
В преддверии М еж дународного  ж енского  дня ректор З К ГУ  им. М .Утемисова, 
п р о р е к т о р  А  .С .И м а н га л и е в  п о з д р а в и л  ж е н щ и н  с п р а з д н и к о м . В ч и с л е  
п ригл аш ен ны х - ветераны  труда, р уководители п од р азд ел ен и й , деканы  и 
преподаватели университета .

С особой теплотой поздравил Асхат С алим ович ветеранов педагогического  
труда, несм отря на почтенны й возраст принявш их приглаш ение на встречу.

-В этот праздничный день мы, мужчины, весь коллектив университета, чествуем наших 
женщин. Женщина - это мама, бабушка, сестра или дочь, и нам особенно приятно еще раз 
поблагодарить вас за заботу, за ваш труд и умение делать каждый день радостным. Здоровья 
и благополучия, - пожелал Асхат Салимович.

От профкома ЗКГУ в это праздничный день всем участникам встречи были вручены 
подарки.

Я рко, весел о  о тм етил  ко л л екти в  З К Г У  светлы й  
праздник Науры з. В предпраздничны й день 17 марта  
учебны е корпуса университета преобразились в ка
захские аулы. Ф акультеты  в костю м ированном  те а 
тральном  представлении показали обы чаи казахов в 
их традиционном , слож ивш ем ся веками быте.

Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящее 
сватовство и проводы невесты - қыз ұзату (физико-математический 
факультет). За праздничным дастарханом с традиционными 
угощениями студенты, преподаватели встречали сватов, давали 
бата старцы-ветераны факультета. По словам ректора ЗКГУ 
А.С.Имангалиева, в качестве гостя побывавшем на празднике, 
он и не подозревал, что жених и невеста вполне реальные. 
Правда, свадьбу они планируют на более поздний срок, но с 
удовольствием согласились на подобную «репетицию».

Естественно-географический факультет в день празднования 
стал аулом жениха. Здесь праздновали келін түсүру. С песнями, 
полагающимися в свадебный день, встречали невесту. Было 
беташар и шашу, звуки домбры и встреча с кудалар - все как в 
жизни. И добрые слова пожелания счастья молодым.

Факультет истории, экономики и права вспомнили обряд 
шілдехана. Малыша, чтобы был здоров и вырос сильным и 
крепким, соблюдая множество тонкостей, под особым и при
дирчивым взглядом опытных аже, вырастивших детей и внучат, 
кладут в бесік - традиционную кроватку-качалку. Каждый шаг в 
застилании постельки малыша, каждый узор и штрих на лентах 
служили оберегом от злых духов, недоброго взглядя. Веселым и 
радостным моментом для собравшейся детворы был тыштырма
- когда в отверстие колыбели перед укладыванием ребенка 
сыпали сладости, и гости с радостью принимали эти дары.

Но проходит время, и малыш встает на еще неокрепшие 
ножки. И чтобы жизнь малыша была долгой, счастливой, путь 
его был гладким и шел бы он по жизни, не спотыкаясь, ему 
перевязывали ноги путами и проводили обряд тұсау кесу. 
Перерезать путы полагалось самому почетному человеку, 
достойная жизнь которого станет путеводной звездой для 
малыша. Этот обряд провели на педагогическом факультете

Показ факультетами казахских национальных обрядов 
был завершен грандиозным концертом, который подготовили 
студенты и преподаватели ф илологического факультета. 
Праздник Наурыз - праздник весны, пробуждения природы
- наступил, а значит, жизнь после долгой холодной зимы 
обретает яркие краски. Калейдоскоп праздничных номеров на 
сцене актового зала сменял сцены из жизни казахских аулов. 
Вот молодежь встречается на празднике. Задиристые девушки 
и веселые юноши двух аулов играют в национальные игры, 
соревнуются в таланте исполнения кюев. Во всем - торжество 
молодости!

Но есть среди веселящейся молодежи влюбленная пара, 
неумело прячущая свои чувства от друзей. Но разве можно 
скрыть любовь! И вот породнились два аула. Сватовство перешло

в свадьбу, праздник подошел к кульминации. На сцену вышел 
Қыдыр ата и благословил собравшихся, пожелав счастья, здо
ровья и процветания.

Как красивы в национальных нарядах студенты ! Как 
ослепительно хороши преобразивш иеся преподаватели 
филологического факультета, превзошедшие профессиональных 
театральных актеров! И в этом большая заслуга всего коллектива 
факультета культуры и искусств под руководством декана 
М.И.Исатаева, а также воспитательного отдела университета, 
выступивших на этом празднике в качестве консультантов. Без 
их огромного, но незаметного труда не получился бы такой 
прекрасный праздник, охвативший все факультеты вуза.

В торжественном выступлении ректор ЗКГУ им. М.Утемисова, 
профессор А.С.Имангалиев с особой теплотой выразил свое 
восхищение участниками торжеств.

-Было ощущение реальности происходящего, и я не ошибся. 
Жених, студент из естественно-географического факультета, и 
невеста, студентка физико-математического факультета, ока
зались настоящими.

Он пожелал всему коллективу весеннего настроения, 
творческих успехов и удачи везде и во всем.
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Учитель, перед именем твоим!..
3 марта в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялся круглый стол, посвещенный 90-летию ветерана педагогического труда, 

старшего преподавателя кафедры русской филологии Мариям Касымовны Нурмухамбетовой, «Учитель, перед именем 
твоим!..». Жизнь и деятельность ветеранов труда нашего университета являются образцом преданности однажды вы
бранной благородной профессии и примером для молодого поколения будущих педагогов. Встречи с такими людьми 
формируют у молодого поколения уважительное отношение к ветеранам педагогического труда, духовному и культурному 
наследию педагогов старшего поколения, дают возможность обмена опытом и результатами педагогической деятельности.

Модератором данного мероприятия выступил заведующий 
кафедрой русской филологии, к.ф.н. Алтынбек Абуталиевич 
Абдульманов. Для участия в работе круглого стола были при
глашены соратники и коллеги Мариям Касымовны, профес
сорско-преподавательский состав, магистранты и студенты 
университета.

С поздравительны ми словами выступили проректор 
по воспитательной работе и социальным вопросам, к .п.н. 
Т.М. Даришева, декан филологического факультета, к.ф.н., 
доцент З.Ж.Мутиев. Свои слова благодарности и пожела
ниями благополучия выразил и модератор круглого стола 
А.А.Абдульманов.

Особыми гостями были современники и коллеги именинни
цы. Первым из них выступил ветеран Великой Отечественной 
войны, к.и.н. Халам Жумашевич Суйншалиев. Он, рассказывая о 
своих студенческих годах, вспомнил, что совсем не знал русский 
язык. Как много пришлось ему работать и учиться! Русский язык 
ему был необходим, чтобы получить знания. Он выразил слова 
благодарности педагогу за помощь в изучении языка.

-Когда я поступил в институт, я не мог хлеба на русском 
языке попросить. Но меня не просто научили говорить и пони
мать русский язык, но я смог заниматься наукой, преподавать 
на русском языке. И в этом помогла преподаватель Мариям 
Касымовна.

Одним из ветеранов  наш его вуза является Ж алел 
Сырымұлы Сырым, к.п.н., доцент, профессор ЗКГУ, который всю 
свою трудовую жизнь отдает родному физико-математическому 
факультету.

-Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет, - сказал 
ученый.

Он поведал слушателям о физико-математическом фа
культете, о трудностях изучения языка, о заслугах Мариям 
Касымовны в преодолении этих трудностей и выразил призна
тельность, подарив красивый букет цветов.

Ветеран педаго гических  наук Лю дмила Николаевна 
Семенова вдохновила присутствующих, говоря о 30-ти годах 
единства и сплоченности кафедры, о проявлении внимания 
университета к ветеранам и пенсионерам, приглашая их на 
разные мероприятия. Вспоминая годы совместного труда с име
нинницей, она рассказала о личностных качествах именинницы:

-Мариям Касымовна заражала нас своей энергией, жиз
нелюбием, отличалась прямолинейностью и правдивостью. 
Желаю вам долголетия и всех земных благ.

Свои слова признательности выразили Клавдия Николаевна 
Шибаева, другие приглашенные гости.

О Мариям Касымовне рассказали студенты группы РЯЛШ- 
22, проведя исследовательскую работу о жизни и трудовой 
деятельности педагога.

В завершение торжества выступила сама именинница.

Мариям Касымовна выразила благодарность верности тради
ции «шашу» в честь нее.

-Моя жизнь была наполнена как трудными, так и интерес
ными событиями. Девочкой из поселка я поступила в первый 
педагогический институт Казахстана в Алма-Ате благодаря 
неимоверному труду, встретила достопочтенных лиц республи
ки, таких как Г Мусрепов, Г Мустафин, С. Муканов, М. Ауезов, 
К. Жумалиев, преподавала на всех факультетах второго в 
Казахстане педагогического института. Я была и остаюсь друж
ной с коллегами. Всегда руководствовалась словами Герцена: 
«Учитель - это инженер человеческих душ». И призвала всех 
быть такими. Я благодарна всем вам этот праздник!

Это событие подарило прекрасное воспоминание для на
ших лучезарных ветеранов и поток вдохновения для молодых 
продолжателей их пути.

Сая ДУЙСЕНБАЙ,
ИЯ-13

М.Өтемісулы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің

БДЙҚЯҮ КЕҢЕСІ
2017 ж ы л д ы ң  13 науры зы нда Қазақстан  Р еспубликасы  Білім  ж әне ғы лы м  вице м инистрі А .К .А м рин н ің  

қаты суы м ен (селекторлы  режим де) М .Ө тем ісов аты ндағы  Б аты с Қазақстан  м ем л екеттік  университеті байқау  
кеңесін ің  оты ры сы  болы п өтті.

О ты рыста БҚМУ- дың даму ж оспары ны ң оры ндалуы  қатар М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ-дың ғылыми жұмыс және 
мен 2016 жылғы қаржылық есепті алдын ала бекітуді және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры лауазымына 
мемлекеттік кәсіпорын қарауында қалған таза табысты бөлу кандидатура  ұсы нылы п, Байқау кеңес ін ің  ком итеттері, 
бөлімі келісіліп, университет құрылымы, басшы қызметкерлер олардың құрамы мен Ішкі аудит қызметі жөніндегі ереже 
саны мен олардың қызметтік міндеттері бекітілді. Сонымен бекітілді.

Трудосустройство выпускников - общая забота
30 м арта в З К ГУ  им. М .Утем исова со стоялся  круглы й стол с участием  С овета р аботод ателей  на тем у  

«Трудоустройство  вы п ускни ков  на со в р ем енн о м  ры нке тр уд а» под п р е д се д ател ь ств о м  д и р екто р а  ПСП  
«С ерик» С .Р .М ергалиева.

С приветствием к участникам круглого стола обратился ректор 
ЗКГУ им. М.Утемисова, перофессор А.С.Имангалиев. Он в част
ности отметил, что ранее университет отвечал как за подготовку 
специалистов, так и за дальнейшее их трудоустройство, однако 
сейчас в Министерстве образования и науки дали понять - во
прос трудостройства касается всех исполнительных 
органов, акиматов и работодателей. Он пожелал 
участникам мероприятия успешных решений постав
ленных вопросов.

Председатель Совета работодателей универ
ситета, известный в области предприниматель 
С.Р.Мергалиев сказал о важности миссии участников 
данного круглого стола.

-Не секрет, что нередко выпускники вузов не всег
да готовы к работе в полной мере, как того требует 
работодатель. Их приходится переучивать, даже 
заново учить, у них мало практики. Нам нужны специ
алисты. И мы с вами должны эту ситуацию исправить.

С докладами о проделанной работе по укре
плению связи «вуз-работодатель» выступили 
начальник управления человеческими ресурсами 
Департамента государственны х доходов ЗКО 
Т.Ж.Бисалиева, декан ФИЭП ГИ.Нестеренко, декан 
ФМФ А.Б.Медешова Айгуль Бактыгалиевна, директор

института полиязычия Dr Jong Hyun Lee, руководитель центра 
Болонского процесса В.С.Зубков, руководитель Центра карьеры 
С.А.Кажиахметов.

По завершении работы круглого стола участниками была 
принята резолюция.

І̂ ^ Н ош Г
24 марта в актовом зале педагогического факультета 

состоялся семинар для студентов «Медиация - основа 
гражданского общества», на котором рассматривались 
вопросы урегулирования спорных вопросов мирным пу
тем, основы медиативной деятельности. Организаторами 
мероприятия выступили кафедра АНК под руководством 
д.п.н., профессора В.Ю.Салова и КГУ «Қоғамдық келісім». 
Семинар был проведен для студентов 1 и 2 курсов 
университета.

Гражданские споры должны решаться в досудебном 
порядке и прийти к согласию, им в этом помогут медиаторы. 
Медиатором может стать любой гражданин Казахстана, 
имеющий высшее образование, пройдя специальное об
учение. Студенты могут пополнить знания в период учебы 
и по окончании вуза иметь дополнительную и нужную 
специальность. В связи с этим запланированы еще два 
семинара-совещания по медиации.

29 марта в СОШ №48 г. Уральска прошла встреча 
министра образования и науки Республики Казахстан 
Сагадиева Е.К., а также директора Департамента дошколь
ного и среднего образования МОН РК Ж . А.Жонтаевой 
с представителями учреждений образования Западно
Казахстанской области. В мероприятии принял участие 
руководитель Центра довузовской  подготовки  ЗКГУ 
им. М.Утемисова А.С.Аманбаев.

