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Выдающийся математик 20-го века
«В череде славных имен наших великих земляков Асану Дабысовичу Тайманову принадлежит особое место» -  такими словами открыл  международную на-

учно-практическую конференцию «Таймановские чтения -2017», посвященную 100-летию выдающегося  ученого и 85-летию его родного вуза  ректор ЗКГУ имени         
М. Утемисова, академик А.С. Имангалиев.

СОВЕТ РЕКТОРОВ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ
27 октября 2017 года в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова под председательством ректора Евразийского национального 

университета имени  Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова состоялось выездное заседание  Совета ректоров вузов Республики Казахстан, в  котором принял  участие  и 
ректор ЗКГУ имени М. Утемисова - Асхат Салимович Имангалиев.  В работе Совета ректоров  приняли участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев и заместитель 
директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Галымбек Сералин.

К 85-летию ЗКГУ им. М. Утемисова

Родившись в семье шаруа Урдинского района (аул Бисен), 
Асан Дабысович прошел блистательный путь студента, 
аспиранта, профессора, преподавателя ряда вузов СССР, 
участника Великой Отечественной войны, действительного  
члена Академии наук Казахской ССР, директора Института 
математики и механики  Академии наук Казахской ССР, ученого 
с мировым именем, кавалера  ордена Отечественной войны, 
двух орденов Трудового Красного Знамени.

Оставивший ярчайший след в исследовании  проблем 
Хаусдорфа, Александрова-Вайнштейна, вопросов  распро-
странения отображений, автор «метода перекидывания», 
с помощью которого удалось решить ряд математических 
проблем в теории моделей, а также доказать разрешимость 
некоторых элементарных теорий, А.Д.Тайманов стал истинным 
отцом математической школы в Казахстане, воспитал целую 
плеяду ученых Республики, достойно представлял Советский 
Союз на многих международных конгрессах и конференциях 
по теории моделей.

Обо всем этом шла речь на пленарном заседании научно-
практической конференции, которую  докладом  «Канонический 
базис  двумерных  циклов на КЗ-поверхности» в режиме  ОнЛайн 
открыл сын А.Д.Тайманова, доктор физико-математических наук, 
академик Российской академии наук И.А.Тайманов. Он тепло 
поблагодарил руководство и профессорско-преподавательский 
коллектив университета за память об отце, продолжение его 
научных, педагогических  идей, пожелал  форуму плодотвор-
ной работы.

На пленарном заседании с докладами: «Исследование 
некоторых вопросов многопериодических колебаний в 
линейных системах с оператором дифференцирования по 
диагонали», «WHY INFORMATION SECURITY FOR PERSONAL 
INFORMATION IS IMPORTATANT IN INFORMANION SOCIETY», 
«ON THE CONSTRUCTIVE METOD FOR SOLVING THE 

NONLOCAL PROBLEM», «Математическая модель  
оптимизации расписания распределения нагрузки и 
ремонтов агрегатов теплоэнергоцентрали» выступили 
доктор физико-математических наук, профессор 
Актюбинского регионального государственного 
университета имени К.Жубанова Ж.А.Сартабанов, 
Lee Jong Hyun, доктор PhD университета Сунконхое 
(Южная   Корея), главный научный сотрудник 
отдела дифференциальных  уравнений института 
математики и математического моделирования 
Министерства образования и науки РК, профессор, 

до к т о р  физи к о -матема т и ч е с к и х  нау к 
А.Т.Асанова (Алматы), PhD по физике, научный  
сотрудник National Laboratory Astana Назарбаев 
университета Н.К.Жакиев.

Во второй половине дня  конференция 
продолжила свою работу на секционных 
заседаниях по темам: «Современные проблемы  
теоретической и проблемной математики», 
«Математическое  моделирование физических 
процессов», «Инновационные технологии 
обучения в математике, физике и информатике».

Н. КУАНГАЛИЕВ      

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил большую 
роль высших учебных заведений в реализации стратегических 
государственных программ. «Глава государства уделяет особое 
внимание воспитанию молодых людей - самой активной части 
нашего общества. Для дальнейшего развития государства 
очень важно, чтобы молодежь получила не только современное 
образование, но и впитала правильное мировоззрение. В 
этой части большую роль играет работа университетов», - 
подчеркнул он. 

В ходе мероприятия были обсуждены  проекты  «Подготовка 
квалифицированных кадров в рамках новой модели экономики», 
«Развитие образовательного хаба в Центральной Азии и 
модернизация науки» .

По вопросу об утверждении плана работы Совета ректоров 
вузов РК на 2018 год выступила секретарь Совета ректоров 
вузов РК, первый проректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Асемгуль 
Молдажанова. По её словам, в числе предстоящих значимых ме-
роприятий – участие Совета ректоров в Форуме ректоров вузов 
Казахстана и России в рамках ХIV Форума межрегионального 
сотрудничества с участием Глав государств. 

Также в конце ноября состоится VI внеочередное заседание 
Научно-образовательного Консорциума высших учебных 
заведений и НИИ Беларуси и Казахстана в рамках официального 
визита Президента Н.А. Назарбаева в Республику Беларусь 29 
ноября 2017 года. 

По итогам заседания члены Совета ректоров вузов 
Казахстана приняли рекомендации и предложения по 
обсужденным вопросам.

Собкорр.
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Ректоратта
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 2017 жылдың 23 қазанындағы ректоратында 
коммерцияландыру офисінің жетекшісі Э.Ж.Имашевтың 
«Қаржыландырылатын ғылыми жобаларды дайындау 
жəне шет елдік серіктестермен бірлескен зерттеу жүргізу 
жұмыстарын ұйымдастыру туралы» есебі тыңдалып, 
шаруашылық  қызметінің жетекшісі Н.А.Жүсіпқали «БҚМУ-
да қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы» ақпарат берді. 
Сонымен қатар сандық түрге көшірілген гербарий қоры мен 
сирек кітаптар қоры таныстырылды.

Ғылыми кеңесте
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 2017 жылдың 30 қазанындағы ғылыми 
кеңесінде 2017-2018 оқу жылына арналған университеттің 
жұмыс жоспары, 2017-2018 оқу жылына мемлекеттік атте-
статтау комиссиясы төрағаларының кандидатурасы жəне 
магистранттардың диссертациялық зерттеу жұмысының 
тақырыптары мен  ғылыми жетекшілері бекітілді.

Âûÿâèëè ñèëüíåéøèõ äîìáðèñòîâ Âûÿâèëè ñèëüíåéøèõ äîìáðèñòîâ 

2017 жылдың 27 қазанында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің                            
85 жылдығына арналған жəне Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» стратегиялық 
мақаласы аясында «Түркі жазуы мен түркі мəдениеті: түркі жұртының бірегейлік негізі» атты республикалық 
ғылыми-тəжірибелік конференциясы өтті. 

Түркі жазуы мен түркі мәдениеті: 
түркі жұртының бірегейлік негізі
Конференция жұмысы əлем өркениетіндегі түркілік мəдени 

мұра, латын əліпбиі: өзекті мəселелер, ауысудың негізгі тетік-
тері жəне емлені жетілдіру, түркі тілдері: зерттеу, сақтау жəне 
дəріптеу, қазақ тілтанымындағы тың бағыттар, түркі халықтары 
ұлттық əдебиетінің тарихы мен бүгінгі келбеті,  тіл мен əде-
биет байланысы – рухани дəстүрлер құндылығы бағыттарын 
қамтыды. Конференцияның мақсаты – латын əліпбиіне ауысу-
дың маңыздылығы, түркі халықтарының мəдени жəне рухани 
мұраларын, ұлттық əдебиетін жас ұрпақ санасына терең сіңіру. 
Конференцияны филология ғылымдарының  кандидаты, доцент, 
филология факультетінің деканы Мүтиев З.Ж. жүргізді. Алғашқы 
сөз М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ғылыми жұмыстар жəне 
халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, саясаттану 
ғылымдарының кандидаты, доцент Юров Олег Винальевичке 
берілді. Конференцияға М.Өтемісов атындағы БҚМУ «Рухани 
жаңғыру» институтының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, доцент Тасмағамбетов Ə.С., Қ.Жұбанов атындағы  
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Садуақас Н.А., Мемлекеттік қызмет-
керлерді даярлау жəне қайта даярлау  мемлекеттік мекемесінің 
директорының міндетін атқарушы Жексенғалиев Б.Ө., қазақ фило-
логиясы кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының 
академигі Қыдыршаев А.С., қазақ филологиясы кафедрасының 
профессоры, филология ғылымдарының докторы Хасанов Ғ.Қ.,  
қазақ филологиясы кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқа-
рушы, философия докторы (PhD), аға оқытушы Дюсембина Г.Е., 
қазақ филологиясы кафедрасының доценті, философия докторы 
(PhD) Сұлтаниязова И.С., М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, филология 
ғылымдарының кандидаты Аронов Қ.Ғ. жəне университетіміздің 
профессор-оқытушылары, мектеп мұғалімдері,  докторанттар, 
магистранттар жəне студенттер қатысты. Алғашқы баяндама 

қазақ филологиясы кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Абат 
Сатыбайұлының «Шешендік дəстүр – түркі мəдениетіне тəн ру-
хани құндылықтар көзі» тақырыбында болды. Баяндамада  қазақ 
халқының шешендік дəстүрі түркі мəдениетіне тəн рухани құн-
дылықтар көзі ретінде таратылады. Халықтық шешендік сөздер 
қазақтың  елдік, қоғамдық өмірінің күллі жақтарын елестететін 
айнасы, халықтың ой-пікірінің, сана-сезімінің, жалпы дүниета-
нушылық көзқарасының арнасы, жеткен кемелі екені таразыла-
нып, қазақтың от ауызды орақ тілді шешен-билер мұрасының 
тағылымын рухани байлығымыз ретінде кейінгі ұрпаққа дəріптеу, 
тереңдігіне, тұңғиығына бойлау мəселесі нақтылы мысалдармен 
молынан айтылды.  

Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  универси-
тетінің доценті, ф.ғ.к. Нұрбол Абдуллаұлының «Латын графикасын 
қазақ əліпбиіне көшіру туралы» тақырыбындағы баяндамасында 
өзекті тақырыптардың бірі қазақ тіліне арналған латын графика-
сының жобалары туралы айта келіп, бұл жобалардағы диграфтар 
мен диакритика мəселелерін талдады. Сонымен қатар, қазақ 
тіліне лайықты латын графикасының үлгісін ұсынды. 

Мемлекеттік қызметкерлерді даярлау жəне қайта даярлау  
мемлекеттік мекемесінің директорының міндетін атқарушы Болат 
Өтеғалиұлы «Латын жазуы негізінде төл əліпбиді қалыптастыру 
мəселелері» атты баяндамасында латын графикасы негізіндегі 
жаңа қазақ əліпбиін қабылдауға қатысты жəне əліпбидегі дыбы-
стық-əріптік құрамға байланысты туындап отырған басты мəселе 
ретінде өзге тілдерден алынған сөздер мен интертерминдерді 
қолдану жəне осы мəселеге қатысты түпкілікті, нақты шешімге 
келу туралы ой-пікірін жеткізді. 

Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. 
Құспан Ғұмарұлы «Жаңа əліпби – рухани жаңғырудың кепілі» 
тақырыбындағы баяндамасында қазақ тілінің латын графикасын-
дағы жобалары жəне бұл жобалардың тиімділігі мен фонетикалық 
принциптерге сай келетін тұстары талданып, нақты мысалдар 

келтірілді. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың Жарлығымен қабыл-
данған жаңа əліпби жобасының артықшылықтарын баса айтып 
өтті. 

Конференцияны ұйымдастырушы, қазақ филологиясы кафед-
расының профессоры, ф.ғ.д. Ғабит Қайыржанұлы «Шумер тілі мен 
көне түрік тілінің байланысы» атты баяндамасында көне шумер 
мемлекетінде болған шумер жазуының көне түркі жазуымен өзара 
байланысы, бұл жазулардың ортақ белгілері жəне өзгешеліктері, 
қазақ түркітанушы ғалымдарының шумер жазуы мен көне түркі 
жазуы туралы ойлары сөз болды. 

Қазақ филологиясы кафедрасының доценті, философия док-
торы  (PhD) Индира Сағындыққызының «Антонимияның ұғымдық 
аппараты» тақырыбындағы баяндамасында антонимияның ме-
татілі талданып, антонимия терминдері арасындағы байланыстар 
туралы сөз қозғады. Антoнимия теoрияcындa тaлac тудырaтын 
мəcелелердің бір ізге түcіріліп, ұcынылғaн теoриялaр жaн-жaқты 
тaлдaуды қaжет ететіні жайлы айтып өтті. 

Гүлмира НҰРҒАЛИЕВА,
қазақ филологиясы кафедрасының магистранты

Одной из самых памятных для  студенток 1 кур-
са, пожалуй, станет встреча с известной поэтессой, 
общественным деятелем, почетным профессором 
ЗКГУ имени М. Утемисова Акуштап Бактыгереевой, 
состоявшаяся в начале октября.

Акуштап-апа искренне приветствовала перво-
курсниц, поздравила их с успешной сдачей экза-
менов в старейший вуз Казахстана.

НезабываемаяНезабываемая
 встреча встреча

«Позади экзамены, вы впервые привыкаете к долгой 
разлуке с домом, родителями и родственниками, а учеба 
требует  полной концентрации сил, умения сосредоточить-
ся на главном, вместе с тем, студенческие годы должны 
запомниться общением, дружбой со сверстниками,- под-
черкнула поэтесса,- не забывайте ни на минуту дочерей 
какого народа вы представляете, с юных лет дорожите 
своей честью и достоинством, оправдайте возложенные 
на вас надежды родителей».

Вспомнила свои студенческие годы в Алматинском жен-
ском педагогическом институте, рассказала о первых шагах 
в поэзии, сборниках и книгах, изданных в разные годы и 
нашедших широкое признание читательской аудитории.

Как известно, центральными темами в творчестве по-
этессы стали малая родина, любовь к ближнему, забота о 
родном крае и  родном языке, за проникновенные стихи о 
которых получила в народе имя «Ақжайықтың шағаласы». 
Гостья поделилась мнением о сегодняшнем состоянии  
казахской поэзии, подчеркнула необходимость молодым 
правильно ориентироваться в истинном  искусстве, всеми 
силами способствовать сохранению самобытной культуры 
и  родного языка, переживающего сегодня период реформы 
алфавита.

Говоря о роли женщины в развитии общества, отме-
тила, что во все периоды истории страны они, наряду с 
мужчинами,  были  настоящими приверженцами патриотиз-
ма, мужества, оставаясь при этом мудрыми и красивыми. 
«Томирис,  Алма Уразбаева, Хадиша Бокеева, Маншук 
Маметова,  Хиуаз Доспанова - яркие примеры тому, - под-
черкнула Акуштап-апа,- вам выпало счастье пользоваться 
благами, созданными старшими поколениями, достижени-
ями суверенного Казахстана, признанного сегодня всем 
миром. И на этом непростом пути ЗКГУ, безусловно, по-
может вам получить всесторонние знания, сформировать 
ценные умения и навыки, которые, в свою очередь, помогут 
вам в деле воспитания нового поколения казахстанцев».

А какая встреча с большим поэтом обходится без чтения  
стихов? Они прозвучали  из первых уст. Наиболее смелые 
студентки прочитали свои стихи, получили  ценные советы 
мастера слова и услышали ответы на многочисленные 
вопросы.

Н. КУАНГАЛИЕВ

26-27 октября т.г. в актовом зале университета проходил региональный конкурс домбристов «Елдің өшпес 
рухы - Ер Махамбет», посвященный 85-летию ЗКГУ имени М.Утемисова. От имени ректората участников 
состязания молодых домбристов, а приехали они из Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Западно-
Казахстанской областей приветствовал директор института «Рухани жанғыру» А.С.Тасмагамбетов. Жюри 
конкурса возглавлял профессор университета, академик, заслуженный деятель Республики Казахстан 
М.Е.Ержанов. 

В течение двух дней со сцены звучали кюи Курмангазы, 
Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Сейтека, других компо-
зиторов. Жюри оценивало исполнительское мастерство, 
технику музыкантов, их бережное отношение к оригиналам 
произведений. По словам председателя жюри М.Е.Ержанова, 
искусство молодых домбристов совершенствуется из года 
в год, и комиссии было непросто определить лауреатов. 
Главный приз достался студенту нашего университета 
Жасулану Зинеденову. Обладателем 1-й премии стал 
Асылхан Жоламанов из Атырауской области, второе место 
заняли Бекарыс Балмаганбетов из Актюбинской области и 

Зулкарнай Кайратов из Атырауской области, трое участников - 
Адилбек  Кодаров из Уральска, Адилет Онайбаев из Атырау и 
Жанат Артыков из Мангистауской области удостоены третьей 
премии конкурса.

К сожалению, этот конкурс стал последним мероприятием, 
организованным деканом факультета культуры и искусства 
Мейрамом Исатаевичем Исатаевым, трагически погибшим 
30 октября. Мы выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким прекрасного специалиста и замечательного 
человека, оставившего добрую память в сердцах коллег и 
студентов.



№10(936) 15 қараша 2017 жыл 3

ÍÎÂÎÑÒÈ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
 Во дворце спорта университета состоялся турнир по 

борьбе  «самбо» на призы двукратного обладателя  Кубка 
Казахстана, двукратного чемпиона мира среди студен-
тов, серебрянного призера Универсиады, чемпиона ЦС 
«Буревестник», участника  6-й Спартакиады народов СССР, 
мастера спорта СССР Жубаныша Жардемова, посвященный 
85-летию вуза, который в свое время закончил спортсмен 
и где продолжает работать. Участников соревнования  
приветствовали ректор ЗКГУ, академик А.С.Имангалиев, 
председатель городского Управления спорта и туризма 
А.М.Нурмухамбетов, председатель областной федерации 
борьбы «самбо» К.Е.Есендияров.

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да 2017 жылдың 23-27 қа-
зан аралығында Білім-инновация лицейінен (Атырау қаласы) 
информатика пəнінің мұғалімі, эксперт Жүнісов Алтынбек 
Сағынғалиұлы «Жаңартылған білім берудің тиімді оқыту 
əдістемесі» жəне «Критериалды бағалау жүйесі» тақырыпта-
рында оқыту семинар-тренингін өткізді. Семинар-тренингке 
университеттің педагогикалық мамандықтарында оқитын 
3-4 курс студенттері мен оқытушылар белсенді қатысты. 

Семинар-тренинг менеджмент жəне кадрларды даярлау 
саласындағы үздік халықаралық стандарттар негізінде пе-
дагогикалық мамандықтар бойынша отандық жəне шетелдік 
мамандардың оқытуын ұйымдастыру мақсатында өтті. 
 

 Осы мақсатта «Білім берудег і менеджмент», 
«Инклюзивті білім беру» тақырыптарында 6-11 қарашада, 
«Педагогтің зерттеу əрекеті», «Сыни ойлауды дамыту əдісте-
месі», «Үштілді білім беру» тақырыптарында 20-24 қарашада  
семинар-тренингтерді өткізу жоспарлануда.

Ұйымдастырушылар: М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 
педагогика факультеті, «Назарбаев университеті» ДББҰ, 
«Nazarbayev University Graduate School of Education» ЖМ.

 
 Во дворце спорта университета завершились со-

ревнования по волейболу из программы Спартакиады 
ЗКГУ, посвященной юбилею вуза среди мужских и женских 
команд. В результате упорных игр, продолжавшихся 3 дня, 
победителями соревнований среди женских команд стали  
волейболистки исторического факультета, второе место у  
педагогического факультета, третье - у естественно-геогра-
фического факультета. Среди мужских команд первенство-
вали спортсмены также исторического факультета, второе 
место заняли волейболисты естгеофака, третье - физико-ма-
тематического факультета.

 Общественность Жангалинского района ЗКО  на 
встрече с ведущими учеными-лингвистами поделилась 
мнениями и предложениями по вопросам перехода казах-
ского алфавита на латиницу. В составе рабочей группы на 
вопросы жителей района отвечал преподаватель ЗКГУ име-
ни М.Утемисова, кандидат филологических наук К.Г.Аронов.

 В городе Челябинске в рамках 14-го Форума межре-
гионального сотрудничества состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Российской Федерации и Казахстана, в 
котором принял участие ректор ЗКГУ имени М. Утемисова 
А.С. Имангалиев.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Первое с начала нового учебного года заседание Совета ветеранов университета состоялось 27 октября. 

Его открыла и с кратким отчетом о работе вуза выступила  проректор по воспитательной работе Т.М. Даришева.

30 октября в актовом зале университета состоялась встреча первокурсников со студентами старших 
курсов, отлично зарекомендовавшими себя в учебе, научных исследованиях, занявшими высокие места на 
Республиканских конкурсах, предметных олимпиадах, смотрах, фестивалях, проявившими активность в 
ходе летнего трудового семестра.

Встреча со студенческими лидерами 

Она отметила, что центральным событием уходящего года  
стало празднование 85-летнего юбилея университета, подвед-
шего итоги развития вуза за этот славный период и ставшего 
точкой отчета к новой созидательной работе. Подчеркнув ,что во 
все периоды становления университета, одной  из ведущих сил 
были и остаются представители старшего поколения - ветераны.

Т.М. Даришева нашла добрые, проникновенные слова, 
чтобы подчеркнуть роль каждого ветерана, пришедшего на 
заседание. Военный путь Павла Романовича Букаткина и 
Калама Жумашевича Суиншалиева, житейская мудрость 
Мерует Жолдыкаировны  Жолдыкаировой, спортивные заслуги 
Камеша Исмагуловича Исмагулова, Темирбулата Кубашевича 
Кубашева и Жубаныша Садыровича Жардемова, завидная 
работоспособность Темиргали Каиргалиевича Каиргалиева и 
Байжана Айдынгалиевича Мулдагалиева снискали им высокий 
авторитет и уважение коллег и студентов.

Сегодня 228 человек носят звание ветеранов старейшего 
вуза, 81 из них продолжают трудиться  в родном коллективе и 
вносят свою  неоценимую лепту в воспитание   молодого поколе-
ния. Собравшиеся с удовлетворением восприняли информацию 
о том, что более 2200 человек успешно выдержали экзамены 
для поступления в университет и приступили к получению 

знаний по 51 специальности, о новых приоритетных направ-
лениях деятельности кафедр, путях внедрения полиязычия.

Им был представлен новый председатель профсоюзного 
комитета вуза  М.К.Сулейменов, который приветствовал ве-
теранов, отметил их большую роль в учебно-воспитательном 
процессе и призвал их к дальнейшему сотрудничеству. На 

встрече выступили ветераны.
П.Р. Букаткин рассказал о ра-

боте возглавляемого им воен-
но-патриотического клуба уни-
верситета , новых экспонатах 
музея, среди которых докумен-
ты, предоставленные Л.Л.Беда, 
сыном выпускника нашего вуза, 
дважды Героя Советского Союза 
Л.Г.Беда, отметил  разносторон-
нюю работу выпускницы универ-
ситета З.Кенесариевой, оказыва-
ющей неоценимую помощь му-
зею. М.Ж.Жолдыкаирова в своем 
рассказе вспомнила выпускников 
и преподавателей первых лет 
работы вуза - известнейших уче-
ных - Х.Суиншалиева, Х.Сайкиева, 
К.Жумалиева, С.Акмурзина. Без 
волнения нельзя было слушать 
ее воспоминания о работе уни-
верситета в годы войны,когда в 
здании института размещался эва-
куированный из Сумской области 
Украины педагогический институт 
и в Уральске готовило офицеров 

Одесское пехотное училище.
К.Ж.Суюншалиев остановился на вопросах преемственно-

сти традиций университета, ставшего судьбой и делом всей 
жизни многих присутствующих на заседании, отметил, что мно-
гие положения программной статьи главы государства «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания» касаются 
и ветеранов, которые чувствуют свою ответственность за все 
происходящее в стране.

С.К. Кульбеков тепло вспомнил годы работы на художествен-
но-графическом факультете, призвал молодежь сохранить и 
приумножить давние традиции старейшего вуза, вписать свои 
имена в его новейшую историю. 

