
Ъ іл іМ  ордасындагы
1 қы ркүйек -  Білім күні М .Өтемісов аты ндағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  

де аталып өтілді. Салтанатты жиынға оқытушы-профессорлар құрамы, еңбек ардагерлері, 1-курс 
студенттері мен ата-аналар қатысты.

Әрбір адамның өміріне ерекше эсер қалдыратын бұл күн 
оқу ордамызда ерекше салтанатпен аталып өтілді. Айтулы 
мерекеде ҚР мемлекеттік байрағын көтеру құрметтіне
б.ғ.к., доцент В.Л.Мельников пен қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының 4-курс студенті, Н.Ә.Назарбаев атындағы 
шәкірақы иегері Жұмабаева Ақсана және шаңғыдан спорт 
шеберлігіне үміткер Наурызбаев Нұрлыбек ие болды. Бұл 
күн өзі армандаған мамандыққа қол жеткізген, мектеп 
қабырғасын биыл ғана аяқтаған түлектер үшін айрықша

қуанышты күн болды. М.Өтемісов атындағы БҚМУ - биылғы 1-курс 
студенттері үшін асқақ армандары мен мұраттарының орындалар 
ордасы. Республикаға танымал қара шаңырақтың есігі білім қуған 
жастар үшін тағы да айқара ашылды. Дәл осы күннен бастап 
әр студенттің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі 
басталады. Оқытушылар құрамы мен студент қауымына бүгінгідей 
ерекше, жайма шуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен 
ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық табыс, мықты денсаулық 
және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілейміз!

Встречи

На факультете истории, экономики и права ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась знаменательная встреча 
студентов и преподавателей с академиком НАН РК, доктором экономических наук, профессором, заслуженным  
деятелем науки РК Сагандыком Сатыбалдиевичем Сатубалдиным.

Трудиться во благо страны
Путь от воспитанника детского дома до академика НАН РК 

вряд ли можно назвать легким. Но с самого раннего детства 
он руководствовался главным правилом жизни -  где бы ты ни 
находился, надо трудиться.

С.С.Сатубалдин родился 5 мая 1937 г. в колхозе имени 
Джангильдина Семиозерного (ныне Аулиекольского) рай
она Костанайской области. Рано остался без родителей.
Послевоенное время было голодным, и в детском доме, где жил 
осиротевший мальчик, ежедневно умирали ослабевшие дети.
Но будущий ученый выжил. И дарованную судьбой подарок -  
жизнь -  он использовал сполна.

Он работал наравне со взрослыми, учился в школе, 
занимался спортом. И везде он был лучшим. Школу он окончил 
с золотой медалью, и это первое золото станет ярким стартом 
на поистине «золотом» жизненном пути.

Перед медалистом были открыты двери ведущих вузов 
Советского Союза. Юный Сагандык хотел поступать в Уральский 
педагогический институт, но дядя настоял на поступлении 
в КазГУ в Алма-Ате. В 1955 г. поступил на экономический 
факультет КазГУ имени М.С.Кирова. После окончания 
университета по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности» С.С.Сатубалдин начал трудовую 
деятельность ассистентом кафедры «Планирование народного 
хозяйства и учета» КазГУ. В 1960 г., через два года, избран на 
должность старшего преподавателя. Одновременно в 1961 -1963 гг.
-  первый секретарь комитета комсомола КазГУ В 1963-1983 гг. ра
ботал в Алма-Атинском институте народного хозяйства: старший 
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, заместитель 
декана, декан факультета. В МГУ имени М.В. Ломоносова в 1967 
г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. -  докторскую.

Автор более 450 научных трудов, исследований и разработок, 
в том числе 45 коллективных монографий, учебных пособий. Они 
изданы в СНГ, США, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Китае,
Швеции, Пакистане и других государствах. Имеет солидный список 
государственных и международных наград: 2004 г. - Серебряная 
медаль и звание «Выдающийся мыслитель XXI века» присвоена 
Библиографическим центром Кембриджского университета,

2006 г. -  Почетный Диплом «Международная награда за мир» 
от Общего собрания деятелей культуры и образования США и 
Американского библиографического института, 2007 г. -  присужде
на Золотая медаль и Диплом Американского библиографического 
института, 2007г. -  Золотая медаль Союза ученых Республики 
Казахстан, 2008 г. -юбилейная медаль «10 лет Астаны», «Золотая 
медаль им. А.Байтурсынова» Кустанайского Государственного 
университета, 2009 г. -  «Золотая звезда бухгалтера» Ассоциации 
бухгалтеров-аудиторов СНГ «Содружество», Звание «Почтенный 
работник образования Республики Казахстан», 2011 г. -  «Лучший 
преподаватель года 2010», 2012 г. -действительный член Ордена 
Особого Отличия Международного Библиографического центра 
Кембриджского университета (Великобритания), Золотая 
медаль Национальной Академии наук РК, Серебряная медаль 
«эл-Фараби» КазНУ им. аль-Фараби. Под его руководством 
подготовлено 22 доктора и 64 кандидата экономических наук.

В 1986 году С.С.Сатубалдин вступает в должность ректора 
Уральского педагогического института. За время руководства 
институтом были преобразованы факультеты, возросло число 
остепененных преподавателей, обновлена материальная база.

-Будучи на выставке ВДНХ в Москве, увидел спорткомплекс, 
который был так необходим институту, - вспоминает профессор 
С.С.Сатубалдин. -  Не раздумывая, я принял решение приобрести 
его для вуза. Спорт не только укрепляет тело, но и воспитывает 

характер молодых людей.
Еще в самом начале трудового пути, талантливый 

выпускник университета стоял перед выбором. Он одинаково 
был талантлив в спорте, на научном поприще, общественно
политической жизни. Возможно, мы потеряли знаменитого 
олимпийского чемпиона или талантливого политика, но 
обрели истинного ученого, с характером чемпиона и твердой 
политической позицией. Знание 5 языков позволяет ученому 
выступать с докладами практически в любой точке мира. 
Патриот своей Родины, он преданно служит делу науки и 
просвещения. Широта его взглядов безгранична. Действующий 
экономист, он мыслит масштабно, с позиции роли Казахстана 
в мировой экономике. Теоретик и практик, он изучал вопросы 
ВТО по заданию Президента Н.А.Назарбаева.

-Ярких событий в жизни было много. В самый разгар идео
логической войны между востоком и западом в составе группы 
ученых и единственный по региону Средней Азии и Казахстана 
поехал на стажировку в США. Каждый гражданин Страны 
Советов рассматривался как идеологический противник, нас 
пытались завербовать, чтобы мы выступили против своей 
страны. Но, выдержав весь прессинг, вернулся на Родину с 
новыми знаниями, - рассказывал С.С.Сатубалдин.

В настоящее время Сагандык Сатыбалдиевич является 
действующим экономистом, членом Наблюдательного Совета 
ЗКГУ им. М.Утемисова и несмотря на почтенный возраст 
встречается с молодежью, студентами, молодыми учеными, 
работает над новыми книгами, активно участвует в общественной 
жизни страны.

-Мне искренне интересно встречаться с молодежью. Очень 
хотелось увидеть, как готовят будущих бухгалтеров, аудиторов. 
Сейчас страна делает все, чтобы к 2050 году войти в тридцатку 
развитых стран мира, - сказал, обращаясь к студентам, Сагандык 
Сатыбалдиевич. -  И вам вести экономику нашей страны на пути 
процветания.

На память о встрече именитый гость вручил сборник своих 
статей студентам-активистам и преподавателям факультета 
истории, экономики и права.

М.ДЖУМАГАЛИЕВА
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28 сентября в ЗКГУ им. М.Утемисова  
п р о ш л и  т р а д и ц и о н н ы е  И в а н о в с к и е  
чтения на тему «Актуальные проблемы и 
биоразнообразия экосистем Казахстана».
В этом  году чтения бы ли посвящ ены  
80-летию со дня рождения доктора био
логических наук, профессора Агелеуова  
Е с е н б а я  А г е л е у о в и ч а  и к а н д и д а т а  
биологических наук, доцента Петренко  
Анатолия Захаровича, первых аспирантов 
доктора биологических наук, профессора
В.В.Иванова.

ИВАНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ
Замечательный педагог, общественный деятель, видный 

ученый, профессор Есенбай Агелеуов внес большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения и развитие биологической 
науки Казахстана. Он является автором 120 научных работ, в том 
числе четырех монографий и двух учебников для студентов 
вузов.

Научная деятельность Агелоуова, его развитие как ученого 
были неотделимы от педагогической деятельности. В разные 
годы Есенбай Агелеуович занимал должности преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента кафедры ботаники. В течение 
многих лет он читал лекции на казахском и русском языках по 
общей ботанике, геоботанике, основам сельского хозяйства. 
На этих неброских по форме, но глубоких по содержанию 
лекциях выросло несколько поколений студентов естественно
географического факультета.

Трудно переоценить то, что сделанно Е.А.Агелеуовым в годы 
его руководства вузом (1979-1985гг.). За научные достижения 
и успехи в деле подготовки научных и педаго гических 
кадров Е.А.Агелеуов награжден медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «За освоение целинных и залежных 
земель», Почетной грамотой Верховного Совета Каз ССР, 
удостоен почетных званий Заслуженного работника народного 
образования РК и Почетного профессора ЗКГУ. В 1995 году 
Есенбай Агелеуов был избран членом-корреспондентом 
Международной академии высшей школы.

Человек большой души, мягкий, деликатный, простой в 
общении, бескорыстно благожелательный к людям, - таким 
запомнился этот прекрасный ученый, руководитель, педагог.

7 июня 2010 года на 74-ом году ушел из жизни один из ста
рейших преподавателей университета, кандидат биологических 
наук, профессор ЗКГУ Петренко Анатолий Захарович.

Вся жизнь Петренко Анатолия Захаровича была тесно 
связана с университетом и родным факультетом, который он 
окончил в 1959 году.

Став кандидатом наук, затем получив звание доцента, Анатолий 
Захарович, как один из первых учеников В.В.Иванова, стремится к 
тому, чтобы систематические ежегодные исследования Северного 
Прикаспия сотрудников не прекращались. Он продолжает 
организовывать ежегодные научные экспедиции по продолжению 
работы геоботанической школы профессора В.В.Иванова.

Высокая эрудиция, большой диапазон знаний, организаторские 
способности, культура и удивительное трудолюбие обеспечили 
ему заслуженный авторитет среди студентов и коллег. Профессор 
А.З.Петренко опубликовал более 60 научных работ, в т.ч. 4 моно
графии и 2 учебника для вузов.

Он внес значительны й вклад в подготовку научн о 
педагогических кадров республики. Выполнены под его 
руководством и защищены две кандидатские диссертации, под 
его руководством работали 3 магистранта.

На торжественном открытии Ивановских чтений выступил 
ректор ЗКГУ, д.п.н., профессор А.С.Имангалиев. В работе кон
ференции приняли участие почетные гости - Алма Губашевна 
Агелеуова, супруга ученого, и сын А.З. Петренко Анатолий 
Анатольевич. Асхат Салимович поблагодарил всех гостей конфе
ренции, ветеранов, всех кто чтит память ученых вуза.

Далее прошли секционные заседания, работа с гербарием, 
круглый стол «Өмірі еңбекпен өрілген».

В работе конференции приняли участие ученые вузов 
Западного региона (Уральск, Актюбинск, Атырау), а также ведущих 
вузов Астаны, Алматы; ведущие специалисты Департамента 
по охране окружающей среды, Департаментов образования 
Западного региона.

21 сентября в ЗКГУ им. М.Утемисова прибыли представители Калмыцкого государственного университета 
им. В.В.Городовикова (г.Элиста, РФ) проректор по научной работе и внешнему сотрудничеству, кандидат 
филологических наук, доцент В.О.Имеев и декан аграрного факультета, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор А.К.Натыров.

Калмыкия становится ближе

Гости п о с е ти л и  п е д а го ги ч е с ки й  и е с т е с т в е н н о 
географический факультеты университета.

На педагогическом факультете был проведен круглый стол 
с участием гостей, на котором представители Калмыцкого 
государственного университета рассказали о цели своего 
приезда. Для развития науки и укрепления международных

связей было предложено продолжить 
обмен студентами, осущ ествле
ние совместных научных проектов, 
проведение ф естивалей  науки, 
конференций, студенческих научных 
форумов и др.

У ч е н ы е  т а к ж е  п о с е т и л и  
е с т е с т в е н н о -  ге о гр а ф и ч е с к и й  
факультет. Для них была проведена 
экскурсия в музеи факультета.

22 с е н тя б р я  на за се д а н и и  
ученого совета президенту КалмГУ 
им. Б.Б.Городовикова, д.п.н., про
ф ессору Г.М.Борликову, ректору, 
к.п.н. Б.К.Салаеву, к.ф.н., доцен
ту В.О.Имееву, декану аграрного 
ф акультета, д .с .-х .н , проф е ссо 
ру А.К.Натырову были присвоены 
звания Почетного профессора ЗКГУ 
им. М.Утемисова.

Ученые В.О.Имеев и А.К.Натыров 
поблагодарили ректорат за высокое звание и выразили 
надежду на продолжение и углубление связей между двумя 
университетами. Ректору ЗКГУ им. М.Утемисова, д.п.н., про
фессору А.С.Имангалиеву была вручена Почетная грамота 
правительства Калмыкии от имени председателя правительства 
Игоря Зотова.

«Болашақ» - этап больших возможностей
6 сентября в ЗКГУ им. М.Утемисова прошла презентация стипендиальной программы Президента РК «Болашақ» с 

участием президента АО «Центр международных программ» МОН РК Гани Ныгметова. Во встрече также принял участие 
аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, выпускник программы «Болашақ».

Данная встреча была организована с целью ознакомления 
работающей молодежи с изменениями в программе категориями 
выделяемых грантов.

Выпускники-болашаковцы уже с успехом работают в разных 
сферах казахстанской экономики. Это конкурентоспособные 
специалисты, получившие образование в мировых вузах.

-Свыше 11 тысяч молодых людей являются обладателями

стипендии, свыше 9 тысяч отучились, вернулись и работают в 
различных сферах экономики Казахстана. Мир очень быстро 
движется вперед, поэтому мы должны идти в ногу со време
нем. Центр международных программ и программы «Болашақ» 
создают необходимые условия для того, чтобы открыть двери 
высших учебных заведений, - сказал А.С.Кульгинов.

Участники встречи задали вопросы.

Родной язык, святой язык,
Отца и матери язык!
Как ты прекрасен! Целый мир
В твоём богатстве я постиг!

15 сентября в ЗКГУ им. М .Утем исова прошло  
торжественное открытие мероприятия, посвящённого 
Дню языков народа Республики Казахстан, который был 
был объявлен Указом Президента Республики Казахстан 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым от 20 января 
1998 года и стал общим праздником всех казахстанцев.

Я% ы *1 - б о г а т с т в о  
д у х о в н о го  М и р а

С 15 по 28 сентября в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась 
Декада, посвящённая дню языков, «Язык - богатство 
д у х о в н о го  мира», о р га н и за то р а м и  ко то р о го  стал  
филологический факультет. Эта декада проводится для 
развития полиязычия, обретения дополнительных знаний, 
развития кругозора и расширения круга общения.

Слово для открытия торжественного мероприятия 
было предоставлено I проректору университета, доктору 
и сто ри че ски х  наук, проф ессору А сету С ембаевичу 
Т а с м а га м б е т о в у . Т акж е  п р и с у т с т в о в а л и  го с т и : 
заместитель руководителя государственного учреждения 
Общественного согласия Ассамблеи Народа Казахстана 
ЗКО Ихсанова Жамал Сагынгалиевна, заместитель ру
ководителя управления развития языков ЗКО Альжанова 
Гульнар Жардемовна и поэт, специалист центра культуры 
и искусства им. Кадыра Мырза Али, выпускник ЗКГУ им. 
М.Утемисова Талгат Мыки.

Скрасили своим выступлением яркую  концертную 
программу талантливые студенты факультета филологии: 
молодые поэты Асланбек Шыгыров, Мейрамбек Сыдыков, 
Ануар Аманжолов, Марлен Гилымханов, музыканты Айдана 
Галымжанова, Ардак Какимжанова, ансамбль «Нарын», 
Гульзия Жубанияз, танцевальная группа «Далида», хор и 
ведущие Айша Кемешова, Джамалов Косдаулет, Айханым 
Абжалиевв.

С з а к л ю ч и т е л ь н о й  р е ч ь ю  в ы с т у п и л  д е к а н  
филологического факультета, кандидат филологических 
наук, проф ессор М утиев З ейнулла Ж аксы лы кович, 
который тепло поздравил всех присутствующих с тра
диционным открытием Декады языков. Он пригласил 
всех присоединиться к общественной жизни и проявить 
свои творческие способности. Зейнулла Жаксылыкович 
отм етил , что студентам  в наше время необходимо 
владеть как минимум тремя языками - казахским, русским 
и английским:

-Знание трёх языков - это наше будущее, и у нас в 
Казахстане развивается полиязычие. Ведь в нашей не
объятной республике под мирным небом дружно живут 
более 130 национальностей. У нас создана уникальная 
организация - Ассамблея Народа Казахстана. И нас всех 
объединяет одно - наша Родина Казахстан!

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, где 
все получили заряд положительных эмоций и хорошего 
настроения.

Президент нашей страны Республики Казахстан, Лидер 
Нации Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Казахский 
язык не останется одним из трех языков, а будет оставаться 
первым, основным, главным, самым важным. Казахский 
язык -  государственный язык Республики Казахстан».

Таким образом, мы должны в первую очередь знать и 
уважать казахский -  государственный - язык, изучать другие 
языки. Знать языки -  значить быть знакомым с культурой 
другого народа, понимать его душу. Говорить с человеком 
на его родном языке -  это говорить с его сердцем.

Айша КЕМЕШОВА,
ФИЛ/п-22

Арайлым Конисбаева, магистрант 1 курса, специальность 
история ЗКГУ и Асемгуль Сарсенова, магистрант 2 курса 
специальности биология, побывав на встрече, были едины 
во мнении о мероприятии: «Встреча дала много интересной, 
полезной, значимой информации. Получили полные ответы 
на все интересующие вопросы. Встреча, считаем, прошла 
очень хорошо. Молодежь получила для саморазвития много 
интересных идей. Аким области Алтай Сейдирович и президент 
Центра «Болашақ» Гани Ныгметов вдохновилиучебу, появилось 
желание поступить по данной программе.
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ІІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ «W ESTKAZINVEST-2016» АТТЫ БИЗНЕС-ФОРУМ
2016 ж ы л д ы ң  8 қ ы р к ү й е г ін д е  О рал  

қ а л а с ы н д а  « W e s tK a z In v e s t-2 0 1 6 »  атты  
халықаралық бизнес-форум болып өтті.

Форум қойылған ғылыми-инновациалық жобалардың 
көрмесінен басталды. Көрмеге М.Өтемісұлы атындағы 
БҚМУ-ң ғалымы, профессор Д.К. Мендалиеваның 
ғылыми-инновациялық жобасы қойылды:

«Разработка методологии использования и 
переработки карбонатного бурового шлама бурового 
раствора на нефтяной основе» (ғылыми жетекші: х.ғ.д., 
профессор. Мендалиева Д.К.);

« Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и е  в о б л а с т и  
альтернативного развития методов утилизации 
«карбонатного» бурового шлама, бурового раствора 
на нефтяной основе (КВШ)» (ғылыми жетекші: х.ғ.д., 
профессор. Мендалиева Д.К.).

Форумды БҚО әк ім ін ің  оры нбасары  Игорь Стексов 
ашты. Өңірдің инвестициялық әлеуетін таныстыру, түрлі 
салаларда өзара ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
ұйы мдасты ры лған форумға Ұлы британия, Финляндия, 
Ресей Ф едерациясы , Иран, Италия, Исландия, Чехия 
елдерінен, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларынан, 
ел ім ізд ің өзге де аймақтарынан жетекші шетелдік және 
ұлттық компаниялар, халықаралық қаржы корпорациялары, 
қаржы орталықтары мен даму институттарының өкілдері, 
кәс іп ке рл ер  келді. Тауар өн д ір уш іл е р д ің  көрм есінде 
сексеннен астам компания өз өнімдерін көпшілік назарына 
ұсынды.

Инвесторлар мен жергілікті компаниялар өкілдері пікір 
алмасып, барлығы 14 меморандумға қол қойылды.

Батыс Қазақстан облысы әкімі «WESTKAZINVEST-2016» 
ІІІ халықаралық инвестициялық форумының жұмысына 
б е л с е н д і қа ты сқа ны  үш ін  у н и в е р с и т е т ім із ге  ал ғы с 
жариялады.

В Южно-Казахстанской области с 15 по 19 августа прошел II молодежный фестиваль «Хан Қорық», посвященный 
25-летию Независимости Республики Казахстан. Организаторами фестиваля выступили Казахстанское национальное 
географическое общество совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан.

70 участников мероприятия, в том числе из ЗКГУ им. М.Утемисова старший преподаватель кафедры географии, 
заместитель председателя филиала КНГО по ЗКО А.А.Тургумбаев, студент 4 курса ЕГФ Ж.С.Сапарбаев, члены КНГО 
магистрант 2 курса ЕГФ А.М.Жомартова и студентка 4 курса естественно-географического факультета Ж.М.Акжигитова, 
прошли по памятным местам туристским маршрутом Шымкент -  Туркестан -  Сайрам - Угамский ГНПП.

География памяти
Первый день: Ш ымкент -  мавзолей Домалак Ана - 

Байдибекская впадина «Ак Мечеть» - Туркестан.
Ахан Тургумбаев, участник II Молодежного фестиваля 

«Хан Қорық»: Первый день фестиваля начался в Шымкенте 
с объявления сбора всех участников, на котором был оглашен 
маршрут. На трансфере участники отправились в мавзолей 
Домалак Ана - архитектурный памятник ХІ века. Памятник 
расположен на южном склоне Каратау ЮКО, в долине реки 
Балабоген, сооруженный над могилой Нурилы Али Сыланкызы, 
в народе известной как Домалак Ана.

Домалак Ана - младшая супруга Байдибек-Ата. Она слави
лась своим незаурядным умом и мудростью, слыла символом 
материнства и добра. После ее смерти во время молитвы, внук 
Домалак Ана Дулат приглашает мастера Абдулла Шери из 
Бухары и сооружает над могилой бабушки четырехъярусный 
купольный мавзолей. Мавзолей Домалак Ана, первоначально 
отстроенный в 1456 году, многократно перестраивался. 
Окончательно в 1996 году произведена кладка из белых камней, 
доставленных из Мангыстау. Высота мавзолея Домалак Ана 
12 метров, восьмиманжетный купол находится на основном 
сооружении. Усыпальница Домалак Ана до сегодняшнего дня 
является объектом поклонения и посещения многих людей.

Байдибекская впадина «Ак Мечеть» является одним из 
самых загадочных и таинственных мест Южного Казахстана. 
Подземная пещера «Ак Мечеть» расположена в нескольких 
километрах от аула Кенестобе Байдибекского района Южно
Казахстанской области. Уникальным является то, что там 
наверху в радиусе многих километров нет ни одного дерева. А 
в пещере настоящий оазис.

Мавзолей был возведен над могилой известного религиозного 
мистика Арыстан баба, жившего в XII веке. Первая постройка 
мавзолея относится к XIV-XV вв. Пережив многочисленные 
перестройки, в 1971 году из-за высокого уровня грунтовых вод, 
приведших ее к аварийному состоянию, мечеть была снесена 
и отстроена заново. В настоящее время мавзолей является 
одной из мусульманских святынь Центральной Азии и является 
местом паломничества.

Отырар датируется первыми веками до нашей эры - 
XVI веком нашей эры. В давние времена на месте города 
Отырар было огромное поселение Фараб (Турар, Тарбап, 
Бараб). В этом городе родился учены й-мы слитель того 
времени Абу Насыр Аль-Фараби. В 1219 году, после ше
стим есячной осады, город был взят монголами и раз
рушен. В настоящее время городищ е Отырар является 
археологическим памятником Южно-Казахстанской области. 
Одним из памятников истории и археологии Казахстана считают 
городище Сауран. Основали его два племени Кимаки и Огузы. 
Люди этих племен проживали или периодически посещали 
город, для заключения договоров о мире проводили торговые 
сделки. Сауран был хорошо укрепленным городищем, большие 
крепкие стены надежно защищали от врага. На территории 
города было приготовлено все на случай длительной осады. В 
наше время любители памятников археологии могут посмотреть 
городище Сауран, оно расположено в сорока километрах от 
города Туркестан. Этот памятник исторической архитектуры 
датируется девятым-двенадцатым веками до нашей эры.

Путь нашей экскурсии составил около 450 км. День был очень 
насыщенный и познавательный. В конце дня нас разместили в 
студенческом общежитии МКТУ им. Х.А. Яссауи г. Туркестан.

Второй день: Туркестан -  Мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи
На второй день нашего фестиваля мы посетили главную 

достопримечательность древнего города Туркестан - мавзолей 
Ходжи Ахмета Ясауи - архитектурный памятник XIV-XV века, 
построенный по приказу Эмира Тимура в честь проповедника и 
основателя суфизма - Ходжи Ахмета Ясауи. Именно его учение 
повлияло на закрепление исламской религии среди населения 
Туркестана и вообще всей степи, т.к. до этого основной религией 
считалось тенгрианство. Приказ о строительстве памятника, 
почти после двух веков после смерти Ходжи Ахмета, только еще 
больше закрепил ислам среди кочевого населения.

Во второй половине дня была проведена студенческая

конференция в МКТУ им. Х.А. Ясауи на котором были представ
лены презентация о деятельности КНГО, презентация вузов. В 
том числе и ЗКГУ.

На третий день: Музей Кажымукана - Сайрам - Угамский 
ГНПП. Музей Кажымукана М унайтпасова - знаменитого 
казахского борца и циркового артиста. Во время Великой 
Отечественной войны Хаджимукан своими выступлениями 
собирает средства на помощь армии и дарит фронту самолёт, 
названный в честь Амангельды Иманова. Несмотря на все заслу
ги перед родиной, в конце жизни он остаётся без поддержки со 
стороны местных властей и в 1948 году умирает от воспаления 
лёгких из-за проживания в плохих условиях.

Музей великого казахского борца находится в селе Темирлан 
Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. В этом 
селе Кажымукан прожил последние годы своей жизни, в центре 
села установлен памятник великому спортсмену.

Музей был открыт в восьмидесятые годы прошлого века, 
долгие годы он находился в небольшом и мало приспособленном 
помещении.

Музей имени Кажымукана интересен тем, что основу 
его экспозиции составляют подлинные вещи и награды, 
принадлежавшие великому борцу, здесь собрано большое 
количество докум ентов  и фото м атериалов, наглядно 
рассказывающих о его славной жизни.

В экспозиции есть три уникальных экспоната - орден 
«Золотого Льва и Солнца», врученный Кажымукану принцем 
Персии в 1910 году за победу в финальной схватке с чемпионом 
Персии Маршрутом, орден «Благоденствия» Манчжурии за 
победу над чемпионом Японии Саракики Джинндофу, медаль 
Кажымукана за победу на международном турнире в Литве в 
1913 году.

К числу ценных и подлинных экспонатов можно отнести, 
также двух пудовую гирю, с которой Кажымукан выступал в 
цирке, а также огромный 350-килограммовый камень, который он

поднимал перед публикой во время выступлений военной поры.
Продолжив свой путь, мы направились в Сайрам-Угамский 

Государственный Национальный парк. Территория Сайрам- 
Угамского государственного национального природного парка 
занимает северо-восточное положение в системе Западного 
Тянь-Шаня и представлена горными массивами Угам, Каржантау 
и Боралдайтау, а также северо-западными отрогами Таласского 
Алатау. На территории парка протекают реки Угам, Сайрамсу, 
Каскасу, Бургулюк, Бадам, Машат и Кокбулак. Территория 
парка имеет 7 природных зон, начинается горной степной до 
высокогорной, где встречаются 1635 видов растений, 59 видов 
млекопитающих и 300 видов птиц. Видовой состав раститель
ности парка уникален. Здесь произрастает 240 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Особо можно 
подчеркнуть, что практически все краснокнижные виды относятся 
к редким. Очень редкие виды -  ясень согдийский, дикий виноград, 
смородина Янчевского, ирис Альберта -  представлены только 
несколькими экземплярами. Самой примечательной особен
ностью Западного Тянь-Шаня является наличие многих видов 
диких сородичей культурных растений - яблони, груши, сливы, 
винограда, ореха грецкого, лука и тюльпана. Разнообразен и 

животный мир парка. Медведи, волки, 
кабаны, горные козлы, косули, барсу
ки и дикобразы - обычные обитатели 
парка. Грациозные каратауские архары 
весной гостят на южных участках 
Боралдайского хребта. Очень редко 
можно увидеть самых осторожных 
жителей парка - снежного барса и тур
кестанскую рысь.

После установок своих палаток 
в базовом лагере и прослушав ин
структаж по технике безопасности 
в национальном парке, участники 
фестиваля провели семинар на тему 
«Окружающая среда в контексте во
просов борьбы с изменением климата 
и адаптации к изменению климата». 
Выступающие предлагали разные 
способы  для сохранения нашего 
климата. Студент 4 курса естествен
но-географического факультета ЗКГУ 
им. М .Утемисова Сапарбаев Ж.С. 

выступил со своим докладом на тему «Қоршаған ортаның адам 
өміріне зияны».

По окончании семинара участникам были вручены памятные 
подарки.

Четвертый день. Самый незабываемый и тяжелый день 
нашего фестиваля был 4-ый день. Для нас была поставлена 
задача пройти 8 км по горам и подъем на Нижнее озеро 2750 м 
над уровнем моря в ущелье Кергелы. Наш путь занял около трех 
часов. Дойдя до места назначения, немного уставшие, но под 
огромным впечатлением, мы устроили себе привал. У нас была 
возможность полюбоваться на красоту природа нашей страны.

Вернувшись в лагерь, организаторы наградили дипломами 
участников фестиваля.