На встрече были обсуждены вопросы дошкольного и 
школьного образования. В своем выступлении министр 
Сагадиев рассказал об основных изменениях в области 
образования, в частности о введении полиязычия, об
новлении содержания школьной программы, пересмотре 
нормативов домашних заданий. Изменения также косну
лись формата ЕНТ. Все изменения, по словам министра, 
направлены на повышение качества знаний, эффективно
сти обучения, снижение нагрузок на учащихся и учителей, 
что будет достигнуто путем введения информационных 
технологий в процесс обучения.

В своем  в ы ступ л е н и и  д и р е кто р  Д е п а р та м е н та  
дош кольного и среднего образования Ж . А . Ж онтаева 
п р оинф орм ировала  слуш ателей  о пред оставлении  
финансовой свободы путем введения попечительских 
советов, о введении 5-дневки в школах и сокращении 
времени занятий. Для подтверждения или получения 
ка те го р и и  у ч и те л я  б уд ут  с д а в а ть  н а ц и о н а л ьн ы е  
квалификационные тесты.

29 марта в актовом зале университета прошла 
презентация  вузов при МВД РК для студентов  вы 
пускны х курсов  пе д а го ги че ско го , ф и л ол оги ческо го  
факультетов, факультета истории, экономики и права. 
Профориентационную работу провели сотрудники ДВД 
области.

30 марта в конференц-зале ЗКГУ им. М.Утемисова 
с о с т о я л а с ь  п р е с с -к о н ф е р е н ц и я  у ч а с т н и к о в  IX 
республиканской предметной олимпиады по специальности 
«К ул ьтур но -д о су го в а я  работа». С приветственны м  
словом выступил декан факультета культуры и искусств 
М.И.Исатаев. Были представлены коллективы и руково
дители команд. В этом году в олимпиаде приняли уча
стие четыре команды из ЮКГУ им. М.Ауэзова, ТГУ им. 
Х . Дулати, КазГЖенПУ, Кошетауского университета им.
А.Мырзахметова. Директор Департамента стратегического 
развития и качества О.В.Юров зачитал обращение ректора 
ЗКГУ  А . С . И м ангалиева к участникам  олим пиады , в 
котором было сказано, что благодаря таким масштабным 
мероприятиям «создаются благоприятные условия для 
обмена научным и педагогическим опытом, для общения 
м еж ду студ е нта м и  и пр епо д а ва те л я м и  различны х 
регионов республики, что, безусловно, способствует их 
профессиональному росту». Организаторы олимпиады 
пожелали всем участникам удачи и достойных результатов.

ЖАҢ АЛЫҚТАР

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТЕ
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің 2017 жылдың 27 наурызындағы ғылыми 
ке ң е с інд е  бас есепш і М . Қ . Б е геева ны ң  «Б ю д ж етт ік  
бағдарламалар шеңберінде 2016 жылғы бюджеттің орындалуы 
туралы » және ф акультет декандары  Г.И.Нестеренко, 
З.Ж.Мүтиев, А.Б.Медешова, ГН.Сүлейменова, ГА.Ерғалиева, 
М . И . И с а т а е в т а р д ы ң  «А к к р е д и т т е у ге  ұ с ы н ы л ға н  
мамандықтардың өзін-өзі бағалау есептерін бекіту туралы» 
есептері тыңдалды.

РЕКТОРАТТА
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

у н и в е р с и т е т ін ің  2017 ж ы л д ы ң  18 н а у р ы зы н д а ғы  
ректораты нда коммерцияландыру оф исін ің  жетекш ісі 
Э.Ж.Имашевтың «БҚМУ студенттерінің ғылыми-зерттеу 
жұм ы сы н ұйы м дасты ру мен оларды ң халы қаралы қ, 
республикалық конференция, олимпиада, жарыстарға 
қатысуы туралы» есебі мен ақпараттық технологиялар 
орталығының жетекшісі Д.ГГабдуллаевтың « Робот техникасы 
және мехатроника зертханасының жұмысы туралы», дәрігер
В.Т.Бигелдиевалардың «Университеттің медициналық 
пунктінің жұмысы туралы» ақпараттары тыңдалды.
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По программе академической мобильности в ЗКГУ  
им. М.Утемисова провел занятия для студентов 3 курса 
специальности «Ю риспруденция» доктор юридических 
наук, профессор Поволжского института Всероссийского 
государственного университета юстиции (г.Саратов, РФ) 
Рустам Сулейманович Байниязов.

Это не первый приезд профессора Р.С.Байниязова в наш 
университет. По приглашению ЗКГУ им. М.Утемисова в прошлом 
году он принял участие в международной научно-практической 
конференции по вопросам евразийской интеграции, на которой 
выступил с докладом о роли и значении АНК в обеспечении 
мира и согласия в Казахстане.

- М н о го н а ц и о н а л ь н о е  и м н о го ко н ф е с с и о н а л ь н о е  
государство всегда стоит перед опасностью  внутренних 
конфликтов. Но руководство Казахстана во главе с Президентом 
Н.А.Назарбаевым сумело это обратить в фактор единства, - 
сказал при встрече Рустам Сулейманович. - История Казахстана 
лично для меня близка. Мои предки родом из Уральска, с 
Казталовского района. Мой прадед Темиргали в конце 20-х 
годов прошлого века не по своей воле покинул Родину. В это 
время началась бессмысленная кампания по ликвидации 
байских хозяйств, а он был бай. 30-е и последующие годы XX 
столетия позволяют сделать вывод, что все это ударило по 
народу. Мой дед Ибрагим родился в Казахстане, папа Сулейман 
и мама Жамига родились и живут в России. Кстати говоря, по 
материнской линии мои родственники или, как говорят казахи, 
нағашы, также из Уральска, были вынуждены покинуть Отчизну 
по тем же причинам, что и прадед Темиргали.

В качестве профессора Рустам Сулейманович прочел курс 
лекций по дисциплине «Международное право» на факультете 
истории, экономики и права.

-Я рад поработать в одном из старейших университетов 
Казахстана. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим 
юбилеем - 85-летием. ЗКГУ - серьезное учебное заведение, со 
своими сложившимися традициями, значительным опытом. 
Дисциплина «Международное право» связана с теорией 
государства и права, конституционным правом и другими 
ю ридическим и  д исц и пл и на м и . М еж дународ ное  право 
необходимо для получения высшего юридического образования. 
Это наднациональное право, нормы международного права 
обязаны соблюдать и исполнять все государства, и Казахстан

не является исключением. Республика Казахстан сейчас 
вносит весомый вклад в развитие международных отношений, 
является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Статус преподавателя в вузе обязывает ко многому. Но кто 
он прежде всего - ученый или педагог? На этот вопрос Рустам 
Сулейманович ответил:

-Специальность обязывает не разделять эти понятия, быть 
и педагогом и юристом. Для меня, как педагога, важно дать 
студентам понимание нравственности, прививать будущим 
специалистам  нравственны е ценности. Без понимания 
норм нравственности невозможно успешно выполнять свои 
обязанности и быть полезным обществу. В самом праве 
содержатся нравственные нормы. Только тогда можно воспитать 
настоящего юриста. Такова специфика нашей профессии. 
Люди могут ошибаться в силу неправильного восприятия 
норм нравственности и права, порой противопоставляя их. 
Также для преподавателя обязательна научная деятельность. 
Он должен знать широкий круг дисциплин правоведения, они 
тесно связаны между собой. Это определяет правовую культуру 
специалиста, формирует умение правильной реализации права 
в жизни общества.

Научные работы доктора юридических наук, профессора 
Р.С. Байниязова посвящены праву, правосознанию, правовой 
культуре, философии права, проблемам государства. Однако 
круг интересов ученого не ограничен лишь наукой.

-Много времени уделяю чтению книг. В жизни также при
сутствует спорт - бег, поднятие тяжестей. Шахматы - отдых 
интеллектуальный, как и философский подход в понимании 
мира.

По словам профессора Р.С. Байниязова, он был рад по
работать в нашем вузе, увидел живой отклик у студентов на 
преподаваемую дисциплину и надеется, что в дальнейшем они 
станут настоящими профессионалами.

Марта ДЖУМАГАЛИЕВА

Академ ическая мобильность

2017 жылдың 28 наурызында оқу ордамыз М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде дәстүрлі түрде мектеп түлектеріне «Ашық есік күні» шарасы ұйымдастырыл- 
ды. Бұл күні БҚМУ-ға түсуге ниет білдірген ауыл, қала мектептері мен колледждің 314 бітіруші 
түлектері: оның ішінде қаланың 30 мектебінен 145, 2 колледжден 11, ал 10 ауданның 44 ЖОББМ 
бойынша 158 оқушы қатысты.

w ist

«АШЫҚ ЕСІК КҮНІ»
Түлектер 21 атаулы республикалық шәкіртақымен, студент

ок өзін-өзі басқару бөлімімен, БҚМУ-да білім алып жатқан шетел 
студенттерімен және Оңтүстік Кореядан келген профессор Чжон 
Хюн Лимен танысты.

Талапкерлерге арналып бүгінде білім ордасында білім 
алып жүрген университет студенттерінің ән мен күй, би мен 
қойылымдарға толы мерекелік концерті өткізілді.

Университеттің 1-оқу ғимаратында өткен салтанатты 
концерттен кейін, бітіруші түлектер таңдау пәндері бойынша 
факультет шараларына қатысып, болашақ мамандықтары 
туралы, жазғы демалыс кезінде, ағымдағы жылдың 10-17 ма- 
усым аралығында БҚМУ- ға түсуге ниет білдірген түлектерге 
арналып ҰБТ-2017 барлық жалпы білім беру пәндері бойынша 
дайындық курстары ұйымдастырылатыны туралы толымды 
ақпараттар алды.

Алдағы уақытта, бітіруші түлектерге ¥БТ-да жоғары нәти- 
желер көрсетіп, өздері армандаған мамандықтың иесі болуға

Шара жалпы орта білім беретін 
мектептердің бітіруші түлектерін 
университет өм ірінен хабардар 
ету, мамандықтар бойынша то- 
лықтай ақпарат беру, талапкер- 
лерді М.Өтемісов атындағы БҚМУ- 
ға оқуға түсуге қызығушылықтарын 
арттыру, ағымдағы жылдың ЖОО- 
ға қабылдаудың жаңа шарттарымен 
таныстыру мақсатын көздеді.

Ш араның ашылуы салтана- 
тында М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
туралы  бейнеролик көрсетіл іп, 
алғашқы сөз кезегін педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент, 
оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 
проректор Ж үсіпқалиева Ғалия 
Қайдарқызы сөйлеп, түлектерге 
алдағы шешуші сәтте жақсы нәтиже 
көрсетуге тілек білдірсе, қабылдау 
комиссиясының жауапты хатшысы 
Аманбаев Асқар Сайынұлы бітіруші түлектерге ҰБТ-2017 ЖОО- 
ға түсу ережелері мен университет мамандықтары туралы 
толықтай ақпарат берді.

тілектеспіз. Ақ жол ғылымның көгіне, білімнің беліне иек артқан, 
жас түлек!

ЖОО-га дей інг і дайы нды қ орт алыгы

О сталась лиш ь одна, последняя, четверть, и перед  
вы пускни кам и  ш кол встанет вопрос вы бора вуза. 
М ногие уж е сд елали свой вы бор, и среди них те, кто 
приш ел на Д ень откры ты х дверей в наш университет.

Ученица 11 класса ш колы -лицея Камила Ергалиева:
-Прислушиваясь к советам родителей 

и знакомых, я выбрала ЗКГУ. Но приход 
на День открытых дверей пробудил во мне 
огромный интерес именно к этому универ
ситету. Беседы с преподавателями ино
странных языков, особенно французского и 
немецкого, здорово вдохновили абитуриен
тов. К тому же академическая мобильность 
и возможность путешествовать с пользой 
для учебы стали решающими в выборе 

именно этого вуза.
Камила очень надеется поступить в ЗКГУ на грант, так как 

является претенденткой на «Алтын Белгі». А мы всегда рады 
таким трудолюбивым и уверенным студентам.

Ученица 11 класса № 42 ш колы -гим назии  «Ак Ниет» 
Айжамал Кадырова:

-Моя мама и многие её знакомые учились 
в ЗКГУ и стали профессионалами своего 
дела, что и даёт мне стимул для поступле
ния именно в ЗКГУ. Я выбираю иностранные 
языки. Восхищена преподавателями. Очень 
хотела бы изучать корейский язык и корей
скую культуру. Жаль, что здесь не преподают 
восточные языки. Но порадовало, что одним 
из топ-менеджеров университета является 
профессор из Кореи доктор Ян Ли.

А й ж а н  К и с л ь б а е в а  и В и к т о р я  Д о ц е н к о , п о с е л о к  
Дарьинск:

-Мы приехали на это меро
приятие и нисколько не пожа
лели. Было очень интересно.
Думаем  по ступ ать  в ЗКГУ.
Почти все учителя нашей шко
лы окончили этот вуз. А у нас 
очень хорошие специалисты 
работают. Мечтаем получить 
хорошие знания в одном из ста
рейших вузов нашей страны.

Ученица 11 класса СОШ «Дост ык» Аружан Тилегенова:
-Уверена, что ЗКГУ является одним 

из лучших университетов, хоть я здесь 
и впервые. День открытых дверей дал 
мне возможность убедиться в этом. Я 
узнала действительно важные факты и 
моменты из жизни университета. Здесь 
высококлассный проф ессорско-препо
давательский состав, преподаватели и 
студенты из зарубежья, богатая 85-летняя 
история. Рада была узнать о талантливых 
и активных студентах, которые выступали. 

