
Государственны й праздник

Надёжный пьедестал суверенитета
30 августа  вся страна отм ечает день  

Конституции Республики Казахстан. Принятая 
всеобщ им  реф еренд ум ом  в 1995 году, 
Конституция Республики Казахстан обладает 
высшей юридической силой по отношению 
ко всем остальным правовым актам: ни один 
правовой акт, принимаемый в стране не может 
противоречить Основному Закону, приоритет 
имеют нормы Конституции.

О сн о в н о й  закон  пр и зв ан  за кр е п и ть  
конституционный строй и его основы, права 
и свободы человека и гражданина, основы 
организации государства, а также основы  
организации осуществления власти.

В честь празднования Дня Конституции 29 
августа в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялся 
круглый стол на тему «Конституция -  Қазақстан 
Республикасының берік тұғыры», в котором 
приняли участие преподаватели, магистранты 
университета.

Модератор мероприятия, директор департамента 
с т р а т е ги ч е с к о го  р а з в и т и я , к . пол . н . О . В . Ю ров, 
поблагодарил декана факультета истории, экономики 
и права к.э.н. ПИ.Нестеренко, заведующего кафедрой 
правовы х дисциплин Л .С .С ерикову за организацию  
мероприятия.

-Конституция Республики Казахстан явилась плодом 
коллективной воли всего народа суверенного Казахстана,
- обратился со словами к собравшимся О.В.Юров. -  Мы 
должны хранить принципы стабильно, эффективно раз
вивающегося государства.

Со вступительной речью выступил первый проректор,

д . и.н. А .С .Т а см а га м бе то в , позд р а ви в  ко л л е кти в  с 
государственным праздником -  Днем Конституции. С 
докладами выступили К.М.Онгарбаева, доцент кафедры 
правовых дисциплин, к.ю.н. -  «Принципы Конституции 
Республики Казахстан», М.Д.Калменов, преподаватель 
кафедры истории РК, к.и.н.РФ -  «Ата заң -  өркениетті 
мемлекеттің тірегі», ТТ.Шайхиев, доцент кафедры ВС 
и СПД -  «Конституция -  қазақ рухының қайнар көзі», 
Н.Б.Сабыргалиева, преподаватель кафедры правовых 
дисципл ин  -  «Ата заң -  Қазақстанны ң б ейб ітш іл ік  
жолында өркендеу кепілі».

Конституция Республики, обладающая высшей юри
дической силой и стабильностью, вобравшая в себя опыт 
других стран, закрепляющая и регулирующая базовые 
общественные отношения в сфере правового статуса 
личности, институтов гражданского общества, органи
зации государства и функционирования публичной вла
сти, является актом, положившим начало новому этапу 
конституционного развития независимого, суверенного 
государства Казахстан.

-------------------------------------------------------------------------  Абитуриент - 2016 -----------------------------------------------------------------------

Успешно завершила работу приемная комиссия.
С 20 июня по 28 августа проводила работу ежегодно создаваемая приемная комиссия, в состав 

которой вошли 24 технических секретаря, 27 членов Общественной приемной комиссии под 
руководством руководителя центра довузовской подготовки А.С.Аманбаева, его заместителей 
Л.Г.Орловой, А.А.Сундеткалиевой.

П оступали по новы м  п рави лам
Вобязанностьтехническихсекретарей 

входило прием и оформление документов.
В этом году были внесены изменения в 
нормы приема абитуриентов. Для тех, 
кто не прош ел пороговы й уровень , 
бы ла п р е д о с та в л е н а  в о зм о ж н о с ть  
сдать повторно ЕНТ для зачисления в 
высшее учебное заведение на платной 
основе. Такую же возможность имели и 
участники комплексного тестирования.
Этим в о с п о л ь зо в а л и с ь  более 1500 
абитуриентов, сдававших в ЗКПУ

Если и повторное тестирование было 
провалено,абитуриентам предоставили 
возможность быть зачисленными в вуз на 
платной основе по очной форме обучения 
на первы й се м е стр , по о ко н ч а н и и  
которого будет проведено повторное 
ЕНТ или комплексное тестирование. В 
случае не преодоления порогового балла 
по итогам тестирования они подлежат
отчислению. комиссии практически каждому абитуриенту.

Эти и другие вопросы приема в высшие учебные С 23 по 21 июля производился прием документов 
заведения подробно, детально разъясняли в приемной для участия в конкурсе на получение образовательного

Оралдағы «Бірлік-Единство.Іа» 
халықаралық лагеріне 

белсенді жастар қатысты

Данияр чемпион, или 
«Спасибо моей стране, 

которая верила в меня!»

гранта. По итогам конкурса ЗКПУ им. М .Утемисова 
получил 204 гранта, из них 70 грантов по программе 
«Серпін» на 7 педагогических специальностей.

В 2016-2017 учебном  году в ЗКПУ поступили 10 
обладателей знака «Алтын белгі» и два выпускника 
Назарбаев интеллектуальной школы. Это победители 
научных олимпиад, призеры спортивных соревнований, 
со школьной скамьи нацеленные на победу в выбранной 
специальности девушки и юноши.

-В этом году на первый курс университета на очное 
и заочное формы обучения зачислены 1529 студентов,
- рассказал о работе приемной комиссии руководи
тель центра довузовской подготовки А.С.Аманбаев.
- Это очень хороший показатель популярности нашего 
учебного заведения. Освоено 204 гранта, в том числе 13 
среди заочников. Об уровне успешности университета 
говорит тот факт, что мы стали привлекательны для 
лучших из лучш их выпускников школ -  обладателей 
знака «Алтын белгі». Некоторые изменения, внесенные 
в правила приема и зачисления в университет, дали 
дополнительную возможность выпускникам получить 
высшее образование. В числе так называемых условно 
зачисленных -  71 абитуриент. Надеемся, эти ребята 
оправдаю т чаяния своих родителей, приложивш их 
все усилия для учебы  в вузе и, сдав успеш но по 
окончании первого семестра повторно ЕНТ и КТА, станут 
полноправными студентами ЗКПУ.
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«Ғылыми және ғылыми-техникалық 
қызметтің нәтижелерін коммерциялау»
атты дөңгелек үстел
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да 2016 жылдың 25 тамызында «Ғылым қоры» АҚ бастамасы 

бойынша «Ғ ылыми және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерциялау» атты дөңгелек 
үстел өтті.

Іс-шара мақсаттары -  семинарға 
қа ты сқа н д а р ға  «Ғылым қоры» А Қ- 
тың Технологияларды коммерциялау 
орталығының қызметі, функциялары 
және көрсетілетін қызметтері туралы 
баяндау; инновациялық гранттар, оны алу 
механизмдері, басымды бағыттар туралы 
толық ақпарат беру; «Ғылым қоры» АҚ- 
тың гранттары туралы толық ақпарат 
беру; қатысуш ыларға инновациялық 
м е н е д ж м е н т  пен и н н о в а ц и я л ы қ  
компанияларды басқару ерекшеліктері 
мен өзгеш ел іктер і туралы  баяндау. 
Дөңгелек үстел модераторы Ғылыми 
жұмыс және халықаралық байланыстар 
проректоры Имашев ПИ болды.

«Ғылым қоры» АҚ-тың басқосуында 
Т е х н о л о ги я л а р д ы  ко м м е р ц и я л а у  
ортал ы ғы ны ң д и ректоры  Ы сқақов 
Қанат Оспанұлы болды.

О ткры тия ------------------------------------------------------------------------------------

В Доме Ассамблеи народа 
Казахстана 26 августа прошел 
заключительный брифинг проекта 
«Қазақстанның болашағы -  қазақ 
тілінде». Проект, организованный 
Комитетом по развитию языков 
и общественно-политической ра
боты, был проведен в Западно
Казахстанской области с 22 по 26 ав
густа. Мероприятия были направле
ны на пропаганду государственного 
языка среди русскоязычных граждан.

В рамках проекта были привлечены 
коллектив Центра обслуживания населения, 
сотрудники правоохранительных 
органов, прокуратуры ЗКО. В состав 
рабочей группы вошли известные 
политические, общественные деятели, 
ученые и представители местных ис
полнительных органов власти.

На брифинге, куда были приглашены 
представители СМИ области, были под
ведены итоги проекта «Қазақстанның 
болашағы -  қазақ тілінде». В частности 
было сказано, что для развития 
казахского языка должны быть созданы 
условия широкого использования 
во всех сферах жизни общества.
Должна быть внутренняя потребность 
у каждого гражданина республики 
говорить на государственном языке.

Открывая горизонты прошлого
ЗКГУ им. М.Утемисова М инистерством культуры  и спорта РК бы ла вы дана Государственная Лицензия 

1-го класса  по осущ е ствл е н и ю  археол огически х , н а уч н о -р е ста вр а ц и о н н ы х  работ на пам ятниках 
истории и культуры  на всей территории Р еспублики Казахстан. Это дает для студ ентов  и учены х- 
исто р и ко в  ш ирочайш ие возм ож ности  для закл ю чени я  д о го в о р о в  о со в м е стн ы х  археологических 
иссл едованиях с коллегами из ближ него  зарубеж ья. Все это  стало  возм ож ны м  благодаря больш ой 
под готовител ьной  работе преподавателя каф едры  истории РК, ф акультета И стории, эконом ики  и 
права Запад но-Казахстанского  Государственного  университета  им. М .Утемисова, кандидата и стори 
ческих наук РФ Мурата Д абы л ови ча  Калменова.

Находки открывают нам далекую историю человечества, 
в буквальном смысле скрытую под толщей веков. Помимо 
сухих фактов и бесчисленных дат для установления полной 
картины прошлого необходимы знания в области этнографии, 
лингвистики, культуры, географии и многих других наук. 
Ведь мало найти, главное открытие применить и правильно 
установить в сложной и хрупкой системе знаний о далеком 
прошлом.