А.ТУРГУМБАЕВ,
ст. преподаватель кафедры географии
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Н.Назарбаев: «Білім ең бірінші кезекте ұлттық эконо- 
миканың мамандарға деген сұранысын барынша өтеуге 
бағдар ұстауы керек,» - деп нақты мақсат қойды. Бұл 
мақсаттың жүзеге асуы үшін кәсіптік білім саласы қажетті 
және бәсекеге қабілетті маман даярлауға баса көңіл бөледі.

Кәсіптік білім беру жүйесінде құзыретті маман даяр- 
лауда мұндай тиімд і форма Германия, Австрия, Дания, 
Нидерланды, Швейцария елдерінде нәтижелі пайдаланылып 
келеді.

Швейцарияда жұмыспен қамтамасыз ету жаңа жолға қой- 
ылған. Жұмыс берушілердің өздері бакалаврларды жұмысқа 
қабылдай отырып, жоғары білімнен кейінгі оқуға (магистрату- 
раға) жолдама беріп, кейін кәсіби құзыреттілігі жоғары маги- 
стрдің кәсіпорынға қайта оралуына аса мән береді. Сонымен 
қатар, бакалаврлар мен магистрларды жұмысқа қабылдауда 
жұмыс берушілер үшін экономикалық тиімділік орын алған.

Германияда білім бағдарламаларына көп көңіл бөлінеді, 
себебі федералды мекенге сәйкес ЖОО бағдарламалары 
бір-бірінен өзгеше. Олардың көлемі жалпы бағдарламада 
100%-ға дейін айрықшаланады. Вюрцбург қаласындағы уни- 
верситетте инженерлік мамандық бакалаврлары кәсіптік білім 
мен икемділікпен қатар, жалпы базалық білім саласындағы 
(жалпы білім беру, компьютерлік технология, шет тілдері); 
коммуникативтік (презентация техникасын игеру, ауызша және 
жазбаша сөйлеу құралдарын игеру, коммуникация мақсатта- 
рына бағдарланған дағдыларды игеру); әлеуметтік (кикілжіңді 
шешу, сынды қабылдау мен айту дағдысын игеру, командада 
жұмыс істеу дағдысын игеру, клиенттің қызығушылығын ескеріп 
проблеманы шеше білу); тұлғалық (орындалатын жұмысты 
ұйымдастыруды сауатты жүзеге асыру, командада жетекші 
рөлін ойнау қабілеті), кәсіби (теория мен практиканы ұштастыра 
білу), ақпараттық (ақпаратты айрықшалап, құрылымдай білу, 
қажет ақпаратты таңдай білу) құзыреттіліктерге ие болуына 
аса мән береді.

Ресейде мектеп және жоғары оқу орнындары (алдағы 
жерде «ЖОО» деп беріледі) арасындағы мазмұндық, техно- 
логиялық сабақтастыққа назар аударылады. Жоғары оқу орны 
түлектерінің білім сапасына қарап, жұмыспен қамтамасыз 
етіледі. Жекелеген түлектер жеке және орта бизнеспен айна- 
лысуы мүмкін.

Қазақстанда жоғары кәсіптік білім беруді жетілдіру оқыту- 
ды ұйымдастырудың дәстүрлі тәсілдерін өзгерту қажеттігін 
айқындады. Академиялық ұтқырлық, көп тілді оқыту, жұмыс 
берушілер көмегімен студенттің оқу траекториясын анықтау, 
технологиялық оқыту сияқты әлемдік тиімді формаларды оқу 
үрдісіне енгізу заман талабына айналды. Мұны Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» Заңында қарастырылған 
«кәсіби білім саласындағы әлеуметтік серіктестік» аясында 
жүзеге асыруға болады.

Нарық сұранысын қанағаттандыратын маман дайындағы- 
мыз келсе, жұмыс берушілер ЖОО-мен бірлесе қоғамдық 
қарым-қатынас негізінде осындай тәжірибені қолға алғаны 
жөн. Сонымен қатар, өз мамандығын теориялық және практи- 
калық тұрғыда толық меңгерген түлектің жұмыспен қамтылу 
көрсеткіші жоғарылайды.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ- 
ситетінде 2014-2015 - 80%, 2013-2014- 81%, 2012-2013 -  79% 
түлектер жұмыспен қамтылды. Жұмыспен қамтудың жоғары 
көрсеткіште болуы бірнеше факторлармен анықталады. Атап 
айтқанда, мектепте мұғалімге сағаттық жүктеме бойынша 
сұраныстың болуы, заманауи гимназия, лицей сияқты жаңа 
тұрпатты мектептерде пәндердің көп тілде (қазақ, орыс, ағыл- 
шын, түрік, неміс, тілдері) оқытылуы, жас мамандардың инно-

вациялық оқыту технологияларын жоғары деңгейде меңгеруі, 
студенттердің жоғары оқу орнында көп тілді сапалы білім алуы, 
студенттердің өзі таңдаған мамандығын қосымша мамандан- 
дырылумен (12-14 кредит көлемінде) толықтыруы, т.с.с.

Жоғары оқу орнында 5В010900-Математика мамандығы 
бойынша оқып жатқан студенттер физика, информатика, 
ағылшын тілі бойынша мамандандырылу курстарын оқиды. 
Нәтижесінде математика және физика мұғалімі, математика 
және информатика, көп тілді математика мұғалімі бола алады. 
Біздің университетте бұл дәстүрге айналған. Математика және 
ағылшын тілі немесе көп тілдегі математика бойынша оқыған 
студенттер математиканы үш тілде оқытуға бағытталған ша- 
раларға тартылады. Педагогикалық сараманды қазақ-түрік 
лицейінде, Назарбаев зияткерлік мектебінде өтеді. Бұл олар- 
дың тілдік шеберліктерін дамыта түседі. Болашақта мұндай 
түлектер кез келген мектепте математиканы үш тілде оқыту- 
мен, пәндік құжаттарды аудармалау өз бетінше атқара алады.

Атқарылған шаралар мен алға қойылатын жоспарлар 
ұштасып жатыр. Қалай десек те біздің көздейтініміз оқытқан 
студентіміздің сапалы білім алып, оқу бітірген түлегіміздің 
жұмыспен қамтылуы мен жоғары оқу орнында алған білімі мен 
тәрбиесін өз кәсіби ортасында танытуы, яғни құзыретті маман 
екендігін дәлелдей алуы. Білім мен тәрбие егіз дегендей әр 
сабақта, сабақтан тыс шараларда тәрбиелік шараларды жүргі- 
земіз. Нәтижесінде түлектеріміздің түгелге жуығы еңбек майда- 
нына араласады. Мысалы, 5В010900-математика мамандығын

бітірген түлектердің барлығы сұранысқа ие болды.
Жоғары оқу орнында техника және технология, жаратылы- 

стану тобы бағытындағы мамандықтар бойынша түлектердің 
жұмыспен қамтылуында қиындықтар бар. Түлектер мекеме- 
лер мен ұйымдарда, кіші және орта бизнесте, ғылыми және 
шығармашылық орталықтарда еңбек етуі тиіс. Бұл мәселеде 
жұмыс берушілердің қазіргі нарық сұранысына сай келетін білім 
алуына бағдарланған білім бағдарламаларын, студенттің жеке 
білім траекториясын құруына қатысты көптеген іскер кеңестер 
мен ұсыныстар беріледі. Олардың кейбір пәндерді өз базала- 
рында немесе университетте оқытуы студенттердің бәсекеге 
қабілетін арттыра түседі. Жұмыс берушілер тарапынан дәріс 
оқу ғана емес, ғылыми зерттеу жұмыстарына кеңес беру, са- 
раптама жасау, емтихандарда студенттердің білімін бақылау

сияқты шаралар жүргізіледі. Ең бастысы, жұмыс берушілермен 
бірлесе құрылған білім бағдарламаларын жүзеге асыру кезінде 
студенттер аудиторияда алған теориялық білімдерін өндірісте 
шыңдай алады. Бұл орайда Батыс Қазақстан облыстық орта 
білімді ақпараттандыру орталығында, «Batys IT» ЖШС-де, 
«Өрлеу» АҚ-да 5В070300-есептеу техникасы және бағдарла- 
малық қамтамасыз ету мамандығы студенттері серіктестікпен 
практикалық білім алып отыр. Нәтижесінде біздің түлектеріміз 
облысымызда ғана емес, басқа облыстарда да қызмет етіп 
жатыр.

Тағы бір ерекшелік - кәсіпкерлікке баулынуларында. Кейбір 
түлектер оқу бітірмей-ақ өз кәсібімен айналыса бастады, енді 
бірқатары жастар практикасына тартылды, келесілері жол 
картасын пайдаланды.

Батыс Қазақстан облысында 2014 жылдың үш тоқсанында 
768 жас тұрақты жұмысқа орналасып, 1191 жастар практикасы
на жолданған. Оның ішінде біздің түлектеріміз де бар.

Қорыта айтқанда, нәтижеге бағдарлап оқытуды серік- 
тестік арқылы, сабақтастық арқылы, ішкі түйінді байланыстар 
арқылы, академиялық ұтқырлық арқылы жүзеге асыруға 
болады. Болашақ түлектің кәсіби қалыптасуында теория мен 
практиканың бірлігі ерекше.

А.Б. МЕДЕШОВА,
физика-математика факультетінің деканы, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Физика-математика факультеті түлектерініц 
бәсекеге қабілеттілігін дамыту бағыттары

Ұлт жоспары - келелі істердіц ұлы белесі
Қазіргі жаһандық әлемдік дағдарыс әлемдік тәртіпті, 

барлық экономикалық бастауларды түбегейлі өзгертетін 
құбылыстар санатына жататыны анық. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас хатшысының экономикалық және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі орынбасары У. Хунбо «Қазіргі жағдай 
дағдарыс бұлтын сейілту мәселесінде бүкіл әлемге ортақ 
бір мәзірдің жоқ екендігін көрсетіп берді. Демек, әрбір 
ұлттық экономика өз дамуларында ішкі ерекшеліктерін 
ескергені жөн болар»деп атап көрсеткеніндей, дағдарысқа 
төтеп бере алатын шаралар қабылдау әрбір мемлекеттің 
басты міндеті.

Осыған орай бес институционалдық реформаны жүзеге 
асырудағы «100 нақты қадам» бұрын-соңды ешбір мемлекеттің 
тарихында болмаған бірегей құжат деп есептеуге болады. Ең 
бастысы, бұл бес реформаны жүзеге асыру азаматтардың 
мүддесін қорғауға бағытталған, қазақстандықтардың өмір 
сүру деңгейін арттыруды көздейді.Елбасы Н.Э. Назарбаев 
қазіргі дағдарыстан шығудың өзі Қазақстан үшін де үлкен 
сынақ екеніне де тоқталып кеткен еді. Себебі геосаяси жүйенің 
нақ ортасында тұрған Қазақстан үшін дағдарыс өз кезегінде 
мемлекеттің халықаралық жүйедегі позициясының сақталуына, 
халықтың әлеуметтік жағдайына толықтай ықпал ететіні 
сөзсіз. Сондықтан Елбасы «Бізде ырғалып-жырғалуға уақыт 
жоқ. Біз теріс үрдістердің алдын алу үшін барлық ықтимал 
шараларды жедел қабылдауға тиіспіз» дей нақты 100 қадамды

анықтай отырып, елбасымыз «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас 
ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тагдыры ұстаз 
қолында» деген еді. Ендеше бәсекеге қабілетті туған тілін, 
елін, жерін сүйетін, өз ойын еркін жеткізе алатын құзыретті 
тұлға тәрбиелеу-қазіргі заман талабы. Оқу орындарындағы 
басты тұлға мұғалім екендігі белгілі. Тіпті қазіргі технологиялар 
ерекше дамыған заманның өзінде білім сапасын қамтамасыз 
етудегі мұғалім рөлін ешнәрсемен ауыстыруға болмайтындығын 
халықаралық тәжірибелер көрсетіп отыр. Демек, мұғалім 
біліктілігі, бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, 
оны заман талабына сай етіп құрудың негізгі алғышарты, басты 
кепілдігі болып табылады. Білімді ұрпақты, бәсекеге қабілетті 
мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты кемел ұстаздар ғана 
тәрбиелеп шыға алады. Және біздің бүгінгі жылдан-жылға алға 
басқан қоғамымыздың ең көкейтесті мұраттарының бірі болып 
отырған, білімді педагог кадрларды әзірлеу және қалыптастыру 
мәселелері, соның ішінде ұстаздар біліктілігін жүйелі арттырып 
отыру жолдары енгізілуде. «Ұстаздың биігі ойлана қарасаң 
биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол созсаң қарсы 
алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» -  деп ежелгі заман 
ойшылы Сократ айтып кеткендей, егеменді еліміздің алдыңғы 
қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуына табандылықпен 
жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі 
өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қойып отыр. Соның ішінде 
болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына

орай білім мазмұнына жаңаша қарау -  басты міндеттердің 
бірі. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы, білім 
мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті 
мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен 
ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді. Яғни сапалы білім
-  ел болашағын айқындайтын басты көрсеткіш болып табылады. 
Осы көрсеткішті күшейту бағытында өңірдегі б ілімнің қара 
шаңырағы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің профессор-оқытушылар құрамының атқарып 
отырған шаралары мен игі істері орасан зор.

Мұның өзі елдегі игі бастамаға Елбасы белгілеп берген 5 
реформа серпін беріп отырғанын көрсетеді. Оның жүзеге асуын 
бақылап отырған әлемдегі қаржылық дағдарысқа тап болған 
кейбір мемлекеттің сарапшылары мұны «дамудың даңғыл 
жолы» деп атап, кей елдер үлгі боларлық бастама деп ой түйді. 
Ал, дамудың даңғыл жолы нақтылаған 100 қадам қарапайым 
халық пен кәсіпкерлер үшін басты бағытқа айналып отыр. 
Берері көп берекелі құжатты еліміздің түкпір-түкпірінде қызу 
талқылаумен қатар халық оның жүзеге асуына да белсене ат 
салысып отыр. Жас та, жасамыс та оны жүзеге асыру жолында 
жұмыла жұмыс істеу керектігін жақсы түсінеді.

Сондықтан да 100 қадаммен алға басу көлемді де мәнді 
істерді атқара отырып Қазақстан жаңа биік белеске шығады 
деген сенімге жетелейді.

А.Ш. ЖУРАСОВА,
Дүниежүзілік тарихжәне әлеуметтік-саяси 

пәндер кафедрасының меңгерушісі, 
тарих ғылымдарының кандидаты

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ус ло в и я х  п о ли я зы ч н о го  ОБУЧЕНИЯ

Выступая перед студентами «Назарбаев университета» 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчер
кнул, что «в наше время -  время знаний -  только своей 
образованностью мы можем покорить мир». Одним из 
условий успешного развития страны явилась проводимая 
реформа системы образования и вхождение Республики 
Казахстан в международное образовательное простран
ство, вступление в Болонский процесс.

Физико-математическое образование является основой 
экономического развития и научно-технического прогресса. 
Математика и физика на протяжении всей истории человеческой 
культуры были ее неотъемлемой и существенной частью. Они 
дают понимание окружающего мира, являются базой развития 
науки и техники и вносят большой вклад в формирование лично
сти. Математические знания и навыки необходимы практически 
во всех сферах деятельности. Не случайно в нашем универси
тете ЗКГУ им. М.Утемисова, отмечающем в следующем году 
свое 85-летие, среди первых кафедр была создана кафедра 
физики и математики.

Подготовка учителей физики и математики всегда была 
ответственной задачей кафедры. В процессе реализации 
Государственной стратегии модернизации образования, вклю
чающей полиязычие как необходимое условие подготовки 
специалистов, соответствующих современным требованиям,

кафедра ориентируется на положения Президента: «внедре
ние в процесс обучения современных методик и технологий, 
расширение доступности образования». Повышению качества 
физико-математического образования в университете способ
ствует переход на кредитную систему обучения и внедрение 
полиязычного обучения, как составные части реформы об
разования. Соответствующие этому структура и содержание 
обучения, включающие дисциплины по выбору и время на СРСП 
и СРС, позволяют более эффективно внедрять полиязычное 
обучение, ориентированное на реализацию компетентност- 
ного подхода, интегрирование предметных целей обучения с 
языковой подготовкой.

Разработанные на кафедре и предлагаемые для выбора 
элективные курсы на казахском, русском и английском языках 
направлены на расширение и углубление знаний по предмету, 
изучению современных проблем физической и математиче
ской наук и их применения к решению практических задач. 
Программа СРСП содержит не только предметный материал,

но и определяет методику работы, способствующую формиро
ванию ключевых, предметных и профессиональных компетент
ностей при выполнении заданий по изучению темы, решению 
задач, подготовке рефератов по истории физики, математики, 
разработке проектов по определенным разделам физической 
и математической науки.

Кредитная система обучения предоставляет большие воз
можности реализации индивидуальных запросов обучаемых. 
Это дало возможность кафедре по запросу физико-матема
тических лицеев и гимназий осуществить целевую подготовку 
учителей для работы в этих инновационных школах.

В настоящее время кафедра физики и математики продол
жает работу по реализации программы ЗКГУ им. М. Утемисова, 
направленной на подготовку высококвалифицированных, кон
курентоспособных специалистов.

А.А. КУЛЬЖУМИЕВА,
зав. кафедрой физики и математики
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Studying in Korea
This year I had a great opportunity of studying abroad 

and it was an amazing experience I had ever had. During 
one term from 29.02.2016 to 30.06.2016 in the framework of 
“Academic Mobility” program I was trained at Sungkonghoe 
University (Seoul, South Korea). I was preparing for this trip 
the whole semester and it was really worth doing. I knew 
that thanks to academic mobility students and teachers of a 
higher education institution had a chance to study or to teach 
in another institution inside or outside their own country for 
a limited time. Nowadays it is very popular all over the world 
with young people.

My way from Uralsk to Seoul took about 55 hours firstly by train 
and then by plane. I arrived Seoul in the morning, heard foreign 
speech and I was a little nervous because I couldn't understand 
it, everything was strange for me. In 10 minutes my Korean buddy 
student (her name is Areumbyul Kim, I call her Byur) met me and we 
went to a dormitory by subway. The dorm was located in campus of 
the university. The dormitory was very clean; everything was cleaned 
every day there. The dorm rooms have everything you need to live and 
study -  table, bed, wardrobe, bookshelf, chairs and air conditioning. 
The bed linen and crockery students buy themselves. The cost of 
housing in a dorm is 210 dollars a month. Also, there was the Internet 
in the dorm. I and my roommates (they were from Taiwan) cleaned 
our room ourselves and cleaners tided up halls, kitchen and laundry.

The next day I went to the university and got acquainted with my 
curator Mr.Jinkyu Youn, teaching staff and students. Mr. Jinkyu Youn 
and Byur helped me with my documents, schedule and showed me 
the university.

I studied in different groups with different students. There were a

lot of students from other countries such as Canada, China, Taiwan, 
Japan, Nepal and others. I attended the Korean language, English 
Speech, Intercultural Communication classes. The English Speech 
and Intercultural Communication classes were conducted by Filipino 
teachers. There were some differences between studying at our 
university and there. Here are some of them: you needn't stand up, 
when a teacher enters; you can drink coffee during lectures or have 
a snack. It was very interesting, useful and challenging to attend all 
these lectures and practical classes.

In my free time, I visited the historical monuments, museums and 
beautiful part of Seoul. Most of all I liked is Gyeongbokgung Palace.

Gyeongbokgung -  palace complex, located in the north of Seoul. 
It was the main and largest palace of the Joseon Dynasty, which 
lived the royal family and one of the five large palaces, built in the 
Joseon period.

I had warm and friendly relationship with teachers and students, 
which for four months shared experience. Now we keep in touch 
each other.

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

Saule Yessengaziyeva, student o f group 03204 
Philological department, 

“Foreign languages: two foreign languages"

25 сентября прошло открытие нового дебатного сезона 2016 года среди молодёжи. Турнир проводился 
при поддержке молодых предпринимателей Аслана Куспанова и Алмаса Мустафы, председателя МОО 
«VOLUTEERSN» Айдара Аманжолова, а также городского филиала партии «Нур Отан».

место как в казахстанском обществе, так и по всему миру. В 
ходе турнира затрагивались экономические, политические, 
правовые, общественные вопросы актуальные на сегодняшний 
день.

В дебатах приняли участие как студенты, так и школьники. 
На этот раз было шесть команд, в качестве судей выступили 
опытные и взрослые дебатеры. Игра состояла из трёх раундов, 
где каждый из них оценивался, были меткие и интересные от
веты участников. Но своей креативностью, умом и творческим 
мышлением в турнире одержала победу команда «Persona 
Grata», а лучшим спикером стал Асхат Ергалиев. Другие были 
награждены дипломами и ценными призами.

Организаторы Аслан Куспанов и Алмас Мустафа, а также 
все участники дебатного клуба призывают молодёжь играть 
в дебаты:

- Наши двери всем всегда открыты! Мы с радостью примем 
новичков! Чтобы выиграть, дебатеры учатся работать в команде, 
распределять ролевые функции, договариваться между собой 
и т.п. Но также это и состязание двух сторон, 
победитель -  только один.
Ц е л ь

победить, 
дебаты  учат добиваться 

поставленной цели. Все эти качества ценятся 
работодателями в любых компаниях. Поэтому, если вы хотите 
развивать все эти качества, то вы можете прийти к нам! Здесь 
вы найдете новых хороших друзей!

Д ебаты  д аю т б есц е н ную  
практику публичного выступления, 
помогает научиться отстаивать 
свое мнение, развивает умение 
мыслить логически и критически, 
расширяет кругозор и позволяет, у в и д е в  п р о б л е м у  со 
стороны, найти нужное решение. Именно поэтому организаторы 
проявили инициативу для развития дебатного движения в 
нашем городе, чтобы повысить социальную и творческую 
активность молодежи посредством анализа и публичного 
обсуждения актуальных проблемных ситуаций, имеющих

Айша КЕМЕШОВА,
ФИЛ/П-22

Instagram: debate_uralsk 
VK: https://vk.com/club3277252

Дебат - ®рашряар ортасы
Басқаларды үйрете жүріп біз өзіміз үйренеміз

(Луций Анней Сеннека)

Әлемнің небір мықты ораторларының, саясаткерлері 
мен президенттерінің жолдары дебаттан бастау алған 
деседі...Бүгінгі сөзіме тиік осы дебат жайлы болмақ. Пікір 
сайысшы, дебатер - сөздің майын ішіп, жілігін шағатын, 
кез келген сұрақтын екі жақты жауабын беретін, қоғамның 
сұрықсыз сауалына сұрыпты ой айтушы, саясаттың ақ 
пен қарасын, өмірдің дақ пен сарасын талқылай отырып 
ортаға салушы, жеке ой-пікірі бар тәуелсіз тұлға. Кез келген 
саланың алғыр да білгір маманы, қоғамның элита жастар 
тобын құраушылары да пікір-сайысшы жас буын.

У н и в е р си те т ім ізд е н  талай  алы птарды  тәрбиелеп, 
жігерін қайрап қанаттандырған «Ақиқат» жастар қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Сүлейменов Мерген Қуанышұлының 
еңбегі еш кетпек емес. Университеттегі белсенді өмірімнің 
бастаушысы бола білген, армандаған мақсаттарыма жеткізе 
білген, үлкен мүмкіндіктер ашып берген «Ақиқат» жастар 
қоғамдық б ірлестігіне  және Мерген Қуанышұлына айтар 
алғысымыз шексіз. Ж етістіктерім мен қызығушылықтарым

ф акультетіш іл ік, ф акультетаралық, облыстық көлемдегі 
пікір-сайыс турнирлеріне қатысу және ұйымдастыру арқылы 
пайда болған еді. Сол арқылы көптеген тәжірибе жинадым, 
н әти ж е с ін д е  м ү м к ін д ікте р ім н ің  көб ей ген ін  байқады м . 
Университет қабырғасында білім алушы студент - болашақ 
маман, ал белсенді студент- болаш ақ бәсекеге қабілетті 
сұраны стағы  маман бола алатыны даусыз. Сондықтан, 
құрметті жас буын, сіздерді белсенді өмірге шақырамын. Жеке 
тұлға,саясаткер, қоғам басшысы болғың келсе, сөзге шешен, 
ойға ұшқыр бол. Ал, ой ұщқырлығы мен сөз шешендігін беруші 
орта -  дебатерлар ортасы болып табылады. Мықты болғың 
келсе, күркетауықтармен жайылма, қырандармен бірге ұш 
демекші, ортаны таңдай білу де сенің мақсатыңның алғашқы 
қадамы болуы тиіс.

Кел, үйрен, қосыл, жеңіске жет! Біз сені күтеміз, жас Оратор!

Ақерке Шайқы,
Аймақтану мамандыгының 2-курс студенті

My name is Galitskiy Sergey. I’m studying in West 
Kazakhstan State University. My specialty is Foreign 
language: two foreign languages. I’m on the third year of 
studying. Last summer I was in USA by Work&Travel program. 
I was in South Carolina, in Myrtle Beach city. I was there since 
24th of May till 4th of September.

My summer in the USA
I found a job by myself as a kitchen helper in a restaurant. 

The name of the restaurant was Capitan Benjamin's Calabash 
Seafood. I have been working for 3 months at that place and also 
I had the second job, as a kitchen helper in Shooney's restaurant. 
My responsibilities were making prep, checking buffet, keep buffet 
full and clean, making orders, keep kitchen clean. I worked 6 days 
per week - about 10-14 hours per day. My salary was 9$ per hour 
and I had paycheck every 2 weeks. I lived in an apartment with 
my new friends from Ukraine and Russia. I paid 75$ per week till 
the middle of the summer and the rest part of the summer 65$ per 
week. It was a house with two bedrooms, a restroom, a kitchen 
and a living room.

In my free time I went to the ocean, museums, shopping 
centers, clubs and did many other things. I finished work on the 
28th of August and I had one week for traveling. We rented a car 
and went to Charlotte, it is the biggest city in North Carolina. It 
was one-day trip. We visited UNC university, National park, walked 
in Down-town. When we returned I had a bus to New York, and I 
was 3 days in this fantastic city. I visited a lot of famous places, 
such as Empire State Building, Central Park, Brighton beach, 
Brooklyn and Manhattan bridges, Wall Street, Memorial of 11th 
September, Times Square and many other places. On the 4th of 
September I had a flight to Moscow, from Moscow to Samara and 
then I went to Uralsk by car.

It was the best summer in my life. I had lot of fun, earned some 
money, improved my English and had good experience in my life.

Sergey Galitskiy, student of group 03204 
Philological department, 

“Foreign languages: two foreign languages"

https://vk.com/club3277252
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---------------------------------------------------------------------  100 шагов в будущее --------------------------------------------------------

Модернизация современного общества -
ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
План Главы государства «100 конкретны х шагов», 

получивший высокую оценку международного сообщества, 
известных политиков и народа Казахстана является узлом 
государственных программ и очередных планов, объявленных 
с момента получения независимости, генеральным планом 
осущ ествления дел, которые должны быть выполнены в 
ближайшие 30 лет. Национальный план «100 конкретных шагов» -  
это систематичный и подходящий ответ на условные требования 
геополитических осложнений и мирового экономического 
кризиса.

Проведение институциональных и структурных реформ 
в Казахстане в рамках «100 конкретны х шагов» очень 
актуально и своеврем енно. На это есть две основные 
причины. В о-первы х, ож идается, что в среднесрочной 
перспективе вся мировая экономика будет функционировать 
в условиях новой реальности. Данный факт требует развития 
принципиально новой институциональной среды, что будет 
способствовать формированию такой структурной экономики, 
которая может нивелировать внешние шоки, обеспечить 
качественный инклюзивный и устойчивый экономический 
рост, а также повысит конкурентоспособность страны в целом. 
Во-вторых, перед Казахстаном стоит амбициозная цель — войти 
в 30-ку развитых стран мира к 2050 году. Это требует доведения 
институционального и структурного развития до уровня, который 
будет соответствовать стандартам ОЭСР, объединяющего 
самые развитые государства мира.

Хотелось бы отметить, что в «100 конкретных шагах» по 
реализации пяти институциональных реформ наблюдается 
комплементарность реформ, что очень важно. Например, 
планируется масштабное разгосударствление, приватизацию, 
провести либерализацию цен, а также провести либерализацию 
в других областях экономики. Но при этом принимаются меры для 
того, чтобы обеспечить эффективность рыночных механизмов.

В основу плана вошли пять институциональных реформ: 
формирование профессионального госаппарата, обеспечение 
верховенства закона, индустриализация и экономический 
рост, идентичность и единство, формирование подотчетного 
государства.

В рамках первой реформы предполагается модернизировать 
процедуру поступления на госслужбу, том числе оплачи
вать труд госслужащих по результатам работ. В этой связи 
будет разработан и принят новый профильный закон. Таким

Разъяснение и обсуждение механизмов реализации 
конкретных шагов по выполнению Плана Нации 100 конкретных 
шагов, представленного Главой государства Нурсултаном 
Назарбаевым, направленного на достижение стратегических 
целей по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран 
мира в настоящее время имеет широкомасштабный характер. 
Национальная идея «МәңгілікЕл» является цементирующей 
платформой преемственности всех достижений независимости 
и устремлений казахстанцев в будущее.

Активно обсуждаются вопросы следующего направления
- формирование профессионального государственного 

аппарата;
-обеспечение верховенства закона;
-индустриализация и экономический рост;
-идентичность и единство;
-формирование подотчетного государства; 
Общественность выражает свою поддержку Плана Нации 

и считают:
1.Глубокая взвешенность и точный расчет «100 шагов» 

открывают горизонты новых возможностей для страны, для 
государства, для каждого казахстанца.

образом, планируется создать не только профессиональный, 
но и автономный госаппарат.

Вторая реформа подразумевает переход от пятиступенчатой 
системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, 
над зорная  и повторная  н а д зо р н а я ) к тре хур о в н е в о й  
(первая, апелляционная, кассационная). Будут ужесточены 
квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов 
на должность судьи, расширена область применения суда 
присяжных, создан в Астане Международный арбитражный 
центр AIFC и многое другое. В целом, реализация данной 
реформы гарантирует права собственности, создаст условия 
для предпринимательской деятельности, охраны договорных 
обязательств.

