифеста: во-
первых, состоит в четком определении 
актуальных и опаснейших проблем 
современного глобального мира 
(международный терроризм, военные 
конфликты, опасность оружий массового 
поражения, милитаризация мировых 
держав), во-вторых, в манифесте 
предложены поэтапные и логические 
решения всех перечисленных проблем.

Жигер Алдияров,
преподаватель кафедры ВС и СПД

«Мир. XXI век»«Мир. XXI век»

Призыв к пацифизму

Көркем шетел өлеңдерін жетекшіміз 
жаттату кезінде, бұл өлеңдерді аударуға 
кеңес беріп, қызығушылығымды оятты. 
Назарларыңызға ұсынғалы отырған 
итальяндық ұлы ақын Роберт Бурнс жəне де 
ағылшын ақыны Томас Худтың өлеңдерін өз 
тілімізге аударма жасадым. Бұл туындылар 
өте əсерлі, себебі адамдардың бір-біріне 
деген махаббатын, сезімін жəне де досқа 
деген шынайы реніштерін, оның мəңгілік 
болмайтындығын көптеген теңеулермен 
теңеп, əсем етіп жеткізген. Ағылшын тілінен 
қазақ тіліне аудару кезінде аңғарғаным, əр 
елдің тілі басқа болғанымен, түсінігіміздің 
бір болғанына таңдандым. Олардың 
өлеңдері жүректен жүрекке жеткізіп, адамды 
тебірентпей қоймайды, сонымен қатар 
бұл өлеңдер арқылы, олардың тұрмыс-
мəдениетін де байқауымызға болады.

Махаббатым бейне бір, раушан гүл ме?
Махаббатым бейне бір, раушан гүл ме?
Маусым келіп жайнаған, ғажап күнде.
Махаббатым əн бе екен тамылжыған,
Тəтті үнмен ойнаған таңсық түнде.
Кейде маған, Бонни қыздай елестейді.
Махаббатым шексіз менің
Көкжиекпен теңеспейді.
Теңізінде Банданың болсаңдағы,
Көлеңкеңмен қылығым оғаш мейлі.
Күн де болса қимастар тауға шығып,
Баурап жатқан əсем əн, кербез қылық.
Табиғаттың сыйы ғой, махаббатым,
Махаббатым мөлдір су, терең тұнық.

“ O, My Love’s Like A Red, Red Rose”
By Robert Burns.

O, my luve is like a red,red rose.
That’s neuly sprung in June
O, my luve is like the melodie
That’s sweetly play’d in tune
As fair art thou my bonnie lass
So deep in love am I.

And I will luve thee still, my dear
Till a the seas gang dry.
Till a the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi the sun!
And I will luve thee still, my dear
While the sands o’life shall run
And I will come again, my luve
Tho’ it were ten thousand mile!

Жалған досқа!

Жолдарымыз түйіскенмен, жүрегіміз 
емес.

Енді біздің жолдарымыз ешқашан 
түйіспес.

Дегенменен дос болдық бұрын-соңды,
Мəңгілік болып қалалмайды достық енді.
Менің бір білгенім, жақсы көрдім.
Менің бір білгенім, босқа сені жақсы 

көргенім.
Жолдарымыз түйіскенмен, жүрегіміз 

емес.
Енді біздің жолдарымыз ешқашан түйісп

ес.                                             

“To a false friend”
By Thomas Hood.

Our hands have met, but not our hearts,
Our hands will never meet again.
Friends, if you have ever been,
Friends, we cannot now remain.
I only know, I love you once,
I only know, I loved in vain.
Our hands have met, but not our hearts,
Our hands will never meet again.

Лəззат Берікбаева,
«Шетел тілі: екі шет тілі»

мамандығының 03201-тобы студентті
Жетекшісі: аға оқытушы, магистр

Насимуллина А.Б.

Өз тіліміздегі ежелгі 
ағылшын өлеңдері
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3 мая ЗКГУ им. М.Утемисова посетил 
аким Западно-Казахстанской области 
Алтай Кульгинов. 

Традиционно его познакомили с 
достижениями университета. В сопровождении 
ректора ЗКГУ А.С.Имангалиева и проректоров он 
побывал в центре информационных технологий 
- кабинете виртуальной лаборатории, 
лаборатории учебного телевидения и 
лаборатории робототехники. Студентам, 
занимавшимся в лабораториях, аким области 
пожелал успехов: «Вас ждет хорошее будущее. 
Программисты сейчас востребованы, будете 
иметь высокие зарплаты».

Накануне празднования Дня Победы 
Алтай Сидрович не мог не посетить военно-
исторический музей и лично поздравить 
с наступающим праздником создателя и 
руководителя музея, ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Романовича 
Букаткина. Он уже не раз бывал в музее, 
поэтому Павел Романович познакомил его с 
новыми экспозициями и с гордостью показал 
замечательный подарок – наручные часы с 

военной символикой Республики Казахстан - 
полученный в День Национальной гвардии РК.

В актовом зале его уже ждали студенты. 
Это была первая встреча руководителя региона 
в новой должности со студентами нашего 
университета. Встреча прошла в формате, 
очень близком молодежи – свободной беседы. 
Алтай Сидрович изначально задал тон встрече, 
расположив студентов к общению. «Я хочу 
знать, что интересует вас, современных 
студентов нашей области, задавайте вопросы, 
вносите предложения. Мне интересно и важно 
ваше мнение», - сказал аким области.

Акима области поприветствовали члены 
студенческого самоуправления.

Открывая встречу, Алтай Кульгинов сказал 
о важности изучения языков, как основы любых 
знаний, познания культуры другого народа. 
Он известен нашим студентам как полиглот, 
прекрасно владеющий казахским, русским 
и английским языками. Имея возможность 
попрактиковаться в разговорной речи, студенты 
с удовольствием задавали вопросы на всех трех 
языках - и получали ответ на языке вопроса. 

Говоря о важности 
п о с т о я н н о г о 
пополнения знаний, 
он рассказал о 
том, что ежегодно 
находит время 
изучить новый курс 
в университетах 
мира и привел в 
пример обучение 
в Лондонской 
школе управления 
городами. Он 
подчеркнул, что 
стране нужны 
г р а м о т н ы е 
с п е ц и а л и с т ы , 
способные отстоять 
независимость, и 
это очень большой труд в современном, быстро 
меняющемся мире. Успех страны зависит от 
успешности и усилий каждого гражданина.

На вопрос студента о том, на что в 
первую очередь было обращено внимание на 

новой, столь ответственной 
должности, с чего началась 
работа, аким области ответил 
– с дорог, поскольку это очень 
важный момент.

Студентов интересовало, 
будет ли в обычных 
школах распространяться 
опыт НИШ, спрашивали о 
трудоустройстве студентов, 
об объеме работ для отрядов 
«Жасыл ел» и ССО.

-Мы постараемся найти 
для вас работу. Но надо 
всегда помнить о качестве 
своей работы, прежде всего, 
помнить, что совесть – 
лучший контролер, - сказал 
аким области.

Студентами были 
предложены проекты по 
благоустройству города 
и улучшению работы 
общественного транспорта.

-При акимате есть 
общественные советы. 
Учитывая активность 
студентов в вопросах 
социального обустройства 
области, предложу создать 
специальный раздел «Вопрос 

студента», где будут рассматриваться ваши 
предложения, - отметил Кульгинов.

Завершая встречу, Алтай Сидрович 
сказал о плодотворности встречи, выразил 
благодарность за вопросы. «Мое время – время 
государственное, я не сидеть пришел, а ради 
живого общения с вами, молодежью области. 
Это еще раз стало для меня хорошей школой». 
Он также затронул вопросы, касающиеся 
изменений в Земельном кодексе. Аким 
области предостерег студентов от возможных 
провокаций и посоветовал сосредоточить все 
силы на получение знаний, успешном окончании 
учебного года. Обращаясь к молодежи, он особо 
подчеркнул, что главное, на чем основывается 
мир и процветание – это единство нации, 
единство наших граждан. Беречь мир, который 
был завоеван нашими славными ветеранами, - 
это долг каждого из нас.

К молодым обратился ветеран, к.и.н., 
профессор П.Р.Букаткин:

-Легенда времен Великой Отечественной 
войны, дважды герой Советского Союза, летчик 
Леонид Беда закончил физико-математический 
факультет нашего вуза, его бюст стоит в 
нашем военно-историческом музее. Это наша 
гордость. Здесь часто упоминался физико-
математический факультет, студенты которого 
так активно задавали вопросы, выступали с 
предложениями. Так вот, почему бы и вам, 
как и славному летчику, не стать настоящими 
героями своего времени!

-От встречи со студентами остались самые 
приятные впечатления, думаю, что это не 
последняя наша с вами встреча, - сказал аким 
области Алтай Кульгинов для читателей газеты 
«Өркен».

Обо всем с акимом областиОбо всем с акимом области

Стройными рядами прошагали студенты в 
военной форме – будущие учителя начальной 
военной подготовки. Студенты показали 
строевую подготовку гостям мероприятия – 
кадровым военным, ветеранам университета. 
Парадом командовал Армат Маратович 
Молдагалиев, старший преподаватель кафедры 
теории и методики преподавания физической 

культуры, принял парад первый проректор Асет 
Сембаевич Тасмагамбетов.

На специальности НВП, которая была открыта 
в 2003 году, учатся 70 студентов. Подобные 
парады проводились ранее. Нынешний парад 
показал уровень физической подготовленности 
студентов, строевую выправку, подтянутость, 
умение быстро и правильно выполнять команды 
и строевые приемы.

После окончания парада студенты и гости 
прошли в актовый зал, где был дан большой 
концерт, подготовленный студентами и 

преподавателями педагогического факультета.
С приветственной речью выступила 

проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Туймеш Малбагаровна 
Даришева. С докладом об истории Вооруженных 
сил Республики Казахстан и ее современном 
состоянии выступил старший преподаватель 
кафедры теории и методики преподавания 

физиче с к о й 
к у л ь т у р ы , 
в е т е р а н 
а ф г а н с к о й 
в о й н ы 
В и л ь я м с 
Иванович Тен. 
Он в частности 
сказал:

-Есть такая 
п р о ф е с с и я 
– Родину 
з а щ и щ а т ь . 
Патриоти зм 
не должен 
к а с а т ь с я 
только людей, 
с в я з а н н ы х 
с военной 
с л у ж б о й , 
или военной 

профессии. Патриотизм – это проявление 
чувства гордости и любви к своей Родине 
каждого гражданина. 9 мая мы отмечаем День 
Победы. Это то, что нас всегда объединяло 
и продолжает объединять вместе. Праздник, 
напоминающий о том, что наш народ способен на 
великие свершения, когда все люди, независимо 
от социального статуса, национальности и 
вероисповедания, объединяются для решения 
судьбоносных для страны задач. Казахстанцы 
никогда не забудут 1418 дней горя, слез, потерю 
близких, подвиг старшего поколения, грудью 

заслонившего страну и спасшего мир от 
фашизма. Многонациональный народ 
Казахстана внес достойный вклад в борьбу 
советского народа с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Свой доклад Вильямс Иванович 
завершил поздравлениями с Днем 
защитника Отчества:

-На героизм наших уважаемых 
ветеранов равняются и им поклоняются. 
Пусть напоминанием об этом нам будет 
великий праздник День Победы! Все жители 
страны могут спать спокойно. Офицерский 
корпус, сержантский и рядовой состав ВС 
днем и ночью с честью и достоинством на 
необъятных наших просторах несут боевое 
дежурство по охране государственных границ, 
готовые в любую минуту пресечь разного рода 
попытки посягательств на территориальную 
независимость, дать отпор проявлению внешней 
агрессии.

Студенты педагогического факультета 
подготовили замечательные музыкальные 
номера. Вокальные номера сменяли 

танцевальные композиции, создавая 
праздничную атмосферу. Но гвоздем концерта 
стали номера, подготовленные преподавателем 
А.М.Мулдагалиевым, в котором студенты 
показали элементы рукопашного боя, владение 
оружием. 

Растет достойная смена ветеранам, готовая 
к защите Родины!

Военный парад ко Дню защитника Отечества
В честь Дня защитника отечества на спортивной площадке университета, временно 
ставшей военным плацем, прошел парад студентов специальности НВП.

К Дню защитника Отечества
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Қазақстанның Батыс облысы, соның ішінде 
Оралдан майданға 76635 адам аттанып, 
солардың 36548-і елге оралды. Соғыстың 
тек алғашқы айларының өзінде тұтас 
алғанда облыс бойынша 22943 адам алынса, 
солардың қатарында Орал қаласынан 4,5 мың, 
Теректі ауданынан 1,9 мың, Тасқаладан 1,5 
мың, Ордадан 1,4 мың адам əскер қатарына 
алынды. Ақжайық өңірі Ұлы Отан соғысы 
тарихында 33 Кеңес Одағының Батырымен 
жазылып қалды. Келешек ұрпақ үшін əрбір 
жауынгердің қанды майдан даласындағы 
ерлігі өнеге. Тарих бетіндегі адамзатқа 
таңылған қиянаттардың бəрі ұмытылмайтын 
тарихи хроника. Сол сұрапыл соғыстың 
қияметтерін көрген əже-апаларымыз, ақсақал 
аталарымыз бейбітшіліктің дəмі тəтті деп 
жас ұрпақты насихаттаумен келеді. Қиын 
кезеңдерді басынан кешірген аға буын 
сабырлылық пен байсалдылықтың үлгісі 
десек артық айтпаспыз. Жас ұрпаққа барынша 
жақсы өмірді тілеген соғыс куəгерлері жарқын 
болашақтың кілті өздерінде екендігін өткен 
тарихтың сабақтарымен байланыстыра 
отырып ұғындырады. Ол соғыс майданында 
қан кешіп жүріп, елді қорғаған асыл да, 
ардақты ақсақалдарымыз Х.Ж.Сүйіншəлиев, 
П.Р.Букаткин сол тарихи кезеңнің тірі 
куəгерлері. Біздің де əкелеріміз осы өмірді 
көргенде деп армандаушылар көп-ақ, 

алайда өлшеулі өмір өз дегеніне 
бағындырады. Университетіміздің 
Қазақстан Республикасы тарихы 
кафедрасының аға лаборанты 
Гүлжиян Тукешқызының əкесіне деген 
сағынышы өлшеусіз. Əкенің балаға 
деген махаббаты, қызының əкесіне 
деген құрметі Гүлжиян Тукешқызының 
қолынан тастамай ұстап жүрген 
сарғайған құжаттардан байқалады. 
Əкесінің соғыстағы ерлігі туралы 
құжаттарын көзінің қарашығындай 
сақтап, жинақтап жүрген апайдың 
сағынышы, əкем тым болмаса ақпарат 
бетінде бір аталса екен деген ыстық 
ықыласынан көрінеді. Көп сөйлей 
бермейтін осы апайдың бойынан тек 
зиялылық сезіліп, кісіге қол ұшын 
беруге ұмтылып тұратын қасиеттері 
көпшілікке ұнайды. Ол да ардақты 
əкенің, аяулы ананың берген тəрбиесі 
болса керек. Жақындап пікір алысқан 
кезде тек əкесі Тукешті мақтанышпен 
еске алып, əкем көпке қол ұшын беріп 
отыратын – деп  жиі еске алатын. 
Əрине Отан қорғауға жанын шүберекке 
түйіп, кеудесін оққа төсеген əрбір 
қазақ азаматының өмірі бір тарих екені 