Мурат Дабы лович еще со времен студенчества  на 
ф акультете истории Каракалпакского государственного 
университета увлечен археологией. Как говорит ученый, 
археология -  самая точная наука, ведь против найденных ар
тефактов, материального доказательства давно прошедших 
дней, не поспоришь.

В копилке археологических работ участие в археологических 
исследованиях на античных памятниках Казахлы Яткан, 
Ташкырман тепе, средневековых поселениях Кырантау кала, 
Гяу ир кала (оазисы древнего Хорезма). В этот период он являлся 
научным сотрудником отдела «Археология» Института истории, 
археологии и этнографии Каракалпакского отдела Академии 
наук Республики Узбекистан. Работая научным сотрудником, 
а затем заведующим отделом «Археология» Мангистауского 
государственного историко-культурного заповедника (г. Актау, 
Республика Казахстан), принимал участие в исследованиях 
в поселении новокаменного века Коскудук 1, погребальном 
комплексе поздней бронзы Улкенкудук, памятниках ранне
железного века Тубежик, Меретсай, Токмак, проводил архе
ологические работы в подземных мечетях средневековья

Султан-епе, Шакпак ата, в городищах средневековья 
Кызылкала, Кетиккала, а также в караван-сараях золо
тоордынского периода Коскудук, Коптам (плато Устюрт, 
полуостров Мангистау (Мангышлак). Результатом стал 
выпуск монографии на казахском и русском языках 
«Маңғыстау жерасты мешіттері/Подземные мечети 
Мангистау» в соавторстве (О.Кошбайулы) в издательстве 
«Орхон» (г.Алматы).

Будучи старшим научным сотрудником Центра истории 
и археологии Западно-Казахстанской области, руководил 
археологическими исследованиями на городище Жайык 
золотоордынского периода в Западно-Казахстанской области.

По окончании прошлого учебного года Мурат Дабылович со 
студентами-историками проводил археологическую практику на 
памятнике Тонкержол -2, расположенном в 25 км к юго-западу 
от Уральска.

Тонкержол -2 представляет собой комплекс погребальных 
памятников, который хронологически охватывает отрезок 
времени от раннежелезного века до новейшего периода. В 
комплекс некрополя входят несколько грунтовых насыпей, так 
называемых курганов, а также кулпытасы второй половины 
XIX - и начала XX вв.

- Мы проводили исследования на кургане, расположенном 
западнее от основных объектов, рассказывает о новом 
археологическом открытии Мурат Дабылович. - Памятник 
представляет собой земляную насыпь диаметром -  12 м, 
высотой -  80 см. После удаления насыпи был обнаружен контур 
погребальной ямы размером 220 на 85 см. После удаления

насыпи с погребальной ямы был обнаружен костяк, над которым 
поперек было уложено несколько деревянных жердей. Скелет 
погребенного - а по предварительному заключению это мужчина 
около 45-50 лет - хорошо сохранен. Нарушением анатомического 
положения является неестественно развернутый череп. Но тут, 
видимо, что называется, постарались грызуны, кости которых 
были обнаружены при зачистке верхнего горизонта площади. 
Здесь же был найден железный топор без топорища. Судя по 
погребальному обряду, а также наличию инвентаря мы делаем 
предварительный вывод, что памятник можно отнести к периоду 
I в. до н.э.- I в.н.э.

Пока ученые определяют ценность данного открытия для 
науки, наши археологи во главе с кандидатом исторических наук 
РФ М.Д.Калменовым ставят новые задачи. Посударственная 
Лицензия 1-го класса, выданная Министерством культуры и 
спорта РК, позволяет осуществлять археологические, научно
реставрационные работы на памятниках истории и культуры 
на территории Республики Казахстан. Кроме этого, у наших 
ученых и студентов открываются перспективы сотрудничества с 
зарубежными коллегами. А это дает возможность поучаствовать 
на археологических раскопках и стать авторами новых 
исторических открытий.

М.ДЖУМАГАЛИЕВА
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Орал қаласында үстіміздегі жылдың 8-9 шілде күндері талантты жастарды анықтау мақсатымен Дельфий ойында- 
рының XII облыстық кезеңі өз жалауын желібіретті.

Батыс Қазақстан облысы жастарының XII ашық Дельфий ойындары Батыс Қазақстан облысы жастар саясаты мәсе- 
лелері басқармасы, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультеті 
және «Ақиқат» пікір-талас орталығы» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйтқы болуымен ұйымдастырылған болатын.

Ақжайық төрінде XII ДЕЛЬФИЙ ОЙЫНДАРЫ
уйымдастырылды

Байқаудың салтанатты ашылу рәсімінде Батыс Қазақстан 
облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының бөлім 
басшысы Құлжанов Данияр Дүкенбайұлы мен М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың мәдениет және өнер факультетінің деканы 
Мейрам Исатаев сөз алып, барша өнерпаздарға сәттілік тіледі. 
Сонымен қатар, осы шарада «Дельфий ойындары-2014» об- 
лыстық, республикалық байқауының жүлдегерлері, сол жылы 
Ресей Федерациясының Орел қаласында өткен халықаралық 
«Дельфий ойындарының» «Халық биі» номинациясы бойынша 
лауреаттары М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің «Арна» би ансамблі, облыстық «Дельфий ойын
дары - 2015» байқауының «Академиялық орындау» номинациясы 
бойынша жеңімпазы Айдана Ажғалиева мен «Эстарадалық ән» 
номинациясының жүлдегері, Шымкент қаласында өткен респу- 
бликалық Ұлттық Дельфий ойындары байқауының лауреаты 
Алтынбек Қанатқалиев, республикалық байқаулардың жеңімпа- 
зы, талантты домбырашы Ақылбек Бектасов, шебер хореограф 
Сұлтан Даутов жетекшілік ететін, ерекше заманауи билерімен 
танылып жүрген «Step ир»би тобы өз өнерлерін ортаға салып, 
байқау қатысушыларын жігерлендіре түсті.

Биылғы байқауға облыс аудандарының өнер мектептері, 
қалалық саз және жалпы білім беретін мектептер, мектеп- 
тен тыс жұмыс орталы ғы ндағы  үй ірм елерд ің  тәрбиеле- 
нушілерімен қатар арнаулы және жоғары оқу орындарының 
студенттері қатысты. 10-25 жас ерекшелігі бойынша байқауға

қатысушылар «Халық әні», «Халық аспаптары: домбыра және 
қобыз», «Академиялық орындау», «Эстрадалық ән», «Халық 
биі», «Фортепиано», «Фотосурет», «Бейнелеу өнері», «Сәндік- 
қолданбалы өнер» номинациялары бойынша екі кезеңнен 
бақтарын сынады.

Өңіріміздегі мәдениет пен өнер саласында Еңбек сіңірген 
қайраткерлер, ғылым кандидаттары, маман-шеберлер сынды 
білікті әділ-қазылардан құралған топ эр номинация бойын
ша жүлдегерлерді анықтап, жеңімпаздарға республикалық 
Ұлттық Дельфий ойындарына жолдама берді. Барлық биылғы 
қатысушылардың байқауға жауапкершілікпен дайындалғаны, 
шараның сапалы өтуіне мүмкіндік берді. Ойынға қатысушылар 
мен олардың жетекшілерінің жазбаша пікірлері осының айғағы 
деп білеміз.

Ия, Дельфийлік ойындары -  бұл бүгінгі заман талабына сәй- 
кес өнер саласында, жас кәсіби шеберлер арасындағы өнердің 
бар түрін біріктіретін кешенді байқау. Ол мәдени мұраны сақтай 
отырып, жас таланттарды тауып, оларды қолдап, өскелең ұр- 
пақтың тұлға ретінде қалыптасуына рухани, эстетикалық тәрбие 
беру, мәдениетаралық диалог пен мәдениеттердің дамуына 
ықпал етуді көздейді.

Ендігі кезекте, облыстық кезеңнің жеңімпаздары Ақжайық 
намысын республикалық деңгейде биік белестерден көрсетеді 
деген сеніміміз мол.

Ақмарал СЕРІКҚАЛИ

Работа

летнее трудоустройство студенте
Вопрос о трудоустройстве студентов всегда является актуальной проблемой. Трудоустройство является не только 

проблемой студентов и выпускников вузов, но и проблемой самих высших учебных заведений. В частности, в последнее 
время выросло количество учебных заведений. В таких условиях необходим постоянный анализ востребованности тех 
или иных специальностей и изменения спроса на них, что позволит университетам менять свою политику.

Лето студенты проводят по-разному. Одни студенты 
стараются не тратить время зря и устраиваются на временную 
работу, и если повезет, то даже по специальности. Есть 
студенты, активно планирующие получить второе образование и 
готовятся. И конечно, среди студентов есть те, кто предпочитает 
отдыхать и путешествовать.

В Казахстане для решения вопроса трудоустройства 
студентов реализуются программы «С дипломом в село!», 
«Молодежная практика», «Молодежный кадровый резерв», 
«Жасыл Ел».

Большое внимание уделяется трудоустройству молодых 
специалистов на селе, поэтому действует программа «С 
дипломом в село!». Молодым специалистам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, культуры и спорта, 
прибывшим для работы в сельские населённые пункты, 
предоставляются все условия и помощь.

В целях приобретения профессионального опыта молодыми 
специалистами, возможности проявить себя и получить в 
дальнейшем место работы, государство также предлагает 
программу «Молодежная практика».

При поддержке партии «Нур Отан» реализуется проект 
«Молодежный кадровый резерв», направленный на выявление, 
отбор, подготовку и воспитание молодых и талантливых 
специалистов.

По инициативе Лидера Нации, Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева была развернута программа по 
трудоустройству молодежи «Жасыл Ел».