Согласно третьей реформе, которая продолжит реализацию 
программ  индустриализации  Казахстана, планируется 
привлечь стратегических инвесторов в сельскохозяйственные 
отрасли. Помимо этого таможенная и налоговая системы будут 
интегрированы. Реализация поставленных задач позволит 
перейти к экономическому росту и диверсифицировать отрасли 
промышленности.

Представляя пять реформ, Президент отметил укрепление 
казахстанской идентичности, «движущей силой» которой 
должен стать средний класс. В этой связи будет разработан 
ряд программ: патриотический акт «Мәңгілік Ел», масштабный 
проект АНК «Большая страна -  большая семья» и другие. 
Пятая реформа предполагает создание подотчетного государ
ства. Теперь руководители государственных органов будут еже
годно отчитываться о достижениях своих ведомств. Также станет 
публичной вся бюджетная и консолидированная финансовая 
отчетность, результаты внешнего финансового аудита, итоги 
оценки эффективности государственной политики, результаты 
общественной оценки качества государственных услуг, отчет об 
исполнении республиканского и местного бюджетов.

100 конкретных шагов -  это ответ на глобальные и вну
тренние вызовы и одновременно план нации по вхождению в 
тридцатку развитых государств в новых исторических условиях. 
План закладывает коренные преобразования в обществе и 
государстве, главная цель которых -  лечение системных забо
леваний, а не сглаживание их внешних симптомов», - говорится 
в документе.

2. С оверш енствование  систем ы  госуд арственной  
службы: ужесточение квалификационных требований, новые 
мотивирующие стимулы, улучшение условий труда на госслужбе
-  это поиск и отбор самых талантливых и способных кадров.

3. Внедрение передовых практик наиболее успешных 
стран в вопросах проведения эконом ических реформ, 
государственного строительства и социального развития, с 
учётом наших национальных условий, ценностей и интересов 
граждан необходимо и своевременно.

4. Внедрение инноваций предполагает опору на знания 
и передовые технологии, которые станут фундаментом 
м о д е р н и зи р о в а н н о го  к а з а х с т а н с ко го  о б щ е ств а , его 
интеллектуальной составляющей, что обеспечит развитие 
инклюзивной высокотехнологичной экономики с новыми 
профессиональными кадрами.

5. Сохранение баланса в обществе, его созидательного 
потенциала, укрепления единства. Казахстанская модель 
межэтнического и межконфессионального взаимодействия 
является б еспрецедентны м  прим ером  общ ественного  
консенсуса, являющегося источником позитивных изменений 
в стране.

Ақ Ж айықтың Ақшағаласы на айналған респу- 
бликамызға белгілі ақын, өңіріміздегі іргелі уни- 
верситетім іздің  профессоры  саналаты н нәзік, 
сы рлы  л и р и к апам ы з А құш тап  Б ақты гереев а  
тәрбие бөлімінің ұйымдастыруымен М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ- 
ситетіне табалды рық аттаған 1 курс қыздарына  
дәріс сабағын өткізді.

Я қ шагаладай елімді 
аңсап келгепМін

«Көрген-білгенімді айта қалайын деп,
Көңілдер сырын байқап алайын деп,
Жалған күлкілер шаршатқан жанарымды,
Мөлдір айдынға шайқап алайын деп,
Оралдым саған, Ақжайық!»- деп бастаған ақын апамыздың 

өнегесі мол қанатты, жалынды сөздері, сұлу сырлары 
ты ңдауш ыны  теб іренпей қоймады. «Ана» тақырыбы, 
«бойжеткен» тақырыбы кеңінен талқыланып, тәлім мен 
тәрбие сабағы болды. Кездесу соңында қыздар апамызға 
арналған өлеңдерін оқып, тамаша көңіл-күй сыйлады. Әсерлі 
әңгіме, оймақты ой, жыр төгілген ашық сабақ әрі қарай да 
жалғасын табатынына күмәніміз жоқ.

Райхан НҰРЖАНОВА,
02305-топ студенті

Ақынның жыры - жан досым
Серік боп қалам, өлеңнен бақыт іздегем,
Соңынан лесіп, ақындар салған ізбенен.
Жүректен шыққан жауқазын жырға ғашықпын 
Сондықтан өлең оқуды әсте үзбегем.

Жанымыз нәзік, жырымыз сырлас, үндес ең,
Ғашық болмасам өлеңге мұны білмесем. 
Ақжайығымның ақ шағаласы атанған 
Ақұштап ақын жырларымен де тілдесем.

Жүректе от бар, шабытым шалқып тасыған,
Өлеңге сірә, болдым-ау ғашық жасымнан.
Сырымды айтып, мұңымды шақсам өзіңе 
Алабұртқан көңілім сонда басылған.

Қалғандай болам, өмірдің кейде көшінен,
Сол кезде жаным, ем таппай біраз күрсінген.
Қолыма алам Ақұштап ақын жырларын 
Ақынның жанын ақындар ғана түсінген.

Оңаша қалам есігін жауып бөлменің,
Өлеңнен басқа ештеңеге ой бөлмедім.
Бір білетінім, түсінгенім де түйгенім 
Ақынның жыры- жан досым екен ол менің.

Дарина САБИТОВА,
филология факультетінің 

ҚТӘ-13 тобының I курс студенті

6.Активное участие всех социальных групп, что обеспечивает 
преем ственность и неразры вность успеш ного развития 
Казахстана в XXI веке на многие десятилетия вперед.

7. Возрастание роли общественного контроля, закрепление 
ответственности Правительства и местных органов власти 
непосредственно перед активным гражданским обществом, т.е. 
формирование принципиально новых механизмов мониторинга 
и оценки.

Г.Н.СУЛЕЙМЕНОВА,
к.э.н, декан ЕГФ

А.Е.БИЖАНОВА,
к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории РК

И Ж Ш У Ц И Ш Ь Н Ы Е  РЕФОРМЫ
как стражитаетие приоритеты развития Кш ш ш на

Living my American Dream
In this life everyone has a dream and they seek for hardcore 

work in order to accomplish their dreams. In my childhood I 
watched so many different kinds of American films about its 
culture, school life and holiday celebrations and this is why I 
dreamed to study at high school in America. I’ve been learning 
English since I was 6 and was good at school, subsequently 
participated in Olympiads. Then when I was in 10th grade took 
part in an International program “FLEX”, it has 3 difficult rounds 
and it took 5 months to pass all rounds. When I got call from 
American Councils that I became a finalist which implies won 
FLEX grant to study one academic year in the United States 
of America I was happy as a clam and was on the ninth cloud 
because it was my dream and it came true!

My American life was brilliant because I've got to meet wonderful 
people who became my second family and had a great deal of 
unforgettable moments. At first time I couldn't believe my eyes that 
I was living in America for real- I'd seen and touched every thing 
that I saw in movies that was so amazing and afterwards I got used 
to all the things. It should be said that it was hard to live totally in a 
different way of lifestyle and speak foreign language everyday and 
also education system was difficult too, but American society was so 
nice and friendly to me owing to them I had overcome all difficulties. 
I'd had a lot of astonishing opportunities to fulfill my dreams and try

new things; I was in Choir and swim team, had Art/Ceramics class and 
went to Cheerleaders try out classes. I can proudly say that during my 
exchange year I had become a world citizen and widened my horizon 
because I had gained good friends and interacted with other people 
with different ethnics of course got a knowledge about their nationalities 
and cultures like Chinese, Budapest, Mexican, Spanish. I had went to 
Baptist church , Catholic cathedral and Korean church. I'd like to say 
that it was marvelous to watch real American football game with my own 
eyes and feel that atmosphere. At Christmas holiday as a Christmas 
gift my host family took us to the Islands, we sailed on 14 deck Cruise 
Ship like Titanic to Jamaica and Bahamas Islands it was wow! I swum 
in the Atlantic Ocean and saw Caribbean Sea in real life. I can't even 
express my impression with words so that was so terrific! In spring I 
took part in Promenade for Seniors and Juniors like in movies a boy 
should ask a girl to go to Prom. I and my friends had fun attending at 
Prom King&Queen ceremony and dancing over moonlight. At the end 
of the exchange year we had FLEX event in Washington DC. Obviously, 
we had such a great and memorable meeting and dinner with senators 
of the USA in building US Capitol. The best part of the exchange year 
was being a volunteer. I volunteered 265 hours of community service 
by helping YMCA gymnastics classes, cleaning up at Deep South 
Fair and working in Central Media Center and in the library Southern 
Pines. For my outstanding volunteer service I got a certificate from

United States department of State, Cultural and Educational Affairs.
As most of people wonder why didn't I study bachelor degree in 

American university,well I got invited to one of the most prestigious 
universities in Philadelphia but my family had a financial crisis in that 
period of time so I had to proceed my education in Kazakhstan but I 
think I'm so lucky to have all these precious, unforgettable life events in 
America and get eminently remarkable experience for my whole life. I 
believe I won't stop making efforts to improve my knowledge and attain 
my goals and hope I will share my upcoming achievements with all of 
you in further time. If you are more interested in my American life you 
can see photos on my vk page. I'd like to say to our youth never stop 
dreaming and never give on your dreams!



№8 (923) 30 қыркүйек 2016 жыл

^МЕРЕЙ^АІ ^КАСЫ^ҢЫЗ 
ҚҰТТЫ  БОАСЫН!

Түймеш Малбағарқызы, Сізді мерейлі 55 
жасыңызбен физика-математика факультеті 
ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймыз. 
Сіз ерік-жігер мен еңбексүйгіштік, табандылық 
пен м ақсаткерл ік қасиеттерді бойыңызға 
сіңірген ұлағатты ұстаз, сүйікті жар, асыл қыз, 
қымбатты бауырсыз. Сіз өнегелі еңбегіңізбен,

үміт отын ұялатып, киелі білім ордасынан талай 
түлектерді білім нәрімен сусындатып, шебер 
педагогикалық қабілетіңізбен қаруландырып 
қанат қақтырдыңыз!

Ұжымда адал еңбеккер, ортасына сыйлы 
әріптес, отбасында асыл жар бола білген 
өзіңіздей абзал жанға осындай қуанышты күні

тындырымды ісіңізбен және қарапайым да па- 
расатты мінезіңізбен үлкен абырой-беделге ие 
болған ұжымымыздың тәжірибелі, үздік мама- 
нысыз.Сіз, ұстаздық жолмен бірге студенттер 
қауымының сырлы тағдырына басшылық етуді 
толықтай мойнына алған маман иесісіз.

Сіз бәсеке жағдайында өмір сүруге қабілет- 
ті, интеллектуалды жеке тұлға қалыптастыру 
жолында аянбай еңбек етіп келесіз. Соның 
нәтижесінде сан мыңдаған шәкірттің жүрегіне

ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз мо- 
лынан болсын деп тілейміз. Шаңырағыңызға 
шаттық ұялап, босағаңыздан қызық-қуаныш 
арылмасын!

Алдағы уақытта ойлаған істеріңіздің ілгері 
басып, білім көгінде әрдайым таудай тала- 
быңызға талмас қанат бітіп, биік белестерді 
бағындыра беруіңізге тілектеспіз!

Физика-математика факультеті ұжымы

Күздің жаймашуақ күндерінің бірі қыркүйек айының 25 жұлдызы күні физика-ма
тематика факультетінің белсенділерінің ұйымдастыруымен университет демалыс 
кешеніне барып жықсы күн өткізіп келді.

УНИВЕРСИТЕТ 
ДЕМАЛЫҚ КЕШЕНІНДЕГІ БІР КҮН

Бұл күн әсіресе факультет табалдырығын кеше ғана аттаған 1-курс студенттері үшін ерек
ше күн болды. Таза ауа, көтеріңкі көңіл күй - барлығы студенттер үшін. Университет демалыс 
кешеніне барған студенттер 4 топққа бөлініп сайысқа түсті.Сайыс бағдарламасына «Көңілді 
эстафета», «Жаңа бейнебаян», «Жайдарман», «Сұрақ -  жауап» кірді. «Көңілді старт» сайы- 
сында «07- аймақ» тобы ерекше көзге түсіп, өздерінің спортқа бейімділігін көрсетті. Ал, «Жаңа 
бейнебаян» сайысында «Шексіздік» тобы өздерінің жаңа туындыларымен көрерменнің ыстық 
ықласына бөленді. «Жайдарман» сайысына келер болсақ бұл жерде фаворит «Перваштар» 
тобы болды. Олар өздерінің қағытпа қалжыңдарымен қатысушылары күлкіге қарық қылды. 
«Сұрақ -  жауап» сайысында білімдерімен көзге түскен «Титаник» тобы озық болды. Жарысты 
қортындылай келе «Титаник» тобы жеңіске жетсе, ал сәйкесінше «Шексіздік» тобы 2 -  орын, 
«Перваштар» тобы 3 -  орын алды, «07-аймақ» тобы алғыс хатпен марапатталды. Әр маман- 
дықтан белсенді болған студенттер арнайы дипломдармен марапатталыд. Осылайша 1-курс 
студенттері көтеріңкі көңіл күймен күндерін өткізіп қайтты.

Мейірбек ТАЖКУРАНОВ,
ИС-21 топ студенті

Ұста  ̂оолу жиреқтщ оатирлиги
Ұлт ұстазы, қазақтың өткен ғасырдағы руханиятының көшбасшысы болған Ахмет 

Байтұрсынұлы: «Мектептің жаны -  мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай 
болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, мектепке 
керегі -  білімді, педагогика, методикадан хабардар етіп, оқыта білетін мұғалім» - депті.

Арада бір ғасыр өтсе де, Алаш ары- 
сының бұл сөзі әлі күн тәртібінен түскен 
жоқ. Отанымыздағы миллиондаған балаға 
білім үйретіп, тәрбие тағылымын дарытып 
келе жатқан мыңдаған мұғалім қауымын 
төл мерекесімен құттықтаймыз. Киелі қара 
шаңырағымыз М.Өтемісұлы атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті физика 
және математика кафедрасының ардагер 
ұстаздары қауымын, яғни ф.м.ғ.к., профессор 
Кузьмичева Александра Егоровна, п.ғ.к., до
цент Сырым Жалел Сырымұлы, ф.м.ғ.к., доцент 
Мулдагалиев Вали Садыкұлы, ф.м.ғ.к., доцент 
Жұмағалиева Айсұлу Елтайқызы, ф.м.ғ.к., до
цент Уланов Борис Василиевич, аға оқытушы 
Жұбанышева Зүбайда Жұбанышқызы, аға 
оқытушы Камкиева Ж аннат Сырымқызын 
және аға оқы туш ы  Д ж ум аш ева Алтын 
Айткалиқызын мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Өзінің ісімен, сөзімен егемен 
еліміздің болашағын ойлайтын, тәуелсіздігін 
қорғайтын білімді ұрпақтың тәлімгері сіздер- 
сіздер! Сіздердің мамандықтарыңыз елдегі ең 
қадірлі, ең мерейлі әрі аса жауапты мамандық.

Себебі, Қазақстанның болашағы сіздердің 
қолдарыңызда. Баланың болашағы, оқуда 
қандай жетістікке жететіні, өмірде қаншалықты 
табысты, іскер болатыны тікелей тәлімгерге 
байланысты. Елбасының айрықша көңіл бөлуі 
нәтижесінде білім меекемелерін көбейту және 
олардың материалдық-техникалық базасын 
заманауи қондырғылармен жабдықтау арқылы 
білім саласын дамытуға барлық жағдай жа- 
салып келеді. Оның барлығы білім саласын 
арттыруға, кәсіби ш еберлікті нығайтуға, 
мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін жоға- 
рылатуға ықпал ететіні сөзсіз. Біз сіздердің 
Қазақстан азаматтарын өз елінің патриоты, 
тәрбиелі әрі жауапты адам етіп тәрбиелеп 
шығатындарыңызға сенімдіміз.

Құрметті ұстаздар мен білім саласының 
ардагерлері! Сіздерді мерейлі мерекелеріңіз- 
бен шын жүректен құттықтай отырып, мықты 
денсаулық, шығармашылық табыстар, ізгі 
махаббат пен мейірім тілейміз!

Физика және математика 
кафедрасының жас ұстаздар қауымы

МҰРАЖАЙ - ЕЛ ШЕЖІРЕСІ
5 қыркүйекте физика-математика факультетінің 1-курс студенттері №1 ғимаратта 

орналасқан университеттің мәдени дәстүрі мен тарихи бай мұрасын сақтаушы және руха- 
ни-идеологиялық тәрбие беру орталығына яғни, «Махамбет» мұражайына саяхат жасады.

мате риалдық-руха ни құндылы қтар- 
мен таныстыру болып табылады. 
«Махамбет» мұражайынан үлкен 
әсер алған студенттер естелікке 
суретке түсіп, марқайып тарасты.

21 қыркүйекте факультет сту- 
денттерінің саяхаты облыстық та- 
рихи-өлкетану музейіне ұласты. 180 
жылдық тарихы бар бұл музейде Ақ 
Жайықтың құнды тарихи қазынала- 
ры сақталған. Студенттер қауымы 
өңірдің тарихы мен мәдениетінен 
сыр шертетін сегіз залды аралады. 
Олар өз б іл ім дер ін  тереңдетіп , 
ата-баба тарихының сырына терең 
үңіліп, рухани мол азық алып, бір 
серпілді.

М ұраж ай  жұм ы сы  еш қаш ан 
аяқталған емес және оны дамыту мен жетіл- 
дірудің жолдары үнемі назарда болмақ. Күннен - 
күнге шығармашылық жол арқылы мұражайды 
жаңа материалдармен және экспонаттармен 
толықтыру жұмысы жалғаса береді. Сондықтан 
да, алдағы уақытта мәдени және рухани ор- 
талық болып табылатын бұл мұражайлардың 
ғұмыры мәңгі болғай деген тілектеміз.

З.М. ХИМЕДЕНОВА,
информатика кафедрасының оқытушысы

Мұражай жетекшісі Меңсұлу Кайершиевна 
студенттерге мұражайдың таусылмас қазы- 
на екенін ұғындырып, өткен өмір тарихын, 
ескі тарихын, жәдігерлердің қадір-қасиетін, 
өткен мен болашақты жалғастырушы екенін 
түсіндірді. Мұражайдың негізгі жұмысы- уни
верситет тарихы арқылы тарихи-мәдени оқиға- 
ларды насихаттау, сол арқылы жас ұрпақты 
рухани-адамгершілік және патриоттық рухта 
тәрбиелеу, жастарды мұражай мәдениетіне 
тарту, тарихын сүю, тарихи кезеңдермен және

СЕНБШКТЕ ҮЙЫМШЫЛАЫҚ ТАНЫТТЫ!
24 қыркүйекте тазалық айлығының басталғандығын айғақтайтын сенбілік өтті.

Сенбілікке физика-математика факультетінің студенттері де атсалысты. Олар университет 
ауласы мен маңайын ретке келтірді. Қыздар айналаны сыпырып, ұлдар қоқысты арнайы орындарға 
шығарды. «Бірге көтерген күш жеңіл»-демекші, студенттердің ұйымшылдығы мен жауапкершілігі 
арқасында санаулы сағаттың ішінде университет маңы мұнтаздай күйге енді

Ж.С. ИКСЕБАЕВА,
физика-математика факультеті деканының орынбасары
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ЖАҢА БУЫН
2016 жылдың тамыз айының 20 жұлдызынан бастап, 

Ақжайық өңіріндегі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
м ем л еке ттік  ун и в е р с и тетін е  «М әң гіл ік  ел ж астары  
индустрияға!» - «Серпін -2050» әлеуметтік бағдарламасы 
аясында грант негізінде оқуға түскен студенттерді арнайы 
студенттерден құрылған топ күтіп алып, жатақханаға  
орналастыру жұмыстарын жүргіздік.

Тамыз айының 27 күні № 2 жатақханасының Серпіндік 
студенттері белсенділік танытып, жатақхана маңайы мен 
жастар саябағына айналған орында тазалау жұмыстарын 
жүргізіп, апта бойы белсенділік танытты. Оқу жылын қарқанды 
бастаған «Серпін» жастары тамыз айының 28 күні олимпиада 
астанасы Рио қаласында қазақтың туын желбіретіп, намысын 
қорғаған елдің батыр қызы Екатерина Алексеевна Ларионова 
мен олимпиадаға қатысушы батысқазақстандықтарды үлкен 
қошеметпен қарсы алды. Ал тамыз айының 29-шы жұлдызы күні 
Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің жалындаған 1-курс серпін жастары арманға 
айналған Орал қаласындағы Қадыр Мырза Әлі атындағы 
мәдениет және өнер орталығының көрмесіне, кітапханасына 
алғаш рет аяқ басты. Бір үйдің балаларындай ауызбіршілікпен, 
сыйластықпен берілген сұрақтарға жауап беріп, белсенділіктерін 
көрсетті.

Алғашқы білім күні биылғы жылдың серпіндік жастары үшін 
ерекше күн болды. Қойылған тамаша концерттік бағдарлама, 
университет белсенділерімен танысу, 85 жыл қойнауындағы 
толағай жетістіктер. М.Өтемісов атындагы БҚМУ-дың серпіндік 
жастары үшін үлкен мақтаныш. Қош келдің, жас серпін!

***

Жасыл қаланың көркеюіне серпіндік жастар өз үлесін қосу 
мақсатында қала күніне қызу дайындық жүргізген болатын. 
Атаулы студенттердің  арасынан серпін жастары осынау 
мерекел ік кешке белсене атсалысып, дайындық кезінде 
қаншама қызықтарға бөленді. Ал қыркүйек айының 9 күні 
Серпін жастары «Қала күні» мерекесіне байланысты өткізілген 
шараға белсенді қатысып, университет студенттерінен құралған 
«Город», «Иллюзия» қойылымдарында өнер көрсетті.

Студенттік өмірдің алғашқы 16-күні Серпін жастары үшін 
ерекше аталып өтті. Әсіресе, биыл студент атанған жас талап- 
керлер үшін өте керемет күндердің біріне айналды. Бұл күнді 
Серпін жастарының жиналып отырған алғашқы бас қосуын I 
курс студенттерінің осы уақытқа дейін талай биік белестерді 
бағындырған майталман аға - әпкелерімізбен танысу күні деп 
атап өтуге де болады. Сонымен қатар, бұл күні жас буындар 
өздерінің бойына тәртіп, білім, белсенділік деп аталатын 
3 талапты жауапкершілікпен мойнына арқалады. Осындай 
үлкен жауапкершілікпен ортаға шыққан биылғы студенттеріміз, 
қуанышымызға орай, көбейе түсті. Жарайсыздар, Серпіндіктер!

Қыркүйек айының 16-күнінен бастау алған тілдер мерекесіне 
орай өткізілген «Ана тілім - арым бұл» тақырыбында жас 
ақындар мүшайрасына 1-курс студенті Әбдіхан Айдана қатысып, 
белсенділік танытса, «Үздік Махамбеттанушы» сайысында 
ҚТӘ-11 тобының І курс студенті Қасымбеков Әзірет қатысып, ІІ 
орынды қанжығасына байлады. «Серпін» жастары оқу жылының 
алғашқы күндерінде белсенділік танытып, «Үздік мәнерлеп оқу» 
сайысында «қазақ тілі мен әдебиет» мамандығының 1-курс 
студенттері Өтежан Мөлдір мен Оразхан Бағдат қатысып, сайыс 
қорытындысы бойынша Оразхан Бағдат жүлделі ІІІ орынға ие 
болды. Жеңіс «Серпіндік» жастардың мерейін асқақтата түсті.

***

Қыркүйек айының 22 күні «Тіл - рухани жан дүние » атты 10 
күндік аясында университетімізде көптеген іс-шаралар өткізілді. 
Қыркүйектің жиырма бірінші жұлдызында университетімізде 
«Көп тіл білу мін емес » атты мерекелік іс-шара болып өтті. Бұл 
кештің көрермендері қатарында Серпін жастары,соның ішінде 
филология факультеті шет тілі: екі шет тілі мамандығының 
студенттері болды. Т іл- өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем 
екендігін ұғынып, өте керемет эсер алды. Тілден тілдің кеңдігі 
болмағанымен, кемдігі жоқ демекші, тіл туралы іс -  шаралардың 
жалғасы ретінде «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»- 
деген даналық сөзді басшылыққа алып, қыркүйектің жиырма 
үшінші жұлдызында филология факультеті шет тілі: екі шет тілі 
мамандығының 2-курс студенттері « Тіл мәртебесін ұлықтайық» 
атты мерекелік іс-шараны жоғары деңгейде өткізді. Студенттер 
қатарында Серпін жастары белсенділік танытып, өз өнерлерін 
ортаға салды. Шарада ән -күй  төгіліп, ағылшын тілінде көрініс 
және үш тілде өлеңдер оқылды.

Ана тілің - арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз т іл іңд і кұрм етте,- деп Қадыр М ырзалиев атамыз 

айтқандай, өзге тілді біліп меңгерейік, бірақ өз тіліміздің қадірін 
жоғалтпайық!

Мен-Маңғыстау облысының 
2013-2014оқу жылының жас түлегі, 
қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік  
университетінің жаратылыстану- 
географ ия ф акультеті, химия  
мамандығының III курс студенті 
Қошан Гүлдана Қосбармаққызы.
Орал қаласы на арманым мен 
мақсатымды қанатыма байлап, 
болашағыма деген нық сенімім- 
мен қадам бастым. Аллаға шүкір, 
алғашқы қадамым сәтті де құтты 
болды, оны мен алдағы  өміріме деп жақсы лы ққа  
жорыдым. Бұл бағыма бұйырған бақытты қадамым 
«Серпін-2050»жаңа бағдарламасымен мемлекеттік білім 
беру грант иегері атанғаным деп білемін.

Мені шыңдаған -  «Серпін»
Мен осы айтулы бағдарлама аясында білім алып 

жатқанымды мақтанышпен айта отырып, болашақта өз 
мамандығымның білікті де шебері болып шығамын деп 
толықтай сеніммен айта аламын.

БҚМУ Серпін жастары Қазақстанның түпкір-түпкірінен 
ж иналған, таңқал ды рар таланты , өнері мен талм ас 
қанаты бар, жігерлі азаматтар мен азаматшалар екенін 
зор мақтанышпен жеткізе аламын.Әне-міне дегенше III 
курсымызды да бастағалы отырмыз. Әрине, бұл жылымыз 
талпынған әр серпін жастары үшін толағай табыстар әкеледі 
деген нық сенім бар. Себебі, әр жылда келген серпіннің 
жалынды жастарының талпынысының жылдан-жылға жанған 
оттай жалындауы дәлелдесе керек. Алысқа бармай-ақ 
мына өзімді алатын болсам, көптеген іс-шара, жарыстарға 
қатысып, бізге берген зор мүмкіндікті тиімді пайдаланып, 
алдыма қойған мақсаттарыма жетуден шаршаған емеспін. 
Соның дәлелі ретінде осы күнге дейін білімдегі жоғары 
дәрежеммен, бастаған ғылыми жобамды сәтті қорғап II 
дәрежелі дипломмен марапатталып, қоғамдық жұмысқа 
белсенді қатысқаным үшін факультет деканының Алғыс 
хатымен марапатталдым.Осы 2 жылдың қорытындысының 
нәтижесін кафедра, деканат, ректарат ұжымы жоғары деп 
бағалап, Нурсултан Әбішұлы Назарбаев атындағы атаулы 
шәкіртақы иегері атандым. Менің бұл шыңға жетуімнің 
бірден-бір жолы - белсенді студенттердің қатарынан көрінуге 
тырысуым болса керек.

У н и в е р с и т е т т е  ұ й ы м д а с т ы р ы л а т ы н  а қ ы н  - 
жазушылармен,ғалымдармен кездесулердің білім жолын 
іздеген жастар үшін әсері зор.Талпынысым күннен-күнге 
артып, қазіргі таңда үлкен жоба жасау үстіндемін. Елбасым 
жігерлендірген бұл алау әлі талай лауламақ. Әр бастаған 
істерімді жемісті қылып, Елбасым еккен бәйтерекке қазақ 
елінің азаматшасы ретінде өшпес ізімді қалдырып, үлесімді 
тигізгім келеді.

Қай жерде болмасын, осындай нәтижелі жетістіктерге 
жетіп, білім мен тәрбиені бірге ұштастырып, оқу ордамыздың 
абыройын асқақтатуымызға мені шыңдаған -  «Серпін». 

Жарқын, айқын Нұрлы жолды таңдаймыз 
Елбасымыз Нұрсұлтанды қолдаймыз 
Тұғыры биік теңдігім.
Желбіреген туым менің елдігім.
Асқақтатсам қазағымның намысын 
Жетіп жатыр айтсам егер табысын .
Қасиетті жерім үшін жүрегім,
Дүрсілдейді естісеңдер қағысын.
Шыңдап мені жетелейді бірлікке.
Мейлі болсын қиын, оңай тірлікте .
Ұмтыламын құласам да құз шыңнан,
Талмас қанат жасап алам қалайда,
М ақсаты м м е н  ж е ту  үш ін  б и ік ке ! -деп ойы м ды  

түйіндемекшімін!

Қыркүйек айының 23 күні оқу орнымызда белгілі ақын, 
Қазақстанны ң еңбек с ің ір ген  қайраткер і, халы қаралы қ 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері Ақұштап Бақтыгереева 
студенттерім ізге арнап дәріс өткізді. Ақын тағылымды да 
өнегелі мол мұрасын студент жастарға насихаттау, жастардың 
назарын қазақ поэзиясына аудару, ақын шығармалары арқылы 
адами құндылықтар мен адамгершілік қағидаларын студенттер 
бойына сіңіру мақсатында өткен дәрісте ақынның «Анаға»,»Ақ 
Жайыққа» арнап жазылған өлеңдері оқылып, бойжеткендермен 
сырласып, ақын шығармашылығының сан қыры сөз болды. 
Дәрісте ақиық ақынымыз: «Айналайын, қыздарым! Сіздер - 
үлкен жауапкершілікті арқалаған ертеңгі күннің ұстазы, бала 
тәрбиешісі, ұрпақ тәрбиешілерісіздер. Ұстаз болудан артық бақыт 
жоқ бұл дүниеде. Ұстаз атты ұлық есімге лайықты болыңдар» 
деп, жерін, Отанын сүюге, еліне қызмет етуге шақырды. Дәріске 
«Серпін» жастары қатысып, ерекше эсер алып қайтты.
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22 сентября в актовом зале корпуса 
№7 группа СПМ-11 состоялось открытое 
мероприятие «Пушкин в нашей жизни».

