
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Билік тармақтары арасындағы өкілеттіліктерді қайта Овлу маселелері жөніндегі 

үндеуі мен «Цазацстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық басекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан халқына жолдауын талдауға арналған ғылыми кеңес

2017 жылдың 1 ақпаны күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ- 
ситетінің ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Билік тармақтары арасындағы өкілеттіліктерді 
қайта бөлу мәселелері жөніндегі үндеуі мен «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауын талдауға арналған кезектен 
тыс ғылыми кеңесі болып өтті.

Кеңес университет ректоры, профессор А.С.Иманғалиевтің 
алғы сөзімен ашылып, кеңесте «Махамбет» гуманитарлық 
зерттеулер институтының директоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор А.С.Қыдыршаев «Қазақстанның жаңғыруы
-  жаҺандық бәсеке жолындағы жаңа шешім, тың қадам», 
стратегиялық даму және сапа департаментінің директоры, 
саясаттану ғылымдарының кандидаты О.В.Юров «Социальная 
стабильность и эффективное экономическое развитие главная 
задача Казахстана», құқықтық пәндер кафедрасының аға 
оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі А.Қ.Нұржанова «Қазіргі 
таңдағы Конституцияға енгізілген өзгерістердің тиімділігі», 
мәдениет және өнер факультетінің 3-курс студенті О.Н.Рахимов 
«Жаңашылдыққа жаңа қадам - жастар көзімен» тақырыптарында 
баяндама жасады. Ғылыми кеңес жұмысына жергілікті БАҚ 
өкілдері қатысты.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і  
Н .Ә . Н а з а р б а е в т ы ң  Б и л ік  т а р м а қ т а р ы  а р а с ы н д а  
ө к іл е тт ік те р д і қайта бөлу м әселелері ж ө н ін д е гі үндеуі 
мен «Қазақстанның үш інш і жаңғы руы: жаһандық бәсекеге 
қа б іл е тт іл ік»  атты  ж ол д ауы н  талдай  келе М .Ө тем ісов 
аты ндағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін ің  
ұжы м ы  қарар қабылдады:

М .Ө тем ісов аты ндағы  Батыс Қазақстан м емлекеттік 
университетінің ұжымы Қазақстан Республикасы Президентінің 
Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері 
жөніндегі үндеуі мен «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауын толық қолдайды.

М .Ө тем ісов аты ндағы  Батыс Қазақстан м емлекеттік

университет ін ің  ұжымы Қазақстан 
Республикасы Президентінің Үндеуі 
мен «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
ж аһанд ы қ б әсеке ге  қа б іл е тт іл ік»  
атты жолдауының негізгі бағыттарын 
дамытуға өз үлесін қосады.

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
ж о л д ауы н  о р ы нд ау  м а қса ты н д а  
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетін ің медиа 
жоспарын жасау.

Ж ауапты: тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі про
ректор Т.М.Дәрішева.

Университеттің «Өркен» газетінде 
ж әне о б л ы сты қ , р е с п у б л и ка л ы қ 
б а с ы л ы м д а р д а  Қ а з а қ с т а н
Республикасы Президентінің Үндеуі мен «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауын 
талқылап насихаттау.

Ж ауапт ы : б аспасөз қы зм еті, ғы лы ми ж ұм ы с және 
стратегиялық даму жөніндегі проректор.

Қазақстан  Республикасы  П резидентін ің  Үндеуі мен 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты жолдауын насихаттаушы медиа топ құру.

Жауапты: тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер

жөніндегі проректор Т.М.Дәрішева, тарих, экономика және құқық 
факультетінің деканы ГИ.Нестеренко.

Қазақстан Республикасы  П резид ентін ің  Үндеуі мен 
«Қ азақстанны ң  үш інш і ж аңғы руы : ж аһанд ы қ бәсекеге  
қабілеттілік» атты жолдауын насихаттаушы медиа топтың барлық 
факультеттердің студенттерімен кездесуін ұйымдастыру.

Жауапты: тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі проректор Т.М.Дәрішева, тарих, экономика және құқық 
факультетінің деканы ГИ.Нестеренко, факультет декандары.

Ақпан айының 6-сы күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемелекеттік университетіне ат басын бұрып келген, білім ордамыздың 1977 жылғы түлегі, 
Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағы басқармасының, Қазақ ПЕН клубының мүшесі, «Парасат» орденінің иегері, «Шер», «Жұлдыздар құлаған жер», «Жайық 
жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», «Бас» атты туындылардың авторы, көрнекті жазушы-драматург Рахымжан Отарбаевпен кездесу кеші өтті. Білім ордасының 
студент жастары кесек тұлғамен қуана, сағына қауышты. Кездесуді «Махамбет» гуманитарлық зерттеулер институтының директоры, профессор Қыдыршаев Абат 
Сатыбайұлы жүргізіп отырды.

Кеш барысында жазушы Рахымжан Отарбаев студент 
күндері жұмыс істеген қазіргі Батыс Қазақстан облыстық 
телерадиокомпаниясына, өз кезінде Қасым Аманжоловтың 
үйі болған мекенге қайтара баруды, өткенді еске алуды 
қалайтынын айтты. Кеш барысында оқырман қауым көптің 
көңіліндежүргенҚазақстандабасылыпшықпағақәйтседеөзге * 
елдерде өз оқырманын тапқан «Бас» романының мазмұнын

түсіндіре кетуді өтінді. Жазушы-драматург көптен талас болып жүрген мәселе Жәңгір 
мен Махамбетке қатысты тұстарды ескеріп, екеуін де биікке шығару қажеттілігін жеткізді.

Байыппен сөйлер байсалды кісімен өткен кездесу кеші қашан да филолог жастарды 
әдебиетке баули түсетіні аян. Студенттер тарапынан қойылған салмақты сауалдарға 
тұшымды жауап қайтарған Рахымжан аға Отарбаев кеш соңында студент жастарға үш 
қағиданы ұстануды жіпке тізгендей етіп баяндап берді. Біріншіден, көп оқып, білімді 
болған жақсы екенін айтып, сонымен қоса, спортпен шұғылданыңдар десе, екіншіден, 
өзіндік ой-мінездерің қалыптасып, айтар сөзің, әсіресе, жазу жазам деген жандарға 
өзіндік ой-пікірінің болуын атады. Ал үшінші қағида -  жазам, сызам, ел адамы болам 
дегенге ой тәуелсіздігі, соның ішінде еркіндігі болу керектігін шегеледі.

Жазушы Рахымжан Отарбаев «алладан жасырмағанды адамнан жасырмаймын» деп 
бастаған жиында көптеген әдеби мәселелермен қатар, мәдениет, өркениет жайында 
сөз қозғап, бүгінгі қоғам жастарына ой салар пікірлер қалдырды. «Адамның жастық шағы 
өткен жерде жарты жүрегі қалар» деп жазушының өзі айтқандай, туған білім ордасына 
жиі бас сұғуы осы сөзіне дәлел болса керек.

Сандугаш САҒИДУЛЛИЕВА ,
М.Өтемісов атынбагы БҚМУ-дың студенті
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3 февраля ЗКГУ им. М.Утемисова посетили представители высших ветвей власти - депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан Бырганым Сариевна Айтимова и депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Азат Турлыбекович Перуашев с разъяснениями изменений в Конституции РК, о которых говорил 
в своем обращении к народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев и Послания «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспсобность».

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТАМИ
Встречу с депутатом А.Т.Перуашевым открыл вступительной 

речью ректор ЗКГУ профессор А.С.Имангалиев. Он предста
вил гостей университета - депутата Мажилиса Парлмента РК 
К.Г.Абсатирова, заместителя акима области И.В.Стексова, 
председателя филиала ДПК «Акжол», председателя Совета 
работодателей ЗКГУ С.Р.Мергалиева и рассказал о цели 
данной встречи. Разъяснение Послания - ежегодная миссия 
депутатов, ученых, представителей власти. Задачи, по
ставленные перед народом на год Президентом страны

Н.Назарбаевым, должны быть выполнены для дальнейшего 
процветания Казахстана.

Азат Перуашев, пришедший во власть из рядов предпри
нимателей, экономистов, как никто другой понимает ценность 
Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная

Во второй половине дня состоялась встреча коллектива 
университета с депутатом Сената Парламента Бырганым 
Сариевной Айтимовой.

С первых минут встречи она расположила участников 
встречи на свободную беседу. Будучи выпускницей нашего 
вуза, она все еще ощущает себя в этих стенах студенткой.

Прежде всего она высказалась по поводу Обращения 
Президента, сказав о его важности и своевременности. 
«Все изменения направлены на демократизацию общества: 
транспарентность, доступность информации, вовлеченность 
граждан в управление государством. «Наш Президент пони
мает веление времени и наши возможности».

- Важным моментом является политический аспект. 
Это делегирование президентской власти между ветвями 
власти. При этом институт президента будет оставаться,

конкурентоспособность». По словам депутата, 80% Послания 
посвящено экономике, и это радует. Развитие экономики даст 
возможность для граждан найти свое место в этих реформах.

Помимо экономических вопросов, депутат А.Перуашев 
затронул  темы  коррупции , необ ход им ости  развивать  
многопартийность, выращивая сильные партии, которые 
способствуют формированию лидеров, внесения изменений 
в Конституцию и др.

Участники встречи задали д епутату интересую щ ие

вопросы.
Завершая встречу, ректор поблагодарил участников 

встречи и, пользуясь представленным случаем, поздравил 
председателя Совета работодателей ЗКГУ С.Р.Мергалиева с 
25-летием его предприятия ПСП «Серик».

являясь арбитром между ветвями власти, определяющим 
внешнюю и внутреннюю политику нашей страны, - уточни
ла депутат Б.Айтимова. - С другой стороны Конституция 
предусматривает отчетность всех органов перед народом. 
будут создаваться Общественные советы для контроля за 
органами. Правительство само будет разрабатывать все 
государственные программы, а потом само отвечать за 
исполнение, но с условием, что парламент в особенности 
нижняя палата, будет заслушивать отчеты по исполнению 
законов и госпрограмм. Все отчеты будут транслироваться в 
средствах массовой информации.

В заключение Бырганым Сариевна Айтимова заверила, что 
понимание и выполнение всех пунктов Послания в конечном 
итоге будут иметь положительные эффект и вести к развитию 
нашей страны как экономически, так и политически.

Щ Ш Ш Щ ш Г
1 февраля 2017 года в Национальном университете 

обороны имени Первого Президента Республики Казахстан
-  Лидера Нации для магистрантов университета доктор 
технических наук, профессор Айталиев Ермек Сатпаевич, 
директор Института естественно-научных исследований 
«Алгоритм» при Западно-Казахстанском государственном 
университете им. М.Утемисова провел лекцию на тему «Боевая 
и научно-педагогическая деятельность генерал-майора 
технических войск Шакира Джексенбаева».

8 ақпан күні Ғылыми кітапхананың ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстанны ң үш інш і жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» Қазақстан халқына Жолдауын студенттермен 
талқылауға арналған дөңгелек үстел болып өтті.

Д ө ң ге л е к  ү с те л  М .Ө те м іс о в  а т ы н д а ғы  БҚМ У 
коммерциаландыру офисінің жетекшісі Э.Ж. Имашевтың 
Алғы сөзімен ашылып, Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік 
саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы Т.Т. Шайхиевтың 
«Еліміздің саяси жүйесінің демократияландыру үрдісінің 
жаңа белесі», Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, 
т.ғ.к. Ж.А. Исмурзиннің «Дамудың жаңа даңғылы», «Серпін» 
бағдарламасы бойынша грант иегері, «Ақиқат» пікірталас 
орталығының мүшесі, 07301-топ студенті С. Амалованың 
«Елбасы және Қазақстан», ғылыми кітапхана кітапханашысы
А. Кенжегалиеваның «Елбасы жолдады -  елі қолдады» 
тақырыптарындағы талдау-толғауларымен жалғасып, ой 
бөлісілді.

2017 жылдың 8 ақпан, сәрсенбі күні, филология факультеті 
бойынша профессор-оқытушылар құрамы арасында оқытудың 
инновациялық технологияларын енгізу байқауы өткізілді.

Бағдарламада білім беру жүйесіндегі инновациялық 
әдістер, байқаудың мақсаты мен міндеттері, өткізілетін ашық 
дәрістер мен семинар сабақтары, шеберлік сыныптары көрініс 
тапқан.

6.02.2017 -  10.02.2017 аралығында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жаратылыстану- 
география факультетінде «Көптілділік -  қазіргі заманғы білім 
берудегі басым бағыттардың бірі» тақырыбындағы әдістемелік 
апталық болып өтті.

Апталық аясында әд істем елік семинар, факультет 
мұражайына экскурсия, ашық дәрістер, дөңгелек үстел, 
практикалық сабақтар мен лабораториялық сабақтар, 
кездесулер мен конференция ұйымдастырылды.

28 ақпан күні ғылыми-практикалық конференция бо
лып өтті. Модераторы т.ғ.к., доцент З.К.Мухлисова болған 
басқосу п.ғ.д., академик, М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Иманғалиев 
Асхат Сәлімұлының кіріспе сөзімен басталып, өз жұмысын 
жалғастырды.

Обсудив Обращение Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева по вопросам 

перераспределения полномочий между ветвями 
власти и Послание Президента народу Казахстана 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», коллектив Западно

Казахстанского государственного университета 
им.М.Утемисова принимает резолюцию:

Коллектив Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова полностью поддерживает 
Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам 
перераспределения полномочий между ветвями власти и 
Послание Президента народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Коллектив Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова внесет свой посильный вклад 
в развитие основных направлений Обращения Президента 
Республики Казахстан и Послания Президента народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность».

В целях реализации Послания Президента народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» составить медиа-план Западно
Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова.

Ответственный: проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Т.М.Даришева

Обсуждение и разъяснение Обращения Президента 
Республики Казахстан и Послания Президента народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкуренто-способность» в университетской газете «Өркен», в 
областных и республиканских СМИ.

О тветственный: пресс-служба, проректор по научной 
работе и стратегическому развитию

Организовать медиа-группу по разъяснению Обращения 
Президента Республики Казахстан и Послания Президента 
народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность».

Ответственный: проректор по воспитательной работе и со
циальным вопросам Т.М.Даришева, декан факультета истории, 
экономики и права ГИ.Нестеренко

Медиа - группе по разъяснению Обращения Президента 
Республики Казахстан и Послания Президента народу 
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» организовать встречи со студентами 
всех факультетов.

Ответственный: проректор по воспитательной работе и со
циальным вопросам Т.М.Даришева, декан факультета истории, 
экономики и права ГИ.Нестеренко, деканы факультетов

Принято на внеочередном заседании ученого совета 
Западно-Казахстанского государственного университета 
им.М.Утемисова от 1 февраля 2017 года.

ЖАҢ АЛЫҚТАР
н
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Опыт ветеранов мировой науки
В период с 4 по 22 ф евраля на естественно-географ ический  ф акультет по кластеру «Химия» (5В011200-Химия 

(образовательная), 5В072100-Химическая техн ол оги я  ор га н и че ски х  вещ еств, 5В072000-Х им ическая техн ол оги я  
неорганических веществ, 5В060600-Химия (научная), 6М011200-Химия (магистратура) в рамках проекта SES был приглашен 
старший эксперт доктор pHD, проф ессор института г.Мюнстера (Германия) Ханс-Дитер Барке.

«Моя жизнь -  мои изобретения»
Г.Форд

«Все мои изы скания и опыт ы проводились исклю чит ельно с целью  найт и чт о-либо, имеющ ее  
практическую ценность ...» Так сам Т.Эдисон определил смысл своей жизни и работы.

И нститут естественно-научных исследованиО
« А л г о р и т м »

Основной целью Института является координация и проведение 
ф ундаментальных и прикладных исследований, опытно
конструкторских работ в области фундаментальных и прикладных 
естественнонаучных и технических исследований, а также 
образовательной и инновационной деятельности в области 
естественных наук, ориентированных на интересы университета 
и региона для обеспечения их устойчивого развития.

Институт решает следующие основные задачи:
- консолидация научно-образовательного потенциала через 

создание, организацию и координацию деятельности временных 
научных коллективов,

- координация и проведение научных исследований и опыт
но-конструкторских работ в области естественных наук,

- внедрение в учебный процесс и в производство результатов 
научно-исследовательской деятельности;

- концентрация усилий ведущих специалистов из числа профес
сорско-преподавательского состава в разработке инновационных 
проектов, программ и технологий;

- развитие международного и межрегионального сотрудниче
ства в области естественнонаучных и прикладных технических 
исследований и образовательной деятельности;

- развитие фундаментальных и прикладных научных исследо
ваний по актуальным проблемам и направлениям естественных 
наук на базе сотрудничества с ведущими производственными ор
ганизациями, научными Институтами, организациями образования 
Казахстана и зарубежных стран,

- повышение эффективности использования материально-тех
нической базы и кадрового потенциала Университета;

- координация практико-ориентированной подготовки обучаю
щихся путем актуализации содержания образовательных программ 
естественнонаучных специальностей университета и активного 
вовлечения обучающихся и преподавателей в реальные научно
исследовательские и производственные процессы;

- создание необходимых условий для развития научного 
потенциала университета, а также научно-исследовательской де
ятельности обучающихся и преподавателей с использованием ма
териально-технической базы и кадрового потенциала университета,

- участие и содействие в проведении конференций, симпози
умов, семинаров по актуальным вопросам естественных наук, с 
участием студентов, магистрантов, профессорско-преподаватель
ского состава и научных работников, в том числе и из сторонних 
организаций.

В настоящ ее время ИЕНИ «Алгоритм » работает над 
разъянением патентно-лицензионной, изобретательной 
деятельности.

Эвристика - наука о том, как делать открытия и изобретения. 
Его возникновение связывают с именем греческого математика 
Панна, жившего около 300 г. н.э. Именно в седьмом томе его 
математического сборника впервые и упоминается этот термин.

Великий изобретатель Томас Альва Эдисон прожил 84 года 
(1847-1931) и только в своей стране получил 1098 (!) патентов на 
изобретения в различных областях техники. В других 34-х странах 
мира им получено еще свыше 3000 патентов на изобретения. И все

это не самоцель, а масштабы признания научных идей человека, 
который до 50-ти лет работал по 19,5 часа в сутки и далее, после 
50-ти и до самой смерти - по 18 (!) часов в сутки.

Неделями он не выходил из своей небольшой лаборатории, 
работал непрерывно, засыпал здесь же, иногда прямо на столе с 
книгами под головой... Засыпал ненадолго, только когда смертельно 
уставал - в любое время суток. И то лишь на несколько часов, 
мучительно, неохотно отрываясь от любимого дела, без которого 
не просто не мог жить - не представлял себе другой жизни.

Служба Старших Экспертов (SES) - фонд германской 
экономики по международному сотрудничеству, ведущая 
общественная организация Германии, которая объединяет 
вышедших на пенсию специалистов и руководящих работников, 
оказывающ их консультативные услуги на общ ественных 
началах. Целью данного проекта является - оказание 
м етодической и д ид актической  помощи в организации 
л е кц и о н ны х  и п р а кти ч е с ки х  занятий  для повы ш ения 
квалификации преподавателей кафедры химии.

Доктор Ханс-Дитер Барке посетил занятия д.х.н., профессора 
Д.К.Мендалиевой - «Методика преподавания химии в высшей 
школе» (лекция), ст.преподавателя Г.Б.Есеевой - «История 
химии» (лекция), «Методика преподавания химии» (лекция, 
семинар), преподавателя кафедры химии А.Ж.Исполовой - 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык», 
«Аналитическая химия», «Rules of writing equations of chemical 
reactions. ^ e s  of chemical reactions» (лекция), «Titration and 
titrimetric methods» (лабораторное занятие).

Наряду с этим, доктор  Барке посещ ая Н азарбаев 
интеллектуальную школу, где принял участие в работе круглого 
стола «Основные проблемы полиязычия», посетил уроки химии 
и др.

Доктор Барке участвовал в различных мероприятиях в 
рамках методической недели факультета «Multilingualism - one 
of the basic directions of modern education», в частности, на 
методическом семинаре «Көптілді білім берудегі инновациялық 
әдістер» и др.

За период пребывания на кафедре химии доктор Ханс- 
Дитер Барке провел ряд мастер-классов и семинаров со 
студентами и магистрантами специальностей 5 В011200-Химия, 
5В072100-ХТОВ, 5В072000-ХТНВ, 5В060600-Химия, 6М011200- 
Химия на темы «Заблуждения в химии», «Теория Бренстеда», 
«Теория кислот и оснований», «Introduction to chemistry.Grade 
7», Worksheet "Acid/base + Red/Ox”, «Methodology of teaching 
chemistry for university students», «History of chemistry», «Didactics 
of chemistry» и др.

Помимо учебных мероприятий гость из Германии побывал 
во внеурочных мероприятиях, организованных студентами 
факультета, где он познакомился с культурой и традициями 
казахского народа.

заводы, изобрел собственный способ обогащения железной руды 
и многое другое. Все, кто были рядом, не переставали удивляться 
потоку его идей.

Его собственная «эдисоновская» методика работы, точнее, 
организация научного труда, основанная на титанических усилиях
- методика эмпирической интеграции - давала свои плоды.

Его разработками, технически модернизированными, мы 
пользуемся и по сей день, вспоминая с благодарностью этого 
ученого.

Его колоссальная заряженность на работу, энергия, быстрота 
реализации замысла, результативность, коммерческая хватка и 
деловитость - все это было созвучно своему времени, - времени 
бурного технического прогресса конца прошлого столетия. Он стал 
ярким символом, живым воплощением идеалов Америки, гордостью 
всего человечества.