Участники заседания дали положительную оценку работе 
Совета ветеранов по итогам года, поделились планами на 
новый учебный год.

Н. КУАНГАЛИЕВ

Открывая встречу руководитель отдела социально-культурной 
работы А.С.Жаксыгалиева отметила, что приглашенные на встречу 
старшекурсники  составляют гордость своих факультетов и их 
успехи в юбилейном для университета году  стали своеобразным  
подарком родному вузу. «Будьте активными с первых недель 

региональном смотре-конкурсе домбристов (Уральск, октябрь).
На встрече была отмечена  несомненная практическая польза 

студенческих проектов, которые в будущем способны обратить на 
себя внимание со стороны заинтересованных ведомств. Среди 
них работа обладательницы 1 -й премии областного инноваци-
онного проекта «EХРО 2017 - будущее Казахстана» студентки 
4 курса  педагогического факультета Зердегуль Алпысбаевой о 
возможностях научного центра по изготовлению специального 
приспособления для детей с ограниченными возможностями,  
работы по темам «Не хлорированная экологически чистая вода» 
студентки 2 курса естественно-географического факультета  
Айнары Валиевой, «Беспроводная энергия» студента второго  
курса физико-математического факультета  Айжан Абилбахит.

Был продемонстрирован видеоролик о защите проекта 
Зердегуль Алпысбаевой. Перед первокурсниками выступил 
обладатель главного приза недавнего регионального конкурса 
домбристов студент 2 курса фыакультета культуры и искусства 
Жасулан Зейнеденов.

обучения в  университете, здесь созданы все условия для   вашего 
гармонического развития и весьма возможно, что через 2-3 года 
вы сами будете с этой сцены рассказывать первокурсникам о 
своих успехах  в учебе и общественной работе», -заключила она.

На сцену поднимались студенты, ставшие победителями и 
призерами в рамках социального проекта «Молодежь страны 
- индустрии!» - «Серпин 2050»  в городе Актау « Каспий Серпін 
толқыны», в молодежном форуме бизнес-проектов  «Молодежь. 
Энергия. Обновление», (Актау, сентябрь), семинар-тренинге 
«Идеи, изменившие мир», организованном библиотекой Первого 
Президента Республики Казахстан (Астана, сентябрь), в закры-
тии 13-го сезона программы «Жасыл ел» (Усть-Каменогорск, 
сентябрь), на республиканском и международном фотоконкурсах 
«Мəңгілік ел жастары» и «Немодная фотография» (Липецк, РФ, 
сентябрь),  в международном вокальном конкурсе «На крыльях 
музыки» (Самара, РФ, сентябрь), на областном фестивале 
социальных проектов «Аламан-2017» (Уральск, октябрь), на се-
минаре лидеров студенчества страны в г. Щучинске (октябрь), 

Наша задача — развивать  родной язык, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в наследство нашим 
потомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный 
след. Это задача, которую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя человек

Н.А.Назарбаев

Áóäóùåå Êàçàõñòàíà – Áóäóùåå Êàçàõñòàíà – 
â êàçàõñêîì ÿçûêåâ êàçàõñêîì ÿçûêå

В нашей области с 23 по 27 октября проводился 
республиканский и региональный семинар на тему 
«Будущее Казахстана – в казахском языке» с участием 
известных лингвистов, ученых, политических и 
общественных деятелей, а также представителей 
местных исполнительных органов.   

23 октября в актовом зале нашего вуза прошла 
встреча в рамках этого семинара, в котором приняли 
участие преподаватели и студенты. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы по переходу 
казахского языка на латинский алфавит,  поэтапного перехода 
казахского алфавита на латинскую графику и повышения 
статуса казахского языка как государственного, также специа-
листы отвечали на вопросы, заданные студентами. 

В гости к студентам пришли члены рабочей группы:  директор 
департамента языков Айгуль Адилгереевна Мынбаева, 
известный политолог, общественный деятель Досмаханбет 
Калмаханулы Кошим, член Союза журналистов Казахстана  
Абдрашит Бакирович Бакиров.

Они проинформировали студентов и преподавателей  о ходе 
широко развернувшейся  в стране работы  по реформированию  
алфавита казахского языка , поделились мнениями о 
предстоящих этапах работы, интересовались  предложениями  
аудитории по вопросам расширения функционирования  сферы 
применения государственного языка.

Отдельно прозвучали вопросы ономастики.Встречи в 
рамках семинара также прошли в КазИТУ, ЗКИТУ, ЗКАТУ,  в 
Западно-Казахстанском филиале АНК, в центре культуры и 
искусства им.К.Мырзалиева,  состоялись  встречи  с учителями  
города и общественностью Теректинского, Таскалинского и 
Зеленовского районов. 

Айша КЕМЕШОВА, 
Фил/п-32
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Өз заманының ұлы реформаторы

Бөкей ордасы: 
òàðèõû æәíå òàғûëûìûòàðèõû æәíå òàғûëûìû

2017 жылдың қыркүйек айында Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» мақаласының негізінде  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің оқытушылары, тарих ғылымының кандидатта-
ры Серікова Лəззат Серікқызы, Байбулсинова Альфия Сабырғалиқызы жəне 
Қалменов Мұрат Дабылұлының жетекшілігімен тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің бір топ студенттері  болып Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей 
ордасына  ғылыми экспедицияға шыққан болатынбыз. 

Біз бұл саяхатымызда кең байтақ қазақ даласының батыс бөлігінде орна-
ласқан шежіресі бай, табиғаты сұлу өлке - Бөкей ордасы ауданына бардық. 

Өлкедегі күні бүгінге дейін сақталып қалған тарихи орынды Бөкей ордасы 
тарихи-музей кешенінің қызметкерлері  таныстырып өтті. 

Ең алдымен орданың құрылу тарихы баяндалды. Бөкей ордасын 1801 ж. Бөкей сұлтан 
құрған. 1801 ж. Бөкей сұлтанның ұлы Жəңгір туады. Жəңгір хан — аты аңызға айналған адам. 
Жəңгір осы орындарда отырықшы өмір салтының негізін салған. Хан үйінен басталған ауыл 
Хан Ордасына айналды, Бөкей ордасының саяси-экономикалық жəне мəдени өмірінің алғашқы 
орталығы болып аталды. 22 жыл билік еткен уақыт бойы Жəңгір хан Ордада 1804 ж.қазақ-о-
рыс мектебін, екі мешітті, дəрігерлік пунктті, Қазақстандағы алғашқы қазынашылығын ашқан. 
Бұл қазақ даласында маңызды реформалар болатын. 23 бөлмесі бар тарихи кешеннің дəл 

ортасында орналасқан Жəңгірдің сарайы  бай кітапханасы мен 
қару-жарық бөлмесімен ерекшеленеді. 

Хан Ордасы қай жерге орналастыру  жайында шешім қабыл-
дау алдында Жəңгір хан сол кездегі атақты географ-ғалымдар-
мен ақылдасқан. Дəл осы жерде тұщы сулар жер үстіне жақын 
орналасқан екен. Бұл құмның үстінде терек, шегіршін, емен, ақ 
қайың, үйеңкі жəне қараған ағаштарының өскенін түсіндіреді. 
Тіпті талдар өседі. Бірақ ең басты кереметі – Ордадан тыс орна-
ласқан қарағай орманы. Жəңгір ханның тұсында орман ауданы 
16 мың гектарды құраған. Орманды аман қалдыру үшін Жəңгір 
хан бақылаушыларды тағайындады. Сол хан негізін қалаған, 
баптап жəне қатаң қадағаланып отырған қарағайлы тоғай күні 
бүгінге дейін жергілікті халықтың жайлы  өмір сүруінің кепілі əрі 
мақтанышына айналған. 

Тарихи-мұражай кешенінің құрамына Бөкей орданың 
тарихи мұражайы, Тəуелсіздік мұражайы, Хан сарайының 
қару-жарақ палатасы, Бөкей ордадағы халыққа білім берудің 
мұражайы, А. Сергачевтың үйі, 1868 жылы салынған педтех-
никумның ғимраты жəне Жəңгір хан, Дəулеткерей (ханның 
немере ағасы) мен Мұхамедсалық Бабажановтың (ханның 
шəкірті, тарихшы жəне этнограф, оның мəйітін əскери полигон 
территориясынан көшіріп, қайтадан жерлеген) үш кесенеден 
тұратын естелік пантеоны кіреді. Үш кесене түрлі сəулет 
стильдерінде салынған. Олардың əрқайсысы алып жəне 
салтанатты болып келеді.

Бұрынғы қазынашылық ғимаратында Бөкей Ордасының тари-
хи мұражайы тұр. Төңкеріске дейінгі кезеңнің залында Жəңгірдің 
тұсындағы уақытын баяндайтын XIX ғасырдың экспонаттары 
жиналған. Бұл бірегей құжаттар мен фотосуретер. Сауыт, қо-
рамсақ жəне жебелер, ер тоқым мен əбзелдер, қылыш жəне 
қанжарлар — осылардың барлығы сол кездегі этнографиялық 
жəне əлеуметтік, əскери жағдайын бейнелейді. 

Алайда мұражайдың құрылуы кеңестік жылдарында 
басталған, себебі Бөкей хандығының дəуірі сол кездегі мем-
лекеттік идеологияға қарамастан əрқашан қызықты болған. 
Алғашында мұнда 1962 жылы 35 экспонат жиналған Орда 
мектебі жанында мұражай құрылған. Осы шағын мұражайдан 
жергілікті ауыл тұрғындарының ықпалымен мұражай кешені 
басталған.

Қазіргі кезде мұрағаттық фотосуреттер бойынша бұрынғы 
көпшілікке арналған ғимараттар қалпына келтірілген: ханның 
жеке дəрігері болған дəрігер Сергачевтың флигелі, 1868 жылы 
құрылған педагогикалық училищенің ғимараты, жəне Жəңгір 
сарайының шығыс бөлігі — қарулар палатасы, қонақүй, асхана. 
Қару палатасындағы əр экспонат, яғни жүздер, дулыға, сауыт, 
əбзелдер өнер туындысы болып табылады. Қонақүй мен асха-
надағы бүкіл жиһаз, жабдық тіпті ыдысы - XIX ғасырдың шынайы 
жəдігерлері. Ғалымдар, өлкетанушылар мен тарихшылардың 
пікірі бойынша Жəңгір хан дəл осылай өмір сүрген.

Жыл сайын Бөкей орданың Хан Ордасына бірнеше 

мың турист келіп жүреді, алыстығына қарамастан осы жер 
Қазақстанның тарихына қызығатын адамдардың назарын өзіне 
қаратады. Кешен территориясында қонақүй орналасқан, осында 
тарихқа жақындап, бір кезде Жəңгір ханның Қаласы орналасқан 
жердің рухы мен əдемілігін сезініп, бірнеше күн өткізуге жəне 
ескерткіштер мен мұражайларды мұқият зерттеуге болатын-
дығын айтып өтуге болады.

Экспедиция кезінде ауылдың шығыс бетінде орналасқан 
Хан мешітінің ғимараты ерекше көзге түсті. Осындай тамаша 
сəулет ескерткішін басқа жерде кездестіру екі талай. Ғимарат  
шығыс жəне еуропалық стильде салынған. Бұл кездейсоқ емес. 
Жəңгір хан халқын басқа ұлттың адамдарымен бейбітшілік пен 
келісімде өмір сүруге шақырған, шығыс пен батыс үлгісін қатар 
меңгерген алғашқы еуразиялық билеуші болып табылады. 
Мешітте тəуелсіздік мұражайы орналасқан, оның экспозици-
ялары егеменді Қазақстанның қалыптасуын баяндаған. Біздің  
«Бөкей ордасы» тарихи-музейлік кешеніне жасаған  ғылыми экс-
педициямыз қызықты əрі пайдалы болды. Көптеген сұрақтарға 
жауап алып, тарих қойнауына бір сүңгіп қайттық. Бұл сапар 
біздің өміріміздегі ең бір естен кетпес, тамаша, тебіреністі сəттер 
болып қалады. 

Қуандық ИЗБАСАРОВ, 
Тарих, экономика жəне құқық факультетінің 

2-курс студенті  Юр-23 топ 

Тарихи сана, мəдениет, салт-дəстүр жəне халықтың  өткені мен бүгіні- адамзат дамуының барысында 
өзіндік айрықша орны бар жəне ерекшелік сипаттары бар тарихи ұғымдар. Бізге барлық мəліметті жəне 
адамзат басынан өткен оқиғаларды жеткізетін тарих ғылымы екеніне сөз жоқ. Сол адамзат дамуының ішінде 
қазақ халқының  мыңжылдық тарихы маңызды да ерекше. 

сұрақтарға жауаптар таптық. Нəтижесінде, болашақ траихшы 
мамандар ретінде өлкеміздегі тарихы тұнған мекен - Хан 
Ордасы - тарихымен етене жақын танысып келдік деуге негіз бар. 
Жалпы, бұл экспедиция маған көптеген құнды деректерді айқын, 
əрі шынайы түрде тарихи негізде білуге мүмкіндік берді. Біз, 
БҚМУ студенттері,  Жəңгір ханның өз халқы үшін жасап кеткен 
өлшеусіз еңбегін көріп, оның өмірінің қалай болғандығын, халқын 

тек қана жақсылықпен Ислам шариғатына сай басқарғанын, 
білімді де білікті, халқына адал, білім мен мəдениетке жоғары 
деңгейде көңіл бөлгендігіне куə болдық. Өз заманының  лайықты 
ханы болған Бөкейұлы Жəңгір хан Ресей Патшалығымен 
біріге отырып, екі жақты позиция ұстанып, халқына мəдениет 

пен білімді əкелді. Жəңгір ханның бұл 
жасаған еңбегі халқына тек қана жақсылық 
əкелді. Біз Бөкейұлы Жəңгір ханның 
барлық жасаған еңбегін музей аумағында 
орналасқан жəдігерлер арқылы, сол кез-
ден сақталып қалған Жəңгір ханның өзінің 
үйі жəне қазына орталығы мен өзі арнайы 
салдырған қыздар мен ұлдарға арналған 
мектебін көру арқылы көзімізді жеткіздік. 

Жалпы алғанда, Жəңгір ханның қалай 
ел басқарып, қалай Ислам дінін ұстанып, 
қалай ғылым мен білімге көңіл бөлгендігін, 
ағартушылық істерін, калай халқының 
денсаулығы мен əлеуметтік жағдай -
ын жақсартуға көңіл бөлгенін көруге 
болады. Осы экспедиция барысында 
Ішкі Орда тарихымен толық танысып, 
сол жерге қарасты хандық кезден осы 
кезге дейінгі аралықты қамтитын тарихи 
құнды түп негіздегі мəліметтер алдық. 
Осындай тарихи бастама рухани жаңғыру 
негізінде біз, жас тарихшылар, бұрынғы 
өткен тарихымызға өте қарқынды түрде 
қайта оралып, ашылмаған деректерді 
қайтадан зерттеп, оларды зерделеуіміз 
керек. Болашақ жас ұрпаққа қалатын 
нəрсе - тарих əлемінің зерттеулері мен 
жаңалықтары. Осындай тарихи жерлерге 
экспедициялардың ұйымдастырылуы 
бізге, жас тарихшыларға, қажетті, маңызды 
да рухани тұрғыдан керек дүние екендігін 
ескеріп, осы тарихи сапардың жүзеге 

асуына мүмкіндік жасаған М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
ректоратына, академик Асхат Сəлімұлы Иманғалиевке зор 
алғысымызды білдіргіміз келеді.

Темірлан ҚАЙЫРЖАНОВ, 
Тарих, экономика жəне құқық факультетінің ғылыми тарих 

мамандығының 2-курс студенті                                      
                                          

Біздің төл тарихымызда талай хандар, 
батырлар, шешендер мен ақындар өткен. Сол 
тарихымызда өзіндік орны ерекше хан тұқымын 
жалғастырушы болған, халқына, жеріне адал 
болған Дешті-Қыпшақ ханы Əбілқайырұлы 
Нұралы ханның немересі Жəңгір(Жиһангер) 
Бөкейханұлының туған жері жəне өмір 
сүрген жері бұрынғы Жасқұс болса, қазіргі 
Бөкей ордасындағы Хан ордасына аттанған 
экспедиция құрамында болып, Жəңгір ханның 
жəне сол жерге қарасты өңір тарихымен 
танысып келдік. Тарихымызда белгілі Кеңес 
Одағы кезінде үкімет басындағылар қарапайым 
халыққа Жəңгір ханды тек қана қатігез, 
əділетсіз тұлға ретінде көрсетіп келді. Ал 
тəуелсіз ел болғаннан бері  Елбасымыздың 
саясаты турасында еліміз өз тарихын қайта 
зерттеп, бұрынғы өткен тарихын халыққа 
шындық тұрғысынан  жеткізу үстінде біраз 
жұмыстар атқарылды. 

Биылға жылы мемлекет басшысының 
халыққа  жолдаған «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы аясында біз, жастар, 
халқымыздың өткені мен бүгінін, тарихын 
санамызда қайта жаңғырту үстіндеміз. 
Елбасы ұлттық кодты жетілдіруімізді  жəне 
мəдениет ім ізге  қарқынды  түрде  көң іл 
бөлуімізді мақалада айрықша баяндады. 

Біз, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері Елбасымыздың сарабдал саясаты 
негізінде жəне университетіміздің басшысы 
Асхат Сəлімұлының тікелей ықпал етуімен Хан ордасына барып, 
өзімізге қажетті көптеген мəліметтер жинап, Хан ордасында 
орналасқан музей кешеніне ғылыми экспедицияға шығып 
қайттық. Сол сияқты Ордадағы тарихи ғимараттар Жəңгір хан, 
Дəулеткерей Шығайұлы жəне Мұхамед-Салық Бабажанұлы 
кесенелеріне барып, белгі тастарын көріп, оларды фотосуретке 
түсіріп, өзімізге қажетті тарихи мəліметтерді біліп, ойда жүрген 
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Достоянием истории стали события завершившейся в нашей стране международной выставки «Экспо-2017», 
в которой самое активное участие приняли преподаватели и студенты ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Мы 
продолжаем знакомить с отдельными фактами участия наших земляков и коллег на мероприятиях форума.

С 19 по 25 июня в Астане на ЭКСПО-2017 прошла Неделя образования и науки Латвии. 21 июня в рамках 
плановых мероприятий Павильона Латвийской Республики на ЭКСПО-2017 Министерство образования и 
науки Латвии провело круглый стол «Развитие высшего образования в Латвии», в работе которого приняли  
участие  ректор ЗКГУ имени М.Утемисова, академик А.С. Имангалиев, руководитель центра Болонского 
процесса В.С. Зубков, заведующий кафедрой информатики ЗКГУ им. М.Утемисова, доктор технических наук, 
профессор Г.С.Гумаров.

Наши на «Экспо-2017»Наши на «Экспо-2017»
В составе делегации Латвии на встрече участвовали 

представители Министерства образования и науки Латвии, 
Государственного  агентства по развитию образования, Центра 
академической информации, Экспортного союза высшего 
образования, представители крупнейших вузов Латвии: Рижского 
технического университета, Латвийского университета, Института 
транспорта и связи, Рижского аэронавигационного института 
и высшей школы Turība. С казахстанской стороны в работе 
круглого стола участвовали представители МОН РК, Центра 
международных программ «Болашак», Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга, Назарбаев университета, КНУ им.Аль-
Фараби, ЕНУ им.Л.Гумилева и ЗКГУ им.М.Утемисова.

В рамках круглого стола все участники обменялись 
наработанным опытом и обсудили вопросы дальнейшего 
продолжения и расширения сотрудничества по различным 
направлениям.

Казахстанские вузы-участники круглого стола были 
представлены как существующие и потенциальные партнеры, 
в рамках сотрудничества с которыми появится возможность 
обучения в лучших вузах Латвии студентам и магистрантам, а 
также прохождения стажировок преподавателей казахстанских 
вузов. Участников мероприятия познакомили с национальным 
агентством STUDY in Latvia, которым руководит Центр 
академической информации (AIC) и которое поддерживает МОН 
Латвии. Агентство Study in Latvia презентовало международные 
учебные программы, доступные в Латвии на уровне бакалавра, 
магистра и доктора. В сотрудничестве с Министерством 
образования и науки, а также высшими учебными заведениями 
Латвии агентство принимает активно участие в различных 
Международных выставках, посвященных образованию, 
способствует популяризации Латвийского высшего образования 
среди студенческой аудитории в таких странах, как Китай, Индия, 
Казахстан,Узбекистан, Азербайджан, Турция.

Активным участником и организатором ряда встреч 
с казахстанскими вузами, в рамках Недели образования, 
выступила Ассоциация экспорта высшего образования Латвии. 
Эта ассоциация была создана в 2011 году в целях развития 
экспортного потенциала и интернационализации высшего 
образования Латвии. Консорциум играет важную роль в 
решении вопросов образования на государственном уровне. Он 

обеспечивает единый голос от имени своих членов. В настоящее 
время консорциум состоит из 13 высших учебных заведений, 
которые предлагают более 150 учебных программ на всех 
уровнях обучения: бакалавриат, магистратура и докторантура. 
Для иностранных студентов члены консорциума предлагают 
обучение в совершенно разных направлениях, начиная от 
бизнеса, туризма и менеджмента до инженерии и медицины. 
Среди участников круглого стола были представители Рижского 
технического университета, одного из старейших вузов Латвии, 
признанного во всем мире, в котором обучаются 15 тысяч 
студентов в год. Развитие научных исследований в Рижском 
техническом университете основано на активном сотрудничестве 
между университетами и промышленным производством, а также 
на фундаментальных исследованиях вместе с CERN и другими 
всемирными центрами передового опыта. Интернационализация 
за счет увеличения числа иностранных студентов и докторов 
наук является многообещающим способом развития  данного  
университета.

Основными областями исследований являются энергетика, 
информация и связь, материаловедение и химия, безопасность 
и охрана, умные сети. В этом году сотрудничество Рижского 
технического университета с промышленностью и компаниями 
было высоко оценено в престижном международном рейтинге 
«The Times Higher Education World University Rankings 2016-17», где 
в «Industry Income Pillar». РТУ вошел в число 500 лучших мировых 
университетов. В результате переговоров была достигнута 
договоренность о подписании ректорами вузов соглашения_о 
сотрудничестве между РТУ и ЗКГУ в рамках Международной 
образовательной выставки «International Education Fair 2017».

Также в рамках Международной  выставки  19-20 июня  теку-
щего года в Астане состоялся Всемирный конгресс инженеров  и 
ученых WSEC-2017 на тему «Энергия будущего: инновационные  
сценарии и методы их реализации».

Конгресс вошел в десятку самых значимых мероприятий 
«ЭКСПО-2017» и прошел впервые на территории Центральной 
Азии. Организаторами и соорганизаторами конгресса стали  
Министерство образования и науки Республики Казахстан, 
Министерство энергетики РК, Министерство иностранных дел 
РК, Национальная инженерная академия, Казахстанская  нацио-
нальная академия естественных наук, Мировой энергетический 

Совет (МИРЭС), Международное агентство по возобновленным 
источникам энергии (IRENA), Институт наук и технологий MASDAR.

Конгресс прошел по следующим  тематическим блокам:
-Перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 

2050 года.
-Баланс  энергетической трилеммы: безопасность, доступ-

ность и экологическая  устойчивость.
-Тренды развития мировых энергоресурсов и энергетических 

рынков.
-Научное кадровое обеспечение.
От Западно-Казахстанского государственного университета 

имени М.Утемисова на конгресс была представлена работа 
«Ветродвигатель парусного типа» доктора технических наук, про-
фессора Е.С.Айталиева и инженера-конструктора З.Г.Габдуллина, 
которая опубликована в 1-м томе сборника научных работ конгрес-
са (всего опубликовано 4 тома).

В составе делегации Управления культуры города Уральска 
в культурной программе выставки выступил танцевальный ан-
самбль «Арна» нашего университета - лауреат международных 
конкурсов.

Участницы ансамбля выступили с концертом в этноауле рядом 
с комплексом «Байтерек» и приняли участие в большом сводном 
концерте на «Казмедиа».