Даже об архитектуре здания узнала.
Аружан выражает благодарность всему коллективу и ор

ганизаторам данного события, которые не просто убедили ее 
выбрать этот вуз, но и вдохновить на возможность интересной 
студенческой жизни в будущем.

Сая ДУЙСЕНБАЙ,
ИЯ-13
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---------------------------------------------------------------- Еске алу -----------------------------------------------------------------------

ЖЫА ТОАДЫ 
үды жүрек т о қ п ^ ш ь

«...Сосын мен әлгі бірдеңе десем, көзінің жасын көл 
қылып, ебіл-себіл болатын Бәйтеректі сағынамын, ол 
Бәйтерек 4 жыл бойы көз жасын көлдеткен Гүлдария емес 
Көлдария ғой...» Менің де сізді қалай сағынатынымды  
білсеңіз ғой... Қайран дүние, біздің жамандыққа қимай, 
ұзақ ғұмыр тілеп жүрген ұстазымызды 70-ке жеткізбегенің 
қалай?! Ш АРАБАСОВ-тың менш ігіндегі ұлы ж үректің  
тоқтағанына сенбеймін, сенгің-ақ келмейді. Университетке 
қадам басқан балапан күні м і зден баптап, бәрім і здің  
жүрегімізге бала көңілімен орныққан ұстазымыздың ақыл- 
парасаты бір мектеп еді. Жатақханада жатқан студенттік 
кезім  і зде үйіне шақырып алып береті н шайы қандай  
тәп-тәтті еді. 4-қабатта айғай салып, жетектеп жүретін  
“ұзынтұраңыз” сізді сағынып барады, енді көрмейтінін 
мүлде мойындағысы келмейді, ағайым... Сол күндердегі 
айқайыңыздың қазір айтсаңыз майдай жағатынын білсем 
ше?! (Ағай дүниеден өткенде әл еум еттік  ж елілерде  
жарияланған жазба)

Уақыт, ш іркін, өтуімен ұтып, бұл жазбаға да бір жыл 
толғызыпты. Көңіліндегі дархандықта шек жоқ, жүрегіне бәрі 
сыйып кететін, жадырап жүріп жанына студенттерін жиып 
жүретін кураторымызбен өткен әр күн -  қымбат естелік. 2008 
жылы 1 қыркүйекте 401-аудиторияда І курс студенттерін 
кураторларымен таныстыру сәтіндегі біз әлі танымайтын 
тұлғаның атын естіп-ақ алақайлап қуанғанымыз әлі есімде. 
Сол сәттен бастап жүректе мықтап орнығып, өзіндік орнын 
алған ұстазымызбен қоғамдық-спорттық шара, жарыс, кездесу 
қалдырмайтынбыз. Ағай қайда болса, біз сонда. Оның сөзі -  заң. 
Әр жылдағы «академиялық топ» атануымыздағы еңбектің зоры

Модератор заседания директор Департамента высшего 
и послевузовского образования МОН РК Д.Ж .Ахмед-Заки 
выступил с докладом «О необходимости модернизации 
вступительных экзаменов при приеме в магистратуру».

-Вступительные экзамены в магистратуру являются 
экзаменами высоких ставок, то есть имеющими важные 
последствия для претендентов. Целью обсуждения ключевых 
моментов экзам ена является определение механизма 
проведения, формата и структуры теста, контента теста, языка 
сдачи, системы оценивания и др. - отметил г-н Ахмед-Заки.

Международный опыт показывает, что вступительный 
экзамен при приеме в бизнес-ш колы и университеты на 
программы MBA, магистратуры, PhD.EMBA и др. проводится 
как тест GMAT, позволяющий выявить готовность к обучению 
(аналитическое мышление).

Членам рабочей группы были предложены варианты 
модернизации вступительных экзаменов в магистратуру. 
В связи с полномасш табным введением трехъязы чного 
образования на всех уровнях образования предложено 
рассмотреть вопрос о сдаче теста на определение готовности 
к обучению (аналитическое мышление) на казахском и русском 
языках и теста по специальности на английском языке.

Открывая телемост, заместитель Председателя Агентства 
А.Шпекбаев отметил, что Главой государства в Послании «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
задача изменения системы образования обозначена в качестве 
одного из приоритетов развития страны.

Он призвал участников к открытому диалогу, акцентировав 
роль каждого в преодолении коррупционных проявлений в 
академической среде.

Активное участиев диалоге с молодежью приняли вице
министры образования и науки, по делам религии и гражданского 
общества, секретарь партии «Нұр Отан» К.Жумашев.

О пытом успеш ного  внедрения в образовательны й  
процесс принципов академической честности поделились 
ректор университета «КАЗГЮУ» Т.Нарикбаев, вице-провост 
по академическим делам «Назарбаев-университет» Лоретта

да -  ағайдікі. «Менің 
Ш арабасовым» деп 
мақтанып жүретіндей 
ұ с т а з д а н  т ә л ім  
алып тэрбиеленген 
ш ә к ір тте р і бүгінде  
өз ш у ы л д а қта р ы н  
Шарабасовша баптап, 
жетелеп жүр. «Ұстазы 
ж а қс ы н ы ң  ұстам ы  
жақсы» болуы керек.

«Жыл толды ұлы 
ж ү р е к  т о қ т а ға л ы , 
біз оны сан айтамыз 
жоқтап әлі» демекші, 
с із туралы ақындар 
да өл ең  ар науы н , 
шәкірттер де естелік 
ж а зуы н  т о қ т а т п а қ  
ем ес. Б із сүй е т ін , 
біз құрметтейтін, біз 
с а ғы н ы ш п е н  е ске  
алатын ұлы жүректің иесі -  өзіңізсіз. Сіздей жаны жайдары, көңілі 
аппақ жанның шәкірті, «Бәйтерегі» болғаныма мақтанамын. 
Сіздің жарқын бейнеңіз шуылдақтарыңыздың жүрегінде мәңгіге 
орын алмақ. Жаныңыз жәннатта болғай, ардақты ұстазым!

Вводится в 2017 году в качестве пилотного проекта 
для анализа рисков новый формат экзамена по направле
нию подготовки «Социальные науки и бизнес», «Право». 
В 2018 году - «Естественные науки», «Образование». В 
2019 году -  «Технические науки и технологии». В 2020 году
- «Гуманитарные науки», «Сельскохозяйственные науки», 
«Услуги», «Ветеринария».

З а м е с ти т е л ь  д и р е к то р а  Н а ц и о н а л ь н о го  центра  
тестирования МОН РК Т.Ж.Интымаков выдвинул «Предложения 
по модернизации вступительных экзаменов при приеме в 
магистратуру».

Рабочая группа обсуждала определение формата и 
структуры тестирования, обсуждение перечня дисциплин 
тестирования.

По окончании заседания было принято решение, которое 
направлено для рассмотрения в МОН РК.

О кончательное реш ение МОН РК по модернизации 
вступительных экзаменов при приеме в магистратуру будет 
официально опубликовано в нормативных актах МОН РК.

О'Доннелл, ректор Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан Ф.Жакыпова, ректор 
Университета Нархоз К.Рыбиньски, президент Ассоциации 
вузов Казахстана Р.Алшанов, а также исполнительный директор 
Конгресса молодежи Казахстана А.Сабитов и руководитель 
республиканского штаба Альянса студентов Казахстана 
М.Абилхас.

Все выступающие были едины во мнении, что высшее 
образование не должно подвергаться сомнению, репутация 
педагогов должна быть незыблема.

По итогам телемоста студенты университета КАЗГЮУ 
провели антикоррупционный флешмоб. Призвав в стихотворной 
форме всех учащихся быть прогрессивными, честными и кон
курентоспособными гражданами, студенты передали антикор
рупционную эстафету в университет НАРХОЗ.

28 наурыз күні Ж. Молдағалиев атындағы Батыс 
Қазақстан әмбебап ғылыми облыстық кітапхананың 
«Өлкетану әдебиеттері» бөлімі биылғы жылы «Әдеби 
шаңырақ» атты жаңа жобаны қолға алып отыр. Жоба 
аясында ақын, әдебиет зерттеушісі, ғалым, қаламгер 
С ағы нғали С ей іто в тің  100 жы лды қ мерейтойы на  
арналған «Қаламда қара нардай қажымаған...» атты 
әдеби кеш өткізді.

Қаламда қара 
нардай қажымаған...

Шын мәнінде, әрбір талант иесін ің  творчестволы қ 
тағдыры әр қилы болары анық. Олардың көркем өнердегі 
бағасы мен алатын орны да өзгеше болып келеді. Ардагер 
ақын, һәм ғалым Сағынғали Сейітов заман ағымынан бір 
сәт артта қалмады. Дәуірдің үдемелі тасқынымен үзеңгі 
қағыстырып, өз кезеңінің үні мен лебін сол уақытқа тән 
тездікпен өрнектеп келе жатқаны кез келген қаламгерде 
бола бермейтін боямасыз асыл да қымбат қасиеттердің бірі 
екенін таныту, ақынның өмірі мен шығармашылық жолынан 
мағлұмат беріп, өзіндік шоқтығы биік поэзиясына тоқталу, 
туған жерді қадірлеуге баулу, бойларына адамгершілік пен 
имандылықты, ерлік қасиеттерін дамыту әдеби кештің негізгі 
мақсаты болды.

Кеш тің  сән ін  к ір гізуд е  ардагер ж ур н ал ист Тихон 
Ә ліпқали Сағы нғали С ей ітовтің  мұражайдағы  құнды 
дүниелері туралы таныстырса, Жұбантанушы, ақын Үзілдік 
Елеубаева Сағынғали Сейітовтің шығармашылығы мен өмірі, 
әдебиеттегі орны туралы әңгімеледі. Кешке жергілікті ақын, 
әдебеттанушы Талап Таймасұлы қатысты.

Кешке М. Ө тем ісов аты ндағы  БҚМУ және БҚИТУ 
студенттері қатысып, ақын өлеңдерін нақышына келтіре 
оқып, тыңдармандарды риза етті. Сонымен қатар ақын 
шығармашылығы мен өмірі туралы ғылыми жұмыспен 
айналысып жүрген М. Ө тем ісов атындағы  БҚМУ-дың 
«Филология: қазақ тілі» мамандығының 3-курс студенті 
Ақкенже Беркенова сөз сөйлеп, ақын өлеңін оқыды.

Ақынның «Жыландымен жүздескенде» өлеңін « Өлкентану 
әдебиеттері» бөлім інің кітапханашылары: Р. Ахметова, 
Д. Шакелов, З. Хайруллина, Д. Бергалиева мәнерлеп 
оқып, тыңдармандарын тәнті етті. Кеште ақын Сағынғали 
Сейітовтің сөзіне жазылған Д. Қажымовтың «Айлы түн» әнін 
Ғ  Құрманғалиев атындағы облыстық филармония әншісі 
Ж.Хасанова шырқап берді.

О блыстық тарихи өлкетану мұражайы қорынан С. 
С ей ітовтің  тұты нған  заттары  мен ф отосуреттер інен  
көрме жасақталды. «Өлкетану әдебиеттері» бөлім інің 
кітапханашысы Зульфия Хайруллина ақын Сағынғали 
С е й іто в т ің  өм ір і мен ш ы ғарм аш ы лы ғы на арналған  
«Ұлағатты өмір, өшпес өнеге» атты көрме ұйымдастырып, 
шолу жасады. Көрмеге кітапхана қорында бар қазақ 
әдебиетінің қос саласында бірдей қызмет еткен, әрі ақын, 
әрі әдебиет зерттеушісі Сағынғали Сейітовтің әдебиетіміз 
бен мәдениетімізді ғылыми тұрғыдан зерттеген еңбектері 
мен монографиялары, жыр жинақтары, фотосуреттерімен 
қатар анықтамалықтар, мерзімді басылым беттерінде жарық 
көрген мақалалары қойылды.

Бұл әдеби-мәдени кештен түйер ойымыз, жерлес 
ақынымыз С.Сейітовтің жыр-шумағы, ғылыми еңбектері 
архивтен емес, біздің жүрегімізде сақталады. Оның соңында 
қалған жыр жинақтары егемен еліміздің жас буындарын ерлік 
пен өрлікке, табандылық пен қайсарлыққа тәрбиелейді, 
өйткені «адам өмірі өлшеулі, ақын өмірі мәңгілік» деген.

Ақкенже СӘРСЕНҒАЛИҚЫЗЫ,
жас өлкетанушы, 3-курс студенті

10 науры з күні ҚР М ем л екеттік  қы зм ет істері 
ж ә н е  с ы б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ қ а  қар сы  іс -қи м ы л  
А ге н тт іг ін ің  Б аты с Қ азақстан  обл ы сы  бойы нш а  
Д е п а р та м е н ті мен М .Ө тем ісо в  аты н д ағы  Б аты с  
Қ а з а қ с т а н  м е м л е к е т т ік  у н и в е р с и т е т і б ір л е с іп  
«Қоғам д а сы байлас ж ем қор л ы ққа қарсы  м әдениет 
қ а л ы п т а с т ы р у -у а қ ы т  т а л а б ы »  т а қ ы р ы б ы н д а  
сем и н ар -кең ес  ұй ы м дасты рды .