Скромность и неприхотливость в быту, застенчивость 
размеренно-однообразного, одержимо-настойчивого образа 
семья, дети, дом, ошемляющие успехи и обидные неудачи.

Почти не отдыхал,-вилла во Флориде скучала по хозяину...
Практически не болел, - врачи не вели истории его болезни...
Был неразборчив и неприхотлив в еде и одежде, но любил 

крепкие, стимулирующие активную умственную работу сигареты, 
не отказывался от жевательного табака...

Любил свою семью...

В истории техники нет другого человека, который трудился бы 
больше Эдисона: он прославил не только свою страну, но и весь 
род человеческий.

Это невероятно, но его, как ученого, интересовало все, что 
стремительно создавалось на рубеже взлета человеческой мысли.

Эдисон создал электрическую лампочку накаливания - 
«лампочку Эдисона», и уже только одним этим сделал свое имя 
бессмертным. Он усовершенствовал телефон, телеграф, кино- и 
фотоаппаратуру, изобрел фонограф, кинетоскоп. Построил первые 
электровозы, придумал щелочные аккумуляторные батареи, 
положил начало промышленной электронике, возводил химические

Лучшей жизни, чем была, он себе не желал, да и не представлял. 
По Эдисону секрет гения - титаническая работа, настойчивость в 
достижении цели и здравый смысл.

Исходя из этого студентам, магистрантам и коллегам нашего 
университета мы готовы помочь в изобретательской деятельности, 
охране интеллектуальной собственности, в патентно-лицензионной 
работе и ждем в аудитории 409 корпуса №8.

Е.С. АЙТАЛИЕВ,
директор института, доктор технических наук, 

профессор, изобретатель СССР
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Реализации программы 
трехъязычного образования и 

совместных образовательных 
программ в университете

Перед высшей школой, как и перед обществом в целом, 
новая реальность ставит большие задачи. Одной из таких задач 
является полиязычное образование.

Согласно решению ученого совета от 30 мая 2016 года, 
при Центре болонского процесса создано новое структурное 
подразделение -  Институт полиязычия. В качестве руководите
ля был приглашен топ-менеджер из Южной Кореи доктор Чжон 
Хюн Ли. При поддержки ЦБП были разработаны план работы 
Института полиязычия на 2016-2017 учебный год, Положение об 
Институте полиязычия и должностные инструкции сотрудников 
института.

В январе 2017 года было открыто два методических кабинета 
полиязычия на естественно-географ ическом  и ф изико 
математическом факультетах. Разработан перечень учебно
методических пособий и технических средств для оформления 
методкабинетов.

В качестве учебно-м етодического  пособия в рамках 
реализации закрепления дорожной карты трехъязычия в ЗКГУ 
им. М.Утемисова разработана программа «500 Sentences». 
Основной целью пособия является овладение основными 
разговорными навыками на казахском, русском и английском 
языках, рассчитанное на студентов, ППС и сотрудников ЗКГУ.

В рамках мероприятий по реализации трехъязычия в 
ЗКГУ Институтом полиязычия были проведены следующие 
методические семинары для ППС, работающих в полиязычных 
группах, студентов, заведующих кафедр и деканов: «How to learn 
English fast», «Education system in South Korea and in Kazakhstan», 
«Foreign language teaching, experience of foreign language learning 
in South Korea, suggestions and solutions», «How to make a good oral 
presentation», «Possibilities of multilingual education at the present 
stage», «Teaching English in multilingual groups».

Целевая аудитория включала в себя ППС полиязычных 
групп четырех факультетов (физики и математики, естественно
географический, филологический и педагогический факультеты), 
кафедру иностранных языков, деканов факультетов, заведующие 
кафедр, ППС и сотрудники, Западно-Казахстанский областной 
учебно-методический центр информатизации и оценки качества 
образования.

Наряду с проведением семинарских занятий, Институтом 
полиязычия были организованы круглые столы и научно
пр акти че ски е  конф еренции  по тем атике  полиязы чия: 
научно-практическая конференция «Multilingualism as one 
of the priorities of modern education» для ППС и студентов 
естественно-географического факультета; круглый стол на 
тему «Полиязычное образование как стимулирующий фактор 
академической мобильности: Европейский опыт и Казахстан» 
для ППС и студентов педагогического факультета; круглый 
стол на тему «Проблемы формирования информационно
коммуникационных компетенций: образование, наука, опыт», 
проведенный для преподавателей кафедры информатики.

В рамках укрепления работы по внедрению трехъязычия в 
ЗКГУ, руководителем ЦБП на регулярной основе принимается 
участие в методических неделях и научно-практических 
конференциях по вопросам полиязычия, которые проводятся 
на факультетах университета.

В рамках реализации стратегии интернационализации и 
академической мобильности ЗКГУ за отчетный период Центром 
Болонского процесса заключено 11 договоров о сотрудничестве 
с отечественными вузами и вузами-партнерами из стран СНГ 
Европы и Азии. Следует отметить, что на настоящий момент 
ЗКГУ им. М.Утемисова заключены договора о сотрудничестве 
более чем с 80 вузами СНГ и странами дальнего зарубежья. 
Университет участвует в реализации проекта «Трансферт 
знаний, навыков и идей в Центральную Азию-TOSCA2» вместе с 
18 вузами и 6 ассоциированными членами из Польши, Испании, 
Греции, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Казахстана, 
Узбекистана и Таджикистана по международной программе 
Эразмус Мундус.

Для обеспечения интернационализации образования 
и программы академической мобильности за рубежом в 
июле 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве и 
обмене студентами с университетом Флоренции (Италия).

Данный договор предусматривает бесплатное обучение для 
студентов специальностей экономики, права, учета и аудита, 
международных отношений.

В сентябре 2016 года Центром Болонского процесса был 
организован приезд топ-менеджера из Южной Кореи доктора 
Чжон Хюн Ли для работы в качестве директора Института 
полиязычия, организованного при ЦБП согласно Закреплению 
дорожной карты трехъязычия в ЗКГУ на 2016-2020 годы. Помимо 
административной работы, доктору Ли были распланированы на 
регулярной основе контактные часы и методические семинары 
для ППС вуза и студентов с целью повышения языковой 
подготовки, а также вовлечения обучающихся в Болонский 
процесс. Доктор Ли принимал участие в работе по адаптации 
иностранных студентов и магистрантов к образовательному 
процессу ЗКГУ.

В н ояб р е  2016 по и н и ц и а ти в е  ЦБП и каф е д р ы  
изобразительного искусства, в рамках академического обмена 
с университетом Курукшетра (Индия) был организован визит 
доктора Рама Виранджана в ЗКГУ. В течение 2-недельного 
пребывания, доктор Виранджан провел мастер-классы для 
студентов и преподавателей университета, а также творческой 
интеллигенции города. По итогам визита было достигнуто 
соглаш ение о дальнейш ем  сотрудничестве  в области 
образования и науки с университетом Курукшетра. По итогам 
визита трое преподавателей ЗКГУ года приглашены по про
грамме академического обмена в университет Курукшетра с 
целью проведения мастер-классов, контактных часов и участия 
в совместной художественной выставке.

Сильными сторонами при реализации параметров академи
ческой мобильности являются расширение взаимодействия с 
отечественными и зарубежными вузами-партнерами, усиление 
работы по привлечению зарубежных ученых в рамках болон
ского процесса, увеличение числа ППС вуза выезжающих в 
зарубежные вузы по программе академического обмена, в том 
числе иностранных студентов. Возросло участие студентов 
в программах академического обмена. За последнее время 
наблюдается заинтересованность в реализации совместных 
программ со стороны вузов РФ, заключаются сетевые кон
сорциумы, осуществляется взаимообмен студентами и ППС. 
Налаживается работа по заключению двудипломных обра
зовательных и совместных программ обучения. Несмотря на 
то, что за отчетный период заключено 11 договоров в области 
образования и реализации совместных образовательных про
ектов, доля реально действующих программ незначительна.

В.С.ЗУБКОВ,
руководитель ЦБП

ЪіліМ жолиндаги қадамдар
Біз, жаһандануға қабілетті жастар, ел ім ізд ің  ертеңі үш ін о зы қ б іл ім д і бойы м ы зға жинап, ойы м ы зға азы қ етуім із абзал. 

Көптілділ ікті ең басты назарға қоя оты ры п, шет елдегі б іл ім  ошақтарынан професор- оқы туш ы ларды ң дәрістерін алуымыз 
міндет. Осыған орай О.И. Городикова атындағы  Қалмақ мемлекеттік университетіне академиялық ұтқы р л ы қ бағдарламасы 
бойынш а үш айлы қ оқуға Элиста қаласына Ш үкірғалиева Жанерке, Рысқалиева Эльвира және мен үш еуім із университет 
атынан бардық.

Өте жоғары деңгейде қарсы алды. Көне қалада көне іздер, 
көне тарих қаланған ,алайда білім беруден алдыңғы қатарда. 
Ғылыми кітапханасының өзі алпауыт аумақты қамтиды. Мұндағы 
кітап қоры өте шексіз. Ғылым айдынын қопарғың келе береді. 
Қаншама ғалымның қаншама еңбектері сақтаулы десеңші! 
Білім беруде жаңашылдықты және жаңа әдістерді қолданатыны 
өте қатты қуантты. Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
мамандығынан алғаш болып барып тұрмын. Мұнда мектепке 
дейінгі педагогика саласы өте терең қарастырылған. Көптеген

ғалымдардың еңбектерімен таңыс болып, ғылыми проекті 
қорғағалы жатырмын. Елімізге қажет деген құндылықтарды 
сүзгіден өткізіп, жаңа әдіснамаларды ойлап табуды қолға алдым. 
Сабақ тоқсан минутты қамтиды. Ғылым жолындағы ізденіс көп 
еңбекті қажет етеді.

Аида ЖАНТУРЕҚЫЗЫ,
мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

мамандығының студенті

Administration of WKSU creates conditions for 
development of scientific-research activity of the fac
ulty, relevance of topics to current issues of the econ
omy, the development priorities of the state national 
policy. The Department implemented the scientific 
project: “Intercultural relations of the peoples of West 
Kazakhstan with the representatives of ethnic groups 
working in the Karachaganak locations, Chinarevo, 
Karabatan” (2014-2015). Scientific supervisor: Cand. 
of Phil., associate Professor M. V. Chechetko “The 
introduction of professionally-oriented English for 
students of non-linguistic faculties of Universities” (in 
2016-2017). Scientific supervisor: candidate of peda
gogic Sciences, associate Professor Kismetova G.N.

RESEARCH PROJECTS
WKSU created the necessary conditions for creative de

velopment and participation of students in scientific research. 
Forms of organization of students scientific work are the fo l
lowing: student participation in conferences, seminars, round 
tables, competitions, student scientific societies, scientific 
groups, publications in scientific journals and collections of 
reports, materials and theses of conferences, etc.. One of 
the strong points in the organization of research activity of 
the Department is the attraction of students to the research 
work together with the teaching staff. In the framework of the 
projects carried out in the Department students participate 
in the scientific work. For example, together with associate 
Professor Kismetova G.N., who directs the research project 
on “ Implementation of professionally-oriented English for stu
dents of non-linguistic faculties of Universities”, financed from 
the funds of the University in 2016-2017 participate a student 
of the 3rd course Bayarstanova A.G., undergraduate of 1st 
course Tukeshova N.M and associate Professor of the English 
language and intercultural communication of Saratov state 
University after N.G. Chernyshevsky (Saratov, Russia) - Igolkina 
N.I. The aim of the project: development of a model of profes
sionally-oriented English language training at the University for 
future professionals as the Foundation of communicative com
petence necessary for professional communication, mastery of 
oral and written forms of communication in the language field 
as a means of information activities and further development.

Associate Professor Kismetova G.N. in February 2016, 
participated in the international competition “the Best scien- 
tific-research project-2016” in Moscow. She was awarded by 
the certificate of the International scientific centre “Olympus”. 
Master Khokhlachyova E.S. in February of 2016, participated 
in the international competition “The Best scientific-research 
project-2016” in Moscow. She was awarded by the certificate 
of the International scientific centre “Olympus”.

Master Esbergenova G.I., in February of 2016, participated 
in the international competition “The Best scientific-research 
project-2016” in Moscow. She was given the certificate of the 
International scientific centre “Olympus”.

Master Khokhlachyova E.S. on February, 25, 2016 partic
ipated in the international competition “Open Science-2016” 
in the nomination “The Best scientific  th ink ing” in Kazan. 
The theme of the competition: “Specific features of Internet 
phraseology of the XXI century”. She was awarded a diploma 
for the 1st place.

Teachers of the Department are involved in contractual 
projects, such as associate Professor Khismetova G.N. entered 
into a contractual project with publishing house “Bastau” from 
March 10, 2015 Tutorial “Ailyn language.” The textbook came 
with a circulation of 1000 copy and was replicated in the 
universities of Kazakhstan. The staff implementing educational 
programs of specialties, conduct scientific researches, the 
results of which are published in domestic and foreign journals, 
including impact factor and international databases Thomson 
Reuters, Scopus, the materials of Republican and international 
conferences. For example, associate Professor Khismetova
G.N., published an article “ Post-modernism trend in the modern 
Kazakh Novels (based on the Novels “Zharmak” by M. Magauin, 
“ Deceptive world” S. Elubai, “ flowers and books” D. Amantay) 
in the social Sciences 11(20): 4808-4813 PP, 2016. ISSN: 
1818-5800. Medwell Journals, 2016. Scopus. Khismetova G.N. 
participated in the 31 international Congress, July 24-29 2016 in 
Japan, on the theme: “ Psychological characteristics of coping 
strategies of members of the Department”, the Impact factor 
o f 1.276. Associate Professor Kulmaganbetova S.S. published 
an article on the topic: “Comparative analysis of pedagogical 
technologies in educational process of higher educational 
institutions” in international journal of environmental science 
and education.- 2016, Tom. 11, no. 9.
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^ Уважаемые преподаватели,  ̂
сотруднику, студенты и магистранты!

В фонд научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова поступили уникальны е книги 
по психологии общения родителей с детьми, книги, посвящ енные работе с лю дьми 
в процессе создания своего бизнеса, а также книги, содержащие рекомендации по 
созданию  газетного бизнеса.

Это:
Мартин С., Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех/С. Мартин, Н. 

Гольдштейн, Р. Чалдини.-СПб.: Питер, 2015.-288 с.:ил
Баранова Е.А., Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция: 

Монография/Е.А. Баранова.-М. Вузовский учебник:ИНФРА, 2016.-187с.
Максимов А.М., Как не стать врагом своему ребенку/А.М. Максимов.-СПб.:Питер, 2016.-224с.
Лаурс И., Стартап: Модель для сборки/И. Лаурс.-М. : Альпина Паблишер, 2016.-192с.
М узыченко В.В., HR в СТАРТАПе/В.В. Музыченко.-М.:ИНФРА-М, 2017.-224с.

Если Вас заинтересовали данные материалы, Вы всегда сможете 
ознакомиться с ними, обратившись в Научную библиотеку.

^ _____________________________________ F

В целях повышения информационной культуры студентов и преподавателей 16.02.2017г. в холле главного корпуса 
ЗКГУ им. М.Утемисова научная библиотека провела «День открытых дверей».

о т к р ы т ы х  дВерей В

н а у ч н о й  б и б л и о т е к еВ п р о гр а м м у  м е р о п р и я т и я  вош ли 
просмотр новой литературы , посещ ение 
музея редких книг, ознакомление с новейшими 
технологиями, применяемые в библиотеке, 
работа с электронным каталогом. С большим 
и н те р е с о м  п о с е ти л и  в ы с та в ку  новой  
литературы  «Жаңа әдебиеттер көрмесі», 
выставка состояла из разделов «Труды Первого 
Президента Н. А.Назарбаева», «Книги на 
английском языке», «Труды профессорско -  
преподавательского состава, выпущенные в 
РИЦ ЗКГУ», «Библиографические указатели», 
« Э л е ктр он н ы е  изд а ни я»  и « Ш кольны е 
учебники». На выставке были представлены 
книги Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
Первого Президента РК Лидера Нации, а также 
«Книги на английском языке», которые мы 
закупили для полиязычных групп от зарубежных 
издательств OXFORD и SPRINGER. В разделе 
«Труды ППС» студенты могли ознакомиться с 
трудами ученых вуза, увидеть дизайн и формат 
книги выпускаемых редакционно-издательским 
центром. В разделе «Библиографические ука
затели» посетители открыли для себя многих 
ученых вуза, познакомились с интересными 
научными статьями. Самой впечатляющей была 
экскурсия в музей редких книг, где были проде
монстрированы уникальные старинные, редкие 
книги, датируемые XVIII-XIX веками. Студенты 
Ульяновского университета, приехавшие по 
академической мобильности, были приятно 
удивлены книгой Магницкого Л.Ф. «Арифметика»
-  энциклопедией математических знаний 1703 
года издания, где даны первоначальные 
сведения по арифметике, алгебре, геометрии, 
тригонометрии практическом применении 
их в механике, геодезии, навигации, даны 
решения математических задач, примеры, 
формулы, а также с «Энциклопедическими 
словарями» братьев Гранат, выпущенными 
товариществом «Братьев А. И И. Гранат и К» в 
Москве. Посетители мероприятия ознакомились 
с инновациями библиотеки в читальных 
залах, в частности, с принципом работы RFID- 
технологий, электронным каталогом библиоте
ки, отечественными и зарубежными полнотек
стовыми базами данных.

На м е роп ри яти е  были приглаш ены  
группы студентов с кураторами ф изико 
математического, естественно-географического,

п е д а го ги ч е с к о го , ф и л о л о ги ч е с к о го  и 
исторического факультетов, не остались в 
стороне и преподаватели нашего вуза. Многих 
заинтересовали книги Кәрібаева Б.Б. «Қазақ 
хандығының құрылуы тарихы», Тілепова Ж. «XIV- 
XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті», Амантая Д. 
«Махамбет философиясы», изданные в Алматы 
в 2015 и 2014 годах.

День открытых дверей Научной библиотеки 
посетили 328 читателей, из них 279 студентов, 38 
преподавателей, 9 сотрудников и 2 магистранта.

Также в мероприятии приняли участие 
п р о р е кто р  по в о с п и та те л ь н о й  работе 
и социальны м вопросам Дариш ева Т.М., 
руководитель стратегического развития и 
офиса коммерциализации Имашев Э. Ж ., 
директор департам ента стратегического  
развития и качества Юров О.В.

- Научная библиотека является одним 
из старейших библиотек не только в нашем 
регионе, но и в республике, где имеется 
более 1 млн. экземпляров учебных пособий, 
х у д о ж е с тв е н н о й  л и те р а ту р ы , научной  
литературы. Сегодня мы видим, что библиотека

продолжает выполнять важнейшую роль. Книга 
по-прежнему остается источником развития 
знаний, интеллекта, развития гражданских 
и патриотических качеств, - отметил Олег 
Винальевич. - И библиотека наша выполняет 
здесь важнейшую роль, где систематически 
проводятся дни открытых дверей и выставки 
новой литературы , которые необходимы 
для учебного процесса. И прежде всего 
на государственном и иностранных языках 
обеспечиваются все наши специальности. Я 
думаю, что вклад нашей библиотеки в развитие 
университета, в воспитании и обучение 
молодежи неоценим и очень огромен. И хочется 
пожелать успехов всему коллективу библиотеки 
в этой нелегкой работе.

В конце мероприятия директор научной 
библиотеки Алимбекерова Т.Е. выразила свою 
благодарность студентам и преподавателям, 
п о д ч е р кн у в , что в каж д ой  кни ге  есть  
своя ценность. Такие мероприятия дают 
возможность по-новому взглянуть на работу 
нашей библиотеки и наметить приоритеты на 
будущее.

Талантливый художник
САКЕН Г У М А Р О В
22 февраля в читальном зале №4 научной библиотеки университета прошла встреча 

со студентами групп ИИЧ-11 и Д-11кафедры «Изобразительное искусство  и дизайн», 
посвященная 80-летию со дня рождения художника Сакена Гумарова.

Библиотекари познакомили молодое 
поколение с одним из представителей 
богатого  культурного  наследия нашей 
республ ики , ж и вопи сь  которого  несет 
огромный заряд оптимизма и дает ключ 
к пониманию единства мира. Сотрудник 
н а учн о й  б и б л и о те ки  М . Н .Д н га л и е в а  
п р о в е л а  б и б л и о гр а ф и ч е с ки й  об зо р  
книжной выставки «Дарынды суретші Сэкен 
Ғұмаров», на которой были представлены 
книги о живописи художника, о его основных 
ра б о та х , а такж е  б и о гр а ф и я  С акена 
Гумарова.

Сакен Гумаров родился на Букеевщине, 
что на северо-западной окраине Казахстана, 
в Западно-Казахстанской области, в краю 
горячих песков и раскалённого воздуха. Сакен 
Гумаров - талантливый художник, внесший 
в сокровищницу живописи необычайные по 
палитре и философии работы.

На мероприятии студентка группы ИИЧ- 
11 Назым С и се нга л и қы зы  вы ступи л а  с 
докладом, в котором красочно рассказала 
о жизни и творчестве  Сакена Гумарова. 
Слушатели - студенты, понимающие язык 
искусства, будущие художники - с интересом

знакомились с произведениями искусства, 
рассматривали иллюстрации картин. Для них 
было интересно узнать новое из биографии, 
воссоздать его психологический портрет 
и много другой интересной информации о 
творчестве и мировоззрении художника, 
раскрывающей его внутренний мир, кото
рый опроверг бытующее мнение о том, 
что «в провинции нет места для развития 
искусства».