Литературный вечер 
«Пушкин в нашей жизни»

Студентами был представлен лите
ратурно-художественный видеомонтаж
о биограф ии и тво р че стве  великого  
русского поэта и писателя. Они подготовили 
постановку последних дней жизни поэта, 
читали наизусть стихи поэта и оживили на 
сцене трагическую дуэль между Пушкиным 
и Дантесом. Альбина Мансурова сумела 
передать настроение и характер самого 
А .С.Пушкина, в роль Дантеса вжилась 
Гульназ Абдикаримова, секундантами 
выступили Алтынгуль Сугралиева, Арай 
М уратова. Роль жены поэта Наталью 
сыграла Айнель Досщанова.

Следует отметить, что студенты данной 
группы  с больш ой ответственностью  
отнеслись к своему первому мероприятию, 
и чтобы глубже прочувствовать дух того 
времени, ими был посещен музей им. 
А.С.Пушкина.

Г.С.ШУКУРОВА,
преподаватель кафедры 

русской филологии

20 сентября студентам и группы  
Р Я Л Ш -22 (А л ь б и н а  К асп и , А й нур  
А мангалиева, Альбина Тлеулиева) и 
куратором магистром, преподавателем 
кафедры русской филологии Багдагуль 
Н у р х ато в н о й  Ж ан ы б е ко в о й  бы ла  
проведена интеллектуальная игра «Я - 
филолог», в которой приняли участие 
студенты первого курса.

Интеллектуальная игра

«Я - филолог»
С п р и в е т с т в е н н ы м  с л о в о м  и 

пожеланиями удачи в начинаниях выступил 
заведующий кафедрой русской филологии 
к .ф. н ., доцент А лты нбек Абуталиевич 
Абдульманов, который рассказал будущим 
специалистам о роли и значении русского 
языка в современном мире и нововведениях 
в системе образования.

Игра началась с видео-презентации 
группы РЯЛШ -22, после которого мо
лодые филологи состязались в знании 
русского языка: защищали свои проектные 
рисунки на тему «Роль русского языка 
в РК» и отгадывали русские народные 
загадки об учебе. 2 команды «Лингвист» 
и «Языковеды» проверили себя и на 
знание языков в 3-м туре «Полиглот», где 
нужно было перевести слова на 3 языка 
(казахский, русский, английский), л уч
шими в этом туре стали Ажар Беккали, 
Молдир Амангельдиева (РЯЛШ-22) и Аяжан 
Сакенова (ФИЛ-12), Дана Есенгалиева 
(РЯЛШ-12).

По итогам игры победу в духе здо
ровой конкуренции одержала команда 
«Лингвисты», которая поблагодарила своих 
соперников и высказала свое пожелание о 
том, чтобы «мероприятия такого характера 
нашли свое продолжение».

Нуржанар ОРЫНБАСАРОВА,
гр.РЯЛШ-22 кафедры 

русской филологии

говорим  н а  р у сс к о м  я зы к е
Декада языков, организованная филологическим факультетом, прошла в уни

верситете с 15 по 28 сентября. В течение Декады был проведен ряд мероприятий 
на факультете, призванный привлечь внимание к изучению русского языка, 
занимающего значимое место в жизни казахстанского общества.

Круглый стол
«Место русского языка в Казахстане»

16 сентября было проведено мероприятие «Место русского языка в Казахстане». В 
нем приняли участие студенты группы РЯЛ- 12 Сансызбаев А., Уракаева А., Шораева ¥., 
Қадырханова А., Таймагамбет Г., группы Фил-2 Рахметоллина А., Сағынғали А., Буранбаева 
А., Төлегенова Н., Елеуғали Ш., Сексенбай Г., Падалка Е., группы РЯЛ-22 Аймухамбетова А., 
Аскарова А., Клименко С., Курбанова М., Коғабай А., Шеломанова А., доцент, к.ф.н. Умарова 
Г.С., магистр Седова Е.А.

« К а з а х с т а н  д о л ж е н  
восприниматься во всем мире 
как высокообразованная страна,
- неоднократно подчёркивал 
Президент, - население которой 
пользуется тремя языками. Это: 
казахский язык - государственный 
язык, русский язык - как язык 
межнационального общения и 
английский язык - язык успешной 
и н те гр а ц и и  в гл о б а л ь н у ю  
экономику».

М н о го о б р а з и е  ку л ь т у р  
и я з ы к о в , и х  р а в н о е  
сосущ ествован и е  являю тся 
безусловным достоянием нашей 
страны, а проводимая языковая политика 
обеспечивает соблюдение языковых прав всех 
этносов, так и предоставляет свободный выбор 
языка для общения, получения образования, 
реализации творческих потребностей.

Участники круглого стола обсуждали 
следующие вопросы: «Зачем нужно изучать 
русский язык в Казахстане?», «Почему вы 
решили стать преподавателем русского языка 
и литературы?»

Участники круглого стола считают, что 
русский язы к следует изучать, посколь
ку на русском языке написана известная, 
признанная во всем мире художественная 
литература, редкие научные и технические 
работы, поэтому знание русского языка дарит 
возможность прикоснуться к оригинальным 
текстам. Знание русского языка позволяет 
обслуживать языковые потребности не только 
русскоязычных граждан страны, но откроет 
возможность использование всего богатого 
фонда для каждого желающего. Кроме того, 
история Казахстана неразрывно связана

с историей русского народа, Российской 
Федерации, для многих он является вторым 
языком, после своего родного; статус русского 
языка как языка межнационального общения на 
всей территории СНГ является естественным 
результатом сложивш ихся исторических 
событий.

С та ть  у ч и т е л е м  р у с с ко го  я зы ка  и 
литературы  студенты решили по разным 
причинам. Одни студенты увлечены русской 
литературой, поэтому хотят связать свою 
ж изнь с ее преподаванием . Н екоторы е 
студенты поступили на учителя, чтобы потом 
вернуться в родное село, так как там не 
хватает учителей. Одна из студенток решила 
пойти по стопам своей мамы, учителя русского 
языка и литературы. Большинство студентов 
были единогласны во мнении, что получив 
специальность преподавателя русского языка 
и литературы, они буду обеспечены работой, 
что является залогом стабильной жизни.

Е.А.СЕДОВА,
куратор групп
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Мен қазіргі таңда өзім 
армандаған Махамбет Өтемісұлы 
атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті 
филология факультетінің Қазақ 
филологиясы мамандығы 
бойынша 1 курс студентімін.
Мен үшін бұл университет
- менің армандарым мен 
маңызды мақсаттарымның 
орындалар мекені. БҚМУ - 
Байрақты Қазақстанның Мәңгілік 
Университеті деп айтсам артық 
болмас. Талай мықты дарындар 
мен дараларды түлеткен
бұл университет, яғни біздің 
университет болашақта менің 
де жұлдызымды жағатынына 
нық сенімдімін. Қай жерде 
жүрсем де мақтанышпен айта 
алатын теңдессіз университет.

Менің бұл оқу орнына 
келгендегі басты мақсатым - 
қадір-қасиеті басқа оқу ордасынан 
мемлекеттерден артық тұратын 
университетте білім алу және 
еліміздің бәсекеге қабілетті ел 
болуы үшін қолымнан келгенін 
аямау. Әрбір істің қадірін білетін 
ұшан-теңіз ұлы тұлғалардың 
ұлы жолында үлкен еңбек 
сіңіргім келеді. Дегенмен де, 
әрбір жетістіктің тоқсан пайызы
- тер, он пайызы - шабыт екені 
даусыз. Мықты оқытушылардың 
арқасында сапалы білім 
алып, келешекте керекті 
мамандықтарды игерудеміз.

Бұл университетте біздерге, 
яғни студенттерге, керекті 
қажеттіліктер бойынша барлық 
жағдай жасалған. 85 жылдық 
тарихы бар орданың орны біз үшін 
ерекше. Болашақта қара қылды қақ 
жарып, асыл тілдің, жілігін шағып, 
майын ішетін, әрбір сөзден қыл 
суырғандай, тайға таңба басқандай 
анық шығатын, көзі қарақты, 
көкірегі ояу керемет маман иесі 
болу - менің мақсатым. Армансыз 
адам болмайды. Ал, БҚМУ - менің 
армандарымның орындалар озық 
ордасы деп білем. Айдарынан 
жел ескен заманда Қазақстанның 
тасы өрге домалаған Махамбет 
Өтемісұлы атындағы оқу орнында 
озат болуға ұмтыламын.

Тауды мықты демеңдер,
Талаптансаң шығарсың.
Жауда мықты демеңдер,
Ерлік қылсаң жығарсың - деп,
Нұрпейіс Байғанин атамыз 

айтқандай, алынбайтын 
қамалға да біздің қауқарымыз 
жеткілікті. Алдағы алып асуларға 
БҚМУ - мен бірге жеңейік!

БҚМУ - біз үшін қымбат, 
мәңгілік университет!

Жадыра ҚҰЛТАЙ,
Қазақ филологиясы мамандыгының

І курс студенті

23 сентября в рамках методической недели преподаватели кафедры русской филологии А.А.Уабиева и Г.С.Шукурова провели 
лингвистический КВН «Великий, могучий русский язык» среди студентов 1-го курса естественно-географического факультета, 
для повышения интереса в изучении русского языка, повышения общей языковой культуры, развития логического мышления и 
интеллектуального уровня студентов.

Лингвистический КВН 
«Великий, могучий русский язык»

Проведению мероприятия предшествовала серьезная подготовка.
Студенты сформировали команды, подготовили занимательный 
материал для КВНа.

В ходе проведения конкурса использовались слайды, что 
позволило визуально представить материал для всей аудитории, 
вовлечь в процесс решения поставленных задач не только участников 
конкурса, но и всех присутствующих.

Вопросы конкурса были построены на программном материале 
курса русского языка, причем в занимательной форме. Выполнение 
заданий позволило студентам обогатить словарный запас, научиться 
правильному произношению. Многие из вопросов включают элементы 
поиска, исследования.

Для оценивания студенческих работ было создано жюри, в состав 
которого вошли студентка 1-го курса ЕГФ А.Насипкалиева, преподава
тели кафедры русской филологии М.О.Джумагалиева и Э.Р.Абузярова.
В итоге ничья -  победила дружба!

Особенно отличились и завоевали зрительскую  симпатию 
студенты М.Ергалиева,Т. Мурзагалиев, А.Есенберды, А.Мусагалиева,
А.Утегенова, Е.Ерешулы.

Команды, принявшие участие в конкурсе, были награждены грамотами за активное участие

А.А.УАБИЕВА,
к.п.н., доцент кафедры 

русской филологии



1 Ш Ш Ш Ш ЮБИЛЯРЫ №8 (923) 30 қыркүйек 2016 жыл

«Темірдей тәртіптің Түймеші».
С.Шарабасов

Т ә р б и е  іс ін ің  та р п а н ы

Ә д е тте  «та р л а н »  с ө з і д а р а л ы қты , 
асылдықты, тектілікті білдіретін ұғым ретін- 
де еркек кіндіктіге, оның ішінде де ұлтқа һәм 
қоғамға еңбегі сіңген «есіл ерлерге» дәстүрлі 
қазақ қоғамында қалыптасқан теңеу ретінде 
қолданылып жатады. Сондықтан, мақаланы 
нақ осылай айдарлауымыз кездейсоқ емес. 
Өйткені бүгінгі кейіпкеріміз жаратылысы нәзік 
жанды болғанымен «еркекке бергіс із» ер 
мінезді жандардың сапындағы тек өзіне ғана 
тән өмірлік дара жолы бар нағыз саңлақтың өзі.

Бүгінде атағы алысқа жеткен М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-да үзіліссіз жиырма жылға жуық 
тәрбие ісінің проректоры қызметін атқарып 
келе жатқан Дәрішева Түймеш Малбағарқызы
-  Батыс Қазақстан облысының оқу-ағарту және 
рухани өмірінде айшықты қолтаңбасы бар, есімі 
өңірге танымал қайраткер қыздарымыздың 
бірі.

Осы ретте ¥лы бабамыз Әл 
Ф арабид ің  «Тәрбиесіз берілген 
б іл ім -  адамзатты ң қас жауы» 
деген ұлағатты сөзін тағы бір мәрте 
еске түс іргенн ің  артықтығы жоқ. 
Олай дейтін себебіміз жоғарғы оқу 
орнындағы оқу және тәрбие үдерісі
-  б ір-б ірінен бөліп-жарып алуы 
әсте қиын, құстың қос қанаты тәрізді 
біртұтас егіз дүние.

Түсінген жанға Университет
-  етек-жеңін жинап алу өте қиын 
алып құрылым, оның күнделікті 
өмірі қашан да дамылсыз, бұрқ-сарқ 
қайнап жатқан тайқазан сықылды 
және құмдай сырғый көшіп, судай 
сылдырай аққан уақыт бір орнында 
тұрмайды, өмір күн санап өзгеруде...

Сәт сайын жаңарып, жаңғырып 
жатқан замана көшіне ілесе жүру, 
университетте үзіліссіз өтіп жататын 

жүздеген, тіпті мыңдаған маңызды тәрбиелік 
шараларды б ір -б ір іне  мүлде ұқсамайтын 
заманауи бейнеде жарқыратып ұйымдастыру, 
сөз  ж о қ , «б а с  т ә л ім ге р »  т а р а п ы н а н  
жаңашылдықты, жанкештілікті, ізденісті, күшті 
ерік-жігерді қажет етеді.

М енің университетегі «бас тәрбиеш і» 
апамызбен жақын танысып, етене болуым 
ЖОО-дағы оқытушылық қызметімнің алғашқы 
ж ы л д а ры н а  с ә й ке с  ке л е д і. Сол кезде 
университет деңгейінде ұйымдастырылып, 
өткізілетін қандай да бір ресми мерекелік 
ш аралар алды нда зал толы көрерменге 
«Республика» немесе «Тәуелсіздік күнінің» 
т а р и х и  м ә н ін  аш у б а ғы т ы н д а  ү н е м і 
тарихшыларға баяндама жасау жүктелетін.

М а м а н д ы ғы м ы з ға  с ә й к е с  с о н д а й  
сал танатты  ж иы ндарды ң б а с ы -қасы нда 
жүріп байқағаным ол кісінің сыртқы бейнесі

тартымды, жүріс-тұрысы ширақ, қолға алған 
ш аруасына бар ы нта-ш ы нтасы мен б ілек 
сыбана кірісетін жігерлі, өз ісінің кәсіби шебері, 
тура жолмен жүретін адал да алғыр, табанды 
және жұмыс бабында жұрттың көп көңіліне 
қарай бермейтін, тиген жерін тіліп түсетін өткір 
тілді жан екендігі «соқырға таяқ ұстатқандай» 
көрініп тұратын.

Иә, әрбір кезекті баяндамамызға кәдімгі 
кәсіби тарихшыдай жоғары деңгейде талап 
қойып, балапанымыздан бауырына тартып 
баулығаны өз алдына, мұның сыртында, 
бейнелі тілмен айтсақ «қадалған жерінен қан 
алатын» мінезді және «табанының бүрі қалың» 
екені табиғатынан аңғарылып тұратын.

Бұған тек өзіне ғана жарасатын өте әдемі 
қойылған дауыс дикциясы мен интонациясы, екі 
тілде бірдей еркін көсілетін сөйлеу шеберлігі 
мен жалпақ жұртты өзінің жан-дүниесімен 
бірте-бірте баурап, елітіп отыратын, аламан 
бәйгеде суырылып алға шыққан хас тұлпардың 
дүбіріндей аудиторияны жігерлендіріп жіберетін 
шешендік қасиетін қосыңыз.

Осындай сан қырлы жеке қасиеттері мен 
өмірлік ұстанымдары бір арнада тоғысып, 
оның тұлға ретінде тек өзіне тән ерекшелігі 
мен даралы ғы , көсем д ігі мен ш еш ендігі, 
сайып келгенде Түймеш Малбағарқызының 
көшбасшылық бірегейлігін қалыптастырды.

Болон декларациясы бойынша енгізілген 
оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да тәлім-тәрбие 
ж ұм ы сы ны ң жаңа бағы ттары н дамытып, 
студенттердің өзін-өзі басқару тетігін алғаш іске 
қосқан басшы ретінде, өзіне тән шапшаңдықпен 
дер кезінде жалынды жастардан тұратын 
«команда» жасақтап үлгерді.

Қай у а қ ы т т а  да ө з ін  а й н а л а с ы н а  
ерекш е сы й ла та  б іл е т ін , ай тқан  сөз ін  
қоршаған қауымға мұқият тыңдата білетін

харизматикалық қасиетке ие жан оларды жаңа 
заман талабына сай икемдеп, университет 
жұмысына шабыттандыра «жегіп», ширата 
білді. Шәкірттері бұ кісіге қарап бойын түзеді, 
өнеге алды, қанаттары қатайды. Қазір олар 
е л ім ізд ің  түпк ір -түпк ір ін д е , сан-салада, 
мемлекеттік - әкімшілік т.б. қызметтерде адал 
еңбек етіп жүрген майталман мамандар, өз 
ісінің шеберлері.

Сөзім ізді тобықтай түйіндесек, Түймеш 
Малбағарқызының білім беру саласындағы 
төккен тері мен еселеп еткен еңбегін қоғам 
бағалады. Халық -  қадірін білді. М.Өтемісов 
атындағы  БҚМУ-дың тәрбие ісі жөн індегі 
проректоры , ұлағатты  ұстаз, педагогика 
ғ ы л ы м д а р ы н ы ң  к а н д и д а т ы , д о ц е н т , 
Ы.Алтынсарин атындағы медальдың иегері, ҚР 
білім саласының құрметті қызметкері -  бұндай 
өмір жолына ғұмырын тек адал еңбекке арнаған 
жарасты жандар ғана жете алса керек.

Тәжірибелі ұйымдастырушы ретінде аянбай 
еңбек етіп келе жатқан «тәрбие ісінің тарланы» 
һәм аяулы апамыздың 55 жасқа толып отырған 
күні оған ұзақ ғұмыр, алда да талабына дәт, 
ісіне сәт тілегеніміз ләзім деп білемін.

Ақтөбе топырағының тумасы, Ж әнібек 
өңірін ің келіні атанған Түймеш апамыздың 
қолы ашық, дастарқаны қашанда мол, сәй- 
кес інш е Қалиолла ж е здем із  ақ жарқы н, 
жан сарайы кіршіксіз таза, қай жағынан да 
«кең піш ілген» қазақтың атпал азаматы. 
Олардың дендеріне саулық, отбасылық өміріне 
бақыт, бала-шағасының қызығына кенеліп, 
шығармашылық еңбекте толағай табыстарға 
жетуіне тілектеспіз!

Жаңабек ЖАҚСЫҒАЛИЕВ,
М.Өтемісов атындагы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің доценті, 

тарих гылымдарының кандидаты

Профессия педагога требует от человека не только глубоких знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. И чем больше 
стаж учителя, тем больше он доказывает приверженность любимой профессии и избранной стезе. Человеком, который по достоин
ству заслуживает высокого и благородного звания -  Учитель, является кандидат исторических наук, доцент Западно-Казахстанского 
государственного университета имени М.Утемисова Кужабергенова Хамида Ихсановна. Трудовая биография Хамиды Ихсановны может 
служить ярким примером успешного профессионального, творческого и научного роста.

WE d w o c  wo ш к з я я м и ю
Кужабергенова Хамида Ихсановна ро

дилась 27 июля 1946 г. в поселке Подтяжки 
нынешнего Таскалинского района Западно
Казахстанской области. После окончания 
с р е д н е й  ш кол ы , вы д е р ж а в  о гр о м н ы й  
конкурсный отбор, поступила в педагогический 
институт им. А.С. Пушкина по специальности 
«И стория». С туд енческие  годы Хамиды  
И хсановны  совпа л и  с д е яте л ьн о стью  
блестящей плеяды педагогов, работавших 
на историческом факультете -  Гришиной 
Ольги Ивановны, Ивакина Виктора Ивановича, 
Б ука тки на  П авла Р ом ан ови ча , Б елого 
Александра Иосифовича, Утешева Сулеймена 
Утешевича, которые сыграли большую роль в 
научно-педагогическом становлении Хамиды 
Ихсановны. Сразу после окончания института 
в 1974 году, она была принята на работу в 
родной институт им.А.С. Пушкина на кафедру 
«История СССР», а в 1977 году была переведе
на на кафедру «История КПСС» на должность 
преподавателя. Успешно складывалась и 
научная деятельность педагога - в 1988 году 
Хамида Ихсановна защитила кандидатскую 
диссертацию на специализированном Ученом 
Совете КИРГУ г. Фрунзе по специальности 
07.00.01.- «История КПСС».

В 1990 году Хамида Ихсановна была 
принята на должность заведующей кафедрой 
«Всеобщей истории». Распад Советского 
Союза в начале 90-х гг. существенно повлиял 
на ситуацию в образовательной и научной 
сфере, и Хамиде Ихсановне, как заведу
ющей кафедрой, приходилось выполнять 
огромный объем работы в изменившихся 
условиях. Созданная на кафедре обстановка 
благоприятной творческой и научной работы 
давала положительные результаты и помогла 
в решении всех поставленных задач.

С 1993 по 1996 год Кужабергенова Хамида 
Ихсановна являлась деканом исторического 
факультета. Именно в эти годы проявляются 
а д м и н и с т р а т и в н ы е  ка ч е с тв а  Х ам ид ы  
И хсановны , умение руководить работой

коллектива, умение принять правильное и 
нужное решение. Являясь руководителем 
факультета, Хамида Ихсановна занималась 
налаживанием научных связей факультета 
с д ругим и вузами, оказы вал а  больш ую  
поддержку студентам и преподавателям, как 
вовремя данным мудрым советом, так и самым 
энергичным вмешательством в решение 
проблемы.

С 1996 по 2007 год Хамида Ихсановна 
работала заведующей кафедрой «Всеобщей 
и с т о р и и » . Э то т  п е р и о д  бы л с в я з а н  
с качественны м и изм енениям и в жизни 
университета, на кафедре открываются новые 
специальности -  «международные отношения», 
«регионоведение», «социология», а с 2004 года 
происходит переход на кредитную систему 
обчения. На кафедре постоянно проводились 
научные и методические семинары, ставшие 
замечательной школой для преподавателей, 
которые выступали с обзором новой научной 
и учебной литературы, с результатами своих 
научных исследований, с анализом тематики 
прошедших научных конференций, об усилении 
междисциплинарных связей.

Д остойны й  вклад  пе д а го га  в сф еру 
образования и науки не остался незамеченным. 
В 1995 году за особые заслуги в области 
о б р а зо в а н и я  К уж а б е р ге н о в а  Х ам ид а  
И хсановна была награж дена нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики 
К а за х с та н » , а в 1997 и 2001 го д а х  за 
п л о д о тв о р н у ю  работу в деле обучения 
и воспитания  учащ ейся  (студ е н ч е ско й ) 
молодежи и активное участие в общественной 
жизни была удостоена вы соких наград - 
Почетной грамоты и медали Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.

Одним из главных жизненных принципов 
Хамиды Ихсановны как педагога является 
по сто ян н ое  с а м о со в е р ш е н ств о в а н и е  и 
требовательность, прежде всего, к себе. 
Выпускники факультета с благодарностью 
вспоминают ее занятия по истории средних

веков, историографии, источниковедению, 
истории России. На ее занятиях всегда 
господствует творческий дух. Будучи широко 
эрудированным и грамотным педагогом, она 
учит студентов думать, размышлять, придает 
большое значение умению самостоятельно 
извлекать знания из тех или иных источников.

В настоящее время Хамида Ихсановна 
работает доцентом кафедры Всемирной 
истории и социально-политических дисциплин. 
Ясный ум, четкость мысли, увлеченность 
наукой, неукротимая энергия и бодрость 
духа по -преж нем у свойственны  ей. Она 
выполняет большую работу в подготовке 
будущих специалистов, преподает различные 
курсы для будущих бакалавров и магистров. 
Отличительной чертой Хамиды Ихсановны как 
педагога и научного руководителя являются 
поистине многосторонняя образованность, 
интеллигентность наряду с критическим, 
но доброжелательным анализом учебной 
и н а учн о й  д е я т е л ь н о с т и  с ту д е н то в  и 
магистрантов. И по сей день Хамида Ихсановна 
в беспреры вном  творческом  движении: 
а н а л и зи р уе т  совр ем е нн ы е  процессы  в 
мире, пишет научные статьи, осуществляет 
руководство научными проектами, готовит 
с т у д е н т о в  к у ч а с ти ю  в с т у д е н ч е с к и х  
конф еренциях, вы ступает с докладам и, 
участвует в работе конференций и «круглых 
столов». Она является автором большого 
количества публикаций, книг и методических 
пособий.

Большое значение Хамида Ихсановна 
прид ает воспи тан и ю  м олодеж и в духе 
преемственности поколений, проводит встречи 
с ветеранами, знакомит студентов с богатой 
историей и традициями факультета.

Хамида Ихсановна пользуется огромным 
уваж ением  за чуткость  и вним ательное 
отношение к коллегам, и трепетное отношение 
к молодежи. Для этого человека характерны 
такие важные качества, как неистощимая 
жизненная энергия, способность сохранять

бодрость духа и хорошее настроение при 
любых обстоятельствах.

Она не только прекрасны й педагог и 
ученый, но и отличная хозяйка, супруга, мама 
и бабушка, умеющая создать атмосферу уют 
и комфорта для своих домочадцев.

Как сказал великий русский писатель Лев 
Толстой: «Призвание учителя есть призвание 
высокое и благородное. Не тот учитель, кто 
получает воспитание и образование учителя, 
а тот, у кого есть внутренняя уверенность в 
том, что он есть, должен быть и не может быть 
иным...» Именно внутренняя уверенность и 
жизненные принципы Хамиды Ихсановны 
позволили добиться ей высоких результатов 
на избранном ею профессиональном поприще. 
Глубокие знания, эрудиция, трудолюбие, 
обаяние, широкий круг интересов и талантов -  
основа многогранной и разносторонней жизни 
этого человека.

От имени кафедры Всеирной истории 
и со ц и а л ьн о -п ол ити чески х  дисциплин и 
ф акультета истории, эконом ики и права 
выражаем Вам огромную признательность за 
все что Вы сделали и делаете для кафедры, 
факультета и университета. Желаем Вам 
здоровья, бодрости и жизненных сил для 
решения многочисленных задач, которые стоят 
перед Вами. Уверены, что непрерывная цепь 
этих задач будет и впредь вести Вас в будущее.

Г.Н.ЕСЕЕВА,
старший преподаватель кафедры ВИ и СПД
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иҮздік махамбеттанушы»
Тіл айлығына орай 20 қыркүйек күні 1-2 курс студенттері 

арасында аға оқытушы, магистр Тұрғаналиева Ганмиркүн 
Ганмирханқызының жетекшілігімен қазақ филологиясы 
факультетінің студенттері, Н.Э.Назарбаев атындағы  
арнаулы шәкіртақы иегерлері Жұмабаева Ақсана мен 
Сагидуллаева Сандуғаштың ұйымдастыруымен «Үздік 
махамбеттанушы» атты танымдық кеш өтті.

Еліміздің Тәуелсіздігіне 
25 жы л, қара ш аңы рақ 
М .Ө т е м іс о в  а т ы н д а ғы  
БҚМ У-ға келер жылы 85 
жыл толуына орай және 
де м е м л е ке тт ік  т іл ім із  
қазақ тіл ін ің  мәртебесіне 
арнап тіл айлығы аясында 
ұйы мдасты рылған «Үздік 
махамбеттанушы» сайысы 
төрт кезеңнен тұрды: Бәйге.
«Жеті жұмбақ». «Тіл-өнер».
«Ой түю».

Ке ш те  ф и л о л о г и я  
ғылымдарының кандидаты, 
д о ц е н т ,  ф и л о л о г и я  
факультетінің деканы Мүтиев З.Ж. сөз сөйлеп, көрермендерді 
тіл мерекесімен құттықтай отырып, қатысушыларымызға 
с ә тт іл ік  т іл ед і. Сайыста ф илология ғы лы м дары ны ң 
кандидаты, доцент, ф илология ф акультетін ің  деканы 
Мүтиев З.Ж., аға оқытушы, магистр Тұрғаналиева Г.Г., қазақ 
филологиясы факультетінің студенттік деканы Нұржанова Р. 
қазылық етсе, Н.Ә.Назарбаев атындағы арнаулы шәкіртақы 
иегері Жұмабаева А.Ғ кеш тізгінін ұстады.

Сайысқа Қасы мбеков Әзірет(ҚТӘ-11), М ахсутова 
Гүлзат(ҚТОМҚТӘ), Қасымова Назерке(Фил-13), Төлен 
Айгүл(Фил-11), Қаржаубаева Назерке(ҚТӘ-11), Қаленова 
Назерке(ҚТӘ-13), Құдайберген Гүлайым (ҚТӘ-23) қатысып, 
сайы с нәтиж есі бойы нш а ө з ін ің  таны м тү с ін іг ім е н , 
білімпаздығымен, алғырлығымен Төлен Айгүл үздік ойын 
үлгісін көрсетіп, «Үздік махамбеттанушы» атанды.

«Тазша бала» сайысы
Тіл айлы ғы на орай 19 қы ркүйек күні 1-2 курс  

студенттері(ұлдар) арасында аға оқытушы, магистр 
Т ұ р ға н а л и е в а  Г а н м и р кү н  Г а н м и р х а н қ ы з ы н ы ң  
ж етекш іл ігім ен  қазақ ф илологиясы  ф акультетінің  
студенттері, Н.Э.Назарбаев атындағы арнаулы шәкіртақы 
иегерл ер і Ж ұм абаева А қсана мен С агид улл аева  
Сандуғаштың ұйымдастыруымен «Тазша бала» байқауы 
өтті.