Ж ЕМ ҚО РАЫ ҚҚА 
ҚАРСЫ

Семинар-кеңес жұмысына Департамент басшысының 
оры нб асары  Әдеп ж ө н ін д е г і кеңес хатш ы л ы ғы н ы ң  
м е ңге руш іс і А .С. Ж ұбаны ш , студ е нттер  мен жастар 
қоғамдық ұйымдарының өкілдері қатысты. Департамент 
басшысының орынбасары А.С.Жұбаныштың «Сыбайлас 
ж е м қ о р л ы қ қ а  қа р с ы  м ә д е н и е т  қ а л ы п т а с т ы р у  - 
уақы т талабы » баяндам асы нда Ж олдауды ң бесінш і 
«И нституционалды қ өзгер істерге , қау іп с ізд ікке  және 
сы б ай ла с ж е м қорл ы қп ен  күр е ске  қаты сты »  н е г із г і 
бағыттарын атап өтті.Сондай-ақ, ол жастардың санасына 
қазақстандық патриотизмді, құқықтық білімін, сыбайлас 
жемқорлықпен күресте ел гезектік  таныту қасиеттерін 
бойларына сіңіру керектігіне тоқталып, Департаментпен 
ЖОО-ның бірлесіп атқарып жатқан жұмыстарын айтып 
өтті. Шара барысында қатысушыларға бейнероликтер 
көрсетіліп, жадынамалар таратылды.

А льф ия ЖАКСЫГАЛИЕВА,
Тәрбие бөлімі

Гүлдария КУАНЫШКАЛИЕВА,
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 

І курс магистранты

----------------------------------------------------------------------- Послевузовское образование ---------------------------------------------------------------------

Модернизация вступительных экзаменов 
при приеме в магистратуру
В соответствии с пилотным проектом в 2017 году планируется внести изменения в некоторые нормы приема на 

образовательные программы послевузовского образования. В связи с этим в Министерстве образования и науки РК 
была создана рабочая группа, заседание которой состоялось 13-14 марта в г.Астане. В заседании группы приняли участие 
председатели учебно-методических объединений, проректора, руководители подразделений вузов, в том числе заведу
ющая кафедрой учета и финансов М.К.Нугманова.

М.К.НУГМАНОВА,
зав.кафедрой учет и финансы

------------------------------------------------------------------------------------------ Акция ----------------------------------------------------------------------------------------------

Вузы объявили о принципах академической 
честности и нетерпимости коррупции

18 марта казахстанские высшие учебные заведения провели антикоррупционный телемост, в ходе которого объявили о 
приверженности принципам академической честности. Мероприятие организовано в университете КАЗГЮУ по инициативе 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. На заседании он
лайн конференции приняли участие ведущие университеты Республики Казахстан, в том числе ЗКГУ им. М.Утемисова.
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Жүрегімізге жол таба білген - Елбасы Жолдауы
Бүгінгі күн -  қазақ елінің шежіресіне мәңгі енетін күн, себебі Елбасымыз халыққа кезекті Жолдауын арнаған болатын. 

¥лт Көшбасшысы Нурсултан Әбішұлы Назарбаевтың дәстүрлі Жолдауларының басты мақсаты -  халқымыздың, еліміздің 
болашағын жарқын ету. Қарқынды дамып жатқан ел экономикасына жаңа бағыт, бағдар беретін биылғы Жолдауы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деген атауға ие болды.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемелекеттік 
университетінің Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
мамандығының 2-курс студенттері (Пимно-21,Пимно/п-23) 
топ кураторы Гайпназарова Бағдат Жолдыбайқызымен бірге 
Жолдауды талқылап, басым бағыттарымен танысты. Пимно-21 
топ басшысы Ажібекова Нурилла Ж олдауға байланысты 
баяндамасын оқып, презентациялады. Пимно/п-23 топ басшысы 
Узганбаева Гүлжанат топты ң дайы ндаған бейнеролигін  
көрсетіп, Жолдаудың маңыздылығын айта кетті. Кураторлық 
сағат барысында студенттер өз ойларын білдіріп, Жолдауда 
көрсетілген мақсатқа жетудің жолдарын анықтап, болашақ 
педагогтар ретінде Жолдаудағы білім саласының алдында 
тұрған міндеттерімен таныстырып шықты. Жолдауда білім 
саласы туралы Президентіміз былай деген болатын: «Орта 
білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев 
зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек.

Елбасының бүгін гі халы ққа жолдауы б ізд ің  болаш ақ 
өсуім ізд ің , өркендеуім ізд ің  нақты бағдарламасы іспетті. 
Мұның өзі бұрыннан бері дәстүрге айналып келе жатқан игі 
жақсылық. Сондықтан да оны бар ынта-ықыласымызбен тыңдап, 
қызу қолдап отырмыз. Ел келешегінің айқын айнасы ретінде 
қабылдаймыз. Сонымен қатар осы Жолдау алғашқылардан 
ерекше.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың биылғы Жолдауы - егемен 
еліміздің тұрақты дамуын қамтитын, мемлекетіміздің барлық 
саласына серпін беретін, халқымыздың игіл ігін көздейтін 
шынайы іс-жоспарға құрылған шын мәніндегі тарихи құжат. 
Жалпы биылғы жолдаудың жыл басында жария болуы да 
тектен-тек емес. Осы жыл барша қазақ елі үшін толағай 
табысқа жетерлік болмақ. Айта кететін болсақ, биыл Елордамыз 
Астанада «EXPO-2017» халықаралық көрмесінің өтуі. Мұндай 
өте маңызды әлемдік іс-шараны біз ТМД және Орталық Азия 
елдерінің арасында бірінші болып өткізеді екенбіз. Бұл да ауыз 
толтырып айтарлық жәйт. Одан бұрын жақын арада болған 
Алматыдағы Универсиада-2017 спорт ойындарының жоғарғы 
дәрежеде өтуі де еліміздің дамығандығының айқын белгісі. 
Қысқаша тоқталатын болсақ, 57 мемлекеттен 2 мыңнан астам 
спортшы мен делегация мүшелері қатысқан әлемдік бәсекеде 
еліміз 2 -  орынға тұрақтады. Осының барлығы Қазақстанның 
халықаралық аренада жоғары беделге ие болғанының дәлелі 
десек болады.

« Қ а за қста н -2 0 5 0 »  с тр а те ги я с ы  ая сы нд а  30 ел д ің  
қатары на ену м ақсат етіп  қойы лды . Сол межеге жету 
үшін Елбасымыз айқын тапсырмаларды бөліп берді. Бұл 
әрине осы стратегиялар мен жаһандық елдер арасындағы 
бәсекелестіктің арасында орындалатын болады. Әсіресе, 
индустриялық - инновациялық даму, шағын және орта бизнесті

Жолдауды
Бірінші кезекте, атап өтер жайт, бүгін біз аса маңызды тарихи 

оқиғаға күә болдық.Қазір өзгеріп жатқан әлемде Қазақстан 
да заман талабына сай жаңарып келед і.Ә сіресе, асқан 
нәзіктікті қажет ететін мемлекеттік басқару жүйесі мейлінше 
теңестірілген жүйеге ауысу мәселесін Елбасымыз өте орынды 
әрі дер кезінде көтеріп отыр.Елімізді дамудың даңғыл жолына 
бастауда Елбасымыздың бұл Үндеуі өте маңызды деп санаймын. 
Президенттің тарапынан айтылған Үндеудің экономикалық және 
саяси тұрғыдан өте жоғары мәнге ие екендігін атап өткім келеді. 
Бұл халқымызды баянды болашаққа жетелейтін қадам болып 
табылады.Сонымен қатар, еліміздің дамуының жаңа сапалы 
кезеңге аяқ басқанының дәлелі деп санаймын.

Бүкіл әлемдік қоғамдасты қты ң назары тағы да біздің 
елімізге ауды.Қазақстан жаңа 2017 жылды Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсізд ік Кеңесінің мүшесі ретінде бастады.Бұл 
Елбасымыздың Еуразиядай алып құрлықтың басты бейбітшіл 
тұлғасы  ретіндегі биік бедел ін ің  халы қаралы қ деңгейде

Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс». 
Бұл міндеттерді жүзеге асыруға өз үлестерін қосу мақсатында 
Пимно/п-23 топ студенттері «Үш тұғырлы тіл саясатын» қолдап, 
үш тілде педагогикалық білімдерін тереңдетуде.

Әрбір Жолдауында ¥лт көшбасшысы халықтың жағдайын 
бір сәтке де ұмытқан емес. Күні бүгінге дейін айтылған 
міндеттердің бәрі жыл өткен сайын бірте-бірте орындалу 
үстінде. Бұл жаңғыру -  қазіргі жаһандық сын-қатерлермен 
күрес жоспары емес, болашаққа, «Қазақстан-2050» стратегиясы 
мақсаттарына, бастайтын сенімді көпір болмақ. Біз, студент 
жастар, Елбасымыздың саясатын қолдап, бар күш жігерімізді 
тиянақты білім алуға жұмсап, болашақта еліміздің өркендеуіне 
өз үлесімізді қосамыз.

дамыту, агроөнеркәсіптік кешен, білім-ғылым салалары осы 
Ж олдаудың ең салмақты тұстары екені сөзсіз. Мәселен, 
Жолдауда білім саласына айырықша көңіл бөлінген. Бұл 
жоспар біздің дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатымызға 
жаңа серпін беретіні сөзсіз.

Биылғы Ж олдау мен үшін ерекше серпін берді. Алда 
тұрған барлық жұмыстарды атқаратын болсақ, кез - келген 
қиы ндықтардан мүдірмей өтетін ім ізге  сен ім д ім ін . Елдің 
әлеуметтік -  экономикалық өсімін дамыту дегеніміз-мемлекеттік 
жекеменшік әріптестік, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, тұрғын 
үй мәселесі мен жастар саясатын қолдау, бәсекелестік қабілетін 
арттыру болып табылады. Бұл Жолдаудың орындалу мерзімі 
2025 жылға дейін аяқталуын тапсырды. Егерде барлық берілген 
тапсырмаларды жұмылып атқаратын болсақ, дамыған 30 елдің 
қатарына енеріміз сөзсіз. Мен сенімдімін! Бүгінгі ахуал - біздің 
жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт 
тезі. Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін 
аянбай тер төгуіміз керек. Біріміз - бәріміз үшін, бәріміз - біріміз 
үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Бүгінде өзіндік 
бет - бейнесі бар, өзіндік ерекшеліктері мен өзіндік ұстанымы 
бар табысты мемлекетпіз. Ал көк туымыз болса көк аспанда 
қалықтап, қазақ елінің қырандай қайсарлығын көрсетіп тұр! Осы 
мемлекеттің іргетасы мына біздер - жастар! Мақсаты айқын, 
елінің жедел дамуының жоспары бар, экономикасы мен тіл 
мәселесі жолға қойылған, сыртқы саясаттағы бағыт - бағдары 
анық елде өмір сүріп жатқандығымды мақтан етемін! Мен 
болашағыма сенемін!

қолдаймын
бағалануы ны ң нақты көр ін іс і ретінде қабылданды.Кеше 
Елбасымыз өзінің тарихи Үндеуімен тағы да бүкіл әлемнің 
назарын Қазақстанға аударған болатын.Елімізде 2005 жылғы « 
Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару 
жолында» атты Жолдауынан кейін мемлекетті реформалаудың 
кезең-кезеңге негізделген жаңа үдерісі басталды.

Ал бүгінде бүкіл әлем Қазақстанды экономикалық дамудың 
даңғыл жолына түсіп, әлеуметтік тұрақтылықты  ту еткен 
қуатты мемлекет ретінде таниды.Соның арқасында елімізідің 
әлемдік аренадағы абырой-беделі артып, республикамызға 
миллиардтаған инвестициялар тартылуда. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіне мүше болуымыз бен ЭКСПО 
-2017 көрмесін өткізу мәртебесін жеңіп алуы да соның айқын 
дәлелі.

Президент елім іздегі ең басты мәселелерді шешумен 
қатар, мемлекеттік басқарудың заманауи, тұрақты, ұтымды 
үлгісін қалыптастыру саясатын да қарқынды жүргізді.Соның

Елбасымыз Нурсултан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 
халқына арналған дәстүрлі Жолдауын жариялады. Жалпы 
тәуелсіздігіне жиырма бес жыл уақыт болған ел егемендігінің 
тарихына үңілсек, мемлекетім іздің тыныс - тірш іл ігін ің  
дамуына бірден-бір ықпал еткен фактор - бұл Елбасымыздың 
халыққа арнаған Жолдауы екендігіне көз жеткізер едік. 
Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына 
үлкен міндеттер қойды. Біз-студенттер - Президентіміздің 
Ж олдауында айтқандай, қазақ т іл ін ің  басымдылығын 
көрсете отырып, жаңа технология, жаңа экономика, жаңа 
индустрияның тілі - ағылшын тілін меңгеруге тиіспіз. Биыл 
«Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» 
жобасы іске асырыла бастағаны белгілі, тегін оқуға жұмыссыз 
жастар тартылады.

ЕЛБАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫ - 
кемел келешек кепілі

Мен білім алып жатқан М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да 
мультимедиялық сыныптар мен электронды және қашықтан 
оқы туды  қамтамасы з ететін жаңа компью терлермен 
жабдықталған «Махамбет» ақпараттық технологиялар 
орталығы жұмыс жасауда.Университетіміз бүгінде білім 
беру жүйесін оңтайландыруда инновациялық, авторлық 
бағдарламаларға ие.