Председатель молодёжного крыла «Жас Отан» Нургали 
Каршыгаулы Жолдаскалиев рассказал о проекте «Жасыл Ел»:

- К трудовому отряду «Жасыл Ел» могут вступать все 
желающие, но надо к нам записываться заранее. У нас есть 
договорённости с определёнными компаниями. Учащиеся 
работают для города, благоустройства улиц, посадки и 
ухаживания деревьев, цветов и т.п. Состоит из трех потоков: 
июнь, июль и август. Из местного и республиканского бюджета 
выделяются деньги, заработная плата хорошая, начинается 
от 50 тысяч тенге. Для учащихся «Жасыл Ел» делаются все

условия: выделяются автобусы, одежда. А главное, студент 
работает и зарабатывает деньги в летнее время.

Ресурсный центр по занятости молодёжи занимается 
«Студенческими строительными отрядами», где студенты стро
ят здания, дома и работают во благо города, страны.

Посмотрев и сравнив интернет порталы, опросы, мнения 
специалистов, могу отметить, что на рынке труда все меняется 
стремительно и непредсказуемо. Тем не менее можно отметить, 
что на сегодняшний день к наиболее востребованным и 
распространённым профессиям можно отнести:

• Инженерные специальности, связанные с промышленным 
производством. В нашей стране промышленность развивается, 
поэтому в будущем нужны будут специалисты по этой сфере;

• Маркетинг и продажи. Дело маркетолога - руководить 
системой, ориентированной на производство и удовлетворение 
интересов производителей и потребителей;

• Педагогические специальности всегда востребованы, 
учителя необходимы в любое время;

• Медицина успешно развивается и использует достижения 
в области электроники и биотехнологий. Так что в сферу 
медицины понадобятся соответствующие профессионалы;

• IT и разработчики компьютерного аппаратного обеспече
ния. В современном мире люди чаще пользуются интернетом, 
социальными сетями, чтобы узнать иную информацию. Поэтому 
для рекламы какой-либо фирмы нужны будут «компьютерные 
профессии».

У каждого молодого человек когда-нибудь возникнет вопрос, 
какую выбрать профессию. С этим вопросом я обратилась к 
«главному по выбору профессии» нашего университета, руко
водителю Центра довузовской подготовки Аскару Сайыновичу 
Аманбаеву. На что он ответил:

- Чтобы не ошибиться в своем будущем, надо выбирать 
специальности не для того, чтобы поступить на грант или по 
требованию моды, а по велению сердца, которая по душе 
человеку.

Айша КЕМЕШОВА

Последнее лето детства... Оно наполнено 
волнениями, переживаниями. Первый серьезный 
выбор, который стоит перед выпускником школы, 
определит надолго его жизнь. Конечно, все 
не так категорично, но именно сейчас, когда 
лето уступает место сентябрю, тысячи юно
шей и девушек поступают в вузы, делая пер
вый шаг в мир своей будущей профессии.

Бесценный подарок получили 
абитуриенты в этом году. Стать студентом 
можно с трех раз, и этим смогли правильно 
воспользоваться те, у кого не получилось 
пройти пороговый уровень с первого раза.

Выбор вуза - дело ответственное. И мы 
рады за всех, кто выбрал ЗКГУ им. Махамбета 
Утемисова. Солидный возраст университета
-  а ему в следующем году исполняется 85 лет! -  
является самой надежной гарантией солидного 
образования. Дело лишь за вами, дорогие студенты!

Университет по праву гордится своими 
студентами. Вы -  лучшие! Чемпионы и отлични
ки, красавицы и умники, таланты и изобретатели.
Но даже не это главное. Порой самый скромный 
поступок становится тем самым последним 
штрихом, который определяет характер человека.

Он был возмущен и растерян. В автобусе студент 
стал свидетелем того, как мужчина пытался выкрасть 
сотовый телефон у девушки. Он помог задержать его, 
несмотря на угрозы расправиться с ним, и удерживал, 
пока не приехал отец девушки. «Домашние были бы 
не в восторге от моего «геройства». Всегда просят 
избегать таких ситуаций. Но ведь и по-другому нельзя 
поступить?» - поделился студент своими сомнениями. 
Я попала в очень непростую ситуацию -  оправдать 
поступок значило усомниться в родителях. Сказав 
что-то общее, типа, все хорошо, что хорошо кончается, 
подумалось: молодой человек сделал выбор и 
поступил как мужчина. И что бы ни говорили дома, 
родители воспитали хорошего человека.

В жизни у молодых людей еще будет 
много жизненных развилок, когда нужно будет 
делать выбор. Советчиков будет много, но 
шагать по жизни все-таки придется самому. И 
каким бы привлекателен ни был чужой совет, 
живите в гармонии со своим сердцем.

Удачи!

Среднее образование

Яркие плоды 
сотрудничества

Много лет наша школа сотрудничает с Западно
Казахстанским государственным университетом имени 
Махамбета Утемисова в рамках проекта «Школа-вуз». 
Тесное и плодотворное сотрудничество даёт толчок 
для профессионального роста педагогов, оказывает 
большую помощь для профориентационной работы с 
выпускниками школы. Все запланированнные в 2015
2016 учебном году мероприятия выполнены.

В течение учебного года преподавателями вуза 
проводилась большая профориентационная работа: участие 
на родительских собраниях, встречи со старшеклассниками, 
круглый стол. В школе была проведена ярмарка профессий 
с приглашением представителей университета. Большая 
работа проведена студентами 3 и 4 курсов филологиче
ского факультета, проходившими практику в СОШ №21: 
уроки, классные часы, открытое внеклассное меропри
ятие «Фестиваль дружбы», просмотрены видеофильмы 
с учащ им ися  по пропа ганде  ЗОЖ, проф илактике  
правонарушений, бытового насилия, суицида.

Преподаватель кафедры филологии Нурушева Тамара 
Ивановна приняла участие в торжественных мероприятиях 
1 сентября 2015 г. и 25 мая 2016 г.

У чащ иеся  ш колы  с о гром ны м  у д о в о л ьств и е м  
участвовали в конкурсе ЗКГУ «Жас дарын», призёрами 
стали ученики 10 классов: Егор Кузеняткин, Алибек 
Мартенов, Анна Потапова, Дамир Сабиров. Ученики 
и учителя школы с нетерпением ежегодно ждут этот 
конкурс, подготовка к нему начитается с сентября месяца. 
Учителя школы принимают участие в семинарах, научно
практических конференциях, проводимых на базе ЗКГУ 

В 2016-2017 учебном году мы надеемся на такое же 
плодотворное сотрудничество с вузом. «Необходимо 
создать такие условия, чтобы учителя с энтузиазмом 
подклю чались к исследовательской работе. Ведь, в 
конечном итоге, именно они должны реализовывать все 
многочисленные инновации в образовании, которые 
разрабатываются нашими учёными», - говорит ректор 
А.С.Имангалиев. Преподаватели ЗКГУ могут оказать 
методическую помощь учителям школы при подготовке 
учащихся к конкурсу научных проектов. Переход среднего 
образования на 12-летнее обучение в школах Казахстана 
требует «расширенных знаний учителей», а значит - 
систематического повышения их квалиф икации. На 
базе ЗКГУ возможно проведение курсов повышения 
квалиф икации, семинаров для педагогов школы по 
обновлению содержания образования. Это мечты, которые 
будут воплощены, главное, это сотрудничество!

Гульмира ТАСЕМЕНОВА,
заместитель директора 

по научно- методической работе СОШ №21 г.Уральска.
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Оралда 23-26 шілде аралығында «Бірлік-Единство-kz» халықаралық жастар лагерінің жалауы биыл 6-мәрте 
желбіреді. Қазақстан халқы Ассамблеясы мұрындық болған шараға елімізбен көршілес жатқан Қырғызстан мен 
Ресей Федерациясының 5 облысынан белсенді жастар қатысты. 4 күнге созылған кездесуде олар өз ойларын 
ортаға салып, сарапшылардың кеңесіне құлақ түріп, дәріс алды.

Оралдағы «ЕВрЗВК-ВЗЭҢСТВоУкО»
халықаралық лагеріне белсенді жастар қатысты

Ж а с та р -қо ға м н ы ң  қозғауш ы  күш і. 
Жарқын болашақтың, кемел келешектің 
бүгінгі елшілері. Алға қойған әрбір арман- 
м ақсатты ң аш ы қ аспан аясы нда ғана 
жүзеге асатыны рас. «Бүгінгідей бейбіт 
күнге сан түрлі ұлт пен ұлыстың бірлігі 
арқылы жеттік. Ал оны сақтап қалу жас 
буын үшін ең басты құндылық болуы тиіс»,
- дейді шараға қатысушылар.

Генадий Ш иповских , ҚР Парламенті 
М әж іл іс ін ің  депутаты :

-Қазақта жақсы мақал бар. «Су тасиды,

тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады» 
дейді. Ал енді бұл жерде қандай сұрақ: 
қандай жастар қалады? Біз жастарды 
үйретпесек, татулық, бейбітш ілік өмірге 
баулымасақ, ертеңгі болашағымыз қандай 
болатынын бір Құдай біледі.

Төрт к ү н д ік  ж и ы н д ы  « Ж ұл д ы зд ы  
аспандағы арман» атты бейресми шара 
түйіндеді. Алау айналасында жайғасқан 
жастардың арман-тілегі ортақ. Ол - барша 
халы қ татулы қ пен тү с ін іс т ік  аясында 
өмір сүріп, көгімізде бейбітш ілік туының 
желбіреуі.

А н т о н  Ж е л е з н я к , « Е в р а з и й с к о е  
д в и ж е н и е »  қо з ға л ы с ы н ы ң  а й м а қты қ  
б ө л ім ін ің  ж е т е к ш іс і (Р Ф ,О р ы н б о р  
о б л ы сы ):

- Мен Орал қаласында екінші рет болып 
тұрмын. Осы 3-4 күннің ішінде көптеген дос 
таптым. Арасында қырғызстандық жастар 
да бар. Мақсатымыз ортақ. Ол-халықтар 
арасы ндағы  досты қты  нығайту, көрші 
елдердің салт-дәстүрін, тілі мен ділін және 
мәдениетін таны п-білу. М әселен, өзім 
қазақша бірнеше сөзді үйреніп қалдым. 
Болашақта дамыта түссем деймін.