ақиқат. Ол кісінің құжаттарын қолға ұстап 
отырып, ерлік беттеріне тоқталмау тарихшы 
үшін кешірілмейтін күнə. Мухтаров Тукеш 
Мухтарұлы 1902 жылы Батыс Қазақстан 
облысы, Жаңақала ауданының №9 ауылында 
дүниеге келген. Сонда 1923 жылы 6 сыныпты 
аяқтап, ветеринарлық фельдшерлік  курсын 
тамамдап, малдəрігері мамандығын алып 
шығады.Соғысқа дейін  Тукештің отбасында 
үш бала болды.Тып тыныш жатқан елдің 
берекесін неміс басқыншылары бұзған сəттен, 
Тукеш 1941 жылы шілде айында Камен 
аудандық əскери 
комиссариатының 
12 - атқыштар 
п о л к і н е 
ш а қ ы р ы л а д ы . 
Онда ефрейтор 
қ ы з м е т і м е н , 
мал дəрігері 
мамандығын да 
қоса атқарып 
о т ы р а д ы . 
1941 жылы 8 
қаңтарда əскери 
ант қабылдап, 
соғыстың басынан 
соғыс біткенге 
дейін Отан 

алдындағы борышын адал 
атқарды. 330-атқыштар 
полкінде ефрейтор, рота 
с та ршина сы ,батал ь о н 
старшинасы болып КСРО 
қорғаныс министрінің 
бұйрығының  284-бабымен 
тағайындалады. Қан 
майданға жанын бере 
кірісіп кеткен жауынгер жігіт 
1941 жылы 23 қарашада 
жеңіл жарақат алады. Ол 
жарақатын да елемей алға 
қарай ұмтылады. Харьков 
маңында 1943 жылы 
болған  қанды шайқаста 
аяғынан ауыр жараланады. 
Жарақаты ауыр болып 
1943 жылы тамыз айынан 
1944 жылдың қыркүйегіне 
дейін Эвако госпиталінде емделеді. Емделіп 
шыққан соң тағы да ұрыс даласына сұранып 
барып, фашистермен шайқасқа түседі. 
Жанқиярлықпен жауған оқтың астында жүріп, 
жараланған жауынгер жолдастарын майдан 
даласынан алып шығып отырды. Ерліктер 
жасағаны үшін Сталинниң бұйрығымен 
«Неміс басқыншыларымен болған ұрыста 
үздік ерлік істері үшін» жəне «Ерлігі үшін» 
медальдарымен марапатталады. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының жарлығы 
негізінде 1945 жылдың тамыз айында елге 
Ұлы Отан соғысының 3-топтағы мүгедегі боп 
оралады. Ана тілегі қабыл болып, ұлы аман-
есен елмен, ағайын-туыстармен қауышады. 
Қайратты жауынгер енді соғыс майданын 
еңбек майданымен ауыстырып, келген бойда 
Камен ауданының Логашкино совхозында, 
Зеленов ауданының Топорковский ауылдық 
кеңесінде малдəрігері боп еңбек етеді. 1965 
жылы 7 мамырда «1941-1945 жылы Ұлы Отан 
соғысының жиырма жылдығына» медалімен 
марапатталады. Соғыстан кейін дүниеге 
тағы да екі бала келді, соның бірі - менмін 
деп Гулжиян апай мақтанышпен айтады. 
Осындай қайтпас қайсар жандардың қатал 
мектебі ұрпаққа сабақ, өмірі – тағылым. 
Менің бірінші командирім - анам деп 
Бауыржан Момышұлы айтқандай, жөргегінен 
отаншылдыққа тəрбиелеген аналардың, 
өз ұлдарын отбасынан басталатын Отан 
қорғауға саналы бағыттауы, аналардың да 

арыстан жүректілігін көрсетеді. Тукештің 
артынан інісі Утембек 1941 жылдың 
соңында соғысқа шақырылып, Сталинград 
майданында, Харьков, Бобруйск, Киев, 
Тернополь, Карпат қалалары үшін шайқасты. 
Ол Брянск, 1 жəне 4-Украин майдандарында 
неміс басқыншыларымен соғысып, Польша 
жерін басып өтіп, Германияға дейін жауды 
тысқырды. Бауыры Мухтаров Утембек 
«Сталинград қорғанысы үшін», « Германияны 
жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды. 
Соғыс аяқталғаннан кейін білім саласында 
біраз жылдар қызмет етіп, «Еңбектегі ерлігі 
үшін» медалімен наградталды. Міне, сол 
кездің боздақтары отты жылдар тарихының 
кейіпкерлері екені даусыз. Соғыста оққа 
ұшқаны қанша, бейбіт өмірдің дəмін татпақ 
түгілі, жастықтың дəуренін де көре алмады. 
Отанын оттан да ыстық көрген асыл 
азаматтардың аманатын арқалаған кейінгі 
ұрпақтың міндеті - оларға тағзым ету.

Ұлағатты əкеге тағдыр өмір сыйлады, 
ол өз балаларын бауырмалдыққа, 
отаншылдыққа, адамгершілікке баулыды. 
Əкенің жақсы аты балаға қырық жылға  азық 
демекші,жақсы бала  да əкенің мақтанышы.
Ұлы Отан соғысының алдында дүниеге келген 
ұлы Нарымбай партия қызметкері, аудандық 
партия комитетінің нұсқаушысы, саяси 
ағарту кабинетінің меңгерушісі, ұйымдастыру 
бөлімінің меңгерушісі, қызы Қарашаш та Қазақ 
КСР Жоғарғы кеңесінің депутаты, бірнеше 
медальдардың иегері болып əкенің  абыройын 
асқақтатты. Мəуелі бəйтеректей кең құлаш 
жазған Мухтаров Тукеш жанұясы, əкенің игі 
ісін жалғастырып, əке аманатын орындап 
келеді. Ол аманат - ауызбірлік, бауырмалдық 
сезімдер. Ол өз сөзінде: «Фашистік 
Германияның «Барбаруссо жоспары» Кеңестік 
ұлы державаның мызғымас ұлттарының 
бауырмалдығын, отансүйгіштігін, біздің 
халқымыздың рухын сындыра алмады, тізе 
бүктіре алмады» - деп отыратын... Бірлік түбі 
- береке, бұл жалғыз біздің  емес, келер ұрпақ 
та естен шығармайтын  қағида болса керек.    

Айдарова Ш.,
М.Өтемісов атындағы

БҚМУ-дың аға оқытушысы

Әке ұлағаты - ұрпаққа тағылым
ХХ ғасырдың  40 жылдарында болған екінші дүниежүзілік соғыс Кеңес өкіметі халқына 

ауыр зардаптар алып келді. Бұл ауыр сын халықтың еңсесін түсіргенмен, рухын сындыра 
алмады. КСРО комитетінің бас хатшысы И.В.Сталиннің   кеңес халқы  алдында сөйлеген  
сөзі, бүкіл халықты жігерлендіріп «Отан үшін!» от кешуге дайын еріктілердің сапын түзеді. 
Патриоттық сезімде тəрбиеленген жастар бойында парыз бен борыш сезімдері басты мəселе 
болатын. Өмірге, туған жерге, туыстарына, Отанына деген ұлы махаббаттың күші оларды 
ажалдан сескендірмеді. Соғыс талай адамдарға тауқымет əкелсе де, бұл Кеңестік халықтың 
əлем алдындағы табандылығын, ерік-жігері мықты азаматтардың тəрбиеленгендігін тағы 
бір дəлелдеді. Патриоттық, отаншылдық тəрбиенің мектебі отбасынан басталады – деп 
ұлы Б.Момышұлы айтқандай, əкенің айбары, ананың табандылығымен тəрбиеленген 
кеңестік жастар сол сындарлы жылдарда отансүйгіштік қасиеттерімен ерекшеленді. Неміс 
басқыншыларына қарсы соғысқа Отан болып жұмылдырылды.

Четвертого мая филологический 
факультет организовал встречу —  
дань памяти тем, кто причастен к 
героическим и трагическим войнам. На 
встречу были приглашены герои - Самат 
Жамангарин и Биржан Казикенов, для 
которых годы службы в Афганистане 
остались позади, годы, наполненные 
тревогами и риском. Ведь героизм и 
есть добросовестное выполнение до 
конца и в любых условиях своего долга 
– человеческого и воинского. В начале 

встречи слова благодарности сказал 
декан филологического факультета 
Зейнолла Жаксылыкович Мутиев. 
Участники встречи минутой молчания 
почтили светлую память погибших 
на войне. Герои рассказали о том, 
что они пережили, как сложилась 
их дальнейшая жизнь, вспоминали 
случаи на войне, товарищей, делились 
секретами силы духа и мужской 
дружбы, закаленной в огне, призывали 
молодых людей отдать долг Родине, 

достойно отслужить и в мирное время 
вести себя как настоящий мужчина и 
солдат. Студенты слушали рассказы 
гостей затаив дыхание и с огромным 
интересом, задавали вопросы. 
Особенно задумчивы были юноши …

После встречи студенты показали 
праздничный концерт. Выступали 
студенты факультета культуры и 
искусств, Армат Шакиров с песней 
«Офицеры», филологического 
факультета Айдана Галымжанова - 
терме «Қанеки тілім сөйлеші», Айша 
Кемешова  - с песней Расула Гамзатова 
«Журавли», читали стихи о войне Ануар 
Аманжолов, Альбина Тилеулиева, 
Айгерим Когабай. В завершение встречи 
выступил декан филологического 

факультета Зейнолла Жаксылыкович 
Мутиев, который поблагодарил гостей 
и вручил героям подарки. 

Сражения кончаются, а история 
вечна. Ушла в историю и афганская 
война. Но в памяти людской ей ещё жить 
долго, потому что её история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Она 
будет жить в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Будет жить в душах тех, кто в 
ней участвовал. Поколение, опалённое 
её огнем, как никто усвоило военные 
и нравственные уроки той никем и 
никому необъявленной, героической и 
трагической афганской войны.

Айша Кемешова

След Афганской войны
Афганистан болит в душе ребят, 
Вернувшихся с далекого похода. 
Друзья на них погибшие глядят

 Из восемьдесят памятного года. 

15 февраля 1989 года закончилась война, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Отечественная. 27 лет назад закончилась 
десятилетняя война в Афганистане. Эти события сыграли существенную 
роль в истории нашей Родины, а знание истории необходимо, так как тот, 
кто не знает прошлого, обречен на повторение пройденных человечеством 
ошибок. 
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Библиотека Пеового Президента ІіЬгагіаn@
plibrary.kz

Ужаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и магистранты! Спешим оповестить 
вас о том, что Библиотека Первого Президента 
Республики Казахстан-Лидера Нации 
предоставляет возможность воспользоваться 
единым окном поиска - ЕВSСО DISСОVЕRҮ 
SЕRVІСЕ.

Обращаем Ваше внимание что на сайте 
Библиотеки http://presidentlibrary.kz открыт 
бесплатный тестовый доступ к следующим 
электронным ресурсам:

Ресүрсы компании Еlsеvіеr
Sсіеnсеdіrесt - это полнотекстовая база 

данных ресурсов по всем областям науки. 
Предоставляет доступ к более 13 млн. 
публикаций из 2500 научных журналов и более 
33000 книг издательства Еlsеvіеr.

Sсорus - представляет собой крупнейшую 
в мире единую реферативную базу данных, 
которая индексирует более 21 000 наименований 

научно-технических и медицинских журналов, 
примерно 5000 международных издательств. 
Данный ресурс доступен в локальной сети 
Библиотеки.

*
Ресурсы компании Еbsсо
Business Sоurсе Соmрlеtе- наиболее 

полная научная база данных о бизнесе 
в мире, представляющая коллекцию 
библиографических и полнотекстовых данных. 
Коллекция включает 2 000 рецензируемых 
журналов, дополненных аннотированным 
указателем для наиболее важных научных 
бизнес-журналов.

Аррliеd Sсіеnсе & Тесһnо1оgу Sоurсе - 
полнотекстовая база данных, в которой вы 
найдете научные исследования и разработки 
в области прикладных наук и компьютерных 
дисциплин. Полнотекстовые статьи в 1400 
журналах.

еВоок Асademіс Соllесtіоn - база данных 
электронных книг, которая включает более 136 
000 электронных книг от ведущих издательств. 

В случае возникновения вопросов просим  
обращаться в 102 кабинет №1 корпус, или по 
электронной почте nice.gaukhar1987@mail.ru

Электронные ресурсы Библиотеки 
Первого Президента Республики 

Казахстана - 
Лидера Нации

Ж.Молдағалиев атындағы ОƏҒК-на 145 жыл 
толуына арналған – өнер құжаттары секторының 
ұйымдастыруымен жəне Батыс Қазақстан 
облыстық мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама 
басқармасының қолдауымен, 20 қаңтар мен 20 
сəуір аралығында «Мен  жəне кітап» фотожобасы 
ұйымдастырылды. «Мен жəне кітап» фотожобасы 
– бұл кітап оқу мен көркем əдебиетке деген 
қарым – қатынасты  насихаттауды бейнелейтін 
фотосуреттер байқауы. 

Байқау қоғам назарын кітап оқу мəселелеріне, 
фотосурет мəдениеті арқылы кітап пен кітапхана  

қадірін арттыру; жастарды кітап оқуға тарту, кітап 
оқитын жастар бейнесін қоғамның азаматтық 
белсенді, мəдениетті бөлігі ретінде қалыптастыру, 
сондай-ақ фотосуретшілердің кəсіби шеберлігі 
мен шығармашылық белсенділігін арттыру, 
фотоөнерді насихаттау мақсатында өткізілді.

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми 
кітапханасының қызметкерлері бұл жобаға 
белсенді қатысты. Сайыс қорытындысы бойынша 
«Менің жанұям жəне кітап» номинациясы 
бойынша Кадркулова Айнур жанұясы 2-орынға 
иеленсе, жалпы ұжымдық коллаж бойынша 
«Мен жəне кітап» номинациясында 3-орынды 
қанжығалады.

Бұл жобаға қатысудағы мақсат-кітап 
оқуға деген жастардың қызығушылықтарын 
қалыптастыру, шығармашылық ойларын іске 
асыруға мүмкіндік жасау, өскелең ұрпақты 
рухани дамуға, адамгершілікке тəрбиелеу жəне 
отбасылық оқуды дамытуды дəстүрге айналдыру.

Қарақтарым!
Биыл Ғабит екеуміз үміткер атаулының 

бəрін өзінің сықырлауық арбасына отырғыза 
бермейтін қалтырауық қыңыр сексеннің 
үшеуіне көтерілдік. Осы бұралаңы мен 
бұлтағы, қиыны мен қызығы мол, күреске толы 
ұзақ ғұмырдың пайғамбар жасынан астамы 

əдебиетке арналыпты. Алда кəрі қойдың 
жасындай санаулы өмір қалды. Сондықтан 
да соңғы кезде жиі мазалап жүрген кейбір 
ескертпелерімді «Жалын» альманағы 
арқылы жас қауымға жолдап отырмын.

Адамды адам етіп келе жатқан бір ұлы 
қасиет бар. Оның аты – ұят. Махаббат 
неғұрлым ұятты, əдепті келсе, соғұрлым 
қадірлі, лəззатты болмай ма? 

Сабыр, ынсап, ар, ұят, əдеп – бірінсіз-
бірінің күні жоқ. Бəрі жиылып, махаббатты 
құрайды. Бірін жоғалтсаң, бəрін жоғалтасың. 
Жаман қылық жұқпалы аурудан да қиын, 
бірден-бірге ауыса ұрпағыңа да кетуі мүмкін. 
Сондықтан «Ұлың өссе ұлықтымен, қызың 
өссе қылықтымен ауыл бол» дегенді қазақ 
тегін айтпаған.

Қазақта обал, рақым, иба, қанағат, борыш 
деген ұғымдар бар. Бұлар – ескіден келе 
жатса да, ескірмеуге тиісті асылдарымыз. 
Оларды темір етікке нəл қағып кигендей 
əспеттеуіміз керек, қадірлеуіміз керек.