Тәуелсіз ел болып 
ір ге м із д і б е к іт іп ,  
ш а ң ы р а ғы м ы з д ы  
к ө т е р ге н ім із ге  25 
жыл, қара шаңырақ 
М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-ға келер жылы 
85 жыл толуына орай 
және де мемлекеттік 
т іл ім із  қазақ тіл ін ің  
м әртебесіне арнап 
тіл айлығы аясында 
ұ й ы м д а с ты р ы л ға н  
«Тазша бала» сайысы 
төрт кезеңнен тұрды: 
Т а н ы с ты р у . «С өз 
сой ы л » . «Тазш аға 
тоғы з өнер де аз». 
«Мағынасы майысқан 

мақалдар». Кеште филология ғылымдарының кандидаты, 
доцент, филология факультетінің деканы Мүтиев З.Ж. сөз 
сөйлеп, көрермендерді тіл мерекесімен құттықтай отырып, 
қатысушыларымызға сәттілік тіледі. Ж ігіттерімізге қазақ 
филологиясы кафедрасының меңгерушісі Раманова А.А., 
аға оқытушы, магистр Тұрғаналиева Г.Г., қазақ филологи
ясы кафедрасының оқытушысы, РҺ доктор Сұлтаниязова 
И.С. әділ төрелік жасап, нағыз «Тазша баланы» анықтауда 
қазы лы қ етсе, ф илология: қазақ т іл і маманды ғы ның 
студенттері Зайнуллин Ақжол мен Жанұзақов Мейрман кеш 
тізгінін ұстады.

Бұл сайыста еліміздің сенім артар күші де, найзасының 
ұшы да болар Сайын Айдархан(ҚТӘ-11), Орынғалиев 
Мейрамбек(Фил-13), Қабошев Бержан(Фил-11), Жұмагелді 
Талант(Фил-21), Аманжолов Ержан(Фил-11), Қожағұлов 
М ақсат(ҚТӘ -23) сынды батыр ұлдары мы з өздер ін  әр 
қырынан көрсете білді. Жігіттеріміздің жеміне шүйліккен бала 
қырандай алымына, сөзден нөсер төгер шалымына қарасақ, 
жүзіктің көзінен өткендей, мынау қалайы жоқ, әйтсе де сайыс 
болғандықтан «кіл мықтыдан кім мықты» деп Орынғалиев 
Мейрамбек өзгелерден оқ бойы озық шығып, «Тазша бала» 
атанды. Ал Жұмагелді Талант II орын иеленсе, Аманжолов 
Ержан сайыс қорытындысы бойынша III орынға жайғасты.

Осындай нәтиже көрсеткішімен сайыс қорытындыланып, 
жүлдегерлерге ынталандыру сыйлықтары табыс етіліп, кешті 
Олжабай Аманбектің орындауындағы «¥лы дала» әнімен 
аяқтады.

Жеңімпаз атанған Орынғалиев Мейрамбек облыстық 
«Тазша бала» сайысында III орын иеленді.

А.Ғ. ЖҰМАБАЕВА,
Н.Ә.Назарбаев атындағы арнаулы шәкіртақы иегері, 

қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенті

2016 жылдың 27 қыркүйегінде БҚМУ орталық мұражайында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің түлегі, филология ғылымдарының докторы, 2013 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының иегері, Хасанов Ғабит Қайыржанұлымен «Ұстаз- ұлы есім» атты кездесу кеші болып өтті. Кешке 
шақырулы қонақтар, магистранттар мен студенттер қатысты.

Ғибраты мол кездесу
Кездесу кешін «Вокалдық өнер» мамандығының 1-курс 

студенті Татаханова Назерке жүргізіп отырды.
¥стаз-ақылдың, үлкен ұстамдылықтың, мейірімділіктің, биік 

адамгершілік көзқарастың иесі. Егер әр адамның жүрегінде 
ізгілік сәулесі болса, ол- ұстаздың еңбегі. Дүниеде адамды 
тәрбиелеп, азамат атандырғаннан артық абырой мен құрмет 
жоқ шығар, сірә?!.

Бүкіл ғұмырын ақиқат пен жалғанды, өмір шындығын табуға 
арнайтын адамдар болады. Ол адамдар -  ғалымдар дей келе,
Хасанов Ғабит Қайыржанұлының өмірбаяны және еңбек 
жолымен қысқаша таныстырып өтті. Жүргізуші:

¥стаз болу -жүректің батылдығы.
¥стаз болу - сезімнің ақындығы.
¥стаз болу -  мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы-деген өлең шумағымен 

өрнектесе, «Вокалдық өнер» мамандығының 2-курс студенті 
Шакиров Арматтың орындауында «Ұстазым» әні шырқалды.

Келесі сөз кезегі қазақ ф илология каф едрасы ны ң 
меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
Раманова Айгүл Абибуллақызына беріліп, ғалым-ұстаздың 
өнегелі өмірі дәріптелді.

¥стаз деген- ұлағаттың шайыры,
Қадірінің тиетұғын қайыры.
¥стаз деген- шуағы мол шапағат,
Шаршамайтын, шалдықпайтын, тәйірі-деген өлең шумағы 

мен Абай атамыз: «Адамның адамшылдығы- жақсы ұстаздан 
болады». ¥стаз - ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, тәлім-тәрбие және адамгершілік рухта бағыт 
беруде оның еңбегі зор. Сондықтан ол әрдайым қасиетті тұлға 
ретінде ерекшеленіп, шоқтығы биік тұғырдан орын алады деген 
ой өрімдерімен тәрбие жұмысы бөлімінің жетекшісі Альфия 
Сырымғожақызы Жақсығалиеваға сөз кезегі берілді. Тәрбие 
жетекшісі ғалымның ғибратқа толы өмірінен үлгі алуға шақырды.

Жүргізуші:
Айта берсек ұстазға тіл жетпеген,
Кімге ұстаз білім нәрін төкпеген,
Айтыңдаршы, адам бар ма өмірде,
¥стаздарға қарыздар боп өтпеген?!- деп, сөз кезегін осы

кешті ұйымдастырушы, университет мұражай меңгерушісі 
Меңсұлу Қайыршақызына берді. Кештің ұйытқысы болған 
мұражай меңгерушісі келген қонақтарға, белсенділік танытқан 
студенттерге ризашылығын білдіріп, болмысы мен бітімі үлгі 
болар ұстаздардың көбейе беруіне тілектестік білдірді.

Кешке қатысушылар шәкірттерінің көкірек көзін ашып, 
дүниетанымын кеңейтіп, қияға қанат қақтыратын ұстаздың еңбегі 
өлшеусіз.¥стаздарымызды әрқашан ерекше пір тұтып, қадірлей 
білейік деген ниетте тарқасты.

М.К.ЕСИКЕНОВА,
мұражай меңгерушісі

23 қыркүйек күні ҚР Президенті жанындағы әйелдер ісі 
мен отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық 
комиссия төрағасы ны ң орынбасары Е.Тарасенконың, 
Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының төрағасы  
Р.С әрсем баеваны ң және Қазақ м ем л екеттік  қы здар  
педагогикалық университетінің ректоры Д.Нөкетаеваның 
қатысуымен облыстық іскер әйелдер қауымдастығының 
отырысы өтті.

Басқосуға БҚО іскер әйелдер қауымдастығының, облыстық 
саясаткер әйелдер клубы ны ң мүш елері, қалалы қ және 
облыстық мәслихаттағы нәзік жанды депутаттар қатысты. 
Жиын барысында Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының 
төрағасы  Раушан С әрсембаева қауы м дасты қты ң және 
саясаткер әйелдер клубының жұмыс бағытына тоқталды. 
Сонымен қатар өңір ім іздегі іскер әйелдер қауымдастығы 
мүш елерінің б ірауыздан қолдауымен қалалық мәслихат 
д е п у т а т ы  Л ә з з а т  Р ы с б е ко в а  БҚО б о й ы н ш а  іс ке р  
әйелдер қауы м дасты ғы ны ң төрайы мы  болып бекіт ілд і. 
ҚР Президенті жанындағы әйелдер ісі мен отбасылық-де- 
мограф иялық саясат жөніндегі ¥лттық комиссия төраға- 
сының орынбасары Елена Тарасенко мен Қазақ мемле- 
кетт ік  қы здар пе да го ги кал ы қ ун и ве р си те т ін ің  ректоры  
Динара Нөкетаева қауы м дасты қты ң жұмы сы  бұдан әрі

жанданып, батысқазақстандық нәзік жандар арасынан көш- 
басшы әйел-азаматшалардың көптеп шығарына сенім білдірді. 
Облыстық іскер әйелдер қауымдастығының отырысында 
аудан орталығы мен ауылдардағы іскер, белсенді әйелдерді 
менеджерлік қаб ілеттерін  дамы туға арналған сем инар- 
тренингтер ұйымдастыру қажеттілігі туралы айтылды. Әйел 
азаматтардың жиын соңында ел ім іздегі гендерлік теңдік 
стратегиясын жүзеге асыру ісіне ортақ үлес қосқан бір топ 
азаматша Алғыс хаттармен марапатталды.

Кімді алып қарасақ та, кез-келген адам өзінің өмір сүріп 
отырған ортасымен жатқан ортасының таза болғанын 
қалайды «Тазалық - денсаулы кепілі» деген ұстанымды  
бәріміз білеміз. Сонымен қатар студент жастардың арасында 
еңбек тәрбиесін қалыптастыруға байланысты ағымдағы 
жылдың 24 қыркүйек күні сенбілік ұйымдастырылды.

Университеттің алты ф акультетін ің кураторлары мен 
студенттері, 400-ге жуық адам сенбілікке белсенді қатысып, 
университеттің аумағын абаттандырды, тазалық жұмыстарын 
ж үргізд і. Университеттің белсенді жастары «Жасыл ел» 
жасақтарының сарбаздары, 100 студент, облыс көлеміндегі 
сенб іл ікке  белсенді қатысып, облыс әкім д ігі тарапынан 
ұйымдастырылған сенбілік акциясына БҚМУ жастарының 
үлесін қосты.

Ағымдағы жылдың 24 қыркүйек күні Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2015 
жылы 30 қарашадағы Қазақстан халқына Жолдауын «Қазақстан Жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформа, даму» насихаттауға байланысты 
№3 жатақхана студенттері арасында шағын футболдан жарыс өткізілді.

Ж арыстың мақсаты - студенттердің  бос уақытын ұйымдастыру, 
салауатты ұрпақ тәрбиелеуге үлес қосу. Жарысқа 6 команда қатысты, 
атап айтсақ: «Жігер», «Барыс», «Арлан», «Батырлар», «Намыс», «Қыран». 
Жарыс ұрпақтар сабақтастығының көрінісі болды, аға буын, үлкен курстың 
студенттері, 1-курс студенттеріне ағалық қамқорлығын көрсетіп спортқа 
баулыды. Жарыста «Үздік ойынша» номинациясын 1-курс студенттері 
Жүнісов Дәурен мен Есқали Нұрай жеңіп алды. Жүлделі 1- орынды «Арлан» 
командасы, 2-орынды «Барыс» командасы, 3- орынды «Батырлар» 
командасы жеңіп алды.

А.С.ЖАКСЫГАЛИЕВА,
тәрбие жұмысы жөніндегі бөлім жетекшісі
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2016 жылғы қыркүйектің 6-шы жұлдызында жаратылыстану-география факультетінде, биология мамандығының көп 
тілді Б/п 29-топ студенттерінің ұйымдастыруымен «Менің елім -  Қазақстан» атты кураторлық сағаты өтті. Өткен кураторлық 
сағаттың ерекшелігі оның үш тілде -  қазақ, орыс және ағылшын тілінде өтуі.

Үш түгырлы тіл  - уақы т талабы
Алдымен кураторымыз, доцент Багдагул 

Сактагановна Альжанова «Сіздер көп тілде 
оқитын топта оқисыз, сондықтан қазірден бастап 
үш тілде сөйлеуге үйреніп жаттыққандарыңыз 
дұрыс. Тілді тек оқу сабақтарында оқып қана 
қоймай, күндел ікті өмірде неғұрлым көп 
қолданып, игерген білімдеріңізді практикалық 
тұ р ғы д а н  қол д а на  б іл у л е р ің із  керек.
Сондықтан «Менің елім Қазақстан!» атты 
куратор сағатын үш тілде өткіземіз» дегенде 
көңіл ім ізге қорқыныш ұялаған. Дегенмен 
кураторы мы зды ң ұйтқы сы мен шынымен 
де көң іл ім ізге  сенім  ұялап, дайындыққа 
кірісіп кеттік. Енді кураторлық сағаттың өту 
барысына тоқталсақ: кең көлемді куратор 
сағатын үш тілде өткізуге орыс филологиясы 
каф едрасы ны ң аға оқы туш ы сы  Винник 
Розалинда Эйзеровна және шетел тілдері 
кафедрасының оқытушысы Дауылова Ляззат 
Тураровна көп көмектесті. Жоғарыда айтылған 
жүрексіну мен қорқынышты жеңу мақсатында педагогика, 
психология және өзін-өзі тану кафедрасының оқытушысы, 
магистр Есенова Света Нурғалиевадан кеңес алып, кураторлық 
кешті «Сәлемдесу» тренингінен бастауды ұйғардық. Жүргізушілер: 
Қаржауова Гулдана - ағылшын, Усенова Асел - қазақ, Салимбаева 
Құндыз - орыс тілінде сәлемдесіп кешті бастады. Әрі қарай 
Қазақстанның Алматы, Астана, Бурабай, Көкшетау, Орал, Атырау 
және басқа да көптеген қалалары мен көркем де тамаша табиғаты 
туралы мәліметтер презентация, бейне роликтермен көрсетіліп, 
үш тілде баяндалды.

Мың бұралған  биш ілер би імен ж алғасы п, үш тілде 
оқылған көркем сөздермен кестеленген кураторлық сағатта 
студенттердің өз еліне деген махаббаттарын әсем сөздермен 
өрнектей білуі жүректі тебірентпей қойған жоқ. «Атамекен» 
әнімен аяқталған кураторлық сағат студенттердің Отанының 
нағыз патриоттары екендігін дәлелдеді.

Қо ры ты нд ы  сөз с ө й л е ге н  кеш қо н а ғы  б и о л о ги я  
ғы лы мдары ны ң докторы , проф ессор Дарбаева Талшен 
Есеноманқызы алған әсерін былай жеткізді:

«Вы сегодня сделали открытие! Молодцы! Видно, что вы так 
волновались, но все равно подготовились и сумели рассказать 
о достопримечательностях нашей страны. Надеюсь, будет

продолжение кураторского часа, проведенного на трех языках»,
- деп өз сөзін қорытындылады.

Келесі қоры ты нды  сөзд і б и ол оги я  және эко ло ги я  
кафедрасының доценті, кураторымыз Алжанова Бағдагүл 
Сақтағановна жалғастырды:

Үміт күтеміз біз сіздерден,
Жаңалыққа құмарланып, ізденген 
Ғылымға өз үлестерін қосар деп 
Әлі талай жаңалықтар ашар деп
Биіктерден көрінсін деп біліммен -  деп атай отырып, 

кураторлық сағаттың өту барысына талдау жасап, әлі де көп 
жұмыстану керектігіне тоқталды. Көп тілде оқитын Б/п 29 топ 
студенттері алдағы уақытта талай ерекше жобаларымен 
таңдандырады деген сенімі мол екенін айтып өтті.

Студенттердің осынау үш тілде өткен ерекше кураторлық 
сағатты ұйымдастыра білуі - оларға тәрбие мен білім берген 
ұлы ұстаздарының арқасы деп білеміз. Шетел тілін оқыту тек 
бір ғана ағылшын тілі мамандарының жұмысы деп санамай, 
барлық ұстаздардың және студенттердің интеграциялық қызметі 
болғанда нәтижелі болатынын байқадық.

Диана БАҚТЫҒАЛИЕВА

Благодарность

Педагог -  учитель учителей
В преддверии празднования Дня учителя магистром, преподавателем кафедры русской филологии Б.Н.Жаныбековой 

и студентами групп различных специальностей с нерусским языком обучения на СРСП было проведено праздничное 
мероприятия «Педагог -  учитель учителей».

Концертная программа с песнями, стихотворениями и 
душевными пожеланиями на русском языке прозвучали из уст 
будущих спортсменов и художников. Группы ФКС-11, ФКС-13, 
НВП-11, ИИЧ спели такие песни как «Школьная пора», «Чему 
учат в школе», «И через года». ФКС-15 подготовили стихотво
рения об учителях; группа ускоренного обучения спели песню 
«Прощальный вальс» и прочитали стихотворение «Учитель, 
пред именем твоим», группа ДИ-11 под гитару спела песни, 
посвященные Женщине и Учителям...

Перед зрителями также был представлен видео-материал 
«Презентация своей группы» на 3-х языках, подготовленными 
ранее студентами, в котором они рассказывали о своих первых 
шагах в стенах родного Альмаматера, показывали и рассказывали
о своем хобби и достижениях. Приглашенными гостями были 
кураторы групп, также это СРСП посетили заместитель декана по

воспитательной работе филологического факультета Альмурзина 
С.С., заведующий кафедрой русской филологии к.ф.н, доцент 
Абдульманов А.А., старший преподаватель кафедры русской 
филологии Абузярова Э.Р., преподаватели Шукурова ГС., Отаров 
М.Т., магистрант 2-го курса Утарова Н.Т., студенты 1-го курса 
специальности РЯЛ, ФИЛ, РЯЛШ, группа РЯЛШ -22 и студенты
2 курса групп с нерусским языком обучения, которым в прошлом 
году русский язык вела магистр, преподаватель Жаныбекова Б.Н.

Вечер, посвященный педагогам, прошел в уютной обста
новке, ведь организаторы подарили всем свое тепло, хорошее 
настроение и силы преподавателям для дальнейших успехов 
и новых открытий.

Данагуль МАЖИТОЛЛИНА,
студентка 2 курса специальности РЯЛШ -22

Первые шаги

Университет -  это как государство, имеющее свои 
области-факультеты, каждая из которых ведет себя как 
семья, имеющая своих детей. Раньше я думала, что только 
школа может нас так сильно любить и делать все для нас 
возможное, и что после ее окончания не будет теплоты и 
уюта, как в родной школе.

До поступления в университет мне казалось, что это огромное 
здание, построеное на знаниях, но без чувств, в котором все люди 
ищут что-то, что бы могло удовлетворить их потребности. Но это 
оказалось лишь мое необдуманное мнение, которое со временем 
изменилось. Теперь университет является смыслом моей 
взрослой жизни. Учеба в университете - это очень интересный 
процесс, который занимает большую часть времени и внимания. 
Кроме того, обучение формирует дальнейший жизненный путь, 
готовит к профессиональной деятельности и влияет на качество 
самой жизни в перспективе. Поэтому очень важно учиться 
именно там, где комфортно и где можно получить необходимую 
профессиональную подготовку. Я думаю, что я не ошиблась при 
выборе своей профессии и своего университета, ведь я учусь в 
ЗКГУ им. М.Утемисова.

Студентами вуза в разные годы были выдающиеся личности 
нашей страны Имангали Тасмагамбетов, Бырганым Айтимова, 
Елена Тарасенко и многие другие.

Я учусь  на ф и зико -м атем атическом  ф акультете на 
специальности  «Ф изика». Нам преподаю т сильнейш ие

п р о ф е с с о р а  и п е д а го ги  с 
большим опытом работы. Они не 
только дают качественные знания 
по предмету, но и полезные 
жизненны е советы , которые 
помогают нам выйти из той или 
иной ситуации. Воспитывают 
в нас не тол ько  ум ны х, но 
и с п р а в е д л и в ы х , ч е с тн ы х , 
ответственных, трудолюбивых, 
разно-сторонних специалистов.
Я думаю, все это они делают не
только по долгу службы, но и потому что мы, студенты, являемся 
частью их жизни. Они нас любят как своих родных детей и всегда 
стараются нам помочь, поддерживают нас в трудную минуту.

Мне кажется, быть настоящ им и сам оотверженны м 
педагогическим работником -  это огромный талант. Настоящий 
преподаватель с любовью относится к своей работе, к студентам 
и с чувством гордости передает им свои знания и приобретенный 
опыт. Ведь каждому преподавателю приятно знать, что именно 
его студент добился грандиозных высот в будущем.

Мне, как будущему педагогу, хотелось бы работать именно 
в таком дружном коллективе. Ведь работа занимает большую 
часть нашей жизни. Еще одним весомым аргументом в пользу 
моего факультета является активная студенческая жизнь, 
регулярное проведение различных творческих мероприятий,

ХАБАРААНДЫРУ
Батыс Қазақстан облы сты қ «Орал өңірі» және  

«Приуралье» газеттерінің шыға бастағанына 100 жыл 
толуына орай студенттер мен магистранттарға арналған 
байқау.

Ұйымдастырушы - «Жайық Пресс» ЖШС.
2017 жылы Батыс Қазақстан облыстық «Орал өңірі» және 

«Приуралье» газеттерінің шыға бастағанына 100 жыл толмақ. 
Бұл басылымдар бастауын 1917 жылы 28 шілдеде бұрынғы 
Бөкейліктегі Хан Ордасы қаласында шыққан «Ұран» газетінен 
алады. Кейіннен «Хабар-Известия», «Қазақ дұрыстығы- 
Киргизская правда», «Дұрыстық жолы», «Қызыл ту» т.б. 
болып атауы сан өзгерген бұл газеттерде Ғұмар Қараш, 
Ғабдолғазиз Мұсағалиев, Ахмет Мәметов, Халел Есенбаев, 
Нұғман Манаев т.б. сынды Алаш арыстары - қазақ баспасөзін 
қалыптастырушы қайраткерлер қызмет еткен.

Батыс Қазақстан облыстық басылымдарының шыға 
бастағанына 100 жыл толуына орай «Жайық Пресс» ЖШС 
ұйымдастырып отырған бұл байқаудың басты мақсаты
- журналистика, филология және тарих факультеттері 
студенттері мен магистранттары арасында қазақ баспасөзінің 
даму тарихы тақырыбын насихаттау, осы мәселеге жас 
ғалымдардың көңілін аударып, қызығушылығын арттыру, 
ЖОО басшыларының, тиісті кеңестердің назарын қазақ 
баспасөзі тарихына бағыттау, сол арқылы қазақ баспасөзі 
тарихын, оның ішінде Қазақстанның батыс өңірінде шыққан 
басылымдардың даму жолын, баспасөз бастауында тұрған 
тұлғалардың өмір жолы мен қызметін студенттердің курстық, 
дипломдық және магистрлік зерттеу жұмыстары тақырыбына 
айналдыруға ықпал ету.

Жүлделер:
1. Ең үздік курс жұмысы - 50 мың теңге;
2. Ең үздік диплом жұмысы - 100 мың теңге;
3. Ең үздік магистрлік жұмыс - 150 мың теңге.
Байқау қоры ты нды сы  2017 ж ы л ды ң  28 ш ілдес і

қарсаңында қорытындыланады. Байқауға ЖОО студенттері 
мен магистранттары қатыса алады. Байқауға арналған 
жұмыстар 2015 kb@mail.ru электронды поштасына 2017 
жылдың 30 маусымына дейін қабылданады. Байқауға 
ж іберілетін жұмыстарға қойылатын талап - ЖОО-дағы 
курстық, дипломдық және магистрлік зерттеу жұмыстарымен 
бірдей. Қазылар алқасы жүлдегерлерді анықтаған кезде соны 
тақырып, тың зерттеулерге басымдық береді.

Анықтама: «Жайық Пресс» ЖШС БҚО-дағы облыстық 
«Орал өңірі» және «Приуралье», он екі аудандық газеттерін 
біріктірген, көптеген республикалық басылымдар (олардың 
ішінде республикалық «Егемен Қазақстан», «Казахстанская 
правда» газеттері де бар) басылатын баспаханасы, өңірдің 
жаңалық-өзгерістерін республикаға ақпарат, бейнехабар 
түрінде жедел тарататын ақпарат орталығы бар, www.zhaik- 
press.kz электрондық адресі бойынша дербес сайты тұрақты 
жұмыс істейтін медиахолдинг.

Байқау туралы толығырақ ақпарат алу үшін 8(711-2) 
50-30-14, 8(711-2)51-24-48, 87028860187 телефондарына 
хабарласуға болады.

Мекен-жайымыз: Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. 
■V. «Жайық Пресс» медиахолдингі s-

Тарихи естеліктерге 
толы кезаесу
Біз,Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің «Мәдениет және өнер» 
факультетінің мәдени-тынығу жұмысы мамандығының 
бірінш і курс студенттері, кураторымыз Гүлжазира  
Ермекқызымен оқу орнымыздың тарихимен танысу 
мақсатында мұражайда болдық.

Алғашқы таныстырылым Махамбет бабамыздың суретінен 
басталды. Бұл туындыдан университет оқытушыларының 
кескін өнері жұмыстарын көріп, тамашаладық. Махамбет 
бабамызды от ауызды, орақ тілді шешен ретінде ғана танып 
қоймай, батырлығы мен даналығы жайлы мағлұмат алдық.

Біз үшін БҚМУ тарихы ерекше әсер берді. Университеттің 
1932 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі фотоматериалдарынан 
п р о ф е с с о р -о қы ту ш ы л а р  құ р а м ы н ы ң , с т у д е н т т е р  
шығармалары және көптеген спортшылар жетістіктерімен 
таныстық. Оқу орнының жетістіктерін көріп,білімге деген 
құштарлығымыз артып, бойымызға рухани қазына жия білдік.

Біз-жастар-ертеңгі күннің болашағымыз. Сондықтан, 
сапалы білім мен өнегелі тәрбиені бойымызға сіңіре отырып, 
еліміздің көркеюіне үлес қосуға міндеттіміз. Осындай 85 
жылдық тарихы бар университеттің студенті атанғанымызды 
мақтан тұтамыз.

Назерке МАХАМБЕТОВА,
МТЖ-11 тобының студенті

конф еренций. Интересны е спортивно -ю м ористические  
соревнования между группами, способствующие лучшему по
гружению в студенческую жизнь, помогают проявить творческие 
таланты, найти новых друзей.

Для меня преподаватели моего факультета, прежде всего, 
уважаемые и почитаемые люди. Именно они дали мне билет в 
будущее и благодаря им я приобрела очень важные навыки, 
которые в дальнейшей жизни будут просто незаменимыми. 
В преддверии 85-летия я хочу сказать огромное спасибо 
преподавателям своего факультета за их бесценный труд.

Баян САРБАЕВА,
ФМФ, гр. 04405

mailto:kb@mail.ru
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Студенттік кезең - өмірдің ең бір қызықты, мәңгілік ұмтылмастай керемет шағы. Саусақпен санарлық жылдарда күрең күздің жаңбыры да, қытымыр қыстың 
қақаған аязы да, жаймашуақ жаздың аптап ыстығы да, көгілдір көктемнің батпақтары да білінбестен тез өте шығады. Көретінің де, білетінің де көп... Осы орайда 
енді ғана «перваш» атанып, студенттік өмірге қадам басып жатқан студенттерімізбен сұхбат жүргізіп, алғаш университет қабырғасын аттағандағы сезімдерін ортаға 
салған болатын:

Қ ы з ы қ т іы  © м 3© қ а һ а р м а н д а р ы и
А л т ы н б е к  З е й н у л л а е в , м ә д е н и е т  ж ә н е  ө н е р  

факультетінің дәстүрлі музыка өнері мамандығының  
1-курс студенті:

Мен бул университетке мектепте алған білімімді одан әрі 
жетілдіру мақсатында Маңғыстау облысынан арман қуып 
келген болатынмен. Келе салысымен жатақханаға орналастым.
Алғашқы күндері жатақханаға үйренісе алмағаным рас. Бірақ 
бул жерден жаңа достар тауып, аз уақыттың ішінде оларға бауыр 
басып та қалдым. Туып - өскен ауылымнан жырақта жүргесін 
бе, ауылымды сағынып та үлгердім. Алайда достарыммен 
қызықты уақыт өткізіп, сағынышымды сейілтемін. Ал университет 
табалдырығын аттаған сәттегі ерекше сезімімді сөзбен айтып жеткізе 
алмаймын. Өзіммен төрт жыл бірге оқитын группаластарыммен таныстым. К е л е с і
күннен-ақ алғашқы сабақтар басталып кетті. Университет бағдарламасы мектеп бағдарламасынан 
күрделірек екені бірден байқалды. Әсіресе, «семинар», «СРСП», «силлабус», «поток» деген 
сөздерді естігенде музыкалық термин шығар әлде, университетке қатысты қужаттар ма деген ой 
да болды. Оқытушылар мен жоғары курс студенттерінен сурастыра келе бул терминнің студенттік 
өмірдің «нағыз термині» екенін естіп, іштей күліп алдым.

«!здеген жетер муратқа» дегендей бул қиындықтарды да еңсереріме сенімдімін.

Сайын Айдархан, филология факультетінің қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығының 1-курс студенті:

Мен ауылдан арман қуып, ой жетегімен ілесіп келіп 
Орал шаһарындағы киелі де қасиетті М.Өтемісов атындағы 
университтеттің студенті болғаныма өте қуаныштымын. Осы 
университетке оң аяққпен қадам басып, түлегі атанғалы бері 
көптеген өзгерістердің куәсы болудамын. Университетпен 
мектептің адам салыстыруға келмейтін өзгешелігі бар екендігін 

енді уққандаймын. Алғашқы сабақ күндері өзіме бейтаныс 
СРСП, семинар деген сөздерді естіп абыржып қалғаным да бар. 

Дегенмен, уақыт өте сабаққа да, муғалімдерге де үйреніп, тіпті 
бауыр басып қалғандаймыз. Мен осы ЖОО-ның студенті екендігіме 

мақтанамын!