С 28 июля по 12 августа в составе делегации ремесленников 
Западно-Казахстанской области на выставке свои лучшие работы 
представили посланцы кафедры изобразительного искусства 
и дизайна университета. Выставленные ими работы по коже, 
войлоку, вышивке, этнокостюмам и гобелену,- по словам заведу-
ющей кафедрой Жамили Советовны Кайнбаевой,- вызвали живой 
интерес у многочисленных посетителей павильонов выставки.

По окончании выставки участники  от этой кафедры и хор 
университета под руководством О.А. Бабенко получили благо-
дарственные письма акима ЗКО А.С. Кульгинова.

12 октября т.г. в университете состоялось заседание «круглого 
стола», посвященное участию представителей ЗКГУ в меропри-
ятиях «Экспо-2017».

Участников заседания приветствовал ректор университета, 
академик А.С.Имангалиев. Он отметил непреходящее значение 
международной выставки для укрепления авторитета  Казахстана, 
расширения связей нашей страны с мировым сообществом. 
Руководитель университета поделился личными впечатлени-
ями о пребывании в Астане, посещении павильонов выставки. 
Подчеркнул, что события и материалы выставки - большая старто-
вая площадка для научных изысканий, создания новых проектов, 
проведения многообразной воспитательной работы с молодежью. 
Пожелал плодотворной работы участникам «круглого стола».

Далее на заседании «круглого стола» с докладами «Экспо» 
-путеводитель к будущему»,  «Информация о работах, представ-
ленных на «Экспо-2017», «Пути использоваания материалов 
международной  выставки «Экспо-2017» в учебном процессе», 
«Всемирный конгресс инженеров и ученых» выступили: канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент, зав.кафедрой биологии 
и экологии ЗКГУ Б.С.Альжанова, магистр экономики и бизнеса 
Ш.Е.Айталиев, старший преподаватель кафедры  информатики  
ЗКГУ Г.Г.Мухамбетова, доктор технических наук, профессор, 
старший научный сотрудник института «Рухани жаңғыру» 
Е.С.Айталиев.

Н. КУАНГАЛИЕВ

Латын графикасына көшу туралы менің ойым...
Рухани жаңғыру

2017 жылдың қазан айында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті тарих, 
экономика жəне құқық факультетінің конференция 
залында ғылыми тарих мамандығының 2-курс 
студенттері арасында тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент Байбулсинова Альфия Сабырғалиқызының 
ұйымдастыруымен Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында айтылған біртіндеп 
латын графикасына көшу туралы ойыы талқылауға 
арналған ашық кураторлық сабағы болып өтті.

Шараға топ студенттерінен басқа ҚР тарихы кафедрасының 
жанындағы «Жас ғалым» ғылыми шығармашылық үйірмесінің 
мүшелері жəне факультет деканының орынбасарлары 
С.М.Утешева, М.Ю.Жұмағалиева, ҚР тарихы кафедрасының 
меңгерушісі А.Е.Бижанова, кафедра ұстаздары Б.Н.Бақтығұлова, 
М.Д.Қалменов, Ж.Қ.Мухангалиева, Г.Т.Жалекеновалар қатысты. 
Сонымен бірге, бұл шараның басты қонағы, арнайы шақыртумен 
келген филология ғылымдарының кандидаты, доцент Құспан 
Аронов Ғұмарұлы қатысты. 

Кураторлық сағат ғылыми тарих мамандығының ІІ курс 
студенті Оқасова Аяжанның латын əліпбиіне көшу жөніндегі 
шағын бейнебаянымен ашылды. Бұл шағын роликте əлем 
елдерінің латын қарпіне көшудегі жетістіктері мен қателіктері 
кеңінен баяндалған. Мысалға, тамыры бір Түрік бауырларымыз 
туралы сөз қозғалды. Түркияда жаңа əліпби жобасын енгізудің 
жетістіктері ретінде əкімшілік жүйенің белсенді жұмысын 
айтуға болады. Себебі М.К Ататүріктің саясатымен негізгі 
күш осы əлеуметтік топқа түсті. 1928 жылдың орта шенінде 
қабылданған заң бойынша барлық ісқағаздар мен əкімшілік 
мекемелер 5 айдың ішінде латын графикалы жазуға көшті. 
Кемшіліктері ретінде, ғалымдардың пікірі бойынша халықтың 
талқысына салынбай, психологиялық дайындыққа аз уақыт 
беріп, бірден жаңа жазуды енгізіп жібергенінде деп есептейді. 
Дегенмен, бұны өздері заман өткеннен кейін кемшіліктен гөрі 
көреген саясат жетістігі деп бағалайды. Ал Əзірбайжанға 
келер болсақ , Баку қаласындағы ғалымдармен кездесу 
барысында анықталған ақпараттар бойынша Əзірбайжанда 
латын графикасына көшуге саяси, экономикалық, мəдени, 
лингвистикалық, қоғамдық-əлеуметтік жайттар себеп болған. 
Осы аталғандардың ішінде алғашқысы саяси, одан кейінгі 

кезектегісі экономикалық, тілдік мəселелер болған. Өзбек 
халқының жазу-сызуы үшін қазіргі өзбек тілінің латын əліпбиі 
мен оған көшу кезеңінің артықшылығы мынада: латын 
графикасы өзбек тілінің дыбыстық қорындағы фонемаларды 
белгілеуге негізделген, ал орыс графикалы кирилл жазуы орыс 
тілі сөздеріндегі бөтен фонемаларды да таңбалайтын, латын 
графикасына көшкен кезде түркітілдес басқа халықтар да 
латын əліпбиін қабылдаған болатын. Сондықтан түркі əлеміне 
ортақ жазу ақпарат алмасуға қолайлы болды , экономикасының 
батыстық даму бағытына латын графикалы жазу толық жауап 
берді, жастар мен сауда адамдары латын қаріпін тез үйреніп 
алып, оның таралуын қолдап отырды. Міне, осылайша терезесі 
тең көрші халықтардың тəжірбиелеріне сүйене отырып, жақ-
сысын алып, олардың жіберген қателіктерін қайталамауға 
тырысуымыз қажет деп санаймыз. 

Тəрбие сағаты барысында қатысушы студенттер өз ойларын 
ашық білдіріп отырды. Арнайы шақыртумен келген ғалым 
Аронов Құспан да латын əліпбиінің тиімді үлгісін студенттерге 
көрсетіп, түсіндіріп берді. Сонымен қатар, латын графикасы 
біздің жұртымызға қандай пайда əкеледі деген сұраққа кеңінен 
жауап қайырды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, латын 

əліпбиіне көшер болсақ, қазақ тіліміз халықаралық дəрежеге 
шығып, компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық 
ақпарат кеңістігіне кіруге тиімді жолдар ашылады,  түбі бір 
түркі жұртымен рухани, мəдени, ғылыми, экономикалық қарым-
қатынасты, тығыз байланысты күшейте түсудің бірден-бір жолы 
айықындалады, тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын 
əріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын 
сақтауға мүмкіндік аламыз, басы артық таңбаларға қатысты емес, 
ережелерден арыламыз деген түйін жасалды. 

Жалпы, өткізілген шара барысында талқыланған мəселе 
өзекті əрі өте пайдалы кеңестерге толы болғандығы даусыз. 
Біздер, студенттер, болашақ тарихшы əрі зиялы мамандар 
ретінде елімізде болып жатқан маңызды əлеуметтік жəне 
қоғамдық- саяси мемлекеттік шаралардан сырт қалмай, өз 
ойларымызды жеткізіп, қолдау көрсетіп, демократиялық елдің 
ұландары ретінде  қатысқанымызды маңызды тарихи оқиға 
ретінде бағалаймыз.

                                                            
Сабина КУАНДИХОВА,

Тарих, экономика жəне құқық факультеті, 
ғылыми тарих мамандығының ІІ курс студенті
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Гербарный фонд ЗКГУ им. М.Утемисова
Гербарный фонд ЗКГУ им. М.Утемисова имеет большое научное, историческое и учебно-методическое 

значение. Гербарный фонд формируется с 1934 года и в настоящее время зарегистрирован во Всемирной 
сводке гербариев «Index herbarioram».

Он основан доктором биологических наук, профессором В.В.Ивановым, который бессменно в течение 50 
лет возглавлял кафедру. С первых лет существования кафедры проводились сборы гербарного материала. 
В 1934-36 гг. они охватили  Меловые горы, Трекинско-Рубежинские пески, сельхозопытную станцию. Позже, 
в 1937-40 гг. экскурсии охватывали бассейн реки Деркул, южные отроги Общего Сырта, меловые выходы у 
возвышенностей Ичка и Глазистая. В конце 50-х годов расширилась экспедиционная деятельность кафе-
дры, охватывающая различные ландшафтные районы края. Сборы гербарного материала проводились в 
различных пунктах Бузулукского бора, Общего Сырта, Мугоджар, долины Эмбы, Богдо.

В настоящее время гербарный фонд насчитывает более 1500 видов растений.
Гербарный фонд включает систематические и географические коллекции.
Гербарий кафедры биологии и экологии – база научной работы многих специалистов в области 

биологии не только нашего вуза, но и стран  дальнего и ближнего зарубежья, таких как: Мария-Луиза 
Лопез - профессор, сотрудник Королевского Мадридского ботанического сада (Испания); Гельмут Фрайтак - 
профессор Гетенгенского  университета (Германия); Роберт Шультц -  phD доктор, профессор Национального 
университета штата Айова (США); Сафронова И.Н. - профессор, д.б.н., сотрудник БИН РАН им. В.Л.Комарова 
(г. Санкт-Петербург, РФ), Онипченко В.Г. - профессор, д.б.н., зав. каф. геоботаники МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Клюйков Е.В. - ведущий научный сотрудник Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова и др. 

С широким развитием современных методов  исследований гербарий всегда сохраняет свою актуальность, 
поскольку гербарный образец – это документ природы, который не могут заменить фотографии и рисунки, 
и их ценность при правильном хранении возрастает.

Гербарный фонд Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Утемисова был основан в 1937 году при 
кафедре ботаники естественно-географического факультета   
доктором биологических наук, профессором В.В. Ивановым. 
Он включает в себя систематический и районный гербарий 
1594 видов растений на 30000 гербарных листах.

Систематический гербарий организован по системе Энглера, 
в секции, состоящей из ячеек, располагается определенное 
семейство,  в ячейках находятся виды, относящиеся к данному 
семейству. Районный гербарий включает в себя гербарные 
образцы дикорастущих и культурных видов растений из 558 
географических пунктов, собранных в период с 1937 по 1990 гг. 
профессорско-преподавательским составом, сотрудниками 
кафедры и студентами во время многочисленных научных 
экспедиций и дальних комплексных полевых практик 
(В.Х .Урожок , О.Т.Кольченко, О.В.Фокина, Е.А .Агелеуов, 
П.Г.Пугачев, А.З.Петренко, М.М.Фартушина, Г.М.Мулдашева, 
Л.М.Позднякова, А.Ю.Богданов, А.Т.Шуйншалиев, Т.Е. Дарбаева 
и др.). В годы войны часть гербарных образцов была утеряна.

Длительное время работами по научной обработке 
гербарной коллекции руководил к.б.н., доцент А.З.Петренко. 
В последние годы наиболее крупные ботанические сборы 
были сделаны д.б.н., профессором Т.Е.Дарбаевой, доцентами 
и преподавателями Г.С.Кайсагалиевой, А.У.Утаубаевой, Е.Х. 
Мендыбаевым, Б.Б.Сарсеновой, Ф.Г.Гимадиевой, Н.О.Кин, 
Д.Т.Утеулиевой.

Наиболее полно в гербарии представлены образцы 
видов растений, собранные в Северном Прикаспии в 
пределах Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской 
и Мангышлакской областей, а также юго-восточного ре-
гиона Российской Федерации (Самарская, Саратовская, 
Оренбургская, Астраханская, Волгоградская области). 
Гербарий характеризуется географической специализаци-
ей, отражая флору различных растительных зон Северного 
Прикаспия и ограничивается сосудистыми растениями, среди 
которых есть как культивируемые, так и дикорастущие виды.  

Материалы гербария послужили основой для создания 
определителей растений, необходимых как специалистам в 
области биологии, так и студентам, магистрантам, школьникам 
во время освоения учебных курсов анатомии и морфологии 
растений, систематики растений, ботаники и др. 

Гербарий – это не просто коллекция растений. Ценность 
гербарного листа с каждым годом возрастает: зачастую он 
становится единственным источником, благодаря которому 
с помощью современных технологий можно вырастить 
живые растения вида, утерянного в естественных условиях 
произрастаний.  Наш гербарий зарегистрирован во всемирной 
сводке гербариев «Index herbarioram» под акронимом PPIU. Во 
всемирную сводку гербариев включены 5 гербарных фондов 
из Казахстана.

Гербарные  коллекции  представляют  собой  один 
из важнейших инструментов изучения биологического 
разнообразия растительного мира. Нахождение любого 
организма  во  времени  и  в  пространстве  достоверно 
подтверждается только гербарным образцом, помещенным в 
коллекции, которые являются доступными  для специалистов 
в области биологии.

Особенностью  гербарных  коллекций  является  их 
общедоступность для исследователей всех стран. Любой 
образец в любом гербарии мира после поступления в основной 
фонд может быть затребован для изучения (с отсылкой, в том 
числе и в другие страны) любым научным учреждением мира. 

Гербарные образцы – это сохраняющиеся на вечные 
времена документы для справок, сравнения, обследования, 
переходящие от одного поколения ботаников к другому. В них 

аккумулирован огромный труд многих 
поколений профессиональных ученых 
и любителей природы, сборы которых 
привели к созданию коллекций , 
зафиксирована  малозаметная , 
но  к ропотливая  и  трудоемкая 
деятельность работников гербариев 
и  специалистов - систематиков , 
бережно сохранявших накопленные 
ма т е р и а лы  и  п р о д о л ж а вши х 
и х  н а у ч н у ю  о б р а б о т к у .  Э т о 
документальные  свидетельства 
длительного пути развития ряда 
областей ботаники, необходимые и 
ценнейшие источники разнообразной 
информации для ученых, морально 
не стареющие научные сокровища.

Для сохранения уникального 
наследия профессора В.В.Иванова, 
по заданию ректора университета, 
академика А.С.Имангалиева, ученые 
и сотрудники кафедры биологии 
и  э коло г ии  под  ру ководс твом 
до к тора  биоло г и ч е с к и х  нау к , 
п р о ф е с с о р а  Т .Е . Д а р б а е в о й 
совместно с сотрудниками центра 
и нформацион ных  т ех н ол о г и й 
разработали электронный гербарий. 
На главной странице представлена 
информация по истории образования, 
этапам формирования и значения 
гербарного  фонда ,  размещены 
ф о т о м а т е р и а л ы  г е р б а р и я , 
профессора В.В.Иванова, полевой 
практики 1950-х годов, работы с гербарием в 2000 г. и 2017 г. 
Основное содержание составляет Каталог, включающий 
наименование вида растения, отдела, класса, порядка и 
семейства. В каждой ячейке представлена систематика 
вида растения, морфологическое описание, характеристика, 

ареал распространения, практическое значение и отдельные 
фотографии гербарного листа, вегетативных и генеративных 
органов растений.  

Г.С. КАЙСАГАЛИЕВА, 
Декан естественно-географического факультета, к.б.н.                                                                     

ТИІМДІ 
СЕМИНАР
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да 2017 жылдың 6-10 қараша 

аралығында халықаралық эксперт Хитрюк Вера Валерьевна 
«Инклюзивті білім беру» тақырыбында оқыту семинар-
тренингін өткізді. 

В.Хитрюк Максим Танк атындағы Беларус педагогикалық мемлекеттік 
университеті, Инклюзивті білім беру институтының директоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор семинар-тренингке қатысқан 
университеттің педагогикалық мамандықтарында оқитын 3-4 курс 
студенттері мен оқытушыларына инклюзивті білім ортасын құрудың 
принциптерін, ерекше қажеттіліктері бар балаларға оқу материалын 
бейімдеу жолдарын, ата-аналармен жұмыс түрлерін практикалық сипатта 
көрсетті. 

Семинар-тренинг менеджмент жəне кадрларды даярлау сала-
сындағы үздік халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық 
мамандықтар бойынша отандық жəне шетелдік мамандардың оқытуын 
ұйымдастыру мақсатында өтті. Семинар аясында «Инклюзивті білім беру: 
білімге ерекше қажеттіліктер – арнайы жағдайлар» атты шеберлік-сынып 
өтті. 

Ұйымдастырушылар: М.Өтемісов атындағы БҚМУ, педагогика факуль-
теті, «Назарбаев Университеті» ДББҰ, «Nazarbayev University Graduate 
School of Education» ЖМ.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІНІҢ 
ГЕОГРАФИЯСЫ - ҚОҒАМНЫҢ 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫНЫҢ ФАКТОРЫ
Ұшса құстың қанаты, жүгірсе аңның тұяғы талатын кең 

байтақ жеріміз киелі жерлерге толы. Ата-бабаларымыз 
ұрпағына аманаттап кеткен ұлы даламыздың рухани-мəдени 
үлгілерін, тарихи-мəдени құндылықтарын ескермеу ессіздік 
болар еді. Осындай киелі жерлерімізді  қадірлеу, қастерлеу - 
ежелден жалғасып келе жатқан қанға сіңген дəстүріміз.

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында жалпыұлттық қасиетті 
орындар ұғымының маңыздылығын атап өтті. «Қазақстанның 
қасиетті жерлерінің мəдени-географиялық белдеуі - неше 
ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, 
аман алып шығатын символдық қалқанымыз əрі ұлттық 
мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол - ұлттық бірегейлік 
негіздерінің басты элементтерінің бірі»,-деді Елбасы. 
Мақалада атап өткендей, расында да , халқымыздың 
тарихында осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің 
біртұтас желісі бұрын-соңды жасалған емес. Бұл идеяның 
түпкі төркіні Алтайдан Арқаға дейін созылып жатқан ұлан-
асыр жеріміздегі киелі мекендерді, қасиетті орындарды 
өзара сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен 
ретінде қалыптастыруды көздейтіні анық.  Қазақстанның киелі 
жерлерінің картасын жасау, оның бірнеше томнан тұратын 
энциклопедиялық жинағын шығару мемлекетімізді мəңгілік 
елге айналдыратын алғышарттардың бірі болмақ.

Киелі объектілердің қатарына археологиялық жəне 
архитектуралық ескерткіштер, ерекше құрметтелетін діни 
объектілер, сонымен қатар тарихи тұлғалармен, саяси оқиғалармен 
байланысты киелі жерлер жатқызылады. Бағдарламаға сəйкес 
ғылыми зерттеу жұмыстары мен экспедицияларды Оңтүстік, 
Солтүстік, Шығыс, Батыс, Орталық жəне Оңтүстік-Шығыс 
Қазақстан секілді алты бағытта жүргізу көзделген. Ал бұл 
қолға алған істі жүзеге асыру үшін археологтар, тарихшылар, 
этнографтар, өлкетанушылар, музей-қорықтар мен тарихи-
өлкетану музейлерінің басшылары  жұмылдырылған.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасын əзірлеуді тапсыра отырып, өз мақаласында 
идеяның түпкі мақсатын: «Мəселе еліміздегі ескерткіштерді, 
ғимараттар мен көне қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ. 
Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жəдігерлер кешенін, Қожа 
Ахмет Яссауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет 
ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі 
мекендерін жəне басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, 
ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. 
Мұның бəрі тұтаса келгенде халқымыздың ұлттық бірегейлігінің 
мызғымас негізін құрайды», - деп атап көрсетті. Бұл айтылған 
сөздерден-ақ жобаның қаншалықты ауқымды екенін, атқаратын 
рөлі мен маңызының қандай екенін көруімізге болады. 

Отандық туризмді, оның туристік маршруттарын дамытуды 

басты негіз санайтын киелі жерлердің картасын жасау қазіргі 
уақыттағы негізгі міндеттердің бірі. Жоба барысында арнайы 
критерийлерге сəйкесті таңдап алынған нысандардың өзін 
макросокралды жəне микросокралды деп бөліп қарастыру 
көзделген.

Бұл бағдарлама - 2017-2021 жылдарға арналған жалпыұлттық 
маңызды жоба. Соған сəйкесті əр жыл сайын бір-бір томнан 
энциклопедия шығарылу мақсат тұтылған. Биылғы жылғы шыға-
рылатын том Астана қаласы, Ақмола мен Алматы облысына 
арналмақ. Осы жылдың аяғына дейін қасиетті жерлер туралы  
кітаптар мен басылым беттерінен бөлек, роликтер таратылмақ. 
Аңыздардың сырларына терең үңіле отырып, ол жер несімен 
қасиетті немесе несімен ерекшеленеді деген сұрақтарға толықтай 
жауап береді. Бүгінгі күнге дейін елімізде жалпыұлттық деңгейдегі 
100 жəне жергілікті маңызы бар 500 киелі орын таңдалынып алы-
нып, арнайы тізім жобасына енгізілген.

Киелі нысандар картасына барлық мультимедиялық қосым-
шалар арқылы виртуалды түрде қосылуға болады, нысандардың 
координаттары GPS навигациялық құралдары арқылы анықтала-
ды, бұдан өзге, карта Google іздеу жүйесінде қолжетімді болады.  
Интернеттен кез келген уақытта кіріп, өңірлердің қандай тарихы 
бар, оған қалай немесе қандай туристік фирма бара алады, оның 
қызмет құны қанша деген сауалдарға жауап береді. Барлық ға-
ламтор жүйесін қолданушыларға ыңғайлы болу үшін «іздеу» қыз-
метінің бірнеше түрлері қарастырылған. Сондай-ақ Қазақстанның 
киелі жерлері картасының альбомы жəне электронды форматы, 
мобильді қосымшалар ұсынылмақ.

Жоба бойынша тізімге «ерекше қорғалатын табиғи мұра 
ескерткіштері» санаты бойынша 9 орын, «археологиялық 
жəне архитектуралық ескерткіштер» бойынша 11 орын, «ірі 
ортағасырлық қалалық орталықтар жəне Қазақ хандығының 
астаналары» санатымен 13 орын, «діни жəне ғибадат орындары» 
болып табылатын Қазақстанның 32 орны, тарихи тұлғаларға 
қатысты киелі 20 орын, саяси, тарихи оқиғаларға байланысты 15 
орын «Қазақстанның киелі орындарының географиясы» тізіміне 
енуге лайық деп танылды. 

Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Батыс Қазақстан облысында «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы бойынша 6 нысан енгізу көзделуде. Олар: 
1) Ортағасырлық Жайық қалашығы; 2) Бөкей ордасы тарихи-музей 
кешені; 3) Теректі ауданындағы Тақсай қорған кешені; 4) Батыс 
Қазақстан өңірінде «Дəдем ата» деген атпен əйгілі Жұмағазы 
хазірет зираты; 5) Белгілі ақын, ойшыл-ағартушы, Алаш қайраткері 
Ғұмар Қараш зираты; 6) Алашорда үкіметінің батыс қанаты - 
Күнбатыс Алашордасының орталығы болған Жымпиты ауылында 
Алаш тарихымен байланысты бірнеше ғимарат. 

Елбасы мақаласында: «Біз тарихымызда осынау көркем, 
рухани, қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын-соңды 

жасаған емеспіз»,-деп атап көрсетілгендей, «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» - алғаш рет қолға алынып 
отырған ауқымды жоба. Сондықтан сындарлы тарихы сонау 
ғасырлардан бастау алатын халқымыздың бəріне ортақ тарихи-
мəдени орындарын, олардың  құндылығын насихаттау, қасиетті 
жерлеріміздің біртұтас желісін жасау біз үшін де, өсіп келе жатқан 
өскелең ұрпақ үшін де қашан да маңызды боп қала бермек. 
Болашақ ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіре  
отырып, мақтаныш сезімдерін ұялату  басты міндетіміз. Алдағы 
уақытта туған жерімізге деген, ондағы қасиетті орындарға деген 
тағзым, оларды қастерлеу, қадірлеуді негізгі мақсат тұтқан бұл 
бағдарлама барысында тарихи ескерткіштер жөндеуден өткізіліп, 
халықтың тағзым ететін, отандық жəне шетелдік туристердің 
жиі келетін, қазақтың тамыры тереңге жайылған тарихынан сыр 
шертетін киелі орындарға айналмақ.