Жастар! Біз тойдан келе жатқан адамбыз, 
сендер тойға бара жатқан адамсыздар. 
Сауырынан сипатпас шу асаудай зымыран 
жылдар мынау... Сендер енді 15 жылдан 

соң ХХI ғасырдың есігін ашасыңдар. Жаңа 
ғасырға алып барар тарту-таралғыларыңның 
ең қымбатты, ең қадірлісі – мейірім, рақым, 
қанағат болғай!

Ғ.Мұстафин,
«Жалын» альманағы, 1985 жыл.  

Жауқазын буынға хат

Адамды адам ететін үш қасиет бар.Олар: 
еңбек, ақыл, қайрат.Сол секілді бұл қасиеттер 
əрбір жас буын өкілдерінің бойынан табылса, 
нұр үстіне нұр емес пе?! Болашақтың бастауы 
жастардың қолында екені мəлім. Жастар-
болашақ бастауы. Бірақ...өткен күнге бір мезет 
көз жіберсек бұрынғы адам қандай,ал қазіргі 
ше?!

Ата-бабамыздың жан ұшыра қорғап, өмір 
жолында өз жанын пида етіп, ұрпақ үшін жасаған 
ерен еңбектерін біз қалай, қайтіп бағалап 
жүрміз?! Мəселенің үлкені міне, осында болмақ. 
Қазақта обал, рақым, иба, қанағат, борыш деген 
ұғымдар бар. Десе де, бұл ұғымдар арамыздан 
алшақтап бара жатқан сыңайлы.

Сабыр түбі сары алтын, сабырлының бəрі 
алтын демекші, кей-кезде сабырсыздықтан 
туындайтын мəселелер де жоқ емес.

Ал,борыш дегеніміз-əрбір мұсылман қазақ 
қызын алақанымызда мəпелеп, елін дауға, 
жерін  жауға бермей, ата-бабамыз алып берген 
тəуелсіздікті нық тұрғызып , əрмен қарай 
жалғастырып, сақтасақ міне, осы ата-баба 
алдында өтелген міндет, борышымыз болар 
ма еді, бəлкім?! Сөз соңың өлеңмен түйіндегім 
келеді:

Болашақ бүгіннен басталады,
Жастар сүйеді əрине жас қаланы.
Болашағы баянды жарқын болса 
Қорғайды өз Отанын  ел жастары.

Сен менің жағдайымды түсінер ме ең?!
Əлде менің даңқымды өсірер ме ең?!
Ана тіл мен дініңді ұмытпашы,
Ей, адамзат, қай жерің кем өзгелерден.

Күннен күнге жасарған нұр Астана,
Пана болған мамандық жастарына. 
Көп ізденіп білім алса болашақта,
Шыға келер жас маман қас-қағымда.

Білім алып ой түйіп санасына ,
Кім кепіл мықты маман болмасына
Білімсіздің күні бүгін қараң болса,
Айналады жылы жүрек сырласына.

Талпынып мақсат қойып сенімменен,
Өстік қой бір шаңырақ керегеден.
Бақытты ғұмыр кешіп жатыр əне,
Халқымыз Тəуелсіздік алғалы егемен ел.

Өмір тоқтап қалмайды мұныменен,
Шыға қоймас ештене түңілгеннен.
Сүрейік барлығымыз аман сау боп,
Бір Алланың бізге берген сыйыменен.

Несипбаева Мөлдір
БҚМУ филология факультетінің

қазақ тілі мен əдебиеті
мамандығының 1-курс студенті

XXI ғасырдың есігін аштық, оң 
аяғымызбен аттап кірдік, сіз айтқандай 
тойға келдік. Той демекші, тойдың бəрі 
осында екен. Айқай той, бір- бірімен 
жарыса жасаған той. Өзіңіз айтқан 
обал, рақым, иба, қанағат, борыш 
дегендер сіздердің замандарыңызда 
қалып кеткен-ау деймін. Неге десеңіз, 
XXI ғасырдың адамдарында қанағат, 
ата-анаға деген борыш көрінбейді. Ата-
аналарын қарттар үйіне тапсырып, 
орнына ит, мысық асырайтын адамдар 
бар.  Ал махаббатқа келсек, махаббаттың 
да əдебі мен ұяты қалған. Біздің 
махаббатымыз - лəззатсыз. Меніңше,  
сол сіз айтқан əдеп пен ұят махаббатта 
болмағасын -ау деймін, кей қыздарымыз 
сол махаббаттан тапқан балаларын 
көшеге, далаға, тіпті əжетханаға тастап 
кетіп жатыр. Асыл атам- ай, өкінішке 
орай, Сіздің айтқандарыңыздың бірі 
де біздің заманымызда  қалмаған. Бұл 
заман бізді қайда апармақ?!

Малаев Ноянбек,
Филология:қазақ тілі

мамандығының 1-курс студенті

Мəңгі өлмес шығармалары қазақ 
даласының о шеті мен бұ шетіне тарап, 
құдіретті рухы мен асқақ намысы 
қантамырымызға əлдебір ыстық леп 
туғызып келе жатқан асқақ рух иесі 
Ғабиден Мұстафинге хат!

Аға! Сізге айта кететінім, 
бұл хат дегеннен гөрі өзіңіздің 
оқырмандарыңыздың немесе жаңа ғасыр 
перзенттерінің сізге айтар сыры деуге 
келер.

Біздер - өзіңіз мейірімділік күткен жаңа 
ғасырдың перзенттеріміз. Сіздер қайтып 
келе жатқан тойға біздер енді-енді жиналу 
үстіндеміз.  Біздің ғасырда бəрі бар. Өзіңіз 
айтқан махаббат та, достық та, ұят та, ар 
да, намыс та бар. Бірақ, барлығы не артық 
болып кеткен махаббат, достық, ұят, не 
кем болып қалған дүниелер. Əйтеуір,бір 
кем дүние.

Ұлтымыз қашанда ұрпағын мына үш 
сөзбен тəрбиелеген екен: «Ұят болады, 
жаман болады, сауап болады». Бірақ осы 
сөздердің біздің заманымызда еш қауқары 
қалмаған сыңайлы.  Тағдырдың қыл 
шылбыры қазір əр қазақтың  мойнына түсіп, 

қазақ ырысы несібесінің қара қазанына 
жаңа қалыңдап түсе бастаған  қаймақты 
қырсық заманның қытымыр қолы  сыпыра 
жөнелген кезеңге кездескендейміз.  Өзіңіз 
айтқан ұятты, жасырын махаббат қазір  
көшенің əр бұрышынан бас көрсетіп жүр. 
Бас көрсетіп деймін-ау,бар жерді жайлап 
алғандай. Сонда ұлықты ұлдарымыз бен 
қылықты қыздарымыздың ауылы алыс 
қалғаны ма?...

Қазақ жетімін жоқтатпаған, жесірін 
жылатпаған халықпыз дейміз. Бірақ, біздің 
ғасырда  обал мен сауап та жоқ болып 
кеткендей. Зейнеткер ардагерлерді ұрып 
кетеміз, шарана-шақалақтарымызды 
қоқыс жəшігінен табамыз.  Осы ма еді 
ұлтшылдығымыз? Қазаққа қазақтың жаны 
ашымаса, кім қорғамақ бізді? Қарға екеш 
қарғалар да бірінің көзін бірі шұқымайды.  
Олардың жанында біз пенде емеспіз 
бе?...

«Алдыңғы дөңгелек қайда тартса, 
соңғы дөңгелек сонда барады»,-дейді. 
Ұрпақ сабақтастығын жалғап, сіздердің 
жүрген жолдарыңызбен жүріп, сіздер 
басқан ізді өкшелеудің орнына кері кетіп 

барамыз. Əлде бұл заманның кері ме?
Қазақтың басынан кешкені аздай, 

енді жерімізді де жалға бермекпіз. 
Жерсіз қандай ел, қандай ұлт болмақ. 
Кезінде осы жер үшін қанша қан 
төгілді. Бабаларымыздың найзасының 
ұшы, білігінің күшімен келген қымбат 
мұрамызды жат қолына берсек, ұлт 
болудан қаларымыз ақиқат қой.

Сіздер - жарқын жүректің 
жарықтарысыздар, қаймағы бұзылмаған 
қалың қазақ қамы үшін  қалам тербеген 
сөз зергерісіздер. Біз содан үлгі аламыз. 
Сіздер уақытында арбасына мініп, 
уақытында кері қайтқан тойға біз жете 
алмай қалмасақ болғаны...

Бұл хатты көзіңіз тірісінде жазсам, 
əрине, ниетімді, сөзімді жауапсыз 
қалдырмас едіңіз. Дегенмен, сіз 
болмасаңыз да осыны оқыған, тыңдаған 
жандар кішкене болса да ұлттық 
өмірімізде түйткіл барын білсе деймін.

Нұржауған Серікова 
«Жаңа ғасыр перзенттері» атынан 

сізге деген  ыстық ықыласы мен 
көңілін жеткізуші 02201- топ

XXI ғасыр жастарының жауап 
хаттары
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«Жайық жауһары» айдарының жауапты тілшісі Аида Хасанова 

Алматы – талай ақынның басын қосқан, небір 
дүлдүлдің атын шығарған бірден-бір ерекше 
қала. Филология, журналистика факультетінің 
студенттері үшін ҚазҰУ қалашығы – қайталанбас 
жастық шағының үлкен қадамдарына бастау 
болатын оқу орны. Ақ Жайыққа арнайы ат 
басын бұрып келген ақын Нұрболат Досжанмен 
кездесу сұхбатын жүргізген болатынмын.

- Сəлеметсіз бе?! Қайырлы күн! Ақ 
Жайыққа қош келдіңіз! Өзіңіз туралы жеке 
ақпараттарынызды айтудан бастасаңыз?

- Мен, Нұрболат Досжан 1994 жылы 25 шілде 
күні Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданында дүниеге 
келдім. Аудандағы мектепті тəмамдаған соң, 
арман қуып Алматығы келіп студент атандым. 
Қазіргі таңда Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
4-курс студентімін. 

- Өзініздің бағындырған жетістіктерінізді 
атап өтсеңіз?

- «Жалын» жастар фестивалінің 
жеңімпазымын. 2013 жылғы «Студенттік көктем» 
байқауында үшінші орын иеленсем, 2014 
жылғы Т.Рымжанов атындағы республикалық 
поэтикалық байқауда Қадыр Мырза Əлі 
атындағы «Поэзия» аталымы бойынша 1-орын, 
Сапарғали Бегалин атындағы «Проза» аталымы 
бойынша 2-ші орын иегерімін. 2015 жылы 
«Аспан күмбезіндегі шырақтар» атты кітабым 
500 данамен жарық көрді.

- Өте тамаша! Сізді алаш жұрты ақын ретінде 
таңып, өз бағасын беріп жатыр. Кітабыңыздың 
тұсаукесерін өткен жылдың желтоқсан айында 
тəуелсіздік қарсынында кесіпсіз. Бұл жаңалықты  
жастар жағы қалай қабыл алды?

- Менің оқырмандарымның тең жартысы 
жастар болғандықтан, үлкен қошеметке ие 
болдым. Үлкендердің батасын алып, кішілерге 
үлгі бола алдым деп ойлаймын. Қазіргі поэзияны  
көбінесе жастар жағы үлкен қызығушылықпен 
оқиды. Мұның өзі əдеби құндылығымыздың 
үлкен қадамға беттеп келе жатқаныдығын 
көрсетсе керек.

- Рахмет. Жалпы сіздің поэзияларыңызды 
оқып шықтым. Өте жоғары деңгейде, ерекше 
талғамда, терең ұйқаста, еркін серпілісте, 
шынайы өмірден алынған көркем образда 
жазылған. Ақын жанын ақын ғана түсінер 

дегендей, «ақын» деген атақты алып жүру 
оңай емес шығар. Бұл тұста сырттай сын-пікір 
айтушылар да табылып жатқан болар?

- Əрине, сын айтылмай, мін түзелмес 
дегендей, үлкендер тарапынан айтылып 
жататын пікірлерге толықтай келісемін. 

- Ақ Жайыққа келіп жатырсыз, қандай 
əсердесіз?

- Өте тамаша, бірақ суықтау екен. Кеше ғана 
Алматыда жұқа киіммен жүрген ем. Бүгін міне, 
тоң киіп алуыма тура келді. Себебі, Жайықтың 
тоңы əлі ерімеген, суық лебі сезіліп-ақ тұр. 
Көктем кеш келсе де адамдары ақ көңіл, биязы, 
адал жандар екенін байқадым. Мына өлеңім  
Жайықтың халқына  рухани дем береді  деп 
ойлаймын.

Мұңаймандар адамдар, мұңаймандар...
Таңңан қалып қояды мұңайғандар.
Күлімсіреп жүріндер аз ғұмырда,
Жүздерінде қалмасын шырай қалмай.
Мұңаймандар, адамдар, мұңаймандар...
Дала, ауа, теңіз де сендерменен,
Ей, адамдар, ешқашан тең келмеген.
Аз ғұмырда күліңдер, жыламаңдар,
Сұлулығын əлемнің, құралған бар.
Сүюге ұмтылындар, талпыныңдар
Мейірімнен өрлейді, ұлы армандар.
Мұнаймандар адамдар, құлпырындар,
Əн қылындар, жаңа бір жыр қылыңдар.
Құдіретті көріндер ашылмаған,
Ей, адамдар, бəріңнің бір қырың бар.
Мұңаймандар, адамдар,
Қуанындар.
Рахмет. Өнеріңіз өрге жүзсін! Кітабыңыздың 

бір данасы қолыма тиер деген үміттемін. Сіздей 
ақыннан сұхбат алғаныма қуаныштымын. 
Махамбет бабамыздың атындағы  
университетімізді көрген екенсіз. Алғысым 
шексіз. Ақындық өнердің ауыр жүгін арқалап 
жүргендіктен, келешекте де қаламыңыз 
мұқалмай, жауһар жырларды жыр сүйер 
қауымға сыйлай беріңіз деп тілек білдіремін.   
Тəуелсіздікті жырлайтын жастар барда жыр көші 
тоқтамасы анық.

Аида Хасанова,
06201-топ студенті

Алатаудан Ақ Жайыққа 
жыр арқалап...

Алашымның ордасы,
Қазағымның хандығы.
Бастау алар көнеден,
Тарихымның қаймағы.

Ордамыз бар айбынды,
Жастарымыз жалынды.
Жиырмасыншы ғасырдың,
Үш жылдығын қамтыды.

Ахметтей бір туар,
Əлихандай даралар.
Ордамызды ту қылды,
Айбыны асқақ ағалар.

Елдігімді ерлеткен,
Ынтымақта тербеткен.
Жекеленген елдікте,
Тəуелсіздік көздеген.

Бес арысым тарихта,
Есімдері сақтала.
Күйе жағылд кенеттен,
Халық жауы боп мына.

Бұл қазағым сыналды,
Отан үшін оқ кешті.
Талай зұлмат кездерде,
От кеудесі қан толды.

Махамбеттей ерлерім,
Елі үшін терледің.
Азаттықты көксеген,
Талай мəрте басұрдың.

Ордамыздың тарихы,
Мəңгілікке сақталды.
Дейінгінің өмірі,
Кейінгіге жатталды.
18.12.15

Алаш Орда

Əрбір адам жарық дүниеге келген 
сəтінде-ақ мейірімді, жүрегі жылы, 
балам-балапаным деп еміреніп 
тұратын жанды көреді. Оны біз - Ана 
деп атаймыз. Осы ана деген қасиетті 
сөзге лүпіл қақпаған жүрек, мөлдіремеген 
жанар жоқ шығар, сірə? Əрбір ана өз 
шаңырағының құламауын, əлдилеген 
сəбиінің жыламауын тілейді. 