У спех страны - 
спех каждого
ГРАЖДАНИНА

В прош лом году Казахстан отметил 
25-летие своей Независимости. За эти годы 
достигнуто много вершин мирового масштаба. 
Прошла с большим успехом в Алматы XXVIII 
М еж дународная  Зим няя У ниверсиада. 
Казахстан - первое государство среди стран 
СНГ и Центральной Азии, которое получило 
возможность провести международную 
выставку «EXPO-2017» в Астане. Все это 
является результатом высокого авторитета 
Казахстана на мировой арене и правильной 
политики Главы государства Н.А.Назарбаева.

В СМИ о п у б л и к о в а н о  е ж е го д н о е  
П ослание Главы го суд ар ства  «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность». Во всех уголках 
страны ведется разъяснительная работа 
по основным принципам, изложенным в 
Послании. Наш университет, как один из 
старейших вузов страны, принимает активное 
участие в культурной, образовательной и 
воспитательной среде области. Поэтому 
пропаганда основных идей Послания -  одно 
из важнейш их направлений работы  по 
патриотическому воспитанию современной 
молодежи.

Библиотека издавна являлась движущим 
механизмом цивилизации, сердцем любого 
учебного учреждения. Научная библиотека 
ЗКГУ им. М .Утемисова, как культурный, 
образовательный и воспитательный центр, 
ведет работу по внедрению и разъяснению 
среди своих читателей основны х идей 
Послания.

8 февраля в электронном читальном 
зале библиотеки  состоялось  о б суж д е 
ние П ослания П резидента Республики 
К а з а х с т а н  Н .А . Н а з а р б а е в а  «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», в котором приняли 
участие руководитель Департамента науки 
и коммерциализации Э.Ж.Имашев, старший 
п р е п о д а в а те л ь  каф е д р ы  В сем ир н ая  
история и социальные науки Т.Т.Шайхиев 
(д о кл а д  « Е л ім із д ің  са я с и  ж ү й е с ін ің  
демократияландыру үрдісінің жаңа белесі»), 
кандидат исторических наук Ж.А.Исмурзин 
(доклад «Дамудыңжаңадаңғылы»), дирек
тор Научной библиотеки Т.Е. Алимбекерова, 
сотрудники библиотеки и студенты. В своих 
докладах участники отметили основные 
вехи Послания и Обращения Президента 
Р е с п у б л и ки  К а за х с та н  по в о п р о са м  
перераспределения полномочий между 
ветвями власти и возмож ны х путей их 
реализации. В свою очередь обладатель 
гранта по программе «Серпін», член дебатного 
центра «Ақиқат», студентка группы 07301 
С.Амалова в своем выступлении «Елбасы 
және Қазақстан» подчеркнула роль молодежи 
в укреплении политической роли страны на 
мировой арене.

Библиограф отдела информационных 
те хн о л о ги й  и б и б л и огра ф и и  Н аучной 
библиотеки А.Кенжегалиева провела обзор 
книжной выставки, где получили отражение 
книги о жизни и политической деятельности 
Главы госуд арства  Н. А . Н азарбаева и 
Послания народу Казахстана в период с 1997 
года по 2017 год.

Студентами и преподавателями были 
заданы  интересую щ ие их вопросы . В 
завершении директор Научной библиотеки 
Т.Е. А лим бекерова поблагодарила всех 
участников и гостей данного мероприятия и 
отметила, что, следуя основным принципам 
Послания, делается все возможное, чтобы 
принять вызовы времени и решить задачи 
по дальнейш ей м одернизации  работы 
библиотеки.
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^Встреча с Кандидатом сельсКо̂ хо̂ яшутЛен/нмх н ау /

аисои
В Западно-Казахстанской государтвенном университете 

была проведена встреча, организованная отделом послеву
зовского  образования, научной библиотекой и магистран
тами первого курса, посвящ енная 70 -  летию  кандидата 
сельскохозяйственны х наук, доцента Рустеновой Раисы 
М ихайловны . На встрече приняли участие д очь  Раисы 
М ихайловны Елена Амангельдиевна - кандидат сел ьско
хозяйственны х наук, старший научный сотрудник, коллега 
Канжан Беймукановна - старший преподаватель кафедры 
биологии и экологии, а также студенты  и магистранты.

На встрече была показана презентация биографии Раисы 
Михайловны, представленная магистранткой второго курса 
специальности «Биология» Жигербаевой Айданой.

Вот уже 45 лет неустанно дарит частичку своей души студен
там, умная, энергичная, добрая, обаятельная -  преподаватель 
от Бога -  Рустенова Раиса Михайловна. Сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда потребовалось, чтобы за годы 
своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням

студентам. Она -  преподаватель, который находится в вечном 
поиске, вечном труде, и мы, и коллеги, гордимся тем, что судьба 
свела нас с Раисой Михайловной.

Радость, смех, улыбки -  праздник был наполнен этими 
атрибутами счастья, а потому никого не оставил равнодушным.

С теплыми поздравлениями выступали гости встречи. В этот 
праздничный вечер много стихов и музыкальных подарков 
было исполнено студентами: третьего курса специальность 
«Математика» Жардемова Айым, третьего курса специаль
ность «Вокальное искусство» Шакиров Алмат, третьего курса

Ақпан айы ны ң 27-сі күні М.Өтемісов атындағы  
БҚМУ-дың ғы лы м и к ітапханасы ны ң магистранттар 
залында ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың биы лғы  
ж ы л ғы  Ж олдауы н та л қы л а у  м ақсаты нда  1-курс 
м агистранттары ны ң ұйы м дасты руы м ен «Жолдау
-  ж аңғы руды ң даңғы л жолы» атты дөңгелек үстел 
өтті.

Жиынды модератор, тарих мамандығының 1-курс 
магистранты  Амангелдиев Миржан өзін ің  кіріспе 
сөзімен ашты. Дөңгелек үстелге тарих ғылымдарының 
кандидаты Исмурзин Жәнібек Алаярұлы мен аға оқы- 
тушы Шайхиев Тұрар Төлегенұлы арнайы шақырылып, 
баяндамаларын оқыды. Жиын барысында мынадай 
мәселелер төңірегінде талқылау жүргізілді:

І.Индустриялық-инновациялық даму, шағын және 
орта бизнесті дамыту, білім беру мен ғылым салалары 
бойынша Жолдауда көрсетілген тұстарды талқылау;

2.Оқу бағдарламаларын сыни ойлау мүмкіндіктерін 
дамытуға және ақпаратты өз бетінше іздену дағдыларын 
қалыптастыруға бағыттау;

3.Жолдауда көрсетілген 5 басым бағыт, оның мемле- 
кетіміздің келешегінің ұзақ мерзімдегі дамуына арналған 
басты мақсаттарын орындаудағы атқаратын қызметі.

Жиын барысында сөз алған Тұрар Төлегенұлы 
Жолдауда көрсетілген негізгі 5 басым бағытты атап 
көрсетіп, өз түсінігімен бүгінгі күннен мысалдар кел- 
тіре отырып баяндаса, Ж әнібек Алаярұлы: «Еліміз 
азаттығымызды алған күннен бастап Қазақстан әлем 
сахнасында беделді орынға ие болды. Елбасымыз 
өзінің Жолдауында дамыған 30 елдің қатарына қосылуға 
мүмкіндік беретін келесі маңызды бағыттарға екпін қой- 
ды. Олар -  экономиканың қарқынды түрде техникалық 
жаңғыруы, дәстүрлі негізгі салаларды дамыту, еңбек 
нарығын жаңғырту, адами капиталының сапасын көтеру, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес», - деді. Ол, сонымен 
бірге, Президент бастамаларының қазіргі заман талап- 
тарына сай екенін, Жолдауда ең алдымен, білім беру 
жүйесінің рөлін өзгертуге ерекше назар аударғанын 
атап өтті.

Аталмыш шара барысында қатысушы магистранттар 
Жолдау турасында өзара пікірлерімен бөлісіп, баян- 
дамашыларға толғандырған мәселелер төңірегінде 
сұрақтар қойып, ұсыныстарын білдірді. «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
тақырыбындағы Жолдауға қатысты өзіндік ойын біл- 
дірген тарих мамандығының магистранты Сагидуллаев 
Дарын Елбасының әр шешімдері мен жоспарларын 
белсене қолдап, болашақта жастар ғылымға тереңірек 
көңіл бөлсек, Қазақстанның дамуы қарқындай түсерін 
тілге тиек етті. Мемлекеттік және жергілікті басқару 
мамандығының магистранты Маутов Миржан аграр- 
лық сектор мен мал шаруашылығына қатысты қолға 
алынып жатқан жобалар мен іс-шараларды талқылап, 
өз ойымен бөлісті.

«Жолдау -  жаңғырудың даңғыл жолы» атты дөңге- 
лек үстел магистранттардың саяси білімінің жетілуіне, 
қоғамда болып жатқан жаңалықтарға саналы түрде 
баға бере алатындай тұлға болып қалыптасуына септі- 
гін тигізді. Елбасының Жолдауы -  жылдың ең басты 
оқиғаларының бірі деп есептеймін. Онда қамтылған 
мәселелердің барлығы Президентіміздің ерекше ре- 
форматорлық қасиеттерін көрсетіп қана қоймайды, 
сондай-ақ еліміздің өркендеуі үшін де үлкен серпіліс 
беретініне сеніміміз мол.

Алмагүл РАХМЕТОВА,

■ қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығының магистранты

специальности «Биология» Жулкаш Оразханым.
На праздник имеет право каждый человек, а уж такая дата, 

как 70 -  летие, сама несет торжество. В таком возрасте женщи
на его просто заслуживает, ведь Раиса Михайловна не просто 
женщина, она хорошая мама и уже заботливая бабушка. Пусть 
ее счастливая улыбка не померкнет никогда! Пусть этот Юбилей 
станет новой эрой в жизни Раисы Михайловны, которая напол
нится приятными неожиданностями, щедрой удачей, новыми 
яркими событиями и великолепным настроением каждый день.

6М011000 -  магист рант ы 1-го курса  
специальност и «Физика»

ЕЛБАСЫНЫҢ. БОЛАШАҚҚА 
ЖЕТЕЛЕГЕН ЖОЛДАУЫ
9 ақпан кү н і П едагогика  ф акул ьтет інд е  Қазақстан  Р есп уб л и касы н ы ң  П резиденті Н.Ә. 

Назарбаевтың Бил ік тармақтары арасы ндағы  өкілеттіл іктерд і қайта бөлу мәселелері жөніндегі 
үндеуі мен «Қазақстанның үш інш і жаңғы руы : жаһанды қ бәсекеге қабілеттіл ік» Ж олдауын талдауға 
арналған дөңгелек үстел озды ры лды . Дөңгелек үстелде педагогика ғы лы м ы н ы ң  кандидаты, 
доцент, педагогика ф акультетін ің деканы

Ергалиева Г.А., педагогика ғылымының кандидаты, 
педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі 
Габдрахманова Ш.Т., Нұр Отан партиясы Орал қалалық 
төрағасы ны ң б ір інш і оры нбасары  Даулетжанов Мұхтар 
Серікұлы, дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі, аға 
оқытушы Демченко Людмила Валериевна, Жалпы педагогика- 
психология және өзін-өзі тану кафедрасының оқытушы- 
м агистрл ер і: Р ам азанова А лм агүл  П ангерейқы зы  мен 
Мақсотова Толқын Тлекқабылқызы, «Жас Отан» жастар қанаты 
Орал қалалық бөлімшесінің жетекшісі Бақытжанов Райымбек 
Бауыржанұлы, Педагогика және психология мамандығының
1-курс магистранттары Муканаева Асем мен Панищева Ольга , 
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының

1 -ку р с  м а ги с т р а н т ы  М ука н о в а  
Айгуль, Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу мамандығының 2-курс 
студенттері Төребекова Қарлығаш, 
Абыз Ж ұлды з, Темирова Лунара 
«Жаңа дамудың жаңа бағы ттары  
мен беталысы»тақырыптарында ой 
қозғап, өз ойларымен бөлісті.

Асель МАМБЕТАЛИЕВА,
педагогика және психология 

мамандығының 
2-курс магистранты
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Случай из жизни

!  i

Счастливый билеі

„  Эпизод IV . Новая надежда.

вопросы.

Ж щ нь преподавателя вуза интересна и Многообразна. 
Ъывает, гто он становится просто легендой. Я  легенда не 
Может жить жщнью обыкновенного геловека.

"Как-то Утгггнова %арлыга Шаскалигвна, кандидат фило- 
логиггскитс наук^ преподаватель кафедры русской филологии, 
нигего не подозревая, шла по коридору главного корпуса. Ъыла 
перемена, и рядом про-қодили-пробегали студенты. 9 f  вдруг 
шепот ̂ а спиной:

-Смотри, это Утгггнова идет!
-Я кто это? - прошептали в ответ.
-(Яу, та самая, автор уггбника по русскому языку, не 

унаешь гто ли? На первом курсе все по нему занимаются. 
-Шарона гто, ЖЧ4‘ВЯЯ?

Занавес.

ІЛ3 з<атлс+юіЯ k+fw>kku 
п р е п о д а в а т е л я . . .

В жизни педагога с большим стажем часто случаются 
интересные истории, курьезные случаи, просто смешные 
моменты. Есть они и у Александры Егоровны Кузьмичевой.

Как-то она расска зал а  случай . Щ епетильная и 
деликатная во всем, Александра Егоровна из тех, кто сама 
привыкла говорить правду и готова верить сказанному.

Случилось так, что студенты некоторые стали часто 
опаздывать на первую пару. Или вовсе не приходили. Потом 
оправдывались, мол, далеко живем, снимаем квартиры в 
шестом микрорайоне, автобусы переполненные, плохо ходят.
Ну что ж, прощала, даже сочувствовала.

Готовились как-то к ответственном у экзамену, и 
пригласила Александра Егоровна несколько студентов 
к себе домой, чтобы дополнительно позаниматься. «Вот 
только когда? Чтобы вам удобно было, ехать же потом 
далеко», - обратилась она к студентам. «Да что вы, мы
тут рядышком живем! В любое время!» - весело ответили девчата.

-Я опешила, - призналась потом Александра Егоровна, смеясь, - ведь они вот только не
давно жаловались, что приходится опаздывать, и не их в том вина. Девчонки, проговорившись, 
признались конечно, что это самая простая отговорка. Жили он и вправду рядом, а спать-то утром 
особенно хочется, тем более что других прощали. Вот и обманывали, зная, что преподаватель 
не станет проверять. Извинились, конечно. Столько лет работаю со студентами, а все не устаю 
удивляться их вечной находчивости и хитрости! Что ж, не зря народная му
дрость гласит: «На то щука в море, чтобы карась 
не дремал».

как пишутся

. « Ү  СЕССИЯ ПРИК0ДИТ- 
Сессий пРИК“  " кас  ко фе б о д р и « и и - 

Б е с с о н н ы е  н о  ■ « с т о и и * * ' 

С тр а н  о т ч и с л е н и й  в с е г м * ____

W

Карлыга Таскалиевна Утегенова - одна из удивительных персон 
среди многообразия личностей в нашем университете. Написав 
более семнадцати книг и учебников, она очень скромная, что де
лает ее еще более привлекательной в среде коллег и студентов. 
И особенно студентов, поверьте. И среди них студенты кафедры 
иностранных языков.

Впервые о Карлыге Таскалиевне я узнала благодаря ее учеб
нику «Русский язык» по практическому курсу русского языка для 
студентов с казахским языком обучения. И когда узнала, что она 
работает в нашем университете на кафедре русской филологии, 
поторопилась с ней познакомиться и задать возникшие вопросы.

Моему удивлению не было предела. Почему? Потому, что 
во-первых, сама атмосфера рядом с этой женщиной была в гар
монии, хотя сидели мы в достаточно шумной аудитории. И второе, 
Она отвечала на интересующие вопросы настолько полно и четко, 

что даже не приходилось задавать ранее подготовленные. Интервью мое 
плавно перешло в очень интересную беседу.

Думаю многие заметили, что рассказы в учебнике очень образовательные. Как говорит сама 
Карлыга Таскалиевна, их выбор исходил не только из её интересов или опирался на тему урока, 
но и заключался в привитии любви студентов к литературе и науке, так как нынешняя молодежь 
читает всё меньше и реже. А учебники такого формата содержат много интересной и познаватель
ной информации, повышают интеллектуальный уровень читателя.

На занятиях практического курса русского языка, благодаря текстам и упражнениям, студенты 
сталкиваются с самыми различными темами. Это и патриотизм, культура речи, различные области 
науки, в том числе психология, гуманитарные науки, математика и химия. Они интересны сами по 
себе и взяты из всевозможных источников.

Конечно, меня интересовал вопрос, сколько времени она работала над учебником. И как я 
была удивлена, когда узнала, что срок составил что-то около трех месяцев. По словам Карылги 
Таскалиевны, учебник готовился из-за быстрой смены программы обучения. Они были уведомлены
об этом из КазНУ им. Аль-Фараби, г.Алматы. Да, оказывается всю систему программы обучения 
составляют именно там.

-И всё же своё предпочтение я отдаю старому учебнику по старой программе, так как в ней 
затрагивались более глубокие темы, как «Моя Родина», «Казахстан», «Родной язык», на которые 
преподаватели со студентами могли рассуждать, - считает преподаватель. '

Но а если говорить о нынешнем учебнике, то для создания его было за
трачено невероятно мало времени для такого , на мой взгляд, титанического 
труда! И для нас, студентов, он ценен не просто как учебное пособие по 
изучению русского языка, но и как книга с вариационными историями, глубо
кими рассказами, полезными советами и занимательными текстами. И за это 
студенты говорят ей спасибо!

Сая ДУЙСЕНБАЙ,
студентка гр. ИЯ-13
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Встречи с юбилярами в музее университета стали хорошей традицией. Опыт и знания, которыми ежедневно 

делятся преподаватели со студентами, порой обезличивают преподавателя. А что кроется за лекциями и 
семинарами, вопросами и заданиями? Как получилось, что именно этот преподаватель выбрал данную 
профессию?

Неформальная обстановка музея, затейливые экспонаты и фотографии знакомых и незнакомых, а порой 
просто ставших родными преподавателей создают атмосферу доверительной беседы.

Именно в такой атмосфере прошла встреча студентов с выпускницей нашего вуза, старшим преподавателем 
кафедры общей педагогики, психологии и самопознания Маншук Гилымовной Кусайыновой.

После окончания школы Маншук Гилымовна поступает на 
естественно-географический факультет по специальности 
«география». Как призналась виновница торжества, в их 
семье почти все педагоги, и никто ни разу не пожалел о 
выборе этой благородной и трудной профессии. С дипломом 
учителя географии и биологии она вместе с мужем, тоже 
выпускником педагоического института, едет в аул Новая 
Казанка Жангалинского района, работает учителем, завучем 
школы, заведующей детским садом. после переезда в Уральск 
устраивается на работу в свой родной институт - Уральский 
педагогический.

За годы преподавания на кафедре она дала знания 
сотням студентов, ведь именно знания основ педагогики дают 
возможность по-настоящему понять предназначение учителя.

Принимавшие в мероприятии участие студенты задавали 
вопросы о выборе профессии, о том, кто повлиял на этот 
выбор. Молодым было интересно знать, как не ошибиться в 
выборе жизненного пути, решаться получать новые знания.

Т епл ы е с л о в а  п о з д р а в л е н и я  в ы с ка за л и  д е ка н  
п е д а го ги ч е с к о го  ф а ку л ь те та , к . п . н . Г. А . Е р га л и е в а , 
преподаватели Т.К.Кайргалиев, С.Наурызбайкызы, а также 
заведующая музеем М.К.Есикенова.

В концертной программе приняли участие студенты 
факультета культуры и искусств.

Рустенова Раиса Михайловна родилась 18 февраля 1947 года 
в крестьянской семье села Покровка, Томской области, куда семья 
была эвакуирована во время Великой Отечественной войны.

В 1949 г. семья вернулась на историческую родину в 
деревню Бараново Псковской области. На этой земле воевали и 
похоронены герои Советского Союза Маншук Маметова и Алия 
Молдагулова, которых помнит весь мир и здесь же в память о них 
возведены мемориальные комплексы. Каждый раз, приезжая в 
родные места, Раиса Михайловна посещает мемориалы, чтобы 
отдать дань уважения и поклониться великим дочерям казахской 
земли.

В 1965 успешно окончив Усмынскую среднюю школу Псковской 
области, поступает в Великолукский сельскохозяйственный ин
ститут на зооинженерный факультет.

После окончания вуза с 1970 по 1972 гг. работает старшим 
лаборантом во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
разведения и генетики сельскохозяйственных животных в городе 
Ленинграде. В этот период, совместно с коллективом лаборатории 
«Биология воспроизводства животных», занимается проблемой 
«Криоконсервации половых клеток животных». За научные 
открытия в этой области получает авторское свидетельство.

По направлению Министерства образования СССР в 1972 
году приезжает в город Уральск и подает документы для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности преподавателя 
сельскохозяйственного института (так как именно этот вуз 
оказался первым на пути следования маршрутного автобуса №1 
по проспекту Ленина).

С 1972 по 1979 годы Раиса М ихайловна работает 
преподавателем СХИ сначала на подготовительном отделении, 
а затем на кафедре «Физиологии и биохимии».

С 1980 по 1982 годы является аспиранткой «Всесоюзного 
научно-исследовательского института разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных» г. Ленинград, где работает 
над темой диссертации: «Совершенствование состава среды 
и технологических приемов на качество спермы хряков при 
криоконсервации», которую успешно защищает в январе 1983 года.