атқаруға тура келді. Бурын-соңды қолына қазан устамаған мен, қызық 
жағдайға тап болдым. Айта кетсем, бірінде туз салуды умытып 
кетсем, бірде шикі болып шықты. Қазір қыздардың көмегімен 
бул істі де жетік меңгеріп, әпкемнен кем түспейтін болдым. Бул 
жатақханадағы қызықты сәттердің әзірге бір бөлігі ғана. Ал, оқу 
жайын айтар болсақ, мунда мектептегідей емес, өз бетімізше 
жумыстанып, еңбектенуге бейімдейді. Басында ректор, 
проректор деген сөздер маған таңсық болды. Университетке 
келгенде олардың кім екенін білмедім. Менің түсін ігімде 
ректор деген - директор, ал проректор - завуч деп ойладым.
Университетте төрт проректор бар дегенде, төрт завуч па деп 
ойлап қоям. Ал, семинар, срсп-нің жөні мүлдем бөлек. Өз тобымда бул 
уғымдардың мағынасын білмейтіндігімді көрсетпей, барлығын әпкемнен б ү г е -
шүгесіне дейін сурап алып, достарыма түсіндіретін едім. Жоғары курс студенттерінің айтуы 
бойынша «перваш» атандық. Алғашында түрпідей тиетін «перваш» атауына да қулағымыз 
үйренді...

А м а н ж о л о в  Е р ж а н , ф и л о л о г и я  ф а к у л ь т е т ін ің  
филология: қазақ т ілі мамандығының 1-курс студенті:

Студент атанған екінші күн болатын...сабақ, аудиториядан 
аудиторияға  көш іп ж үрм із. Қай аудиторияға к ірсең  де 
муғалімдерден еститінің «студенттер лекция дәптерлеріңізді 
шығарыңыздар» дейді. Бір жаңа дәптерге жаза бастаймыз. 
Содан кейін әрі қарай «студенттер лекцияға бір дәптер, 
семинарға бір дәптер, СРСП-ға бір дәптер бастайсыздар» 

дейді. Бул сөздердің қандай мағына білдіретін ін сурайын 
десем уялыңқырап үндемейтінмін. Группаластарымнан сурайын

___  десем олар «біз де сен сияқты первашпыз» дейді. Сосын амал жоқ
ғаламторға жүгініп барлығын біліп алған соң қасымдағыларға өзімше 

түсіндіремін. Олар қайдан білсін оның бәрін ғаламтор арқылы білгенімді. Енді әрі қарай қандай 
терминдер кездеседі екен деп жүрмін сол.

М ар ж ан  З ап ар о в а , ж а р а т ы л ы с т а н у -гео гр аф и я  
ф акульт ет інің ғы лы м и-географ ия маманды ғы ны ң  
1-курс студенті:

Мен бул оқу орнына түскенде бәрі таңсық еді, яғни бул 
орта, таныс емес сөздер, адамдар... бәрінің де менің үй- 
реншікті мектебімнен айырмашылығы бар еді. Мундағы зор 
ерекшелік группамда төрт қана адам болғаны. Группаның 
старостасы болып тағайындалып, аз да болса да бір отбасындай 
болып кеттік. Б ізд ің  ең алғаш түс інб еген ім із  ол «СРСП, 
семинар, рубешка, рейтинг» деген терминдер. Тіпті, аудитория, 
корпустарды таба аламай әр сабақта әр жақта шашырап та жүрдік.
Осылай қиыншылығы мен қызығы мол студенттік өміріміз басталып та к е т т і .
Факультет басшылары сабақтың қиыншылығын ауырсынып жүрген кезімізді білгендей, турбазаға 
демалысқа шақырды. Бул біз үшін керемет уақыт өткізу болды. Әр түрлі ойындар, тренингтер, 
әзіл-күлкі жанымызды жадыратты. Ендігі мақсатым - сабағымды жақсы оқып, студенттік өмірімді 
мәнді де сәнді қылып өткізу.

Айбат Оразғали, физика-математика факультетінің 
математика мамандығының 1-курс студенті:

М.Өтемісов атындағы қара шаңыраққа алыстан арман 
қуып, ата-анамның үмітін арқалап келдім. ¥лы батырымыз 
Махамбеттің есімі берілген бул университетке келгелі өмірімде 
елеулі өзгерістер орын алды. Жатақхана.. жаңа достар... жаңа 
орта... жаңа муғалім... Алғашында сабақтар қиындық туғызып, 

тіпті «силлабус», «СРСП», «СРС», «кредит» сынды сөздерді 
естігенде, физикалық формулалар ма деген де ой туды. Кейін ести 

келе, мүлдем басқа термин. Яғни, төрт жыл бойы қолданылатын 
студенттік терминдердің нақ өзі боп шықты.
Болашақта сабағымды үздік оқып, келешегімді осы университетпен
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байланыстырғым келеді.

А ягөз Оңды байқызы, ж арат ы лы ст ану-географ ия  
ф акульт ет ін ің  географ ия м ам анды ғы ны ң 1-курс  
студенті:

Мектеп бітірген соң университет студенті атану - ерекше 
сезім. Университет мен үшін үлкен білім ордасы, осында білім 
алып жатқаныма қуанамын. 1-курс болғандықтан сабақтарды 
түсінбеу, университет ғимараттарын шатастыру көп болды.
Бастапқы үш апта бойы семинар, рейтинг, рубежка, СРС 
сынды сөздерді мүлдем ажырата алмадым. Мектепте тек бір 
ғимарат болса, университетте бірнеше ғимарат және бір күнде 
әр ғимаратта бірнеше сабақ болады. Группамызбен ең көп іздеген
ғимаратымыз №6 колледж болды. Жатақхана, университет, сабақтар, ш е г і
көп аудиториялар, қызықты күндер, студенттермен танысу, жаңа достар табу бул нағыз студенттік 
өмірдің бастамасы.

Нұрғазы Қаржаубаев, педагогика факультетінің, бастапқы әскери дайындық 
мамандығының 1-курс студенті:

Өтепқалиева Тоқжан, тарих, экономика және құқық 
ф акульт ет інің, құқы қт ану мам анды ғы ны ң 1-курс  
студенті:

Мен үшін мектеп бітіріп, университет қабырғасына келіп 
жаңа өмір бастау бір жағынан қызықты, бір жағынан қорқынышты 
болды. Себебі, жаңа орта, жаңа оқытушылар және «силлабус», 
«семинар» деген жаңа сөздер маған таңсық еді. Осының 
барлығын жаттап үйрену және орындау университеттің басты 
қағидалары еді. Осы университетке түсу менің алдыма қойған ең 
бірінші максатым еді. Осы мақсатыма жеткеніме шексіз қуаныштымын 
және осы оқу орнының мақтан тутар студенті атанарыма сенемін.

Бауыржанова Рысгүл, филология ф акультетінің қазақ т ілі мен әдебиеті 
мамандығының 1-курс студенті:

Студенттік шақ - қиындығы мен қызығы қатар жүретін бал татыған 
кездер екені айтпаса да түсінікті. Биылғы оқу жылы жылдағыдан 

ерекше басталып, аты дардай М.Өтемісов атындағы БҚМУ- 
дың студенті атандым. Ерке Жайықтың төрінде орналасқан 
университетімізге биыл 85 жыл толса, туғырлы тәуелсіздігімізге 
25 жыл толмақ. Бул атаулы күндер біздің оқуымызбен туспа- 
тус келуі тегін емес шығар?! Мерейлі мерекелерге атсалысып, 
оқуда үздік нәтижеге қол жеткізіп, қоғамдық шараларда елден 

ерек болу - біздің мақсат. Ендеше 2016-2017 оқу жылы толағай 
табыстар мен шығармашылық жетістіктерге толы болсын! 

Бастысы -  осы кезеңде ақыл тоқтатып, нақты мақсаттар 
қойып, оған жету үшін алғашқы қадамдарды жасайсың. Қуанасың, 

шаттанасың, сүрінесің, жеңіске жетесің. Бәрібір де осы өмірді сүйесің. Себебі, сен -  қызықты 
өмірдің басты қаһарманысың!

Сәттілік, студент!

Студенттік терминдер:
Силлабус — оқылатын пәннің деректерін, оның қысқаша мазмуны, тақырыбы мен 

әрбір сабақтың узақтығын, өзіндік жумыстардың тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, 
оқытушының талаптарын, бағалау критерийлерін, аралық бақылау кестесін және әде- 
биеттер тізімін қурайтын оқу бағдарламасы.

Семинар —  практикалық оқу сабақтарының бір түрі.
Дәріс —  оқытушының белгілі бір тақырыпты арнаулы баяндауы.
СОӨЖ (СРСП) -  Студенттің оқытушымен өзіндік жумысы(самостоятельная  

работа студентов под руководством предподавателя);
СӨЖ(СРС) -  Студенттің өзіндік жумысы(самостоятельная работа студентов);
Рейтинг 1 -  алғашқы 7 апта қорытындысы;
Рейтинг 2 -  соңғы 7 апта қорытындысы;
Рубежка -  баға шығарар алдындағы оқытушының жетекшілігімен берілетін 

тапсырма.

Мектеп кезіміздегі балалықты артқа тастап, арайлы Ақжайық өлкесіне білім қуып, арманымды 
арқалап маңғаз Маңғыстаудан келіп, «Студенттер үйіне» орналастым. Мунда анашымның қолынан 
шыққан дәмі тіл үйіретін тағамдарды жеу арман болды. Бөлме тазалау, тамақ пісіру жумыстарын

Сұхбаттасқан: А.Ғ.ЖҰМАБАЕВА,
Н.Ә.Назарбаев атындағы арнаулы шәкіртақы иегері, 

қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенті



Tapuxu дата:

ҰЛТ АЗАТТЫІҚ КВТЕРІЛІСКЕ - 
100 ЖЫІЛ!

Сан ғасы рлар бойы бізд ің  батыр 
бабаларымыз тәуелсіздік үшін аянбай тер 
төкті, қасық қаны қалғанша күресе білді. 
Сол күрестің арқасында біз, тәуелсіз 
заманның балалары, бейбіт күнде өмір 
сүріп жаты рм ы з. Атап өтер болсақ, 
тарихтағы ең елеулі оқиғалардың бірі - 
1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі. Биыл, 
2016 жылы, аталып отырған көтеріліске 
100 жыл толып отыр...

1916 ж ы лы  б о л ға н  к ө т е р іл іс т е  
Т. Ры сқұлов, Т.Бокин, Б. Әшекеев, Ж . 
М әмбетов, Ә. Ж ангелдин, А . Иманов,
С. Меңдешев, Ж. Мыңбаев секілді ұлт 
жанашырлары, халық батырлары Торғайда, 
Жетісуда, Бөкей Ордасында, Маңғыстау 
ж әне А қтө б е д е  т о л қу -кө т е р іл іс т е р ін  
ұйымдастырған еді. Бұл көтеріліске түрткі 
болған 1916 жылғы 25 маусымдағы патша 
үкіметінің «Түркістан мен Дала өлкесінен 
19-43 жас аралығындағы 500 мың адамды 
қара жұмысқа алу туралы» жарлығының 
шығуы еді. Бұған қазақ зиялылыры екі 
түрлі көзқараста болғаны белгілі, бірін- 
шісі, революцияшыл-демократияшыл топ 
өкілдері (Ә. Ж ангелдин, А . Иманов, С. 
Сейфуллин, Т. Рысқұлов, С. Меңдешев, 
Б. Әшекеев, Ж. Мәмбетов және т.б) қара 
жұмысқа барудан бас тартты. Ал екінші 
топ болса, либералдық-демократиялық 
зиялылар (Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынұлы, 
М . Д у л а т ұ л ы )  п а тш а  ү к ім е т ім е н  
ымыраласып келісімге келуге тырысты. 
Осы орайда Әлихан Бөкейханов:«Тағы 
соғыс» мақаласында «Бұл соғыстан жалпы 
жұртқа пайда жоқ, ал шаруасын бұзып, 
қанын төгетін сорлы халық болар» - деп 
күйінгенін де жақсы білеміз. Либералдық- 
демократиялық топтың мақсаты халықты 
патш а ж а за л а уш ы л а р ы н ы ң  құрбаны  
етпеу болатын. Алайда патша үкіметінің 
жарлығына жауап ретінде шілде айында 
стихиялы қ бас көтерулер болып өтті. 
Көтерілісшілер бірінші кезекте отарлауға 
дейінгі мемлекеттік жүйелерді қалпына 
келтірд і, яғни бұл: хан сайлау, әскер 
басшысы: сардарбекті және басқаларын 
сайлау ед і. Көтер іл іс  бары сы нда кө- 
терілісшілер әрекеті мынадай болды: қара 
жұмысқа шақырушылардың тізім ін жою, 
болыс басқармаларын, болыс ауылдарын 
талқандау, патша үкіметімен қақты ғы с 
болатын.

Осыдан 100 жыл бұрын болған көтеріліс - 
біздің тәуелсіз ел болуымыз үшін жасалған 
қадам іспеттес. Бабаларымыз алып беріп 
кеткен т ә у е л с ізд ік т і аялау, өз ім ізден  
кейінгілерге асқақтата жеткізу - үлкен 
мәртебе, ұлы міндет. Енді біз, қазіргі заман 
жастары, батыр бабаларымыздың салған 
сара жолын жалғастырып, тәуелсіздігімізді 
аялап, Елбасы арманы «Мәңгілік ел» болу 
жолы нда аянбай еңбек етіп, бабалар 
арманын шындыққа айналдыруымыз қажет. 
Біз сол жолда аянбай еңбек етуге дайынбыз, 
Қазақстанның атын алты құрлыққа танытуға 
барымызды саламыз!

Амангелді ЖЕҢІС,
тарих мамандыгының І курс студенті

Аталып отырған шараның тағы бір мақсаты: 
тәуелсізд ігім ізд ің 25 жылдығы қарсаңында 
ұйы мдасты ры лы п оты рғанды қтан, елім із 
тәуелсізд ік алған 25 жылдан бергі тарихи 
кезеңдерді студенттер арасында кеңінен 
насихаттау еді. Тарихтың қиын да қатпарлы жо- 
лынан өткен қазақ елі тәуелсіздік деген шуақты 
күнді ешқашан ұмытқан емес! Тәуелсіздік- ұлы 
ұғым, оны өзімізден кейінгі буынға насихаттау 
біздің міндетіміз екені анық.

Интеллектуалды ойына 6 кезеңнен тұрды.
1 кезең-Сәлемдесу, 2-кезең-Ойлан тап, 3- 
кезең-Сәйкестендіру, 4-кезең-әуенді тап, 5- 
кезең-сөз құрау және соңғы кезең- Қолқа салу 
болып бөлінді. Сайысқа құрамы 4 адамнан 
тұратын 5 топ қатысты. Олар: Тәуелсіздік 
тарландары, Тұлпар, Алаш, ҚазСақ және 
Тәуелсіз ұландар топтары. Сайыста әділ - 
қазылық көрсеткен студенттер үйінің төрайымы 
бастаған жатақхана кеңесінің мүшелері болды.

1-ш і ке зе ң д е  қаты суш ы  то п та р д а н  
ерекше жанрда сәлемдесу талап етілді. Бұл 
сайыста топтардың бірі күймен сәлемдессе, 
б ір і гитарам ен арнау айтып, б ір і видео- 
әзіл көрсетіп таңқалдыра алды. Ойлан тап 
кезеңінде 5 тақырыптан тұратын 15 ұяшық 
болды, бұл кезеңде Орал тарихы, Тәуелсіз 
Қазақсан, салт- дәстүрлер, Әлем тарихы және 
Тұлға тақырыптары қозғалды. Сәйкестендіру 
кезеңінде топтарға Елбасымыздың қазақ

Мәңгіпік

Т әуел с ізд ік -ұл ы  сөз, ұлы  ұғы м . Ата- 
бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен күнге 
1991жылдың 16 желтоқсанында қол жеткіздік. 
Бұған Алты алаш, күллі әлемдегі қазақ жұрты 
шаттанды, бөркін аспанға атты.Тәуелсіздік 
келуімен еліміздің керегесі кеңейіп, шаңырағы 
сөзсіз биіктеді.

Қ азақстан  әл е м д ік  қа уы м д асты қты ң  
лайықты мүшесіне айналды. Бізді дербес ел 
ретінде, саяси салмағы бар мемлекет ретінде 
мойындап, тани бастады.

Б із -М ә ң г іл ік  Қ а за қты ң  п е р з е н т ім із . 
Мақсатымыз-туған ел мен жердің көсегесін 
көгерту. Басты идеямыз-Мәңгілік ел идеясы.

2012 жылдың желтоқсан айында Нурсултан 
Назарбаев «Қазақстан- 2050» стратегиясын 
жариялады . М әңгіл ік  ел идеясы -ел ім ізд і 
өз мақсаттарына жеткізетін тұғырлы идея. 
Тәуелсіз ұлт болудың шарттары: өзіне тән тілі, 
сенетін діні, салт-дәстүрі, жазуы, басқа да 
ерекшеліктерінің болуы.

О сының барлы ғы  дам ы ған 30 елд ің  
қатарына кіруімізге жаңа серпін беретіні хақ. 
Елбасы жолдауында білім саласы қызмет- 
керлерінің алдына үлкен міндеттер қойылды. 
Соның ішінде инженерлік білім беруді және 
заманауи техникалық мамандықтар жүйесін 
дамыту, елімізге қажетті технологиялар мен 
оларды қолдану үшін арнайы мамандарды 
оқыту.

Бүгінгі ұрпақ б іл ім д і болса, ел ертеңі 
жарқын болмақ.

Тағы бір жайт-тіл мәселесі. Сондықтан 
Елбасымыз да тілді дау-дамайдың төркіні 
емес, даму мен өркендеудің негізіне, ұлттың 
ұ й тқ ы с ы н а  а й н а л д ы р у  - б а р ш а м ы зд ы ң  
парызымыз екендігін тағы бір мәрте тиянақты 
ұғындыра білді деп ойлаймын. Ондағы ең өзекті

Ел -2050
Ұрпағымын қазақтың бақ дарыған, 
Тәуелсіздік арманы орындалған. 
Тарихына бас иемін бабалардың, 
Мәңгілікке өшпестей із қалдырған.

мәселенің бірі 2025 жылы латын әліпбиіне көшу 
көпшілікті ерекше қуанышқа бөледі.

Елбасының әр Жолдауы- толғауы терең 
қайталанбас дүние. Елбасы Ж олдауында 
өмірдің баға жетпес құндылығы балаға, бала 
тәрбиесіне, болаш ағы на көп көңіл бөліп 
отыр. «Бала тәрбиелеу -  болашаққа үлкен 
инвестиция» деуінде үлкен мән жатыр. Бұның 
барлығы  ұлтты қ құнды лы қтарды  сақтап, 
дамытуға бағытталған әрекет. Адамзат өзінің 
байырғы құндылықтарынан ажырамауы үшін 
ат салысып, адамдарды ізгілікке, қамқорлыққа 
шақыруы көң іл ге  қонымды. О тағасы ны ң 
серігі анасы демекші, Елбасы Жолдауында 
өмірдегі әйел адамның рөлі, оның келешегі 
жөнінде айтылған. Әйел адам ең алдымен - 
ана. Ал ана-отбасы, мемлекет шамшырағы. 
Сонымен қатар Жолдауда ұлт денсаулығы да 
қарастырылған. ¥лт денсаулығы- біздің табысты 
болашағымыздың негізі. Қазақстан халқының 
денсаулығын сақтауда жаңа өзгерістер енгізу, 
ауылдық жерлерде медициналық қызметтердің 
сапасын көтеру көзделген.

Мәңгілік ел - 2050 - Тәуелсіздіктің өмірлік 
ф илософ иясы. Бұл м індеттерді мүлтіксіз 
сақтай отырып, біз отанымыздың байрағын 
нық ұстаймыз. Мен болашақта елімізде білім 
сапасының артуын, мұғалімдерді дайындау 
деңгейінің жоғарылауын, ғылыми жобалардың 
көптеп болуын, жаңа технологияларды ң 
сапасының артуын, жетім балалардың азаюын, 
Қазақстан экономикасының жоғары дәрежеде 
яғни басқа да қуатты мемлекеттер секілді 
дамыған елдің алдыңғы қатарында көрінуін 
қалаймын.

Бүгінгі Қазақстан- жалғыз қазақ халқының 
ғана емес, күллі Қазақстан халықтарының 
ортақ Отаны, сондықтан олардың тарихы да,
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тағдыры да ортақ. Тәуелсіздік деген қасиетті 
ұғым тек қазақтарға ғана емес, қазақ жерін 
мекендеген, оған кіндік қаны тамған, бірге 
қайнап-бітіскен, туған топырағым деп егілген 
басқа да ұлттар мен ұлыстардың да ортақ 
иелігі. Қазіргі таңда еліміздегі мемлекеттік 
б а ғд арл ам а л а рд ы  ж үзе ге  асы руш ы  да, 
жемісін көруші де мына біздер, жастар.

Үдеудің сы ры -бірлікте, жүдеудің сыры- 
а л ауы зд ы қта  д ем екш і, осы дан  3 ғасы р 
бұрын Аңы рақайда болған ұлы шайқаста 
ата-бабаларымыз бірліктің құдіреті қандай 
боларын өзіне де, өзгеге де дәлелдеген.Сын 
сағатта туған елге деген перзенттік парызды 
бәрінен де биік қоя білген. Сол шайқаста 
төгілген қан барша қазақтың тамырында бар. 
Бізді бір- бірім ізбен б ір іктіретін де, бауыр 
ететін де бабалардың бостандық жолында 
төгілген осы қаны деп білемін. Бейбіт күндегі 
белестерді бағындырып, алдағы сындардан 
сүрінбей өтуіміз, ол- ең алдымен- бірлігіміз 
бен берекемізге байланысты. Біз - бәріміз 
қазақ халқының ұлымыз.

Туған жер, ел туралы тебіренбейтін қазақ 
жоқ. Мен де еліме тамшыдай болса да өз 
үлесімді қосқым келеді. ҚР Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың бастамасымен Астанада асқақ 
рухымызды паш етіп тұрған «Мәңгілік Ел» 
монументі- Елбасы идеясының мемлекеттік 
идеологияға айналғандығының бір дәлелі.

«Мәңгілік Ел» сөзінің терең тарихи тамыры 
және үлкен мағынасы бар. Түрік шежіресінде 
« М әң гі»  сө з і «Тәңір», «Қ ұд а й » ,«А л л а »  
сөздерімен мағыналас қолданылады.

Ж ер б е т ін д е  м ы ң д а ға н  ұ л тта р  мен 
ұлы стар  бар. Біз дербес мем лекет құру 
бақытына ие болған 193 ұлттың біріміз.

Тәуелсіздік-тарихтың сыйы немесе бүгінгі 
буынның меншігі емес, ол-өткен бабалардың 
алдындағы қасиетті борыш және келешек 
ұрпақты ң  алды ндағы  зор жауапкерш іл ік. 
Бәріміздің де туған жеріміз біреу-ол қасиетті 
қазақ даласы. Тәуелсіз елде туып, тәуелсіз 
елде тәрбие алып жатырмыз. Біздердің азат 
ойларымыз бен кемел білім іміз- елімізді көз 
жетпес алысқа, қол жетпес қиянда көретін тың 
мақсаттарға апаратын құдіретті күш.

М ә ң г іл ік  Е л д і б а с ты  б а ғд а р  е т іп , 
тә уе л с ізд іг ім ізд ің  даму даңғы лы н Нұрлы 
Ж олға айналды рды қ. М әң гіл ік  Е л -елд ің  
б ір іктіруш і күші, ешқашан таусылмас қуат 
көзі.

Ол «Қазақстан 2050»стратегиясының ғана 
емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің 
мызғымас идеялық тұғыры.

Мен барша халқымды жарқын болашаққа 
жол бастайтын адамзат баласының мәңгілік 
құндылықтары - ерік-жігер мен еңбексүйгіштік, 
м а қсаткерл ік  қасиеттерд і бойға с ің іруге  
шақырамын!

Гульдана НАБИДЕНОВА,
Құқықтану мамандыгы

ұлты на, қазақ тарихы на қатысты  айтқан 
әртүрлі 5 сөйлемі бөлек-бөлек сөз ретінде 
ұсынылды. Берілген сөздерден сөйлемдер 
құралды. 4-ші кезеңі қатысушылар үшін өте 
қызықты өтті. «Әуенді тап» халық әні, күй 
және патриоттық ән деген 3 бөлімнен, барлық 
саны 15 әуеннен тұрды. Келесі кезең сөз құрау 
да өте тартысты өтті. Топтарға 1 минуттың 
ішінде «жасампаздық» сөзінен сөздер құрау 
тапсырылды. Осы кезеңдердің біріктірілген 
бағасы бойынша: Тәуелсіз ұландар тобына 
«Көрермен көзайымы» номинациясы, Тұлпар 
тобына «белсенді топ» номинациясы, және 
Тәуелсіз ұландар тобының лидері Темірхан 
Айбекке «үздік ойыншы» номинациясы берілді. 
Жалпы балдық есепте ІІІ орынға Тәуелсіздік 
тарландары тобы, ІІ орынға ҚазСақ тобы 
және І орынға Алаш тобы ие болды. Жүлделі 
орындарға кәсіподақ ұйымының және Тарих, 
экономика және құқық факультеті деканының 
орынбасарының бағалы сыйлықтары тарту 
етілді.

О сындай ш араны  ө тк ізу  арқы лы  біз, 
ұйы мдасты руш ы лар, елд ің  өткен жолын, 
тарихын дәріптеуш і патриот, интеллегент 
жастарымыздың көп екенін байқадық. Алдағы 
уақытта да бірлесе отырып бірнеше шараларды 
жүзеге асыратын боламыз. Бәрі де әлі алда...

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы 
құтты  болсы н! П атриот жастары мы з көп 
болсын!

Ат алып отырган инт еллекет уалдық  
ойынның өткізілу барысына

№3 студенттер үйінің жауапты ұстазы 
Жақсыгалиева Альфия Сабыргалиқызының 
және Тарих, экономика және құқықфакультеті 
деканының орынбасары Сабыргалиева Назгүл 
Бақтыгалиқызының көрсеткен көмектеріне 
алгыс білдіреміз.

Айдана ДУЗБАСОВА,
Тарих, экономика және құқық факультеті 

07303-топ студенті

Кеше ғана аяқ басқан оқу жылының алғашқы айында, қыркүйек айының 8-і 
күні университет жанындағы №3 студенттер үйінде Тарих, экономика және құқық 
факультетінің І курс студенттері арасында «ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН - 
ТӘУЕЛСІЗДІК» атты интеллектуалды ойын өткізілді. Шараның басты мақсаты  
- студенттердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру, белсенді студенттік өмірге 
жетелеу.

Ел болашағы - өнерлі ұрпақ
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барысында Хамида И хсановнаны ң өткен 
жолдарына көз жібертіп, қысқаша өмір жолы 
мен ғылым әлеміне қосқан үлесі жөнінде 
баяндама жасалды және кітапхана ұйымының 
ұйымдастыруымен ғалым еңбектеріне көрме 
жасақталды. Сонымен қатар ғалым өзінің 
ғылым мен өмір жолындағы өз заманында бірге 
жүрген қаламдас әріптестері мен ұстаздарының 
естелікке толы ғұмырын еске алып, белгілі 
тарихшылардың алдын көріп, олардан тәлім- 
тәрбие алғандығын мақтанышпен еске алды. 
Студенттер мен магистранттарға заманның 
озық ойлы маманы, білімді, саналы ізденіспен 
үнемі даму жолында еңбектену керек екендігін 
айта келе, үлкен тол ғаны спен  «Мен өте 
бақытты адаммын. Өйткені менің бүкіл өмірім 
осы университетте білім берумен өтті. Бұл 
оқу орнының әр қабырғасы  маған ыстық. 
Бар байлығым, жинаған қазынам осы»- деп 
сөзін аяқтады ғалым. Мерейтойға Хамида

Ихсановнаның шәкірті №46 ЖОББМ директо- 
рының орынбасары Хамзин Женис Какибаевич 
арнайы құтты қтап келсе, студенттер мен 
1-курс магистранттары түрлі сұрақтар қойып, 
университет ім ізд ің  Серпін бағдарламасы 
бойынша білім алушы 2 - курс студенті Исмайл 
Жансая Дүйсенбекқызы төмендегідей өзінің 
өлең шумақтарын арнады:

Құрметті Хамида Ихсановна ұстазға!

Аяулы ұстаз, қадірлі жан құрметті, 
Қазағымның түп-тарихын зерттепті.
Бүгін міне Хамида Ихсановна ұстазға 
Шәкірттері алғыс айтып келген-ді.

¥лы ұстаз бола білген баршаға,
Дәріс алған азаматтар қаншама!
Мақтан тұтар өзіңізді бүгінде,
Басын иер, шәкірттері алдында.

«Адам ұрпағымен мың жасайды»-дейді 
халқымыз. ¥рпақ жалғастығы мен адамзат 
баласы мың емес, милиондаған жылдар жасап 
келеді. ¥лы педагог А.Каменский «Мұғалім 
-мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен 
қимыл-әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр 
құятын тынымсыз, лаулаған жалын иесі»- 
деп ұстаздың еңбегіне ерекше баға беріп, 
үнемі ізденісте, ш ығармаш ылық әрекетте 
болатынын, жалындап жүретін тұлға екенін 
айтқан.

Міне, осы жолда өз өмірін білімге, ғылымға 
арнаған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің құрметті ұстазы 
«д үн и е ж үз іл ік  тарих және әлеум еттану- 
саяси пәндер» кафедрасының доценті, т.ғ.к. 
Қожабергенова Хамида Ихсановна бүгінгі күні 
мерейлі 70 жасқа толып отыр. Соған орай, 
университетім іздің ғылыми кітапханасында 
қыркүйек айының 21 күні ЖОО-дан кейінгі 
дайындық бөлімі, ғылыми кітапхана және 
1-курс магистранттарының ұйымдастыруымен 
ғалыммен кездесу кеші болып өтті. Кешке 
ғалымның шәкірттері, университет ұстаздары, 
магистранттар мен студенттер қатысты. Кеш

Ұстаз болу жүректіц батырлығы
т.ғ.к. доцент Қожабергенова Хамида Ихсановнаның 70 жылдық мерейтойына арналған кездесу кеші өтті

Төбеңізден күліп тұрсын күніңіз, 
Қайғырмаңыз әрқашанда күліңіз.
70 жастың онын жасап әлі де,
Бақытты да ұзақ өмір сүріңіз.