Ана-ол тіршіліктің гүлі, əрбір 
отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың 
бағдарлаушысы іспетті. Дүниеде баласыз 
ана болса да, анасыз бала болған емес. 
Себебі бəріміз анадан туып, ананың 
аялы алақанында шуаққа бөленіп өстік, 
сол үшін де дүниедегі барлық жұмыр 
басты пенде ананың алдында қарыздар. 
Қаламы жүйрік жазушы да, данышпан 
ғалым да, ел бастаған көсем де, сөз 
бастаған шешен де ана көкірегінен 
нəр алып өскен. Адам бойындағы 

барлық асыл қасиеттер күннің нұрынан, 
ананың ақ сүтінен дариды. Ана - ұлы 
адам, қасиетті жан. Ана бір қолымен 
бесікті тербетсе, екінші қолымен əлемді 
тербетеді деген. Расымен, анасыз өмірді, 
əлемді елестету мүмкін емес.

Аман боп жүрсең себепкер-Алла,
Адам боп жүрсең себепкер-Ана. 
Адам болып жүруімізге зор үлес 

қосқан, əлемді нұрға бөлеп, шаттығына 
шомылдырып жүрген асылдан да 
ардақты-аналар қауымы, алтыннан 
да салмақты-əжелер, қызғалдақтай 
құлпырған қыздар, ұлағатты 
ұстаздар қауымы Сіздердің шуақ 
шашқан жүздеріңізден күлкі кетпесін, 
айналаңызды нұрға бөлеп, өмірге сəн 
беріп жүре беріңіздер!

Уңайбаева Айслу,
ПиП-11. 1-курс студенті

Асылым – анам

Тəуелсіздік – ұлы ұғым. Сан ғасырлар 
бойы ата-бабаның қанымен келген 
бұл кезең көптің ойында тарих боп 
мəңгі жатталары сөзсіз. Бұл орайда 
тəуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 
наурыздың екінші жұлддызында 
3-жатақханада «Елімнің  бақытын  
тербеткен-тəуелсіздік»интеллектуалдық  
ойыны  болып өтті. Əділ қазылар 
алқасының құрамында тəрбие бөлімінің 
бөлім жетекшісі Альфия Сырымқожақызы, 
студенттік ректор Жусупкалиев Дулат жəне 
Н.Назарбаев атындағы атаулы шəкіртақы 
иегері Төлен Айгерім болды. Бұл сайысты 
ұйымдастыруға атсалысқан  Н.Назарбаев 

атындағы атаулы шəкіртақы иегері 
Жумагулова Гүлайм мен тарих, құқық 
жəне экономика факультетінің студенттік 
деканының орынбасары Каушева Айнур 
болатын. Мұндай интеллектуалды 
ойындардың  көптің көкейіне тəуелсіздік 
ұғымын қалыптастыруға жəне оны көздің 
қарашығындай сақтай білуге  өз септігін 
тигізері сөзсіз.  Сол себепті «Тəуелсіздік» 
ұғымын кеңірек насихаттап, келер ұрпаққа 
мұра етіп қалдырайық, замандас. 

Жумагулова Гулайм,
Н.Назарбаев атындағы шəкіртақы 

иегері

Суда жүзген кеменің ізі қалмайды, 
Қалса да лездік толқындар легі жалмайды, 
Басылса егер тарих бетіне ізгі ізің, 
Дауыл, толқын мəңгі өшіре алмайды, 
Ізсіз қалу адамзат үшін жан қайғы, - деп 

жырлаған қазақтай ұлы халықтың ұрпағын 
тəрбиелеп, артына сансыз шəкірт, мол 
дарын иелерін ерткен ұстаздардың жолы – 
ұлы жол. 

Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын 
дегендей,өткен күнге сағынышпен қарап,мектеп 
қабырғасында жүргенде екінші анамдай болған 
ұстазым жайлы бірер сөз қозғағым келді. Ол жан-
Жанар Дүйсенбіқызы еді. Ауылдың қара сирағына 
қара сөздің қадірін ұғындырып,грамматикасынан 
өмірлік білім берген, ұлағатты ұстаз, аяулы ана, 
асыл жар, қайталанбас тұлға! ЖББ Сырым 
орта мектеп-балабақша кешенінде қоғамға 
қажет шəкірт дайындап, жемісін көріп жүрген 
апайымыздың ұстаздық жолы ұзағынан болғай! 
Оқушы кезімнің соңғы жылында «Полиглот» 
байқауынан ауданнан 1- орын, облыс бойынша 
2-орын иеленгенім ұстазымның ерен еңбегінің 
арқасы деп білемін. «Ұстазы жақсының- ұстамы 
жақсы» деген сөз бар қазақта, мені университет 

қабырғасында жүргенде əдеби қырымнан 
таныған жандарға Жанар Дүйсенбіқызының есімін 
атаудан еш жалыққан емеспін. Əркім жеке бастың 
қамымен кеткен бұл күнде, бар шаруасын бала 
тəрбиесіне алмастырған ұстаз қауымын ұлықтау, 
сыйлау əрбір өсер ұрпаққа бұлтартпас борыш 
болса керек. Қат-қабат тірлігін қайырып қойып, 
үйінде бала, жұмысында жəне бала тəрбиелеген 
қайтпас қажырлы ана, дарынды ұстаздың жолы 
кейінгілерге үлгі болса керек. Бұл жол- əр адамға 
өнеге жол, қайтпас қажыр сыйлайтын, бағыт 
бағдар беретін жол. 

Ұлы Ыбырай, Шоқан, Абайлар бастап «ұлтты 
түзеу – ұрпақты түзеуден, ұрпақты түзеу – ұстазды 
түзеуден басталады» - деп ұлағатын сыйлаған ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлынан қалған ұлы жолды 
басып өткен ұстаздар ерлігі өз алдына бір төбе. 
Ұстаздардың басқалар назар аудара бермейтін 
қасиеттері де мол. Ол асқан адамгершіліктің, 
қайтпас қажырлықтың, қарапайымдылық пен 
əділдіктің, парасаттылықтың эталоны.  Сондықтан 
«адам жанының инженері»атанған Ұстазды 
сыйлай білейік, ұлықтай білейік! 

Қайрат  Саматұлы,
4-курс студенті

Қоғамда жүр, 
жақсы адам!

Елімнің бақытын 
тербеткен - тәуелсіздік
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В каждой шутке есть доля шутки: «Всем, кто говорит: 
«Зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка», 
желаю встретить хирурга, который будет их оперировать со 
словами: «А зачем аккуратно резать и зашивать? Мы же не на 

курсах кройки и шитья!».

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Поскольку дата является 
профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией – выпускникам 
и преподавателям филологических факультетов, учителям русского языка и литературы, 
работникам библиотек, переводчикам и просто ценителям родного языка и литературы, кафедра 
русской филологии нашего университета присоединяется к своим коллегам в праздновании 
этого замечательного дня. Кстати, он празднуется на следующий день после Дня славянской 
письменности и культуры. 

Великие российские поэты и писатели 
оставили нам свое наследие не только в виде 
бессмертных книг, но и бессмертных новых слов.

Русский язык, как и любой другой, это живой 
организм, который развивается, обрастает 
новыми словами, правилами и нормами (хотя 
мы и надеемся, что слово «кофе» никогда 
не станет среднего рода). И многие слова, к 
которым мы привыкли и считаем их давно и 
самостоятельно образовавшимися в русском 
языке, в действительности появились не так 
давно и не сами по себе, а при помощи наших 
поэтов и писателей. Они эти слова придумали, 
а нам они так понравились, что остались в 
русском языке надолго.

 
Михаил Ломоносов
Михаил Васильевич Ломоносов был 

не столько поэтом или писателем, сколько 
ученым-энциклопедистом, который вывел 
на новый уровень целый ряд наук в нашей 
стране. Физика, химия, геология, астрономия, 
инженерное дело, и отдельный вклад в русский 
язык и литературу. Фактически именно им была 

заложена основа того языка, на котором сейчас 
говорим мы с вами. Поэтому неудивительно, 
что благодаря Ломоносову мы используем 
самые разнообразные околонаучные термины. 
«Градусник», «преломление», «равновесие», 
«диаметр», «горизонт», «кислота», «вещество» 
и даже «квадрат» и «минус» были введены в 
русский язык Михаилом Васильевичем. Кто бы 
мог подумать.

Николай Карамзин
Историк, публицист, прозаик, поэт и статский 

советник Николай Карамзин, ведший свою 
деятельность на рубеже XVIII-XIX веков, 
сосредоточил свои усилия на гуманитарных 
науках. Он исследовал возможности русского 
языка, его выразительность. Великий реформатор 
обогатил нашу лексику замечательными 
словами-кальками, аналогов которым ранее 
в нашей стране не существовало, а теперь 
кажется, что они были всегда: «впечатление», 
«влияние», «трогательный», «занимательный», 
«моральный», «эстетический», «сосредоточить», 
«промышленность», «эпоха», «сцена», 
«гармония», «катастрофа», «будущность». 

Крайне впечатляющий набор, не правда ли?
Федор Достоевский
Говорят, что Федор Михайлович 

Достоевский, тоже бывший не прочь поиграть 
со словообразованием и неологизмами, 
очень гордился словом «стушеваться», 
которое придумал сам. Слово получило 
серьезное распространение еще при жизни 
писателя, как и глагол «лимонничать». А слова 
«шлепохвостница», «окраинец», «слепондас» и 
«всечеловеки» не прижились.

Велимир Хлебников
Один из основоположников русского 

футуризма Велимир Хлебников очень любил 
заниматься словотворчеством. Не все из того, 
что он придумывал, прижилось (и очень хорошо 
- слова «крылышкуя» и «лебедиво» своеобразны, 
мягко говоря), но то, что вошло в лексикон 
каждого русскоговорящего человека, тоже в его 
словотворчестве встречалось. Например, слова 
«летчик» и «изнеможденный». 

Иван Панаев
Слово «хлыщ», обозначающее франтоватого 

и легкомысленного молодого человека, ввел 

в широкое обращение писатель Иван Панаев, 
опубликовавший целую серию очерков о хлыщах. 
Но придумал его не он, оно пришло из народной 
среды, но употреблялось очень узко. Как, впрочем, 
и сейчас. А жаль, хорошее слово, ко многим 
нынешним молодым людям подходящее.

Михаил Салтыков-Щедрин
Салтыков-Щедрин был не только великолепным 

сатириком, но и вице-губернатором. Как получалось 
у него сочетать остросоциальные выступления 
с политической деятельностью на территории 
Российской Империи - вопрос отдельный. Главное 
для нас сейчас то, что в рамках своих сатирических 
текстов Михаил Евграфович придумал несколько 
слов, которые уже 150 лет отражают современную 
действительность – «головотяпство» и 
«благоглупость», например.

Достижения кафедры оцениваются, прежде 
всего, успехами его студентов. И показателем 
того является ежегодная республиканская 
предметная олимпиада, в которой приняли 
участие студенты специальности «Филология: 
русский язык». 

В этом году олимпиада по русскому языку 
проходила в Павлодарском государственном 
университете им. С.Торайгырова. Задачи 
олимпиады состояли в том, чтобы повысить 
интерес студентов к выбранной профессии 
филолога, определить уровень их 
подготовки по русскому языку и литературе, 
способствовать совершенствованию учебной и 
исследовательской работы студентов.

ЗКГУ им. М.Утемисова представила 
команда, в которую вошли студентка 4 курса 
Анна Криуля, студентка 4 года Альбина 
Давлетова, студентка 2 курса Камила 
Сукпусунова, руководителем команды 
выступила заведующая кафедрой руссской 
филологии магистр Венера Калиоллина 
Базарбаева..

Программа олимпиады включала задания 
трех туров. I тур – письменное задание по 
русскому языку: лингвистический анализ текста, 

интерпретация языковых единиц, исторический 
комментарий текста - всего 12 заданий по 
русскому языку. Данный этап  оценивался в 
50 баллов. II тур - письменные задания по 
литературе, которые также оценивались в 50 
баллов. Этот тур включал в себя целостный 
анализ поэтического текста, написание эссе, 
посвященного творчеству русских художников 
слова. III тур – домашнее задание: творческий 
конкурс «Визитка» предполагала презентацию 
команды и стилизованное выступление на тему: 
«Язык – это путь цивилизации и культуры…» 
(А.И.Куприн). Этот этап оценивался в 10 
баллов.  

Командное первенство определялось на 
основе суммы баллов, полученных всеми 
членами команды по итогам двух письменных 
туров и последнего, третьего, творческого 
конкурса.

Наша команда, преодолев все три тура, 
заняла призовое третье место. Также команда 
ЗКГУ заняла третье место в творческом 
конкурсе. Обладателем первого места 
стала команда Казахстанского филиала 
Московского государственного университета 
им. М.Ломоносова, второго – Евразийский 

национальный университет им. Л.Гумилева. 
Все участники Республиканской олимпиады 

получили сертификаты. 
-Наши студентки показали очень хорошие 

результаты, если учитывать сложность заданий 
и уровень участников-соперников. Оргаизаторы 
смогли создать все условия для успешной 
работы. Недостатком олимпиады, считаю, было 
то, что не была предусмотрена апелляционная 
комиссия, поэтому работы не показывали 
студентам для анализа ошибок. Тем не менее, 
думаю, что у студентов нашей специальности 
есть все шансы на успешные выступления в 
республиканской олимпиаде в дальнейшем, 
- сказала руководитель команды, зав.каф. 
В.К.Базарбаева.

Студенты и преподаватели кафедры 
принимают активное участие в общественной 
жизни университета и области. В этом году 
впервые за много лет была представлена 
русскоязычная команда на университетском 
Конкурсе Веселых и Находчивых. Как оказалось, 
для молодых и задорных нет языковых границ, 
язык юмора понятен для всех. 

По собственной инициативе студентки 1 
курса организовали свой театр со звучным 
названием «Современник» и уже нашли своего 
зрителя. 

На кафедре проходят Литературные 
вечера, интересно прошла серия вечеров, 
посвященных писателям, поэтам, известных 
узкому кругу любителей русской и казахской 
словесности.  

Нередко студенты филологических 

специальностей, визитной карточкой которых 
является красивая, выразительная речь, 
участвуют в мероприятиях города в качестве 
ведущих.

Одной из главных направлений работы 
кафедры является научная деятельность, 
привлечение в нее студентов. Работа студентки 
3 курса специальности «Русский язык и 
литература» Екатерины Сырицы была удостоена 
диплома III степени и опубликована в 9-ом 
томе сборника статей Международной научной 
конференции «XVI Сатпаевские чтения», 
проходившей в Павлодарском государственном 
университете им. С.Торайгырова. Научный 
доклад «Национально-культурные особенности 
функционирования концепта «черный» в 
русской и казахской лингвокультурах» был 
подготовлен по материалам научной работы 
под руководством научного руководителя к.п.н. 
К.Т.Утегеновой.

-Сфера моей научной деятельности 
касается темы когнитивной лингвистики, о 
которой я рассказываю своим слушателям: 
студентам, школьникам. В частности, в 
прошлом году в нашем университете прошла 
международная научная конференция с 
участием ученых России, Украины. Тема очень 
интересная, она увлекла Екатерину, с которой 
было решено подготовить научную работу, 
«выжимки» из которой и составили доклад. 
На Сатпаевских чтениях в Павлодарском 
госуниверситете был блок филологии, куда 
и была направлена работа, столь достойно 
оцененная, - сказала Карлыга Таскалиевна.