Айсана МАХМУДОВА,
география мамандығының 4-курс студенті

Елбасының мақаласындағы ХХІ ғасырдағы қазақ ұлттық санасы туралы толғамдары халықты 
жаңа дəуірге қадам басуға жетелейді. Қазіргі дамыған қоғамның өмір сүру ұстанымдарының жағымды 
жақтарын бойға сіңіруіміз керек. Елбасымыз бұл ретте, тұтас қоғамның жəне əрбір қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өткен: Бəсекелік қабілет, прагматизм, Ұлттық бірегейлікті 
сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық  дамуы, сананың 

ашықтығы. Сонымен қатар, таяу  жылдардағы міндеттерімізге де тоқталған.

ҰЛТТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДЫ 
ІСКЕ АСЫРУҒА ҚАТЫСТЫ ҰСЫНЫСТАР
Елбасымыздың жаңғыруы өскелең ұрпақтың болашақта 

дамуына аса зор мүмкіндік береді. Сондықтан заман талаптарына 
сай өмір сүріп жүрген жастардың түйсігіне сіңдіру мақсатында 
Елбасының аталған мақаласының іс жүзінде жүзеге асырылуына 
қолдау көрсетіп, күш-жігер салуға ықпал ету үшін насихаттау 
міндетті.

Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың 
шаңына көміліп қала береді. Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында айтылған осындай кестелі сөз, 
кесек ойлар кешелі бері ел аузында жүр. Бұл еңбегінде Нұрсұлтан 
Назарбаев елес идеологияларға ермей, заманға сай амал етуге 
үндейді. Таяу онжылдықтың ұраны реализм мен прагматизм болуы 
керек дегенді меңзейді. 

Білім – бүгінгінің басты қажеттілігі. Дүниетанымы кең адам ғана 
бəсекеге төтеп береді деген сөз. Қазақстан жастарын əуелі білімге 
құштар болуға үндеудің сыры осында. «Біз білімге бөлінетін бюджет 
шығыстарының үлесі жөнінен əлемдегі ең алдыңғы қатарлы 
елдердің санатына қосылып отырмыз. Табысты болудың ең іргелі, 
басты факторы білім екенін əркім терең түсінуі керек. Жастарымыз 
басымдық беретін межелердің қатарында білім əрдайым бірінші 
орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді».

Осы ойларды негізге ала отырып, Елбасы жариялаған 
қоғамның рухани жаңғыруы үрдісін іске асыруға қатысты бірқатар 
ұсыныстар беруді жөн санаймыз.

Қоғамның  рухани  жаңғыруы  үрд іс ін  і с ке  асыратын 
институционалдық құрылымдар мен қаржыландыру көздерін 
бекітетін арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдау қажет.

Қоғамның рухани жаңғыруы үрдісін іске асыратын заңды 
тетіктерді бекіту қажет, яғни кодекстерге өзгерістер енгізу. Мысалы, 
моральдық азғындау үшін əкімшілік жəне т.б. жауапқа тарту.

БАҚ беттерінде, телеарналарда, ғаламторда ұлттық 
құндылықтарды əзілге айналдыруды, ұлтты жасырын кемсітуді 
тоқтату қажет. Мысалы, КТК телеарнасындағы «Наша казаша» 
сияқты əзіл-сықақ бағдарламаларда қазақтар ақымақтар 
ретінде көрінеді. Сонымен қатар, телеарналарда көрсетілетін 
басқа елдерге тəн адами қатынастар мен отбасылық жəне т.б. 
құндылықтарды насихаттайтын телехикаяларды (телесериал) 
тоқтату қажет.

Мектепте бастауыш сыныптан бастап ЖОО дейінгі аралықта, 

дəстүрлі рухани құндылықтар туралы білім беретін арнайы пəн 
енгізу қажет. Пəн адал, таза, мөлдір ғылыми сұрыптаудан өтуі тиіс. 
Пəнді дайындаушыларды формалды ғылыми атағымен таңдамау 
қажет. Ғылыми атағы жоқ болса да, өз ісінде өте білікті мамандарды 
тарту қажет.

Ұлт өміріндегі Ұлы оқиғаларды насихаттайтын көркем 
безендірілген көпшілік журнал шығару қажет. Мысалы, 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс, «Алаш» қозғалысы, қазақ қайраткерлері 
туралы жеңіл, түсінікті тілмен жазылған мəліметтер көпшілікке 
жеткізілуі тиіс. Ресейде шығарылатын «Загадки истории» 
журналының форматын алуға болады.

Отбасылық құндылықтар мемлекет көлемінде мақсатты 
насихатталуы тиіс. Себебі, Қазақстанда отбасының бұзылуы қауіпті 
шекке жетуде. Тарихтағы Ұлы əйелдер Томирис, Бопай батыр, 
Мəншүк пен Əлия жəне т.б. мысалында қазақ əйелдерін тəрбиелеу 
қажет. Ер адамдар құқығын қорғауды мемлекеттік дəрежеге көтеру 
қажет. Көптеген жақсы ер азаматтар отбасының бұзылуының, 
содан шығатын материалдық зардап шегу мен психологиялық 
қысым себебінен (сот кеңес дəуірінен қалған дəстүрлі түрде əйел 
құқығын қорғауды бірінші кезекке қояды), рухани азғындап кетуде 
немесе қылмысқа баруда.

Орта жəне шағын кəсіпкерлікті тəртіпке келтіру қажет. 
Адамдарды рухани аздыру жолымен пайда табатын кəсіпкерлік 
нысандар, еліміздің рухани қауіпсіздігіне нұқсан келтіруде. Түнгі 
клубтар еліміздің болашағы жастарды аздыруда, соның кесірінен 
отбасы мен оқу орындары беретін тəрбие нəтижесіз қалуда. 
Жалпы, арсыздыққа тəрбиелейтін ойын-сауық орындарының 
кəсібіне заңмен тыйым салу керек.

Қазіргі уақыттағы билік басындағы лауазымды тұлғалар мен 
дінбасылардың жеке, отбасылық өмірлері халыққа үлгі болуы 
тиіс. Олар өздерінің өнегелі өмірлері, тату-тəтті отбасы туралы 
халыққа жариялап отырулары тиіс. Мысалы, қазақ хандары, 
билері, əулиелері өздерінің жеке басының жоғары адамгершілік 
құндылықтарымен халыққа үлгі болған. Əкім немесе имам 
кəсіпкерлік пайдақорлықпен ашық айналысатын болса, олардың 
балалары халық алдында ойларына келгенін жасап, заңды 
бұзатын болса, қарапайым халықтан рухани жаңғыруды талап ету 
екіжүзділік болады. 

Т.Т. ШАЙХИЕВ,
 ДТ жəне ƏСП кафедрасының аға оқытушысы 

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру

Óàқûòқà áàғûòòàëғàí áåòáұðûñ
(Болашақ əліпби туралы толқыныс)

 
Ауқымды  қо ғамдық  талқылау 

т у д ы р ғ а н  ұ л т  к ө ш б а с ш ы с ы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы бүгінгі қоғам 
дамуын салмақтай отырып, болашаққа 
қандай жаңалықпен,сапамен жəне 
дайындықпен келуіміз қажеттіліг ін 
талдап көрсеткен келелі құжат болып 
отыр.Елбасының болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру мақаласындағы кіріспе 
бөлімінен бастап талдау жасайтын 
болсақ ,дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу деген ойы 2012 жылы көпшілік 

назарына ұсынылған «Қазақстан 2050» стратегиясында  
жарияланған болатын.Өз сөзінде рухани жаңғыру тек бүгін 
басталған жұмыс еместігін мəлімдеді.Бəрімізге белгілі 2004 
жылы «Мəдени мұра» бағдарламасы қабылданып, тарих пен 
мəдениеттің 51 ескерткіші қайта жаңғырып, Қазақстан аумағына 
39 қалашық,қоныс, тұрақ, обалар,Қазақстан тарихы бойынша 
5000-ға жуық қолжазбалар жарық көріп,тың деректер зерттеліп, 
ғылыми айналымға енгізілді.

Мақаладағы басты өзекті мəселе болып отырған,қазақ 
əліпбиін латын қарпіне көшіру.Біз ел болып етек жиғаннан бері, 
біртұтас территорияны мекендейтін ұлт болған жоқпыз.Оның 
себебі талай ғасырды алға тастаған жоңғар шапқыншылығы, 
киерге киім, ішерге ас таппай қырылған қараша халықтың 
ашаршылығы, Голощекиннің «Ауылды кеңестендіру» деген 
ұранымен жаппай ұжымдастыруы, қазақ ұлтшылдарының көзін 
жойған репресия,бозбала шағында елін қорғауға аттандырған 
Ұлы Отан соғысы, ІІ ғасырға жуық Ресей отаршылдарының 
қарамағында болып,сайып келгенде ұлтымыз жапа шегіп, 
бүгінгі көз ілеспес нарықтық заманда халқымыздың тілдік 
құрамын,таза дінін, ата дəстүр салтын бірқалыпқа келтіру 
қиынның-қиыны болып отыр.Өз кезегінде төл əліпбиіміздің 
даму тарихына тоқталатын болсақ, Қазақстан жерін жайлаған 
көне ғұн, сақ тайпалары (б.з.б. 5 – 4 ғ.) пайдаланған көне (“Есік 
жазуы”) жазу сол тайпаларға тəн мəдениеттің (жазуының да) 
тарихи мұрагері – қазақ халқының негізін құраушы үйсін, қаңлы, 
қыпшақ, т.б. тайпалардың ең көне жазуы болып саналады. 
Көне замандағы қазақ ру-тайпаларының түркі дүниесіне ортақ 
Орхон-Енисей, Талас ескерткіштеріне негіз болған “руна” жазуы 
(5 – 12 ғ.), көне ұйғыр жазуы, 8 ғ-дан бастап күні бүгінге дейін 
қолданылып келе жатқан араб жазуы, Қытай қазақтары ағарту 
жүйесінде бір кездерде (1929 – 40 жылдары; 1960–1970 жыл-
дары) қолданыста болған латын жазуы, кириллица жазуы (1940 
жылдан кейін) – осылардың бəрі Қазақ жазуының негізі болып 
саналады. Араб графикасына негізделген қазақ əліпбиін кезінде 
А.Байтұрсынұлы реттеп, тіл ерекшеліктеріне сай жетілдірді. Ол 
30-шы жылдарға дейін “төте жазу” деген атпен қолданылып 
келді. Бұл жазудың емлесі морфологиялық дəстүрлі шарттарға 
негізделген. 1940 жылы орыс графикасы негізінде қалыптасқан 
қазақ əліпбиі мен орфографиялық емлесіне əр кезде (1957 жыл, 
1970 жыл), əртүрлі өзгерістер енгізілді.Ал,біз келер жылдар 
еншісінде жаппай латын қарпіне көшу нұсқасын дайындап 
отырмыз.Қазақстанда қазақтың саны 70 пайыздан асты. Ұлт 
болып, ұлттық мүддені қорғаудың басты тетігі – латын əліпбиіне 
көшу. Сонда саяси жағынан да, рухани құндылық жөнінде де 
өзіміздің тəуелсіздігімізді көрсете аламыз. Əрине, қарама-
қайшы пікірлердің болуы заңдылық. Қиындықтар болады. Бірақ 
«шешінген судан тайынбас». Қазақстан жаңғырудың, ұлттық 
болмысын қалпына келтірудің алдында тұр.

Тағы бір төл жазудың жақсы жағын саралайтын болсақ, 
«Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы» жоғарыдан ешқандай 
жарлық та, қаулы да күтпей латын жазуын біраз уақыттан 
бері пайдаланып келеді.Мысалы,Елбасының жыл сайынғы 
Жолдауындағы қазақша мəтінді латын жазуына аударып жарыққа 
шығарып,шетелдегі ағайындарға тұрақты түрде таратады. 
Өзбекстан, Түркіменстан, Моңғолия, Түркия елдерінде латын тілін 
күнделікті тұрмыста қолданатын болғандықтан,бізде де латын 
тілі болған жағдайда шетелдегі қандастарымыздың елге қоныс 
аударуы барынша қолайлы болатын еді. Екіншіден, латын жазуы 
жер шарының кез-келген шалғай түкпірінде жүрген қазақтардың 
бір-бірімен қазақ тілде тікелей байланыс жасауына,ақпарат 
алмасуына,атажұрттың жаңалықтарынан күн сайын хабардар 
болып,ана тілін меңгеруіне,қазақтық қалпын сақтап,дамыта 
беруіне үлкен ықпал жасайтыны белгілі.

Қорыта келгенде айтарым, Елбасы шындап кірісіп, біраз 
тəжірибені ескеріп, əлемдегі жағдайды қаперге алып, бізді 
осындай қадамға алып келді.Ел болып осы үңдеуді жақсы 
жағынан бағалап,қолдау көрсетіп,ұйымшылдық танытуымыз 
қажет.Дарабоз жазушы Қабдеш Жұмаділов айтқандай: 
«Оқылатын кітап қай əліпбимен жазылса да, оқылады.
Оқылмайтын кітап қалай жазсаң да, оқылмайды» деген пікіріне 
қосыламын.

Анатолий Райымбек Қайратұлы,
Жаратылыстану-география факультеті 

«Биология» мамандығының І курс студенті 
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Содержательно и красочно отметили студенты, преподаватели и гости 19-20 октября 2017 
года 85-летний юбилей одного из старейших вузов Казахстана и первого учебного заведения 
региона-Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова. Событие стало 
не только праздником целой плеяды педагогов, ученых и студентов, но и выпускников вуза 
разных лет- а это более 80 тысяч высококвалифицированных специалистов, внесших свой 
значительный вклад в развитие не только Приуралья, но и всей страны.

Посетив музей вуза, выставку научной библиотеки, 
презентации фонда редких книг, института полиязычия, Центра 
обслуживания студентов, уникального цифрового гербарного 
фонда естественно-географического факультета, основы 
которого были заложены в 30-х годах прошлого столетья 
легендарным профессором В.В.Ивановым, приняв участие в 
комплексе мероприятий в рамках юбилея, гости убедились 
в том, что ЗКГУ сегодня - крупный научно-образовательный, 
информационно-методический и культурный центр, успешно 
реализующий  основные  профессиональные образовательные 
программы.

С интересом были восприняты гостями и последние 
разработки вуза в области  робототехники и информационных 
технологий. И это естественно- студенты университета-
постоянные лидеры Республиканских предметных олимпиад  
физико-математического цикла. Гордость вуза - студенты, 
победители Азиатских и Республиканских соревнований, 
призеры чемпионатов мира и Олимпийских Игр.

Ключевым мероприятием праздничной программы стала  
Международная научно-практическая конференция на тему 
«Наука и образование в глобальном мире», в пленарном и  6 
секционных заседаниях которого приняли участие ученые 
университета и ряда учебных заведений Казахстана и России, 
зарубежные гости.

Юбилейные мероприятия дали коллективу  новый импульс  
и возможность соразмерить достигнутое с предстоящими 
задачами, вытекающими из программной статьи Президента 
страны Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», определившей качественное 
образование основой инновационного развития Казахстана.

Собкорр

Почтенный возраст 
УНИВЕРСИТЕТА
Поздравить университет приехали и зарубежные гости - представители высших учебных заведений из Саудовской Аравии, 

Соединенных Штатов Америки,  Южной Кореи, Польши, Канады, Российской Федерации, с которыми ЗКГУ тесно контактирует в 
рамках Программы академической мобильности.

20 октября т.г. в офисе Западно-Казахстанского областного филиа-
ла  Союза работодателей и предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» состоялся выездной семинар по теме «Школа социальной 
журналистики», организованный Центром по исследованию и развитию 
Фонда «Chanqelab» города Алматы и сотрудниками газеты «Регион-Азия». 
Участниками семинара стали работники редакций областных и городских 
газет, студий телевидения и радио, представители общественных органи-
заций, малого и среднего бизнеса.

Они прослушали содержательные лекции по приоритетным направлениям социальной 
журналистики, приняли участие в диспуте и деловых играх, защищали свои проекты и 
готовили блиц-интервью по заданным организаторами семинара темам. Успешно прой-
дя  все испытания, обладателями свидетельств сертифицированных тренеров в сфере 
социальной журналистики  стали студентки филологического факультета Аселханым  
Гайнетден и  Еркеназ Калижан (2 курс,фил.23), Балдырган Агатаева и  Сымбат Рысбай 
(4 курс, гр.02402). Все девчата активно сочетают хорошую учебу  с пробой пера в средствах 
массовой информации.

Собкорр

Полезный семинарПолезный семинар
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Ұстазы жақсының - ұстамы жақсы

Знай наших! 
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Недавно завершились Республиканские соревнования по сдаче Президентских тестов, на которых блестя-
ще выступил в своей возрастной группе, кандидат биологических наук, доцент педагогического факультета 
Западно-Казахстанского государстенного университета им. М.Утемисова Владимир Леонидович Мельников. 
Он занял первое место в прыжках в длину с места, силовой гимнастике, второе место в метании гранаты, 
стрельбе из пневматического оружия и третье место в плавании. Программа включала еще и кросс. Набрав 
максимальное количество баллов в многоборье, Владимир Леонидович в третий раз стал абсолютным 
чемпионом, завоевав Золотой значок Президентского уровня подготовки. 

Так получилось, что с ним мы знакомы с 1969 года. Впервые встретились мы на баскетбольной площад-
ке, в одном из матчей юношеской Спартакиады области. Я играл за сборную команду Жаныбекского райо-
на, а тогда еще Володя Мельников за сборную г. Уральска. И вот встреча - через 48 лет. Сейчас Владимир 
Леонидович - известный ученый, педагог, наставник и по-прежнему дружен со спортом. Это интервью мы 
записали сразу после его возвращения с соревнований.

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Какими видами спорта Вы занимались в 

детстве?
Физическая культура и спорт – должны сопро-

вождать человека от рождения и до смерти. Я не 
буду приводить изречения известных людей, как 
древности, так и современников относительно 
их значимости. Я не могу утверждать, что было 
определяющим: среда, родители или еще что-то, 
но физическая культура и спорт сопровождали 
меня с детства. Насколько я помню, первое мое 
участие в соревнованиях произошло в три года. 
На площади Ленина (место расположения об-
ластного акимата) проходили соревнования по 
велоспорту среди детей, воспитанников детских 
садов, по гонкам на трехколесных велосипедах. 
Зрителей, кстати было больше, чем  нынче на мат-
чах футбольного клуба «Акжайык». К сожалению, 
я не попал в призеры, поскольку слетела цепь с 
моего велосипеда и закончилось для меня это 
печально. Но дух соперничества вселился в меня 
и, уже занимаясь различными видами, а их было 
достаточно (гребля, гимнастика, легкая атлетика, 
волейбол, баскетбол, футбол) способствовал 
формированию характера.

Кумиры в спорте, науке, литературе?
В каждой сфере человеческой деятельности 

есть выдающиеся люди и, к счастью, их немало. Поэтому выде-
лить кого-то одного сложно. Я могу привести лишь некоторых 
из них: Лев Иванович Яшин,  Антон Павлович Чехов, Иван 
Петрович Павлов.

Как спорт помогает в науке?
Если серьезно заниматься спортом или наукой, то это тя-

желое испытание. Совмещать эти две сферы деятельности, с 
одной стороны сложно, а с другой легко. В чем противоречие 
этого выражения? Есть понятие спорт профессиональный и 
любительский. Профессиональным спортсменом считается 
тот, у кого это основной вид работы. То же самое касается и 
науки. Истинным ученым считается тот, у кого это основной 
вид деятельности. Я же считаю себя любителем. Поэтому 
занимаясь спортом, настолько устаешь, что переключаясь 
на науку, обеспечиваешь себе отдых (ведь отдых - это смена 
деятельности). Такой же эффект действует и в обратном на-
правлении. В профессиональном спорте и профессиональной 
науке это невозможно.

О Вашем научном пути.
Наукой я стал заниматься еще в школе. Мне хорошо да-

вались естественные науки, и это заметила учитель химии 
Семиколенова Лидия Семеновна. Она предложила мне посе-
щать школьный кружок, и с этого начались мои первые шаги в 
науке. Потом учеба в уральском педагогическом институте 
им. А.С. Пушкина, где моим научным руководителем был доцент 
Виталий Григорьевич Грибан. Под его руководством я подгото-
вил дипломную работу, участвовал в научных конференциях.

Хорошую научную школу я прошел обучаясь в аспи-
рантуре Института физиологии Академии наук КазССР. 
Работая в лаборатории биоэлектроники над диссертацией 
«Электрофизиологическая характеристика механо-темпе-
ратурных рецепторов кожи» мне удалось познать уровень 
современной науки. В чем это выражалось? Применение нами 
метода микроэлектродной методики, дающего  возможность от-
водить биопотенциалы от отдельного нейрона.  Использование 
результатов наших исследований в космической отрасли. 
Приглашение на съезды физиологов выступить с докладами  

о проведенных исследованиях. Беседы со светилами мировой 
науки. Эту часть своего научного пути я связываю с моим науч-
ным руководителем Клейнбок Игорем Яковлевичем - доктором 
медицинских наук, профессором, а также научным консультан-
том Лебедевым Валерием Павловичем - доктором  медицинских 
наук, профессором, лауреатом Государственной премии СССР, 
заслуженным деятелем науки РФ.

Что по душе в сегодняшней организации спорта, а что 
нет?

Вопрос, конечно, серьезный и отвечать на него я буду се-
рьезно. По душе то, что принимаются нормативно-правовые 
акты в сфере физической культуры и спорта, которые соответ-
ствуют устремлению государства войти в тридцатку развитых 
стран мира к 2050 году. А вот реализация их на низком уровне. 
Хотите пример, пожалуйста. Согласно СНиП РК 3.01-01-2008 
на 10000 населения положено 250 кв. метров плавательных 
бассейнов. В г. Уральске порядка 300000 жителей. Исходя 
из этого, должно быть построено в городе 7500 кв. метров 

плавательных бассейнов. Площадь одного пла-
вательного бассейна порядка 350 кв. метров. То 
есть получается порядка 20 бассейнов с длиной 
дорожек 25 метров. А теперь посчитайте, сколько 
бассейнов в городе Уральск. Я уже не говорю об 
их отсутствии в районах области.

Несколько слов о  Вашей семье
Что касается семьи, то моя супруга Татьяна 

Александровна работает в том же вузе, что и я 
доцентом на кафедре географии. У нас две до-
чери Мария и Анастасия. Обе закончили высшие 
учебные заведения в г. Санкт-Петербург. Одна по 
программе «Социология», другая «Туризм и го-
стиничное хозяйство». В настоящее время Мария 
работает в российско-американской компании 
«Nielsen» в должности менеджера контроля каче-
ства.   Младшая дочь Анастасия после окончания 
испанского филиала швейцарской школы менед-
жеров La Roche работает в должности супервайзе-
ра отдела бронирования в Seaham Hall Hotel города 
Сандерленд (Великобритания).

Особо запомнившиеся соревнования.
Вы знаете, каждое соревнование запомина-

ется и на то есть причины. Но,  если Вы говорите 
об особо запомнившемся, то, пожалуй, это то 

соревнование, с которого мы начали интервью – соревнование 
воспитанников детских садов. Ведь, хотя мне и было 3 года, 
но я помню все его детали: соскочившая цепь велосипеда, 
объезжающие меня соперники, слезы отчаяния и шоколадка от 
организаторов соревнования, как утешительный приз.

Пожелания молодежи.
Вы знаете, моим любимым пожеланием молодежи являются 

слова, высказанные единственным Лауреатом Нобелевской 
премии в области физиологии и медицины на постсоветском 
пространстве Иваном Петровичем Павловым. Обращаясь к 
молодежи, он сказал: «Не думайте, что Вы все знаете и как бы 
высоко вас не ценили, сумейте сказать себе - я невежа». Не 
останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые 
задачи и самое главное – достигать их.