С 1983 по 1995 годы работает старшим преподавателем, доцентом 
кафедры «Физиологии и биохимии» в сельскохозяйственном 
институте г. Уральска.

С 1995 года и по настоящее время работает на должности 
доцента кафедры «Анатомии и физиологии человека и животных», 
«Биологии и экологии» Западно-Казахстанского государственного 
университета имени М. Утемисова.

Д о ц е н т  Р усте н о в а  Р .М . вед ет б ол ьш ую  н а у ч н о 
исследовательскую работу по проблемам биологии и экологии. 
Результатом этих исследований является публикация более 
90 работ в сборниках конференций и научных журналах, в 
том числе авторское свидительство и 6 учебно-методических 
пособий. Она является активным участником научно-практических 
конференций различных уровней, проводимых в нашей стране и 
за ее пределами.

Под руководством доцента Рустеновой Р.М. выполнены 
и зашищены более 40 дипломных работ и магистерских 
диссертаций. Кроме того под руководством Раисы Михайловны 
студенты специальности биология Ж.Якупова, ГИсмухамбетова

участвовали в республиканском конкурсе научных работ, 
проходивший в г.Алматы, где заняли призовые 1 и 2 места и были 
награждены грамотами.

Ученик 9-го класса казахско-турецкого лицея г. Уральска 
Асылханов Галымжан, под руководством доцента Рустеновой 
Р.М., дважды завоевал золотые медали (в Грузии и в Бразилии) на 
международных конкурсах научных проектов среди школьников 
по проблеме охране окружающей среды.

Рустенова Р.М. принимает активное участие в общественной 
жизни кафедры, факультета и университета. Она является 
бессменным куратором группы, за доброе и материнское 
отношение к студентам они называют ее «мамой факультета».

Раиса Михайловна не только высококлассный специалист 
и незаменимый коллега, но и счастливая мама и бабушка, у нее 
четверо детей и три внука. «Жизнь человек выбирает не сам 
себе, она определяется ему судьбой, и от него зависит лишь в 
какой степени управлять ею, а не плыть куда понесет...». Эти 
слова В.Астафьева могут послужить отражением насыщенной и 
плодотворной научно-педагогической деятельности Рустеновой 
Раисы Михайловны.

Коллектив естественно-географического факультета, кафедры 
биологии и экологии Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова сердечно поздравляет Раису 
Михайловну со славным юбилеем!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как опытного 
преподавателя, ученого-практика ведущего вуза Западного 
региона. Высокие профессиональные способности и неутомимое 
стремление к научно-педагогической деятельности в сочетании 
с чутким и внимательным отношением к людям снискали Вам 
глубокое уважение и заслуженный авторитет среди коллег.

В этот знаменательны й день от всей души желаем 
Вам дальнейших успехов в деле подготовки компетентных 
специалистов, долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, 
душевного равновесия, оптимизма и семейного благополучия!

БУЛАТОВА К.Б., КАЙСАГАЛИЕВА Г.С.

Сгастъе быть женщиной
Есть люди, встречи с которыми меняют давно сложившиеся представления о мире, делая жизнь 

интереснее, красивее. Знакомство с такими людьми дорогого стоит. Как правило, это очень скромные, 
но невероятно яркие люди. Именно такой предстала перед собравшимися в зале магистрантов научной 
библиотеки университета мастер спорта СССР по художественной гимнастике, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания Людмила Ивановна Федорченко.

Встреча, посвященная юбилею преподавателя, собрала 
не только студентов и преподавателей нашего вуза. 
Пришли ее подруги, которые бок о бок трудились с ней 

в ЗКАТУ им. Жангир-хана. И все говорили лишь теплые слова 
благодарности за дружбу, добрые советы и верность профессии.

Встреча, которая протекала в рамках написанной и 
утвержденной программы, сменила форму и содержание, 
потому что виновница торжества обратилась к участникам с 
просьбой встать:

-Давайте проведем веселую физкультминутку!
Такого точно никто не ожидал, и от неожиданности все 

повиновались ее неожиданному призыву. Включив заранее 
заготовленную ритмичную музыку, Людмила Ивановна показала 
несколько упражнений, которые все дружно повторили. Это 
было весело, радостно и здорово!

Теперь аудитория  была вдохновлена  энергетикой  
спортсменки.

Заслуги перед спортом у Людмилы Ивановны велики. 
Родилась она в Шымкенте, пошла в школу. В спорт попала 
случайно. Подруга шла записываться на художественную 
гимнастику и пригласила ее за компанию.

-Признаться, я плохо представляла, что это за вид спор
та. Но полюбила его с первого момента. Конечно, по меркам

гимнастики я была «старовата». Но талантливые тренеры и мое 
упорство привели к тому, что с 6-го класса я стала членом сбор
ной Казахской ССР, объездила с командой все города огромного 
Советского Союза. Становилась серебряным, бронзовым при
зером чемпионатов СССР, неоднократной чемпионкой КазССР.

В 1978 году она успешно заканчивает Казахский институт 
физической культуры г. Алматы по специальности физическая 
культура и спорт, работает преподавателем-тренером кафедры 
гимнастики Казахского института физической культуры. Ей 
прочили прекрасное будущее. Но она выходит замуж и уезжает 
с мужем в Уральск.

-Здесь, к сожалению, я не состоялась как тренер по художе
ственной гимнастике. Не было в городе материальной базы. Но 
многолетняя работа со студентвами в ЗКАТУ им. Жангир-хана, 
а таперь и здесь, в ЗКГУ, дают мне огромную радость принад
лежности к коллективу веселых, молодых людей.

С сентября текущего учебного года Людмила Ивановна 
работает на каф едре ф изического  воспитания нашего 
университета и уже успела влюбить в себя всех студентов, 
заразить своим неутомимым задором, красотой и грацией. 
Художественная гиманстика, однажды став ее увлечением, 
стала образом жизни. И кажется, что перепутаны даты и цифры 
врут, ведь не может отмечать столь солидный юбилей такая

молодая, активная спортсменка. Она охотно делится со всем, 
как дружить с физкультурой, оставаться стройной без головок 
и изнурительных диет, быть женственной и сильной.

Говоря о Людмиле Ивановне, нельзя не сказать хотя бы пару 
слов о ее семье. Дочь, жена, мама, бабушка - она успевает быть 
во всех женских ипостасях лучшей. И всегда оставаться просто 
красивой женщиной!
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Е р  е к б е гі -  ел ге мура
Қай кезеңде болмасын елдің  болашағы -  жас ұрпақты ң  б іл ім і мен тәрбиесіне байланы сты  екендігі 

ақиқат. Әр жы лдар ұрпағы н біл ім  нәрімен сусы ндаты п, құнды лы қтары м ы зды  дәріптеуде өз іс ін ің  б ілгір і 
атанып, саналы ғұм ы ры н б іл ім  беру ісіне арнаған ұлағат иесінің б ір і -  техника ғы лы м дары ны ң кандидаты, 
М.Өтемісов аты ндағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ұзақ жы лдар бойы  еңбек етіп жүрген 
Өтегенов Исатай Өтегенұлы.

Ол 1951 жылы Орал облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев 
ауылында дүниеге келген. 1970 жылы Чапаев орта мектебін 
бітірген соң, Отан алдындағы борышын абыроймен атқарып 
келіп,1972 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтының физика-математика факультетіне оқуға түседі. 
Институтты бітірген соң, педагогикалық еңбек жолын Орал 
қаласының №4 кәсіптік училищесінде физика пәнінің мұғалімі 
қызметінен бастады. Жоғары біліктілігі мен тынымсыз еңбегі 
арқасында құрметке бөленген ұстаз көркемсурет және графика 
факультетінің деканы қызметін, «Мәдениет және өнер» институты 
директоры орынбасары қызметін, сонымен қатар «Көркем- 
қолданбалы өнер және кәсіптік білім» кафедрасы меңгерушісі 
болып, басшылық қызметтер атқарды. Исатай Өтегенұлы 
23-тен астам ғылыми мақала, «Бейнелеу өнері және сызу», 
«Кәсіптік білім», «Дизайн» мамандығының студенттеріне арнап 
«Киімді үлгілеу», «Перспектива», «Перспективадан есептер 
жинағы», «Жобалау және жобалау алдындағы анализ» т.б. оқу 
әдістемелік құралдар дайындаған. Ол -  жалпы орта білім беретін 
оқу орындарына арналған сәндік қолданбалы өнер саласында 
«Атамекен» ұлттық білім бағдарламасының авторы. Осындай 
жетістіктері мен ерен еңбегі үшін «Білім беру ісінің үздігі» 
медалімен, «Ғылым дамуына қосқан еңбегі үшін» төсбелгісімен 
марапатталған. Өмір жолында осыншама ізденіспен, тынымсыз 
еңбекпен жүріп, ұлағатты ұстаз биылғы жылы 65 жасқа жетті. 
Үлкен абырой мен беделге ие ұстаз өнегесіне арналып ақпан 
айында мерекелік шара өтті. Оқытушылар мен студенттер жүрек

жарды лебіздерін білдірді. Ұстазға арналып ән 
шырқалды, күй тартылды, өлең шумақтары 
өрілді.

Ұста^га арнау
Алпыс беске келдіңіз, шықтыңыз асқарға,
Келген жас жақсы бір жылдарға бастар да.
Отыз жеті жыл ұстаз боп еттіңіз ер еңбек,
Үйретер өнеге үлгі көп жастарға.
Ұстазсыз, әкесіз сүйікті,
Өткен күн өзіңізге басын да иіпті.
Ар, атақ, абырой, беделдің барлығын,
Жолыңызға шашу қып шашуға жиыпты.
Сексен мен тоқсанның келіңіз төріне,
Ұрпағыңыз шығарсын өмірдің өріне.
Бүгінгі мерейтой мейірімін ақтарсын,
Шалқытып, толқытып нұр құйып көңілге.

Ұстаздық қызметінен бейнежазбалар көрсетілді. Сол 
бейнежазбалар арасынан 1988- 1993 жылдары осы оқу орнында 
студент боп партада отырған өзімнің әкем Оңдабаев Сисенғали 
мен бірге оқыған курстастарын көргенде, мен ерекше бір 
сезімде болдым. Көкірегімді қуаныш кернеді. Бұдан бірнеше 
жыл бұрын Исатай Өтегенұлынан әкем тәлім алса, күні бүгінде 
мен үлгі-өнеге алып отырмын. Ұрпақтар жалғастығы, ұрпақтар

сабақтастығы деген ұғым осы шығар деген ойға қалдым. Әр 
жылдар ұрпағына білім нәрін құйып, әр жүректен орын алған 
Исатай Өтегенұлының өмірі -на ғы з майталман маманның, 
ұлағатты ұстаздың өнегесі.Сіз еңбек жолыңызда талай белеске 
шығып, әріптестеріңіздің, шәкірттеріңіздің, достарыңыздың 
құрметіне бөлендіңіз. Халқымыз бен Отанымыздың игілігі 
үшін ұзақ жылдар бойы білім майданындағы ерен еңбегіңіздің 
рахатын көргейсіз! Сізбен қызметтес әріптестеріңіздің, сіз 
тәрбиелеген шәкірттеріңіздің өзіңізге деген алғысы шексіз! 
Мерейтойыңыз құтты болсын!

Назым СИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ,
ИИЧ-11 топ студенті

Преподаватели кафедры изобразительного искусства и дизайна - заведующая кафедрой, к.п.н. 
Ж.С.Кайынбаева, член Союза художников РК М.Т.Отаров, магистр Э.Е.Файзуллина - по приглашению  
Департамента искусства университета Курукшетра(Индия) приняли участие в Интернациональном мастер- 
классе по живописи между Казахстаном и Индией, который состоялся с 20 по 24 февраля.

Директор Департамента искусства университета Курукшетра 
доктор Рам Виранджан в прошлом году провел две недели в 
нашем университете, знакомясь с культурой, делясь своим 
мастерством. Участие наших художников в интернациональном 
мастер-классе в Индии стало ответным визитом, подтвердив
шим культурную, творческую и профессиональную связь двух 
университетов.

-В грандиозном мероприятии, организованном индийскими 
коллегами, приняли участие 11 художников. Мы представили 
наш университет, провели электронную выставку творческих 
работ студентов и преподавателей кафедры изо и дизайна ЗКГУ 
на английском языке. Каждый из нас провел индивидуальные 
мастер-классы как для преподавателей, так и для студентов, - 
делится впечатлениями Жамиля Советовна. - Прием был очень 
теплый. Все четыре дня нас окружали индийские коллеги и сту
денты, проявляя большой интерес к нашим работам, культуре. 
Атмосфера дружелюбия и добра не покидала все четыре дня. К 
большому сожалению, эти четыре дня не вместили всю подго
товленную доктором Рамом Виранджаном и его департаментом 
программу. Нас ждали коллеги из университетов других городов. 
Чтобы поездка была максимально плодотворной, мы работали с 
нашими индийскими коллегами с 9 утра и до самого конца рабо
чего времени. И это было прекрасное, наполненное творческой 
деятельностью время.

Университет Курукшетра, государственный вуз, занимает по 
нашим меркам просто огромную площадь. На территории универ
ситета, куда можно пройти только по специальным пропускам, 
размещены корпуса департаментов (факультетов), гостиничный 
комплекс для гостей, а также разбиты парки, скверы, просторные

скульптурами и инсталяяцией. Здесь учатся порядка 500000 
студентов, практически целый город. Мы прилетели в Дели, где 
нас встретил сам доктор Виранджан. Город Курукшетра нахо
дится в нескольких часах езды от Дели. То, как нас встретили в 
университете, поразило наше вполне восточное воображение. 
Шеренга преподавателей была выстроена до самого входа в зал. 
Нас проводили под громкие овации, будто звезд.

- Поразили размеры мастерских, - рассказывает Мэлс 
Отаров. - Это огромные цеха по 120 квадратов. Каждый занят 
своей работой. Все необходимое для работы - краски, кисти, 
камень и другой поделочный материал, инструменты - предо
ставляется университетом без ограничения. Полная свобода 
творчества. Ощущалась искренняя заинтересованность в нас, 
на мастер-классах, проводимых нами, всегда было много на
роду. Они сопровождали нас всюду, делились своим опытом, 
интересовались нашими работами. Для нас эта поездка стала 
настоящим открытием Индии. На встречу гостей из Казахстана 
пришел сам ректор университета, и это была большая честь, 
оказанная нам. Он, открывая Интернациональный мастер-класс, 
сделал символический первый рисунок на холсте, и этот холст, 
который, по сути, не имеет художественной ценности, теперь 
будет храниться в Департаменте искусства как символ нашей 
дружбы и сотрудничества.

Восточный колорит помноженный на горячее летнее солн
це не может не вдохновить на новые идеи, считает Эльвира 
Файзуллина.

-Такой опыт необходим для каждого творческого человека. 
Это и новые идеи, и новый взгляд. Приятно удиви
ло гостеприим ство

хозяев. Поразили масштабы и контрасты. Роскошь, красота 
территории университета и откровенная нищета некоторых 
районов города. Все дни были наполнены встречами, работой. 
Очень плодотворная поездка. Индия - страна, в которую обяза
тельно надо вернуться, чтобы узнать ее ближе.

Дни пребывания в Индии пролетели быстро. Но остались 
замечательные впечатления, которые уже навсегда останутся в 
сердцах. И это самое ценное, за что преподаватели благодарят 
руководство университета, которое поддержало в их творческом 
стремлении расти.
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Кө пт іл д іл ік  мәселесі -  Қазақстан үш ін  ғана емес, бүкіл  әлемнің  алды нда тұрған  көкейтесті мәселелерд ің  б ір і, 
жаһанданған және киберкең іст іктегі заман көптілд і б ілуді қажет етеді.

Бүгінгі таңда көп тілді оқы ту -  жас ұрпақты ң білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғы лы м құпияларына 
үң іл іп , өз қабілетін таны туы на м үм кінд ік беретін қажеттіл ік. Үш тілде оқы ту  -  заман талабы, оны ң негізгі мақсаты: бірнеше 
т ілд і меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны  дам ы ту және қалыптастыру. Маманға 
шет т іл ін  меңгеру кез келген ш етелдік ортада өзін еркін ұстап, жаңа кәсіптік ақпараттар легіне немесе жалпы ақпараттық 
ғаламшарға бейімделуіне м үм кінд ік береді.

Осы мақсатта жаратылыстану-географ ия факультетінде 2017 ж ы л ды ң  6-10 ақпан аралы ғы нда «Көптілд іл ік -  қазіргі 
заманғы  б іл ім  берудегі басым бағы ттарды ң бір і» тақы ры бы ндағы  көпт ілд іл ік  апталы ғы  ұйы м дасты ры лды . Апталы қ 
жоспарға сәйкес ж үр гіз іл іп , аш ылуына басты қонақ ретінде SES жобасы ны ң аға эксперті, доктор проф ессор Ханс-Дитер 
Барке, Болон процессі ор талы ғы ны ң жетекш ісі, доктор PhD Зубков Владислав Сергеевич қатысты .

Жаратылыстану-география факультетінде

«Көптілділік -  қазіргі заманғы білім 
берудегі басым бағыттардың бірі»

тақырыбындағы әдістемелік апталығының өтуі
А пта  ая сы нд а  ж а р а ты л ы ста н у - 

география факультетінің Зоология музейі, 
Кеппешөп қоры, Химиялық лабораторияға 
ағылшын тілінде экскурсия, «Көптілдік- 
қазіргі заманғы білім берудегі басым 
бағыттардың бірі» тақырыбында дөнгелек 
үстел, «Көптілділіктің негізгі мәселелері» 
тақырыбында жаратылыстану бағытында 
Назарбаев зияткерлік мектебі базасында 
шеберлік мектебі, «Көптілді білім берудегі 
инновациялық әдістер» тақырыбында 
әдістемелік семинар, қалалық білім беру 
бөлімімен бірлескен «Geography of West 
Kazakhstan» тақырыбында конференция, 
биология жэне экология, география, химия 
мамандықтарының студенттері арасында 
«Көптілділік сұрақ- жауап» викториналық 
ойын ұйымдастырылды.

Е.Е.АЙМАНОВА,
Жаратылыстану-география 

факультетінің деканының орынбасары

«Қазіргі заман -  өзіне сенетін арманы мен осы  арманды іске асы руға ерік-ж ігері бар дары нды , қажы рлы  адамдардың 
уақыты»,- деген Е лбасы мы зды ң даны ш панды қпен айтқан сөзі ойыма оралып отыр. Кез келген Қазақстанды қты ң өз елінің 
тарихы н, мемлекет ты ны сы н  б іл іп, зерделеп оты руы  шарт деп б ілемін. Мен бүгін гі жасампаз Қазақстанны ң төл перзенті 
екенімді мақтан тұтамы н.

Қазақ хал қы ны ң  қалы птасуы на үлес қосқан ұлы  А бы лайды ң, Кенесары ны ң ж алғасы  ел т іре гі -  Назарбаевтың 
көре ге н д ігін ің  арқасы нда атқары лы п жатқан ұ л тты қ  тарихи мәні бар істер қаншама! Б ұны ң барлы ғы  Е лбасы ны ң 
отансүйгіш тік рухы ны ң м ы қты лы ғы нда болар...

Елеулі о қи ғал а рд ы  есте сақтау, мемлекет ты н ы с ы н  зер д е л е у ім із  үш ін  Е л б а сы м ы зд ы ң  Ж олдауы н тал қы л ау 
м ақсаты нда қаңтар ай ы н ы ң  30-ы  күн і М .Өтем ісов аты ндағы  Баты с Қазақстан м ем лекетт ік  ун иверситет і, №7 оқу 
ғимараты ғы лы м и кітапханасы ны ң №4 оқу  залында «Мәдениет және өнер» факультеті, «Бейнелеу өнері және дизайн» 
каф едрасы ны ң оқы туш ы лары  Отаров Мэлс Тасқалиұлы, Әбдешов Асхат Бекқалиұлы, Хабадашов Нұрдәулет Асқарұлы 
және №7 оқу ғим араты ны ң кітапханаш ы сы  Д інгалиева Мензипа Насиқызы мен студенттердің  қатысуымен игіл ікт і шара 
ұйы м дасты ры лды .

^ Касай бер, Қ а з  а Қ ста н ы м !
Бұнда біз еліміз үшін маңызы 

бар « Қ а за қс та н  Р е сп уб икасы  
Президентінің билік тармақтары 
арасында өкілеттіл іктерд і қайта 
бөлу мәселелері жөніндегі ҮНДЕУІ» 
туралы талқыладық. Тобымыздың 
к у р а т о р ы , БҚО с у р е т ш іл е р  
одағының мүшесі Отаров Мэлс 
Т а с қа л и ұ л ы  ж о л д а уд ы  оқы п, 
студенттерге толықтай түсіндіріп, 
оның мәні мен маңызын әсерлі 
айтып ж е тк ізд і. Содан соң №7 
оқу ғимаратының кітапханашысы 
Днгалиева М ензипа Наси қызы 
«Бүгін біз аса маңызды тарихи 
оқиғаны ң куәсі болып отырмыз.
Бұл батыл қадам Парламент пен 
Үкіметтің өкіметтіліктерін арттырып 
қана қоймай, оларға қабылдаған 
шешімдеріне сәйкес жауапкершілік 
жүктейді. Осы Тәуелсіз Қазақстанның болашағына «Мәдениет және өнер» факультетінің студенттік деканы
қосқан біздің еңбегіміз болса студенттер сендер жақсы оқып Темиров Ерген де Қазақстанның төрткүл дүниені тоғыстырған 
өздерің қалаған мамандық иесі болып, білімнің биігінен көріне әлеуеті жоғары ел екенім ізд і айтып өтті. Сонымен бірге, 
берИ здер»г деп біздерге ақ тілегін білдірді. тобымыздағы I курс студенттері Қапсәлімова Айнұр, Теміржанов

ҰАТТЫҚ ТЗРБИЕ - 
МЕМЛЕКЕТ ААМУЫНЫҢ НЕПЗІ

Тәуелсіз Қазақстан Ресрубликасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің 
міндеті -  ұлттық және адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау» екендігі атап көрсетілген.