Награда в Олимпийскую копилку и другие достижения «русоведов»
В государственной программе трехъязычия в Казахстане русскому языку отведена 

почетная роль языка межнационального общения. С одной стороны страна, в которой 
живут около ста национальностей, с другой – историческое наследие, где значимое место 
занимает русский язык, русская и русскоязычная литература. С первых дней открытия 
нашего вуза работает, готовя прекрасных специалистов, кафедра русской филологии. 
Возможно, на фоне научных открытий факультетов математической и естественно-научной 
направленности достижения кафедры не столь велики, но гуманитарная роль филологии 
однозначно неоценима.

Слова, которые нам подарили писатели

Между прочим. Слово "Утопия" 
придумал Томас Мор, а "робот" - 
чешский писатель Карел Чапек.
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Изначально состав театра был невелик, но 
постепенно стал пополняться. Если в первом 
спектакле «Солнышко внутри» участвовали 
только студенты кафедры русской филологии, 
то теперь же в театре состав актеров пополнился 
студентами кафедры иностранной филологии и 
даже студентами экономического факультета.

Совсем недавно состоялась премьера 
спектакля «Три красавицы». Это вторая 
постановка театра. Посмотреть комедию 
пришли преподаватели кафедры, студенты 
факультетов филологии, искусства и дизайна, 
а также студенты кафедры биологии. В пьесе 
рассказывается о трех женщинах, которым уже 
за 50, но вера в любовь и счастье не покинула 
их. Ласковая и домашняя Лариса (Алина 
Шеломанова), рассудительная и спокойная 
Инга (Светлана Клименко), темпераментная 
и неугомонная Майя (Алина Аймухамбетова) 
несмотря на свой возраст хотят найти любовь 
и выйти замуж. В процессе поиска подруги 
и теряют свою дружбу, и вновь ее находят, 
переживая и помогая друг другу. 

Вот мнение студентки Алии Аскаровой, 
которая присутствовала на премьере: -Я 
совершенно забыла, что это мои одногруппницы, 
они так профессионально играли! Я пережила 
все моменты вместе с героинями. Я жалела Ингу 
и злилась на Майю, даже хотелось вмешаться в 
процесс, чтобы помочь героиням. Хочу сказать 
спасибо всем, кто участвовал и кто помогал в 
постановке этого спектакля. Я думаю, что все 
мы получили истинное удовольствие от игры 
актеров.

Уважаемые студенты и преподаватели, 
двери нашего театра «Современник» всегда 
открыты для Вас! Приходите на спектакли, 
смотрите, наслаждайтесь, критикуйте, 
участвуйте, но не оставайтесь равнодушными, 
ведь от нас самих зависит то, насколько 
запоминающимися окажутся наши студенческие 
годы!

Алина Аймухамбетова,
группа РЯЛ12

Театр

«От сессии до сессии живут 
студенты весело», 

- гласит студенческая поговорка. Насколько запоминающимися окажутся студенческие 
годы, зависит от нас самих. Этой поговоркой и руководствовались студенты группы РЯЛ-12, 
когда создавали молодежный студенческий театр «Современник». 

Мы не часто задумываемся о том, как 
слова, которые мы используем, возникли, и как 
их значения могли измениться со временем. 
Между тем слова - это вполне себе живые 
существа. Новые слова появляются буквально 
каждый день. Иные не задерживаются в языке, 
а иные остаются.  У слов, как и у людей, есть 
своя история, своя судьба. Они могут иметь 
родственников, богатую родословную, и, 
напротив, быть круглыми сиротами. Слово 
может рассказать нам о своей национальности, 
о своих родителях, о своём происхождении. 
Изучением истории лексики и происхождения 
слов занимается интереснейшая наука - 
этимология.

 
Вокзал

Слово происходит от названия места 
«Vauxhall» - небольшого парка и центра 
развлечений недалеко от Лондона. Русский 
царь, посетивший это место, полюбил его - в 
особенности, железную дорогу. Впоследствии, 
он поручил британским инженерам построить 
небольшую железную дорогу от Санкт-
Петербурга к своей загородной резиденции. 
Одну из станций на этом участке железной 
дороги назвали «Вокзал», и это название 
впоследствии стало русским словом для 
обозначения любой железнодорожной станции.

 

Хулиган

Слово хулиган - английского 
происхождения. По одной из версий, что 
фамилию Houlihan носил когда-то известный 
лондонский буян, доставлявший немало 
хлопот жителям города и полиции. Фамилия 
стала именем нарицательным, а слово 
международным, характеризующим человека, 
грубо нарушающего общественный порядок.

 
Апельсин

До XVI века европейцы вообще никакого 
понятия об апельсинах не имели. Русские - 
тем более. У нас ведь апельсины не растут! А 
потом португальские мореплаватели завезли 
из Китая эти оранжевые вкусные шары. И стали 
торговать ими с соседями. По-голландски 
«яблоко» - appel, а «китайский» - sien. 
Заимствованное из голландского языка слово 
appelsien является переводом французского 
словосочетания Pomme de Chine – «яблоко из 
Китая». 

 
Врач

Известно, что в старину лечили различными 
заговорами и заклинаниями. Древний знахарь 
говорил больному что-нибудь вроде этого: 
«Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в леса 

дремучие...» И бормотал над занедужившим 
разные слова. Слово врач — исконно 
славянское и образовано от слова «вьрати», 
что значит «говорить», «заговаривать». 
Интересно, что от этого же слова происходит 
«врать», которое для наших предков означало 
также «говорить». Выходит, что в древности 
врачи врали? Да, только это слово изначально 
не содержало в себе негативного смысла.

 
Мошенник

Древняя Русь не знала тюркского слова 
«карман», ведь деньги носили тогда в особых 
кошельках - мошнах. От слова «мошна» и 
произведено «мошенник» - специалист по 
кражам из мошон.

 Ресторан

Слово «ресторан» значит по-
французски «укрепляющий». Такое 
название дали в XVIII веке одному из 
парижских трактиров его посетители после 
того, как хозяин заведения Буланже ввел 
в число предлагаемых блюд питательный 
мясной бульон.

 
Небеса

Одна из версий состоит в том, что русское 

слово «небеса» происходит от «не, нет» и 
«беса, бесов» - буквально место, свободное 
от зла/демонов. Однако, другая трактовка, 
вероятно, ближе к истине. В большинстве 
славянских языков есть слова, похожие на 
«небо», и произошли они, по всей вероятности, 
от латинского слова “облако” (nebula).

 
Сланцы

В Советском Союзе известным 
производителем резиновых шлёпанцев 
был завод «Полимер» в городе Сланцы 
Ленинградской области. Многие покупатели 
полагали, что выдавленное на подошвах 
слово «Сланцы» это название обуви. Далее 
слово вошло в активный словарный запас и 
превратилось в синоним слова «шлёпанцы».

 
Галиматья

В конце 17 века французский врач Гали 
Матье лечил своих пациентов шутками.

Он обрел такую популярность, что не стал 
успевать на все визиты и свои целительные 
каламбуры посылал по почте.

Так возникло слово «галиматья», которое в то 
время означало — целительная шутка, каламбур.

Доктор увековечил свое имя, но в настоящее 
время это понятие имеет совершенно иной смысл.

Тор-10 русских слов с интересной этимологией

Великий и могучий

Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Если 
мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет 
стоять. То есть стоят вертикальные предметы, 
а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они 
вроде как горизонтальные, но на столе стоят. 
Теперь положим тарелку в сковородку. Там она 
лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, 
стоят предметы готовые к использованию? Нет, 
вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она 
может стоять, сидеть и лежать. Если в плане 
стояния и лежания она как-то лезет в логику 
«вертикальный-горизонтальный», то сидение 

— это новое свойство. Сидит она на попе. 
Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, 
но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде 
бы должна стоять. Но стоять она не может 
вовсе. Однако, если мы убьем бедную птичку и 
сделаем чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение — атрибут 
живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он 
не живой. Так что, поди ж пойми, что стоит, что 
лежит, а что сидит.

А мы еще удивляемся, что иностранцы 
считают русский язык сложным и сравнивают с 
китайским.

О тонкостях русского языка
Внезапно 

Слова бык и пчела — однокоренные

В произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как бъчела. 
Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного 
индоевропейского звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения 
«реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и 
бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих слов.

Недостаточный глагол

В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у глагола нет 
какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например: победить. Он 
победит, ты победишь, я... победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать 
заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма 
1-го лица единственного числа отсутствует, глагол является «недостаточным».

Тəуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен 
қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін 
Тəуелсіздік күні – ең қастерлі күн. Еліміз тəуелсіздігін 
жариялап, дербес мемлекет ретінде əлемге 
танылды. Елбасының «Қазақстанның тəуелсіздігі 
қазақтарға тартқан тағдырдың сыйы ғана емес, 
өзінің ежелгі жерінде қилы кезеңді бастан кешу 
арқылы қол жеткен өз мемлекттілігін құруға деген 
заңды  құқығы. Бұл  даусыз жəне саяси фактіге ешкім 
күмəн келтірмеуі тиіс», — деп атап көрсетуінде 
үлкен мағына жатыр. 

Тəуелсіз елдің  тарлан ұрпақтары  арқыраған 
Ақжайық бойындағы ақберен  ақын,  дүлдүл,  
дарабоз батыр бабамыз Махамбет Өтемісов 
атындағы киелі шаңырақ - Батыс Қазақстан 
Мемлекеттік университетінің жалынды жастары 
мен кемел оқытушыларыларына Тəуелсіздігіміздің 

25 жылдығына  арналған «БҚМУ көктемі-2016» 
байқауының аясында филология факультеті 
«Елімнің бақытын тербеткен Тəуелсіздік» атты 
мерекелік кешін өткізді. 

Факультет студенттері фестивальді барлық 
талаптарын орындап, өздері ұйымдастырған  
керемет  концерттің  университет қабырғасында 
білім  алып жатқан студент жастарды біріктіріп, 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың басты идеяларын жүзеге 
асыруға жаңа қазақстандық патриотизмге, ұлттық 
толеранттылық пен рухани келісімге тəрбиелеу 
мен ҚР Тəуелсіздігінің 25  жылдығын насихаттау 
мақсатын орындады. 

«Үздік жүргізуші» номинациясына қазақ 
бөлімінің І курс студенті Аманжолов Əнуар мен 
орыс бөлімінің  2-курс студенті  Зинина Юлия 
үміткер  болса, «Эстрадалық  əн»  бағамына қазақ 
бөлімінің ІІ курс студенті Табылдиева Торғын мен 
шет тілі бөлімі студенті Атышыбаева Жұлдыз, 
«Аспапта орындау шебері» номинациясына  
факультет студенттерінен құралған «Нарын» 
ансамблі мен жеке орындауда қазақ бөлімінің ІІ 
курс студенті Жангелді  Ардақ, «Хореография» 
бағамына «Далида» би тобы, «Үздік көркем сөз 
оқу шебері» номинациясына қазақ бөлімінің ІІ курс 
студенті  Шығыров  Асланбек,  «Ерекше жанр» 
бағамымен таңғалдырған «Art danse»  тобы,  
«Үздік  хор»  ұжымына  басым көпшілігі қазақ 

бөлімінің шəкірттерінен  құраған студенттер тобы 
үміткер болды.  

Керемет кештің куəсі болған көрермен қауым 
студенттер өнеріне марқайып,  залды  лық  толтырды. 
Факультет  деканы, ф.ғ.к., доцент  З.Ж. Мүтиев 
байқау шарты бойынша  сахна  төріне  шығып, 
келесі кезекті эстафетаны  физика-математика  
факультетіне табыстады. Факультет атынан  естелік 
сыйлыққа ақын Мұқағали Мақатаевтың «Аманат» 
жыр-жинағын, белгілі əдебиет зерттеушісі Мақсат 
Тəжімұраттың «Кəбиса жыл» зерттеу кітабын сыйға 
тартты. Өрнекті, тағылымы мол  кеш  талантты 
жастардың мəдени, рухани дамуына, білім мен 
тəрбиесінің жетілуіне, шығармашылық өсуіне алып 
келері сөзсіз. 

Райхан Нұржанова, 
02205-топ

ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН
ТЕРБЕТКЕН ТӘУЕЛСІЗДІК
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“Махамбет дауысы” (“Голос Махамбета”- “Makhambet’s voice”) 
қосымшасының жауапты редакторы - Зарина Рахметова (“ФҚТ”, 02305-топ), 

тілшісі-Ақбаян Таймұханова (“ФҚТ”, 02305-топ). 
Ғылыми кеңесші - А.С. Қыдыршаев, “Махамбет” ГЗИ директоры

Жазушының қысқа өмірдерегі. Рахымжан 
Отарбаев 1956 жылы 19 қазанда Атырау 
облысы, Құрманғазы ауданында дүниеге келген. 
1977 жылы Орал педагогикалық институтының 
филология факультетін тəмамдаған. Əр 
жылдары «Қазақ əдебиеті» газетінде, «Жалын» 
журналында, елшілікте қызмет атқарған. 
Маңғыстау облыстық телерадиокомпаниясының 
басшысы, Махамбет атындағы Атырау 
облыстық қазақ драма театрының директоры, 
ҚР Президенті Əкімшілігінде сектор меңгерушісі, 
ҚР Ұлттық академиялық кітапханасының 
Бас директоры боп жұмыс істеген. Қазір 
республикалық «Ақ Жайық kz» журналының 
Бас редакторы. Кітаптары əлемнің бірнеше 
тіліне аударылған. Пьесалары қазақ, қырғыз 

театрларында қойылып жүр. Жазушының əр 
жылдары «Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», 
«Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», 
«Дауысыңды естідім», «Отверженный мир» 
атты прозалық жинақтары жəне таңдамалы 
шығармаларының екі томдығы жарық көрген. 
Қытайдың «Ұлттар» баспасынан қытай, қазақ 
тілінде 2 томдығы, Ресейдің «Художественная 
литература» баспасынан орыс тілінде бір 
томдығы жəне қырғыз тілінде кітаптары 
жарық көрген. Жекелеген шығармалары 
түрік, араб, ағылшын тілдерінде басылған. 
«Бейбарыс сұлтан», «Бас», «Нашақор жайлы 
новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым 
батыр», «Мұстафа Шоқай» сынды пьесалары 
республикалық жəне шетел театрларында 
сахналанған. 

Жазушы Р.Отарбаев – Махамбет 
сыйлығының лауреаты, Халықаралық 
Айтматов академиясының академигі. Атақ-
марапаты: ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
«Парасат» орденінің иегері, Атырау 
қаласының Құрметті азаматы. 

Жазушы драматургке берілген бағалар 
бір шоғыр. Бірері төмендегіше: Рахымжан 
– интелектуальды қазақ прозасының ХХI 
ғасырдағы озық өкілі. (Шыңғыс Айтматов); 
Рахымжанның əр жазғаны жүрекке 
жабар шындық. (Əбдіжəміл Нұрпейісов); 
Рахымжанның əр сөйлемінің өзі сұңқардай 

самғап тұрады. (Ғафу Қайырбеков); 
Рахымжанның шығармаларында қаншама 
кейіпкер болса – соншама қайталанбас ғажайып 
образ бар. (Дулат Исабеков); Қазақ əдебиетінде 
Мүсіреповтің жолын жалғастырған бірден-бір 
жазушы – Рахымжан Отарбаев (Смағұл Елубаев); 
Рахымжан, дархан дарыным, Атыраудай ерке 
арыным. Бірге өткен асау жылдарда, Рухыңның 
күшін таныдым (Мұхтар Шаханов); Əттең, 
уақытынан кеш туды ғой ол. Əйтпесе, қолына 
қалам емес, найза ұстап, астына ақбоз ат мініп 
майданда жүрер еді... (Қуандық Түменбаев). Біз 
Рақымжан ағамен мақтанамыз.