- Спасибо, новых Вам побед в спорте и, разумеется, в 
трудовой деятельности.

                             
С В.Л. МЕЛЬНИКОВЫМ беседовал Н. КУАНГАЛИЕВ

Ұстазы жақсының ұстамы жақсы

 Ұстаз - мәңгі нұрдың қызметшісі  Ұстаз - мәңгі нұрдың қызметшісі 

«Əлеуметтік педагог жəне өзін-өзі тану» мамандығының 3-курс 
студенті əрі факультетіміздің студенттік деканы Сериккалиев 
Елдос ұстаздарды белсенді студентердің атынан құттықтады. 
Ұстаздарымыздың құрметіне университетіміздің өнерлі 
студенттері өз өнерлерін ортаға салды.

Мұғалім мəртебесін көтеру – мемлекет еншісінде, ал қызмет 

Ұстаз – ұлағатты есім. Шəкірттерін 
білім нəрімен сусындатып, тəлім-

тəрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына 
дарытып, адамгершілік рухта бағыт-
бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. 

Сондықтан да ол əрдайым қасиетті тұлға 
ретінде ерекшеленеді. Жылда жаңа оқу 

жылымен қатарлас келетін Ұстаздар 
күні де күздің үлесіне тиіпті. Осыған 

орай, «Ұстаздар күніне» арналған Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 

педагогика факультетінің студенттерінің 
ұ йымдастыруымен «Ұстаз - мəңгі нұрдың 

қызметшісі» атты мерекелік жиынды 
үлкен дайындықпен, қызықты да 

салтанатты түрде өткізіп, оқытушыларды  
шын көңілдерімен қуанта білді.

Салтанатты жиын педагогика факультетінің 
деканы Ш.Т.Габдрахманованың алғашқы сөзімен 
ашылды. Құттықтауда  ұстаз сөзінің қасиетті 
ұғымдардың қатарынан орын алуының өзінде 
үлкен мəн жатқандығын атап өтті. Сонымен қатар, 
жиын қонақтары, деканат өкілдері, кафедрамыздың 
профессорлары жəне университетіміздің ұлағатты 
ұстаздары қатысып өз кезегінде алғысын білдіріп, ұстазға 
арналған мерекенің адамзаттың даму тарихында қашан да 
болса алар орны бөлек, жүрек лүпілінен шыққан ұстазға деген 
құрметіміздің, ізетіміздің жөні басқа екендігін айтып өтті. Ал бұл 
сөзді естіген кез келген жанның көз алдына парасатты, білімді, 
жылы жүзді адам елестейтіні сөзсіз. Педагогика факультетінің 

беделін мұғалімнің өзі жасай білуге тиісті. Өз кəсібіне аса жау-
апкершілікпен қарайтын, адал еңбек ететін мұғалімдер бұрын 
да, қазір де ортамызда жүр.

Н.Н БІРМАНОВА,  
Дене тəрбиесін оқытудың теориясы мен əдістемесі 

кафедрасының оқытушы-магистрі
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«Из одного металла 
льют медаль за бой, 
медаль за труд»

К 85-летию ЗКГУ им. М. Утемисова

Эти слова из произведения Александра Твардовского, как никакие другие подходят к судьбе ветерана  
войны и труда, общественного деятеля, выпускника Уральского педагогического института Габбаса 
Рзалиевича Рзалиева, чье 100-летие отмечалось на прошлой неделе. Ровесник Октября, Габбас Рзалиев 
родился в маленьком ауле Жиеккум Жаныбекского (ныне Бокейординского) района в крестьянской семье, 
в которой выросли 11 детей. 

Пройдя трудовую школу в родном ауле, с 1937 по 1939 год 
он  после  учительских курсов немного проработал  в Чижинской 
школе Каменского района, после чего был принят на третий курс  
естественно-географического факультета родного института. 

Окончание института совпало с началом Великой 
Отечественной  войны. 24-летнего парня, отлично владеющего 
родным и русским языками,  сразу же направили во Фрунзенское 
пехотное училище, которое по законам военного времени 
перестроилось на срочную подготовку  командиров Советской 
Армии. 

Солдатскую шинель  пришлось носить  с  1941 по 1947 
год. На  плечи  парня из Западного Казахстана  легли все 
тяготы начального периода войны –огромные  людские 
потери, отступления, участие в крупнейших  сражениях самой 
смертоносной из войн. Бои в районе Бреста, оборона Москвы, 
где он был трижды ранен. Затем наступление по всему фронту, 
вхождение в разрушенный Берлин и долгожданная победа.

К маю 1945 года грудь офицера-казахстанца украшали  
Ордена Отечественной войны  2-й и 3-й степеней, орден бо-
евой Красной Звезды, многочисленные медали. Времени на 
лечение старых ран не было. Боевого офицера ждала служба 
в Германии, куда к нему наконец-то смогла приехать любимая 
девушка, также выпускница естественно-географического 
факультета Райхан  Алиева, ставшая его верной спутницей 
на всю жизнь. 

Обессилевшая и разоренная  войной  страна нуждалась 
не только в учителях, на Западной Украине шла настоящая 
война с бандами националистов  – бендеровцами. Полтора 
года  молодая семья прожила в военных гарнизонах Львовщины,  
испытывая  новые  трудности. 

Видимо, тогда и сформировались лучшие свойства 
характера Габбас-ага и Райхан апа – патриотизм, неуемная 
вера в лучшее, воля и целеустремленность, любовь и уважение 
к людям. На родине Габбасу Рзалиевичу  доверили работу в 
должностях инструктора обкома партии, второго секретаря 
Жангалинского райкома партии, заведующего  сектором работы 
со школами обкома партии. Отдельными страницами стали 
годы его работы на постах первого секретаря Тайпакского 
и Чапаевского районов. В дни юбилея известного в области 
человека на встречах с его учениками и коллегами мы 
услышали очень много лестных слов о Габеке - выходец из  
народа, подлинный лидер, человек дела, интернационалист, 
скромнейший и честный человек. «Он одинаково на равных 
говорил с секретарями обкома, трактористами и чабанами. 
Для него не существовало понятий «забота о семье и близких», 
«создание блага для приближенных» - сказал ветеран труда, 
известный краевед Ж.А. Акбаев.

«По-моему, он по-прежнему ощущал себя на фронте, только 
теперь на трудовом»,- подчеркнул ветеран труда, руководитель 
Фонда имени Д.А. Кунаева Нурлан-ага Изтелеуов,- на такое са-
мопожертвование шли командиры на войне». Чего стоят слова  
бывшего его водителя, перешагнувшего сегодня 90-летний 
рубеж Сарсенгали-ага Нургалиева, сказанные на собрании 
общественности Акжаикского района 10 ноября: «Я повидал 
на своем веку немало начальников. Габбас Рзалиевич - редкий 
пример скромности и уважения к простым людям. Отсюда и его 
огромный авторитет. После ежедневных, длительных  выездов 
на поля, в сенокосные бригады, на стойбища чабанов мы часто  
очень усталые возвращались домой. Зачастую, чтобы  прогнать 
сон, он просил меня  петь народные песни. Вот сейчас  я вам 
спою одну из них»,- с этими словами Саке воодушевленно, под 
бурные аплодисменты зала исполнил  одну из запомнившихся 
песен.

В годы его руководства Тайпакский и Чапаевский районы 

были в числе правофланговых. Свидетельством  тому стали  
Орден Трудового Красного Знамени и два ордена «Знак Почета», 
дополнившие боевые регалии ветерана. Перед уходом на 
заслуженный отдых Габбас Рзалиевич  несколько лет возглавлял 
обком профсоюза работников сельского хозяйства. Все годы 
рядом с ним была супруга Райхан Кисетовна, оставившая о себе 
добрую память как замечательный педагог, учитель-новатор 
химии и биологии, воспитавшая десятки  талантливых учеников,  
успевших заявить о себе в различных сферах деятельности. 
Сегодня их нет среди нас. Габеке ушел из жизни в 1993 году, 
Райхан-апа пережила его на 15 лет.                 

Скромнейшие трудяги не имели привычку хвалить себя, 

честно и достойно  прошли по жизни. Но потомки 
помнят о них. 9 ноября на доме по улице имени 
Гумара Караша №12, где  много лет жила семья, 
установлена  мемориальная плита в честь Г.Р. 
Рзалиева. 10 ноября в Акжаикском районе в новой 
мечети был совершен поминальный намаз. Родных 
и близких Габбаса Рзалиевича приняли в районном 
музее имени В.И.Чапаева, где была открыта экспо-
зиция наград ветерана, фотографий и публикаций о 
нем. Коллеги Габбаса Рзалиевича, его дети и внуки 
возложили цветы к памятнику давнего друга Габеке, 
великого казахского поэта Жубана Молдагалиева. 
Венцом мероприятия стало собрание обществен-
ности района в Доме культуры. Собравшиеся 
посмотрели документальный фильм о ветеране. На 
встрече была презентована книга воспоминаний о 
нем «Его  флаг - справедливость» под редакцией 
известного журналиста М. Андижанова. О роли и 
вкладе  Г.Р.Рзалиева в экономику района говорили 
аким района А.Т.Жоламанов, ветераны труда - 
краевед и писатель Ж.А.Акбаев, организаторы 
сельского хозяйства Н.Изтелеуов, М.Айтасов, педагог 
М.Ж.Жолдыкаирова  и  другие.

Все выступившие отметили, что доброе дело  
ветеранов продолжают их дети – сын Нариман - 
Почетный  железнодорожник Республики Казахстан, его 

супруга - известный врач Раиса Маменовна, дочери – педагог 
Светлана Габбасовна и врач-офтальмолог Рита Габбасовна. 
Оправдывают надежды дедушки и бабушки внуки – Арман 
– выпускник Московского института имени Губкина, Нуркен, 
окончивший  институт управления  МГИМО,  Бахтияр - выпускник 
Самарского института телекоммуникаций и Жанар - выпускница 
1-го Московского медицинского института.

Они молоды и устремлены в будущее, в котором у них 
есть верный ориентир и путеводная звезда по имени Габбас 
Рзалиевич Рзалиев.

Н. КУАНГАЛИЕВ                                                                                                   

«Латындағы 
қазақ тілі бұрышы» -
 «Latyndag’y qazaq tili burus’y»

Elbasymyz Nursultan A’bis’uly Nazarbaev 26 qazan 
ku’ni qazaq a’lipbi’in latyn grafi’kasyna ko’s’iry’ turaly 
jarlyqqa qol qoi’dy. 

Bul 2025 jylg’a dei’in tolyqqandy ju’zege asyrylyp boly’y 
ti’is kezen’derge bo’lingen u’deris. Jarlyqqa sai’ endi a’lipbi’de 
32 a’rip belgilengen. Maqsaty ai’qyn bul isti biz, Qazaqstan 
halqy, qolday’ ja’ne qoldany’ arqyly ju’zege asyra alamyz. 
Osyg’an bai’lanysty nasi’hattay’ s’aralary «O’rken» gazetine 
de kelip jetti. Sondyqtan gazetimizdin’ «latyndag’y qazaq 
tili burus’y» atty bo’liginde latyn grafi’kasymen qazaqs’a 
maqalalar s’yg’arylatyn bolady. 

Сая ДУЙСЕНБАЙ

Дети Габбаса Рзалиевича Рита, Нариман, Светлана

Рухани жаңғыру
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Студенттік өмір - ең қызықты сəттерге толы ұмытылмас шақ. Күні кеше ғана мектеп табалдырығын тəмəмдаған 
жас түлектер бүгінде студент атанып отыр. Қиялдарын қанаттарына байлап, армандарын арқалап келген жас ұландар 
бүгіннен бастап өмір кітабының «студенттік кезең» атты ақ парақтарын ашпақ. Сол секілді біздің киелі қара шаңырағымыз 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің табалдырығын аттаған 1-курс студенттері жаңа 
өмірдің алғашқы беттерін де ашып үлгерді. 

Университет қабырғасындағы тамаша мерекелердің, ұмытылмас күндердің бірі - студенттер қатарына қабылдау күні!
Қыркүйек айының 28-інші жұлдызында жаратылыстану-география факультетінің география мамандығының 1-курс 

студенттерін салтанатты түрде студенттер қатарына қабылдау кеші болып өтті. Бұл кешті география мамандығының 4-курс 
студенттері ұйымдастырды. БҚМУ-ға келіп түскен студенттердің жаңа буынына арналған салтанатты кештің тақырыбы 
«Студенттік өмір - қайталанбас шақ» атауымен өтті. 

Студенттік өмір - қайталанбас шақ
Арман қуып келген жас ұландардың талай биік шыңдарға 

жетуіне себепкер болатын, факультетімізде жыл сайын дəстүрлі 
түрде өткізіліп отыратын мерекелік кеш топ жетекшісі Балдай 
Хамзиеваның құттықтау сөзімен басталды. Келесі болып сөз 
алған кафедра жетекшісі Мирас Амангелдіұлы бірінші курстарға  
жарқын, қызыққа толы студенттік өмір, оқуда шығармашылық 
табыстар, білім кеңістігіне сəт сапар тіледі. Кеш шымылдығы 
географтардың əнұранына айналған «Глобус» əнімен басталды. 
Одан əрмен жиналған көпшілік жоғары курс студенттерінің 
дайындаған көңілді концерттік бағдарламасының куəгері болды. 
Мерекелік кештің шырайын Тұрлыманова Сымбаттың нақышына 
келтіре студенттерге арнап оқыған өлеңі, Өтеген Елдостың 
орындауындағы попурри, Тəжібекова Ұлболсын мен Шиганбаев 
Ерекеннің орындауындағы «Ұстазым» əні кештің сəнін келтіріп, 
көңілге қуаныш сыйлады. Кештің басты кейіпкерлері болған 
1-курс студенттерінің көңілін серпілтумен қатар, олардың 

білім көкжиегін тексерту мақсатында ойындар ғылымының 
докторы Жолдасбаев Бекежанның ұйымдастыруымен түрлі 
ойындар ойнатылды. Көзге түскен студенттерге ескерткіш 
сыйлықтар табыс етілді. Жоғары курс студенттері болашақ 
географтарымызға естелік ретінде эмблеманы салтанатты 
түрде мойндарына тақты. Ұстаздық атты ұлы мамандықтың ауыр 
жүгін арқалап жүрген ұстаздарымызды қазан айының алғашқы 
жұмасында келер төл мерекелерімен де құттықтауды ұмытпады. 
Мұғалімдерімізді жүректен шыққан шынайы тілектермен 
құттықтай отырып, гүл шоқтарын табыс етті. Студенттердің 
бойына ерекше сезім ұялатып, олардың шабыт, жігерін шыңдай 
түскен кеш одан əрмен би кешіне ұласты.

Студенттер қатарына қабылдау кеші өте жағары деңгейде 
өтті. Оған дəлел мерекелік кештің қонақтары болған студенттер 
мен кафедра мұғалімдерінің ыстық ықыластары. Бұл күн көпшілік 
студенттің есінде қалады деген ойдамыз. Дегенмен студенттерді 

География мамандығының 1-курс студенттеріГеография мамандығының 1-курс студенттері

Биыл сүйікті білім ордамыз М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті өзінің 85 
жылдық мерейтойын тойлап өтті. Сонау 1932 жылы 
құрылған жоғарғы оқу орны Орал қаласындағы, 
Батыс өңіріндегі, тіпті республикамыздағы тарихы 
терең, сапалы білім беріп, еліміздің болашағы үшін 
адал қызмет ететін білікті мамандарды даярлайтын 
еліміздің беделі мықты университеттерінің алдыңғы 
қатарында тұр. Университетімізді тəмамдап, 
қаншама беделді тұлғалар еліміздің игілігі үшін 
қалтқысыз еңбек етуде! Соның барлығы БҚМУ-ым 
берген сапалы білімнің нəтижесі деп ойлаймын. 
Сондықтан бізді білім нəрімен сусындатып жатқан 
ұстаздарымызға мың мəрте басымды иіп, БҚМУ-
ымның болашағының жарқын болуын тілеймін! 
85 жылдық тарихы бар университеттің барша 
ұстаздары  жəне студенттер қауымын мерейлі 
күнмен құттықтағым келеді! БҚМУ-ымның келешегі 
нұрлы боп, университетіміздің даңқын көтерер 
түлектердің көп боларына сенімдімін!

Махамбетім, білім ордам, қазынам,
Жырақ кетсем, өзіңді іздеп сағынам.
БҚМУ-дай ыстық болып көрінбес,
Мың өтсем де Жұбановтың қасынан.
Махамбетім, білім ордам, дарасың,
Əр студенттің жүрегінде қаласың.
Болашаққа үміті көп жандарға
Өзің ғана айқын жолды саласың.
Жарқылдадың! Айналаңа нұр бердің!
Кепілісің жарқын, нұрлы күндердің!
Махамбетім, білім ордам аяулы,
Куə болшы жетістікке біздердің!
Жүрген жерде мақтанамын өзіңмен,
Махамбетім, білім ордам – пешенем!
Тағдыр желі айдамаса біздерді,
Бір өзіңе жолығып мен келер ме ем?!
Филфагым бар, даралардың мекені,
Біз туралы “ақын-жыршы” деседі.
Əн де, күй де, өлең де бар филфакта,
Ақындар да бізге ғана келеді.
Өр филфактың əр бұрышы саялы,
Əрбір жанға құшағын кең жаяды
БҚМУ-ға кел,БҚМУ-лық бол, замандас,
Жұлдызың сенің, сөзсіз, биік жанады!

Алтынгүл ДАУЛЕТБАЕВА, 
фил/п-32

үшін əлі алда үлкен сынақ күтуде. Ол - алғашқы сессия. Ол - 
сіздердің білімдеріңізді қажет етеді, өйткені емтиханда сіздерді 
күрделі билеттер, қиын тест сұрақтары тосып тұр. Жетістікке 
жету тек өздеріңіздің қолдарыңызда. Ақжайықтың төріндегі 
85 жылдық тарихы бар осынау университетімізде білім алып 
жатқан сіздер бақытты жансыздар. Сол себепті оқу ордамызды 
қастерлеп, құрметпен қарай біліңіздер. Жарқын болашағыңыз 
үшін берілген мүмкіндікті қалт жібермей, ұстаздар берген бар 
білімді бойларыңызға сіңіріңіздер. Сіздерге тек сəттілік тілейміз!

Айсана МАХМУДОВА,
География мамандығының 4-курс студенті

Ìåíің òàңäàóûì – БҚМУ!
Қанаты əбден қата қоймаған, үлкен өмірге талпынып енді ғана аяқ басқан жас жеткіншектің алдында мыңдаған 

мамандықтан өзіне лайықты біреуін таңдау керектігін сезіп, көңілінен шығатын Жоғарғы оқу орнын да қарастыру 
ойлантарлық мəселеге айналады. Болашақта кім боламын деген сансыз ой мазалайтыны анық. Алайда, жасаған таңда-
уына жүрек қалауымен түскен жастардың ел абыройын асқақтататынына күмəн жоқ.  Һəкім Абай атамыз: 

«Сен де бір кірпіш дүниеге
Кетігін тап та бар, қалан!» - деген еді. Шынымен де, қоғамда өз орныңды тапқанға не жетсін! Олай болса, оқу орны жəне 

мамандық таңдау – бұралаң тағдырдың соқпағына ұшырамай, ағысы «қас пен көздің арасындай», телегей теңіз іспеттес 
өмірдің  бір кірпішін дұрыс қалау деген сөз емес пе?!

Осы орайда, бір топ жас жеткіншектерді əңгімеге тартқан едім. Олардың таңдауы М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетініне түскен. 

Нұрия ОҢКАЛБАЕВА , Филология 
факультетінің «Қазақ тілі мен қазақ 
əдебиеті» мамандығының I курс студенті: 

- Мектеп кезімде қазақ тілі мен қазақ 
əдебиеті пəндерін сүйсініп оқитынмын, 
сонымен қатар тарихи деректерге қызығушы 
едім. Өлкеміздің тарихына көз жүгіртіп, 
біршама ізденгенмін. Бұны не үшін сөзге 
тиек еттім? Өйткені 18 ғасырдың тарихын 
сақтап тұрған еліміздегі көне қалалардың бірі Орал қаласына 
түсуді арман еттім. Қашан да жоғарғы біліктілігімен сапалы 
білім беретін БҚМУ-ға таңдауым түсті. Өкінбеймін, керісінше, 
мақтан етемін! Менің анам мұғалім болғандықтан, рухани 
құндылықтарды бойыма сіңіруге зор ықпал етті. Бəлкім, келешекте 
тілші де болармын. Оқуымды ары қарай жалғастырсам деймін. 
Ол болашақтың еншісінде... Өзім Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түлкібас ауданының тумасымын. Қазір жатақханада тұрамын. 
Жаңа адамдармен танысып, өзіме дос арттырып жатырмын. 
Барлық жағдайды жасап жатқан БҚМУ ұжымына алғысымды 
білдіремін! 

Жақасай ЖАЙЫҚБАЙ, Тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің I курс студенті:

- Қызылорда облысы, Ақтан батыр ауылының тумасымын. 
2017 жылғы «Серпін» бағдарламасы бойынша білім грантының 
иегерімін. Мектепте оқып жүрген кезде Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінен арнайы өкілдер келіп, БҚМУ 
бағдарламасымен жəне «Серпін»  жобасымен таныстырған 
болатын. Сол жоба арқылы университетке деген қызығушылығым 

оянды .  Осылайша ,  БҚМУ  туралы 
газеттен, интернеттен, таныстарымнан 
сұрастыра отырып, сапалы білім беретін 
оқу ордасы екендігін жəне жатақханамен 
де қамтамасыз ете алатындығын білдім. 
Осыдан кейін мен БҚМУ-ға түсуге бел 
байладым. Менің болашақтағы арманым 
- тарих мамандығын игере отырып, жақсы 
білім алу жəне өзімнен кейінгі келешек 
ұрпақтардың болашағын жарқын ететін 
өскелең буынды қалыптастыру.

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін! -деген еді 

зиялы алаш өкілі Мағжан Жұмабаев. Өз  мамандығымыздың 
хас шебері атану жолында тер төгіп, қайтып айналып келмейтін 
қызықты сəттердің бірі студенттік кезді мəнді де, сəнді əрі 
тағылымды өткізейік  деген ниеттемін.

Ақбота ТІЛЕН, Педагогика факультетінің «Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу» маман-
дығының I курс студенті:

- Буыны қатпаған жеткіншектердің өмірге 
деген қызығушылығын арттырып,  білім 
сапасының деңгейін жоғарлатып, еліміздің 
дамуына септіг ін тигізетін тұлғаларды 
қалыптастырғым келеді. Менің университетке 
көңілім толады, жатақханасы да ұнайды. 
БҚМУ-ды таңдағаныма қуанамын. Өзім Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шымкент қаласы, Қазықұрт ауданынанмын. Мектеп 
кезімнен спортқа жақын болғанмын, волейбол ойнағанды қатты 
жақсы көремін. Жарыстарға қатысып, жетістіктерге жеткенмін. 
Хоббиімді жоғалтпай, ары қарай жалғастыратын боламын.

Досан ҚОБЫЛАН, Филология факультетінің «Қазақ тілі 
мен əдебиеті» мамандығының I курс студенті: 

- Мен Маңғыстау облысы, Маңғыстау 
ауданы, Сай-Өтес ауданында туып 
өстім. 7-сыныптан бастап Махамбет 
ақынның елуден астам өлеңдерін 
жаттап, əр түрлі жарысқа қатысу арқылы 
əдебиетке деген қызығушылығым артты. 
2017 жылдың «Серпін» бағдарламасы 
бойынша грантқа тапсырып, БҚМУ 
студенті атандым. Өзіме ұнайтын 
филология факультетінің «қазақ тілі мен 
əдебиеті» мамандығын таңдадым. Менің  
пікірімше, қазіргі таңда басым көпшілігі 
əйел мұғалімдер, ер мұғалімдер аз. Ер 
балалардың болашақта өсіп жетілуіне, 
келешек ұрпақты қалыптастыруда ер 
азаматтың рөлі зор екендігін түсіндім. 