Е се с ін е , ек і т іл д е  е р к ін  кө с іл ге н

павлодарлық Максим Споткай көпшілікті 
тәнті етті. Р есейд ің  Омбы қаласы нда 
қазақша газет шығарып жүрген жастың 
айтуынша, тіл үйрену үшін талмас талап 
пен ынта-жігер болса жетіп жатыр.

М аксим  С поткай , ҚР К ә с іпо д а қта р  
Ф е д е р а ц и я с ы  ж а с т а р  к е ң е с ін ің  
төрағасы :

- Өзге ұлт үшін қазақша сөйлеу қиын 
емес. Өйткені Қазақстанда тілдік орта бар. 
Сондықтан қай жерде болса да қиын емес, 
методикаға, оқулықтарға қарамай-ақ, егер 
өзінің үлкен мақсаты, арманы болса, оңай 
болады.

Бейбіт елдің тірегі-білімді ұрпақ. Осыған 
орай нақты ұсыныстар ортаға тасталды. 
Мәселен қырғыз елінің жастары келешекте 
мұнайлы өлкедегі өндіріс ошақтарында 
тәжірибе жинауға ниетті. «Болам деген 
баланың бетін қақпа, белін бу» деген өңір 
басшысы олардың жергілікті оқу орнында 
б іл ім  алуы на м үм кінд ік  ж асалаты ны н 
айтты. Бірлікке үндеген жиын Тәуелсіздіктің 
25 ж ы л д ы ғы н а  а р н а л ға н  «Ұлы Д ала 
тұлғалары» атты республикалық жастар 
экспедициясы сапарымен жалғасты.

ОБЛЫСТЫҚ VIII ЖАСТАР ФОРУМЫ БАСТАЛЛЫ
18 тамыз күні Сырым ауданында Батыс Қазақстан облысының VIII 

жастар форумы басталды.

Форумға қатысушы жастарды аудандық ішкі саясат бөлім інің басшысы Исанов 
Ерболат, аудандық мәслихат депутаты Серік Тоқмамбетов , Сырым аудандық жастармен 
жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың басшысы Досжан Тайшиев Сырым шыққан 
төбеден қарсы алды. Өңірдің түкпір-түкпірінен келген жастарға аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Ерболат Исанов Сырым шыққан төбенің тарихымен таныстырды. 
Алаштың аппақ туы алғаш боп тігілген шежірелі Сырым елінің Сырым саябағындағы 
батырдың,дарабоз ақын Қадырдың,Алашорда Үкіметін құрушылардың ескерткіштеріне 
тағзым жасап, гүл шоқтарын қойды.Келген қонақтарға аудандық мәдениет саласының 
қызметкерлері Алашорда Үкіметін құрушы Жаһанша мен Халел Досмұхамедовтердің 
қатысуымен өткен тарихи жағдайды баяндайтын «Екі дос» атты тарихи қойылымын 
тарту етті.

Айжан АМАНГЕЛЬДИНА,
ФҚТ, Фил-21-топ
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Біздерді табыстырған
(ш и

Тамыз айының 1-жұлдызынан бастап 
«Жасыл ел» жастар еңбек жасағының сар- 
баздары болып қоғамдағы көгалдандыру, 

абаттандыру жұмыстарын бастап кеткен 
болатын. Университетіміздің 30 студентінен 

құралған сарбаздар командасы алғашқы 
күннен-ақ үлкен белсенділікпен жұмысқа 
кірісті. Өзімізге берілген нысандарды өз 
уақытында аяқтап, қаламызға сән беріп 

тұрған гүлзарларды арам шөптерден таза- 
лау үйреншікті жұмысымызға айналды.

Дүйсенбі мен жұма күндері аралығындағы жұмыс 
уақытынан бөлек сенбі күндері де қалалық деңгейдегі 

сенбіліктерге бір кісідей ат салысып, үлкен белсен- 
д іл ік таныттық. Таза қала үшін жүргізілген әр сен- 

біліктің өзіндік бір ерекшеліктері болды. Студенттерді 
потриоттыққа, еңбекке баулитын бұл шаралардың 

алдағы уақытта да жалғасатынына сенеміз. 
Жыл сайын оздырылатын «Экологиялық акция»

- таза жағалау, таза орман акциясына да біздің бел- 
сенді жастар өз үлесін қосқан болатын. Сонымен 

қатар «Жасыл ел» еңбек жасақтарының сарбаздары 
табиғаты келісті қалалық жағажайда «Біз бірігіп көп 

істер атқара аламыз...» мерекелік шарасын өткізді.
Іс-шараның негізгі мақсаты-жастардың қоғамдық 

белсенділігін арттырып, олардың бойында зияткер- 
лік, рухани және креативті капиталды қалыптастыру, 

салауатты өмір-салтын насихаттау болатын. Бұл акция 
аясында жастар топқа бөлініп, өз өнерлерін отраға 

салып, спорттық сайыстардан өз бақтарын сынады. 
Шара барысында өңірдің қоғамдық-саяси өмірі- 

не араласып жүрген жастарға семинар-тренингтер 
өткізілді. Шара соңында ЖҚБ төрағасы Әділгерей 
Зулхаров осы шараға белсене қатысқан жастарға 

ризашылығын білдіріп, жастарды арнай дипломдар- 
мен, бағалы сыйлықтармен марапаттады. 

18 тамыз күні Сырым ауданы Жымпиты ауылын- 
да VIII Батыс Қазақстан облысының жастар фору

мы өткен болатын. Делегат ретінде «Жасыл ел» 
жастар еңбек жасағының тамыз айының командирі 

Айнагүл Тәжімұхан мен жасақ сарбазы Жұлдыз 
Қуандық қатысып келді. Жұмыспен бірге қоғам- 

дық өмірді де қатар алып жүрген біздің сарбаздар 
БҚО студенттік құрлыс және жастар еңбек жа- 

сақтарның штабының ұйымдастыруымен өткізіл- 
ген кезекті шараларға да өз үлестерін қосты. 

Студенттік құрлыс және «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақтары сарбаздары арасындағы тоғызқұмалақ, 

шахмат, дойбы ойындарынан сайыс оздырлды. Біздің 
сарбаздар бұл шарада да жүзден жүйрік, мыңнан тұл- 

пар шығып, өз бақтарын сынады. Жүлделі орындар мен 
және бағалы сыйлықтармен бағаланған біздің студент- 

тер бұл жолы да үлкен жетістікке қол жеткізді. Осы бір 
ай уақыт ішінде жұмыста да, қоғамдық өмірде де бірге 

жұмыс атқарған сарбаздар үшін берілген ең үлкен сый 
бұл — БІРЛІК болатын. Біздерді табыстырған — «Жасыл 

ел» бұл - бізге берілген үлкен міндеттер мен толағай 
табыстардың, армандардың ең алғаш баспалдағы.

Айнагүл ТӘЖІМҰХАН,
жасақ командирі

s-----------------------  О лимпиада - 2016 ------------------------- ^

«Ровно 16 лет назад, в 2000 году, когда на Олимпиаде 
в Сиднее стали чемпионами Бекзат Саттарханов  
и Ермахан Ибраимов, я был еще маленьким мальчиком. 
Я завидовал им и начал мечтать о том, чтобы стать 
олимпийским чемпионом. Эта мечта и привела меня 
в спорт. Вот вы видите результат. Если человек по- 
настоящему мечтает, по-настоящему старается, мечта 
исполнится».

Данияр чемпион, или 
«Спасибо моей стране, 

которая верила в меня!»

Казахстанские олимпийцы в этом году в Рио-де-Жанейро 
установили новый рекорд по общему количеству медалей за 
всю историю участия в Олимпиадах. Одним из чемпионов стал 
наш земляк, капитан сборной Казахстана по боксу Данияр 
Елеусинов, который завоевал золотую медаль. В финале в 
весовой категории до 69 килограммов наш боксер победил 
соперника из Узбекистана Шахрама Гиясова и воскликнул 
в радости: «Спасибо моей стране, которая верила в меня!»

Данияр Маратович Елеусинов — казахстанский боксёр- 
любитель, чемпион мира среди любителей 2013 года, 
двукратный чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 годов, ма
стер спорта международного класса. Олимпийский чемпион 
игр 2016 года в Бразилии.

Спортсмен родился в Западно-Казахстанской области, 
Казталовском районе, поселке Березино (Кайынды). Живёт 
и тренируется в Астане под руководством отца — заслужен
ного тренера Елеусинова Марата Талиповича.

В 2013 году стал чемпионом Азии в весе до 69 кг.
Участник Олимпиады 2012 года в Лондоне.
26 октября 2013 года стал чемпионом мира по боксу 

среди любителей в весовой категории до 69 кг, который 
проходил в Алматы, победив в финале боксера из Кубы 
Ариснойдиса Деспанье со счетом 30-27. Через два года 
на чемпионате мира в Дохе завоевал серебро в той же 
весовой категории.

□ Многократный чемпион Казахстана
□ Чемпион мира среди кадетов 2006 года
□ Финалист Чемпионата мира среди молодёжи 2008 

года (Мексика)
□ Чемпион Молодёжных Игр Казахстана 2009 года
□ Чемпион Казахстана 2010 года
□ Чемпион Азиатских Игр в Гуанчжоу 2010 года
□ Победитель олимпийского квалификационного кон

тинентального турнира-2012
□ Победитель Кубка РК-2012.
После Олимпийских игр Данияр вернулся на Родину. 

За победу в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро Данияр 
Елеусинов получил от Президента Нурсултана Назарбаева 
орден «Барыс» 2-ой степени, от Правительства РК — 
чемпионскую премию 250 000 долларов США, от акима 
Астаны Асета Исекешева трёхкомнатную квартиру в столице 
и чёрный внедорожник Toyota Land Cruiser, а министр вну
тренних дел Калмуханбет Касымов произвёл старшего 
инструктора спортивной команды Национальной гвардии 
Елеусинова в лейтенанты с вручением ведомственной медали 
«Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» 
(За вклад в развитие международного сотрудничества»).