Лəйлі Мақсотова, 
«ҚТƏ» мамандығы, 02402-топ

МерейтойМерейтой

Дархан дарын иесі

Білім ордасы өз түлегімен мақтанады. Биыл 
университет түлегі Рахымжан аға 60 жасқа 
толмақ. Бұл – «Аспан асты, жер үстінде басы 
артық бақ та, сор да жоқ екен. Жаратқан иеміз 
бірінен жұлып алып екіншісіне беріп, жазған  
пендесін ақымақ қып, əуре-сарсаңға түсіретін 
көрінеді. Бар-жоғы сол, - дейтін Рахымжан 
Отарбаев.

Мұхтар ағамен (Шаханов) ұзақ жылдар 
қызметтес болдым ғой. Қырғызстанда 
елшілікте жүрген кездегі бір оқиға əлі күнге 
есімнен кетпейді. Мұхаң – аңғал да жаны 
жомарт адам. Оны ел біледі. Бір күні сол 
кездегі Премьер-министр С.Терещенко 
ресми іссапармен келетін болды. Қырғыз 
жағы қам жасады. Біз де шапқылап жүрміз. 
Қазақ үкіметі басшысы вертолетпен 
Қордайға кеп қонды. Оны қырғыз Премьер-
министрі Абас Жұмағұлов күтіп алды. Ал, 
біз кешігіп қалыппыз. Кешігетін себебіміз – 
Мұхаң: «Сергей Александрович қымызды 
жақсы көреді. Шымкентте өскен. 
Қазақша судай ағып тұр. Əкесін де жақсы 
танимын. Бұл деген бар ғой, тіпті туған 
інімдей», - деп əңгіме өрбітеді. Бішкекке 
іргелес ауылдан бапты, сары қымызды 
алдырсын. Сөйтіп ырғалып жүргенде ал, 
кешікпей көр! Андағайлап шауып Қордайға 
жетейік. Жетсек, екі елдің Премьер-
министрлері жүздесіп, бір қыдыру əңгіме 
айтысып, елшіні тосып қалыпты. Протокол 
бойынша елші оларды тосып алуы 
қажет. Бəрі керісінше. Терещенко Мұхаңа 
сызданып қарады. Өзгесі де салқындау 
амандасты. Сасатын Мұхаң ба: - Қазір 
қымыз ішеміз. Бал татып тұр. Арнайы 
алып келдім, - десін қазақ жағы өзін 

көрші елге бие байлап, қымыз ашыт деп 
жібергендей. - Құй, Рахымжан, тездет! 
Жүргізуші Бисен екеуміз машинаның артқы 
қақпағын ашып жіберсек, көзің жамандық 
көрмесін... Бес литрік пластикалық 
ыдыстың тығыны атылып кетіпті де, бүкіл 
қымыз төгіліпті. Бетінде шөп-шалам, май-
май шүберек, қиқым жүзіп жүр. Мұхаң 
болса, құй да құй деп жанды алып барады. 
Абас Жұмағұлов – парасатты, сабырлы 
адам. - О, кəне, ішейік. Асыл дəм ғой, - 
деп қояды. Жалма-жан бетіндегі қоқымды 
сыпырып, асыл дəмді кесемен көсіп алып 
бір-бірлеп ұсынайын. Төгілген қымыз тесік 
тауып тамшылап жерге де ағып жатыр. 
Тіпті жоғары мəртебелі меймандардың 
біреуінің тамағына қиқым кетіп қала ма, 
деп те жаным шығып барады. - Ішіңіздер. 
Қымыз жетеді. Əкел, ыдысты, өз 
қолыммен құямын. Тағы бір-бір кеседен, - 
деп Мұхаң күмпілдеп қояр емес. Жарылып 
кете жаздадым. - Аға, адамды өлтірейін 
демесең, қойшы енді. Бітті. Құрығанда 
қымыз құрсын! - дедім булығып. - Ой, 
идиот, - деп Мұхаң ештеңе түсінбесе де 
ыңғайға көне берді. - Тарттық ендеше 
Бішкекке! Əй, Мұхам-ай, от пен суға 
қатар салдың-ау, талай.

Редакция бөлімі

Оқыңыз, қызық!Оқыңыз, қызық!

СұхбатСұхбат

Рақымжан ағаны тыңдасақ

Аға, сіз кезінде Исатай мен Махамбет 
туралы роман жазып, артынша 
қолжазбаңызды өртеп жіберіпсіз. 
«Бас» деп аталатын драмаңызды 
Махамбеттің өлмес рухына арнасаңыз 
да, қос батыр туралы салмақты дүние 
жазу сіздің қаламыңызға сұранып тұрған 
секілді...

 - Оның өзіндік сыры бар. Жас кезде 
жазған роман ғой. Кеңес дəуірі. Социалистік 
реализмнің даңғылына түсіп кетіппін. 
Исатай мен Махамбет ұлттық батыр ғой. 
Ал, Жəңгірді надан, иіс алмас ит-шошқа 
деппін. Фатима тоташты көрсеқызар, 
ақылынан тақымы жүйрік біреу деппін. 
Тұқым-жұрағатының бəрі қанаушы, қаскөй 
деппін... Кейін мұрағатқа кірейін... Ескі 
қолжазбаларды қазайын. Өткен дəуірдің 
шаңын жұтайын. Қайран қалдым. Бақсам, 
солай деп жазған жазушы ағаларым да, 
мына мен де надан екенбіз. Əбілқайырдың 
қазаққа сіңірген еңбегін айтпай-ақ қояйық. 
Нұралының жер аударылып, Уфада 
өлгенін айтпай-ақ қояйық. Бөкейдің өзі 
халыққа ұлы жақсылық жасаған бекзада 
екен. 1771 жылы қалмақ үдере көшкен соң 
бос қалған Еділ-Жайық екі өзеннің ортасын 
1801 жылы 11 наурызда Павел Бірінші 
патшадан иелігіне сұрап алмаса,  бұл өңір 
орыс меншігінде қалып қоятын еді. Еділден 
айырылғанымыз өз алдына, Жайықтан 
да көз жазып қалар едік... Баласы Жəңгір 
жəдігер ше? Жастайынан Астрахань 
генерал-губернаторы Андреевскийдің 
үйінде жатып білім алыпты. Орыс, неміс, 
француз, парсы тілін еркін меңгеріпті. 
Қазан университетінің қамқоршысы, əрі 
құрметті профессоры боп сайланыпты. 
Ауық-ауық студенттерге лекция оқыпты. 
Кіші жүз шежіресін жазыпты. 1841 жылы 
Ордадан қазақ даласында тұңғыш рет 
жан-жақты білім беретін мектеп ашыпты. 

Өз қаржысына бала оқытыпты. Озықтарын 
Орынбор, Мəскеу, Санкт-Петербург, 
Прага қалаларына оқуға аттандырыпты. 
П.П.Семенов-Тянь-Шанский жетекшілік 
ететін Санкт-Петербург ботаника 
бағының Ордадан бөлімшесін ашыпты. 
Қарағайдан бастап алуан түрлі бау-бақша, 
көшеттер отырғызыпты. Пошта жүйесін 
іске қосыпты. Казначейство ашыпты. 
Дəріхана салыпты. Ресейден білімді 
дəрігерлер алдырып, шешек, қызылша 
сынды жұқпалы ауруларға қарсы халықты 
ектіріпті... Фатима тоташ қыздардың 
сауат ашу мектебін құрыпты, қолөнер, 
би үйірмелерін ұйымдастырыпты... 
Бұлардың ұлы, қазақтан шыққан тұңғыш 
генерал-лейтенант Ғұбайдолла болса, 
Александр Бірінші ағзамның тұсында 
Балқан соғысының батыры атаныпты. 
Ресей империясының байланыс министрі 
дəрежесіне көтеріліпті. Аты-жөні 
Суворов, Кутузовтармен қатар Кремльдің 
Георгиевский залында алтын əріптермен 
жазылыпты... Осының бəрі Еділ-Жайық 
екі өзеннің арасында ереуілдеткен екі 
тентек ағамның еңбегіне тати ма, жоқ па? 
Татығанда қандай! Ал, мен оны тағы да 
«Хан емессің, қасқырсың» деппін. Обал-
сауапты ұмытыппын. Тоңмойын жазғышқа 
айналыппын. Ал, Елбасы Н.Назарбаев 
өз сөзінде «Хандардың ішіндегі ең 
прогрессивтік хан – Жəңгір хан» деп баға 
берген. Осыдан кейін қолжазбаңды өртемей 
көр! Сол өзім ғайбат айтқан аруақтардың 
алдында боз бие сойып кешірім өтінсем 
де артықтық етпес. Жазылғанына он 
жыл болып республикалық конкурста 
екінші орын алса да ешбір театр қоюға 
тəуекел етпеген «Бас» деген пьесам бар. 
Махамбетке арнаған. Режиссерлер оқып 
көреді де, осының ішінде бір пəле бар, 
магиялық күшке ие деп қашып шығады. 

Өзім де таңмын. Осы аттас романымды 
аяқтадым. Оның ішінде тірі Махамбет жоқ. 
Айқай соғыс жоқ. Бүгінгі күннің пенделік 
тірлігі суреттеледі. Оқиға былайша өрбиді: 
Махамбеттің сүйегін Қаройдан кезінде 
антрополог Ноэль Шаяхметов қазып алған. 
Бас сүйегіне қарап мүсінін жасаған. Хош. 
Сосын Мəскеуге көшетін боп, «Махамбеттің 
бас сүйегін алып қалыңдар» деп талай 
құзырлы мекемелерді жағалаған. Бəрі де 
ат-тонын ала қашқан. Демек, бұ қазаққа 
Махамбеттің ақындығы, атақ-даңқы керек. 
Күйі керек. Ал, бас сүйегі қажет емес. 
Солай ғой. Сөйтіп бас жоғалды. Өзге сүйегі 
бөлек жатқан, ол да жоғалды. Екеуі екі 
жертөледен бөлек-бөлек 14 жылдан соң 
табылды. Міне, біздің ұлы тұлғаға деген 
құрметіміздің түрі. Осыдан соң тəуекел 
етіп бұ қазаққа сеніп өліп көр.

 - Сізді драматург ретінде де 
жақсы білеміз. Осыдан 13 жыл бұрын 
жазылған «Бейбарыс сұлтан» атты 
тарихи драмаңыз М.Əуезов атындағы 
қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрында, сондай-ақ орыс 
театрларында да жиі сахналанып жүр. 
Бұл шығармаңызға қалам тартқан 
кезіңізде алдыңыздан араб əлемінің де 
есігі айқара ашылған шығар.

- «Бейбарыс сұлтан» тарихи драмасын 
жазып болған соң, Египетке жолым түскен. 
Каир мен Александрия қалаларын емін-
еркін араладым. Атақты Ніл өзені бойымен 
саяхат құрдым. Осы екі ұлы шаһардың 
кітапхана қорымен жете таныстым. 
Бейбарыс жайлы жазылған үш мың 
беттік еңбек бар екен. Осы ұлы сұлтан 

салдырған əл-Асхар университетінде 
болдым. 240 мың студент дəріс алады. 
Мешіті қайта салыну үстінде екен. Бір 
қызыл кірпішін қалап алып, ауылға алып 
келдім. Сегіз ғасыр өтсе де міні құрымапты. 
Александрияда болғанымызда, Жерорта 
теңізіне ентелете салынған шеркеш 
Қайтпай сұлтанның қамалын тамашалау 
сəті түсті. Ал, Каирдың «Өлі қаласында» 
120 шеркеш пен беріш руынан шыққан 
сұлтандар əулеті жатыр. Есімдері 
Ақтай, Қоңқабай, Тұманбай, Ақсұңқар, 
Қарасұңқар, ағайынды Қорықпас пен 
Қашпас... Өзіміз ғой. Əттең, жоқтаушысы 
жоқ. Астанадағы М.Горький атындағы 
Мемлекеттік академиялық орыс драма 
театры осыдан бес жыл бұрын бұл тарихи 
драманы көрермендерге ұсынған. Əлі жүріп 
жатыр. Екі жыл бұрын арнайы шақырумен 
Венгрияда гастрольдік сапарда болып 
қайтты. Сол елдің Мемлекеттік хатшысы 
қабылдап, Мəдениет министрі мен 
біздің елшілік үлкен жəрдем көрсеткен. 
Қан тартады ғой, спектакль соңында 
мадиярлар жылап əртістерді жібермей 
тұрып алған. Египеттің ірі баспасы үлкен 
бір томдығымды араб тіліне аударып 
шығарған. «Мысырда шығармасы 
басылған алғашқы қазақ жазушысы 
боласыз» дескен. «Бейбарыс сұлтанды» 
араб тіліне тəржімалаған. Каир сахнасына 
шығарамыз десіп қам жасасқан. Бірақ, 
елде көтеріліс, аласапыран басталып кетті 
де, бəрі жайына қалды. 

Бағила Сағындыққызы
жүргізген сұхбаттан алынды

Бұл қазаққа Махамбеттің атақ-даңқы керек,Бұл қазаққа Махамбеттің атақ-даңқы керек,
ал басы қажет емес… ал басы қажет емес… 
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Одағының мүшесі.

Егер де адам өзгемен тіл табысқыш 
болса, онда ол адаммен жағымды қарым-
қатынас өздігінен бола қалады деген 
тұжырым шықпаса керек-ті. Себебі қарым-
қатынас əр қилы. Белгілі бір əңгіме, диалог, 
пікірталас атаулының нəтижелілігі сол қарым-
қатынастың мейлінше сауатты құрылуына 
байланысты. Мəселен, əңгіменің алғашқы 
мезетінен-ақ өзіндік «тілтабысқыштығымен» 
ортада орынсыздық тудыратын адамдар 
болады. Сондай-ақ, қарым-қатынаста 
жағымды ғана емес, аса тиімді де қызықты 
рет туғыза білер тұлғалар да баршылық. 
Себебі сəтті қарым-қатынас ойға ой 
қосып, тиісті түйін түйіндеуге септеспек, 
ал пікірталастан ақиқат туындамақ. 
Əңгімені жүйелей білуіміздің дұрыстығы 
негізгі мақсатымыздың, ой-жоспарымыздың 
дұрыстығына, қоршаған ортаға қатысты 
нақты сенімді көзқарасымыздың болуына 
байланысты. Байқап көрелікші, төңірегімізде 
бізбен қарым-қатынаста болуға, əңгіме-
дидарымызды қолдауға қабілетті адамдар 
жеткілікті ме? Сіз өзгелерге жағымды леп 
туғызар дидарласушылар қатарында бола 
аласыз ба?

Өмірдегі сан алуан өзге де байланыстар 

секілді дидарласушымен сəтті қарым-
қатынас, ең алдымен, өзара симпатияға 
негізделеді. Ал алғаш реттегі жүздесу 
сəтінде салған жерден қайтарымды жағымды 
ықылас-пейіл қалай туғызуға болады? Белгілі 
бір қарым-қатынаста өзіңді іскери ұстаным 
қалпында ұстай білу турасында ойлану 
қажет пе? Біздіңше, қажет емес, міндетті де! 
Əңгімелесудің ақырғы нəтижесі, осы сəтті 
қаншалықты сауатты үйлестіре білуімізге, 
өзімізді қаншалықты тиісті қалыпта ұстай 
білуімізге бірден-бір байланысты. Бұл – ілгергі 
өзара тиімді қарым-қатынастың кепілі де.

Студент жастарға ұсынған 
айдарымызда қарым-қатынас мəдениетін 
қалыптастырудың ең басты қағидаларын 
өз құрбыларыңыздың талдауы үлгісінде 
беруді жалғастыруды жөн көрдік. Егер 
де сіз əңгімелесу білігінің сан тараулы 
шеберлік шиырларын өз бойыңызға 
жұғысты еткіңіз келсе, біздің кеңеске 
мұқият құлақ қойғайсыз, ұсынылған нұсқау-
бағыттамаларды бойға үйір еткейсіз, 
өзіндік қарым-қатынас тəжірибеңіздің 
үдесінде қолданғайсыз! Іске сəт!