Университетімізде 100-ге жуық шетелдік студенттердің 
де білім алуына жағдай жасалынған. Бұл шетелдіктермен 
тәжірбие алмасу үшін өте тиімді жұмыс деп есептеймін.

Б ізд ің  у н и в е р с и т е т ім із  де б ір л ікп е н , нақты  іс- 
әрекеттермен Елбасы Жолдауында айтылған тапсырмалар 
мен міндеттердің орындалуына үлкен үлес қосары анық.

Назерке ТАХАНОВА,
Вокалдық өнер мамандыгының ВИ-11топ студенті

Президент жолдауынан 
жастарға алар тағылым

Биылғы жылдағы Жолдауда жастарға көп міндет жүктелді. 
Соның арқасында үгіт-насихат жұмыстары жастар арасында 
жүргізіліп жатыр. Бұл істерге жастар жағы да жұмыла кірісіп, 
ғылым жолындағы, білім алудағы белесінділіктері, ізденістері 
арта түсті. Мысалы, нанотехникаға аса көңіл бөліп, табиғи 
шикізат көздерін үнемдеу жолдарына терең назар салынып 
жатыр. «Нұрлы жол» экономикалық саясатының және «100 
нақты қадам» ¥лт жоспарының нәтижесінде осынау қиын, 
жаһандық трансформацияның алғашқы кезеңінен сәтті өтіп 
келеміз. Тек 2014-2016 жылдар аралығында экономиканы 
қолдауға қосымша 1,7 триллион теңге жұмсалынды. Мұның 
барлығы экономикалық өсімді және бизнесті қолдауға, 200 
мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді. 
Небәрі 25 жылда еліміздің жастарының басым көпшілігі үш 
тілді еркін меңгергендігі және шет елдерде білім ізденістерін 
кеңейтіп жатқандығын, аз уақыттың ішінде үлкен нәтижеге ие 
болғанын аңғарамыз. Жастар жағы қарқынды үдеріске ие. 
Білім беру мен білім алудағы интеграция межесі жыл санап 
артып барады. Мектепке дейінгі ұйымдарда ағылшын тілінің 
енгізілуі - жаһандануға бастар алтын көпір болып табылады. 
Үш тілді толық меңгеруіміз арқылы элем алдында өзіміздің 
м енталитетім ізд і, толерантты лы ғы мы зды  мойындата 
аламыз. Қуатты жастар барда, қуатты қазақ елі бар. Жасай 
бер, тәуелсіз қазақ елі!

Нұржанар ҚАЛИАХМЕТОВА,
2-курс студенті

нәтижесінде Қазақстанда кәсіби Үкімет, қуатты Парламент және 
тәуелсіз сот билігі қалыптасты.Олар қазірдің өзінде сенімділігі 
мен тиімділігін дәлелдеп үлгерген мемлекеттік аппараттың 
«тежемелік және теңгермелік» жүйесінің негізін құрайды. 
Сондықтан Елбасымыз атап өткендей, мемлекеттік билік 
тармақтары арасында өкілеттіліктерді қайта бөлу мәселесі ел 
дамуының заңды және жүйелі кезеңі болып табылады.

Секер КУШКИНОВА,
мемлкеттікжәне жергілікті басқару мамандығы

3-курс студенті

Ж.Н. ҚЫ Д Ы РҒАЛИЕВА,
Пимно/п-23 топ студенті

Елбасы Жолдауы жарқын болашаққа багдар!

Гүлмархан ЛУКПАНОВА,
Дәстүрлі музыкалық өнер маманбыгының 

ТМИ-11 топ студенті

Жаһандық қабілеттілік
Еліміз өзінің 25 жылдық даму кезеңінен абыроймен өтті. Біз 

елімізді мақтан тұтамыз. Табыстарымыз бен жетістіктерімізді 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойында атап өттік. Оларды 
бүкіл әлем біледі және жоғары бағалайды. 2017 жылдың басынан 
бастап Қазақстан Біріккен Ұлттар ¥йымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
мүшесі болды. Биыл Астанада «ЭКСП0-2017» халықаралық 
көрмесі өтеді. Мұндай өте маңызды әлемдік деңгейдегі іс- 
шараны біз ТМД және Орталық Азия елдерінің арасында бірінші 
болып өткіземіз.Алматыда Универсиада-2017 спорт ойындары 
өтті. Оған 57 мемлекеттен 2 мыңнан астам спортшы мен 
делегация мүшелері қатысты.

Осының барлығы Қазақстанның халықаралық аренада 
жоғары беделге ие болғанын және саясатымыздың дұрыстығын 
көрсетеді.Қазақстан 2050 жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы 
қатарлы 30 мемлекеттің қатарына қосылуға тиіс. Біз осы 
мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілей береміз.Жаһандық 
бәсекелестіктің өсуі және әлемдегі тұрақсыздық жағдайында 
Елбасымыздың 2012 жылы халыққа ұсынған «Қазақстан-2050»

стратегиясының өзектіл ігі арта түседі. Біз қиындықтарды 
уақтылы болжай алдық.«Нұрлы жол» экономикалық саясатының 
және «100 нақты қадам» ¥лт жоспарының нәтижесінде осынау 
қиын, жаһандық трансформацияның алғашқы кезеңінен лайықты 
өтіп келеміз. Бұл -  жаңа жаһандық болмыс, оны біз қабылдауға 
тиіспіз.

Ком м уникацияны ң дамуы мен оптикалы қ-талш ы қты  
инфрақұрылымға жаппай қолжетімділікті де қамтамасыз ету 
керек. Цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға 
серпін береді. Сондықтан Үкімет ІТсаласын дамыту мәселесін 
ерекше бақылауда ұстауға тиіс.

Жаңа индустриялар қалыптастырудың маңызды шарты 
инновацияны қолдау және оларды өндіріске тезірек енгізу 
болып саналады.

Бұл -  өнеркәс іп , а гр о ө н е р кә с іп т ік  кешен, көл ік пен 
логистика, құрылыс секторы және басқа салалар.Бірінші, 
еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыру керек.Бұл жердегі 
негізгі фактор төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін

жаппай енгізу болуға тиіс. Бұл-автоматтандыру, роботтандыру, 
жасанды интеллект, «ауқымды мәліметтер» алмасу, тағы басқа 
міндеттер.Экспорттаушыларға «бір терезе» қағидаты бойынша 
өңірлерде де қолдау көрсету керек.Биылғы 1 қыркүйекке дейін 
Үкімет әкімдермен және бизнес өкілдерімен бірлесіп, Бірыңғай 
экспорт стретегиясын әзірлеуі керек.

Білім бәсекесіндегі қарқындылық үдей түсуде. Олардың қа- 
тарында ғылым, инновация бар. Ғылым жолындағы ізденістерге 
жастарды тарту, соның ішінде университет жастарын терең 
білімге даярлау ең өзекті орынға ие. Осыған орай факультет 
деканы Ергалиева Гүлжан Әлғазықызының басшылығымен 
апталықтар оздырылды. Мұндағы мақсат президент жолдауын 
жастарға насихаттап, бір жерден бас, бір жеңнен қол шығару 
болып табылады. Факультет тарапында әртүрлі конференция- 
лар, дөңгелек үстелдер, ашық кураторлық сағаттар, дебаттар 
ұйымдастырылды. Факультет белсенділерінің басшылығымен 
жыл сайынғы жоспар өз межесінен артық орындалып, уақытынан 
бұрын өз жемісін беріп отырғандығы қуантарлық жағдай. Әрине, 
бұл үшін талмас талап, асқан білім және адал еңбек керек. 
Олай болса, жаһандануға қабілеттілігімізді арттырып, ғылым 
жолындағы ізденіс жолдарымыз терең болғай...

Аида ХАСАНОВА, 
06301-топ ст удент і
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Урок -  это зеркало общей и педагогической культуры учителя,
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции.

В.А. Сухомлинский.

Объединяем идеи
15 марта на базе областной специализированной школы №8 для одарённых детей прошёл Региональный семинар 

школьного сетевого сообщества «Бумеранг» на тему«Объединяем идеи, совершенствуем практику». Цель семинара - обмен 
опытом по реализации программы обновлённого содержания образования. Участниками семинара стали руководители и 
учителя городских и областных школ Западного региона РК, слушатели 3 уровня Центра педагогического мастерства ЗКО 
«Өрлеу». Ежегодно сетевое сообщество ОСШОД №8 обобщает опыт своей работы, 5 год подряд мы приглашаем коллег 
в школу, чтобы рассказать о системе своей работы.

Коучинги, менторинг, мастер-классы, обучающие семинары, 
творческие отчёты, исследование в действии - формы ра
боты в школе разнообразные. Педагоги профессионального 
сообщ ества эф ф ективно использую т новые подходы в 
обучении, оказы ваю т методическую  помощ ь коллегам. 
Модераторы семинара - директор школы А.Ш.Каржауова, школь
ные тренеры Л.Г.Чернецова, С.О.Шаяхметова, Е.В.Полулях 
познакомили участников семинара с системой работы школы, 
достижениями учеников и учителей, представили визитную 
карточку сетевого сообщ ества ОСШОД №8 «Бумеранг». 
Учителя школы Г.С.Кужаева, Р.Б.Кадыров, Г.Ж.Хамитова, 
А.М.Умбетьярова, С.Ю.Бычкова, Н.К.Латыева, Г.М.Джумашева, 
М.И.Айтанова, А.М.Артигалиева, Р.Е.Темирова, Ж.Б.Тохлиева, 
Г.Е.Джайкенова провели открытые уроки казахского языка, 
русского языка, математики, физики, английского языка, 
естествознания, истории Казахстана. Коучинг «Реализация 
программы обновлённого содержания образования» провели 
учителя Л.Г.Чернецова, Л.Г.Шаяхметова, С.К.Мурзагалиева, 
О.П.Ганиева, Е.В.Полулях, ГС.Тасеменова. Учителя, работающие 
в 1-х классах, Н.Ю.Тыщенко, Г.С.Кужаева поделились опытом

своей работы, рассказали о работе учителей в условиях 
обновлённого содержания образования, подробно рассказали
о системе критериального оценивания.

Семинар получил высокую  оценку коллег области и 
руководителей школ городов Актау, Атырау. Наша школа -  это 
дом, в котором каждый открывает свои способности, таланты, 
обретает друзей, это частица жизни, где ученик готовится 
к будущему, учится превращать информацию в знания, а 
знания применять на практике. Учитель помогает ребятам 
войти в мир реальных человеческих отношений и научить их 
жить в современном обществе. Цель внедрения обновлённой 
программы - развитие функциональной грамотности. Ученики 
должны не только знать, но и уметь, и учителю вместе с деть
ми предстоитпройти долгий и трудный путь в «завтра», на это 
же обратил внимание министр образования и науки РК Ерлан

Сагадиев на встрече с представителями педагогической 
общественности 29 марта 2017 года.

Гульмира ТАСЕМЕНОВА,
заместитель директора областной специализированной

школы №8 для одарённых детей

Ұлттық тәрбие -  біздің ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін асыл 
қазынамыз. Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған 
көптеген мәселелерді: қазақ тілін, төл тарихын, ұлттық 
салт-дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, 
«қиын балалар, қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталар, 
нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды бірті- 
бірте жоюдың және олардың алдын алып, болдырмаудың 
негізгі жолы. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, 
ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып 
өседі. ¥лт болып ұйысып, ел болып еңсемізді көтерген 
кезеңде қолға алар ісіміздің бірі -  ұрпақ тәрбиесі болды. 
Халқымыздың болашағы -  бүгінгі ұрпағы.

Қай ғасырда болсын ұлт өмірін өркендетуші саналы да 
салауатты, ұлтжанды, рухы биік парасатты ұрпақты тәрбиелеу
-  қоғам алдындағы басты міндеттердің бірі. Сонымен қатар 
өз елінің рәміздерін, Ата заңын білуге әрі құрметтеуге әрбір 
азамат міндетті. «Бүгінгі өскелең ұрпақ нағыз білімді, жан- 
жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген, нағыз өз елін сүйетін, 
ұлт жанды азамат болуы керек», -  деп атап өтті ел Президенті 
Н.Э.Назарбаев.

Кез келген ұлтты қалыптастыратын орта-оның ұлттық 
мектебі. Сондықтан қазақ мектебінің тағдыры -  ел тағдыры. 
Ұлтымыздың болашағын ойлаған алаштың ардақтылары мұны 
әрқашан ескеріп отырған. Қазақ халқының ұлы перзенті Мұстафа 
Шоқай «Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухпен тәрбиеленген 
ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жақтайтын пайдалы 
азамат шықпайды»-деп, ұлттың болашағын ұлттық мектепте, 
ұлттық рухта тәрбиелеу керектігін көрсеткен.

Тәрбие жұмысына ғылыми, әдістемелік, ақпараттық және 
сараптамалық қолдау көрсету мақсатында «Тарих, экономика 
және құқық» факультетінде «Круиз», «Панорама», «Археолог», 
«Бизнес и предпринимательство» атты үйірмелер құрылып, 
студенттердің бос уақытын тиімді өткізіп, мамандыққа деген 
қызығушылықты арттырып, білікті де білімді тұлға ретінде 
қалыптасуына зор ықпал етуде.