В родной Уральск чемпион прибыл со своим отцом 
и наставником Маратом Елеусиновым. Они встретились 
с акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым, который вручил им 
сертификаты на 10 миллионов тенге. Однако спортсмен 
отказался от подарка и перевёл деньги на счет фонда 
«Байтерек» для детей, больных ДЦП. Также в Уральске 
намечается открыть центр бокса имени олимпийского 
чемпиона Данияра Елеусинова в новом Дворце школьников.

П р е з и д е н т  Н у р с у л т а н  Н а з а р б а е в  н а п р а в и л  
поздравительную телеграмму нашему чемпиону Данияру 
Елеусинову:

«Д о с т и гн у т а я  в р езул ь т ат е м н о го л е т н и х  
у п о р н ы х  т р е н и р о в о к , н е у с т а н н о г о  т р уд а  и 
вы сокого маст ерст ва, эта победа, завоеванная  
на м еж дународной  спорт ивной арене, принесла  
безграничную радость всем казахстанцам. Безусловно, 
твоя победа будет способствовать привлечению  
молодежи к этому виду спорта, а также развитию  
стойкости и целеустремленности тысяч молодых 
людей, следивших за состязанием».

Мы гордимся нашим славным земляком, он, как и многие 
герои современности, является ориентиром для молодежи 
нашей Родины.

Айша КЕМЕШОВА,
ФИЛ/п-22
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Үкілі үміт
Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Ж үйрікті дер кезінде танып, тай-құнан кезінен 

баулығанға не жетсін! Тұлпардың шаба жетілері, сұңқардың ұша жетілері мәлім. 
Сұңқар қанаты ұшқанда қатаяды. Құсты қанат ұшырса, ердіталапұшырар. Арман 
-  адамға әркез қанат. Талап -  талмас қанат. Талабы жоқ жас ұлың -  жалыны жоқ 
шоқпен тең. Қуанарлығы, бізді талапшыл талантты жастарымыздың молдығы 
марқайтады.

Біздіңше, Еркеназ Қалижан -  «сөз өнері - өлеңде» деп ұққан талапшыл  
жас. «Жарқыл» атты тұңғыш өлең кітабын (Атырау, 2016) ұсынып та үл- 
герген. Талабына, аяқ алысына сүйсіндік. Шеберді шеге қағысынан таны деген. 
Шеберлікте қашан да шек жоқ. Еркеназға құтты қадам тілелік!

Академик Абат ҚЫДЫРШАЕВ

^ркена^бин еліне еркелеген
Ес білгелі еліткен ертегі -  өлең, 
Қанатымды қатайтты ерте бекем. 
Талбесіктен талпынып түлеп ұшқан 
Еркеназбын - еліне еркелеген.

Сырларымды жеткізер сан қырымнан, 
Алыстатар іргемді мәңгі мұңнан. 
Өлеңдерім -  өзегі өмірімнің 
Тамшы болып төгілген тағдырымнан.

Мен әлі...
Мен әлі гүлденемін!
Қабылдамай өмірдің дүрбелеңін. 
Жанға түскен жарасын жаза алмай 
Жабырқап жүр демегін.

Мен әлі құлпырамын!
Көңілімнің аршылып бұлты қалың. 
Алысқа аттанамын арыстардай 
Тізгіндеп жыр пырағын.

Мен әлі шарықтаймын!
Көкейіме титімдей артпай мұң.
Бой ұсынбас биікті бағындырып 
Әуеде қалықтаймын.

Мен әлі бақ табамын!
Шынайы күлем жиі шаттана мың.
Игі іске толтырып кетем дағы 
Өмірдің ақ парағын.

Боламын мақтанарың!
Санаңда сақта бәрің!!!

Басындырмас бөтенге батылдық тым. 
Өрнектелген өлеңдер оқылмаса 
Көк тиындық құны жоқ ақындықтың.

Қу тірлікке ақындар алданған ба?!
Қолын созар қасқайған заңғарларға. 
Жігерімді жасытып, жалтармадым 
Жанашыр боп жүретін жандар барда.

Санасызға селкілдер сайран сыңар, 
Шынайы жүз жағымсыз жайда аршылар. 
Ұрпағым деп ұмтылар ұлт болмаса 
Ұлтым деген ұрпағың қайдан шығар?!

Есейтеді естіні күндегі егес,
Адасады бағытын білмеген еш. 
Қаншалықты қасиет қонса дағы 
Қара басым халықтан үлкен емес.

Яяули ақ бесігім

ҰлтиМ
Тәңір саған мың мадақ, сыйың басым, 
Сығылмады себепсіз түйір жасым.
Жар боп өтем жырыма жырақтамас 
Туылғаннан некеміз қиылғасын.

Шарпығанда шабыттың өрті терең, 
Толғанамын түндерде шертіп өлең. 
Мінезім де қағытпа, қиырсоқтау 
Ауырғасын ақындық дертіменен.

Қарсы алатын алқынған ақ таңды өзге, 
Сезімталмыз сағыныш сақтар көзге. 
Марқайып та қаламын бірі келіп 
Ақыным деп арқамнан қаққан кезде.

Арнасынан асқанда сұмдық қаным 
Жырларыма ағылар жүрді ықпалым. 
Кейбіріне кесірдей көрінемін 
Шынбайына батқасын шындықтарым.

Тасқынға да, түскенде отқа да сан, 
Таласпай-ақ тұрпайы топтан озам. 
Ақынмын деп асқақтау неге керек 
Жоғын жұрттың жырыңмен жоқтамасаң. 
Жақсылықты жаныма жақын тұттым,

Сағыныш сарқылмайтын соқыр ағын 
Басылмай жиі аңсап отырамын. 
Қасиетіңнен айналайын, туған жер-ай 
Ыстық қой бір уыс құм, топырағың.

Жүрсем де кереметтің несін көріп, 
Сені ғана сүйемін есім кетіп.
Аруана бауырындағы ботадайын 
Мәңгілікке жатайын төсіңді еміп.

Дариға-ай, неткен сұлу, көркем едің, 
Теңеуі табылмайтын ертегі елім.
Жат жерден жанға сая таппағанда 
Емірене өзіңе еркеледім.

Жуымай жарқыраған жанарға мұң, 
Алаңсыз айналама таралған үн. 
Бүгінде мені алысқа жетеледі 
Баурайыңда оянған бала арманым.

Туған жер -  маған биік, тәтті есімің, 
Көркейіп, көбейсінші бақ-несібің. 
Арайы ажарымды аймалаған 
Аяулы, атамекен -  ақ бесігім!!!

Өлшеулі өмір
Жағаласаң жақсының жетегін әр 
Бағаңды бауырың да, бөтен ұғар. 
Өлшеуі бар өмірде өлмейтұғұн 
Әр нәрсенің өзіндік өтеуі бар.

Дарыта алмай даңғаза дауылға әлің, 
Жадыңдағы жоғалтып жалынды әнін. 
Кей адамдар алдына аңғалдықпен 
Асығыстау аттайды адымдарын.

Қаталдыққа қамқорлық құрбан бүгін, 
Бөлек еді жайымыз жылдар бұрын. 
Түсінейік, бойламай таяздыққа 
Тәңір бәрін бақылап тұрғандығын.

Шалдықпайық шапағат шаққа қараң,

Азаймасын абырой тапқан адам. 
Арманына адаспай жолығады 
Ала жібін ешкімнің аттамаған.

Алшаң басты ағаттық арада сан, 
Жүректегі жазылар жара қашан?! 
Қиянатты жасама, қандастарың 
Қиындықта қалғанын қаламасаң.

Қайшы келмей Жаратқан жарлығына, 
Өксімейік өмірдің сәл мұңына. 
Алма-кезек асырған амалдардың 
Басымызға түседі барлығы да.

Жабығады жаманға желікпелер, 
Көркем ісің жаныңды көрікті етер. 
Біздер мына дөңгелек дүниенің 
Кейіпкері ғанамыз келіп кетер.

Даңғойлық та пендеге дұшпан ірі, 
Сарқылмасын намыстың күшті ағыны. 
Ойланайық, онсызда осы өмірдің 
Қамшы сабы секілді қысқалығы.

Жүруі хақ жағымсыз жайдың қатар, 
Кейде қонып қуаныш қайғыңды алар. 
Айналаңа асырған амалыңмен 
Ақыреттік орының айқындалар.

Тірлік кешіп шариғат мақұл деген, 
Иманға бас ұрайық батыл, бекем. 
Артымызға шынайы алаңдасақ 
Алдымызды аңдайық ақылменен.

ШәңіріМнің тартуи
Сүйретіліп сорыммен қатар бағым 
Алға асығып барады ақ арманым. 
Құдайымның құрсаусыз құдіреті 
Тіршіліктің тұрғыны атанғаным.

Жайбырақат жантайсам жай ғұмырда 
Жүзе алам ба ақиқат айдынында?! 
Қайратымды қайрайтын қамшы көрем 
Қоршап алар бір кезгі қайғы, мұң да.

Жамылмасам кейде аяз мұң төсегін, 
Сұралмаса өзіндік күнде есебім. 
Қиындыққа бойламай қуаныштың 
Қандай құнды боларын білмес едім.

Тарту деген бақты кеп төкпелеу ме?! 
Жазмышымды жайым не жек көрерге?! 
Азғантай-ақ соқпаққа соғылдым деп 
Жөнім де жоқ өмірге өкпелеуге.

Орын тауып тұғырлы биіктерден, 
Сыйластығын сезініп сүйікті елден. 
Мен Тәңірге қалайша табынбайын 
Талабымды таудай қып үйіп берген.

Іліктірмей ібіліс қармағына, 
Алшақтатпай аяулы арлы атына. 
Маңдайыма бұйырған барлығы үшін 
Тәубе етемін теңдессіз Аллахыма.