Кеш одан әрі қыза түсті. 6М011400 -  
Тарих мамандығының 1-курс магистранттары 
М. Ам ангельдиев пен Қ .Қайралы ұстазға 
деген әсем әндерін жолдаса, кеш соңында 
магистранттар атынан А.Гайсина игі тілектерін 
арнап, ықылас гулдері табысталып, қонақтар- 
мен естелік фотоға түсумен кездесу кеші 
аяқталды.

6М011400 және 6М020300 -  Тарих 
мамандығының 1-курс магистранттары

М олод ёж ны й ф орум
xfl% щ т Ш

27 сентября в селе Переметное Зеленовского района состоялся молодежный 
форум « Менің тәуелсіз Қазақстаным». Мероприятие было приурочено к 25-летию  
Независимости Республики Казахстан. Заместитель акима Зеленовского района 
Асылулан Турсунович Досжанов выступил со вступительной речью, подчеркнув, 
что на молодежь сегодня возложены большие надежды.

За 25 лет независимости было реализовано немало программ, рассчитанных на улучшение 
качества образования, помощь молодому поколению в трудоустройстве, такие как «Болашақ» 
и «С дипломом в село».

Благодаря программе «С дипломом в село» ежегодно десятки выпускников не только работают 
в поселках, но и активно участвуют в жизни села.

На сегодня у молодежи есть все условия для реализации своих желаний и амбиций. 
Государство выдает гранты на обучение, есть возможность академической мобильности, 
возможность продолжить образование до степени магистра или доктора Рһ<±

Среди выступивших на форуме были двукратная чемпионка мира по карате, заместитель 
акима Дарьинского сельского округа и другие известные личности района.

На форуме выступила магистрант 2 курса специальности «Русский язык и литература» 
Анна Иртикеева. Являясь делегатом Зеленовского района, она присутствовала на XXIV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана, которая состоялась в апреле в городе Астана.

Задача молодежи -  оправдать доверие государства, потому что за молодым поколением, 
за теми, кто стремится развиваться, оправдывать возложенные на них надежды и делать нашу 
страну еще лучше -  будущее!

Анна ИРТИКЕЕВА,
магистрант 2 курса специальности 

«Русский язык и литература»

22 сентября в рамках Декады языков «Язык -  богатство духовного мира», 
посвященной Дню языков народа Казахстана и 25-летию Независимости РК, магистром, 
преподавателем кафедры русской филологии Багдагуль Нурхатовной Жаныбековой был 
организован конкурс «Музыка моей души» среди студентов первого курса неязыковых 
специальностей. В нем приняли участие студенты специальностей «Физическая 
культура и спорт», «Начальная военная подготовка», «Изобразительное искусство и 
черчение», «Декоративное искусство и Дизайн».

Музыкальный конкурс песен на русском языке

«Музыка моей души»
Только величайшее искусство -  музыка -  способно коснуться глубин души.

М.Горький

Всем известен метод изучения языков с применением музыки, и именно такая интеграция 
была взята за основу конкурса, где единственное условие -  песня должна быть на русском языке.

Свою любовь к музыке продемонстрировали группы ФКС-13, ФКС-11, ФКС-15, НВП-11, ИИЧ-
11, ДИ-11, Д-11, а их таланты оценивали будущие филологи, языковеды и вокалисты, которые 
и составили команду жюри. Состав жюри: магистрант 2-го курса специальности «Русский язык 
и литература».

С приветственным словом выступили организатор конкурса Б.Н.Жаныбекова и председатель 
жюри Н.Т.Утарова. После чего группы начали свои яркие и интересные выступления, некоторые 
песни исполнялись в сопровождении гитары и акапелла. Прозвучали композиции как извест
ные и находящиеся на вершинах чартов сейчас, так и популярные несколько лет назад. На 
протяжении всего конкурса царила атмосфера добра, радости и дружбы.

По окончании выступлений члены жюри поделились своими эмоциями и впечатлениями , 
и как бы трудным ни был выбор, озвучили победителей. Третье место заняла группа ДИ-11, 
второе -  ФКС-13 и первое -  ФКС-11. Все участники были рады, поздравляли друг друга, делились 
положительными эмоциями и отметили тот факт, что «музыка нас связала», ведь в этом конкурсе 
пели все -  и будущие спортсмены, тренеры, талантливые художники, и всем им подпевали не 
менее талантливые студенты кафедры русской филологии и факультета культуры и искусств.

Н.Т.УТАРОВА,
магистрант 2-го курса специальности «Русский язык и литература»
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ҚР «Тілдер туралы» Заңында 
«Тіл- ұлттың аса ұлы игілігі әрі 

оның өзіне тән ажырағысыз 
белгісі, ұлтты қ мәдениеттің  

гүлденуі мен адамдардың  
тарихи қалыптасқан тұрақты  

қауымдастығы ретінде ұлттың  
өзінің болашағы- тілдің дамуына, 

оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне 
тығыз байланысты» делінген. 

22 қырүйек күні жаратылыстану- 
география факультетінде Қазақстан  

Республикасы халықтарының тілдер 
күніне орай «Тіл-татулық тірегі» атты  

мерекелік шара өткізілген болатын.

Бұл мерекелік шараның басты мақсаты- 
жас ұрпақты ата-бабаларымыздың ғасырлар 
бойы қалыптасты рған ана т іл ін ің  өресін 
ә л е м н ің  бай т іл д е р і саты сы н а  көтеру 
арқылы б іл ім д ер ін  ш ы ңдау және тіл іне , 
халқына деген сүйіспенш ілігін арттыру; өз

Тіл-татулық тірегі
М е р е к е л ік  ш ара  т а қ ы р ы б ы м ы з ға  

байланысты видеороликпен ашылған болатын. 
Қазақ т іл і- арман мен мұңның, қайғы мен

ұлтымыздың мәртебесін биік, ана тілімізде 
таза сөйлеуге және баба рухынан, тілінен нәр 
алып, сусындап өсуіне тәрбиелеу; ана тілін 
дамытуға, таза сөйлеуге баулу, өз ұлтына, 
еліне деген сүйіспенш іл ігін  арттыру; ана 
тілінің өміршеңдігін, қоғамдағы рөлін арттыру; 
халқымыздың салтын, әдет- ғұрпын құрметтеп, 
жан-жақты дамыту.

қуаныштың, сүю мен күюдің, іңкәрлік пен 
құштарлықтың, сағыныштың бар қуатын өзіне 
дарытқан нұрлы тіл.

Апталық аясында оздырылған «Тіл- ұлттың 
сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі»атты 
қаламгерлер байқауын қорытындылауға 
ж араты лы стану-географ ия ф акультетін ің 
д е к а н ы , э к о н о м и к а  ғы л ы м д а р ы н ы ң

кандидаты Сүлейменова Гүлнар Науханқызы, 
«Мемлекеттік тіл- Қазақстанды біріктіретін тіл» 
атты тақырыпта 100 сөзден құралған тілектер 
байқауын қорытындылауға жаратылыстану- 
география факультетінің студенттік деканы 
Қонысбаев Абылай құттықтау сөз сөйлеп, 
кешті қорытындылады.Тәуелсіз елдің ертеңгі 
ұрпағы  өз т іл ін ің  жанаш ы ры  ғана емес, 
кез-келген ортада, ғылымның қай саласын 
меңгерсе де ең алдымен өз ана тілінде ойлап, 
өз ана тілінде сөйлей алатын, пікір сайыстыра 
алатын өзіндік «мені» бар тұлға болуы керек 
дегендей, біздің факультетіміздің де өнерлі 
қырандары: Сунгатова Шаттық, Қанатқалиева 
Гүлдана, Нұржанова Римма өз өнерлерін 
көрсетті. Елбасының ана тілі туралы: «Дауға 
салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай 
қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, 
өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан 
болған, әрі жас отты да ойнақы Ана тілінен 
артық қазақ үшін бұ дүниеде қымбат не бар?! 
Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени 
тұтастығына ең негізгі ұйытқы болған- оның 
ғажайып тілі»дегендей,

Өткірдің жүзі,
Кестенің ізі
Өрнегін сендей сала алмас, - деп дана 

Абай айтқандай, кестелеп өріп, өрнектеп, 
өлм ейтін ,өш пейтін  ғажайы птар тудырған 
сұлу да бай тілімізді шәкірт бойына сіңіруге 
баршамыз өз үлесімізді қосайық!

Р.ҚҰБАЙДУЛЛИНА,
биология мамандыгының III курс студенті, 

Н.Э.Назарбаев атындагы атаулы 
шәкіртақы иегері

Тұғырлы тәуелсіздік алғанымызға да 25 жыл! Осы жылдар ішінде еліміз есін жиып, өзге елдермен иығын теңестіруде. Қаншама 
бұлыңғыр бұлтты күндерді артқа тастап, аяққа тұрды. Осыған орай, 18 қыркүйекте жаратылыстану-география факультетінде «Арман! 
Еңбек! Сенім!» атты спартакиада болып өтті.

С партакиаданы ң м ақсаты -ф акультеттер ім ізд ің  студенттер ін ің  
басын біріктіріп, достықтарын нығайтып, 1-курс студенттері жоғары курс 
студенттерімен таныстыру. Онда түрлі тренингтер мен эстафеталық 
ойындар ұйымдастырылды. Сонымен қатар «Алло, біз таланттарды 
іздейміз» атты өнер сайысы өтті. Осы сайыс кезінде 1-курс студенттері 
берілген аз уақыт ішінде барлық өнерлерін ортаға салып, жайдарман- 
шылар өздерінің қалжындарымен бөлісіп,әзіл әлемінен де кеңде емес 
екендерін көрсетті. Жас әншілеріміз әуезді әнмен әрлеп, кешімізді одан 
әрі жандыра түсті. Демалысымыз өз мәресіне жетіп, 1-курс студенттері 
ұйымдастырушыларға өз лебіздерін білдірді.

Мулдаханов Мұрат: Бүгінгі ұйымдастырылған шара керемет өтті. 
Белсенділер жиналып, бір-бірімізбен жақын араласып, қызықты ойындар, 
шаралар ұйымдастырылды. Алдағы уақытта осындай қызықты шаралар 
ұйымдастырылып тұрса екен.

Ее иъ

Қазақстанның Халық жазушысы, 
ҚР М е м л е к е т т ік  ж ә н е  «Тарл ан »  
сы йлы ғы ны ң иегері, ақы н Қадыр  
Мырза Әлі атындағы Мәдениет және 
өнер ғимаратында 16 қыркүйек күні 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мен 
м әдениет пен өнер саласы ндағы  
х а л ы қ а р а л ы қ  ы н т ы м а қ т а с т ы қ  
а я с ы н д а  « Қ а з а қ с т а н  т а б и ға т ы  
Ресейліктер көзімен» атты  Батыс 
Қазақстан облысы, Орал қаласында 
ерекше суреттер көрмесі өткізілді.

Қазақстан табигаты  
квзімен

Бұл көрменің ерекш ел ігі- суреттер 
кәсіби маманның емес, биолог- эколог 
ғалымдардың қолынан шыққан.

Ресейліктер түсірген суретте түрлі 
тіршілік иелерінің өмір үшін күресі, қызыл 
арай таңны ң атуы мен күнн ің  батуы, 
Батыс Қазақстанның әсем табиғаты сәтті 
бейнеленген.

Әуесқой фотосуретші, Самара зоопаркі 
директоры ны ң орынбасары Александр 
Кузовенко: - Қазақстан табиғаты өзінің 
әсемдігімен қатты тамсандырды. Қазақстан 
табиғатында адам аяғы баспаған жерлер 
көп. Мәселен, Ресеймен салыстырғанда 
адам қолымен бұзылмаған табиғи орта- деп 
өз бағасын берген.

Бұл көрмеге Алесандр Кузовенконың 50 
шақты суреті қойылды.

- Оңтайлы сәтті пайдаланып, ұтымды 
кадр түсіру үшін қыруар уақыт керек. Көп 
уақыт жұмсалған суреттерім өзіме ыстық. Ең 
бастысы- табиғаттың қайталанбайтын сәтін 
қолдан жіберіп алмау»- дейді Александр.

Бұл көрмеге Ресейлік биологтармен 
қатар, Қазақстан фотографтарының да 
туындылары қойылған. Сәні мен салтанаты 
жарасқан көрмені біздің факультетімізден 
ал ғаш қы ларды ң б ір і болып биология 
мамандығының 01304-тобы тамашалап 
қайтты. Олар өз мамандықтары бойынша 
жан-жануарлар мен өсімдіктер көрмесіне 
қатысып, өздерін қызықтырған сұрақтарға 
толық әрі ұтымды жауаптар алды.

- Маған көрме қатты ұнады.Көптеген 
жан-жануарлар, жәндіктерді көрдік. Бұл 
көрмеден көп мағұлұмат алдым. Алдағы 
уақытта мен де фотограф болғым келеді. 
Табиғатты және әр түрл і жануарларды 
суретке түс ір гім  келеді, -дейд і оқушы 
Альбина Қажғалиева .

Байтақ ел ім ізд ің беймәлім беттерін 
ашқан көрме 1 ай бойы жалғасады.

Р.ҚҰБАЙДУЛЛИНА,
биология мамандыгының III курс 

студенті, Н.Э.Назарбаев атындагы 
атаулы шәкіртақы иегерлері, 

Г.ҚОШАН,
химия мамандыгының ІІІ курс студенті

Қ а й р б а е в а  Г ү л с е з і м  
Алпамысовна: Бұл болып өткен 
шараға мен ұйымдастырушы ретінде 
қатыстым. Атаулы шарадан алған 
әсерім өте жақсы. Бұл мен үшін жаңа 
достарыммен танысуға бірден-бір 
қаланған көпір болды. Әртүрлі қызықты 
тренингтер, ойындар ойнатылған 
бұл шара жоғарғы деңгейде болып 
өтті. Осындай кереметтей көңіл 
сы йлаған ұйы м дасты руш ы ларға 
және ж араты лы стану-географ ия 
факультетінің ұжымына алғысым 
шексіз.

Ел ертеңі болашақ жастардың 
қ о л ы н д а . Ал сол  ж а с т а р д ы  
жақсылыққа баулуда біздің, яғни, 
аға-буынның, қосар үлесі шексіз.

І.Қ.САҚЫПКЕРЕЕВА,
4-курс студенті, Н.Э.Назарбаев 

атындагы степендия иегері
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«Болашақ»
болашаққа шақырады

Б олаш ақ б а ғд арл ам а сы  е л ім ізд е  
1998 ж ы л дан  б а ста у  ал ад ы . Е л ім із  
б іл ім  б ә с е ке с ін д е  ал ды ңғы  қатарлы  
алпауыт мем лекеттерд ің  әд існамалы қ 
стратегияларынан мол тағылымдама алу 
үшін және жастарды білім шыңына жеткізу 
үшін аталмыш бағдарламаны енгізді. Бұл 
орайда елімізге түсетін пайда көзі кем емес. 
Себебі шет елдің грантына ие болып, тегін 
білім алу деген ол елімізге инвестиция және 
сапалы білім болып табылады. Алтыншы 
қыркүйек күні университетімізге «Болашақ» 
орталығынан арнайы мәлімет беру үшін 
көптеген тұлғалар келді. Сонымен қатар 
облыс әкімі Көлгінов Алтай Сүйдірұлы да 
сөз сөйлеп, жастарды білімге шақырды. 
Қазіргі таңда Батыс Қазақстанда 177 маман 
болашақ бойынша шет елден білім алып 
келіп, өз еліне үлестерін қосып жатыр. Бұл 
конкурсқа кез-келген бакалавр қатыса 
алады. Ең алдымен жоғары оқу орнының 
дипломы, ондағы GPI көсеткіші 3,67 балл 
жиынтығынан жоғары болуы шарт. аталмыш 
4 этаптан өтуі міндеттеледі. Ең алдымен, 
ана тілін білуі туралы сынақтама жүргізіледі. 
Кейін психотест, яғни психологиялық санасын 
тексереді. Әрмен қарай ағылшын тілін білу 
көрсеткіші тексеріледі және төлқұжаттың 
дұры сты ғы  қаралады . М агистратура , 
аспирантура, доктарантура, Ph жүйесіндегі 
тағылымдама арқылы академиялық білім 
базаңызды кеңейте аласыз. Бұл үшін әрине 
ең алдымен, баратын мамандығынызды 
нақты айқындап, сол бағытта әзірленесіз. 
Инженерлік бағыттағы білім алушыларға 
ағылшын тіл ін білу аса қатты маңызды 
емес. Себебі оларға арнайы орыс тіліндегі 
аудармашылар қызмет көрсетеді. Ал қалған 
педаго гикалы қ, техникалы қ, аграрлы қ 
м а м а н д ы қта р ға  а ғы лш ы н т іл ін  б ілу 
міндеттеледі. www.bolashak.egov.kz сайты 
арқылы мол мағлұмат ала аласыздар. Бұл 
туралы жалпы мәліметтерді кез келген 
әлеуметтік желіден де оқи аласыздар.

Елім ізд ің  мүддесіне саналы білім қосу 
үшін, өзге елдің білім беру тактикасын, 
әдістемесін неге үйреніп алмасқа? Әрине 
білгеннің айыбы жоқ, үйренгеннің кінәсы 
жоқ. Сол үшін де еліміздің болашағы үшін 
«Болашақ» бағдарламасы арқылы білім 
көкжиегімізді кеңейтейік. Елім дейтін жастар 
барда, ертеңім дейтін нұсқаушылар табылар. 
Тәуелсіздігіміз жасай берсін!

Аида ХАСАНОВА,
06301-топ студенті

Пушкин в нашей жизни
22 қыркүйек тіл мерекесіне орай СПМ -  11 мамандығының 1 курс студенттері «Пушкин 

в нашей жизни» атты ашық тәрбие сағатын өткізді.

Пушкиннің өмірнамалық баяндамасын көрермен қауымға толық жеткізе білді. Трагедиялық 
қойылымды шынайы жеткізе білген студенттер табиғи образға ене білді. Пушкин рөлінде ойнаған 
Мансурова Альбина, Дантес: Абдикаримова Гульназ, Константиннің досы болып ойнаған Муратова 
Арайлым, жұбайы рөлін сомдаған Наталья Николаевна, Дацанова Айнель, Дантестің досы болып 
ойнаған СугралиеваАлтынгүл, үй қызметшілері болып сомдағандарЕсмырза Лена, Жолбай Іңкәр, 
слайд дайындаған Неғметова Айдана. Осындай тамаша әдеби кешті ұйымдастырған оқытушы 
Шукурова Гульнара Сагынтаевна. Үш тұғырлы тіліміз кең қанат жая берсін, жастарымыздың рухы 
биік болсын...

Г үлжанат МОЛДАХМЕТ,
06301 топ басшысы

2013-2014 жылдардан бастап ака- 
дем иялы қ ұтқы рлы қ бойы нш а шет 
елдің университетім ен бір сем естр- 
л ік алм асты ры лған білім алу жүйесі 
енгізілген болатын. Сол жүйе жыл сай- 
ын дәстүрлі жалғасын тауып келеді. 
Солардың қатарында Қалмақ мемле- 
кетінің университеті біздің университет- 
пен тікелей ынтымақтастықта.

Я қ а д г М и я л и қ

ц т қ и р л и қ

Бұл орайда педагогика факультетінен 
«Педагогика және психология», «Дене 
шынықтыруды оқытудың теориясы мен 
ә д істе м е с і»  және «Б астапқы  әскери 
дайындық» мамандықтарының студенттері 
білім алып келді. Бұл ынтымақтастықты 
ж ү й е л і о р н а т қа н  ф а к у л ь т е т ім із д ің  
м е ң г е р у ш іс і С а р д а р о в а  Ж а н н а т  
И см агуловна ты ңғы лы қты  қы зметтер 
а т қ а р ы п , д е л е га т  м ү ш е с і р е т ін д е  
конф еренцияларға белсене қатысып, 
атсалысып келеді.

21 қыркүйек факультетімізге Қалмақ 
м емлекетін ің университеттерінен про
ф ессор ғалы м дар Батыс Қазақстанға 
арнайы  келд і. С олард ы ң қатары нда 
ғылыми жобаларды ң проекторы  және 
ынтымақты делегат мүшесі. Имеев В.О. 
Аграрлық факультеттің деканы, профессор 
Н аты ров А . К ., Самов В. Ю. Ө з ім ізд ің  
университеттен ҒЖ  және ХБ жөніндегі 
проекторы , п . ғ. д . Имаш ев Г.И., Дене 
тәр би е с ін ің  теориясы  мен әд істем есі 
кафедрасының меңгерушісі п.ғ.к. Испулова 
Р. Н ., П е д а го ги ка  ж әне  п с и х о л о ги я  
к а ф е д р а с ы н а н , п . ғ . д . А д е л ь б а е в а  
Н.А., Педагогика факультетін ің деканы 
Ерғалиева Г.С. қатысты. Сонымен қатар 
магистранттар, кафедра оқытушыларымен 
м а г и с т р а н т т а р ы  қ а т ы н а с т ы . Екі 
ел а р а с ы н д а ғы  б іл ім  ж әне  ғы лы м  
интеграциясын қалыптастыруда көптеген 
межелі қызметтер атқарылып жатырғанын 
айтып өтті. Жастарға мүмкіндіктің барлығы 
жасалғандығы қуанарлықтай жағдай. Білім 
бәсекесінде биік болайық, жастар!..

"1_______________________________________ Г

У н и в е р си те т  қа б ы р ға сы н д а  ж оғары  
б іл ім  ал ған  ж астар  д ил ом д ар ы н  алы п, 
өмір ағысының бір қалпына түседі. Ал сол 
түлектер ім із  бүгін гі таңда қайда, қандай 
қызмет атқарып жүр? Иә, жоғары оқу орнын 
тә м а м д а ға н  ммаман үш ін  екі қол ға  бір 
күрек табу қиын шаруа емес. Университет 
қа б ы р ға с ы н а н  ұзап , б ір -б ір  қы зм е тт ің  
майталманы болып жүргендер қанашама?!

Адам өмірінде азық болатын бір нәрсе бар. 
Ол -  білім. Сол білімнің жемісін көретін сәт - 
адал тапқан нәпақа. 2015-2016 оқу жылында 
тә м а м д а ға н  т ү л е кт е р д ің  ке й б ір е у ім е н  
сұхбат жүргізіп, студенттік шақтарын еске 
алғызып, ой өрб іттік. У ниверситетім ізд ің  
жетпіс бес пайыз түлегі өз мамандықтары 
бойынша қызмет жасап жүр. Ал бес пайызы 
м а ги с т р а ту р а д а  б іл ім д е р ін  ж о ға р л а ту  
үстінде . Ал қалғандары  өз кәс іптер ім ен  
немесе басқалай бағытта қызмет атқарып

жүр. Осы орайда м агистратурада әрмен 
қарай білім көрсеткішін жалғаған азаматтар 
мен азам атш аларм ен  кездесу сұхбаты н 
алған болатынмын. Солардың бірі Даулетова 
Асел «Бастауы ш та оқы туды ң әд істем есі 
м ен т е о р и я с ы »  м а м а н д ы ғы ң  1 -к у р с  
м агистранты . Ол бакалавр маманды ғы н 
қызыл диплом м ен аяқтап , Н .Назарбаев 
аты нда ғы  атаулы  ш ә кір а тқы н ы ң  иегер і 
атаны п, м е м л е ке тт ік  м а ги с тр а ту р а н ы ң  
грантын жеңіп алды. Қазіргі таңда ол ғылыми 
ізд ен іс  ж ұм ы стар үстінде . Білім кемесін 
тоқтатпаған Аселдің бойынан ғылымға деген 
ерекше қызығушылық байқалады. Сапалы 
педаго г болып, жастарды  б іл ім , ғылым, 
инновация жағына баулығым келеді», - деді 
сөз кезегінде. Ал келесі магистрантымыз 
- Ханатов Талғат. Бакалавр мамандығын 
2015 жылы «Есеп және аудит» мамандығы 
б о й ы н ш а  т ә м а м д а п , м а и с т р а т у р а с ы н

Сен ае бір кірпіш аүниеге...
Міне, тағы бір қоңырау сыңғыры сыңғырлап, жаңа студенттермен 

толықты. Біздің мамандық ең алғаш рет 2014 жылы «Мектепке дейінгі 
оқыту және тәрбиелеу» болып ашылды. Қазіргі таңда ол студенттер - 
үшінші курс студенттері. Олардың құрамында 14 студент сапалы біліммен 
қанығып, 8 серпіндік және 6 студент ақылы бөлімде білім алып жатыр. Ал 
2-курстың құрамында 22 студент білім нәрімен қанығып жатырса, ал биыл 
ғана 1-курс атанған 11 студент университетіміздің киелі табалдырығын 
аттады.

Осыған орай 2,3-курс студенттерінің ұйымдастыруымен «Сен де бір кірпіш 
дүниеге...» атты ашық тәрбие сағаты оздырылды. Мұндағы мақсатымыз 1 курс 
студенттерді белсенділікке шақырып, университет тынысымен таңыстыру болып 
табылады. Аға-буын өкілі ретінде 3-курс студенті Аида Хасанова кештің әдемі 
сценарийін құрастырды. 1,2 кураторлары Кулдашева Н.У. және Гайпназарова 
Б.Ж. өз лебіздерін төкті. Кеш барысында қызықты да әдемі таңыстыру болып 
өтті. әрмен қарай 1-курстар өз-өздерін жеке-жеке таңыстырып, кейін көңілді 
тренингпен өз жалғасын тапты. «Үлкенге қарап бой түзер, ақылдыға қарап -  
ой түзер» дегендей, үлкенді-кішілі болып біліп-білмегендерімізді атап өттік. 
Соның ішінде университет қабырғасында алар мұрамыз мол және сол мұраға 
да өз септігімізді тигізуіміз қажет. Көркем мінезбен, жақсы қылықпен таңылған 
1-курс студенттері біз үшін сіңілідей болып кетті. Алар асуларың биік болғай!

И нженерлік және технологиялы қ Еуразия 
университетінде жалғастырған. Университет 
қабырғасында бакалавр мамандығын қызыл 
дипломмен тәмамдағанны маманының қас 
шебері деп атауға болады. Біліммен қатар 
«СВ плюс» ком паниясы нда б ухгалтерл ік 
қы з м е т ін  а т қ а р ға н . Ал қ а з ір г і т а ң д а  
мемлекеттік қызметті облыстық әкім ш іл ік 
бөлімде атқаруға кірісіп кеткен. Магистратура 
мен қызметті қатар алып жүрген Талғат сөз 
кезегін  былай деп жалғайды. «Нарықтық, 
э ко н о м и ка д а  уақы т тапш ы , ғы лы м  мен 
инновацияда жүйелі ой тапшы. Ал мен үшін 
ғылым мен қызметті қатар алып жүру мүлдем 
қиы ндық туды рм айды . Себебі жалы ндап 
тұрған жас кезімізде бір ойымыз ғылымда, 
болғаны абзал. Мен елімнің патриот азаматы 
ретінде Махамбеттей университеттің есімін 
асқақтатып жүрмін және сол университеттің 
арқасы нда сапалы б іл ім  алып, заманауи 
тұр ғы д а  б ә се ке ге  қа б іл е тт і ж а ста рд ы ң  
қатарынан көріндім . Студент ш ағымдада 
белсенділердің қатарынан көріндім. ғылыми 
жобалардың авторы атандым. Есесіне бұл 
жобалар мені өмірде шыңдай түсті. Соның 
ж ем іс ін  енд і көр іп ж үрм ін . О қы туш ы лар 
қауымына шексіз басымды иемін. Себебі 
білім нәрімен қанықтырып, қызыл диплом 
алуыма себепкер болды. Міне, мәуелі ағаш 
көгер іп  ж ем іс ін  беру үст інде . Ш ә кірт ін ің  
тұл ға  қатары на қосы лы п, маман болып 
кетуі оқытуш ы үш ін үлкен мәртебе. Сол 
мәртебелер ін ізге  дақ түспес ін»-дед і. Иә, 
шынымен -а қ  сапалы білімнің жемісін қызмет 
саласында көріп жүрген жастар аз емес. Оған 
дәлел педагогика ф акультетінің түлектері 
мемлекеттік қызметке тұрып, өз білімдерін 
дәлелдеп жүр. Егемендігім іздің «мен, мен» 
деген жастары барда болашағымыз кемелді 
болары сөзсіз. Уақыттың қад ір ін  бағалай 
білейік, студент жас!

Алтынай ДЖАКАСОВА,
ДОВ-21 топ студенті

http://www.bolashak.egov.kz
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Сәті түскен сұхбат

Ұстаздардың устазы
Ярдагер цста% Меруерт Жолдиқайирқи^иМен дидарласу Ме^еті

- Қ а д ір л і  М е р у е р т  Ж о л д ы қ а й ы р қ ы з ы ,  
каф едраны ң анасы атанған ардагер  ұстаз, білім  
ош ағы ны ң майталманы саналар мерейлі мұғалім, 
шәкірттерін шыңға шығарған парасатты педагогсіз. 
Қ азақ ф и л о л о ги я сы н д а  аты ң ы з алты н әр іппен  
қалатындай мамандығыңызға деген махаббат қалай 
оянды?

- Менің кішкентай күнімде Жәрдем Тілеков деген 
нағашы ағам болды. Досы Сайын атты ақын екеуі 
жырға қумар еді. Қазақ әдебиетіндегі жыраулардың 
шығармаларын жатқа білетін. Таңның атысынан кештің 
батысына шейін жыр оқуға жалықпайтын. Сүйсіне 
тыңдайтынбыз. Ол кезде радио да, патефон да (күйтабақ) 
жоқ. Ауызша өлең үлгісіне қулағымыз қанатын. Сынып 
жетекшім Ерғалиев сынды устазымның өзі өлеңді ерекше 
сүйетін жан болатын. Әсіресе, Махамбеттің өлеңдерін 
бізге жатқа айтып беретін. Осындай тулғаларға қарап, 
әдебиетке айрықша ықылас таныттым. Жалпы, барлық 
пәнді жақсы көрдім. Поэзияға қызығушылығым ерекше 
болды. Сабақ берген устаздарымыз да мамандығын 
мақтаныш санаған, өз пәндерін жетік меңгерген жандар 
еді. Солардың үлгі-өнегесі осы салаға көңілімді аударды.