Тәрбие мақсаты- халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп 
алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін бойына сіңіру, өмірге 
деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптасты- 
ру. Осы ретте халқымыз қыз психологиясының ерекшелігін 
жақсы түсіне білген. Осыған орай, факультетімізде студенттік 
«Әй-керім» қыздар клубында өтетін іс-шаралар барысында

студент-жастарға күнделікті тұрмысқа байланысты салт- 
дәстүрлер, бала дүниеге келгеннен өскенге дейінгі аралықта 
қолданылатын салт-дәстүр, ырым-тыйымның рөлі, сәлемдесу 
әдебі, сыйластық, қонақ күту, ас ішу әдебі, инабаттылық 
дәстүрлері, сөйлеу және киім кию әдебі, еңбек тәрбиесінің орны, 
қазақ халқының озық мәдениет үлгілері мен олардың тәрбиелік 
мәні сияқты ұлттық құндылықтарымыз насихатталуда.

Сонымен бірге, факультетте Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің «Мерейтойлар мен атаулы күндер туралы» қаулысына 
және рухани негізіміз -  ана тілімізді құрметтеуден туындаған 
ҚР тарихы кафедрасының аға оқытушысы Калменов Мұрат 
Дабылұлының жетекшілігімен «Жас ғалым» атты студенттің 
ғылыми-шығармашылық үйірмесі құрылып, оның аясында топ 
жетекшілері, оқытушылар еліміздің екі жүзден астам көрнекті 
тұлғаларына арналған ашық эдвайзерлік сағаттар, кездесулер, 
конференциялар мен семинарлар, дөңгелек үстелдер, акциялар 
т.б. іс-шаралар өткізіліп отырады.

Ұлттық тәрбие-ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман 
жастарды тәрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің құрамдас 
бөлігі. Факультетте «Есеп және аудит», «Экономика және 
менеджмент», «Құқықтық пәндер», «Дүниежүзілік тарих және 
саяси-әлеуметтік пәндер», «ҚР тарихы» кафедралары жанынан 
құрылған «Современный бухгалтер», «Криминалистика», 
«Круиз», «Бизнес и предпринимательство», «Жас ғалым», 
«Консенсус», «Панорама», «Археолог» атты үйірмелердің 
ертеңгі ұрпақты ң тәрбиесін бүгіннен бастап қолға алып, 
жастарымыздың ұлтын сүйетін ұлтжанды, Отанын сүйетін 
патриот, жоғары адамгершілік иесі, ұлттық рухы биік парасатты 
азамат етіп тәрбиелеуде маңыздылығы зор.

Сөз соңында айтарым, қазіргі кезде «Жастар -  еліміздің 
болашағы» деген қанатты сөзді жиі айтамыз. Ал, сол жастардың 
болашағы, Отанымыздың ертеңгі тағдыры өзім іздің бүгінгі 
қызметімізді қалай атқарып жүргенімізге тікелей байланысты. 
Ендеше, мына өтіп жатқан жаһандану, ғаламдану үрдістеріне 
жұтылып, ұлт ретінде жойылып кетпейік десек ұлымызды рухты, 
қызымызды ғұрыпты етіп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелейік 
дегім келеді.

Назгуль САБЫРГАЛИЕВА,
тарих, экономика және құқық факультеті 

деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Б Ә Р Е К Е Л Д І...
Трекин жалпы орта білім беретін қазақ мектебінде 350 

оқушы білім алуда. 2016 жылғы ¥БТ қорытындысында аудан 
бойынша төртінші орынға табан тіреді, орташа балл-88,7 пай- 
ыз. Мектеп директоры - Талипова Нурсауле Жандарбекқызы.

Бұл мектепте өзге ұлт өкілдерінің балалары білім алуда. 
9-сынып оқушысы Котенко Надежда мен 3-сынып оқушысы 
Алина Веталиқызы мектепішілік шараларға қаттынасып, 
үлкен белсенділік танытуда.

9-сынып оқушысы Камидуллина Аружан Қадыр Мырза 
Әлінің өлеңдерін мәнерлеп оқуда аудандық байқаудың жеңім- 
пазы, ақиық ақынның 70 өлеңін жатқа біледі. «Қадыртану» 
үйірмесінің жетекшісі Имашева Назерке Манарбекқызы 
үйірмеге келетін оқушылардың саны күн санап артып, 
Қадыр өлеңдер ін  үйренуге талпы нған оқуш ы ларды ң 
құштарлығының жоғарлағанына қуанғанын жасыра алмады. 
Трекин қазақ мектебі оқушыларының жан-жақты, сапалы 
білім алуларына ұстаздар қауымы бар күшін салуда.

Рафхат ХАЛЕЛОВ,
Батыс Қазақстан облысы, 

Зеленов ауданы, Трекин ауылы 
Фотосуреттерді түсірген автор.

Осы уақытқа дейін бұл газетке бірнеше мақала беріп 
келсем де, бүгінгі мақаламның орыны ерекше болайын 
деп тұр. Себебі, бұл ғажайып дүние өмірге деген көзқа- 
расымды өзгертті, құлшынысымды арттырды, керемет 
өмірдің мәнін ұқтырды. Сонымен, бұл мақала үш апталық 
машықтан өткен «Облыстық есту және сөйлеу қабілеті 
бұзылған балаларға арналған мектеп-интернат кешені» 
жөнінде болмақ.

Қаладагы айрықша мектеп
Бұл мектепте бұрын ағам білім алған соң машықтан осы 

мектепте өту мен үшін арман болған еді, ақыры арманым 
орындалып, үш апта практикамды осы мектепте өткіздім.

Ең бірінші, мені таңқалдырған ғажайып дүние, бұл оқушы- 
лардың өмірге деген құштарлығы, ерте жастан бастап-ақ мына 
өмірдің тамаша екенін ұққан бұл балалар, менің де өмірге 
деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Өмірге ғашық, көздері 
ашық, көкірегі ояу бұл балалардың мұғалімдерге деген сый- 
ластығы, қыздарға деген құрметі, өмірлік ұстанымдары мені 
тәнті етті. Таңда мектепке барғаннан, кешке оқушыларыммен 
әзер қоштасып қайтатынмын. Сонымен қатар, орыстың ұлы 
ғұламасы К.Д.Ушинский «Педагогика теориясын қаншама жетік 
білгенімен, педагогикалық әдептің қыр-сырын меңгермейінше, 
ұстазды шебер педагог деп айта алмайтынын» айтқан еді, 
мұнымен айтқым келгені бұл мектептегі әрбір ұстаздарды 
шеберліктің шыңына шыққан жандар дегім келеді. Мектептегі 
ұстаздардың балаға деген қарым-қатынасы, махаббаты мені 
тәнті етті, тіптен ата-аналарынан артық болмаса, кем емес.

Айтпағым, элем бойынша үлгі болатын мектепті көрсетші 
десе, ойланбастан осы керемет мектепті ұсынар едім және 
басқа да мектептер осы мектептен үлгі алып, мұғалім мен 
оқушының қарым-қатынасын, мұғалімдердің өзара қарым-қа- 
тынасын және т.б көптеген нәрселер үйренсе екен деймін. 
Қазір де оқушыларыммен үнемі әлеуметтік желі арқылы (ви
деозвонок) сөйлесіп, хабарласып жүрмін. Өмірлерінде болып 
жатқан жаңалықтарды, жетістіктерді айтып отырады. Әлемде 
теңдесі жоқ бұл мектепке алғысым шексіз, азғантай уақытта 
мамандығым жөнінде айтпағанның өзінде, өмірлік азық болар 
мол тәжірибе жинақтадым.

Инж у СЕМБИЕВА,
педагогика және психология факультеті, 

психология мамандығы, 3-курс, 06304 тобы
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Академическая честность и чистая сессия
В Западно-Казахстанском  инновационно-технологическом университете прошла областная конференция  

«Академическая честность и чистая сессия - главные факторы в формирования атмосферы нетерпимости к коррупции 
в системе высшего образования», где приняли участие студенты нашего университета.

В конференции приняли участие заместитель руководителя 
Агентства РК по делам государственной службы и противо
действию коррупции по ЗКО Аманкос Сагынович Жубаныш, 
председатель совета по борьбе с коррупцией ЗКИТУ Кабиболла 
Кенжеевич Жанияров, студенческий актив всех высших учеб
ных заведений нашего города, а также с докладами выступили 
начальник управления по профилактике коррупции Агентства 
РК по делам государственной службы и противодействию кор
рупции по ЗКО Биржан Хайруллин, преподаватели ЗКГУ им. 
М.Утемисова Айнур Есенгазиева и ЗКАТУ им.Жангира-хана 
Ардак Монтаев, председатель МК «Жас Отан» при партии Нур

Отан Нургали Жолдаскалиев и лидер АСК при ЗКИТУ Кали 
Максотов.

Коррупция в учебных заведениях - злободневная тема, с 
которой нужно бороться. Такую проблему часто поднимают в 
учебных заведениях. Активисты ЗКГУ им.М.Утемисова счи
тают, что с этой проблемой нужно бороться всем и вместе, и 
только тогда восстановится справедливость.

В ходе мероприятия поднимались такие темы, как коррупция 
в учебных заведениях, причины возникновения и борьба с ней. 
Студенты и гости активно принимали участие, высказывали 
свои мнения, задавили вопросы.

Яоэ^ия Фасула TaMgamo&a—лещрь для вашей души
«Я пишу не по книжным законам, а по велению собственного сердца»

Расул Гамзатов

Расул Гамзатов -  легенда. Его поэзия легко и естественно 
вошла в сердца миллионов читателей, покоряя их своей гу
манностью, страстностью и простой мудростью. Расул все
му миру открыл Дагестан.

В поэзии XX века особое место занимает поэт Расул 
Гамзатов. Его поэзией восхищались, зачитывались, знали 
наизусть. Мы, поколение студентов XXI века, попытались 
прикоснуться к ней и попытались воспринять ее, открыть для 
себя имя и поэзию аварского поэта.

3 марта каф едра русской ф илологии организовала 
тв о р че с ки й  вечер « Расул Гамзатов - певец доб ра  и 
человечности», посвященный жизни и творчеству аварского 
поэта. Организаторами выступили студенты 1-2 курсов русской 
филологии и доцент Гульнара Сидегалиевна Умарова.

Студенты выбирали стихи самостоятельно, по приниципу
- что «ближе душе». Так как поэзия Гамзатова разнообразна, 
каждый из чтецов нашел что-то, что нужно именно ему, что 
нашло отклик.

Главными в творчестве поэта стали темы любви к родной 
земле, родному языку, матери и отцу, верности истории и 
традициям родного народа, ценности дружбы. Этому и много
му другому посвятил свои бессмертные строки Гамзатов, и мы

читаем и перечитываем его необыкновенные стихотворения.
Каждое произведение в исполнении студентов имеет свою 

историю и глубокую мысль. Например, стихотворение «Берегите 
друзей», прочитанные Жансаей Айсагали, автор посвятил всем 
друзьям, так как он считал дружбу одним из ценных качеств 
человеческих отношеий. Строки стихотворения «Я вновь в тебя 
влюблен», прочитанные Даной Есенгалиевой, посвящены жене 
поэта Патимат, с которой он прожил 50 лет. Студенты исполнили 
песню «Журавли», как гимн памяти павшим солдатам во время 
Великой Отечественной войны.

Расул Гамзатов писал, что поэзия «входит в область 
прекрасного, в область любви -  и ей нет мерила. Она, если 
есть -  то есть, если нет -  то нет». Именно любовь сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни. Читайте стихи великого 
дагестанского поэта, учите себя любви, то есть ответственности 
за близкого, дорогого, единственного человека. Среди этой 
суеты найдите минутку, чтобы прикоснуться к прекрасному. 
Поэзия Гамзатова -  лекарь для вашей души. Это не просто 
стихи. Это удивительная красивая горская песня, написанная 
человеком с большой буквы.

Айша КЕМЕШОВА,
Фил/п-22

Erfahrung und Ausbildung im J. Gutenberg Universitgt

Mein Name ist Aziza. Ich bin Studentin der WKSU. Ich bin 20 
Jahre alt. Ab Oktober 2016 bis Marz 2017 war ich in Deutschland, in 
Hauptstadt von Rheinland-Pfalz -  Mainz. Jedes Jahr nimmt Uni Mainz 
uber Tausend internationale Studenten des Erasmusprogramms 
und von Partneruniversitaten an. Dank dieses Austauschprogramm 
konnte ich zum zweiten Mal nach Mainz fahren.

Das Studium ist an den staatlichen Universitaten Deutschlands ist

kostenlos und hochbewertet. Es wird als auch auf Deutsch so 
wie auf Englisch unterrichtet. Die Studenten in Deutschland 
mussen einen Semesterbeitrag von 300 Euro bezahlen. 
Die Lehrkrafte der Universitaten haben meistens einen 
Professor-und Doktortitel. Sie verwenden die neusten und 
die modernsten Unterrichtsmethoden. Zum Beispiel unser 
Professor der „Teaching English as a foreign language11 hat 
verschiedene Tabellen, Bilder, und Schemas zum Unterricht 
gebracht, Dank deren die Aufnahme vom Unterrichtsstoff 
erleichtert wurde.