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, 
салт-дәстүрін, тілін, білімін меңгерген мәдениетті, адами 
қасиеті мол, шығармашыл тұлға етіп тәрбиелеу -  өмір тала
бы, қоғам қажеттілігі.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 
жас ұрпаққа жан- жақты білім мен тәрбие берудің мемле- 
кеттік саясатының негізгі ұстанымдарын айқындап берді: 
Қазақстанның барлық азаматтарының білім алуға тең құқылы, 
әрбір азаматтың интеллектуалдық дамуына, психо-физио- 
логиялық ерекшеліктеріне қарай, білімнің барлық деңгейіне 
кең жол ашылды. Әрбір азаматтың білім алуға құқылығын 
негізге ала отырып, оқушы бойына ұлттық құндылық қасиет- 
терін қалыптастырып, құрметтеуге тәрбиелеуде, яғни оқыту, 
тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру үрдісін жан-жақты қамту 
қажеттілігі туындайды.

Әрбір мәдениетті, білімді адам өзінің дүниетанымдық, 
кәсіптік деңгейін ұлттық мәдениетпен ұштастыра білуі керек. 
Білімді болғанымен, ұлттық мәдениетті бойына сіңіре білме- 
ген болса, ондай адам ұлт алдында мәңгүрт, мәдениетсіз 
болып көрінеді де, халықтың наразылығына ұшырайды.

Ұлттық тәрбие ұлттық мемлекет дамуының негізі болып 
табылады.Ұрпақ тәрбиесі сол ұлттың тарихы, салт-дәстүрі, 
тілі мен ділі және өнеріне негізделеді. Ағылшындар«бала 
тәрбиесі, ол дүниеге келерден жүз жыл бұрын басталады» 
десе, Шығыс даналығы «балаға қандай тәрбие беріп жатқа- 
нына қарап ұлттың жүз ұрпақтан кейін қандай болатынын 
анықтауға болады» дейді. Яғни, ол ұлттық болмыстың негізі 
(фундаменті) және оның бірнеше ғасырлық болашағын ай- 
қындайтын көрсеткіші. Сондықтан бодандықтан құтылған 
жаһандану дәуіріндегі ұлт пен ұрпақтың тәрбиесі мемлекетті 
құратын негізгі кірпіш секілді. Қазақтың айтулы қоғам қайрат- 
кері Мұстафа Шоқай былай дейді: «Ұлттық мәдениеттен жұр- 
дай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен 
мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды». Яғни елдің 
туын көтеріп, тәуелсіздік талаптарын орындау ісіне батыл бет- 
бұрыс жасаған бүгінгі таңда адамзаттық игіліктерді, халқымы- 
здың ғасырлар бойы армандаған мәдени-рухани мұрағатта- 
ры мен ұлттық тәлім-тәрбие саласындағы, білім жүйесіндегі 
ізденістерін көрсету -  басты міндетіміз болып саналады.

¥лы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби: «Адамға біліммен 
қатар тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім -  адам- 
заттың хас жауы», -  деген екен. ¥рпақ тәрбиесінде ежелден 
қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрлерін оқып үйрену, 
өнеге тұту, жас ұрпақты ізгілікке баулу үлкен жауапкер- 
шілікті талап етеді. ¥рпақ тәрбиесіне қатысты Прзидентіміз
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен дүниеге келген «Зияткер 
ұлт» идеясы -  ол кісінің осы қамқорлығының жарқын көрінісі 
болып саналады. Елбасының «қазақтың болашағы -  қазақ 
тілінде, қазақы болмысында» деуі бекер емес.

Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі халыққа жолдаула- 
рында да ұрпақ тәрбиесіне, оның ертеңі мен бүгініне қа- 
тысты мәселелер аясында көптеген тапсырмалар берілді. 
Атап айтатын болсақ, азаматтардың білімділік деңгейін 
көтеру мен денсаулығын сақтауды жіті назарға алу керектігі 
көрсетілді. Себебі ХХІ ғасырдағы дамыған елдің болашағы 
білімді, дені сау ұрпақ екені сөзсіз. Ұрпаққа тәлім-тәрбие 
беруде батыс өңірім ізде М.Өтемісұлы атындағы Батыс 
Қазақстан Мемлекеттік университетінің қызметін атап өткім 
келеді. Университеттен білім алатын студенттерге ұлттық 
болмыс пен мәдениетімізге қатысты көптеген тәрбиелік 
маңызы бар іс-шаралар өткізіліп тұрады. Соның ішінде 
Тарих және құқық факультеті құқықтық пәндер кафедрасы 
өңірімізде білктілігі жоғары жас болашақ заңгерлер дайын- 
дап шығаруда. Өз студенттеріне білім беру үрдісіне қоса, 
тәрбиелік маңызы бар әртүрлі қоғамдық шараларға қаты- 
суға бейімдейді. Атап кететін болсақ, жыл сайын облыстық 
мүгедектер мен қарттар үйіне концерттік бағдарламалармен 
кештер ұйымдастырады.Мұндай кездесудің мақсаты - үл- 
кенге ізет, кішіге құрмет деп аталатын халық даналығын 
жалғастыру. Сөзімнің соңын Елбасының: «Мәңгілік Ел -  
ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
Ол арман -  әлем елдерімен терезесі тең қатынас құра- 
тын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз 
Мемлекет атану. Ол арман -  тұрмысы бақуатты, түтін і 
түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты 
Ел болу. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік 
Елдің іргетасын қаладық»,-деген сөзімен аяқтағым келеді.

А.О.САМУРАТОВА,
тарих, экономика және құқық факультеті, құқықтық 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Ақназар өркениет өріне қадам басқан еркін елдің өркені 
болғанын әрқашан мақтаныш санайтындығын айтты. «Бейнелеу 
өнері және сызу» мамандығының II курс студенті Ерболатова 
Әсем де Жолдау туралы өз ойын ортағы салып , біздің отанымыз 
Қазақстанның әлемдік аренада өз орнын ойып алып, күллі 
әлемді мойындатқан ел екенін әсерлі жеткізе білді. Иә, біздер 
кеудесін қуаныш кернеген ерікті елдің ұландарымыз, сондықтан 
болашаққа зор үмітпен, нық сеніммен қараймыз. Осынау 
игілікті істер үшін Еліме, Елбасымызға бала жүрегімізбен 
алғыс айтқымыз келеді. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болып, еліміз 
дәуірлей берсін!

Назым СИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ,
мәдениет және өнер факультеті, 

бейнелеу өнері және сызу мамандыгының I курс студенті
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Студенты русской филологии 
ПОКОРЯЮТ АСТРАХАНЬ
На совете филологического факультета был 

рассмотрен вопрос о том, чтобы отправить студентов 
по академической мобильности. В связи с этим 
кафедра русской филологии в феврале на 2 месяца 
отправила пятерых студенов группы РЯЛНШ-22 в 
город Астрахань, университет АГУ

Перед отъездом была проведена беседа с 
деканом филологического факультета Зейнуллой 
Ж аксы л ы ковичем  М утиевы м , где студентам  
разъясняли об академической честности и о том 
как себя вести за границей, т.е тепло одеваться, 
дисциплинированно себя вести и многое другое.

Преподаватели дали свое наставление, а 
студенты поехав в Астрахань, надеются получить 
много интересны х и полезных инф ормации о 
России, городе, университете и культуре, которые 
не только расширят кругозор, но и повлияют на рост 
и саморазвитие.

Айша КЕМЕШОВА,
Фил/п-22

Масленица - один из самых любимых народных праздников. Это веселые проводы зимы, радостное 
ожидание приближающегося тепла и весеннего обновления природы, а также возможность повеселиться 
и поесть блинов.

Масленица является одним из главных праздников русского народа, и 24 февраля студенты русской 
филологии праздновали проводы Масленицы. Студенты групп Фил-12, РЯЛ-12, РЯЛНШ-12 подготовили 
очень интересный, увлекательный концерт, пели песни, частушки, водили хороводы, танцевали, проводили 
познавательные конкурсы и веселые игры.

Мероприятие прошло в доброй и позитивной атмосфере, 
для гостей был накрыт красивый стол с ароматной и вкусной 
выпечкой, сладостями. Но самым зрелищным и ярким событием 
было прощание с зимой, символом которого является чучело, 
по традиции сжигалась чучело.

На празднике были почетные гости, преподаватели и 
студенты. А.А.Абдульманов, заведующий кафедрой, отме
тил, что Масленица прошла очень интересным, и отметил 
необходимость проведения подобных мероприятий, пожелав 
всем благополучия и успехов.

Студенческие годы , наверное, самые значимы е в 
жизни каждого человека, ведь именно с этого момента 
начинается самостоятельная жизнь.

Н А  П О Р О Г Е  
Б О Л Ь Ш О Г О  П У Т И
Мне нечего сказать, кроме как слова благодарности 

своему родному Альма-матер, ведь именно в стенах нашего 
вуза я провела самые лучшие годы жизни.

С сам ы х первы х дней я поним ала  зн а чи м о сть  
университета для студента и те возможности, которые 
он предоставляет для них. Я с гордостью говорю всем, 
что статус «студент» изменил мою жизнь, потому что в 
школьные годы я была хулиганкой, далека от политики и 
стремления к знанию, совершенству. Но уже на первом 
собрании студентов с активистами я изменила свое 
мнение, мне настолько стало интересным студенческое 
самоуправление вуза, что я решила стать частью этого 
коллектива. И тут понеслось... Лекции, семинары, собрания, 
встречи, конкурсы, концерты, разные акции, спортивные 
мероприятия, субботники, дебаты, планерки - и так можно 
перечислять бесконечно. Безграничный опыт руководителей 
воспитательного отдела и стремление стать лучше чем 
вчера среди конкурентоспособной молодежи сделало меня 
самостоятельной! Благодаря всему этому годы пролетели как 
пара дней, а мысль о том, что вскоре придется попрощаться 
с университетом, наводит грусть .

Хочу сказать каждому студенту, который прочитает 
эту статью: быть студентом - это честь, так носите его с 
гордостью! Проводите это замечательное время с пользой 
для себя и общества, так, чтобы спустя годы, встретив 
сокурсни ков , можно было сказать  «А п о м н и ш ь .? » . 
Старайтесь получать как можно больше опыта и знаний, хва
тайтесь за все возможности, которые вам предоставляет вуз. 
Стремитесь быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие 
и помните: студент -  это не призвание, а состояние души!

Зульф ия НАБИУЛИНА,
студентка 4 курса специальности: 

иностранный язык: два иностранных языка

«Sans la connaissance des langues etrangeres 
se sen tir comme sans passeport»

А.Сһекһоу

Langue etrangere - est une partie integrante de 
la vie moderne. Il est necessaire en tant que principal 
moyen d'echange d'informations entre les habitants 
de notre planete. Apprendre une langue etrangere 
est toujours difficile et excitant, ainsi que d'ouvrir un 
nouveau pays. En etudiant une langue etrangere, vous 
apprenez la culture et l'histoire des gens qui parlent.

Quand les gens parlent franpais, ont toujours a 
l'esprit la clarte, l'elegance, la precision, la majeste et 
la beaute. L'ecrivain franpais Anatole France Franpais 
compare avec une femme. «Langue franpaise - est une 
femme. Et cette femme est si belle, si fragile, si brave, 
si temeraire, si touchante, si chaste, si noble, «que son 
amour de tout mon creur.

La connaissance de la langue franpaise, vous pou- 
vez travailler dans des domaines tels que les affaires 
internationales, les organisations internationales, le 
tourisme et hotel d'affaires, la diplomatie, l'enseigne- 
ment, l'edition, la traduction. La probabilite de rencontre 
dans la langue franpaise est tres eleve parmi les inge- 
nieurs travaillant dans le domaine de l'informatique, le 
laser, l'aviation et la technologie spatiale.

I, comme un etudiant de la Faculte de Philologie, 
fier d'etre etudie l'un des Franpais dans le monde. Et je 
suis tres reconnaissant a mon professeur S. Bolatovna.

Si, aujourd'hui, vous etes confrontes a un choix de 
la langue a etudier, choisir le franpais! Si vous voulez 
etre subtile, non-standard, romantique, elegant - ap- 
prendre le franpais!

М.А. САЙЛИХАНОВА,
Иностранный язык: 

два иностранных языка 03302 гр.

ЗНАКОМСТВО
с русской филологией

Ежегодно на ф ил ологический  ф акультет приходят 
а б и ту р и е н ты  зн а ко м и ть с я  с наш им ун и в е р с и те то м ,
7 ф еврал я  в го сти  на ка ф е д р у  р у с с ко й  ф и л о л о ги и  
приш ли ученики 11 класса Д арьинской средней школы 
З е л е н о в с ко го  района  с учи те л е м  р у с с ко го  я зы ка  и 
литературы Галией Кадимовной Тагберлиевой.

Д екан ф и л ол оги ческо го  ф акультета  З. Ж . М утиев, 
заведующий кафедрой русской филологии А.А.Абдульманов, 
заместитель декана С.С.Альмурзина и студенты ознакомили 
учеников с университетом и со специальностями, а так же 
директор центра довузовской подготовки А.С.Аманбаев 
подробно объяснил о новом формате ЕНТ и поступлении в ВУЗ. 
Учащиеся задавали волнующиеся их вопросы и нашли ответы 
на них, а студенты кафедры русской филологии рассказывали, 
как сдали ЕНТ, о студенческой жизни, поделились советами и 
с радостью ответили на все их вопросы.

Пожелаем выпускникам 2017 года удачи и силы!

Страницу подготовила Айша Кемешова
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Президент Жолдауы
3 А қпан  2017 ж ы л ы  М .Ө тем ісұлы  

атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
университет інде  Есеп және қаржы  ка- 
ф едрасы ны ң, есеп және аудит, қаржы 
м а м а н д ы ғы н ы ң  1-3 курс  студ е нтте р і 
арасында “  Президенттің Жолдауы - халық 
қолдауы ” тақы ры бы нда дөңгелек үстел 
оздырылды.

Дөңгелек үстелдің  негізгі мақсаты- 
“ Қ а з а қ с т а н н ы ң  ү ш ін ш і ж а ң ғы р у ы : 
жаИ андық бәсекеге қа б іл е тт іл ік ” атты 
кезекті Жолдауының басым бағыттарын 
тү с ін д ір у  және насихаттау. М емлекет 
басшысы мән беріп отырған басымдықтар 
мен бағыттардың әрқайсысы халық үшін 
маңызды. Дөңгелек үстел үстінде студенттер 
негізгі бес басымдықтың әрқайсысына 
жеке тоқтала тұрып, Ж олдаудағы білім 
мен тіл,технологиялық даму мәселелеріне 
және Конституцияға енгізілген өзгертулер 
мен толықтыруларға қатысты ой пікірін 
та р а та  айтты . С оны ң іш ін д е  қаржы 
м а м а н д ы ғы н ы ң  3 -к у р с  с т у д е н т т е р і 
«Қазақстанда Президенттік билік институты 
қалай қалыптасқанын», Болатова Жұлдыз 
«Конституцияға енгізілген өзгерістердің 
тиімділігін», Қуаныш Наурыз «Парламенттік 
және П резиденттік Республикалардың 
ерекшеліктері»туралы қаржы мамандығының
2-курс студенті Талапова Нуржанат хабардар 
етті. Ғылым мен техника дамығанда елімізде 
өнеркәсіптің революциялық элементтерін 
енгізу қажет.Осыған орай жаңа инновациялық 
стандарттарды меңгеру,ғылыми техникалық 
әлеуетті дамы ту,технологияны ң соңғы 
жаңалықтарынан хабардар болып, оған 
қол арту Қазақстан жастары үшін маңызды. 
Дөңгелек үстелді ұйымдастырған есеп 
және қаржы кафедасының аға оқытушысы 
Алтыбаева Шынар Мендіғалиқызы болса, оған 
қаржы кафедрасының оқытушылары және 
тарих экономика және құқық факультетінің 
деканының орынбасары Сабырғалиева 
Назгүл Бақтығалиқызы қатысты. Дөңгелек 
үстел кезінде студенттер белсенділік таны- 
тып, Елбасы Жолдауын іске асыруға үлес 
қосатындықтарын білдірді.

Еркін ШАЙХИЕВ,
09306-топ студенті

Елбасы жолдады -  
лі қолдады

А қпан  а й ы н ы ң  8 кү н і М .Ө тем ісов  
аты нда ғы  Баты с Қазақстан мемлекет- 
т і к  у н и в е р с и т е т і н і ң  ғ ы л ы м и  
к іт а п х а н а с ы н ы ң  ұ й ы м д а с ты р у ы м е н  
Қ а зақста н  Р е с п у б л и ка с ы н ы ң  П р е зи 
д е н т  Н . Ә. Н а з а р б а е в т ы ң  Қ а з а қс та н  
Р е с п у б л и ка с ы н ы ң  б и л ік  та р м а қта р ы  
арасы нда ө к іл е тт іл ік те р д і қайта бөлу 
м ә с е л е л е р і ж ө н ін д е г і ү н д е у і мен 
« Қазақстан ның Үшінші жаңғы руы: жаһандық 
бәсеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 
Ж олдауы н студенттерм ен тал қы л ауға  
арналған дөңгелек үстел өткізілді.

Д ө ң г е л е к  у с т е л д і м о д е р а т о р  
Т.Е. Алимбекирова жүргізді. Бағдарлама 
бойынша алғы сөз М.Өтемісов атындағы 
БҚМ У- ды ң с тр а те ги я л ы қ  д ам у және 
коммерциаландыру орталығының жетекшісі 
Э. Ж . И маш евқа бер ілд і. С туденттерге  
Елбасы Ж олдауына байланысты ашық, 
түсінікті түрде өз пікірін жеткізді. Келесі сөзді 
конференцияға қонақ ретінде шақырылған 
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік саяси 
пәндер каф едрасының аға оқытушысы 
Т.Т. Ш а й хие в  алды . Ә л е ум е тта н уш ы  
болғандықтан жастарға Елбасы Жолдауының 
әлеуметтік-экономикалық басымдылықтарын 
түсіндіріп, сөзін «Еліміздің саяси жүйесін 
демократияландыру үрдісінің жаңа белесі» 
атты баяндамамен жалғастырды. Дөңгелек 
үстелге шақырылған қонақтардың бірі -  
Қазақстан тарихы кафердасы, т.ғ.к аға оқытушы 
Ж.А.Исмурзин болды. Ол «Дамудың даңғыл 
жолы» атты баяндама жасады. Елбасымыз 
жасаған нақты қадамды бәріміз бірге талқыға 
салып,біраз мәліметтерге қанық болдық. 
Жастардың көзқарасымен «Елбасы және 
Қазақстан» атты баяндамамен «Ақиқат» 
пікірталас орталығының мүшесі С.О.Амалова 
өз ойын ортаға салды. Баяндамалардан 
соң ғылыми кітапхана кітапханаш ы сы  
А.Кенжагалиева «Елбасы жолдады -  елі 
қолдады» тақырыбында библиографиялық 
шолу жасап, Елбасымыздың еңбектерімен 
таныстырды. Шара соңы қорытындыланып, 
дөңгелек үстелге қатысушылар ризашылықпен 
тарасты.

Сымбат АМАЛОВА,
тарих мамандығының ІІІ курс студенті

Қазіргі жастарға 28 жы л бұры н өткен Ауған со ғы сы н ы ң  қасіретін  елестету мүмкін 
емес. «Грозовые ворота» және «Девятая рота» атты көркем ф ильмдеріндегі жас орыс 
сарбаздары ны ң бейнелері, қазіргі студент жастарға, режиссердің қиялы  секілд і көрініп, 
мүлдем өм ірде болмағандай. 23 ақпанда Тарих, эконом ика және құқы қ  ф акультетінде 
Экономика және менеджмент кафедрасының доценті Тлесова А.Б. мен кафедра оқы туш ы сы  
А кмалиева А.Ж. басш ы лы ғы м ен А л ғы с  айту күн іне  орай 5В051000М емлекеттік және 
ж ергіл ікт і басқару, 5В050700 Менеджмент, 5В050900 Қаржы мам анды қтары ны ң 3-курс 
студенттерімен Ауған соғы сы  ардегерлері: Жамангарин Самат Болатович және Ғатау Радж 
Ғарифоллаұлымен кездесу өткіз ілд і.

Ерлік - жан дүнаеиің қасиеті
Олар Отан алдындағы борыштарын бір 

полкта өтеп жүрген кезден таныс болған. Ауған 
соғысының ардагерлері соғыс құрсауында өткен 
күндерімен бөлісіп, сол кездегі естелік суреттерін 
өздеріме ала келген.Кездесу барысындағы бей- 
нероликті тамашалап, көз жастарын тия алмады.

Бізді борышымызды өтеуге шақыртып

достықпен салыстыруға болмайды.
Біз Ауғанстанға аттанған кезде, ұшақты 

ү н с ізд ік  жайлады , б әр ім ізд ің  ойымызда 
ұшағымызды атып түсіру мүмкін ғой деген ой 
тағат тапқызбады, алайда жерге аман-есен 
қонған кезде , бәріміз бір күрсіндік.

Естеліктерге толы кездесу әсерлі өтті.