Тұншықтырмай түнекке таң сұлбасын, 
Өнегеміз өлмесін сансыз ғасыр. 
Тағылымы тарихқа татитұғұн 
Тәңірімнің тартуы таусылмасын.

Өмірім-ай нелермен өлшенеді, 
Толғануға тірліктің мол себебі. 
Тәңірімнің тартуы -  егер де елім 
Тәңірінің тартуы көрсе мені!

Шүндерім
Жүрегімнен ұшырар жыр ұшқынын 
Тамылжыған түндерім -  тыныштығым.
Құшағында тербеген туындылар 
Талайға туыс бүгін.

Тал бойымды тулатқан тасып ағын 
Жолдарында жалғанның жасымадым.
Түйгенімді қағазға түсіретін 
Түндерге асығамын.

Жақсылығым -  жырымнан шыншыл көрер 
Кереметтей күш алса құр сүлделер.
Түнді сүйем тереңдеп ой түбіне 
Танымас тылсымға ерер.

Ай жүзінен арайлы нұр көрінген 
Кештерім-ай бір жылап, бірде күлген.
Тәңірім өлеңіме өмір берер 
Айырма түндерімнен.
Қауышатын келешек күндеріммен...

Еркеназ ҚАЛИЖАН,
филология факультетінің I курс студенті, 

«ФҚТ» мамандығы

«Журналист» («Journalist») жаршысының жауапты  
редакт оры  -  М ө л д ір  Л а ти ф о в а , «ФҚТ», 02405- 
т оп. К е ң е с ш іс і -  А  .С. Қ ы д ы р ш а е в , Қ а за қст а н  
Республикасы Ж урналистер Одағының мүшесі.
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(Голос Махамбета - Makhambet’s voice)

Ғалымдар серке секілді: қай жаққа бастаса да, тура жолға бастайды.
Жүсіп Баласағұни

Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес.
Абай j

-------------------------  Исатайтану ------------------------------------------------------------------------------

Жаңабек ЖАҚСЫҒАЛИЕВ,
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты

ИСАТАЙ БАТЫР ЖӘҢГІРДІЕМЕС,
«ХАН ОРДАСЫН» СЫЙЛАДЫ

Сіз Исатай-Махамбет бастаған қозғалыстың шырқау шегі болып табылатын, нақтырақ 
айтсақ, «көтерілісшілер Жасқұстағы Жәңгір хан ордасын қоршап тұрып, неге шаппады?» 
деген мәселеде тың пікір айтып жүрсіз. Шынында да, бұл жерде не сыр бар?

Жасқұстағы ордасында «шыбын жанын шүберекке түйген» Жәңгір ханды қос батырдың 
қоршауға алған күндері тарихи әдебиетте жақсы баяндалған. Махамбеттің «Эй, Махамбет, 
жолдасым!» атты монологында:

«... Ауыр әскер қол ертіп,
Жасқұсқа барып кіргенде,
Арыстандай ақырған,
Айбатыма шыдамай,
Хан баласы жылады-ай,
«Жанымды қи» деп сұрады-ай.
Ақкөңіл, аңқау жүрекпен,
Беремін деп мен тұрдым.
Көк бедеуді бауырлап,
Шабамын деп сен тұрдың.
Исатай басшы білсін деп,
Ауыр әскер қол тұрды», - деп сол күндерді әсерлі бейнелеп, 

бүгінгідей көз алдымызға алып келеді.
Соңғы кезге дейін тарихнамада негізінен үстем болып келген 

көзқарас -  старшын Исатайдың Жәңгір ханға сеніп, аңғалдыққа 
ұрынып, кейін бұл әрекетіне өкініп, опық жегендігіне жоғарыдағы 
жыр жолдары дәйек болып жүр. Аталған тақырыпқа зерттеушілік 
ғұмы ры н арнаған белгіл і махамбеттануш ы  Б. Аманшин: 
«Орданың іргесін түріп қойып, шауып алуға дөбі келіп-ақ тұрған 
шақ еді. Бірақ Жәңгір ханмен әлі де болса ымыраға келем бе 
деген, оны ақиқат жолына түсірем бе деген дәмесінен қайтпаған 
Исатай қасындағы Махамбет, Үбі, Таңатар, Қабыланбай құсаған 
ең жақын серіктерінің де сөзін тыңдамайды. Орданы шаппай 
тұрып алады да, алтын уақытын текке жібереді»,-дейді. 

Жырдың жалғасы төмендегідей:
«Қырық бір жасқа келгенде,
Өз дегенім болмаса,
Өзгенің тілін алмаған,
Кісі ақылы қонбаған,
Қанша айтсаң да болмадым,
Сөзіңе құлақ салмадым.
Бұрала біткен емендей,
Қисық туған сорлы ағаң.
Хан сөзіне сенгенім,
Он күн срок бергенім.
Әскерімді таратып,
Он бір күнге қаратып,
Бекетай құмға келгенім...».
Махамбетке сенсек, сөз жоқ, Исатай қарсы беттің мәймөңке 

сөзіне иланған. Мәселеге бұлай келу шынымен де батырдың 
аңғалдыққа ұрынғандығын аңғартқандай. Көп сауалдың жауа- 
бын Исатайдың атынан айтылған Махамбеттің осы өлеңімен 
де жылы жауып қоюға болар еді. Бірақ, біздіңше, бұл жерде бір 
терең сыр жатқандай болады да тұрады. Арыстандай ақырған 
батырдың «жібектей жұмсақ» бола қалғаны мүлде түсініксіз. 
«Халық қаһарланса, хан тағынан таяды» деген күн жақын- 
дап келген сәтте Исатай батырдың жүрек түкпірінде қандай 
құпия сақтағанын болжап, дөп басу өте қиын. Осыған дейін 
Қарауылқожа, Балқы, т.б. билердің ауылдарын ойланбастан 
ойрандаған батыр хан ордасын шабуға келгенде жан серігі 
Махамбеттің де ақылына құлақ аспады. Қалай болғанда да 
Исатай ұғымында хан ордасын тас-талқан ету соншалықты оңай 
шешім болмағанға ұқсайды.

Сіз сонда Исатай батыр Жәңгірді емес, «хан ордасы» атты 
қасиетті ұғымды сыйлады демексіз бе?

Иә, дәл солай. Дауылпаз ақын інісі Махамбет «теңіздей те- 
рең ақылдым, тебіренбес ауыр мінездім» деп сүйсіне жырлаған 
батыр ағасы Исатайдың бұл шешімі соңғы жылдарға дейін зерт- 
теушілердің ойын сан-саққа жүгіртіп келді. Саяси ұстанымы мен 
азаматтық көзқарастары бір-бірінен еш ажырағысыз көрінетін 
қос батырдың негізгі мәселенің шешуші сәтінде екі түрлі бағыт 
ұстануы, олардың түпкі мақсаты бір болғанымен, оған жетудің

жолдарын әрқайсысы өзінше түсінгенін аңғартады. Біз бұл 
жерде «Махамбеттікі қате, Исатайдікі дұрыс еді» деген ойды 
оқырман санасына тықпалап, екі тұлғаны шендестіріп, шешуші 
сәттегі «ең мықтысы» кім болғандығын іздеуден аулақпыз, мақ- 
сат -  батырды шын мәнінде бөгеген қандай күш, осы тұрғыда 
шындыққа, ақиқатқа жақындау.

Исатайдың хатшысы болған Шөректің ұлы Ығылманның 
д астан ы н д а  да ж о ға ры д ағы  ж айт қай тал а н ад ы . Осы 
деректерге иек артқан А.Мәметұлы Исатайдың «аңғалдығына», 
Махамбеттің «сұңғылалығына» бірнеше мәрте назар аударса, 
Х.Досмұхамедұлы: «Өтемісұлы Махамбет бас болып бір бөлек 
адам бітімнің керегі жоқ деп, орданы тез шабу керек деп зарласа 
да, Исатай біт імді мақұлдайды. Ханнан  халықтың тілегін 
сұрайды», - дейді.

Исатай тарихын мұрағат деректері негізінде індете зерттеген 
орынборлық тарихшы А.Рязанов «Исатай Тайманов көтерілісі» 
атты еңбегінде Исатайдың мүлдем қимылсыз қалуы түсініксіз 
жай болғанын, батырдың хан ордасына қарсы ешбір батыл 
әрекет істемегенін былай қойғанда, қолында толық мүмкіндігі 
бола тұра, тіпті олардың сыртқы өмірмен байланысын үзіп 
тастамағаны өте таңғаларлық екенін атап көрсеткен еді. Ол 
сол мезеттегі Тайманұлының саяси ұстанымын: «Исатайдың 
іс-қимыл әрекетіне қарағанда, оған 2-3 мыңдық жігіттермен 
хан ордасын талқандау түкке де тұрмайтын еді. Ендеше 
оның ашық күреспен орданы алу ниеті болған емес. Оны 
қолдайтын старшындардың көпшілігі Жәңгір ханды жоюды 
көздеген жоқ. Олар ханға қасында отырған барлық би- 
кеңесшілерін алмастырып, сұлтандарды, әсіресе Балқы би мен 
Қарауылқожаны қызметінен аластатып, олардың орнына Исатай 
жағындағы адамдарды тағайындатамыз деп ойлады. Сөйтіп, 
олардың көздегені -  билік қайтадан рулық старшындардың 
қолына көшсе, сол арқылы Жәңгір ханның өктемдігі шектеледі, 
одан әрі халық мүддесі қорғалады деген ой-тұғын», - деп сурет- 
тейді. Мұнан әрі А.Рязанов, бір сөзбен айтқанда, Исатай батыр 
мен оны жақтаушылары ұлттық автономияны жүзеге асыруға 
талпыныс жасады деген қорытындыға келеді.