Құрметпен, академик Абат Қыдыршаев

Тұлға білігіТұлға білігі

Қарым-қатынас жасай білеміз бе?

Адамдармен тіл табыса білу немесе 
көпшілдік –адам ғұмырындағы сəттіліктердің 
көбеюіне себепші болатын білік-дағды көзі. 
Əңгімелесушімен қарым-қатынас орната білу, 
оппоненттің ниетін дұрыс бағалау, сөйлеушінің 
жасырын пиғылын дəл ұғыну, сөйлеу сəтіндегі 
«ым-ишаралар тілін» түсіну – осының бəрі өз 
əңгімелесушіңіздің ойы мен сезімін саналы 
ұғыну, өзгенің көңілін өзіңе аударту, тіл табысу 
барысында болуы мүмкін түсінбестік кедергісін 
жеңу, яғни əңгімелесушіңізбен арада туындайтын 
кикілжіңді (дау-дамайды) болдырмаудың, алдын 
алудың жолдары. 

Көпшілдік, тіл табыса білу білігінің 
сырлары, амалдары қарапайым, бірақ 
мұны барлығы қолдана бермейді. Əлемге 
əйгілі Əуезов айтқандай, «шешенің судай 
төгілген, тыңдаушың бордай егілген» 
демекші, əңгімелесуші серігіңізден күткен 
нəтижені көргіңіз келсе, ең алдымен серігіңіздің 
көңілін өзіңізге жəне ортақ əңгімеге аудара 

білгеніңіз жөн. Біздіңше, құрбыңыздың көңілін 
өзіңе аудартатын қағидалар төмендегіше: 
Əңгімелесуші серігіңізге шынайы қызығушылық 
таныту; Жылы жымию – əңгімелесушіге 
ықылас көрсетудің ең қарапайым тəсілі; 
Айтқаныңыз он жерден дұрыс болса да, 
ешкіммен салғыласпау; Өз ойыңызды көркем, 
шұрайлы сөзбен жеткізу; Адамдардың қандай 
қарым-қатынас көрсеткенін қаласаңыз, 
өзіңіз де оларға сондай қарым-қатынаста 
болу; Мəселеге əңгімелесуші серігіңіздің 
пікірі тарапынан қарауға тырысу; Өзгенің 
сізбен қарым-қатынаста болуға ұмтылатын 
ынтасын ояту; Өзгемен сөйлескен кезде 
ашық-жарқын болу.

Қысқасы, қарым-қатынас мəдениетіндегі 
осы іспетті тəжірибелік қағидаларын ескеріп, 
қарым-қатынас барысында қолданып жүрсек, 
тіл табысуда жетістіктерге жетеріміз анық. 

Нəзік Ғазез,
«ФҚТ», 02305-топ

Кішіпейілділік – ұлылық

Мəселенің мəселесі – адамның жүзінде. 
Барша қуаттың ұясы – көз. Қай істің де қозғаушы 
күші жан дүниеміз болса, жанның бейнесі – 
бет, оның ішінде ерекшесі – көз. Ол көңіл-күй 
толқындарын, өзгерістерін мейлінше толық, 
жетік, жан-жақты жеткізетін құдіретті мүше. 
Ойлы сөйлеп, мəнерлі жеткізуде дауыстан соң 
бет-жүз тұрса, ал ол көз арқылы көріктенеді.

Мəселен, адамдардың назарын өзіңізге 
аударғыңыз келсе, ең жақсы əрі шығынсыз, 
ешқандай физикалық ауыртпалық түсірмейтін 
əдіс – күлімдеу. Сізді адамдарға шынайы 
жəне мейірімді күлімдеуден басқа ештеңе де 
баурап ала алмайды. Құрбыңызды көргеніңізге  
шын жүректен қуанышты екеніңізді сөзсіз-ақ  
күлімдеу арқылы жеткізуіңізге болады. Демек, 
адам баласы ақпаратты оппонентінің ауызша 
сөйлеуінен емес, оның жүзіндегі іс-қимылынан 
да алады. Өзіңіздің не туралы айтатыныңызды 

ғана емес, сонымен қатар іс-қимылыңыз, 
жүзіңіздегі мимикаңыз, түріңіз туралы да 
ойлануыңыз қажет. Бұл «адам өз бет-жүзіне 
бетперде киюі қажет» дегенді білдірмейді. 
Адамның іс-қимылынан көп мəлімет алуға 
болады. Алайда күлімдеу адамның сөзіне, іс-
əрекетіне қарағанда, адамның ішкі жан дүниесін 
аша түседі. Егер де ұнамды сұхбатты қаласаңыз, 
соған  ниетіңіз де сəйкес болуы шарт. Мұндай 
кезде «күлімдеу» қажет. Күлімдеу арқылы 
өзіңіздің жəне басқалардың көңіл-күйін көтере 
аласыз. Позитивті эмоция арқылы өз өмірімізді 
де жағымды энергияға толтыра аламыз. 
Айналамызда риза адамдардың болуы біз 
үшін маңызды. Өзгелердің жүзіне күлкі сыйлай 
отыра, ең алдымен, біз өз-өзімізге қуаныш 
сыйлайтынымызды есте ұстайық, құрбылар!

Мөлдір Латифова,
«ФҚТ», 02305-топ

«От сықылды жылы болсын 
жүзіңіз бен сөзіңіз»

Көп сөзден ұял, тек отыр деп жатады. 
«Мəдениеттілік арқылы табысқа жетуге 
болады, тіпті күшпен ештеңе шеше алмаған 
жағдайда да» (Д.Леббок, ағылшын жазушысы). 
Осы тұрғыда ой өрсек, адамның қоршаған 
ортамен, қоғаммен байланысында ерекше рөл 
атқаратын керемет қасиеттерінің бірі – өзін-
өзі ұстау мəдениеттілігі. Мəдениетті адам 
ортада өзін-өзі ұстай білуімен, əдемі сөйлеуімен 
сыйлы болып, басқалардың назарын өзіне 
аудартады. Өзін-өзі ұстау мəдениеті дегеніміз 
– сөйлесіп отырған адамға көңіл бөлу, түсіну, 
сыйлау. Оны түсінуге тырысып қана қоймай, 
оған қалай жағымды əсер қалдырып, көңілін 
көтеруге болатынын,  оның не нəрсе ызасын, 
ренішін туғызатынын сезіне білу керек. Сондай-
ақ, мəдениеттілікке басқа адаммен сөйлесу 

барысында қойылатын шекті жатқызуға 
болады. Өзін-өзі ұстай білетін, мəдениетті 
адам əңгімелесушіні ешқашан шаршатпайды, 
ренжітпейді жəне қазбалағыш болмайды. Сол 
себепті де ол əңгімелесушіге қызықты. Ол 
өзінен сұрамаған жағдайда ескертулер немесе 
кеңестер айтпайды, орынсыз қалжыңдамайды. 
Мұндай қасиетке ие адам өзінің сөзіне өзгенің 
əсерін, көңіл-күйін тез жəне анық байқайды, өзінің 
қателерін мойындайды. Əрине, мəдениеттілікке 
адам жастайынан тəрбиеленеді, ол өмір 
бойына дами береді. Əрбір адам ортада өзін-
өзі ұстау мəдениетіне үйрене алады. Бұған сізге 
адамдардың қалай қарауын қаласаңыз, сіз де 
солай қарауыңыз керектігі дəлел.

Жанар Абдрахманова,
«ФҚТ», 02305-топ

Мәдениеттілік – табыс кепілі

Құрбыларымыздың қолдап-құптауы сөз 
сөйлеуге қисапсыз мүмкіндік тудырады. Ой мен 
сезімімізді тек дауыс арқылы емес, жай ғана бас 
изеп, ым-ишарат көрсету арқылы жеткізуімізге 
болады. Көп жағдайда бұлар əңгімелесушіні 
қолдауда, құптауда қолданылады. Егер 
адамдармен қарым-қатынас жасаудың осы 
əдісі өз орнымен, əрі дұрыс қолданылса, сөз 
əлдеқайда көркем де əсерлі болмақ. Күлімсіреу 
игі ниеттен болмақ. Ол табиғи болып, ішкі 
сезімімізді көрсетуі қажет. Позитивті көңіл күйде 
болу жайлы зерттеулерде мол айтылған. Сіз 
көңілсіз күйде болсаңыз да, ортақ əңгімеге кері 
əсер тигізбеуге тырысу жөн. Ол үшін айтылып 
жатырған сөздерді мұқият тыңдап, бас изеп 
отыру дұрыс. Бұл əдіс – əңгімені əрі қарай 
жалғастырудың ең тиімді жолы. Бір жағынан, 
əңгімелесушіңіздің сөзін бөлмейсіз, екінші 
жағынан, оған көңіл күйіңізді түсінуге мүмкіндік 
бересіз. Əңгімелесу сəтіндегі бас изеу – 
оқулықтан үйренетін нəрсе емес. Күлуді немесе 

ашулануды арнайы үйренген жоқпыз ғой. Дəл 
сол сияқты бас изеу де өздігінен жасалуы қажет. 
Уақыт өте келе, тəжірибе молайып, əлдеқайда 
еркін сөйлейтін боламыз, сонда сезіміңді 
айрықшалап көрсететін ишараттар анағұрлым 
табиғи шығады, əрі олар өзіңнің шын пейілмен, 
сеніммен сөйлеп тұрғаныңды көрсетеді, 
сəйкесінше сөздеріңді мағыналы етеді. 
Шынымен не сезініп тұрғанымыз ең алдымен 
бет-əлпетімізден көрінеді. Бұл жерде ауыздың 
қимылы мен басты қалай ұстағанның да өз 
мəні бар. Адам сөйлемесе де, оның жүзінен 
немқұрайлықты, жиіркену мен абыржығандықты, 
таңғалу мен шаттануды байқауға болады. Бұлар 
сөздермен толықтырылып отырса, көрнекілігі 
артып, сезімге толы болады. Егер бет-жүзіңнен 
ешбір қимыл байқалмаса, шын жүректен сөйлеп 
тұрғаныңа адамдар күмəндануы əбден мүмкін.

Аслан Асқар,
«ФҚТ», 02305-топ

Бас изеу ойлы болса игі

Сөйлеу әдебі сыпайы сөйлеуден 
басталмақ

Сөйлеу мəдениеті өспейінше жоғары ақыл 
мəдениетіне жетуге болмайды. Біздіңше, 
мəдениетті əрі қызықты əңгімелесуші 
болу үшін төмендегідей тəжірибелік білік-
дағдыларды игеру артық етпес: Əңгіменің 
түп төркініне бойлау; Əңгімелесушінің 
ыңғайына көну; Менмендіктен аулақ болу; 
Əңгімелесушінің ұстанымын қабылдау; 
Байланыс аясында қарсыластың мүдделерін 
сақтау; Қызықсыз тақырыпты талқыламау; 
Қызықты тақырыпты ғана талқылау; Баурап 
алу; Түсінікті тілде жəне арнайы термин 
сөздерсіз сөйлесу; Сөздеріңіздің жарқын əрі 
түсінікті болуы; Дидарласу сəтінде кідірістерді 
ескеру, т.б.

 Осы тұста мыналардан аулақ болуға 
кеңес берер едік: Бос сөзге үйір болмау; Өсек 
айтпау; Əріптесіңді сынамау; Əңгімелесуден 
жалыққаныңды сездірмеу; Өзіңізді жоғары 
ұстамау; Өз мəселеңізбен əңгімелесушіні 
жалықтырмау, т.б.

Қоршаған ортамен еш кедергісіз, өзіңізді 
жеңіл əрі ұялмай араласып, сөйлесу үшін де 
əзірлік керек. Ең басты есте ұстайтын мəскле 
– өзіңізді ортада ұстауыңыз əрі қозғайтын 
əңгімеңіздің шынайы болуы. Талқылайтын 
тақырыбыңызды өзіңіз жақсы білуіңіз шарт. 
Егер тақырыпты əңгімелесушіңіз қозғаса, оған 
алдын-ала дайындалыңыз. Əңгімеңіз қызықты 
əрі мағыналы болу үшін өзіңіздің біліктілігіңіз 
бен əзілдесе білуіңізді іске қосыңыз.

Бейтаныс адаммен əңгімені ауа райы, 
өнер, жаңалықтар, спорт сияқты дерексіз 
тақырыптан бастаған жөн. Əңгіме барысында 
екеуіңізге де қызықты тақырып табылары анық. 
Сөз арасында болатын үзілістен қорықпаған 
жөн, ол қалыпты жағдай. Осы жағдайда 
қандай тақырыпта əңгіме өрбітуге болатынын 
ойлануға болады. Əңгімені талқылау 
барысында əңгімелесуші мен өз ойыңыздың 
біржақтылығын анықтап алған жөн. Мəселені 
ушықтырмаған дұрыс. Мəдениетті адам жеке 
өмірі мен өз проблемалары туралы ешқашан 
əңгіме қозғамайды. Ол туралы əңгіме 
қозғалса, «рахмет, бəрі жақсы» деп əңгімені 
басқа арнаға бұруы тиіс.

Өзіңіз анық білмейтін, тек «ұзынқұлақтан» 
естіген əңгімені де талқылау дұрыс емес. 
Ортада талқыланған тақырып бір адамға 
қызықсыз болған жағдайда оны тоқтату 
керек. Ауру адамның жағдайын талқыға салу, 
түс жору, ұзақ сонар монолог айту да дұрыс 
емес. Əңгімелесушінің сөзін бөлу, ескерту 
жасау, сол адам үшін жауап беру де сыпайы 
емес. Отбасы туралы, материалдық жағдайы 
туралы əңгіме өрбіту де дұрыс емес. Өзінің 
жетістіктерімен мақтанған адам да өзіне назар 
аударта алмайды. Ортада сайқымазақтыққа 
салыну да дұрыс емес.

Ұлмекен Ысқақова,
«ФҚТ», 02405-топ

Ақылсыз адамдар сəттілікке сенеді, 
ақылдылар өзіне сенеді. «Жанған от тəнді 
жылытады, жақсы сөз жанды жылытады» 
дегендей, құрбыңмен сөзің жарасу үшін, 
бар зейініңді соған аудару керек. Ал оған 
өзің қызықты сөйлей білуің керек. Бұл ретте 
өзіңе сенімсіздік пен қорқынышты жеңе білу 
аса маңызды. Өзіңе сенімділікті таныту 
үшін сол сенімділікті арттыруға тиістісің. 
Айналаңдағылардың өзіңе берген қолдауы көп 
көмегін тигізеді. Адамдар өзіне сенімді, айтқан 
əр сөзіне жауапты жандармен сөйлескенді 
жөн санайды. Қаншалықты өзіңе сенімді 
болсаң, олар да соншалықты саған сенеді. Тек 
сенімділік қана өзгелермен жағымды сөйлесуге 
рухтандырады. Адам өзінің не қалайтынын 
өзі білмесе, онда ол өз қалауына ешқашан 
жете алмайды. Бұл сенімділікті арттыру үшін 
бірінші кезекте əр істің қолыңнан келетініне 
күмəнің болмауы тиіс. Біздіңше, бұл ретте де 
өз-өзіңе сенімділікті арттыруда төмендегідей 
əдістерді қолдану жөн болар еді: Қандай да бір 
істі жүзеге асыру үшін, іштей қорқыныш сезімі 
болады, яғни əрекет жасауға батылың жетпейді. 