- Бала Меруерттен дана Меруертке айналуыңыздың 
сыры неде?

- Дана Меруерт деңгейіне жетті деу асыра айтқандық 
болар (күлді). Бала кезіме шолу жасасам, ерке әрі 
елгезек, есті боп өстім деп айта аламын. Ата-анамның 
отбасында алғашында сәбилері шетінеп кете берген 
екен. Нағашыларымнан бала асырап алып, кейін менің 
төбем де көрініпті. Жалғыз болғаннан соң, ер бала 
сынды тәрбиеледі. Тентектігім де бар еді. Әке-шешем  
мен әжемнен айрылған соң, нағашы апамның қолында 
болдым. Обалы не керек, барын маған берді, ештеңесін 
аямады. Әке-шешесі бар қыздар небір әдеміні киіп 
келетін. Өзгенің қыздарынан қай жерім кем, толыққанды 
отбасыдан шыққан балалардай болуым керек деп, 
үздік оқуға бар күшімді салдым. Оқудан тыс қоғамдық 
жумыстарға қатыстым. Белсенді студент атандым, 
аға пионер вожатый да болдым. Бюро, пленум мүшесі 
боп сайландым. Қай жерде болмасын, момындық 
танытпайтынмын. Біздің кезімізде әр оқушы кіршіксіз 
жауапкершілік қасиетін имандай сақтайтын. Сабақтан 
қалмау, барлық шараға қатысу, әр іске жумыла кірісу 
бізге тән болатын. Ілім-ғылымға қуштар ететін комсомол, 
пионер уйымдары болатын, солардың әсері де шығар, 
жан-жақтылыққа тәрбиелендік.

- М ұ ға л ім  -  қо ға м н ы ң  ір ге та с ы н  қа л а у ш ы , 
болашақты қалы птасты руға ықпалы зор жан. Озық 
ойлы  оқуш ы , санасы  ж оғары  студ ент баулуш ы  
осы бір маман иесіне қандай қасиеттер керек деп 
ойлайсыз?

- Ең алдымен, адамды жақсы көруі керек. Баланы 
жақсы көрмеген адам педагог бола алмайды. Муғалімнің 
өзін-өзі устауы, киім-киісі, берген білімінің барлығы 
шәкіртіне әсер етеді. Бірде тәжірибеден өтіп жүрген 
студентімнің қулағында салпылдаған сырға, қолында 
жалтыраған жүзік барын байқадым. «Мынаны тез шеш!» 
деп буйырдым. «Неге, апай? Анама әрең алғызып алған 
әшекейлерім еді» деп, өтінішін айта бастады. Сабақ 
беру барысында оған оқушының назары ауады да, 
түсіндірмек болған сабағы тыңдалмайды. Ұстаз болам 
деген адамның бойында артық нәрсе болмауы керек. 
Тиянақтылық, жинақылық, оған қоса көркем мінез маңыз- 
ды. Елдің ертеңін қалыптастыру оп-оңай шаруа емес. 
Сондықтан, төңірегіңе өнеге боларлықтай дәрежеде 
болғанға не жетсін!

___1 : . : ■

к '<Ч|
, к, ' -  л * . >;:і

Г

m s

'0

- Бүгінгі таңда балаларды ң басқаша қабылдауы  
айты лы п, зейін ін ің  өзгеш елігіне қарай оқы туды ң  
түрлі әдіс-тәсілдері ұсыны луда. Сіздің кезіңіздегі 
оқы ту жүйесінен қазіргін ің  амалы бөлектеу екені 
белгілі. Осы тұсқа көзқарасыңыз.

- Мен ХХ ғасырда туып, білім алып, жумыс жасаған 
адаммын. Орыс әдебиеті үшін «алтын ғасыр» деп ХІХ  
ғасырды айтса, қазақ үшін қазақ әдебиеті гүлденген кез 
ХХ ғасыр деп айтар едім. Қазіргі ХХІ ғасыр жаңалықтарға 
толы. Жаңару әрбір күн сайын орын алуда. Ақ найзаның 
ушымен, ақ білектің күшімен келген еркіндіктен басқа 
жеткен жетістік бізде көп. Лайым солай болғай! Дегенмен 
кемшіліктер де жоқ емес. Ана ғасыр жаман, мына ғасыр 
жақсы деп уақытқа кінә артуға болмайды. Осы заман 
адам баласының қолымен жасалуда. Оқыту әдісіне 
келетін болсақ, мен өзім әдістемеден сабақ бердім. 
Болашақ муғалім тәрбиелеп отырғаннан кейін, әр 
нәрсені көзден таса қылмауға тырыстық. Теориясын 
жетілдіре практика жүзінде жоғары деңгейде іске 
асыруға талап қойдық. Берілген тапсырмаларды үш 
қайтара тексеретінбіз. Оқушыларым «қаталсыз» деп 
маған ренжитін, кейін рахметін жаудыруда. Келешектің 
тізгінін устар устаздарды жетілдіру біздің қолымызда 
болғандықтан, оқушының бойындағы әр усақ-түйекке 
назар аудардық. Біз балада бурыс нәрсе орын алса, 
ескерту айтып немесе урысуға үйірміз. Жалпы, ең 
ақылды халық -  еврейлер. Олар балаға ешқашан жаман 
сөз айтпайды, яғни көңілін түсіретіндей нәрсеге жол 
бермейді. Бір нәрсені қате жазса, «иә, сенікі дурыс» 
дей келе, «бірақ осылай да қолданып көр» деген 
тәсілмен оқытады. Аудиторияға кірген кезде оқушының 
көзінен бәрі сезіліп турады. Кімнің дайын немесе 
дайын еместігін байқайсың. Педагог болғаннан кейін 
баланың психологиясын біліп туруың керек. Бала әр 
түрлі болады ғой, туйығы бар, ашығы бар. Ақын Ғафу 
Қайырбековтың: «Ұстаз болу -  жүректің батырлығы, 
Ұстаз болу -  сезімнің ақындығы, Ұстаз болу -  мінездің 
күн шуағы, Азбайтуғын адамның алтындығы», - деген 
өлеңінен устазға жүктелер міндет көрініп тур. Басқа 
түскеннің бабын тауып, ой-пайымы биік көрінер тулғаны 
қалыптастыру міндеттеледі. Біз совет адамы компьютер, 
техника дегенді түсіне бермейміз. Ол нәрселердің беріп 
жатқаны да шамалы, бағынышты болып қалмау керек. 
Өмірге сағат сайын өзгеріс енуде. Сондықтан әлі де 
алуан әдістер шығуы мүмкін. Заманға сай амалдап 
жумысқа кірісуге тура келеді.

- Әбунәсір Әл-Фараби айтпақшы, балаға білімнен 
бұрын тәрбие керек. Ана ретінде бала тәрбиелеуде  
қазіргі ата-аналарға айтарыңыз ...

- Кез-келген бала көрген, естігенінен үлгі алып өседі.

^ -----------------------  Учитель -  вертуоз ---------------------

Учитель -  человек, который может делать трудные 
вещи легкими.

Ральф Эмерсон

Кто постигает новое, лелея старое,
Тот может быть учителем.

Конфуций

Педагог -  человек, который лучше знает как вос
питывать чужих детей, чем своих.

Жюльен де Фалкенаре

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он -  совершенный учитель.

Лев Толстой

Учитель должен иметь максимум авторитета и 
минимум власти .

Томос Шаш

Плохие ученики -  не идут дальше учителя.
Джордж Джин Нейтан

Лучший учитель -  не тот, кто в детях видит только 
детей, а кто сумел вовремя рапознать в них взрослых.

Леонид Сухорукое

\ _______________________________________________________
¥л әкесіне, қыз шешесіне қарайды. Біздің дәуірімізде 
қызға қырық үйден тыйым деп, қатал қарады. Ата- 
анамнан ерте айырылып, апамның қолында қалғаныма 
қарамастан, қоқу дегенге жол бермедім. Әр қадамым 
үшін суранатынмын, өзге үйде қонып қалудың өзі көр- 
генсіздікке жатқызылды. Белгілі бір тәртіпке бағындық, 
одан жаман болған жоқпыз. Мен өзім қыздарымды оқуда 
жетістікке жету жолында тәрбиеледім, тек сабақты оқу- 
ларын талап еттім. Ата-ана болғандықтан перзентіңнің 
парасат-пайымын дурыс қалыптастырып, әр адымын 
қадағалауың керек. Өзің қателік жібермеуің тиіс, бала 
қамқоршысына қарап бой түзейді, ой түзейді.

- Қоғамда қарын ашты рар тұстар  не көңіліңіз  
толмайтын жайттар бар ма?

- Ойбу, қанатым-ай!.. Жалқау болып барамыз. «Дайын 
асқа тік қасық» болып біттік. Техника дамыды деп, қолдан 
келіп турған істен қашамыз. Әсіресе, келіндерге қатысты 
мәселе. Титтей қыздар аяқ астынан ана атанып қалып, 
іштен шыққандарын лақтырып кетіп жатыр. Масқара! 
«Балам» деп жаны ашитындардың қатары кеміп бара 
жатқандығы налытады. Әке тәлімі мен ана мейірімін 
көрмеген балалардың жетімдер үйінен шыққаннан кейінгі 
өміріне жаның ашиды. Өз орнын табуға үкімет тарапынан 
көмек болса деп тілейсің. Терроризм деген тағы шықты. 
Керемет қазақ қандастарымыз отбасын көшіріп әкетті 
адасып. Жүректі ауыртар жайттар көп, айта берсең! 
Жаман ат жамылмайын деп амалсыз үнсіз қаласың. 
Байы болсын, кедейі болсын барлығының баратыны сол 
екі метр жер ғой. Өлшеулі өмірде бір-біріне жақсылық 
жасағанға не жетсін! Демеу болып, жағдайың жетіп 
турса, көмек көрсету қажет. Әсіресе, сол жаңағы сана- 
сезімі жетіліп, қалтасының жуқалығы мүмкіндігін шектеп 
отырған балаларға жәрдем жасау керек деп есептеймін. 
Кеңпейіл халықпыз деп бекер айтылмаған, заман ғой деп 
сылтауратпай қазақы қасиеттер жоғалмауы тиіс!

- Студенттерге тілегіңізді тыңдасақ...

- Алдымен керегі -  он екі мүшенің саулығы. «Оқу 
инемен қудық қазғандай» деген жайдан-жай айтылмаған, 
ол оңай іс емес. Аңсағаныңа жету үшін денсаулықтың 
маңызы зор. Қай жерде жүрсеңдер де адамдық пен 
адалдықты естен шығармауларың тиіс. Ар, намыс деген 
қасиеттерді сақтау -  парыз. Туған ел мен түлеп өскен 
жерді уятқа қалдырмай, сені қалыптастырған, осы күнге 
жеткізген ата-ана мен устаздар қауымының абыройын 
арттыра түсуге тырысу керек. «Атаңа не жасасаң, 
алдыңа сол келеді» деген бар. Жаныңдағылармен  
жақсылық жасаудан жарысу керек.

- Ризаш ы лы ғы мды  білдіре оты ры п, С ізді ұс- 
таздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! 
Ауырмаңыз, аман жүріңіз! Құнды уақытыңыз бөлін- 
ген нұрлы сұхбаты ңы зға рахмет, апай!

Сұхбаттасқан: Мөлдір ЛАТИФОВА,
02405-топ студенті («ФҚТ» мамандығы)

«Журналист» («Journalist») жаршысының 
жауапты редакторы -  Мөлдір Латифова 

(«ФҚТ», 02405-топ). Кеңесшісі -  
А.С. Қыдыршаев, Қазақстан Республикасы 

Журналистер одағының мүшесі.
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«Махамбет» гуманитарлық зерттеулер институтының басылымы «Исатай-Махамбет» 
ғылыми-педагогикалық,тарихи-әдеби, ақпараттық-танымдық журналының студенттерге арналған қосымшасы

(Голос Махамбета - Makhambet’s voice)

№6 (22), қыркүйек, 2016 жыл

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

Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес.
Абай

Тәуелсіздік -  киелі ұғым

Тэуелсіздік тірегі -  мемлекеттік тіл

j --------------------------Ұлы сөзден ұл ағат--------------------------^

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Ақыл-парасат» 

кітабынан:

Тәуелсіздік -  бұл ең алдымен елдің экономикалық 
дербестігі.

Енді біздің ел атқа қонады: дүйім дүниенің қандай дүбірлі 
додасына да тайсалмай түсіп, кім-кіммен де жалтақсыз 
жарысатын болады.

Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік. Бар байлығымызды 
өзімізге бұйыратын еттік. Қоғамның саяси тұрақтылығы мен 
бірлігіне жеттік. Қысқасы, ел болудың ең ауыр белесінен өттік.

Өркениет өнегесі -  өз тіліңмен өмір сүру.

Қазақ тілін білу -  қазақтың баласына парыз.

Өзіміз ана тілімізде сөйлемейінше, өзге ешкім де бұл тілді 
құрметтей қоймайтынын түсінуге тиіспіз.

Тілдің қадірін білмеген кімнің қадірін білмек. Тіл мәселесіне 
қатысты бұрын-соңды ешкім айта қоймаған тың ой айту оп-оңай 
шаруа емес. Өзімізге салсақ, бұрын айтылған ойды қайта-қайта 
қаузауға құмар емеспіз. Десек те, алдыңғы кезекте айтыла 
тұрса да, қолға алынуы кешеуілдеп жатқан, жүзеге асуы әлі 
де үйлесіңкіремей тұрған, не көзден таса, көңілден қалыс 
қалыңқырап жүрген кейбір кезек күттірмес қомды мәселелерге 
акцент беру орынды. Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында 
мемлекеттік тілге қатысты бірқыдыру елдік мәселелерді тілге 
тиек ету заңдылық іспетті.

Жуырда қолымызға Жаңа Қазақстанның жастарына арналған 
«Менің 100 кітабым» кітапханасы сериясы бойынша Қазақстан 
Республикасы ның П резиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Ақыл-парасат кітабы» тиді. Еңбекте «Тәуелсіздік -  тәуекелі 
тұратындардың еншісі» тақырыбында Елбасымыздың ұлт 
Тәуелсізд ігі туралы  45 п ікір-тұжы ры мы , ал м емлекеттік 
тіл  хақында «Ұлттық сана ұлтты қ тілмен қалыптасады» 
тақырыбында 135 тұжырымды қағидалары топтастырылып 
оқырманға ұсынылған. Бұл -  «көсем -  қиында, шешен -  жиында» 
дегендей, Елбасымыздың Ел Тәуелсіздігі тұсындағы, яғни 25 
жыл бойғы алуан жағдаяттар белесінде қорытқан толайым 
түйіндері. Бұл аз емес. Енді осы 180 толымды түйін таратыла- 
таразылана өз шешімін табуы тиіс. Бастысы осы 180 толағай 
тұжырым бүгінгі саналы жаңа ұрпақ санасына егілуі тиіс.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Тәуелсіздік -  тарихтың

мәңгіге бөліп берген еншісі емес, халықтардың мамыражай өмір 
сүруіне берілген кепілдік те емес: аңғал болмағанымыз абзал»,
- деп бастайды. Орынды айтылған сөз -  орнына қағылған шеге. 
Тыңдалмаса -  сөз жетім. Ендігі кезекте дуалы ауыз кеудесін 
кере айтылған мәңгілік мәмілені әрбір қазақ ұрпағы саналы 
тұрғыда жан жүрегімен ұғатындай етуім із қажет. Одан әрі 
Елбасы: «Тәуелсіздік - тәуекелі тұратындардың еншісі», - деп 
шегелейді. Шынында да, тәуекелі тұратындардың ғана қолы 
жетпесе, Тәуелсіздік киелі бола ма? Азаппен, арпалыспен 
келмесе, Азаттықтың құны бола ма? Оңайлықпен келсе, оның 
қадір-қасиеті бола ма? Қадірі жоқ нәрсе қолда ұзақ тұра ала ма? 
Бүгінгі ұрпақ Ел Тәуелсіздігінің қадірін жете сезе ме? Біздіңше, 
бұл сауалдар бойынша бір кісідей терең ойлану өз алдына, осы 
жолда әркез қамдану керектігі айқын.

Қуанарлығы - Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстанның 
өзінің бірде бір қадамымен, іс-әрекетімен немесе тіпті бірде бір 
сөзімен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікке нұқсан келтірмеген 
мемлекеттің бірегей үздік өнегесі тұрғысында әлемге танылуы 
жан дүниеңді марқайтады.

Толарсақтан саз кешіп,
тоқтамай тартып шығарға
қас үлектен туған қатепті
қара нар керек біздің бүйткен бұл іске.

Махамбет

Е лбасы м ы з: «Т әуелс ізд ікке  қол ж е тк із ге н н е н  гөр і, 
Тәуелсіздікті мәңгі ұстап қалу одан әлдеқайда қиын. Бұл - әлем 
кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткерген 
тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа жөнсіз тартқан 
берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген,» - деп 
тұжырымдайды. Демек, Тәуелсіздік Туын тігуге қаншалықты 
қажыр-қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға да 
соншалықты қажыр-қайрат керектігі айдай анық. Біздіңше, 
Тәуелсіздіктің тұғырын бекемдей түсу жолындағы баса салмақ 
салар мәселелердің бір шоғыры төмендегіше:

Халық айтса, қашан да қалт айтпайды. Бабалар сөзіне 
сүйенсек, т іл ін  б ілмеген түб ін  б ілмейді. Елбасы айтпай 
ма: «Бойында қаны бар, намысы бар әрбір азамат: «Енді 
тәуелсіздікті қалай кемелдендіреміз, елдің көсегесін қайтсек 
көгертеміз?!» деп ой-санасын қамшылауы керек» деп. Демек, 
бүгін гі оқу-тәрбие жұмысын осы бағы тта аса сақтықпен 
саналы түрде өрбіту қажеттігі күн тәртібінен түспеуі тиіс, тіпті 
бұл бағыттағы кешенді жұмыстарымызды еселеп арттыру 
қажет, ұлттық дәстүрге айналдыру шарт. Қолға тиген киелі 
Тәуелсіздігім ізді сақтау жолында елім ізд ің әрбір азаматы 
ойлануы тиіс. Бейқамдыққа, аңғалдыққа жол жоқ.

Тексіздік -  тілсіздіктен. «тілі бар халық -  халық, Тілі жоқ 
халық -  балық» демей ме атам қазақ. Қазақтығымыз -  қасиетіміз. 
Қазақтығымыздың басты белгісі қазақша сөйлеу емес пе. 
¥лт Ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Жиырмасыншы ғасырға

шейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпында алып келген, тіл 
турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті», - деп жазады. Тіл 
қаруы -  сөз. Тіл -  әдеп басы. Демек, ағайын-ау, сөзің -  өзің емес 
пе. Ендеше, бүгінгі қоғамдағы тіл тазалығын сақтауды ескеру, 
сөйлеу мәдениетінің құлдырауына мысқал да жол бермеуге баса 
акцент жасау - парыз іс. Осы бағыттағы соны зерттемелерді, 
тың талдамаларды қаржылай қолдау -  кейінгі ұрпаққа қажет 
мол қор жасауға алғышарт.

Тіл -  ақылдың өлшемі. Елбасы айтады: «Қазақ тілі -  ғажап 
тіл. Оның болашағы да ғажап. Тек оны насихаттай білуіміз 
керек. Ғажап тілді азап тіл сияқты етіп көрсететін оқулықтардан 
құтылуымыз керек» деп. Демек, еліміздегі мектеп оқулықтары 
тілінің сапалығы да -  бүгінгі аса ауқымды мәселе қатарында.

«Туған жер - тұғырың, туған тіл -  қыдырың». Елбасы айтады: 
«Отаршыл заманды еске салып, халықтың намысына тиетін 
атауларды да, тілдің төл заңдылықтарын, табиғи үйлесімін 
бұзып тұратын атауларды да өзгерту керек» деп. Өкінішке орай, 
бұл құбылыс қоғамымызда әлі сіресіп тұр, тоңы да жібіген жоқ. 
Бұған не себеп, не кедергі? Сана төмен бе, әлде етіміз үйреніп

Шүкір, ел есін жиды: тілден артық қасиет жоқ екенін кеш- 
теу де болса түсіндік.

Қазақты этномәдени тұтастық ретінде танып-түсіну үшін 
халықтың ауызекі сөзінің құдіретіне айрықша мән беріледі.

Мемлекеттік қызметке қабылданған қазақ қазақша сөй- 
леуі керек.

Қазақ елі барда, қазақ тілі де болады. Өседі. Өркендейді.

Қазақстанның болашағы -  қазақ тілінде.

Әзірлеген, Айнұр БАУЫРЖАНОВА,
02405-топ («ҚТӘ» мамандығы)S_______________ г

кетті ме? Әлде бұған бұрылар мұрша жоқ па, әлде мүмкіншілік 
кем бе?

Тілі екеудің ділі екеу. Елбасы айтады: «Әр елдегі қазақ әр 
елдің тілін мықтап игерсе, ол -  білім. Ол шетел тілінде сөйлесе -  
тіпті жақсы. Бірақ оны шетел тіліне орап, ана тілін тұншықтырып, 
көміп тастаса -  ол кешірілмес күнә» деп. Тілі бірді тілек, тілі 
басқаны жүрек қосарын ескерсек, қазіргі тұста әр қазақ үшін үш 
тілді меңгеру -  бұл өз игілігіңнің кепілі екенін ескеру де маңызды.

Тіл -  ұлттың жаны, ойдың шындығы, көңілдің тілмашы, 
елшінің қылышы. Елбасы айтады: «Қазақстанның тәуелсіздігі 
бейбіт жолмен келді. Бұл - азаттық үшін алысқан мың-мыңдаған 
азаматтардың қасиетті қанының өтеуі. Бұл - бүкіл тарихында 
өзгелерге қиянат жасау дегенді білмеген халықтың пейілінің 
қайсарлығы... Еңсесі түскен елдің есін жиғызған, жапа шегіп, 
зар жылаған халықтың көзінің жасын тыйғызған кімдер еді? 
Азаматынан айырылған арғымаққа қайтадан ер салдырған, 
тұтастық туын қолға қайтадан алдырған кімдер еді? Қасиетті 
бабаларымыз -  Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би еді» деп. 
Мәселен, «Ел ебелек емес, ер көбелек емес» деп, аузымен құс 
тістеген қаһарлы қалмақ ханының алдына тайсалмастан шығып, 
«Біз қазақ деген мал баққан елміз, Ешкімге соқтықпай жай жатқан 
елміз. Елімізден құт қашпасын деп, Жерімізді жау баспасын деп, 
Найзамызға үкі таққан елміз. Жау аяғына басылмаған елміз, 
Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Адал көңілімізді жасырмаған 
елміз, Басымыздан намыс асырмаған елміз...» деп келетін халық 
сөзін айтқан 15 жасар Қазыбек сынды ұлт ұлын еске алайық. 
Бұл ел рухын шыңдап, халықтық қаһармандықты ширықтыру 
бағытындағы жүйелі жұмыстардың әлі де молынан қажеттілігін 
айғақтайды.

Елбасының парасат-пайымына бойлай айтсақ, тіл мәселесі
- аса күрделі де жауапты мәселе. Асығатын да, аптығатын да, 
тіпті ретін тауып саяси ұпай жинап қалатын да жер бұл емес. Бұл 
орайда науқаншылдыққа да орын болмауы тиіс. Басқалардан 
қалып қоймайық деп қазірше қолдан келмейтін, тек қоғамды 
әуре-сарсаңға түсіргеннен басқа ештеңе бермейтін жартыкеш 
жарымжан жоспарларды, баянсыз бағдарламаларды қою 
керектігін басты кредо тұтпасқа болмас. Жалпы білім беру, 
ағарту, тілді үйрету, меңгерту, т ілдік дағды қалыптастыру 
мәселелері ғылымда салған жерден бола қалмайды, алдын- 
ала эксперимент нәтижесінде ғана ғылыми негізделіп, өрісі 
кеңеймек. Олай болса, тілді оқып-үйрену мәжбүр ету арқылы 
емес, саналы түрде, жұрттың барлығы үшін бала жастан 
басталуы, ұйымдық және әдістемелік жағынан қамтамасыз 
етілуі тиіс. Елімізде тұратын әрбір азаматтың осындай ғылыми 
көзқарастың қажеттілігін айқын ұғынып, қолдарына дау жоқ.

Қысқасы, жақсылық та, жамандық та тілден. «Тіземнен 
сүріндірсең сүріндір, тек тілімнен сүріндірме» демей ме атам 
қазақ. «Аз сөйлер де, көп тыңдар қас асылдың баласы» деп 
Махамбет бабамыз айтқандай, ұлт Тәуелсіздігін кемелдендіру, 
ел көсегесін көгерту, тіл мәртебесін арттыру жолында ұлжанды 
ұлдардың ісі бітер ме. Бүгінгі таңда сөзден жаңылып, ізден 
адасатын ретіміз жоқ. Себебі небір қиын да күрделі кезеңдерде 
ұлтты қожыратпаудың қуатты қаруы болған қазақ тілі - бүгінгі 
өмірімізде де ұлтты тұтастандырудың таптырмас тегеурінді 
тетігі.

А.С.ҚЫДЫРШАЕВ,
«Махамбет» гуманитарлық зерттеулер 

институтының директоры, академик

«Махамбет дауысы» («Голос Махамбета»- 
«Makhambet’s voice») жаршысының жауапты 
редакторы - Айнұр Бауыржанова, «ҚТӘ», 02402- 
топ. Кеңесшісі -  А.С.Қыдыршаев, «Махамбет» 
ГЗИ директоры
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30 сентября состоялся концерт, посвященный Дню учителя, организованный  
воспитательны м отделом, творческим коллективом ф акультета культуры и 
искусств, активистами студенческого самоуправления.

г н ь  у г и т г л я  Ө З ^ Р У
Ежегодный традиционный концерт собрал полный зал 

зрителей. Сменяя друг друга, преподаватели, закончив 
занятия, торопились в актовый зал получить порцию хорошего 
настроения и добрых пожеланий.

Главными гостями в этот день по праву были ветераны 
университета, десятилетия отдавшие делу обучения новых 
учителей. Меруерт-апай Жолдыкайырова, Халам Жумашевич 
Суйншалиев, Мария Максимовна Фартушина, Жалел Сырым, 
Махамбет Ержанов, Хисмет Исмагулов, Улдай Ержанова, 
Темиргали Кубашев, Хамида Ихсановна Кожабергенова, 
Мергали Кусаинов, Темиргали Кайыргалиев -  они и многие 
другие, кто за долгие годы работы подготовили учителей

для школ, вы растили  н а 
стоящ их проф ессионалов  
своего дела. Для каждого

из них нашел теплые слова в этот праздничный день ректор 
университета Асхат Салимович Имангалиев.

Открывая торжество, Асхат Салимович пожелал новых 
профессиональных свершений, здоровья и процветания. Он 
также вручил грамоты лучшим работникам университета.

Председатель профкома университета, руководитель 
Центра IT технологий Даурен Габдуллаев прочел со сцены 
стихи собственного сочинения, предварив, как всегда, 
оригинальны м вступлением вручение ценных подарков 
отличившимся работникам.

В честь празднования Дня учителя был дан замечательный 
концерт, на котором ученики-студенты выступали вместе со 
своими наставниками-преподавателями, показав в действии 
преемственность поколений. И судя по реакции зрителей, 
ученики ни в чем не уступали своим наставникам!

Туристік өмір - жайдарлы көңіл
Тарих, экономика және құқық факультетінің ұйымдастыруымен Бүкіләлемдік туризм 

күні аталып өтілді. Бүкіләлемдік туристік ұйымдар Бас Ассамблеясының шешімімен жыл 
сайын 27 қыркүйекте аталып өту белгіленген. Бұл атаулы күнді 1979 жылы Испанияның 
Торремолинос қаласында бекіткен. Атаулы күн 1970 жылдың 27 қыркүйегінде Бүкіләлемдік 
туристік ұйым Жарғысының қабылдануына байланысты таңдалып алынған.

С оған орай, М .Ө тем ісов  аты ндағы  
БҚМУ-дың «Экономика және менеджмент» 
кафедрасының қ.проф. Сүлейменова Гүлнар 
Науханқызы, аға оқытуш ылар Акмалиева 
Арайлым Жұмагерейқызы және Таласпаева 
А кы р ы с  Е р ж а н қы зы  б а с т а ға н , тур и зм  
менеджері мамандығының студенттерімен 
бірлесе «Туристік өмір - жайдарлы көңіл» атты 
іс-шара өткізілді.

Сайыс «Самал» демалыс аймағында өтті.

Студенттер топ топқа бөлініп, мерекелік іс- 
шараны сәлемдесумен бастады.

Әрі қарай болашақ туризм саласының 
м а м а н д а р ы  а р а с ы н д а  асп ал ы  паром , 
параллель арқан, траверс, лабиринт, палатка 
құрудан жарысу сияқты эстафеталық ойындар 
ойнатылып, айналаға экскурсияға шықты.

Іс-шара өткізудің негізгі мақсаты өңірде 
экологиялық туризмді дамыту арқылы жастар- 
дың денсаулығын сақтау, таза табиғат аясында

дем ала білуді нығайту, салауатты 
өмір салтын қалыптастыру, табиғатты 
аялауға, қорғауға үйрету және ерекше 
қорғалатын табиғи аумаққа қоғамдық 
дұрыс көзқарас қалыптастыру болып 
табылады.

Бұл іс-шара концерттік бағдарла- 
марымен студенттердің өнерлерімен 
жалғасын тапты.

Соңында женімпаздар, жүйріктер, 
белсенд і студенттер  грамотамен 
және сы йлы қтармен м арапаттал- 
ды. Осылайша, туризм саласының 
болашақ мамандары «Дүниежүзілік 
туризм күнін» естен кетпестей ерекше 
атап өтті.

Жеміс МУЛДАХАНОВА,
Тарих, экономика және құқық факультеті 

туризм мамандыгының 3-курс студенті
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