Б ізд іңш е, им перияны ң көтер іл ісш іл ер ге  қарсы  ұзақ 
уақыт қимылсыз қалып, жазалаушы әскердің Ордаға келмеуі 
«исатайшылардың» сенімді қимылдауына жол ашады. «Алдағы 
күндерде де саяси үдерістер дәл осы бағытта жылжиды» деп 
ойлаған батыр «хандықтағы саяси өмірге бірте-бірте ықпал 
етемін» деген сыңайда болғанға ұқсайды. Сөйтіп, Исатай 
да, кезіндегі Сырым сияқты, Хан кеңесіне әсер ету арқылы 
старшындық топтың рөлін күшейтуге тырысқаны байқалады. 
Бірақ, бұл мүмкін емес-тұғын. Шын мәнінде Исатай Орыс 
империясының құзырындағы Жәңгір билігінің ендігі жерде еш 
қауқары жоқ қуыршақ екенін, өлкеде өктемдігі толық орнаған 
патша өкіметіне ешқандай күш қарсы тұра алмайтынын, сайып 
келгенде «тарих шығыршығын» кері айналдырудың еш мүмкін 
еместігіне алғашында барлау жасай алмаған секілді.

Сіздің бұл пікіріңізді қолдайтын әріптестеріңіз бар ма?
Ғалым Зұлқарнай Алдамжарұлы өзінің «Тарих: пайым мен 

тағылым» атты еңбегінде осыған дейінгі тарихнамада баса 
көрсетіліп келген Исатайдың хан сарайын шауып алуға күші 
жете тұра қимылдамағанын оның аңғалдығы мен сенгіштігінен 
іздеген тұжырымдарды жоққа шығарып, тарихи шындыққа 
біршама жақын көзқарастарын ұсынды. «Оның негізгі мақсаты 
тек ханның басын алу емес еді. Екіге бөлінген қазақты өзара 
қантөгіске жібермей, хан, сұлтанға қысым жасап және хан 
жағында жүрген аталастарын да өз ықпалына көндіріп, пат- 
шалық басқару жүйесінен алшақтатып, көтерілісті біртұтас 
ұлт-азаттық күрес арнасына бағыттауға талпыныс еді... Сол

сәтте Исатайға да келіссөз жүргізу керек болды. Мұндай үлкен 
шешімді іске асыруға ұмтылу алданғандық, аңқаулық болмас»,
- деп жазады ол. Тарихшы Исатайдың далалық дипломатияға 
жүгінгеніне назар аударған. Ең өкініштісі, ханды қоршаған қауым 
өз қазағы екенін терең түсінген Исатайдың шиеленісті қылышпен 
емес, мәмілемен шешкісі келгенін хан өз мүддесіне «шебер» 
пайдаланып кетті. Көшпелі қазақ қоғамында ғасырлар бойы 
қалыптасқан сөзде тұрып, уәдеден таймау деген асыл дәстүр 
һәм мәрттік мінезді Жәңгір әп-сәтте аярлықпен алмастырды.

Зұлқарнай Алдамжарұлы ел аузындағы деректерге сүйене 
отырып, Исатайдың әкесі Тайман батыр Бөкей ханмен сыйла- 
стықта болып, оның хандығының іргесін нығайтуға, Еділ-Жайық 
аралығын қазақтың тұрақты мекеніне айналдыру саясатына 
қажырлы қолдау жасағанын, бұл арақатынасты жоғары баға- 
лаған Бөкей хан өз тілегімен ұрпақтарының болашақта Тайман 
батыр ұрпақтарымен достықта болуына батырмен баталасқан, 
бұған Исатай мен Жәңгір куә болғанын, келе-келе аралары суып, 
алшақтай бастағанын, жеме-жемге келіп, мәселе ханды шабуға 
тірелгенде, қазақи ата дәстүрді қатты сыйлайтын, сертке берік 
Исатай әкесі Тайманның батасын аттап, аруақты қорлаудан, 
Жәңгірді өлтіріп, оның қанын көтеруден тайсалып қалуы да 
мүмкін екенін түсіндіреді. Жалпы, қазақ қоғамында ханды шабу 
себеп-салдары тереңге тартатын күрделі мәселе екенін есепке 
алған жөн деген ой тастайды.

Шындығында, халық арасында нақыл сөзге айналып, ескіден 
келе жатқан «Ханның басын хан алар», «Ә, Құдайым, ханды 
алмағай, хан кетіп, қара халық сандалмағай», «Ханға қарсылық -  
құдайға қарсылық», «Хан баласы көпір болса, басып өтпе», «Хан
-  шаңырақ, халық -  уық», «Хан екі айтса, қадірі кетеді, қараша 
екі айтса ары кетеді», «Хан қарашасыз болмас, дау арашасыз 
болмас», «Ханын сыйламаған ел азады» дейтін түсініктер хан 
тұқымының қара халықтан өзгеше әлеуметтік құқығын ғана 
емес, сонымен қатар хан билігінің қасиеттілігін баршаға паш 
еткендей. Бұқара жадындағы хандық билікке мұндай құрмет 
қазақ қоғамында оның халық санасына сіңіп, белгілі дәрежеде 
идеологиялық сипат алғанын аңғартады. Осыған байланысты, 
Исатайдың да сол күндері ханға һәм хандық билікке күмәнсіз 
сенгені, сондықтан да күдігінен үмітінің басым болғаны, бабадан 
келе жатқан дәстүрді үзгісі келмегені аңғарылады. Мұны мұрағат 
деректері де дәлелдейді. Исатайдың жазалаушылар қолына 
түскен қанды көйлек жолдасы Қабыланбай Қалдыбаевтың 
берген мәліметтеріне сенсек, хан ордасын қоршаған кезде 
Исатайдың жанында 3500 жігіт болған. Батырдың мақсаты -  
орданы қирату емес, «ханмен татуласу» болған. Исатай өз қолын 
Тастөбеге жинағанда «егер ханнан тікелей бұйрық болмаса, 
орыс отряды бізге қарсы оқ атпайды» деп сендіреді. Келтірілген 
дерек ханның қара басында батырдың еш шаруасы болмағанын 
және одан көпке дейін күдерін үзбегенін дәлелдейді. Батырдың 
хан ордасы бағытында ұстанған саясатын анықтайтын тағы 
бір тарихи дерекке кезек берсек, хан ордасындағы жағдайды 
естіп, суыт жеткен, Исатай әскерінің арасына іріткі туғызып, оны 
жаныштауды қолға алған подполковник К. Пеккенің рапортында, 
батырдың уақыт ұтуды ойластырып, қыс түсіп мұз қатқан 
бойда, Жайықтың сол жақ бетіне көшіп кетпек ниетте болғаны 
айтылады. Бұл дерек қазақ қоғамында ғасырлар бойы қалыпты 
үрдіске айналған, ханнан әбден көңілі қалған қарамағындағы 
қарашасының ханнан алыс көшіп, қоныс ауыстыратын дәстүрін 
еске түсіреді және Исатайдың алдында Жәңгірмен арадағы 
бас араздықтан да биік мақсат тұрғанын байқатады. Қысқаша 
айтқанда, ата-бабадан тіні үзілмей келе жатқан дәстүрлі мем- 
лекеттілікті қастерлеген қоғамдық сана Исатай батырдың да 
саяси дүниетанымын өзгерте алмаған тәрізді.

Осы тұрғыда исатай-махамбеттанушы Әнес Сарайдың: 
«Исатайдың Орданы шаппауы -  оның аңғалдығы да, сөзге 
сенгіштігі де, басқа да емес, о бастан-ақ батырдың хандық 
құрылымға емес, хан әділетсіздігіне қарсы күрескендігі. Исатай 
қазақ өмірінде хандықтан басқа құрылымды көрген жоқ, ол 
хандықты төңкеріп тастағанда, елдің ертеңгі күні не болатынын 
жақсы білді. Патша әкімшілігіне бағыну -  басқа жол жоқ-ты... Ол 
хандықты төңкеріп тастамақ, ханды өлтірмек болған жоқ, ойы 
халық мұқтажына құлақ асуға иіп, көндіру ғана болды», - деген 
пікірі ғылыми жағынан жаңаша сарапталған соны ұстаным екенін 
атап өтпекпіз.

Басы ашық бір шындық Исатай-Махамбет тарихының нақ 
осы тұсы аса күрделі және көпқыртысты, шым-шытырық ойларға 
жетелейді. Қалай десек те, аңғал батыр қарсыластары құрған 
«тұзаққа» оп-оңай түсті деп, түйткіл тұсқа нүкте қоя салу, тарихи 
шындыққа салынар сүрлеудің жолын кесері анық. Бір қарағанда 
оқиға желісі «аңғал» батырды «айлакер» хан жерге қаратып 
кеткендей көрінгенімен, ақиқаттың ауылы тым алыста жатыр. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында бұқара мен билік арасында ғасырлар 
бойы сақталған тепе-теңдік бодандық заманда бұзылды. Бұдан 
қара қазақтың басындағы қасіреттің негізгі төркіні отаршылдық 
саясатта жатқаны нақтыланады. О тарш ылды қта ізгіл ік, 
басқыншылықта бейбітшілік болмайтынын Исатай-Махамбет 
тағдыры тағы бір мәрте дәлелдеді.

Сұхбаттасқан Қазбек Құттымұратұлы,
«DANAkaz» журналының бас редакторы

«Аңыз адам» журналынан («Батыр Исатай Тайманұлы»),
№15, 2016 жыл, тамыз

«Махамбет дауысы» («Голос Махамбета» 
- «Makhambet’s voice») жаршысының жауапты 
редакторы -  Мөлдір Латифова, «ФҚТ», 02405- 
топ. Кеңесшісі -  А.С.Қыдыршаев, «Махамбет» 
ҒЗИ директоры.
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Общ ество всеобщ его труда

Уважая свою работу
Заменив емкое и глубокое слово «труд» на звучное 

«бизнес», современный человек перестал воспринимать 
работу как внутреннюю потребность, ежедневную 

необходимость, в которой должен нуждаться каждый 
здравомыслящий, физически и духовно полноценный 
человек. Вся ответственность за результат переложен 

на работодателя -  насколько он может мотивировать 
своего работника, чаще всего это выражается в 

материальном стимулировании наемного работника.