Данагүл ЖҰМАҒАЛИЕВА, Физика-математика факуль-
тетінің I курс студенті:

- Маңғыстау облысы, Түпқараған 
ауданы , Форт-Шевченко  қаласы , 
Боу т и н о  өң і р і н е нм і н .  Жалпы , 
математика ға  қызығ ушылығым 
5 - сыныптан  бас талды .  Содан , 
математика пəні мұғалімі болуды, 
«Серпін» бағдарламасымен Орал 
қаласындағы М. Өтемісов атындағы 
Батыс  Қ аз а қ с тан  мемле кет т і к 
у н и в е р с и т е т і н і ң  г р а н т  и е г е р і 
болуды  армандадым .  Таңдауым 
жаңылыс тырмады .  Болашақ та 
ауылдық  жерлерде  сабақ  беріп , 
жеткіншектердің ойлау қабілеттерін 
арттырып, жетілдіруге өзімнің үлесімді 
қосамын деп ойлаймын. Мектептегі 
белсенді өмірімді университетте 
сабақпен қатар алып жүретін боламын.

Ақкенже БЕРКЕНОВА
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            аса, жаса, 
          аңа буын, 
         ас буын!
Биыл тағы бір мəрте қоңырау соғылып, 

университет құшағы студенттерді қарсы алды. 
Биылғы жыл - ерекше жыл. Себебі Махамбеттей 
баһадүр  батырымыздың  есіміне  берілген 
университетімізге 85 жыл. Осы жылдар аралығында 
сексен мыңға жуық түлек түлеп ұшты.

Есімін кеңге жайған қара шаңырағымыз талайдың ізін 
басқан, талайдың есімін асқақтатып, болашағына нұр 
сыйлаған. Биылғы мемлекеттік грант саны жылдағыға 
қарағанда едəуір мол. Мұның өзі университеттің білім 
сапасының жоғары екенін тағы бір мəрте дəлелдегені болып 
табылады. Биылғы бірінші курс студенттерінің қатарында 
Бекбулсинова Ақмоншақ өз мамандығына жүрек қалауымен 
келгенін  айтты. Яғни ол болашақ психолог ретінде адамдарға 
психологиялық жағынан көмектессем дейді. Педагогика жəне 
психология мамандығына жыл сайын көптеген студенттер 
келеді. Биыл да дəл солай, өз үрдісін жойған жоқ. Ал 
«Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану» мамандығында  
өзінің қалауы бойынша білім алып жатқан бірінші курс студенті 
Елеусінова София мамандығының қас шебері атануды 
мақсат санайды. Осындай мақсатшыл жастарымыз барда, 
болашағамыз жарқын боларына сенеміз. Тəуелсіздігіміз 
тұғырлы, жастарымыз білімді, болашағымыз ынтымақты 
болғай...

Нұржанар ҚАЛИАХМЕТОВА,
3-курс студенті

Батыс Қазақстан 
облысы ассамблеясының 

басшылығымен өткен «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы 

аясында қаламызда 
«Дəстүр» атты бұқаралық 

үлкен шара болып өтті. 

Бұл шара  Орал өңірінде үлкен 
маңызға ие болды. Себебі қаладағы 
барша оқу орындары, ауыл жəне 
қала мектептері қазақ халқының 
салт-дəстүрлерін дəріптеді. Алаңда 
алтыбақан құрылып, киіз үйлер тігілді. 
Осы шарада жоғары оқу орындарының 
ішінде Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс  Қ аз а қ с т ан  мемле ке т т і к 
универсиетінің Мəдениет жəне өнер 
факультетінің  студенттері «Бастаңғы» 
ойын -сауығын  көрсет іп ,  ерекше 
көзге түсті. Бұл дəстүр ежелгі қазақ 
халқының үлкендері жолаушылап 
кеткенде оңаша қалған жастардың, игі 
жақсылардың бір-бірін танып, ойын-
сауық өткізуі үшін жасалынатын бас 
қосу болған. Ежелден қалған дəстүріміз 
көз алдымыздан өткендей болды 
.Осы көрсетілген «Бастаңғы» ойын-
сауығында қыздар мен жігіттер арасында айтыс, сақина салмақ 
ойыны ойналып, əн-күй жырланып, би биленді. Халқымыздың 
сан ғасырлар бойғы ұстанған салт- дəстүрін, əдет-ғұрпын 
дəріптейтін шаралар көптеп өткізіле берсе, еліміздің мəдениеті 

əрмен қарай дами бермек. Осындай шаралардың біз секілді жас 
буынға тигізер пайдасы зор болмақ.

А. ШЕРКЕШБАЕВА,
МТЖ мамандығының 2-курс студенті

Åң áàñòû құíäûëûқ – òіëіìіç!
Ел тəуелсіздігінің басты құндылығы – оның ана тілі мен 

мəдениеті жəне салт-дəстүрі. Біздің мемлекеттік тіліміз – 
қазақ тілі. Ол əлемдегі ең бай тілдердің қатарында. Біздің 
ана тіліміз сан ғасырлар бойы өзінің құндылығын жоғалтпаған 
терең мағыналы тілдердің бірі жəне бірігейі. Оның осы бір 
қасиетін жазушы Ғабит Мүсірепов атамыз: «Қай халықтың 
болса да, қоғамдық өсу-өркендеу жолында көтеріле алған 
биігі, мəңгілігі  ана тілінде сақталып отырады.» Біз негізгі тіл 
байлығы дегенді қалай түсінеміз? Тіл байлығы - халықтың 
сəулеті, рухани қазынасы. Тіл – қатынас құралы əрі біздің 
байлығымыз. Тіл арқылы барлық нəрсені үйренуге, жасауға 
болады. Бүгін де жастарымыз өз тілімізді місе тұтпай, өзге 
тілде сайрағанды құп көреді. Қазақстанда тұрғасын біздің 
барлығымыз бір тілде сөйлеуіміз керек, бір тудың астына 
жиналуымыз  керек. «Бөлінгенді бөрі жейді»-дейді атам қазақ. 
Ендеше, өз тіліміздің жаңғыруы үшін келер ұрпақ тілімізді 
құрметтейік!

София ҒАНИБЕКОВА, 
СПС – 11
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Махамбет – ұлт ұстазы
Махамбеттану парағы

Азаттық үшін алысқан, елі 
үшін егескен арыстан бабамыз 
Махамбет  Өтемісұлының қазақ 
əдебиетінде алатын орны ерекше. 
Рухы биік жырлары ақынның 
атадан туған аруақты ер екенін 
дəлелдей түседі. Жалынды ақын, 
намысшыл, ержүрек жауынгер 
өз ін ің  қысқа  да  жарық  отты 
өмірін жан - тəнімен халқына 
арнап ,  ерк інд ік  идеясы  мен 
əділеттілікті ұран етіп, найза 
ұшын, қалам құдіретін шебер 
ұ ш т а с т ы р д ы .  М а х а м б е т 
көшпелілер өркениетінің осынау 
жарық дүниемен шұрқырап тұрып 
қоштасқан соңғы үні. Махамбет – 

жорық жырауы. Ұлы бабаларымыздың дəстүрін жалғастырған, 
рухын сөзімен емес, ерлік ісімен көрсеткен батыр-жырау. 
Көтерілісшілері үшін өлеңі бір жұтым ауа сияқты қызмет еткен 
Махамбет Өтемісұлы өлеңдерінің тақырыбы – теңдік пен 
бостаңдық, əділдік үшін күрес, отаршылдық жүйеге қарсы болып 
келеді де əрқашан жігерлі асып-тасып жатқан асқақ рухпен 
көмкеріледі. 

Махамбет – ғасырдан ғасырға жалғаса беретін, уақыт өткен 
сайын қын түбінде жатпас алмас қылыштай жарқырай беретін 

тұғырлы тұлға. Махамбетті білмейтін қазақ жоқ. Бірақ, бұл оның 
адами болмысы мен айбалта-жырын көзге елестетіп, тілге 
оралтумен шектелмейді. Бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз 
десек те, Махамбеттің жүрегін кескілеген намыс пен күрескерлік 
бізге қазір де қажет. Өйткені, арын таптатқан, рухын төмендеткен 
елдің болашағы бұлыңғыр. Əбіш Кекілбаев Махамбет туралы 
жазған «Шандоз» атты еңбегінде оның «табиғаттан қалаған 
уақытында табыла бермейтін асылдай аса сирек кездесетін 
құбылыс» екендігін баса айта келіп: «Ондай құбылыс тек қазақ 
түгіл, барша адамзаттың ғұмырында да көп кездесе бермеген.  
Махамбет – кəдімгі он екі жілік, бір мығым жұмыр басты пенденің 
ертегідегідей аңызға айналуының, тек ертегіде ғана кездесетін 
ғажайып ерлердің қайтадан шындыққа айналуының таптырмас 
бір мысалы», -  деп жазған еді. Тарихшы ғалым Тілекқабыл 
Боранғалиұлы да: «Қазақ жырының ой – санасы - Абай, ар 
– намысы – Махамбет. Абайдың ғибратымен, Махамбеттің 
жігерімен еңсе тіктеген əулетпіз. Бірі – рухани ұстазымыз, бірі – 
рухты ұранымыз, - деп, Махамбеттің өзгеше жан екенін сөз етеді. 
Біз - осындай Махамбеттің бақытты ұрпағымыз. Ендігі біздің 
міндетіміз – Махамбет бабаның рухына сыиынып болашаққа 
нақты қадам басу. Махамбет аңсаған азаттыққа қол жеткізген 
халқымыз үшін енді ақын мұрат еткен азат ойдың биігіне ұмтылу, 
шынайы демократиялық қоғам орнату парызымыз.

Күнжақсы АХМЕТОВА,
Фил - 33 - топ студенті

Ìåêòåïêå äåéіíãі áіëіì áåðó 
«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 

орталығы өткен қазан айының 25 жұлдызында 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Операциялық жоспарына сəйкес 
on – line тəртібінде факультетіміздің «Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу» мамандығының 4- 
курс студенттеріне арнайы «Мектепке дейінгі білім 
беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері» жəне «Əліппе» 
оқулығы бойынша апробацияның өту барысы» 
тақырыбында онлайн-семинар өткізілді. 

Топ кураторы Абугалиева Гүлшат Сержанқызы жəне 
Педагогика жəне психология кафедрасының меңгерушісі 
Казетова Əлия Хамидоллақызы студенттерге бағыт, бағдар 
беріп, болашақ мамандарға көптеген нұсқау білдірді. Болашақ 
тəрбиешілер өздерінің онлайн тұрғысында хаттарын жолдап, 
көкейде жүрген сұрақтарына тұшымды жауап ала білді. Бұл 
топтың студенттері болашақ мамандықтарына өте лайық əрі 
өте білімді студенттерден құралғандықтан олар үшін көптеген 
тың ізденістер, мол тағылымдамаларды əрқашан ауадай 
қажет етіп тұрады. Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 
мамандығының ең алғашқы түлектері болатынына аса қатты 
қуанышты. Себебі мұның өзі тарих бетінен айрықша орын 
алары сөзсіз. Болашақ мамандар ұлы жолға даңғыл көш 
бастағай...

 Аида ХАСАНОВА, 
06401-топ студенті 

Үздіктердің ең үздік оқытушылары
Биылғы  2017-2018 оқу  жылы  университет 

тарихының берекелі де мерейлі жылдарының 
бірі болғалы тұр. М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына 
орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми -  
конференция қазан айының 19-20 күндері болып өтті. 

Бұл конференцияға көптеген шақырулы қонақтар келіп, 

өздерінің ғылым саласындағы жетістіктерімен бөлісіп, 
біздің университеттің статусы жөнінде де мол ақпаратқа 
қанықты. Жылдар бойы үздіксіз білім беру процесінде өзінің 
адал еңбектерімен танылған факультетіміздің оқытушылар 
қауымына Қазақстан Республикасы  Білім жəне ғылым министрі 
Ерлан Сағадиевтің атынан Алғыс хат жарияланды. Олардың 
қатарында Доскалиева Роза Бисеновна, Капленко Валентина 
Петровна жəне Абугалиева Гүлшат Сержанқызы сынды 
ең үздік педагогтарымыз марапатталды. Сонымен қатар, 

факультетімізде жылдар 
бойы өзінің еңбегін жалғап, 
студенттермен  үздікс із 
білім беру жолында мол 
і зден іс ін  арнап  жүрген 
оқытушылар  қауымына 
ерекше құттықтау, алғыстар 
тағайындалды. Педагогика 
факультетінде жасалып 
жатқан  барлық  ғылыми 
ізденістер жыл сайын өзінің 
оң нəтижесін беріп жүр. ХХІ 
ғасырдың ең озық білімімен 
қаруланған жастары білім 
жолында  алда ,  еңбе к 
жолында табысты, ғұмыр 
жолында тарихта болғай...

Аида Жантөреқызы, 
факультет тілшісі
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Университет тарихының əр жылында есімі 
алтын əріптермен жазылған, білім ордасы үшін 
аянбай еңбек еткен, БҚМУ-дың атын шарықтатқан 
түлектерді көруімізге болады. Олар – университет 
мақтаныштары ,  университет  белсенд ілер і , 
университеттің беткеұстарлары. 

Келесі түлегіміз де болашағынан зор үміт күттіретін 
университетіміздің мақтанышы, тарих, экономика 
жəне құқық факультетінің беделді де белсенді студенті 
– Қауышева Айнұр Лесқызы. 

Айнұр –  жан-жақты, білімге құштар, өздігінен ізденіп əркез 
жетістікке жетуге талпынатын табанды студент. Оған қарап көп 
үлгі алуға болады. Өзінің қарапайымдылығымен тəнті еткен 
Айнұр алғаш сөзді өзі-ақ бастады:

Мен 1996 жылдың 5 ақпанында Ақтөбе облысы, Ойыл 
ауданында дүниеге келдім. Қазіргі таңда тарих, экономика жəне 
құқық факультетінің “құқық жəне экономика” мамандығының 4-курс 
студентімін.

Алғаш рет университетке келгенде қандай сезімде болдың 
жəне қазір қандай  сезімдесің?

Мектебіммен қош айтысып, университетке түсіп, бірінші курс 
студенті атандым.  Бірінші курс аса белсенді болдым деп айта 
алмаймын. Алғаш келгенде орыс тілінде көп сөйлейтінмін, өткізіліп 
жатқан іс-шараларға көп бармайтын едім. Одан соң бірінші курстың 
екінші семестрінен бастап факультетте өткізілетін шараларда əн 
айтып, би билеп, домбыра тартып, спектакльге қатысып көзге 
көрінетінмін. Содан кейін менің “белсенді өмірім” басталды. 
Бірінші курс пен төртінші курстың айырмашылығы өте көп, тіпті 
жер мен көктей деп айтсам да болады. Тəрбие бөлімінен өткен 
соң қазір менің сөйлеу мəнерім, мысалы, басында көбіне орысша 
сөйлесем, қазір таза қазақша сөйлейтін болдым, жүріс-тұрысым 
-барлығы да өзгерді.  

Сені танитын, сенімен етене жақын араласатын адамдар 

өзіңнің жан-жақты адам екеніңді біледі. Қазіргі уақыт тапшы 
заманда барлығына қалайша үлгересің?

“Үлгеретін адам барлығына да үлгереді” деген сөз бар. Иə, 
рас, кейде уақыт жетпей жатады. Мен мектеп кезімнен, бірінші 
курстан бастап күнделік ұстаймын. Университетте белсенді 
болған соң, күнделік ұстай бастадым. Қай уақытта жиналыс, қай 
уақытта сабақ, қай шараларға бару керек - барлығын күнтізбе 
ретінде жазамын. Мен өте ұқыпты адаммын, яғни дəл уақытпен 
жүргенді жақсы көремін. Барлығын есептеп жүремін. Барлық 
шаруаларымды, келер күнге жоспарларымды күнделікке немесе 
ұялы телефонымның ескертпелеріне жазып жүремін. Əр адам өз 
уақытын тиімді пайдаланса, барлығына да үлгереді деп ойлаймын.

Үлгі тұтарың бар ма? Өмірлік идеалың кім?
Өмірлік идеалым жоқ, ешкімге еліктемеймін. Өзіммен-өзім 

болып, қажетті жақсы қасиеттерді бойыма сіңіремін, керек 
еместерден өзімді алыс ұстаймын. Негізі, шыны керек, мемлекеттік 
қызметте жүргендерге, мысалы Парламентте жұмыс істейтін 
адамдар немесе Президенттің жанындағы қызметкерлерге 
қатты қызығамын: олардың сөйлеген сөзі, сөйлеу мəнері, киім-
киісі, жүріс-тұрысы, адамдармен қарым-қатынасы, т. б. Барынша 
солардан үлгі алуға тырысамын, имидж, стильді соларға қарап 
қалыптастырамын. Ал университеттегі үлгі тұтар тұлғаға  келсек, 
менің осындай жетістіктерге, рухани өсуіме септігін тигізген, еңбегін 
сіңірген Жақсығалиева Альфия Сырымқожақызын ерекше айтар 
едім. Ол кісі маған көптеген ақылын айтты, дұрыс бағыт-бағдар 
сілтеді. Жақсығалиева Альфия Сырымқожақызы жəне Дəрішева 
Түймеш Малбағарқызын университетте қатты құрметтеймін, қадір 
тұтамын, университетте сол екі кісіге қарап бой түзеймін.  

Университетке келіп, өзіңді басқа қырыңнан аша алдың  
ба?

Университетке кеп, өзімді басқа қырымнан аштым деп айта 
алмаймын, өйткені мен оқушы кезімнен бастап белсенді болдым. 
Мектеп кезімде сынып жетекшім: “Айнұр, сен ертең университетке 
түсесің. Сол кезде “ештеңе істей алмаймын” деп айтпа, керісінше, 
“мен барлығын істей аламын” деп айт деп ақылын айтатын. Сол 
кісінің айтқан сөзі жадымда қалып қойды. Мектептегі жүйемді 
университетке əкелдім. Ал ағылшын, түрік тілдерін үйренуім бұл 
университеттегі жаңаша қырым деп айта аламын.

Осы уақытқа дейін қандай үлкен байқау, жоба, шараларға 
қатыстың?

Мен үшін ең ерекше, ең маңызды болған шара осы жылдың 
маусым айында Ақмола облысы, Зеренді ауданында түрік 
халықтарының жазғы лагері болды. Сол лагерьге мен де қатыстым. 
Аталмыш шараға Əзірбайжан, Түркия, Қырғызстан, Қазақстан 
секілді түркі тілдес төрт мемлекет қатысты. Мен үшін сол кезде 
ең бақытты күндер болды, себебі түріктермен сөйлесіп, тілдік 
қорымды біршама байыттым, олардың мəдениетімен танысып, 
бірге əн айтып, би билеп керемет сəттерді өткердік. Сол шарада 
аудармашы болып, əзірбайжанша, түрікше сөйлеп, үйге керемет 
əсермен оралдым. Сонымен қатар елордамызда өткен “ЕХРО-
2017” халықаралық мамандандырылған байқауында бір жарым 
ай көлемінде ерікті ретінде қызмет атқардым. Көп адамдармен 
танысып, сөзбен айтып жеткізе алмайтын эмоцияларды бастан 
өткердім. Бұл екі шара осы жылдағы ең үлкен, ең əсерлі дүниелер 
болды. Одан өзге 2016 жылы қайырымдылық гранд балына, 
Астана қаласында өткен “Елбасының 100 нақты институционалдық 
реформасы” семинар-тренингіне, Жыл үздігі-2016 секілді байқау, 
шараларға қатысқам.

“Барлығы өз қолымызда!” деген қағидамен келісесің бе?
Иə, əрине, расымен барлығы өз қолымызда. Өзіңді көрсету, 

өзіңді таныту, өзіңді алып шығу ол тек қана өзіңе байланысты. 
Сен өз-өзіңді артқа тарта берсең, өмір-бақи солай отырып 
қаласың, өзіңді ешқашан дамытпайсың. Таңнан кешке дейін 
əлеуметтік желілерге үңіліп отыра берсең, ешнəрсе де болмайды. 
Ал, керісінше, тілдік курстарға қатысып, кітап оқып, танымдық, 
тəлім-тəрбие беретін фильмдер көріп, тілдер үйреніп, өзіңді 
танытып, білімді болсаң, алдағы уақытта сен үлкен жетістіктерге 
жетесің. Мысалы, бірінші курста мен де тек сабаққа келіп-кететін 
қарапайым студент болдым. Кейін өз-өзімді қолға алып, “Айнұр, 
сен университет тарихыңда қалуың керексің, белсенді болуың 
керексің” деп жігерлендірдім. Сол мақсаттарымды университетте 
орындадым деп ойлаймын. Мүмкіндік өте көп, сондықтан барлығы 
да өз қолымызда!

Санаулы уақыттан соң университетпен қоштаспақшысың. 
Алдағы күндерге қандай жоспарларың бар?

Университет бітірген соң, алдағы өміріме, болашағыма деген 
арман-мақсаттарым өте көп. Қазір тілдік курстарға қатысып, тілдік 
қорымды дамытып жүрмін, шетелге магистратураға оқуға түсуді 
мақсат етіп отырмын. Одан соң өзім жақсы көретін мамандық 
бойынша жұмыс жасау. Дипломат боп, елшілікте жүргенді өте 
қатты жақсы көремін. Халықаралық қатынастар саласы бойынша 
жұмыс жасағым келеді. Болашақта не боларын көре жатармыз, 
дегенмен алдағы күндерге арналған мақсаттарым - осы.

Университет сыйлаған ең үлкен мүмкіндік?
Жалпы университет маған көп мүмкіндік берді деп айта аламын. 

Облыс, республика деңгейіндегі іс-шараларға қатысқаным, 
Астанаға барған іс-сапарым, ЕХРО-2017-ге барғаным – бұлардың 
барлығы университеттің сыйлаған мүмкіндіктері. Екі жыл бұрын 
Орал қаласында Республикалық Жасыл ел жасағының жабылу 
форумы өтті, сол кезде мен ұйымдастырушылар алқасында 
болдым, яғни университет маған ұйымдастыру мəртебесін берді.

Университет қабырғасындағы алғаш жетістігің?  Сол сəтте 
қандай сезімде болдың?

Бірінші курстың екінші семестрінде университетімізде Ұлы 
Отан соғысының 70 жылдығына орай спектакль фестивалі 
болды. Сол кезде біз факультет атынан шығып, мен батыр рөлін 
сомдағанмын. Фестивальда “Үздік əйел рөлі” номинациясы маған 
бұйырып, сол кезде ең алғаш дипломымды алғанмын. Оған қатты 
қуанып, мəз болып, дипломымды бірден үйдегілерге апардым. 
Алғашқы марапаттау қағазы осылайша есімді қалды…

Өзіңнің ізбасарларыңа, іні-сіңлілеріңе айтар ақылың…
Университеттегі төрт жылдық студенттік ғұмырыңды естен 

кетпестей, қызықты өткізу керек деп ойлаймын. Сабаққа ден 
қойып, білімді болса екен деймін. Өйткені қазір білімділер 
заманы, біліміңмен ғана қатарыңның алды бола аласың. Кез 
келген жерде белсенді болу керек, өзіңді таныту керек, ешқашан 
да қысылмау керек, өз-өзіңе сенімді болу қажет. Егер жалақысы 
жақсы, отбасыңды асырай алатындай, керемет жерде жұмыс 
жасағың келсе, қазірден бастап өз-өзіңді қалап алу керек, өз-өзіңді 
дайындап, үйрену қажет. Іні-сіңлілеріме айтарым, тек қана білімге 
ден қойып, өз-өздеріңізді дамытыңыздар, шектеу қоймаңыздар!

Сұхбатыңа рахмет! Биіктен көрініп, БҚМУ-дың атын 
асқақтататыныңа сенемін!

Сұхбаттасқан: Алтынгүл ДАУЛЕТБАЕВА, 
фил/п-32

 БІЛІМ ОРДАСЫ  
ìàғàí êөï ìүìêіíäіê áåðäі

Удачный дебют Удачный дебют 
9 ноября при поддержке Управления по вопросам молодежной политики 

ЗКО была организована первая Русская Лига КВН ЗКО. Ведущий фестиваля 
- Сергей Жужа. В составе жюри были ветераны игр КВН нашей области 
Алтынбек Крыкбаев, Данияр Искали, Бигасыр Азмуханбетов, главный ре-
дактор глянцевого журнала «FRESH CITY» Аида Боранкулова и председатель  
областного  филиала МК «Жас Отан» Нургали Жолдаскалиев. Они поддер-
жали участников и поделились своими мнениями о предстоящем турнире.