AuGerdem, hat der Professor uns kleine V ideos/ 
Kurzfilme zum bestimmen Thema gezeigt. Im groGen und 
ganzen liefen die Unterrichtsstunden sehr interessant. Man 
musste bei allen Vorlesungen anwesend sein, aber es wurde 
nie so streng kontrolliert. Bei Praxis und Seminaren durfte 
man nur 2 mal pro Semester fehlen. Schriftliche Prufungen 
werden meistens am PC abgelegt. Dafur muss jeder Student 
auf einer bestimmten Seite der Uni Mainz eigenen Account 
haben. Und dort fur die oder andere Prufung registriert sein. 
Da Studenten ihren eigenen Account auf ZDV (Zentrale 
Daten Versicherung) haben, ermoglicht das Ihnen die 
Ergebnisse der Prufungen zu erfahren. Desweitern haben 
Studenten ihre eigene Uni Mainz E-Mailadresse, wo sie sich 
in Verbindung mit Professoren stehen, somit konnen sie die 
Aufgaben von Profs fur Unterricht und Materialen fur die 
Vorlesungen bekommen.

Diese 6 Monaten waren unvergesslich und nutzlich. 
Ich bedanke die staatliche Universitat West Kasachstan fur die 
Moglichkeit, die mir gegeben wurde, um nach Mainz zu fahren und 
da zu studieren.

Studentin von 3.S tud ien jahr des Fachgebiets «Frem dsprache: 
zwei Frem dsprachen: Englisch und Deutsch»  

Aziza BAYARSTANOVA

Kaleidoscope of events for March 2017 of the Foreign 
Languages Department

Events of various directions are held at the foreign languages 
department: the formation of patriotism, moral standards and 
morality, ethnic tolerance and social harmony, the development 
of physical and spiritual culture. 15 events were held in March. 
Each event has specific goals and objectives. The 1st - 3rd year 
students were active participants in these activities.

Arrangement on the theme «Шуағын шашқан аялы алақан» 
Arrangement on the theme «Қош келдің наурыз»
Tutor Esbergenova G.I. Group 03303 
Tutor hour: «8 Марта-Международный женский день». 
Celebration of Nauryz in group ИЯ-15 (tutor Kurmangali F.T.). 
Festive arrangement devoted to Nauryz: “ Қош келдің, 

Наурыз!”.Group:ИЯ-11,tutor- Shamgonova R.G.
Celebration of Nauryz in group ИЯ-22 (tutor Hohlachyova 

E.S.). Kazakh dance performed by Tanatarova Kamshat.
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'Э т о  емКое слово «<̂ Н асТавниК»
В марте в ЗКГУ им М.Утемисова было проведено  

мероприятие «Это емкое слово «Наставник»», посвященное 
кандидату ф изико-математических наук Кузьмичевой 
Александре Егоровне.

Александра Егоровна - уникальный человек. У нее очень 
широкий круг интересов. Она молода душой. У нее не иссякает 
любовь к жизни, и эту любовь и свои знания она передает 
окружающим. Александра Егоровна готова безвозмездно дарить 
свое свободное время любому желающему использовать его 
для решения учебной или научной проблемы. Важно отметить, 
что на занятиях Александры Егоровны студенты учатся не 
только физике, но и жизненным ценностям -  порядочности, 
доброте, ответственности и целеустремленности.

Проведенное мероприятие было приурочено к юбилейной 
дате -  60 лет в университете. Поздравить с этой знаменательной 
датой своего любимого наставника собрались коллеги, 
студенты и магистранты, а также выпускники Александры 
Егоровны. В мероприятии приняли участие декан физико
математического факультета А.Б.Медешова и проректор по 
учебно-методической работе Г.К.Жусупкалиева. Мероприятие 
прошло в теплой, дружественной обстановке. Студенты читали 
стихи, пели песни. Магистранты приготовили презентацию, в 
которой рассказали о трудовой деятельности и о семье своего 
наставника. Некоторые фотографии комментировала сама 
Александра Егоровна, рассказывая об интересных событиях, 
связанных с университетом, и о своих студентах-выпускниках. 
Со словами благодарности выступили выпускники Александры 
Егоровны. Было показано видео-поздравление выпускников, 
которые не смогли присутствовать на мероприятии.

Коллеги рассказали, какой отзывчивый, трудолюбивый 
и хорош ий человек Александра Егоровна, к ней всегда 
м о ж н о  о б р а т и т ь с я  за с о в е то м , ее о т л и ч и т е л ь н а я  
черта -  это жизнелюбие. М ероприятие подарило массу 
пр и я тн ы х  в п е ча тл е н и й  и хор ош ее  н а стр о е н и е  всем 
присутствовавш им.

Участники встречи выразили благодарность библиотекарю

зала ученых Талшин Салимовне Нашиновой, которая помогла 
организовать это замечательное мероприятие.

Мария ЗОЛОТАРЬ,
магистрант 2 курса физико-математического факультета

Олим пиада - 2017

30-31 науры з арал ы ғы н да М .Ө тем ісов аты ндағы  
Б ҚМ У-да Қазақстан  Республикасы  ж оғары  о қу  оры н- 
дары  с т у д е н тте р ін ің  ар асы н д а 5 B 0 9 0 6 0 0 - М әдени- 
ты н ы ғу  ж ұм ы сы  м ам анды ғы  б ойы нш а ІХ республи- 
кал ы қ п әнд ік  олим п иад а өткізілд і.

30 наурыз күні олимпиаданың салтанатты ашылуы болып,
І туры өтті.

2-тур 31 наурызда шығармашылық жобаны қорғау түрінде 
Батыс Қазақстан облыстық драма театрында өткізілді. Оған 
ҚазМемҚызПУ, ТарМПИ, А. Мырзахметов атындағы Көкшетау 
университеті, М. Әуезов атындағы ОҚМУ қатысты. Ал БҚМУ 
2016 жылы Шымкентте өткізілген VIII республикалық пәндік 
олипиаданың жеңімпазы ретінде сайыстан тыс болғанымен, 
қойылымды өте жоғары деңгейде өткізді. Практикалық турдың

-о а

саиысы

Мен білетін ең керемет

ЖАТТЫҚТЫРУШЫ
Әрбір адам өмірде ілгері қадам басу үшін армандайды, 

соған сай мақсат қойып, әрекет ететіні баршаға мәлім. Мен 
Орал қаласындағы іргелі оқу орындарының бірі М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне 
оқуға қабылданған күннен бастап өзінің ерекше қасиетімен 
баурап алған оқытушы Абдрахманов Ибраим Саматұлын 
ерекше тұлға тұтам. Ол Педагогика факультетінің дене 
шынықтыру және спорт бөлімінде оқитын әр студенттің 
қызығушылығына аса мән беріп, қызықтыра біледі, үнемі 
ақылын аямай, түрлі тәсілдермен спорттық шеберлігіміздің 
қалыптасуына өлшеусіз үлес қосуда. Жас маман бола тұра 
еңбекқорлығымен, туралық, талапшыл мінезімен кәсіби 
деңгейде студенттерді дайындап, сол арқылы сан қилы 
жарыстарда топ жаруға серпіліс беруде. Ибраим Саматұлы 
керемет жаттықтырушы болуымен қатар, жақсы дос, та- 
лапшыл оқытушы, бауырмал бауыр да бола білетіні тек 
маған емес, оның айналасындағы үлкенді- кішілі көпшілікке 
мәлім. Уақытының аздығына қарамастан өзі «Ақжайық» 
спорт клубының жетекшісі ретінде әр күн сайын жалпы 
университет жастарын салауатты өмір салтын қолдауға 
шақыра отырып, спорт түрлерінің әр түрінен сайыстар, 
додалар өткізіп тұрады.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде студенттерд ің  қаб ілетіне сай спорт 
тү р ім е н  а й н а л ы с у ға  б ар л ы қ м ү м к ін д ік  ж а с а л ға н . 
Университет қабырғасында білім ала жүріп әр студент 
волейбол, баскетбол, футбол, тоғызқұмалақ, шаңғы т.б 
түрлерімен күнделікті айналыса алады. Соның ішінде 
Ибраим С ам атұлы  волейболдан  ж астард ы  дамы та 
жатықтырып келеді. Ол аптасына үш мәрте жаттығу, басқа 
да университет, колледж командаларымен жолдастық 
кездесулер өткізіп, кездесу кезіндегі қателіктерді саралай 
талдау жасап, шыңдай түседі. Ибраим Саматұлы тек ер 
балалармен ғана жұмыстанбай, қыздардың спортқа деген 
құлшыныстарын арттырып, қыздар волейбол команда- 
сын да жаттықтырып келеді. Олардың республикалық, 
о б л ы с ты қ  ж е т іс т ік т е р ге  ж е ту і ж а ты қты р у ш ы н ы ң  
біл іктілігінің арқысында екендігі сөзсіз.

Мен Абдрахманов Ибраим Саматұлының азаматтық 
қасиеті мен шеберлігін үлгі етіп келемін. Болашақта спорт 
саласының маманы ретінде ол кісіден үлгі алар қасиеттерім 
мен тәжірбием көп. Осындай жастарға қолдау білдіріп, үнемі 
білгенін аямайтын азаматтар -  өнегелі істердің басталуына 
жол салар асыл тұлғалар.

Н ұрлы бек НАУРЗБАЕВ,
педагогика факультетінің 05303 -т оп студенті

негізгі тақырыбы Алашорда үкіметінің 100 жылдығына арналды. 
Қойылымдарға қара қазақтың басын бір шаңыраққа жинаған, 
елінің азаттығын аңсаған ұлағатты ұлт зиялыларының кеңестік 
билікпен күресі арқау болды. Бұл оқиғаларды тарих беттерінен 
оқығаннан гөрі сахна төрінен көру көрерменге ерекше әсер етті.

Олимпиадаға қатысушыларға қаламыздың табиғаты, тарих 
тұнған мәдени ошақтары ерекше әсер қалдырды.

Қонақтарды қабылдауда, оларға қызмет көрсетуде мәде- 
ниет және өнер факультеті мен филология факультетінің 1-3 
курс студенттері: Нурсултан Садиков, Бек Меренов, Бейсенбек 
Мажит, Абулхайр Ислямгалиев, Заманбек Әненов, Өркен Ахмет,

Мақсат Тұйақ, Мейрамбек Ерболатұлы, Оралхан Рахимов, 
Ерген Теміров, Әділбай Серікболсын, Мақсотов Мейірбек, 
Нұрдаулет Нұрболатов, Гүлсая Жетпісбай, Бағила Игілік, Зарина 
Таулина, Темирболатова Перизат, Алина Кенжегалиева, Айгерім 
Қуаншова, Гүлзада Тлеккабылова, Құрманай Заур, Ардақ 
Хайруллиналар әр командаға қолдау көрсетті.

ІІ турдың қорытындысы да сол күні шығып, М.Әуезов атын- 
дағы ОҚМУ студенттері жеңіске жетті. Сол күні экскурсия, олим- 
пиаданың жабылуы, қатысушыларға арналған мәдени шара 
ұйымдастырылды. Өнер сайысының жоғарғы деңгейде өтуіне 
айрықша үлес қосқан, олимпиаданың ашылуы мен жабылу

қойылымдарына жауапты режиссер, оқытушы Сүндетқалиева 
Әлия Ахметқызының еңбегін ерекше атап өткен жөн. Сондай-ақ 
олимпиаданың сәтті өтуіне Мәдениет және өнер факультетінің 
оқытушылар ұжымы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып 
ұйымшылдықтың үлгісін көрсеті.

Ендігі жылы мәдени-тынығу жұмысы мамандығы бойынша 
Х республикалық пәндік олипиада Шымкентте өтетін болады. 
Барлық командаға - жетістік, БҚМУ- ға жеңіс тілейміз!

Сая ДУЙСЕНБАЙ,
ИЯ-13тобының студенті
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Ресей Федерациясы Самара қаласында 23 наурыз 
күні «Жоғары оқу орындарында әлеуметтік білім берудің 
сапасы: сұрақтар, шешімдер, песрпективалар» атты II 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

С а м ар а  м е м л е к е т т ік  ә л е у м е т т ік -п е д а го ги к а л ы қ  
университетінің ұйымдастыруымен оздырылған конференцияға 
Ресей Федерациясының ЖОО-ның ғалымдары мен оқытушылары 
және шетелдік ғалымдар қатысты. Конференция мақсаты: 
Оқытушылардың білім беру тәжірибесімен бөлісу, әлеуметтік- 
педагогикалық білім беру технологиялары мен әдістерін дамыту.

Бұл конференцияға Қазақстанның атынан М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің тәрбие 
жұмысы жөніндегі бөлім жетекшісі, педагогика ғылымдарының 
магистрі Жақсығалиева Альфия Сырымқожақызы жетекшілік 
еткен жастар даму орталығының мүшесі, студенттік деканның 
міндетін атқарушы Ибрашев Саламат, педагогика факультетінің
3-курс студенті Мүсірова Зердегүл қатысты.