Однако не все и не всегда можно измерить материальными 
ценностями.

У ни верси тет -  это не тол ько  учебное 
заведение, где преподаватели дают знания 
студентам и магистрантам и ведется большая 
н а учн а я  ра б ота . Это еще и с е р ь е зн о е  
предприятие, в составе которого функционирует 
различные службы, обеспечивающие условия 
для полноценного труда и учебы.

Одной из значим ы х служб, пожалуй, 
является хозяйственная служба. Чистота, уют, 
тепло и безопасность -  вот лишь небольшой 
круг деятельности этой службы.

Он приходит на работу в 5.30 утра и 
принимается за работу. Перчатки, метла 
и наушники -  все, что нужно для работы.
Чистота вокруг главного корпуса -  это его рук 
дело. Многие из вас узнали нашего героя.
Абубакир Турсунович Жумалиев работает 
дворником в университете уже 12 лет, что само по себе 
уже примечательно. Как правило, на этой должности люди долго 
не задерживаются и уходят: одни - не оправдав требований 
руководства, другие - в поисках лучшей доли.

«Такого дворника вы не найдете во всем городе, - 
вполне серьезно заявил комендант главного корпуса Самал 
Калиматович Кабдрахманов. - За что бы он ни брался, он 
делает добросовестно, как смотрел бы за своим собственным 
хозяйством. Вы же знаете, как в преимущественно женском 
коллективе не хватает мужских рук -  что-то перенести, поднять. 
Любое порученное дело он сделает без слов, на него всегда 
можно положиться».

-У меня правило: не спорить с начальством. Душа не лежит, 
как говорится. Сказали -  надо сделать. Я же на работе. Бывает, 
например, цветы в клумбах поливаю, хоть это и не входит в 
мои обязанности. Во время ремонта мебель в аудиториях 
надо перетаскать - и за это берусь. И проследить, чтобы не 
поломать, это же университетское имущество-, делится своими 
принципами Абубакир Турсунович.

в гололед он должен был

С ам ы е с л о ж н ы е  и 
о п а с н ы е  - в ы с о т н ы е  
р а б о ты . Но п о с ко л ь ку  
у б и р а т ь  с н е г  с кры ш  
необходимо, то и за эту 
работу берется Абубакир 
Турсунович.

Н и кто  не в и д и т  его 
сидящим без дела. В любое 
время года он сл еди т за 
чи с то то й  и п о р яд ко м  на 

тер ри то ри и . Как-то зимой 
п о ч и с т и т ь  д о р о гу  пе ред

восьмым корпусом. Вы пробовали в мороз и колючий ветер 
отбивать наледь с асфальта? Надолго человека не хватает. 
Зная, с какой ответственностью подходит к своей работе дворник, 
комендант сказал: «Отдохни, согрейся, позже закончишь». Да 
какой там! Пару минут не высидел без дела.

Без надры ва и напускного  сам опож ертвования  он 
отзывается на просьбу и берется за любое дело. Всякий 
в университете знает, что Абубакира Турсуновича можно 
попросить помочь, и если он не занят, то будьте уверены 
-  обязательно поможет! Руководство не раз отмечало его 
благодарственными письмами, о чем он с гордостью заметил.

Пока вокруг люди суетятся, что-то доказывая себе и 
окружающим, дворник Абубакир Турсунович делает ежедневно 
свою нехитрую работу добросовестно, вызывая искреннее 
уважение окружающих.

М.ДЖУМАГАЛИЕВА

©WILEY Г
ONLINE LIBRARY |УЧЕНЫЕ ЗКГУ ИМ. М УТЕМИСОВА 

В ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ 
МИРА С НЕНУЛЕВЫМ ИМПАКТ-ФАКТОРОМ

Springer Л  THOMSON REUTERS

WEB OF KNOWLEDGE’

ELSEVIER

--------------------------  С вязь со  школой ---------------

Готовность номер один!
29 а в гу с та  2016 года в 

областной специализированной 
школе №8 для одарённых детей 
прошёл традиционный августов
ский педагогический совет на 
тему «Основные направления 
развития системы образования.
Анализ работы школы за 2015
2016 учебный год, задачи школы 
на новый учебный год».

С приветственным словом 
к к о л л е к т и в у  о б р а т и л а с ь  
и.о. директора  школы Алия 
З улкайнаровна Кайржанова.
Она поздравила педагогический 
коллектив с началом нового 
учебного года, представила вновь 
прибывших педагогов, наградила 
учителей школы почётными грамотами областного отдела 
образования, грамотами МОН РК. Заместители директора 
по УВР Р.Б.Кадыров, Ж.А.Абубакирова проанализировали 
работу школы в 2015-2016 учебном году - это успеваемость 
учащихся по классам и по предметам, промежуточная и 
итоговая аттестация учащихся (переводные, выпускные 
экзам ены , ЕНТ), вы ступления учащ ихся на научн о 
практических конференциях, областных, республиканских, 
м еж дународны х олим пиадах, конкурсах . По итогам 
выпускных экзаменов, ЕНТ 2016 года разработан подробный 
план организационно-педагогических мероприятий по 
подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации учащихся 9, 11 классов, сделаны выводы по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
школы.

Воспитание наряду с образованием  является  
одной из основны х социальны х функций школы. 
В соответствии с годовым планом работы школы  
зам е с ти те л е м  д и р е к то р а  по ВР М . Е . А й тан о вой  
проведен анализ воспитательной деятельности за
2015-2016 учебный год и намечены цели и задачи на 
новый учебный год. Библиотекарь школы М.О.Арыкова 
рассказала об укомплектованности библиотеки учебной и 
методической литературой. Заместитель директора по УВР 
А.Ж.Заиров познакомил коллектив с нормативно-правовыми 
документами, о которых должен знать каждый педагог. Очень 
подробно было изучено Инструктивно-методическое письмо 
«Об особенностях организации образовательного процесса 
в общеобразовательных школах Республики Казахстан в
2016-2017 учебном году». Заместитель директора по УВР 
Тасеменова ГС. обратила внимание коллег на все изменения 
в системе образования, которые отмечены в ИМП.

Впереди целый учебный год, работа предстоит 
большая. Школа готова к реализации намеченных целей 
и задач!

Гульмира ТАСЕМЕНОВА,
учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по УВР областной
специализированной школы №8 для одарённых детей 

г.Уральска Западно-Казахстанской области.

Как уже отмечалось, в мире идет тенденция развития науки и научной деятельности. Крупные 
мировые научно-исследовательские институты, научные журналы, лучшие вузы мира каждый 
день и каждый час вносят свою лепту в развитие мировой науки во благо человечества. Не 
исключение и ученые и сотрудники ЗКГУ им. М. Утемисова, которые имея доступ к международным 
ресурсам научно-технической информации (Thomson Reuters, Springerlink, Polpred, Oxford 
un ivers ity  press, W illey on line Library, Taylor &Francis Journal Platform), постепенно расши
ряют отечественное научно-информационное поле, повышают качество казахстанских научных 
журналов для включения их в зарубежные базы данных путем публикации статей в ведущих 
мировых научных изданиях.

Вашему вниманию представлен список ученых нашего университета, опубликовавших статьи 
в журналах с импакт-фактором за первое полугодие 2016 года:

№ Автор Заглавие

1 G. K. Zhusupkalieva
Luminescent and scintillation properties of the Pr3ю doped single crystal
line films of Lu3Al5_xGaxO12 garnet// Radiation Measurements.- 2016, 
№3 10 February

2 G. K. Zhusupkalieva Luminescent properties of Al2O3:Ce single crystalline films under syn
chrotron radiation excitation // Optical Materials.- 2016, №3 3 February

3 G.I.Imashev

Development of Politechnic Knowledge and Abilities in the Cours of 
Stydying Physics/ Gizatulla Imashev// INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION.- 2016, VOL. 11, №10

4 G.I.Imashev
Applied Aspects of Polytechnic Edukation in the Physics Course//IEJME 
-  MATHEMATICS EDUKATION7.- 2016, VOL. 11, №7

5 G.I.Imashev
Applied Questions of Elektrodynamics in Physics Course// IEJME -  
MATHEMATICS EDUKATION7.- 2016, VOL. 11, №7

6 Zhannat Sardarova
Applied Questions of Elektrodynamics in Physics Course// IEJME -  
MATHEMATICS EDUKATION7.- 2016, VOL. 11, №7

7 Zhannat Sardarova

Psychological features of decision-making policy in a conflict situa
tion s among university employees/ INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Social Psychology.- Vol. 51, Issue S1, July 2016

8 R. B. Sultangaliyeva
KAZAKH SHORT STORIES AT THE PERIOD OF INDEPENDENCE 
YEARS: NEW ARTISTIC AND IDEOLOGICAL SEARCHES//Man In 
India.-2016, 96 (7)

9 A igu l A b ibu llaevna  
Ramanova

KAZAKH SHORT STORIES AT THE PERIOD OF INDEPENDENCE 
YEARS: NEW ARTISTIC AND IDEOLOGICAL SEARCHES// Man In 
India.-2016, 96 (7)

10 Aigul Zhantureyeva

Psychological features of decision-making policy in a conflict situa
tion s among university employees /INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY Social Psychology.- Vol. 51, Issue S1, July 2016

11 Kulmagambetova,S.S.

Comparative Review of Pedagogical Technologies in the Educational 
Process of Higher Educational Institutions/ Kulmagambetova,S.S.// 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE 
EDUCATION.-2016, VOL. 11, NO. 9

12 Eduard Zh. Imashev

Prospects for Formation and Development of the Geographical (territo
rial) Industrial Clusters in West Kazakhstan Region of the Republic of 
Kazakhstan/ Eduard Zh. Imashev// INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION.- 2016, VOL. 11, NO. 14
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