П о м о щ н и к 
капитана Ангелина 
Задорожная тоже 
поделилась своим опытом. Она сказала: «Я была так рада, 
когда услышала о данном фестивале, так как мои  братья и 
дяди, все участвовали в КВН. И мы, девочки, сплотившись, 
начали  репетиции .  Готовились  мы  очень  тщательно . 
Занимались не по 3-4 часа в день, а больше. Самыми 
последними выходили из университета, где-то в 8-9 часов ве-
чера. Из 13 девочек остались только 8 самых сильных. Конечно 
же, у нас временами бывали разногласия, но со временем мы 
научились находить компромисс. Мы с девчонками, несмотря 
на то, что абсолютно разные, сдружились, как семья. И 
нам очень помогала наша Самал Сериккалиевна, за что ей 
огромное спасибо».

По словам капитана Айзады, каждая участница должна 
была придерживаться одной роли. Кто-то - юморист, кто-то 
- интеллектуал, кто-то - танцор и т.д. От этого и появились 
у участниц свои безобидные прозвища. И вот 9 ноября. 
Казалось бы, будто всё готово, но в то же время появлялись 
какие- то новые идеи для шуток, новый материал, суматоха, 
волнение, публика, ответственность... Всё это, конечно, 

немного прибавляло нервозности. Но по их словам, взяв себя 
в руки, они выступили, словно не было никакой сцены. Это 
благодаря тем, кто их поддерживал, кто пришел на их первое 
выступление: сокурсники, студенты и преподаватели ЗКГУ, их 
друзья и знакомые. Чувствуя  энергию поддержки, они впитали 
новые силы и достойно выступив, оправдали все надежды. 
«Мы были настолько счастливы, что после выступления вышли 
за кулисы и просто стояли все вместе, в обнимку, где-то 5 
минут»,- смеются они, когда страсти улеглись.

Все члены жюри отметили команду «FeeloMonkey» и, 
естественно, это для них бесценно. Как говорит капитан 
Айзада: «Мы теперь готовимся к 1/4 финала, и верим, что у 
нас получится ещё лучше. Ибо, мы уже знаем, что есть что, 
как надо вести себя на сцене и прочее. Так же будем упорно 
репетировать и отрабатывать номера. Ждем вас в 1/4 игры». 
Мы желаем нашим девчатам вдохновения, удачи и просто 
везения. Вперед к финалу!

                                                                  Сая ДУЙСЕНБАЙ

Участвующих команд было 7, а именно, «Сборная истфака 
ЗКГУ», «На Рубеже» (Рубеженский колледж), «Исключения из 
правил» (ЗКАТУ им. Жангир хана), «Сборная Кушум», «Мечта» 
(СОШ №9), «Прогресс», и «FeeloMonkey» (ЗКГУ им. М. Утемисова). 

 О  команде «FeeloMonkey».  Это первая женская сборная 
ЗКГУ,  берущая  истоки  на  факультете филологии. Самые 
очаровательные 8 девочек филфака ,объединив всю силу юмора, 
достойно выступили и вышли в ¼ финала. Они: Назым Аюпова 
(ФИЛ- 12), Айзада Камалова (ФИЛ- 12), Лаура Муканова (ФИЛ- 12), 
Акжаркын Толеева (ФИЛ- 12), Ангелина Задорожная (РЯЛ- 12), 
Альбина Бактыгереева (РЯЛНШ- 12), Наргиза Муканова (ФИЛ- 11), 
Актоты Мадиева (ИЯ-11), Асем Койшина (Б/1- анг).

 Немного предыстории. Как рассказала капитан команды 
Айзада Камалова, всё началось, когда она просто сидела 
в деканате. Вдруг внезапно зашла Самал Сериккалиевна и 
поручила ей сбегать в 313- кабинет и взять положение о Русской 
Лиге КВН. «Я сбегала, взяла. Там было написано “собрать 
участниц”, и мы подумали, что должны участвовать только де-
вочки. Мы собрали 13 девочек. И дальше выяснилось, что могут 
участвовать и парни. Но нам потом сказали – “теперь это будет 
вашей фишкой”. Так и получилась первая женская команда КВН 
ЗКГУ». 
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Жадыңда қалған -  жарқын бейне
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-

ситетінің мəдениет жəне өнер факультетінің деканы, мəдени-ты-
нығу жұмысы мамандығының магистрі Мейрам Исатайұлы 1984 
жылы 23 ақпанда  Батыс Қазақстан облысы, Жəнібек ауданы, 
Ұзынкөл ауылында дүниеге келген. 

2006 жылы оқуын үздік дипломмен аяқтап, университет 
ректоратының шешімімен 2006 жылы БҚМУ мəдени-демалыс 
жұмысы секторының жетекшісі қызметіне тағайындалады. 
Еңбек жолын университет қабырғасында бастағаннан бері ол 
өзінің жақсы ұйымдастырушы екенін ұжымына  дəлелдеп келді. 
Жүзге жуық халықаралық, республикалық, облыстық жəне уни-
верситетішілік мерекелік шаралардың сценариін жазып, жоғары 
деңгейде сəтті өткізіп шықты. 

2011 жылы магистрлік диссертациясын сəтті қорғап, мəде-
ни-тынығу жұмысы мамандығының ғылым магистрі дəрежесін 
алды.

2011 жылдың қараша айында «Жыл үздігі - 2011» Батыс 
Қазақстан облысы жастар сыйлығы байқауына қатысып, «Үздік 
жас көшбасшы» номинациясының дипломанты атанды.

2013 жылы мəдениет жəне өнер факультетінің деканы болып 
тағайындалған ғылым магистрі Исатаев Мейрам Исатайұлы өзін 
кəсіби маман, білікті ұйымдастырушы екендігін көрсете білді. 
Ол өз құзіреттілігіне қатысты міндеттерді сапалы орындауға 
ұмтылып, жаңашылдықты, нəтижеге бағытталған жұмыстарды 
атқаруда белсенділік танытты. Атап айтқанда, факультет ка-
федраларының құрылымын жəне кадрлық құрамын жасақтау, 
материалдық базасын жаңарту, тұрақты шығармашылық жəне 
есептік концерттер беру, жұмыс берушілермен кері байланыс 
орнату, факультеттегі профессор-оқытушылар құрамы мен 

студенттер арасындағы моральдық-психологиялық жағдайды 
сақтау. 

Мейрам Исатайұлының басшылығымен Батыс Қазақстан 
облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы 
мен университет арасында мамандар дайындау жəне қайта дай-
ындау, облыстың мəдениет жəне өнер саласының кадрларын за-
ман талаптарына сай ғылыми-əдістемелік жетілдіру, облыстағы 
шығармашылық білім беру саласын дамытудағы стратегиялық 
мəселелерді шешу бағытындағы арнайы меморандумға қол 
қойылды. Осының нəтижесінде өнер мамандығының студенттері 
теориялық білімдерін тəжірибе жүзінде облыстағы мəдениет 
орталықтары мен шығармашылық ұйымдарында жүзеге асы-
руға мүмкіндік алды. Факультеттегі студенттік өзін-өзі басқару 
ұйымының жұмысына ерекше қолдау көрсетуінің арқасында 
педагогикалық ұжым мен студенттер арасында жоғары беделге 
ие болды.

Мейрам Исатайұлы ҚР тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Құрмет грамотасымен марапатталды.

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінің ректораты мəдениет жəне өнер факультетінің деканы, 
мəдени-тынығу жұмысы мамандығының магистрі, оқу орнының 
үздік түлегі  Исатаев Мейрам Исатайұлының қайтыс болуына 
орай отбасының жəне тума-туыстарының орны толмас қайғы-
сына ортақтасып, көңіл айтады.

Мейрам Исатайұлының жатқан жері жұмақ, мінгені пырақ, 
жан-жағы маздаған шырақ болсын!

                                                     
М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректораты

Өмірдің өзіне 
         ҒАШЫҚПЫН…
“Бəрінен де қымбат бір нəрсе бар. Ең алдымен 

мен соны қимайтын сияқтымын. Ол – өмір. Сол 
өмірге деген құштарлық. Демек, мен өмірдің өзіне 
ғашықпын...” 

Немат Келімбетовтей жазушымен оқу жылымның екінші 
курсында танысқанмын, ал оған дейін, шыны керек, қазақ 
əдебиетінде осындай жазушының барынан бейхабар едім. 
Кітапханаға кеп кітаптарды қарап тұрғанымда, көзіме жылы 
ұшыраған бір кітап түсті – “Үміт үзгім келмейді”. Атына қызығып 
алған мен  кітаптың əрбір парағын дегбірлене оқып, шығармаға 
түгелдей еніп кеткенім бар. Алғаш бетінен-ақ кітаптың 
оқырманды елітіп əкетуі – автор тілінің шеберлігі. Шығарма 
жазушының өз өмірінің  желісімен жазылған. Кітаптағы бас 
кейіпкер Ержан өзі болса, Гауһар – өз жұбайы Қуаныш. Бұл 
кітапты автор мүгедектер арбасына таңылғанда, яғни 35 
жасында бастап, соңғы нүктесін 70 жасында қойған. Бұл туралы 
автор: «Сөйтіп, мен бұдан отыз бес жыл бұрын басталған 
“Үміт үзгім келмейді” деп аталатын хикаят-монологыма бүгін 
соңғы нүктесін қойып отырмын»- деп жазған еді. Кітапты оқи 
отырып адамның мұқалмас қайрат-жігеріне, болаттай төзіміне 
тəнті боп, тағдырына тағзым етпей, керісінше, екі аяғынан 
мəңгілікке жан кетсе де, қандай қиындық көрсе де мойымаған, 
өмірге құштар адамның бейнесін көрдім. “Екі аяғың ешқашан 
жүрмейді” деген суық үкімді естіп, борша езілмей, керісінше, 
өмірді одан да бетер жақсы көріп  ғашық бола түскен жанмен 
танысқандай болдым. Барынан айырылғанда ғана адамның 
қолындағы затты қадірлейтінін ұқтым. Бұйығы тіршілікте 
айналадағы сұлулыққа көз салмай, жасымыз да, кəріміз де 
əйтеуір бір жерге асығамыз да жүреміз, əйтеуір бір бос уақыт 
жоқ. Ал 4 жыл бойы төсектен тұрмаған Ержанның ең алғаш рет, 
4 жыл өткен соң, қылтимаға шығып айналаны қызықтағаны – 
кітапты оқып отырған жанның көзіне  жас əкелетіні хақ. Таңның 
атысы да, күннің батысы да қадірін білер жанға ғажап көрініс! 
Тіпті Ержанның қолын қозғалта алмай, су ішкісі кеп, ал оны 
алып беретін жан болмағанда өз қолыңның да қадірін сезінеді 
екенсің. Əттең, айырылмайынша қадіріне жете бермейтін 
секілдіміз… “Үміт үзгім келмейді” адамды “тағдырдың дегені 
болады ғой” деп əр нəрсеге бас ие беруге емес, керісінше, “əр 
адам  өз өмірінің қожайыны” деп алға қарай ұмтылуға үгіттейді. 
Екі аяғынан айырылған Ержанның үйінде жатып-ақ көптеген  
ғылыми еңбектер жазып, алғаш рет тəржіма жасағаны – соның 
айқын дəлелі! Ержан образы “Шыбын жаның қалғанша күрес!” 
деп тұрған тəрізді. Кітапта достық мəселесі де өте жақсы 
көрсетілген. Қиын жүкті бірге бөлісер достың болғанына бұл 
өмірде не жетсін, шіркін! Бір-бірімізге  көмектесіп, араласқанға 
жететін сыйластық бар ма?! Шығармада шынайы достық 
Нұрлыбек жəне Райымбек образдары арқылы керемет 
сипатталған. Сонымен қатар кітапта адал, идеал əйелдердің 
де бейнесі суреттелген. Олар өзінің бар жастығын, өмірдің бал 
қызығын дімкəс адамға қарайласуға айырбастап, үйдің жəне 
түздің шаруасын, балалар тəрбиесін, ауру адамға қамқорлық 
көрсетуді өз мойнына ілген “нəзік жанды мықтылар” – Гауһар 
мен Мейіркүл. Шығарма монолог түрінде жазылған. Қиындық 
көрсе шорт сынатын қазіргі жастарға бұл кітап таптырмас 
дүние! “Үміт үзгім келмейдіні” оқи отырып, Жаратқанға 
тəубеңізді айтып, қолыңыздағы барыңның қадірін білерсіз жəне 
бас кейіпкер өмірінен сабақ алып, оның жігеріне, өмірге деген 
құштарлығына тəнті болатыныңызға сенімдімін! 

1. Рас, қазір мен жатқан аурухана жеңіл-желпі сырқаттар 
келетін жер емес. Бұл – нейрохирургия ауруханасы. Мұнда ең 

қиын, ең қауіпті операциялар жасалады. Адам миының ішіне, 
яки омыртқа сүйектің қуысында жасырынып жатқан жұлынға 
операция істейді.

2. Гауһар! Сенен несін жасырам? Жайшылықта қоян жүрек 
қорқақтығым байқалмаған сияқты еді ғой. Мүмкін, кімнің қорқақ, 
ал кімнің батыр екенін тек төбеден төнген өлім қаупі ғана 
анықтайтын шығар…

3. Жұлын… Осы бір сөзге бұрын мəн бермей, ой тоқтатпай 
келгем. Қасқалдақтың қанындай етіп қадірлейтін, барынша 
қастерлі, жанындай жақсы көретін, ең аяулы нəрсесін қазақта 
“жұлыным” дейді екен ғой. Бəсе, адамның жан-жүрегіне 
мейлінше қатты тиетін, кісіні діңкелетіп кететін, шектен тыс 
ауыр қайғы-қасіретке тап болған сəтте көне көз қариялар 
“Жұлынға тиді” деп жататын-ды. Күллі қарғыс атаулының ең 
ащы, запырандай улысы да “Жұлының үзілгір!” дегені шығар. 
Өйткені халықта “жұлыны үзілді” деген сөздің мəн-мағынасы: 
тірегі құлады, таянышы жоқ болды, тұғырдан тайды, дүниеден 
өтті деген ұғымды білдіреді ғой.

4. Өмірге өгей боп қалудан қорқынышты нəрсе жоқ шығар. 
Өгей анаға жақсаң да, өгей өмірге ұнау мүмкін емес шығар.

5. Тіршілікте ең жақын, ең жақсы көретін адамдарымызбен 
сырласуға уақыт қимай, оларға сұмдық бір қатігездік жасайды 
екенбіз ғой. Мұндай мейірімсіздікті басқаға емес, неге ең аяулы, 
ең қымбатты адамдарымызға жасаймыз? Неге? Өйткені олар 
қашан да кешірімді келеді.

6. Төзім – табиғи таланттың бір түрі.
7. Ең жақсы көретін қызыңа сыйлайтын гүлді тек өз 

қолыңмен үзіп алатын бол. Сонда ғана гүлден махаббат иісі 
аңқитын болады.

8. Мен мүгедек кісіні көрсем-ақ есіме өзінен-өзі Қаратай 
көкем түседі. Неге екенін қайдам, əйтеуір жан төзгісіз ауыр 
сəттерде сол мүгедек ағам дəл қасыма кеп тұрғандай болады. 
Мен есейген шағымда да екі аяқтан бірдей айырылған талай 
жарымжан ғаріптерді ұшыраттым. Бірақ бала кездегі сол бір 
қайғылы көрініс көкірегіме беріш бездей бекіп, бір тастүйін 
боп қалса керек.

Алтынгүл ДАУЛЕТБАЕВА, 
фил-32

 

Қîø áîë, êүçіì
Сапарға аттанған құстар сазы,
Қаңқыл қаз,таранған аққу назы.
Жаңбырша көктен жауған жапырақтар,
Жалаңаш жас қайыңның бұтақ, талы.

Күзгі бақ керемет күй сыйлаған,
Тамшы төккен ақ жауыны тым ұнаған.
Келер күзді күтемін сағынышпен,
Болса да көңілім көктемді көп қалаған.

Болды сенде қар жауған күндер,
Ызғарлы,тұманды тоңдырған түндер.
Тізбегі құстардың шулатқан аспанды,
Бұл күзді сағынар тағы да кімдер?

Байқамай қалыппын күз кетіп барады,
Хас сұлу күз деген келіскен ажары.
Ақын қыз өзіңді сағынар білгейсің,
Сағынса қалам ап қара өлең  жазады.

Қылышын сүйретіп қыс келер қаһарлы,
Жүрегім жатырқап білемін тоңады.
Қол бұлғап шығардым күзді бақ жолымен,
Ертең-ақ сол бағым қысқы бақ болады.

Àқ æàóûí
Келтіргендей  керемет бір шырайды,
Сыйлағандай əсем шақты шырайлы.
Тамаша бір тамшысымен селдеткен,
Ақ нөсерлі,жауынды күн ұнайды.

Жауынды күн есте мəңгі қаларсың,
Жаушы жаңбыр жаhан түгел жаңарсын.
Ақ нөсерім бар əлемді жуындыр,
Əлем түгел,ғалам түгел тазарсын.

Ақ жауыным қара жерді жатсынба,
Жаушы жаңбыр орнын қозғап тастың да.
Қос  ғашығым қол ұстасып жүрсінші,
Қауышсыншы  қол шатырдың астында.

Êүçіì ìåíің 
Күзгі жаңбыр тереземді қағады,
Құстар сазы қимас əнге салады.
Қарашы,əне,ақ бантикті сұлу қыз,
Қолда гүлі мектепке асығып барады.

Күзгі бақ шақырады қол бұлғап,
Жапырақтар қозғалады қыбырлап.
Қозғалады самал желім желпінсе,
Жапырақтар сырын айтар сыбырлап.

Жапырақтар сыр айтады өзгеше,
Күзгі баққа асығайын кел десе.
Күз бесікте тынығайын дем алып,
Егер күзім мені аялап, тербесе.

Мирамгул ОРАЗБАЙ,
орыс филологиясының 1-курс студенті

Өнерге əркімнің - ақ бар таласы 

Исатаев Мейрам Исатайұлы
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Ереуіл атқа ер салмай,
Егеулі найза қолға алмай,
Еңку-еңку  жер шалмай,..
Ерлердің ісі бітер ме?!

Пока не оседлан боевой конь,
Пока копье не сожмет ладонь,
Пока не продолжен тернистый путь,..
Разве одержишь победу, Герой! 

Махамбет

     2013 жылы мамырдың 24-інен бастап шығады  - Издается с 24 мая 2013 года                        

Рухани жаңғыру

МАХАМБЕТТІ ТАНЫП БОЛДЫҚ ПА?
Жалпы түркі мəдениеті, дала поэзиясы небір таңғажайыптарға 

толы. Мəселен, сонау ежелгі Грекия кезінде дала жырауы, сахара 
шайыры, Сақ ханзадасы Анахарсистың ой ұшқырлығы мен 
тапқырлығына тəнті болғаны мəлім. Егер де «ой – қазына» десек, 
бұл б.з.д. V – VІІ ғ.ғ. бағзы мəдениет бұлақтарынан, арғықазақ 
арналарынан тарқатылады. Анахарсис жақсылық та, жамандық 
та тілден екенін дəл мөлшерлеп, жалған сөзді желге ұшқан сөз 
деп ұғып, теңіздің дəмін тамшысынан аңғарып, ақыл атасының 
ақиқаттығын меңзеп, теңізге шыққандардың ажалдан өздері 
мінген кеменің қалыңдығындай ғана қашықтықта жүретіндігін 
аңғартып, ашуланған адам алдымен өз басына жамандық тілеп 
аларына көз жеткізуіне қатысты сөз мұрасы дүйім өркениетке 
танымал. Сөз саптасының айрықша өрнегі, ой тұжырымының 
жымдастығы оны Солон, Фалес, Биант, Клеабул, Эзоп сынды ұлы 
грек ойшылдарынан ерекшелеп, пікірталастарда озық шығарып, 
көпшіліктің назарына іліктірген, даңққа бөлеген.

Күллі түркілерге түгел ортақ ауыз əдебиетіне тəн заңдылық 
қазақ поэзиясында, əсіресе, Махамбет  поэзиясында тұтастай 
табиғи үндестікпен көрініс тапқаны аян. Махамбет ақынның 
оқи да, жаза да білетініне дəлел-дерек мол, десек те ол өзінен 
бұрын ғұмыр кешкен, «Құйрығы жоқ жалы жоқ, құлан қайтіп күн 
көрер, Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтіп күн көрер?!»,  «Бұл 
заманда не ғаріп?.. Жақсыларға айтпаған, асыл шырын сөз 
ғаріп», «Ғылымым жұрттан асты деп, кеңессіз сөз бастама» деп 
жырлаған Асан қайғы (ХV ғ.), өмірмен қоштасқан сəтінде жасы əлі 
отызға да толмаған, «Қоғалы көлдер, қом сулар, қоныстар қонған 
өкінбес,..  Жұпарын қардай боратып, арулар құшқан өкінбес», 
«Тоғай, тоғай, тоғай су, тоғай қондым, өкінбен, Толғамалы ала 
балта қолға алып, топ бастадым, өкінбен...» дейтін Доспамбет 
жырау (ХVІ ғ.), қазақ жыраулық поэзиясының атасы, «Жақсының 
жақсылығы сол болар, жаманменен бас қосып, сөйлемекке ар 
етер, Жаманның жамандығы сол болар, сөйлесе дəйім бетін қара 
етер», «Шағырмақ бұлт жай тастар, Ағытқан қойды жол бастар, 
Ақ желкенді жел бастар, Ғадыл төре ел бастар, Батыр жігіт қол 
бастар, Шешен адам сөз бастар», «Жапалақ ұшпас жасыл тау, 
Жақсылардың өзі өлсе де сөзі сау. Ойлап тұрсам жаманның, 
жалаңдаған өз басына тілі жау», «Дұшпанға беліңді шешіп иланба, 
Илантып тұрып өлтірер», «Бүркіттен қыран құс болмас, Баулуы 
жетпей бөрі алмас. Бидайықтан алғыр құс болмас, Қауырсыны 
қатпай ұша алмас» деп үн қатқан Шалкиіз ақын (1456-1560 ж.ж.) 
шығармаларын арқау ете отырып, ауызша шығармашылыққа ден 
қойды. Біздіңше, махамбеттанудағы бұл реттегі зерделеу ісі өз 
жалғасын тапса игі.

Дау жоқ, Махамбет өзін ғана емес, күллі ұлтты асқақтатты. 
Махамбет феноменін ұлтты оның ақынымен бағалау турасындағы 
тұжырым дəл көрсетеді. Десек те, көсемсөздегі жазушы-драматург 
Рақымжан Отарбаевтың тұжырымы ащы, ащы болса да шындық. 
Мəселен, жазушы кезекті бір сұхбатында: «Жазылғанына он 
жыл болып республикалық конкурста екінші орын алса да, 
алғашқыда ешбір театр қоюға тəуекел етпеген «Бас» деген 
пьесам бар. Махамбетке арналған. Режиссерлер оқып көреді 
де, осының ішінде бір пəле бар, магиялық күшке ие деп қашып 
шығады. Өзім де таңмын. Осы аттас романды аяқтадым. Оның 
ішінде тірі Махамбет жоқ. Айқай соғыс жоқ. Бүгінгі күннің пенделік 
тірлігі суреттеледі. Оқиға былайша өрбиді: Махамбеттің сүйегін 
Қараойдан кезінде антрополог Ноэль Шаяхметов қазып алған. Бас 
сүйегіне қарап мүсінін жасаған. Хош! Сосын Мəскеуге көшетін боп, 
«Махамбеттің бас сүйегін алып қалыңдар» деп талай құзырлы 
мекемелерді жағалаған. Бəрі де ат-тонын ала қашқан. Демек, 
бұ қазаққа Махамбеттің ақындығы, атақ-даңқы керек. Күйі керек. 
Ал, бас сүйегі қажет емес. Солай ғой. Сөйтіп бас жоғалды. Өзге 
сүйегі бөлек жатқан, ол да жоғалды. Екеуі екі жертөледен бөлек-
бөлек  14 жылдан соң табылды. Міне, біздің ұлы тұлғаға қатысты 
құрметіміздің түрі. Осыдан соң тəуекел етіп, бұ қазаққа сеніп өліп 
көр», - деген-ді. Ойланатын тұс.