алған кезде, қайда бара жатқаны мы зды  
түсінбедік.Ол кезде жасымыз 18-19 болатын, 
қайда барып , не істейтініміз беймәлім болды, 
кез келген уақытта болмай қалуымыз мүмкін 
екендігін біліп, сонда да өз жолдастарымыз 
бен ө м ір ім із д і қорғай  б іл д ік . Б із баты р 
болмадық, медаль мен алқалар алмадық, 
алайда Отан алдындағы борышымызды ар 
намыспен атқардық.

Қазіргі таңда әскерде бірге болған жолдас, 
ардагерлермен хабарласып тұрасыздар ма? -  
деп Кукекбаев Алтынбек сұрақ қойды.

Иә, әрине .Әскерден кейін адам есейіп, өмірге 
басқа көзқараспен қарайды.Соғыс құрсауында 
қасыңда жолдасыңның болуы -  Жеңіс.Әскерге 
барып, борыштарын өтеп келген, соғысқа 
қатысып келген адамдардың достығы мүлдем 
өзге, ол достықты сыныптастар арасындағы

Дөңгелек үстел соңында барлығымыз естелік 
фотоға түстік.

Доцент Тлесова А.Б. Ауған соғысының 
ардагерлеріне алғыс айта отырып, Ауған 
оқиғасының қатысушыларымен кездескен 
студенттер ел тарихының бір бетін ашқандай 
әсерде болды. Қай елде патриоттық тәрбие 
к ө р с е тк іш те р і ж о ғары  бол са , сол елде 
са я си  т ұ р а қт ы л ы қ  пен э ко н о м и ка н ы ң  
қарыштап өрістейтіні белгілі. Елімізде жаңа 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру 
бүгінгі күннің өткір мәселесі.

Ж астарды ұлт тарихы ндағы  маңызды 
тарихи оқиғалармен, ұлттың ұлы тұлғаларының 
ерлік істері , өнегелік өмірін негізге ала отырып 
тәрбиелеу арқылы олардың нақты пікірі мен 
тоқтамды ойын жүйелеп, отансүйгіштікке баулуға 
болады.

Сталинград шаОқасының аяқталганына 74 жыл!
Қаңтар айы ны ң 2- сі күн і Гагарин аты ндағы  О блы сты қ балалар кинотеатры нда М. 

Д жакибаевты ң продю серл ік орталы ғы ны ң , ТОО «Sayat»Этно- тури стт ік  орталы ғы ны ң 
директоры  Курымбаев Айболат Ш амуратовичтің бастмасымен Сталинград ш айқасының 
аяқталуы на 74 жы л толуына орай арнайы «Жеңіс тарихы» деректі ф ильм ін ің  продюсері 
Мұрат Ж акибаевпен кездесу ұй ы м д а сты р ы л ы п, С талинград ш айқасына жақы н Орда, 
Ж анібек аудандарыны ң соғы с тарихы  туралы  фильмдер көрсетілді.

К е ш т ің  а р н а й ы  қ о н а қ т а р ы  Т а р и х  
ғы лы м д ары ны ң  кондидаты  Боранбаева 
Бақтылы Сансызбаевна мен жоғарыда аталған 
ф ильмнің сценарисі, дыбы стауш ысы  әрі 
аудармашысы Кужергали Тулеушев болды. 
Тағлымы мол ш араның куәгерлер і қала 
м ектептер ін ің  жоғары сынып оқушылары 
мен БҚМУ тарих, эконом ика және құқы қ 
факультетінің студенттері болды.

Ш ара басы нд а  об л ы сты қ к іта пха н а  
қызметкерлері «¥лы ерлікке тағзым» атты 
кітап көрмесін таныстырып өтті. Шараны Тарих 
мамандығының 1- курс студенті Аруов Рысбек 
жүргізді. Тарихқа бойлай отырып, аяқталғанына 
72 жыл толғалы отырған зұлмат соғыстың 
облы сы м ы зға тигізген  әсер і жайлы, жас 
ұрпақтың халықтың тарихын ұмытып кетпесі 
үшін, саналарында айбынды қазақ халқы 
туралы ұғым терең қалыптасуы үшін арнайы 
Ижевск қаласында түсірілімі басталып, осы 
кезге дейін 17 бөлімі түсірілген «Жеңіс тарихы» 
деректі фильмінің маңызы, түсірілу барысы

туралы сөз қозғалды. Бүгінгі бейбіт өмірімізді 
кепіл еткен ата- әжелерім ізд ің батырлығы 
тура л ы , сол ке зд е гі О рд ад ағы  ж ағдай  
туралы «Сайқын. Орда. Штат қысқартылуы» 
атты фильм назарға ұсынылды. Фильмді 
тамашалаған жастар көздеріне еріксіз жас 
алды. Сайқын жеріне тасталған әр бомбаның 
қас ірет і жайлы сол кезд ің  куәгерлер ін ің  
сөздері жанды тебірентпей қоймайтындай- ақ 
еді. Фильмнен соң қонақтар сөз алып, кейін 
«Жәнібек. Соғыс іздері» атты фильм көрсетілді. 
Бұл фильм де соғыстың ауыр жылдарын көз 
алдымызға әкелгендей болды.

Ш араны  ұ й ы м д а с ты р у ш ы  А й б о л а т  
Шамуратұлы қонақтарға, келген жас буынға 
алғыс айтып, бейбітшілік туралы ізгі тілек- 
терімен аяқтады. Жастар аға буынмен естелік 
суретке де түсіп жатты.

P.S. Жер бетінде осы күнге дейін 15 мыңнан 
астам соғыс болған екен...

Болмасын, соғыс, болмасын... Сталинград 
шайқасының маңызы ұмытылмасын/

Е л б а с ы м ы з  Н . Ә . Н а з а р б а е в т ы ң  
Қ а з а қс та н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  б и л ік  
тармақтары  арасы нда өк іл етт іл іктерд і 
қайта бөлу мәселелері жөн індегі үндеуі 
мен «Қазақстанны ң Үш інш і ж аңғы руы : 
жаһанды қ бәсекеге қаб ілеттіл ік»  атты 
Қазақстан халқы на Ж олдауына жастар 
көзқарасымен ұты м ды  ой, жүйелі пікір, 
сапалы сөз жазғым келеді.

Қазақстан - қазіргі таңда әлемдік аренада 
дамудың даңғыл жолына түскен, бәсекеге 
қаб ілетті мемлекет. Сол қаб іл етт іл ікт і 
әрі қарай ұштастыру үшін еліміз әлемдік 
деңгейдегі өркениетті елдердің қатарынан 
табылып, жаңа жаңару, жаһандану жолына 
түсуі қажет. Осы орайда, Елбасымыздың 
халыққа жасаған мәлімдемесі мемлекеттің 
алдында тұрған көптеген мәселелерді 
шешуде, мем лекеттік басқару жүйесін 
жетілдіруде нақты қадам деп есептеймін. 
Президент реформасының негізгі, өзіндік 
мән-мағынасы әлеуметтік- экономикалық 
п р о ц е с т е р д і р е т т е у д е г і б ір ш а м а  
өкілеттіл іктерін Үкіметке және басқа да 
атқарушы органдарға беру, сонымен қатар 
бил ік тармақтары  арасы ндағы  қарым- 
қаты насты  кон ституц и ял ы қ деңгейде 
теңестіру болып табылады. Бұл қадам 
Парламент пен Үкімет өкілеттіліктерінің әр 
сала бойынша қабылдаған шешімдеріне 
жауапкершіліктерін арттырып, президенттік 
билік арасындағы шынайы тепе-теңдікті 
қалыптастыра түсетін і сөзсіз. Тәуелсіз, 
зайырлы мемлекетіміз осы уақытқа дейін 
ке з -ке л ге н  сы нға төтеп бер іп  келген 
болатын, ал басшымыздың қабылдаған 
реформасы елде ешқандай қауіп-қатер, 
ахуалдар болмаудың алдын алатын тиімді, 
заманауи басқаруға арналған жүйе болып 
табылады.

Қ а з а қс та н  қ а з ір г і та ң д а  күн н е н  
күнге жаңарып, жандану үстінде. Оны 
дам ы туға  үлес қосаты н жастар, яғни 
біздер. Елбасымыз жолдаған үндеуінде ең 
жоғарғы басымдылықты адами капиталға 
беріп отыр. Оған жаңа технологиялармен 
қамтамасыз етілген білім беру жүйесі енеді. 
Осындай кең ауқымды мүмкіндіктер ашып, 
мемлекеттің жағдайын, әлеуетін ойлаған 
Елбасымыздың сенімін бүгінгі білімді, өз 
ісінің нағыз маманы бола білетін, патриот, 
жас ұрпақ ақтайды деп айта аламын.

Қазақстандай мемлекетті гүлдендіру
- м енің  және мен сияқты  ж астарды ң 
қолынан келетін іс. Елбасымыздың өзі 
«Болаш ақ ж астарды ң қолында» деп, 
жас буындарға үлкен сенім артып отыр. 
Е л б а с ы н ы ң  « Қ а з а қ с т а н н ы ң  Ү ш ін ш і 
жаңғыруы: жаһандық бәсеге қабілеттілік» 
атты халыққа Жолдауына барлық жастар 
жақсы көзқарас б ілдіріп, өз ойын анық 
айта алады. Өйткені аталған мәселелер 
оң шешімін тауып,елдің қуатты мемлекетке 
айналуы жолында жас буындар талмай 
еңбек ететіні сөзсіз.

Қазақ елінің ертеңі болатын жанарында 
оты, жүрегінде жалыны бар жастар еліміз 
жаңа, сапалы тарихи кезеңге аяқ басқан 
зам а ны нд а  м ә ң г іл ік  ел д ің  ір гетасы н  
қалайтынына сенімім мол.

Сымбат АМАЛОВА,
тарих мамандығының ІІІ курс студенті
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«ЭЛЕКТРОНДЬІҚ о қы туды  ендірудің  
МІНДЕТТЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»

АТТЫ ӘДІСТЕМЕЛІК АПТАЛЫҚ
Ф изика-м атем атика ф акультетінде 20-24 ақпан арал ы ғы нда  «Э лектронды қ оқы туд ы  ен д ір уд ің  м індеттер і мен 

перспективалары» атты апталы құйы м дасты ры лды . А птал ы қты ңәрб ір  күніне қалалық мектептіңб ірқатар мұғалімдері, 
физика-математика факультеті ұж ы м ы  мен студенттері қатысты .

А птал ы қты ң  аш ы лу салтанаты нда факультет деканы , п.ғ.к. А.Б.Медешева алғы  сөз сөйлеп, ө з ін ің  баяндамасын 
презентациялады. Апталы қта өтетін іс-шаралар жоспарына сәйкес С.М.Акимова мен Қ.Т.Мукаевтың «Білім беруде бұлтты қ 
технологиянны  пайдалану», Г.М.Айтенова, А.Н.Кумарова, Б .Ж .М ухамбетованың «Физика мен математиканы оқы туға  
арналған циф рлы қ ресурсты  пайдалану», Б.С.Имангалиева мен С.М.Маутееваның «Қозғалыс есептерін к ір ікт іре  (физика- 
математика) оқы туға  электронды қ басы лым дарды  қолдану әдістері» тақы ры птары ндағы  шеберлік сы ны птары  өткіз ілді.

Қазіргі уақытта бұлтты технология күннен күнге қарыштап 
дамып келеді. Информатика кафедрасының аға оқытушысы 
С.М.Акимова шеберлік сыныпқа жиналған мұғалімдер мен 
факультет оқытушыларының назарына осы бұлтты технологияны 
ұсынды. Яғни, тұтынушының өз компьютерінде белгілі бір 
бағдарламаны іске қосқанда негізгі есептеулер мен ондағы 
мәліметтер интернеттегі шалғай серверлерде орындалып, сол 
жерде сақталады да, жұмыс нәтижесі жаңағы тұтынушының 
компьютерінде стандартты веб-браузердің терезесіне шығарылып 
көрсетілетіні туралы ақпарат берді. Сонымен қатар нақты мысал 
ретінде өзінің электронды журналының бұлтты технология 
негізінде толтырылатынын практика жүзінде көрсетіп, шеберлік 
сыныпқа қатысушылар Google drive ортасының қызметін қолдануға 
мүмкіндік алды.

А.Н.Құмарова Паскаль программалау тілінің физика пәнінің 
есептерін шешуде пайдасы мол екенін атап өтіп, сабаққа 
қатысушы қалалық мектеп мұғалімдеріне компьютерлер арқылы 
тапсырма беріп орындатты. Содан соң Б.Ж.Мухамбетова мен 
Г.М.Айтенова алгебра және геометрия сабақтарында қолданып, 
есеп шығаруға, оқушыларға жаңа материалды түсіндіруге көп 
көмегін тигізетін GeoGebra, SmathStudio сонымен қатар, Advanced 
Grapher сынды бағдарламаларды кеңінен таныстырып өтті. Бұл 
бағдарламалардың мұғалім жұмысын жеңілдетіп, білім сапасын 
арттыруға көмегі зор екені түсіндірілді. Сабақ барысында әрбір 
бағдарламаның ерекшеліктері, есеп шығару үлгілері, график салу 
тәсілдері үйретілді. Осындай шеберлік сыныптар арқылы мұғалім 
жаңа педагогикалық технологияларды оқып үйреніп, меңгеру 
арқылы тәжірибеде қолданады және оны дамытып нәтижесін 
көрсетеді.

С.М.Маутеева GeoGebra бағдарламасы туралы және оны 
мектепте алгебра пәнін оқытуда қолдануда тиімділігін, графиктер 
салуда, жазықтықтағы, кеңістіктегі геометриялық фигураларды 
салудағы мүмкіндіктерімен таныстырса, Б.С.Имангалиева 
физикада графикалық есептерді GeoGebra бағдарламасымен, 
оның ішінде қозғалыс есептерін координаталық әдістердің (де- 
карттық, цилиндрлік, сфералық) түрлерімен шығару барысында 
қолдану жолын көрсетті. Сонымен қатар мектепте оқушыларға 
математика мен физика пәндерін тығыз байланыстыра оқытса, 
болашақ студенттер ЖОО-да физикалық есептер шығару 
барысында қиыншылықтарға кездеспес еді деген өз ойын білдірді.

Апталықтың екінші күні физика-математика факультетінің 
әдістемелік апталығы аясында информатика кафедрасының 
«Смарт- технология арқылы информатиканы көптілді оқыту» 
ғылыми-әдістемелік семинары оздырылды. «Біліктілікті арттыру 
жүйесіндегі смарт технологиялар» тақырыбы бойынша сөз 
алған «Өрлеу» БА¥О» АҚ филиалы БҚО ПҚ БАИ директорының 
оқу-әд істемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары Елдос 
Набиоллаұлы Сафуллин облысымызда біліктілікті арттыру 
жүйесіне енгізілген смарт технологиялар туралы «Оралдағы 
Өрлеу өрнектері» атты бейнебаянды қатысушылар назарына 
ұсынды. Елдос Набиоллаұлының практикалық жұмыстарды 
көрсету үшін әкелген HDMI, MHL кабельдері ноутбук, смартфон, 
планшет құралдарының экранын, аудио, видео жүйелерін 
209-аудиторияда орналасқан смарт экранына шығарғаны да 
тыңдаушыларға әсерлі болды. Әсіресе, QR код, Group Play тәрізді 
қолданбаларды қатысушылар планшеттердің көмегімен өздері 
орындауға мүмкіндік алды.

И н ф о р м а т и к а  к а ф е д р а с ы н ы ң  а ға  о қ ы т у ш ы с ы  
Г.Қ.Амантурлинаның өткізген «Сайт арқылы электронды оқыту 
жолдары» тақырыбындағы ашық сабағында пайдалы білім 
беру сайттарының адрестері мен атаулары, сайттардың 
жұмыс жасау принциптері ұсынылды.Студенттерге www.e.edu. 
kz электронды оқыту порталының «Е-кітапхана» парақшасынан 
«MS WORD» бағдарламасында веб құжат жасау жолдары видео 
арқылы көрсетіліп, кейін компьютерде орындауға тапсырма 
берілді.

А птал ы қты ң  үш інш і күні Д . Ж .Тлекккабы лова мен 
З.М.Химеденова «Студенттер мен оқушылар арасында онлайн 
интеллектуалды сайыс» ұйымдастырды. Онлайн режимінде 
ж үргіз іл ген  сайысқа А.Тайманов атындағы № 34 мектеп- 
гимназиясының 11- сынып оқушыларымен бірге 5В070400- 
Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету және

5В011100- Информатика мамандығының 1-курс студенттерінен 
құралған командалар қатысты. Студенттер мен оқушылар 
компьютер тарихы, ғалымдар, ақпараттық технологиялар, 
п р о гр а м м а л а у  та қы р ы пта р ы  ш е ң б е р ін д е  қам ты л ған  
тапсырмаларды орындауда белсенділік танытты. Әсіресе, 
мектеп оқушылары ой ұшқырлықтарымен, алғырлықтарымен 
көзге түсті. Нәтижесінде командалар әділ қазылар тарапынан әділ 
бағаланып, №34 мектеп-гимназиясының 11- сынып оқушылары 
1-орынды, 5В070400- Есептеу техникасы және программалық 
қамтамасыз ету » мамандығының студенттері 2-орынды, 5В011100- 
Информатика мамандығының студенттері 3-орынды иеленіп, 
дипломдармен марапатталды.

Физика-математика кафедрасының аға оқытушысы Л.ГОрлова 
«Формирование познавательного интереса у учащихся на уроках 
математики посредством электронного обучения» тақырыбында 
дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелде электрондық оқытудың 
арты қш ы лы қтары  айтылып, мы салдар келтір ілд і, білім 
алушылардың пәнге деген қызығушылығын қалыптастыруда 
электрондық оқыту төңірегіндегі сұрақтар талқыға алынды. 
Мұғалімдер мен оқытушылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, 
пәнді оқытуда қазіргі заманға сай бейімделудің түрлі жолдарын 
көрсетуде ұтымды ойлар айтты.

23.02.2017ж күні информатика кафедрасының оқытушысы 
А .Т.Бекчурина мен физика мамандығының магистранты 
М.Кабибуллин интернет ресурстарын пайдалана отырып « Развитие 
творческих способностей и научно-технического потенциала 
студентов средствами образовательной робототехники» 
тақырыбында үйірме ұйымдастырды.

Жалпы робототехника логикалық ойлау мен программалауды, 
шығармашылық қабілет пен ұжымда жұмыс жасай білу дағдыла- 
рын дамытуда үлкен рөл атқарады.

М.Кабибуллин Lego Mindstorms EV3 жиынтығымен толық 
таныстырып, роботтардың жұмыс жасау принципі мен мүмкіндерін 
атап өтті. Сонымен қатар 5В070300 -  Ақпараттық жүйелер 
мамандығының 2-курс студенті М.Тажкуранов пен №42 Ақниет

2017 ж ы лды ң 16 ақпан күні информатика кафедрасы- 
на қарасты бір інш і курс студенттері университетім ізд ің  
ғы л ы м и  к ітапха н а  қы зм е тке р л е р і ұ й ы м д а с ты р ға н  
«Аш ық есік» күні шарасына барды.

кАШЫЦ ЕСІК КҮНІ» 
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАДА

Бұл күні мәдени және рухани мұраны насихаттау мен 
кітапхана қорындағы сирек және құнды кітаптарды танысты- 
руды көздеген ғылыми кітапханаға қадам басқан студенттер 
кітап көрмесі, жаңа әдебиеттер, кітапхана тынысы, электрон- 
дық каталог арқылы кітап алу құрылғысы мен технологиясы 
жайында ақпарат алу мүмкіндігіне ие болды. Бағдарлама 
барысында алдымен «Жаңа әдебиеттер» библиографиялық 
көрмесіне шолу жасалды. Кітапханаға эр сала бойынша 
жаңадан түскен кітаптар мен электронды қ оқулықтар 
жайында библиографиялық-ақпараттық бөлімнің меңгерушісі 
ГИ.Джанбаева әңгімелеп, көрмедегі кітаптармен таныстырды. 
Содан кейін кітапханашы В.С.Мухтарова студенттерді оқу 
залындағы электрондық каталог арқылы кітап алудың RFID- 
технологиясы және құрылғысымен таныстырды. Студенттер 
бұл технологияны қолданып жүргенін, оның кітап алу қызметін 
автоматтандыруда өте ыңғайлы инновациялық технология 
екенін айтты. Шара соңында студенттер «Сирек кітаптар 
мұражайына» экскурсия жасап, ондағы сақталған кітап- 
тарды қарап, олардың тарихы жайында экскурсия жүргізуші
А.С.Кадыркулованың әңгімесін тыңдады.

Студенттер өздеріне қажетті рухани азық алып, бұл 
шараны ұйымдастырған кітапхана қызметкерлеріне, соның 
ішінде кітапхана директоры Т.Е.Әлімбекова мен оқырмандар 
сұранысын қамту бөлімінің меңгерушісі А.О.Габдуалиеваға 
ерекше алғыстарын айтып, риза болып тарқасты.

Гайнеш ГУМАРОВНА,
информатика кафедрасының аға оқытушысы

гимназиясының 9-сынып оқушысы А.Таласбаев роботтардың 
жұмыс жасау қызметі мен Lego Mindstorms EV3 робототехникалық 
жүйесінің көмегімен роботты программалауды, бейнебаянды 
демонстрациялады.