Егер бір қадам алға баспасаң, тəуекелге бара 
алмай, сол күйі шетінде тұра бересің. Көзіңді 
жұм да, ештеңе ойламай, алға бас; Тұйықталып 
қамалуды, айналадан тығылуды доғар. Өз-өзіңді 
іштей кемітіп, төмендетудің қажеті жоқ; Өзіңнің 
көзқарасыңа басқалардың əсерін тигізбеу. 
Əркімнің ішкі түйсігі, ой-санасы болатыны 
секілді, сенің де өз шешімің болатынын естен 
шығарма. Позитивті ойлау. Іштей «Менің 
қолымнан келеді» деген сенімділігің төмендей 
бастағанда, еселей жігеріңді қуаттандыр; Қажет 
кезде «жоқ» деп айта білу. Өзің қаламайтын, 
жайсыздық əкелетін өткен істі еске алмау; 
Өзгелерге орынсыз күдіктенуді жой. Үнемі 
күмəнданып жүру өзіңе де кері əсерін тигізеді; 
«Шегірткеден қорыққан егін екпес» деген, сол 
секілді үрейіңді жеңуге талпынбай, алға қойған 
ісіңді шектеу дұрыс емес екенін естен шығарма.

Қысқасы, əрекет үстіндегі түпкі ойыңды 
тиянақтап алу, ақиқатты білу, айтар сөзіңнің 
қызықты, ақылға қонымды болуын қадағалау 
жөн-ау.

Жансая Ділмұханова,
«ФҚТ», 02305-топ

Сенімділік өзіңнен басталады



1616 №5 (920) 31 мамыр 2016 жыл

 
 
 

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

 
 

  
 

 
 

 

 

Мекен-жайымыз: 090006, Орал қ., Достық даңғылы, 162, тел.: 50-94-45. Біздің сайт: www. wksu.kz, e-mail: orken@wksu.kz 

 

  
 

 
 

 

*** 
Я стояла у самой кромки воды и глядела на 

ровную гладь. Озеро в этой местности было совсем 
маленьким, легко можно было переплыть с одного 
берега на другой, где сейчас пастух пас отару овец. 

Вообще местные смотрели на нас с опаской 
и держались поодаль. Но дети подбегали ближе, 
наблюдали за тем, как мы работаем, собираем 
камыши и копаем арыки. 

О том, что я нахожусь на территории 
Казахстана в городе Акмолинске, я узнала спустя 
несколько дней после приезда. Как объяснили уже 
отбывавшие срок женщины, АЛЖИР, или «двадцать 
шестая точка», был частью знаменитого Карлага, 
ещё одного крупнейшего лагеря, где содержались 
так называемые «враги народа». Маршалы, 
партийные и государственные работники, 
интеллигенция: писатели, врачи, инженеры, - и 
многие другие. Ссылали их по разным нелепым 
обвинениям в Карлаг, а жён, сестёр, матерей, детей 
отправляли в АЛЖИР. 

День выдался изнурительным. Я пыталась 
активно работать, но руки не слушались. Словно 
одеревенели. Желудок, кажется, стёрся уже. Не 
помню, когда в последний раз брала хоть крошку 
в рот. В связи с тем, что лагерь пополнялся 
осужденными, похлёбки на всех не хватало. 
Некоторые, жалея женщин с грудными детьми, и 
вовсе отказывались от еды. Вот оно сострадание, 
вот она человечность. Как бы из нас не пытались 
это вытравить, заставляя выполнять тяжёлую 
мужскую работу и бросая жалкие крошки и помои, 

им это не удавалось. 
В глазах вдруг резко помутнело. Я зажмурилась, 

надеясь, что недомогание пройдёт. Огляделась 
вокруг. Женщины усердно работали. Конвоиры 
стояли чуть дальше. И как всегда маленькие 
ребятишки подкрадывались ближе и с интересом 
следили за нашей работой. 

Глядя на местную детвору, я вспоминала 
своих детей. Как они? Что с ними? Хоть и вышел 
указ о снятии запрета на получение и отправление 
«передачек», обмены письмами, я не могла их 
найти. А где искать-то? Я пыталась переговорить 
с конвоирами и попросить разузнать, но толку не 
было. Они лишь развели руками, мол, это то же 
самое что искать иголку в стоге сена. 

Прошёл уже год… 
Год моего нахождения, заточения и 

существования в этом месте, и я боялась, что за 
этот год всё изменилось. Боялась, что с ними что-
то случилось. А муж? Мой муж, которого я даже 
не увидела. Невинно осужденный за то, чего не 
совершал. Где он? Что с ним? 

И вопрос, который я боялась задать себе. 
Живы ли они? 
Вдруг что-то пролетело рядом со мной и 

плюхнулось на землю. Я непонимающе перевела 
взгляд на это что-то. Им оказался странный 
белый камень продолговатой формы, который 
чуть поблёскивал на солнце. Обратила внимание 
на остальных. Они так же как и я разглядывали 
белые камни, упавшие на землю. Обвела взглядом 
пространство вокруг и заметила, что это та самая 

местная детвора швыряется камнями. 
Мне вдруг стало нехорошо. На глазах 

выступили слёзы. 
А конвоиры, наблюдавшие за их действиями, 

стояли в сторонке и смеялись. 
Да как так можно? Мы ведь такие же люди, как и 

они! Зачем же забрасывать нас камнями? 
Ну и что с того, что мы заключённые, но за что 

мы осуждены? За то, что были просто жёнами, 
матерями и сёстрами? За то, что были верны своим 
мужьям, братьям, отцам и не предали их? За то, что 
были коммунистками, за то, что активно работали 
на партию, служили своей стране? 

За что, скажите? 
Я задрожала так, что даже пришлось 

опуститься на колени. Почти упасть на грязную 
сырую землю. Потянулась к белому камню, 
собираясь отбросить в сторону, чтобы глаза не 
мозолил, но тут ещё несколько приземлились 
рядом со мной. После камня на руках оставалось 
что-то белое. Пахнуло вдруг сыром и молоком, и 
я невольно принюхалась к своей руке, от которой 
сейчас и исходил этот запах. Быть не может! 
Наверное, это игра моего воображения! Откуда 
тут запах сыра и молока? Я лизнула свою руку и 
почувствовала солоноватый вкус. Этот камень так 
странно рассыпался. Что же это? 

Позже, когда мы с женщинами забили этими 
странными на вкус камнями свои карманы 
и вернулись в барак, заключённые казашки 
объяснили нам, что это такое. Это был никакой 
не камень, а сушёный на солнце солёный творог, 
любимое лакомство казахов, именуемое «курт». 

Я тогда расплакалась. Да, расплакалась, 
потому что даже не представляла себе, что местное 
население, которое с опаской глядело на нас, 
на самом-то деле пыталось нам помочь. Они не 
считали нас прокажёнными или врагами. Они нас 
пожалели. 

Позже мы стали частенько находить среди 
камней у озера куски хлеба, завёрнутые в косынку, 
и тот самый, драгоценный «курт». 

***
«КУРТ – ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ» 
О, Господи, да это ведь не камень. 
От него так пахнет молоком. 
И в душе затрепетал надежды пламень, 
А в горле встал ком. 
Так вот что придумали старики! 

Вот за что женщины детьми рисковали! 
Они нас от болезни берегли, 
Они нас от безверия спасали. 
Они поняли, что мы не враги, 
А просто несчастные женщины. 
И чем смогли – помогли, 
Поразив нас своей человечностью. 
Я молча поползла по льду, 
Собирая драгоценные камни. 
Теперь я отвратила от них беду, 
Спасая их от охраны. 
А ночью в холоднейшем бараке, 
На оскверненной палачами земле, 
Я, немка, молилась мусульманскому богу, 
Да ничего не просила себе. 
Я просила старикам здоровья, 
Женщинам-матерям – счастья. 
Особенно я молилась за детей, 
Чтобы они не видели несчастья. 
Я прошла все круги ада, 
Потеряла веру и друзей, 
Но одно я знаю, 
Что только так и надо воспитывать детей. 

(Автор стиха Раиса Голубева. Стих написан на 
основе воспоминаний Гертруды Платайс)

Эта история была написана студенткой 3 курса специальности «математика» физико-
математического факультета Айкерим Аюповой, знакомой читателям газеты «Өркен» 
своими лирическими стихотворениями. В прошлом году группа, в которой она учится, 
проводила мероприятие к Дню памяти жертв политических репрессий. Был изучен большой 
объем материалов по этой сложной и трагичной теме. По словам Айкерим, на нее произвели 
очень сильное впечатление истории тех, кто на себе перенес все тяготы репрессий, под 
воздействием которого родилась история узницы АЛЖИРа Веры. Это небольшое по объему, 
но глубокое по содержанию произведение было опубликовано на российском сайте twi-
lightrussia.ru, где в литературном конкурсе «Во власти строк» завоевало почетное третье 
место. Отрывок повести «Узница» публикуем на странице нашего номера.

Узница 
(отрывок)

30 мая - 30 мая - ДДень памяти жертв политических репрессийень памяти жертв политических репрессий

На традиционном отчетном концерте 
кафедры хореографии и КДР, который был 
посвящен 25-летию независимости Республики 
Казахстан и приурочен к Всемирному дню 
танцев своё искуство  показали танцевальные 
колективы университета. В программу 
отчетного концерта также вошли лучшие 
номера IV Областного конкурса-фестиваля 
среди подростковых танцевальных 
коллективов «Балауса».

30 апреля в Областном казахском 
драматическом театре царил праздник, где 
главными героями были все те, кто влюблен в 
танец. Накануне кафедрой хореографии и КДР 
был проведен IV Областной конкурс-фестиваль 
среди подростковых танцевальных коллективов 
«Балауса», в котором приняло участие 16 
коллективов. Для каждого артиста очень важно 
показать свое искусство. Выйти на сцену и 
порадовать своего зрителя – вот, собственно, 
для чего часами отрабатываются сложные па, 
разучиваются композиции, разрабатываются 
гибкость кисти и сила вытянутых стоп. Все это 
лишь для того, чтобы легко и непринужденно 
прожить на сцене танец, ставший частью жизни.

Фестиваль дает возможность детям 
проявить себя, показать свои успехи, получить 
одобрение близких людей и оценку мастеров 
танцевального искусства. Для кого-то из них танец 
станет делом всей их жизни. Среди участников 
конкурса-фестиваля обязательно окажутся те, 
кто впоследствии поступит в ЗКГУ на факультет 

культуры и искусств. 
-Такие мероприятия являются 

хорошей профориентационной 
агитацией, - рассказывает режиссер 
отчетного концерта, заведующая 
кафедрой хореографии и КДР, кандидат 
искусствоведения Айткалиева 
Карлыгаш Даиргалиевна. – Это и поиск 
юных талантов, для хореографов 
города - возможность на практике 
обменяться опытом с коллегами, 
обрести новые методические знания. 
Ведь танец, как любая другая 
сфера человеческой деятельности, 
развивается, меняется рисунок танца, 
открываются новые видения концепции 

народного, классического танца, все больше 
проникают современные движения, меняется 
пластика. Наши преподаватели поддерживают 
связь со своими выпускниками, которые сейчас 
возглавляют детские коллективы Уральска.

Фестиваль «Балауса», задуманный как 
областное мероприятие, планируется вывести на 
региональный уровень, привлечь коллективы из 
соседних областей. 

Карлыгаш Даиргалиевна, настоящий фанат 
своего дела, умеющий заразить своей любовью к 
танцу студентов, поделилась с читателями газеты 
«Оркен» своими впечатлениями и мыслями. 
Ведь за каждым выступлением ее коллектива 
стоит огромная работа, для зрителей невидимая, 
подогреваемая преданностью делу всей жизни.

Школьный танцевальный кружок в поселке 
Жанаталап Джангалинского района стал 
началом, первой ступенью в большим мире 
танца. Родители, оба учителя математики, кстати, 
выпускники УПИ им. А.С.Пушкина, сумели в своих 
детях разбудить творческое начало. Каждый из них 
нашел увлекательное занятие: сестра музыкант, 
два брата художники, один из братьев занялся 
спортом. После окончания школы юная Карлыгаш 
решила поступать в культпросветучилище на 
отделение хореографии. Ее выбор поддержал 
папа, сказав, что специалисты в области культуры 
необходимы и востребованы. Учась в училище, 
она танцевала в ансамбле «Ак Жайык» при ОЦНТ, 
где балетмейстером была Курамыса Габбасова, 

первый профессиональный 
балетмейстер Уральска. После 
окончания училища Карлыгаш 
Даиргалиевна продолжила учебу в 
педагогическом институте культуры 
им. Аль-Фараби в г. Шымкенте 
на факультете хореографии, 
выбрав направление народного 
танца и постановки. После 
окончания института в 1994 году 
по приглашению ректора института 
культуры им. Даулеткерея 
(ныне факультет культуры и 
искусств ЗКГУ им. М.Утемисова) 
М.Е.Ержанова начинает 
преподавательскую деятельность 
на кафедре хореографии и КДР. Позднее Карлыгаш 
Даиргалиевна защитит кандидатскую диссертацию 
у прославленного Даурена Абирова, профессора, 
народного артиста КазССР, заслуженного деятеля 
искусств КазССР, кандидата искусствоведения.

По мнению Карлыгаш Даиргалиевны, 
восточные танцы имеют особую атмосферу 
праздника. И любимым танцем для нее всегда 
остается казахский народный танец. Красивые 
движения – это отображение красоты жизни 
народа, его ежедневного труда. Танцовщицы 
изображают руками волны бурлящих по весне 
рек, ковыля в бескрайней степи, рисунки танца 
изображают раскрывающиеся бутоны цветов. В 
танце показан быт кочевника: киіз басу, алаша 
тоқу, ұршық еру, жүн түту. Национальные игры 
также нашли отражение в основных движениях 
и ритмике: ат шабыс, садақ ату. Все это и 
многое другое, а также красивая музыка и яркие 
национальные костюмы оживляют сцены из жизни 
казахского аула. 

Для создания танцевального шедевра важен 
талант постановщика, который сумеет создать 
сюжет, распределить роли, найти ту самую музыку, 
подобрать правильные костюмы. А каким талантом 
должен обладать хореограф, чтобы удерживать 
внимание зрителя на протяжении нескольких 
часов, как это было на отчетном концерте кафедры 
хореографии и КДР! Пожалуй, одному человеку 
справиться с такой задачей было бы не под силу. 
В концерте были показаны работы хореографов 
Толкын Амреевой, Алии Кенжетаевой, Жанар 
Муканбетовой, Алмагуль Жумагалиевой, 

концертмейстером по классическому танцу 
выступила Надежда Рассохина.

Концерт был представлен блоками, всего 
32 танца. Концерт открыл блок об истории танца 
– «Богиня танца Терпсихора», о рождении, 
развитии классического танца. Историческими и 
мифическими образами был полон блок казахского 
танца, в котором переплелись образы Томирис и 
Акку, война и мирное время, в завершение был 
исполнен полюбившийся всем танец «Əжемнің 
сандығы». Затем зрители насладились красотой 
национальных танцев народов мира.

Прекрасная композиция «Маншук-батыр» 
была показана в блоке военных танцев. Великая 
Отечественная война стала частью истории 
казахского народа, внесшего свой вклад в общую 
Победу.

Прекрасным подарком для ценителей 
танца стали блоки бального танца и модерна 
(современная хореография).

-Я благодарна всем, кто пришел поддержать нас 
в зрительном зале, и это прежде всего руководство 
университета. Все коллективы выложились на сто 
процентов. Как и было задумано, концерт прошел в 
виде единого спектакля. Мы постарались показать 
жизнь в ее разнообразии и многогранности 
посредством искусства танца, думаю, что у нас 
все получилось! – сказал Карлыгаш Даиргалиевна, 
подводя итог беседе. Нам остается пожелать ей, 
ее коллегам-хореографам, студентам больших 
творческих открытий, неистощимой энергии и 
вдохновения.

Марта ДЖУМАГАЛИЕВА 
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Жизнь в танце