Ескерер тұстың бірі, Махамбеттің өлмес мұралары бізге əлі де 
түгелдей жеткен жоқ, ал жинақталған жəне жарияланған жырлары 
əлі де зерттеушілердің, тіл мамандарының айрықша зейінін 
аударуын қажет етеді. Мəселен, махамбеттанудың қай тұсы 
ескерілмей жүргендігі хақындағы сауалға қаламгер Рахымжан 
Отарбаев: «Бір нəрсені айтайын, өлеңдерінде жүйе жоқ, өлеңдерін 
көбейту үшін, бір өлеңнен үш өлең жасаған тұстары бар. Үзік 

жалғанбай жатқан өлеңдер бар. Біреу кандидаттық қорғайды, 
біреу докторлық қорғайды, əрі қарай ұмытады. Мен интервьюімде 
айттым. Ол кезде мектепте оқимын, үйге Махамбеттің өлеңдерін 
жатқа оқуға берген. Махамбеттің өлеңдерін кітаптан жаттап 
отырмын. «Шыға алмаған далаға-ай, Міне алмаған алаға-
ай, Атаңа нəлет Жəңгір хан, Исі қазақ баласын, Көзінен түзіп 
айдады-ау, Орынбор деген қалаға-ай». Əжем: «кімнің өлеңі» деді. 
«Махамбеттің өлеңі» дедім. «Үкімет те аузына келгенін айта береді 
екен» деді. «Мынау біздің əжелеріміздің өлеңі. Қара қазақ баласын 
оқытып, онымен қоймай оқуға жіберіп, сонда орыстың даласына 
алып кеткенде айтқаны ғой. Қайдағы Махамбеттікі» деді. 

Иə, біз таныған Махамбет – төгілген тармақтардың, тегеурінді 
тіркестердің ұстасы. Махамбет поэзиясының тілі, шын мəнінде, 
халықтық тіл. Ақынның дауылды жырларының əрбір үзігінен халық 
даналығы, танымы мен талғамы, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып 
келе жатқан асыл қазынаның жақұт-жарқылы еседі. Махамбет 
баба жырлары шешендік тағылымға, ұшқынды ойларға толы. 
Махамбет ақынның «Толарсақтан саз кешіп, Тоқтамай тартып 
шығарға. Қас үлектен туған қатепті, Қара нар керек біздің бүйткен 
бұл іске» болып келетін жолдарындағы «үлек» сөзінің бірінші 
мағынасы нар түйенің таза тұқымды бурасы; екінші мағынасы 
үлек бота – таза үлек пен аруанадан туған жалғыз өркешті 
еркек бота дегенді білдіреді. Бұл орайдағы «қас» күнделікті 
қолданысымызда біреуге жамандық ойлаушы, өш алушы дұшпан, 
жау мағынасында, сондай-ақ əдейі, жорта қастық істеу деген 
ұғымдарда қолданылады. Ал жоғарғы контексте тым, аса, нағыз 
деген мағынада «үлек» сөзімен тіркесе келе нағыз таза тұқымды, 
қаны таза, асыл текті деген мағынада берілген. Ал «қас үлектен 
туған қатепті» тармағындағы «қатеп» тұрмыста жүк батпас 
үшін нар түйенің үстіне лайықталып жасалған жабдық дегенді 
аңғартады. Сəйкесінше «қатебі бар нар жүкке мойымайды» деп 
жатады. Бұл жердегі ақынның суреткерлік шеберлігі соншалық – 
біздің қолға алған бұл іске нағыз суға салса батпайтын, отқа салса 
күймейтін, еш нəрсеге мойымайтын, мақсатынан қайтпайтын хас 
батыр ғана шыдайды деген мағынаны бір ғана сөзбен өрнектей 
білдіруі ақынның қаншалықты ойының ұшқырлығын, бейнелеу, 
теңеу сөздерін айқын пайдалануын, тек құр ұйқас сөз қумай, 
ақындық нақтылықпен өмір шындығын қаз-қалпында қолдан 
құйғандай етіп поэтикалық көркемдік шындыққа айналдыру 
шеберлігін тайға таңба басқандай аңғартса керек-ті. Бұл реттегі 
сөздер – ой теңізінің тұңғиық түбінен терілген, өлшемдік бітімі, 
идеялық табиғаты, тілдік қуаты əбден пісіп, айқындалып барып 
өмірге келген маржан тіркестер. Демек, Махамбет шешендігінің, 
шеберлігінің құдіреттілігі, туындыларының саф алтындығының 
бір қыры осында деп білеміз. Не болмаса, «Атқанын қардай 
боратқан, Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан, Арыстан 
еді-ау Исатай! Бұл фəнидің жүзінде, Арыстан одан кім өткен?!» 
(«Тарланым» өлеңінен) өлең жолдарын алайық. Асылы, қай 
жазушы, қай ақын болсын, шындық болмысты образ арқылы 
суреттейді. Жоғарыдағы контекстегі «көк шыбығын қанды ауыздан 
жалатқан» тіркесі арқылы ақын хас батыр образын тудырып тұр. 
Күнделікті тұрмыста көк шыбық – ағаштың бұтағы, жапырағы жоқ, 
ұзын да жіңішке, солқылдақ жас өркен. Алайда, шыбық сөзінің 
бұл семантикалық мағынасы ақын тіліндегі көк шыбық тіркесінің 
семантикалық сипатын ашып бере алмайды. Десек те, ақын 
қолданысындағы мағынаны дəл айтып беру қиындау. Біздіңше, 
төмендегіше болжам жасауға болады: 1. Көк шыбық – бұл 
қылыш (семсер). Ғалым Қ.Мұқаметхановқа сүйенсек, зерттеуші 
келтірген  «Əділ сұлтан» жырындағы «Орақтың ұлы Қарасай, 
Шалқасқаны мінеді енді, Көк шыбығын байланып, Ғаскерінің 
Қарасай, Басы болып жүрді енді» үзіндісіндегі «көк шыбық» сөзі  
«қылыш» мағынасын береді. Олай деуімізге дəлелді негізді татар 
əдебиетінен табамыз. «Чура батыр хикаяте» атты дастанда 
Шағали ханның қызы Сарқанидың батырлардың əрқайсына 
өз дəрежесіне қарай сыйлық үлестіргені баяндалады. Шора 
батырға бір алтын қобди береді. Бұл сыйлыққа батырдың көңілі 
толмай, қобдиды ашып та қарамастан тастай салады. Бірнеше 
күн шайқасқа шықпай жатып алады. Шағали хан қызы Сарқаниды 
батырға жолдап, шайқасқа шықпай шалқалай жатуының себебін 
сұратады. Сонда Шора батыр Сарқаниға:  – Мен саған өкпелеп 

жатырмын, сен маған құр қобди бердің, ал басқа батырларға сауыт 
бердің, – дейді.  Сонда Сарқани сұлу: – Қане, батыр, сол қобдиды 
ашып қарашы, – дейді. Шора батыр қобдиды ашып қараса, ішінде 
«Көк шыбық» («Кук чыбык») атаулы қылыш бар екен. Шора батыр 
мұны көріп, қызға риза болып, əскерімен аттанып, дүйім жауды 
жайратып тастайды. Сөйтіп, батырға əдейі арнап соқтырған 
əйгілі қиғыр қылыш «көк шыбық» аталып, ерлік жырларында 
ежелден қолданылатын бейнелі сөз болғанын аңғарамыз. Демек, 
зерттеушілер келтірген тілдік деректерде көк шыбық мықты (көк) 
қылыш ретінде айшықталады. 2. Көк шыбық тұрғысында садақ та 
аталуы мүмкін.Оған дəлел мына өлең жолдары: «Орақтың ұлы 
Қарасай,  Шалқасқаны ту астында жықтырып, Көк шыбықты орта 
белден бүктіріп, Көк сырлы оғын төктіріп, Баданадай сауытын, Тері 
тондай жырттырып...»  (Əділ сұлтан), не болмаса, «Жас шыбықтан 
жай тарттың, Жалғыз шиден оқ аттың...» («Ер Тарғын»). 3. Біздіңше, 
Махамбет тіліндегі көк шыбық жебе (садақтың оғы) ұғымында. 
Бұған дəйек ретінде жоғарыда көрсетілген Махамбет ақынның 
өлеңіне қарасақ, мазмұнына бойласақ жеткілікті. «Адырнасын 
ала өгіздей мөңіреткен, Атқан оғы Еділ, Жайық тең өткен, Атқанын 
қардай боратқан, Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан, Арыстан 
еді-ау Исатай!». Байқағанымыздай, шумақтың мазмұнына сəйкес 
контекстегі «атқан оғы, атқаны» сөздері негізгі мағынаға тірек 
бола алған. Бұл орайда «көк шыбық» сөзінің мағынасын «жебе» 
(садақтың оғы) тұрғысында болжауға негіз бар. «Көк шыбық» 
тіркесінің «жебе» мағынасы «қандыауыз» сөзіне байланысты 
айшықтала түседі. Қандыауыз сөзінің бірнеше мағынасы бар. 
Соның бірі – қару-жараққа қатысты. Мысалы, «Тасада мерген 
кезенген, Қанды ауызға жолығар» (Ауыз əдебиеті); «Қатынасы 
биік көлдерден, Қатар түзеп қу ұшар.Алғасап тез оқ ата көрмеңіз, 
Қандыауыздан сыйлы жебе сайламай» (Шалкиіз); «Аударылмас 
қара кемедей, Қандыауызға сырлап салған жебедей» (« Ер 

Шобан»). Келтірілген өлең жолдарының мазмұнына қарағанда, 
қандыауыз – «садақ» ұғымында. Демек, ұзын сөздің қысқасы, 
Махамбет ақынның «Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан» 
тармағындағы ақынның «қандыауыз» сөзі «садақ» мағынасын 
танытса, «көк шыбық» тіркесі «жебе» мағынасында жұмсалады. 
Демек, «Көк шыбығын қанды ауыздан жалатқан» тұрғысындағы 
өлең тармағы нағыз батыр қолбасшының сөз өнеріндегі мəңгілік 
бейнесі. Ақын қайталанбас батыр тұлғасын «көк шыбығын қанды 
ауыздан жалатқан» тіркесі арқылы биік мəртебеге көтерген, 
қайталанбас образ тудырған. Ал əр сөзін орынды, дəл ме дəл 
төге білу ақынның дүлділдігін, сөз ұсталығын тағы  бір айқындай 
түссе керек-ті... Олай болса, бұл бағыттағы ізденісті зеттеулер 
тізбегі кейінгіге жетсе игі.

Қуанарлығы – асыл сөздің ажарын алыстан аңғарып, 
сөзді ежелден кие тұтқан халқымыздың рухани əлемінде 
Махамбеттің жауһар жырларының жұлдызы қашан да биіктігі. 
Бірегей феномен құбылыстың кейінгі ақындарымыздың қай 
-қайсысының да кеуделерін күмбірлетіп, өлеңнен өрім өргізуі 
тегін емес. Мəселен, еліміздің көрнекті ақындарының бірі 
Рафаэль Ниязбектің дауылпаз ақын Махамбет бабамыздың 
туғанына 200 жыл толуы құрметіне арнап 200 өлеңнен тұратын 
«Махамбеттің майданы» аталатын жыр кітабын қолға алып 
көрдік пе. Ақынның Махамбет бабамыздың, Исатай батырдың 
жəне олардың жауынгер жолдастарының ұрпақтан ұрпаққа аңыз 
болып келе жатқан ерлік істерінің бұрыннан мəлім-беймəлім 
қырларын поэтикалық көркем тілмен, азаматтық пафоспен һəм 
шынайы тебіреніспен жырлағанына куə боламыз. Біздіңше, 
Рафаэль Ниязбектің «Теңдік қуып, алмас қылыш тағынғанда», 
«Əділ жолдан замана жаңылғанда», «Ат арытып, мұң кешіп 
сабылғанда», «Жорық күйлер жыр болып ағылғанда» жəне 
«Махамбеттің өр рухын сағынғанда» дейтін тақырып табиға-
тына сай ырғақта буырқанып, шиыршық атқан бес бөлімнен 
тұратын мұндай еңбектің басылым көруі – бүгінгі қазақ поэзи-
ясындағы елеулі оқиға. Демек, Махамбет рухын пір тұтып, ол 
күйінсе күйініп, ол күңіренсе күңіреніп, ол қаһарға мініп күркіресе 
күркіреп, оның от-жалынға оранған өмір өткелектері жайында 
жыр-толғау тудырған ақынның шабытты еңбегі қандай мадаққа 
да лайық. Ал ақын толғауларының үзіктері де сом əрі бірегей. 
Кейбірі: «Махамбет – ұлт намысы»;  «Не десе егер Ерлікті, 
Махамбет дер ем ойланбай!»; «Махамбет рухын пір тұтып...»; 
«Уа, Махамбет, айбарлым!»; «Бұрқақ атқан Ар-намыс болсаң 
егер, Айналмайсың, жан баба, қалай жырға»; «Жер мен көктің 
арасын жауынға орап, Оқығанда кеудеме өрт кіреді»; «Серттен 
таймас ер едің Ар ойлаған»; «Жырың алмас семсердей өткір 
еді,Содан менің көңілім көп түледі»; «Асқақ рухы қазақтың, 
Махамбет болып сомдалған»; «Жанарыма жарқ етіп шоқ 
түседі, Ойлы көзбен жырыңа үңілгенде»; «Буыршындай мұзға 
жығылған, Махамбет серттен тайып па?!»; «Нарын – қанды 
ұрыста мың өліп, мың тірілген көзсіз батыр өлкесі»; «Исатай 
- Махамбет – ұлт рухы»; «Махамбет – өр рухтың Байрағы, 
ерлердің намыс қайрағы»; «Нарын – ғасырлар Ерлігін арқалаған 
өлке»; «Махамбеттің əр жыры бір - бір жебе, кеудесіне қадалған 
Қараулықтың»; «Үй жақсысы асыл ағаштан, ер жақсысы 
арлы Алаштан»; «Махамбеттің  сарқыты – мен шығармын, 
қамшысының ұшы боп түйінделген». Біздіңше, Махамбет 
сынды ақын туындыларынан рухани қуат алу, өлең құдіретін, 
қасиетін сезіну, рухани құндылықтар тұңғиығына терең бойлау 
– ұлтымыздың рухани жаңғыруының алғышарты. 

Түйіндей айтсақ, Махамбет сынды біртуар бабамызды 
танып болдық па?! Біздің мақсат – «аз сөйлер де көп тыңдар, 
хас асылдың баласы» деп, Махамбет ақын айтқандай, баба 
мұрасының тұңғиығына бойлай түсу, кейінгі ұрпақтың ақын рухы 
мен жалынды сөздерінің мəңгі өлмес қазынасынан сусындауы. 
Осы жолда баршамызға Исатай – Махамбет бабаларымыздың 
рухы жар болғай!

       
 Абат ҚЫДЫРШАЕВ,             

ғалым-журналист, «Қазақстан Ұстазы» қоғамының мүшесі, 
«Қазақстан ғалымы» медалінің иегері

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы – сананы сілкінтетін, ойды отарсыздандыратын, 
жадыны жаңғыртатын, тарихты түлететін, өнер атаулының өрісін кеңейтетін, ұрпағымызды еркін тыныстатар келелі кемел 
бағдарлама. Осы тұрғыдан келгенде тарихымызды тану, зерделеу, таразылау – тағдырымызды, бүгінгі тұрпатымызды 
тану, келешегімізді бағдарлап, алдағы жүрер жолымыздың сілемін табу. Халқының басына түскен тауқымет қабырғасын 
қайыстырып, сол жолда басын бəсекеге тігіп, қасықтай қанын аямай, шыбын жанын шүберекке түйген өр тұлғалардың 
тағдырын танытатын да, ұрпаққа өнеге етіп, алдына тартатын да – тарих. Осы сапта сараласақ, Махамбет бабамыз – қай-
таланбас Тəуелсіздік тұмары, арымас Алаш арысы, бұлқынған асау намысы.
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Что может сделать обычная 

благотворительность? Интересный 
вопрос! Например, в Уральске эта 
«обычная» благотворительность 
сплотила и направила энергию 
молодежи в правильное русло, 

русло помощи. В виде бала. 
Благотворительного Гранд Бала, 

чья грандиозность ничуть не 
меньше Венского. Состоялось 
всё это благодаря Алпамысу 

Ускенбаевичу Шаримову. 
Вот уже третий год подряд 

выпускник нашего университета, 
продюсер, PR-менеджер 

Алпамыс Ускенбаевич проводит 
бал на своей малой родине с 
благотворительной целью.  

3 сентября более трехсот молодых людей 
Уральска пришли на кастинги в казахский 
драматический театр. Из них 100 счастливчиков 
были отобраны, как самые интересные и яркие. 
Они были такими схожими, но в то же время 
абсолютно разными. Здесь и учитель, и 
медицинский работник, и студент, и менеджер, 
кто -то танцует, кто -то поёт, кто -то торты 
печет, кто-то шьёт, а  кто-то мать 4 детей и так 
далее. Но самое впечатляющее, здесь была и 
молодежь с ограниченными возможностями, 
что просто не может не вдохновлять. В итоге 
все сдружились, и под чутким руководством 
балетмейстера -хореографа  Карылгаш 
Кадырбековны Кадырбековой, под присмотром 
самого Алпамыса Ускенбаевича и, конечно 
же, благодаря дисциплинированной работе 
волонтеров, начали репетиции. Можно ска-
зать, что дебютанты действительно научились 
чувствовать ритм и осознавать всё изящество 
благородных бальных танцев, исправлять свои ошибки, глядя на других, быть терпеливыми и 
сконцентрированными. Но самое важное, они научились помогать, сопереживать.

О Танцах. Карлыгаш Кадырбековна - нежная по натуре женщина со строгим характером 
и отменным чувством юмора. Она учила танцам как полонез, павана, вальс, казахский 

вальс, чешская и финская полька. Её титанический труд был заметен, словно эскиз картины 
художника, дополнявшийся с каждым разом новой линией и новым цветом в виде законченной, 
красивой картины на самом балу. По танцевальной технике и артистизму 19 сентября прошел 
мастер-класс специально приглашенного гостя, знаменитого артиста балета, хореографа Досжана 
Бакытжановича Табылды. Он рассказал о своей жизни, о своём тернистом пути к признанию, 
ответил на многие интересующие дебютантов вопросы. «Пока я знаю, что подрастающее 
поколение Казахстана такие молодые люди и девушки как вы, я могу быть спокоен,- сказал 
мастер,- ибо я вижу тот самый огонь в ваших глазах, который горит, озаряя весь этот зал своей 
энергией». После этой длительной и милой беседы, все пошли в репетиционный зал, где Досжан 
научил дебютантов всем тонкостям и азам бальных танцев. А дальше, по традиции, совместные 
видео и сэлфи. 

Благотворительность .  Как  отмечалось ,  намеченной  целью  бала  является 
благотворительность, дебютанты, так же, как и организаторы должны были быть 

задействованы в оказании помощи нуждающимся. Поэтому, 27 сентября стартовала акция 
«Жүректен жүрекке», по правилам которой все 100 дебютантов найдут 100 нуждающиеся семьи и 
приготовят им коробку-сюрприз. В коробку можно положить абсолютно всё, что считаешь нужным.  
Размер коробки не важен, главное, чтобы всё это шло от сердца. Наполнив коробки любовью 
и душевным письмом, дебютанты приступили к отправке посылок. Лица и эмоции семей после 
получения? Это просто надо видеть. Сияние глаз, искренность улыбки, особое сердцебиение.
Ради такого счастья  хочется помочь всем на свете, даже при нехватке у себя, пожертвовав  
последней рубашкой, но чтобы вновь испытать это чувство. 

Мотивационный тренинг. 30 сентября, вероятно, запомнится дебютантам как один из 
самых  необычных  дней. Именно в этот день все собрались в актовом зале ЗКГУ, куда 

Алпамыс Шаримов пригласил Марлен с Анель и телеведущую Жанар Кожановну Байсемизову. 
Этот мастер-класс стал ещё одним толчком к самореализации. Вначале Алпамыс сам рассказал  

немного о своей жизни,  много удивительных истории с нотками юмора. Каждый рассказанный 
им правдивый случай запомнился. Он так же сказал, что этот мастер-класс - пробный вариант 
StandUp Show или TEDtalks. И если он будет полезен, то будет устраиваться чаще. В напутствиях  
Жанар Кожановны  звучало: «как сохранять в себе энергию», что означает «высокая духовность», 
«путь к мечте» и так далее. Она дала много  дельных советов молодой аудитории. Ну и самое 
памятное напоследок – Марлен и Анель. Невозможно представить эти два имени по отдельно-
сти. «Қозы Көрпеш  и Баян Сұлу» XXI века. Их невероятную историю любви знают, наверное, 
все казахстанцы. Безумно влюбленные друг в друга и в жизнь они поведали нам свою историю. 
Очень трудно было сдержать слёзы и не восхищаться ими…

С этой огромной порцией вдохновения и мотивации дебютанты и организаторы продолжили 
репетиции. До финала оставалось 2 дня...

Бал. День «Х» настал 2 октября. Его  все уже заждались.  Салтанат Сарайы. Все красивые. 
Смокинги и бальные платья. Красная дорожка. Звезды Казахстана. Вальс. Вот с чем ассо-

циируется этот день. Бал удался на славу. Довольные гости и зрители мотивировали выступать 
все  лучше и лучше. Среди гостей был аким ЗКО Алтай Сейдирович Кульгинов, звёзды - Димаш 
Кудайбергенов, Лейла Султан, Камшат Жолдыбаева, Жанар Байсемизова, Эльдар Гасымов, 
Ерке Есмахан, Ринат Гайсин, Асылхан Толепов, Гульнур Сильбаева, Марлен и Анель и многие 
другие. Ну а  какой же бал без Короля и Королевы? Ими заслуженно стали прекрасные Максат 
Абуов и Камила Халелова. После окончания состоялась  дискотека  для звезд, организаторов 
и дебютантов в ночном клубе Eldivino. Все деньги за  реализованные  билеты были отданы на 
благотворительность.  Перед входом во  Дворец  бракосочетания продавались картины и поделки,  
собранная сумма  направлена на лечение больных  детей.

Следующий день после бала предназначался для отдыха и воспоминаний. Все в 
действительности привязались друг другу и до сих пор поддерживают отношения. Участники 
бала продолжают делать добро и помогать нуждающимся так же вместе. Гранд Бал стал  
бесподобным шансом  для каждого из нас. Он продолжил то чему учили нас  родители и учителя,  
дал возможность повстречать  творческих  людей и найти новых, интересных друзей. 
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студенттері Орал қалалық қарттар үйіне барып, Əлеуметтік қызметкерлер 
күніне арналған концерттік бағдарламасын қойған болатын. Рухани жаңғыру 
бағдарламасы аясында жоспарланған «қайырымдылық айының» кезекті 
концертін өткізу 85 жылдық тарихы бар университеттің студенттеріне бұйырды. 

Концерт барысында əлеуметтік мамандарды төл мерекелерімен құттықтап, жылы лебіздерін 
білдіріп, мың бұралған билері мен əсем дауыста шырқалған əндерін тарту етті. Ең бастысы, 
көтеріңкі көңіл күй сыйлағаны үшін мекеме басшысы өз алғысын білдірген болатын. Сонымен 
қатар үлкен тəжірибелі мамандар жас өрендерге, яғни студенттерге, батасын беріп, əрі қарайғы 
жұмыстарына сəттілік тіледі. 

Айым МЕҢДІҒАЛИЕВА,
Жаратылыстану-география факультетінің 2-курс студенті 