24.02.2017ж күні апталықтың жабылуы оздырылды. Мұнда 
апталық шеңберінде өткізілген шараларға (шеберлік сыныптар, 
дөңгелек үстел, ғылыми-әдістемелік семинар, ашық сабақ, 
үйірме, интеллектуалдық сайыс) шолу жасалып, өзіндік баға 
беріліп, ұсыныстар айтылып, қорытынды жасалды. Апталықтың 
ғылыми-әдістемелік шаралар кешеніне белсенді қатысқан мектеп 
мұғалімдеріне факультет деканы А.Б.Медешева сертификат 
табыстады.

Еа ертеңі бүсіннен басталады
9 ақпан күні информатика каф едрасының оқы туш ы сы , 

магистр Д .Н .Курмашеваның басш ы лы ғы мен 5В060200 -  
Информатика м ам анды ғы ны ң 04307а, 04307б, 5В070300
- А қпаратты қ жүйелер м ам анды ғы ны ң 04308, 5В070400
-  Есептеу техникасы  және бағдарламалы қ қамтамасыз 
ету м а м а н д ы ғы н ы ң  0 4 3 0 9 -то п та р ы н ы ң  қа ты суы м е н  
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Үндеуі 
мен Ж олдауын талқылауға арналған «Ел ертеңі бүгіннен 
басталады» атты кураторлық сағат озды ры лды .

Кураторлық сағатқа М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Құқықтық пәндер кафедрасының 
аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі Нуржанова 
Айнагуль Канаткалиевна шақырылды.

5В070400 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамта- 
масыз ету мамандығының 04309-топ студенті Әнәпия Айжан 
Қазақстан Республикасы Президентінің билік тармақтары 
арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері жөніндегі 
Үндеуді презентациялады. Топ студенттері арасында талқылау 
болды. Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде Конституциядағы барлық 
қағидалардың орындалуы нәтижесінде Қазақстан көптеген 
табыстарға қол жеткізді. Елбасымыз еліміз үшін аса маңызды 
да тағдырлы мәселені ұсынды. Яғни Конституция мен заңдарға 
өзгерістер енгізді.

¥лт көшбасшысы, Елбасы Нурсултан Әбішұлы Назарбаев 
жастарға ерекше сенім арта отырып, жастардың жағдайын 
жасауға баса назар аударады. Ел Президентінің жыл сайынғы 
Ж олдауларының басым бағы ттары  жастармен тікелей 
байланысты. Елбасының Қазақстан халқына «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
жолдауын 5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығының

04308-тобының студенті Сайын Айдана презентация көмегімен 
баяндады. Сонымен қатар студенттер Жолдаудағы жаңғыру 
мен негізгі бес басымдылықты жарыса атап, талқылады.

Студенттер баяндамаларға жақсы дайындалып, ойларын 
анық жеткізе білді. Құқықтық пәндер кафедрасының аға 
оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі Нуржанова Айнагуль 
Канаткалиевна осы тақырыпқа байланысты топ студенттеріне 
Елбасының Үндеуі мен Жолдауы бойынша өз пікірін білдірді. 
Студенттер өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, 
оған жауап алу мүмкіндігіне ие болды.

Кураторлық сағат соңында студенттер көп дүниені көкей- 
леріне түйіп, жаңа белестерді бағындыруға ерекше ынта-жігер 
алды.

Елбасының жастарға арналған мына бір сөздері әр жас 
азаматтың санасында жаңғырып тұратыны анық: «...жастарға 
айтарым -  сендер халықаралық кеңістіктегі бәсекелестік 
күрестен сырт қалмауға ұмтылыңдар. Ол үшін тиянақты 
білім керек. Сосын сол білімдеріңді өмірде жарата білуді, 
оны нақты пайдалана білуді үйреніңдер. Әсіресе не істеу 
керектігін жете түсінулерің қажет. Сонымен бірге, сендер 
қандай да бір өзгерістерге қашанда дайын тұруларың керек. 
Әйтпесе, ғаламды қ деңгейдегі Қазақстанны ң бәсекеге 
қабілеттілігі әншейін бос сөз болып қалады».

Мақсат -  айқын, міндет -  біреу: ел еңсесін еселеу жолында 
аянбай еңбек етіп, білімнің алтын қазығын игеру. Олай болса, 
Елбасының мығым әрі мықты, сындарлы да салиқалы саясатын 
қолдай отырып, ел игілігі үшін бар күш-жігеріміз бен білімімізді 
сала бермекпіз.

Әнәпия Айжан,
3-курс студенті

http://www.e.edu
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Алаштану үзігі

Қайраткер Қүлманов
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік тізгінін өз қолына 

алуы Отан тарихын қайта жаңғыртуға мүмкіндік беріп, қоғамдық 
ғылымдар алдына зор міндеттер қойды. Біздіңше, сол сом 
міндеттер сапындағы елтану -  алаштану мәселесінің бір бұтағы
-  тұлғатану ісі. Ал қазақ халқының біртуар ұлдары қаншама 
десейші! Сол тарихи тұлғалардың сапындағы - XIX ғасырдың 
екінші жартысы мен XX ғасырдың басында Бөкей өлкесінде 
елдің саяси-қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық дамуына зор 
үлес қосып, кейін Алаш үкіметінің белсенді жетекшілерінің 
санатына қосылған Бақтыгерей Құлманов сынды қайраткердің 
өмірі мен қызметін зерделеу - бүгінгі тарих ғылымындағы аса 
өзекті мәселелерінің бірі.

Б .Құлманов 1859 жылы 22 ж елтоқсанд а  А страхань 
губерниясындағы Никольск селосының маңайында (қазіргі 
А ты рау облы сы , Құрм анғазы  ауданы ) ту ға н . Өзі төре 
тұқымынан. Ә білқайыр-Нұралы-Есім  сұлтаннан тарайды. 
1881 жылы маусым айында Бақтыгерей Құлманов Орынбор 
гимназиясын күміс медальмен ойдағыдай аяқтап шығады. 
Б.Құлмановтың отбасылық ауыр жағдайына байланысты 
әрі қарай оқуын жалғастыру үшін Торғай облыстық әскери- 
губерниясы нан ш әкіртақы төлеуді сұрап өтініш  жазғаны 
туралы қазіргі алаштанушы ғалымдар мақаласында айтылады. 
Өкінішке орай бұл үміті орындалмай Император атындағы 
Санкт-Петербург университетінің ректорына да өтініш жазып 
жолдаған екен. Өтініш соңында 1881 жылдың 14 қазаны деп 
көрсеткен. Санкт-Петербург қаласы басшылығы кеңсесіне 
1881 жылдың 20 қазанында жазылған өтініште Бақтыгерей 
Құлманов «21-дегі жас адам, мінезі, ұстанымдары жақсы, 
тәрбиелі, тек жоғары оқу орнында оқуға төлейтін қаража- 
ты жоқ, өзі Красноярск уезінде тұрады, анасы ауру, басқа 
да балалары бар, малшы отбасынан» делінген, яғни оның 
өте кедейшілікте тұратынын растайтын деректер жазылған. 
Осындай қиындықпен Б.Құлманов Император атындағы Санкт- 
Петербург университетінің заң факультетіне қабылданады. 
1883 жы лды ң ж елтоқсаны нда Б. Құлманов университет 
ректорынан отбасылық жағдайына сәйкесті қаржы жағынан 
қиналыс болғанын айтып, оқуға қалдыруды сұрап өтініш 
жазған. Бұл құжаттарға сенсек, Бақтыгерей Құлмановтың 
жоғары оқу орнында қалуы өте қиын болғанын көреміз. Бірақ 
ол қалай болғанда да жоғары білім алуды табандылықпен 
армандаған. Бұл ұрпаққа тағылым боларлық тұс деп ойлаймыз.

Ал 1884 жылдың 3 қаңтарында Б.Құлманов Санкт-Петербург 
қаласындағы Император атындағы заң факультетінің араб- 
парсы бөліміне ауыстыруын сұрап, өтініш жазған. Сөйтіп, 
ол 1884 жылдың қаңтарынан бастап университеттің Шығыс 
тілдері факультетіне ауысады да, 1888 жылы 9 наурызда №877 
дипломын алып шығады. Араб, парсы, осман, татар, орыс 
тілдері сөздігінен өте жақсы баға алып, университет кеңесінің 
1888 жылғы 17 қыркүйектегі ұйғарымымен кандидаттық ғылым 
дәрежесіне лайық деп бағаланады.

Санкт-Петербург университетінің мұрағатында Бақтыгерей 
Ахметұлына берілген кәмелеттік аттестат, жоғарыда аталған 
диплом және университет ректорының атына жазылған бір 
өтін імнің көшірмесі сақталған. Аттестатта Б.Құлмановтың 
тәртіб і, сабаққа қатысы, дайы нды ғы , сонд ай -ақ жазба 
жұмыстарды орындауы, барлық пәндерге қызығушылығы, 
ынта-ықыласы өте жақсы екені айшықталған. Елін сүйген ер 
жоғары оқу орнын бітірген соң, еліне келіп, 1889 жылдан бастап, 
Астрахан губернаторлығының қарамағында Қамыс-Самар 
қисымының әкімі қызметінде болады.

Еліне етене жақын болған Б.Құлманов Бөкей Ордасының 
ең бір халық тығыз қоныстанған аудандарының бірі Қамыс- 
Самар қисымын 15 жыл бойы басқарған. Астрахань губерниясы 
статистикалық комитетінің жыл сайын жариялап отыратын 
естелік кітабында Бақтыгерей Құлмановты правительдікке 
алғаш тағайындалған кезінде 1889 жылы Орданың Қамыс- 
Самар правителі университеттік білімі бар ғылым кандидаты 
Бахты-Керей Кулманов деп жазса, ал 1890 жылы колледж 
секретариаты Бахты-Керей Кулманов деп көрсеткен, яғни 
оған лейтенант дәрежесіндегі әскери шен де берілген. Мұрағат 
деректері бойынша бұдан кейінгі жылдары оның шеніне 
қосымша Сұлтан Бахты  Керей А хм етович Кулманов деген 
атақ берілгендігі айқындалған. Бұған қарағанда, оған сұлтан 
атағы шыққан тегіне емес, қоғамдағы орны, атқарып отырған 
қызмет дәрежесіне қарай берілген. Сөйтіп, империялық 
Санкт-Петербург университетінің түлегі, университетті ғылым 
кандидаты дәрежесімен аяқтаған Бақтыгерей Құлманов

1889-1903 жылдары аралығында Бөкей Ордасы Қамыс-Самар 
қисымында правитель қызметін атқарып, халық мүддесін 
қорғауда зор іс ты нды ры п, ел басқару іс інде жоғарғы  
жетістіктерге қол жеткізе білген.

Ел патриоты Б.Құлманов Бөкей Ордасы жерінде туып 
өсіп, алғашқы білім тетіктерін осы хан ставкісіндегі Жәңгір 
мектебінде игерген, сондықтан оған елдің әлеуметтік-эконо- 
микалық, тұрмыси жағдайы әбден таныс болған. Көзі ашық, 
көкірегі ояу ұлт зиялыларының бірі ретінде ол қазақ елінің отар- 
лық езгі жағдайында дамуы мүмкін еместігін түсіне білді. Өзінің 
туған халқының осы бір мүшкіл халін аз да болса да жеңілдету 
мақсатында ол әкімдік қызметті құп алды. Шынында да ол 
әкімдік қызметке кіріскен кезде жалпы Орда халқының, әсіресе, 
Қамыс-Самар қисымына қарасты елдің тұрмысы өте ауыр 
болатын. Әрине, бұл жағдай қазақ зиялыларын толғандырмай 
қоймады. Орал казак-орыстарының Орда қазақтарына жасап 
отырған озбырлығына қарсы ашық күресті алғаш бастаған 
көрнекті публицист, этнограф, экономист ғалым Мұхаммед- 
Салы қ Бабажанов болды. Ол Орынбор генерал-губернаторы
В.Перовскийдің үстінен патшаға шағым жасаған хатында, 
сондай-ақ газет беттерінде жариялаған мақалаларында 
халықтың қайыршылық жағдайын егжей-тегжейлі баяндаған. 
Бірақ алға қойған мақсаты Орда жерін қазақ - орыстардан 
біржола тазартуға қол жеткізе алмады.

Бөкей Ордасы халқының негізгі шаруашылығы -  мал 
шаруашылығы, сондықтан халықтың тұрмыс жағдайы да 
осы шаруашылықтың дамуымен тығыз байланысты. Қамыс
-  Самар экономикасын мұрағат деректері бойынша зерттей 
отырып, онда қосалқы шаруашылықтың да жедел қарқынмен 
дами түскеніне көз жеткізуге болады, әсіресе, балық аулау, тұз 
өндіру, кіре тасу сияқты шаруашылық кең дамыды.

XX ғасырдың басында қазақ жерінің Ресей империясы 
тарапынан отарлануы барған сайын күшейе түскен кезде, 
Б.Құлманов бұл мәселені тайсалмай Ресей үкіметінің алдына 
мәселе етіп қойып, шешімін табуды талап етті. 1903 жылы 
Бақтыгерей Құлманов Бөкей Ордасы қазақтары  атынан 
арнайы делегациямен келіп, қазақ даласындағы басқару 
жүйесін жетілдіру және халыққа ауыр тиген жер мәселесі 
туралы талқылауларға қатысады. Б.Құлманов өзімен бірге 
барған С.Нұрмұхамедов, С.Жантөрин, Б.Шынтеміров сияқты 
қазақ зиялыларымен бірге, Ішкі істер министрлігінде болған 
кеңеске қатысып, өкіметтен тез арада жер мәселесін шешуді 
талап етіп, бірнеше ұсыныс енгізген. Әрине, жер мәселесін 
отарлық саясат жағдайында шешу мүмкін емес еді. Бірақ 
қазақ жерін тартып алып жатқан патша өкіметінің іс-әрекетіне

--------  Үн қосу --------------------------------

Жаңгиру
Еліміздің үшінші жаңғыруы,
Жүректерге қонады әрбір үні.
Ерен еңбек етуде Елбасымыз,
Сақта ұрпақ, жадыңда мәңгі мұны.

Ширек ғасыр оң-солын танып өтті,
Отанымды әлемге мәлім етті.
Отыз елге енгелі жатқан елміз,
Жаһандық бәсекеге қабілетті.

Осылай болатынын сезген ішім,
Қиындыққа халқымның төзгені шын.
Салиқалы саясаты Елбасының 
Береді болашақта өз жемісін.

Назерке ҚАЛЕНОВА,
ҚТӘ-13-топ

------------------------------------ Дән --------------------------------

Ъаянди болашақ 
бигіннгн

Елбасының жыл сайы нғы  Ж олдауларының барлығы  
дерлік ел ім ізд ің  тәуелсізд ігін ің  ны ғаюы , мемлекетім іздің 
ір ге тасы н  б ер ік  қалаудағы  м а ңы зд ы  ш аралар екені 
даусы з. Б оданды қ қам ы ты н сы пы рғаны на  көп уақы т 
өтпеген жас О танымыз үш ін П резидентім ізд ің нұсқаған 
бағдары аса маңызды.

Осыған орай, ақпан айы ны ң 3-і күні университетімізде 
Е л б а с ы м ы зд ы ң  б и ы л ғы  Ж о л д а уы м е н  ж а н -ж а қты  
танысуды мақсат тұтқан 1 курс студенттері ұйымдастырған 
арнайы шарасы өткізілді.

Шара барысында «ҚР Президентінің билік тармақтары 
арасы нда ө к іл е тт іл ік те р д і қайта бөлу м әселелер і»  
жөніндегі Үндеуі мен «ҚР Үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Елбасының биылғы жолдауына 
қаты сты  алуан мәселелер таразы ланды . Басқосуға 
«М ахамбет» гуманитарлы қ зерттеулер институтыны ң 
директоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Қы ды рш аев А бат С аты байұлы , факультет деканының 
орынбасары А льм урзина Самал С ер ікқы зы , студенттік 
декан Н ұржанова Райхан Қанатқы зы  қатысып, келелі 
мәселеге қатысты тұжырымды пікірлерін ортаға салды. 
Студенттер көкейлеріндегі түрлі сауалдарымен бөлісіп, 
сұрақтарына тұщымды жауап алды.

Д өңгелек үстел барысында айтылған тұжырымдар 
негізінде сапалы білім нәрін бойға сіңірген саналы ұрпақ 
өкілдері ретінде жаңа технологияларды меңгерумен қатар, 
ұлттық құндылықтарды жадынан жоғалтпаған жалынды 
жастар атануымыз керек екендігін нақтылай түстік. Еліміздің 
Әнұранымен шымылдығы түрілген шара топ жетекшісі 
Нұргүл Асанбаеваның түйін сөзімен жинақталып, «Еліміздің 
Үшінші жаңғыруы» атты өлең сөзімен тәмамдалды.

Назерке МАҚСОТОВА,
қТә-13-топ

қарсы шығып, әділетсіздікті дәлелдеудің өзі - жоғары бағалауға 
тұрарлық іс-әрекет.

Б.Құлмановтың саяси қайраткер ретінде белсенд іл ік 
танытуы 1916 жылы I және II Мемлекеттік думаға депутат 
ретінде сайлануынан айқын көрінеді. Осы жылы 25 маусымдағы 
Патша Жарлығы қазақ халқының, көптеген қазақ зиялыларының 
наразылығын туғызды. Әсіресе, Бөкей даласында бұл саяси 
толқуларға ұласты. Бақтыгерей Құлманов патшаның 19 бен 
42 жас арасындағы қазақ азаматтарын тыл жұмыстарына алу 
туралы жарлығына қатты наразылық танытып, үн қатады, 
қазақ арасында үгіт-насихат жұмы стары н ж үргіз іп , қар- 
сылық білдіруге шақырады. Ұлтшыл азаматтың бұл әрекеті 
патша өкіметінің назарын аудармай қоймайды. Сол тұстағы 
патша қызметкерлерінің бірі Р.Соколовский: « Маған жеткен 
мәліметтер бойынша Бөкей қазақтарының арасынан ақша 
жинап, Петроград қаласына жұмысқа алынған қазақ жігіттерін 
тізімнен босатып алуға аттанды»,- деп жазады.

Алаш қайраткері Б.Құлманов 1917 жылы 6-13 желтоқсан 
аралығында Орынбор қаласында өткен жалпықазақ съезіне 
арнайы шақырумен қатысып, съезд төрағасы болып сайланған. 
Өкініштісі, 1919 жылы Жаңақалада ауыр науқасқа шалдығып, 
қайтыс болады. Бұл ретте кейбір энциклопедияда жазылып 
жүргендей, ол шетел асып ешқайда кеткен жоқ.

Қысқасы, алаш қайраткері Бақтыгерей Құлмановтың қазақ 
халқы үшін әр салада жасаған еңбектері ел жадында мәңгі 
сақталары кәміл. Ал өз тұсында елдік мәселелерді орнымен 
қозғай білген ұлт тұлғаларын тани түсу -  бүгінгі ұрпаққа парыз 
іс.

А льф ия БАЙБОЛСЫНОВА,
т .ғ.к,доцент, 

Алмагүл ҚҰСПАНОВА,
тарих, экономика және құқық факультетінің

1 курс студенті

«Журналист» («Journalist») жаршысының жауапты редакторы -  Еркеназ Қалижан 
(«ФҚТ», Фил -  11 - топ), Алмагүл Құспанова (Тарих - 11-топ). Кеңесшісі -  Гүлден 

Амангелдіқызы, «Махамбет» гуманитарлық зерттеулер институтының әдіскері
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Ереуіл атқа ер салмай, 
Егеулі найза қолға алмай, 
Еңку-еңку жер шалмай,.. 
Ерлердің іс і бітер ме?!

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

Махамбет

Ұлт перзенті

Көз алдымнан көп сурет көшеді... Жастықтың жалауын көтерген жылдар. Арман -  алда, біз -  
жолда деген студенттік кезең. Өлеңді қыздың бұрымындай өріп жүрген шағым. Көшеге шықсақ 
асау толқындай өзгеге ағыс бермей қоятын сәтіміз. Алтын балдаққа қонған ақсұңқардай боп 
дәріс оқып отыратын ұстаздарым. Иә, көп сурет. Қазақтың керіпсалма әніндей жалғаса береді.

Бүгінгі күннің биігінен ойласам, біз үшін ең қызырлы мекен осы оқу орны екен. Өйткені, ол Тұлға 
дайындады. Мемлекетіміздің ірі қайраткері Иманғали Тасмағамбетовтың бір өзі неге тұрады?!

Демің -  көкте, денең -  жерде жүретін пендеміз ғой. Ешкімнен сөз сұрай қоятын жазушы емеспін. 
Десе де, әр шығармам жарияланған сайын қысылатын жайым бар. Ол -  маған тәлім берген 
ұстаздарым оқиды ма екен, оқыса -  қалай қабылдады екен деген беймаза ой ылғи мазалайды. 
Бұл - оларға деген шәкірттік үлбіреген көңілім. Оларға деген мінәжат, тағзымым болса керек!

Менің 60 жылдық мерейтойымды да аса салтанатты ғып осы өзімнің алтын ұям бастап 
берді. Университет ректоры, академик, көрнекті қоғам қайраткері Асхат Иманғалиевтың 

тікелей басшылығымен өткен «Текті сөздің зергері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция мен менің өмірім мен 
шығармашылығыма арналған деректі фильмнің өзі неге тұрады!

Жасы тоқсанның төріне озған ұстазым, курс кураторы Меруерт апай Жолдықайырованың ықыласының өзі адамды алтын 
шуаққа шомылдырғандай ғой.

Осы ізгілікті істің басы-қасында жүрген мен туған жердің перзенті, профессор Абат Қыдыршаев ініме де айтар алғысым зор. 
«Ақ шелектей төңкеріліп Ай да қартайды, мен де қартайдым»-, дейтін ем, әзіл-шыны аралас. Сіздердің арқаларыңызда жасарып, 

жаңа дауыспен сөйлеп қайттым.

Рахымжан ОТАРБАЕВ

--------------------------------------------------------------------------  Өсиет --------------------------------------------------------------------------

2017 ж ы лы  ақпан айы ны ң 6-сында қаламгер Рахымжан аға өзі оқы ған, түлеп ұш қан туған университетіне кезекті бас 
сұқты . Бұл б ір  сәтті күн болды. Жазушы универсиеттің  қалам ұстаған б ір  ш оғы р жастарымен кездесіп, терең б іл ім  алу, 
ө з інд ік  м інез қалы птасты ру және ой еркінд ігі турасы нда әңгіме өрбітті. Осындай мағы налы  күнд і ұйы м дасты ра білген 
ғалы м -ұстаздары м ы зға м ы ң алғы с айта оты ры п, көрнекті жазуш ы-драматург Рахымжан О тарбаевтың алтын кеудесінен 
шыққан, жастарды ң санасына ой салған түй індер ін  төмендегіш е жинақтай ұсы нғанды  жөн көрдім.

-------------------  Балауса ----------------------------

ШеМірқа^иқ
Ана тілім -  баянды бақ тілімсің,
Судан таза, кіршіксіз ақ тілімсің.
Мәңгілікке ұлықтап өтетұғын 
Шуағына шомылтар шаттығымсың.

Тілім менің - жарық жұлдыз аспандағы, 
Арманның қиял жетпес баспалдағы.
Қадірін тілдің сұра кереңдерден,
Көлінен ұшпай қалған қасқалдағы.

Тіл деген - адастырмас темірқазық, 
Бабалардың сөздері өмірге азық.
Қадірін тілдің сұра мылқаулардан,
Сөйлеуге құлшынатын көңіл жазып.

Баға жетпес сүйемін байлығымды,
Көңілімнен өшіріп қайғы-мұңды.
Тамырыңнан нәр алып туған тілім, 
Құлатпаймыз асқарлы айбыныңды!

Әсемгүл НҰРМҰХАНОВА,
ҚТӘ-13-топ

^елеше^
Тәуелсіздігім - елімнің мәңгі тұрағы,
Нар ақындардың таусылмайтұғын жыр-әні.
Барлық өнердің бастамасындай жарқырап, 
Таласып күнмен желбіреп туым тұрады.

Мақтанамын мен жетістігімен елімнің,
Мақтанамын мен кеңдігіменен жерімнің.
Нәтижесі деп ойлаймын барлық жеңісті, 
Ерлеріміздің ел үшін төккен терінің.

«Отан» деп ылғи соғып тұратын жүрегі,
Жастармыз біздер жалындайтұғын үнемі.
Бүгінгі ұрпақ білім нәріне сусындар 
Елімнің мәңгі болса екен нақты тірегі.

Елбасымыздың үмітін ақтап және біз,
Тыңнан салған түрен жолына ереміз.
Қанатын қағып арманымыздың алысқа,
Келешек күнді көркейтеміз деп сенеміз.

Ш аттық УДАЕВА,
ҚТӘ-13-топ

Ілгергі жасқа бірер кеңес
(Көрнекті жазуш ы-драмат ург Рахымжан Отарбаевтың университет студенттеріне қарата айтқан сөзі)

Жас достар! Ата-баба лұғатына құлақ түрсек, білімнің басы -  
бейнет, соңы -  зейнет. Көзі жоқ, құлағы саудың ақылы толарына, 
құлағы жоқ, көзі саудың ақылы соларына қалай сенбессің. 
Ердің сәні -  қашан да білім. Білім -  ырыс тізгіні, ырыс қазығы. 
Бүгінде оқусыз білім, білімсіз күнің жоқ. Күш -  білімде. Білекті 
бірді, білімді мыңды жығары даусыз. Білімі жоқ ұрпақ -  жұпары 
жоқ гүлге тең. Үйренбей білім жұқпасы да ақиқат. Дұрысы, 
білімді бесіктен тесікке дейін іздену арқылы толтыру жөн. Жеті

жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл демей ме. «Жаста оқыған 
оқуың -  тасқа жазғанмен бірдей» деуде қаншама тұңғиық мағына 
жатыр. Осы тәмсілдерді ескерсек ғана, аттан тай озары, атадан 
бала озары күмәнсіз. Демек, көп оқыған білімдар болғанға не 
жетсін! Әйтпесе, мына заманда қарусыз адам секілдісің. Үлкен 
ғылым-білім ордасында тәлім алып жатырсыздар, енді оның да 
ауқымынан шығып, біраз нәрселерге үңіліп, біраз дүниелерді 
қарау керектігін ескергейсіңдер!

Ендігі кезекте өзінд ік ой, өзінд ік мінез қалыптастыру 
маңызды. Студент алғашқыда жаңа ортаға бейімделу кезеңінен 
өтеді, сол шақта әркімнің сөзіне сену, еру басым болмақ. 
Осындай жағдайда өзіңді ілгері алып шығатын, өзгешелігіңді 
көрсететін басты белгі -  өзіндік ой өре білу білігі. Бес саусақ 
бірдей емес болса, адамның ойы да түрліше, осы бастан өзіндік

ой, сана-сезім қалыптастыру аса қажетті алғы міндет те.
Адамның өз заманының көркі болғанына не жетсін. Әр адам 

өз заманының баласы да. Адамды заманы билейтінін ескерсек 
те, әр заманның бір көрегені болары даусыз. Десек те, адамның 
сырты алдамшы. Қалай болғанда да әркімнің өзі шығар биігі 
бар. Ал адамның құлағынан семіреріне сенсек, жасық адамның 
жасына жетпей қартаярын, асыл адамның жасына жетпей 
марқаярын ескерейік. Яғни, жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ

адам жұртқа жем. Қысқасы, армансыз ер -  жалаңаш. Арманы 
жоқ жігіттің пәрмені де жоқ. Олай болса, өзіндік мінез негізсіз 
сомдалмайды. Өзіндік мінез қалыптастыру жолы университет 
табалдырығынан басталмақ. Сынықтан өзгенің бәрі жұғады 
десек, талабы жоқ жас -  қанаты жоқ құспен, жалыны жоқ шоқпен 
тең. Бұндайда әдепсіз өскен адамнан, тәртіппен өскен тал 
жақсы. Тәрбиелі адам -  тағалы атпен тең. Әбіш ғұлама айтады: 
«Заманауи мінез: қазір орынсыз момын болуға да, орынсыз 
пысық болуға да, орынсыз ақылды болуға да болмайды» деп. 
Қалай сенбессің? Сенесің! Сену үшін де өзіндік ой, көзқарас 
керек-ау. Демек, өз кезеңінде бүгінгі қарбалас тұста қағылез 
жастарымыздың өзіндік ойына жететін ештеңе жоқ деп білемін.

Бүгінгі өзекті тұс -  жастардың өз ойларын еркін жеткізе 
алмауы. Адам болып туған соң, еркін көсіле ой өргенге не жетсін!

Сұңқар қанаты ұшқанда қатаймақ. Бұл жолда да жаңылмас жақ, 
сүрінбес тұяқ бола қоймас. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген. 
Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады емес 
пе. Студент жастар айтар сөзін, ойын еркін, ашық жеткізе білуге 
осы бастан дағдылануы тиіс. Менің өмір өткелім екі кезеңнен 
тұрады. Бірі -  студенттік шағымдағы Кеңес одағы құрамында 
болған кез, екіншісі -  егемен елде «шал» болып отырғаным. 
Қоғам алмасып кетті. Уақыт топырақтай шашып жіберді. Белгілі 
дәрежеде ой еркіндігі сол үшін де керек.

Достар! Осы кеңес ретінде айтқан пікірлерім -  болам- 
толам, жазам-сызам, болашақ тұлға тұрғысында қалыптасам 
деген жастың бойында болуы тиісті алғы ретте жолға қойылар 
біліктілік биігі-ау деп ойлаймын.

P.S. Қазақ халқы айтпай ма: «Он адам жүрген жерде із 
қалады, жүз адам жүрген жерде -  соқпақ, мың адам жүрген 
жерде жол қалады» деп. Біздіңше, Рахымжан Отарбаев -  қазіргі 
қазақ әдебиетіндегі өзіндік айқын ізі, бірегей соқпағы, дара 
жолы бар жазушы. Айтушы ақылды болса, тыңдаушы дана 
болады дегендей, қаламгер ағамыз тарапынан айтылған қамқор 
кеңестер - студенттер бойынан ғана емес, кез-келген саналы 
адам бойынан табылуы тиіс қасиеттер. Білім алу ешқашан кеш 
емес, сондықтан әр кезде жаңаша білімге, жаңаша көзқарасқа 
ұмтылыс болуы тиіс. Білімді жас -  ел болашағы. Білімді адамның 
ойы қашан да ерекше, әсерлі. Қарымды қаламгердің өзіндік 
ойды екінші кезекте айтуы да тегін болмаса керек-ті. Білімсіз 
адамның өзіндік ойы қайдан болсын. Өзіндік ой -  жарқын 
келешекке жетелейтін, өмір өткелдерінен сүріндірмей өткізетін 
бірден-бір белгі. Ой еркіндігі -  адам баласына туғаннан бітетін 
құдірет іспетті. Қазақ жұрты еркіндікке үйренген халық, кейінгі 
жастарының да бойында да еркіндік болғанын қалары даусыз. 
Сөздің өзі ой арқылы жарыққа шықпақ, ендеше ой еркіндігі -  
сөйлеудегі еркіндік, өзіндік ерекшелік, сом тұлғалыққа бастар 
алғышарт. Қысқасы, қаламгер аға кеңестері бір тұлға бойына 
жиналса, мол жетістіктер мен белестерге жеткізері анық. 
«Кеңес қылған ел азбас, кеңінен пішкен тон тозбас» дегендей, 
бүгінгі заман талабына қажетті айтылған жазушы тұлғаның 
тұжырым-түйіндері өз дәрежесінде таратыла насихатталуы 
тиіс деп білеміз.

Әзірлеген, Сандугаш САҒИДУЛЛИЕВА,
филология факультетінің ІІІ курс студенті,
ҚР Президенті атындағы шәкіртақы иегері

«Махамбет дауысы» («Голос Махамбета» 
- «Makhambet’s voice») жаршысының жауапты 
редакторы - Әселханым Ғайнеден («ФҚТ», 
Фил-13 - топ), Сандугаш Сагидуллиева («ФҚТ» 
02305-топ). Кеңесшісі - Гүлден Амангелдіқызы, 
«Махамбет» гуманитарлық зерттеулер инсти- 
тутының әдіскері
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Ж үрегім ізге жылу, көң іл ім ізге 
ш атты қ сы йлар көктем мезгіл ін ің  

алғашқы күнінде университетім ізд ің  
акт залында Ерсайын Төлеубайдың 

«Ай,қыздар-ай!» атты комедия 
ж анры ндағы  қойы лы м ы  көрермен 

назарына ұсы ны лды .

«Мұрагер» студенттік театрының 
ж е т е к ш і с і  м а г и с т р  - о қ ы т у ш ы  
И.И.Искакова болса, қоюшы режиссер 
МТЖ мамандығының 4-курс студенті 
Жансая Бақтығалиева. Ал, қойылымға 
қатысушылар МТЖ мамандығының 1 -  2 
курс студенттері. Олар: Жұмен Назгүл, 
Т ілекқабы л  Гүлзада, М ахамбетова 
Назерке, Сағындықова Закира, Жексенова 
Гауһар , Ғатау С ағди, Н ұрбол атов  
Нұрдаулет, Садыков Нурсултан, Меренов 
Бек өз рөлдерін шеберлікпен сахнада 
сомдап, көрермендердің ықыласына 
бөленді. Спектакльдің сәтті өтуіне мен 
де өз үлесімді қосып, басты рөлдердің 
бірі нәзік жанды, жасқанш ақ, жақсы 
өмір сүруді, жақсы жар кездессе деп 
а р м а н д а й ты н  Ж анұя  атты  қы зды  
сомдадым. Бұл қойылым мен үшін басқа 
спектакльдерден өзгерек, режиссердің 
кө р е р м е н ге  а й тқы с ы  к елг ен  ойы 
жастар арасындағы үлкен тартысқа ие

тақырыптардың бірі болды. Өзіндік 
ерекшелікке толы қойылымда қозғалған 
тақырып қоғамда болып жатырған 
сан түрл і м әселелерд і қамтиды. 
Режиссердің бұл спектакльді таңдауы 
бір жағынан, 8 наурыз Халықаралық әй- 
елдер мерекесіне арналса, екіншіден, 
студент жастарға, көрермендерге 
жақсы  көңіл күй сы йлау және ең 
бастысы, аяулы сіңілілерімізге, құрбы- 
құрд астары м ы зға  жар таңдауда, 
өм ірлік серігін кездестіруде шалыс 
басып, қателікке бой алдырмасын, 
қ о й ы л ы м  а р қ ы л ы  с а б а қ  алс ын  
деген оймен қойылды. Мен үшін 1 
ай көлем індегі дайы нды қ кездері 
қызықты сәттерге толы болды, сту- 
д ен т ік  күнд ер ім н ің  алғаш қы  бас-  
палдағында бос уақытымды тиімді 
пайдаланып, қойылым арқасында 
к ө п т е г е н  т ә ж і р б и е  ж и н а д ы м .  
А к т е р л е р г е  бер і л г е н  т а п с ыр ма  
толығымен орындалды. «Мұрагер» 
студенттік театр жастары өздеріне 
мұра болып қалған қойылымдарды 
әлі талай көрермен назарына қызықты 
етіп ұсынатыны хақ.

АқмоншақЕСЕТОВА,
МТЖ-11 тобының студенті

лынды жастар додасы

Ақпан айының 6-шы жұлдызында М.Өтемісов атындағы БҚМУ- дың 
Ж ар аты л ы стану-географ ия ф акультеті, географ ия маманды ғы ны ң  
3-курс студенттері арасында магистр аға оқытушы Ходжанова Балдай 
Хамизиқызының ұйымдастыруымен 28-ші Қысқы Универсиада ойындарына 
байланысты «Армысың, Универсиада!» атты кураторлық сабақ өткізілді.

2017 жылы Алматыда өткізілген бүкіләлемдік Универсиада Қазақстан елінің халықаралық 
қауымдастықтағы абыройлы орнын айқындайтын, елдің ішкі өмірі мен экономикасына, спорты 
мен туризміне оң эсер ететін ірі халықаралық спорттық шара болып есептелінеді.

29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында өткен 28-ші қысқы Универсиада ойындарына әлемнің 
54 елінен 17 мен 28 жас аралығындағы 1613 спортшы өз үлестерін қосты. Олар спорттың 
12 түрінен бақ сынады. Атап айтқанда, тау шаңғысы, биатлон, шаңғы жарысы, шаңғы 
қоссайысы, шаңғымен трамплиннен секіру, сноуборд, фристайл, мәнерлеп сырғанау, 
шорт-трек, конькимен жүгіру спорты, шайбалы хоккей (ерлер және әйелдер арасында) және 
керлинг ойындары.

Сайыс 8 спорт нысанында өткізілді, атап айтар болсақ, Алматы Арена, Халық Арена, 
«Медеу» мұз айдыны, Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы, Кіші арена, «Шымбұлақ» тау- 
шаңғы курорты, «Сұңқар» халықаралық трамплиндер кешені, «Алатау» шаңғы және биатлон 
кешені, «Табаған» ойын-сауық кешені. Универсиада тарихында бірінші рет спортшылар жарыс 
уақытында тұратын Атлеттер қалашығы тұрғызылды.

Алматыдағы 2017 жылғы дүниежүзілік Қысқы Универсиаданың тұмары ретінде сұңқар 
таңдалды. Тұмарды ұсынушылардың пікірінше, сұңқар жылдамдықты, жеңілдікті, күш-қуат 
пен жеңіске деген құлшынысты бейнелейді. Логотип айқын көрінетін динамикалық пішіні бар 
сұңқар қанаты түрінде жасалған. Осы символға орай, Алматыдағы универсиаданың ұранына 
«Қанатыңды кең серпі!» тіркесі таңдалды.

Сонымен Алматы қаласында өткен 28-ші қысқы Универсиада ойындарының нәтижесі 
бойынша Қазақстан 11 алтын, 8 күміс, 17 қола жүлделермен екінші орынға тұрақтап, үздік 
үштіктің құрамына енді. Ал бірінші орынды 27 алтын, 25 күміс, 15 қола жүлдемен ресейліктер 
иемденсе, 11 алтын, 5 күміс, 5 қола жүлдемен Оңтүстік Корея елі үшінші орынды қанағат тұтты.

Қазақстан универсиадаға 1993 жылдан бері қатысып келеді. Осы жылдар ішінде 700-ден 
астам спортшы байрақты бәсекеде бақ сынап, 161 медаль иемденген екен. Қазақстан ТМД 
елдері арасында бірінші болып Қысқы Универсиаданы өткізу мәртебесіне ие болып отыр. 
Бұл - Қазақ елінің әлем алдындағы абыройлы ел екендігінің айқын дәлелі.

Алматыда өтетін Қысқы Универсиада қазақ спортшыларын биік шыңдарға бастап, 
Қазақстанды әлемге жаңа қырынан танытты.

Анар ОРАЗОВА

снег вывозить надо сейчас, 
чтовы весной не затопило

В самое ближайшее время, после многос
нежной зимы, мы можем столкнуться с угрозой 
подтопления территории населенных пунктов 
города Уральск.

В целом на территории города насчитыва
ется около 15 малых рек и озер. Самая высокая 
возвышенность - Свистун-гора, расположенная 
между пригородными поселками Зачаганск и 
Круглоозерное.

В весенний период возможно резкое повы
шение уровня воды до максимальных значений 
в реках Урал, Чаган, Деркул, в результате кото
рого могут подвергаться подтоплению объек
ты, поселковые округа, южная часть города, 
садоводческие общества. Пик половодья на 
реке Урал в городе наблюдается с 1 по 5 мая, 
подъем может наблюдаться от 6 .3 0  дней. Спад 
талых вод проходит гораздо спокойнее -  на
5_10 см за сутки. Начало паводкового периода
на реках Чаган и Деркул приходится на вторую 
декаду марта. Паводок на реках быстротечен. 
Средняя скорость подъема воды за сутки может 
достигать 30....90см, а в иные годы и более. Пик 
приходится на третью декаду марта. Весеннее 
половодье и паводки по таким крупным транс
граничным рекам, как Урал, Чаган формируются 
за пределами Республики Казахстан и зависят 
не только от естественного стока рек, но и от 
сбросов из водохранилищ, расположенных на 
территории Российской Федерации.

На междворовых территориях ситуация 
гораздо серьезнее. Как раз там по весне 
начнется потоп, оттуда на проезжую часть 
и во двора частны х домов хлы нет вода.  
Собственникам частных домов необходимо 
не в марте-апреле, а уже сейчас убирать свои 
территории.

При обильном таянии снега, подтопление 
угрожает некоторым участкам поселений, и в 
первую очередь, частным домам, расположен
ным в низинах и на территории садоводческих 
товариществ.

В о с н о в н о м  все  с а д о в о д ч е с к и е  
т о в а р и щ е с т в а  о б в а л о в а н ы  в а л а ми  и 
оборудованы подъездными дорогами, которые 
устроены  без учета рельефа местности, 
естественных направлений прихода, сбора 
и схода воды (стариц, ериков, проток). При 
высоком паводке поймы рек подвержены 
затоплению, которое повлечет:

- сбор и подпор воды перед валами и доро
гами с их последующим прорывом и моменталь
ном затоплении товариществ образовавшейся 
волной воды;

- общий подпор ходу паводковых вод по 
рекам, поэтапные прорывы валов и дорог 
товариществ, с накоплением воды внутри об
валованных частей с последующим усилением 
ее волны;

С целью предупреждения утраты и порчи 
имущества, недопущения несчастных случаев 
жителям необходимо принять следующие 
меры:

- Внимательно следить за метеосводками 
и уровнем воды в водоемах;

- Уточнить границы подтопления в районе 
проживания;

- Очистить придомовую территорию от 
снега, мусора;

- Прочистить существующие водоотводы 
(трубы), находящиеся на придомовой терри
тории от снега, льда, мусора;

- Очистить оголовки водопропускных труб 
и трубы ливневой канализации от грязи;

- Подготовить набор самого необходимого 
на случай, если Ваш дом окажется отрезанным 
от «большой земли»;

- Заранее продумать, куда убрать домаш
них, скот;

- Домашние вещи, продукты питания из 
погребов и подвалов по возможности пере - 
нести на верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места;

- Во дворе оставить как можно меньше 
хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее 
с собой. Если убрать вещи нет возможности, 
привяжите их;

- Емкость с бензином, керосином и други
ми горючими жимдкостями хорошо закрыть, 
исключив возможность опрокидывания или 
выливания;

- Пожилых людей, больных, детей на время 
паводка лучше отвезти в безопасные места;

- Предусмотреть водооткачивающие сред
ства: бытовые электронасосы (по возможно
сти), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паво
док представляет для детей. Оставаясь без 
присмотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, играют они на 
обрывистых берегах, а иногда катаются на 
льдинах водоема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной нужно усилить 
контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ВОДОЕМАМ 
БЕЗ НАДЗОРА ВЗРОСЛЫХ, ОСОБЕННО 
ВО ВРЕМЯ ЛЕДОХОДА, ПРЕДУПРЕДИТЕ 

ИХ ОБ ОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ.

Ольга ПРОТОПОПОВА,
главный специалист УЧС города Уральск 

майор гражданской зашиты
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