Жоғары халықаралық деңгейде өткізілген конференцияда 
білім беру саласындағы өзекті мәселелер қозғалды. Соның 
ішінде Азияның шығыс жағалауында орналасқан Сахалиннен 
келген Сахалин мемлекеттік университетінің оқу ісі жөніндегі 
проректоры, психология ғылымдарының докторы Романова 
Марина Александровна « Мектепке дейінгі білім беру» жөнінде

көтерген мәселесі жан-жақты қызу талқыланды. Бұл тек Ресей 
Ф едерациясында ғана емес, барлық дүниежүзінде өзекті 
мәселе. Өйткені мектепке дейінгі ұйым - мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымы. Ал бұл ұйымға жетекшілік ететін 
болашақ мамандардың жоғары білімі сапалы болғаны жөн. 
Өйткені, мектепке дейінгі білім беру кезінде баланың ең негізгі 
іргетасы қаланады. Осы іргетасты қалайтын педагог білікті 
әрі білімді болуы шарт. Егер балада іргетас мықты қаланса, 
одан кейінгі өсуі де жоғары болады. Ресей Федерациясында 
болашақ мектепке дейінгі білім беретін мамандарға көп көңіл 
бөледі, олар жоғары оқу орнында бакалавриат бойынша 5 жыл 
білім алады. Ал Қазақстанда 4 жыл. Марина Александровнаның 
пікірінше, бес жылдық білімнен соң міндетті түрде «магистр» 
дәрежесін қорғау керек. Сонда ғана білікті маман атанады. 
Бұл маман иелерін туған анадан кейінгі екінші ана емес, 
құдайдан кейінгі екінші құдай деу керек деп мамандықтың

қоғам өмірінде маңызды рөл алатындығын атап көрсетті. Бұдан 
басқа «Өзін-өзі бағалау - тұлғаның өзін-өзі дамытуы ретінде», 
«Студенттердің әлеуметтік қоғамдық өмірге бейімделуі», 
«Өзін-өзі басқару», «Техникалық бағытта оқитын студенттерге 
психологиялық білім беруді дамыту», «Студенттерді диплом 
ж ұм ы сы н қорғау алды нда пси хо л о ги ял ы қ д айы ндау»  
т.б.тақырыптарда ғылыми мәселелер қозғалды. Білім беру 
бағдарламалары мазмұнының сапасын басқару мен бақылау 
және жүзеге  асыру мәселелерін, түлектерд ің  бәсекеге 
қабілеттілігін арттырудың жолдарын, көптілділікті дамытуға 
байланысты сұрақтар талқыланды. С.Б.Ибрашев «Студенттік 
өзін-өзі басқару», А.С.Жақсығалиева «Студенттік өзін-өзі 
басқару университетте әлеуметтендіру құралы ретінде» 
тақырыбында баяндамаларын қорғады. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін ің студенттік 
өзін-өзі басқару жүйесінің ретімен п.ғ.м. А.С.Жақсығалиева 
таныстырып шықты.

Конференция аясында дөңгелек үстел мен іскерлік ойын 
ұйымдастырылды. Әр жерден келген педагогтар мен студенттер 
өз ойларын ортаға салып, ұйымшылдықпен бір топ болып 
жұмыстанды.

Студенттерге айтарым, осындай халықаралық ғылыми- 
тәжірибелік конференцияларға көп қатысу керек. Өйткені тек 
бір мемлекеттің емес, бірнеше мемлекетте болатын мәселелер 
талқыланады. Осы арқылы өзге педагогтардың тәжірибесімен 
алмасып шыңдала түсесің. Бір мәселенің тек біздің елде ғана 
емес, шет өңірде де өзекті екенін байқайсың. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақтың ұлы болсаң, жалғыз мемлекетіңнің 
өсу, көркею, нығаю жолында қара теріңді төгіп еңбек ет!» - деген 
сөзі сапалы білім алып, елің үшін қызмет етуге құлшынысынды 
арттырады. Сондықтан болашақ білікті маман болу үшін, 
қазірден бастап ізденімпаз бола білейік, студенттер!

Зердегүл Мүсірова,
педагогика факультеті, педагогика және психология 

мамандығының 3-курс студенті

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

М.Жұмабаев

Дебат - интеллектуалды элиталар ойыны. Интеллектуалды 
болу элиталы қоғамға тәрбиелейді, ал элиталы қоғамның 
құраушысы кез келген адам бола алмайды. Әлем жаңарады, 
қоғам дамиды, адамдар дамыған қоғамның тетігі ретінде 
қарастырылады. Кез келген тетік кез келген істің басқарушысы, 
пікірсайысшылар да элита қоғамындағы ең үлкен тетік десек те 
болады. Жаһандық аренада Қазақстан бүгінде өз позициясын 
анықтап, алдағы даму жолында үлкен стратегиялар мен 
реформаларды жүзеге асыруда. Әлемдік аренада дамыған
30 елдің қатарына кіру мақсаты жолға қойылып, мақсатқа 
қарай қадамдар жасалып жатыр. Ел болашағын айқындаушы 
мақсаттарды орындау еліміздің белсенді, интеллектуалды, 
білімді жастарының қолында. Пікірсайыс - ұтымды ой айта білітін, 
жүйелі сөз саптай алатын, саяси мәселерді екі жақты талқылай 
алатын, кез келген мәселенің шешімін көрсетуші механизм ұсына 
білетін белсенді жастар ортасы. Осындай белсенді жастардың 
үздіктерінің басын қосқан Республикалық турнир наурыз айының 
11-12 -ші жұлдызында Қарағанды қаласында өткен болатын. 
Аталмыш турнирге Астана, Алматы, Қостанай, Қарағанды, 
Теміртау, Петропавл, Тараз, Орал аймақтарының ЖОО-дағы 
пікірсайысшылары қатысты. Батыс Қазақстан обылысы,Орал

Пікірсайысшылар
қаласынан М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың Ақиқат ЖҚБ-ның 
пікірсайысшылары қатысып, керемет нәтижелі тәжірибемен 
оралды. Алғашқы 4 іріктеу турынан 40 команда арасынан 6-шы 
орынға табан тіреп, жартылай финалға өткен болатын. «Мерген 
шәкірттері» фракциясының құрамында М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың тарих, экономика және құқық факультетінің, аймақтану 
мамандығының 2-курс студенті Шайқы Ақерке және педогогика 
факультетінің, педогогика және психология мамандығының
2-курс студенті Курмангалиева Назерке болды. Республикалық 
турнир барысы 3 тілде өтті, ойында талқыға түскен тақырыптар 
халы қаралы қ ұйымдар, олардың бүгін гі қы зметтері мен 
нәтижелері, Қазақстанға ықпалы, миграциялық саясат, қарттар 
үйі, феминизм мәселелері аясында болды. Кеншілер қаласына 
жасалған сапар сәтті нәтижелермен аяқталды.

Алғаш рет Қарағандыға жол салған батыс пікірсайысшы 
қыздары осы турнир арқылы Қарағанды мен Оралдың арасында 
үлкен көпірдің орнағанын және сол көпірдің келесі жолаушылары 
ретінде күтетінін жеткізіп, достық ықыластарын білдірді. Үздік 
жастар қозғалысының көшін бастап жүрген әр аймақтың 
үздіктерімен бірге бақ сынасып, үздік атанудың өзі үлкен жетістік. 
Осындай көшбастаушы жастарға мектеп болып, тәрбиелей жүріп, 
жетістікке жетелеген БҚО, Ақиқат ЖҚБ пікірталас орталығының 
төрағасы Мерген Қуанышұлына айтар алғысымыз шексіз. Кіл

жүйрікте, кім жүйрік заманында «Сен тұр, мен атайын!» деген 
жастарды тәрбиелеп, қоғамға қосу Қазақстанның жарқын бола- 
шағының бір кепілі десек те болады. Пікір айта білу, шешім таба 
білу- жеке тұлғаға тән, белсенді қоғам талабы. Елінің әр жерінің 
тұтқасы бола алатын пікірсайысшылар ортасы, бүгінде жаңа даму 
кезеңіне жетіп, шарықтау шегіне аяқ басуда. Жемісті нәтижелер 
мен жеңісті сәттерді көрсетуге БҚМУ-дың Ақиқат ЖҚБ-ның 
пікірсайысшы жастары әркез дайын. Күш бірлікте! Бірлік еңбекте!

Ақерке ШАЙҚЫ,
аймақтану мамандығының 2-курс студенті

Қытымыр қыс пен сықырлаған сары аяз да кетіп, айнала 
бусанып, қар еріп, таудан аққан бұлақтың қыздың күлкісіндей 
сыңғырлаған даусы, қиқулаған қаздардың жағымды үні естіліп, 
тылсым табиғат түрленіп, жер ананың жайқалып,жасыл баққа 
орануы, бейне бір жерге қызыл кілем төсегендей жайқалып 
өскен қызғалдақтар мен бәйшешектердің көз тартарлық 
бейнесі қандай әдемі десеңші?! Көктем келсе, күннің көзі бейне 
бір кіршіксіз таза сәбидің күлкісіндей барлық айналасына 
нұрын шашып, мейірлене күліп тұрғандай сезіледі. Таңертең 
ұйқыдын тұрғанда, бетіңе анаңның жылы алақанындай 
сезілетін, күн нұрын шашып тұрғанға не жетсін! Далаға шықсаң, 
балалардың асыр-салып ойнаған даусы, төлдердің жайлауда 
жайылып, құлындардың ойнақтағаны, адамдардың бір-біріне 
деген мейірімділігі, ақ пейілдері мен махаббатарын көргенде 
жұмақта өмір сүріп жатқандай сезінесің. Осы мезгілде көптеген 
мейрамдар аталып өтіледі. Көктемнің бастапқы күнінде бізге 
әркез медеу болған, кішкентайымыздан мәпелеп өсірген, ақ 
сүтімен әлдилеген, бойдағы барын берген аяулы аналарымыз 
бен нәзік жанды қыздардың мерекесі. Кейін көктемнің 22- 
сі күні күн мен түннің теңелетін уақытында Наурыз тойын 
тойлайды. Бұл мерекеде Наурыз көже жасалып, адамдар 
барлық реніштерін ұмытып, төс қағысып бір-біріне жақсы 
сөздер айтады. Ат шаптырып, алтыбақан ойнап, асық атып, 
әсем ән салып, күмбірлеген күй тартып, қазақтың ұлттық 
кимін киіп, сыңғырлаған шашбау тағып мың бұралып билеп, 
айналадағыларына жақсы шырай таратып, мәре-сәре болып 
шуласып Наурыз тойын қазақы дәстүрмен тойлап өтеді. Көктем 
мезгілі осындай ерекше мейрамдармен тойланады.

«Махаббат та, мейірім шапағат та,
Барлығы да көктемнен басталады -демекш і, көктем 

ерекше бір махаббаттың мезгіл і секілді. Түннің самал 
желінде далаға шығып саябақтарда жүрсең, қол ұстасқан қос 
ғашықтарды көресің. Ғашықтардың бір-бірімен сырласып, 
қимастықпен мейірлене қараған көздері сол саябақты, тіпті 
бүкіл әлемді шексіз махаббатқа толтыратын секілді. Осы 
мезгіл бәріміздің жанымызда ерекше оқиғалармен, қызықты 
уақыттармен мәңгі сақталады.

Көктем, сені қалай асыға күтетінімізді білсең ғой, шіркін?!

Рыскүл ТҰРСЫНҒАЛИҚЫЗЫ,
педагогика факультеті, Пимно/п -23 топ студенті

Қалалиқ пікірсаиис турнирі
«Адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті өнер бар: бірі - қолбасшылық, екіншісі - шешендік өнер» - деп ұлы шешен-ділмар 

М.Т.Цицерон айтып кеткендей, қазақ халқында шешендік өнер-атадан мирас болып, алтын баулы желісі үзілмей келе 
жатқан ардақты өнер.

«Жас Отан» Жастар қанаты Батыс Қазақстан облыстық филиалының ұйымдастыруымен «БҚМУ «Ақиқат» пікір-талас 
орталығымен» бірлесіп, М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғимаратында жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студент 
жастары арасында конститутциялық реформаларды насихаттауға арналған қалалық пікірсайыс турнирі өтті.

Пікірсайысқа М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Ж әңгір хан
атындағы БҚАТУ, Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық 
колледж, Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық колледж 
бойынша жалпы 9 фракция қатысып, іріктеу кезеңдерінен сүрін- 
бей өткен «Мерген шәкірттері» (Шайқы А., Курмангалиева Н.) 
мен «Enterpriser» (Тұрлыбай Е., Тұрсұнғалиев Н.) командалары 
финалдық ойында өз бақтарын сынады. Ойын барысында «БП 
Қазақстан Республикасының билік жүйесінің парламенттік 
- президенттік басқаруының тиімді жүйесін ұсынады», «БП 
Әлеуметтік желіні алмастыратын жаңа бағдарламаны ұсынады»

секілді тақырыптары ойналып,тың идеялар мен ұсыныстар 
тыңдалды.

Турнир қорытындысы бойынша «Enterpriser» фракциясы айқын 
басымдықпен жеңіске жетті, екінші орынды «Мерген шәкірттері» 
фракциясы, ал үшінші орынды «Айтұмар» фракциясы иеленді. 
Турнирдің үздік төрешісі Шарипов Сәкен, ал үздік спикері 
Амалова Сымбат жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар мен 
дипломдар табыстады.

Алина МАМЕДОВА,
Филология факультеті, ИЯ-23 топ студенті
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Педагогика факультетінде 18 наурыз 
күні педагогика ғы лы мдары  бойы нша  
м аги стр ан ттар д ы ң  ун и в е р с и тетіш іл ік  
олимпиадасы озды ры лды . М.Өтемісов  
а т ы н д а ғы  Б Қ М У  п е д а г о г и к а  ж ә н е  
психология каф едрасы  олим пиаданы  
ұйы м дасты руш ы сы  болы п табы лды . 
Университетішілік олимпиада өту барысын- 
да мына негізгі қағидаларды басшылыққа 
алдық: ашықтық; динамикалы қ; вариа- 
тивтілік; серіктестік өзара әрекеттестік; 
ғылымилық; шығармашылық тәсіл; барлық 
қатысушылар үшін шарттардың бірдейлігі.

Университетішілік олимпиаданың мақсаты: 
ашық ғылыми-білім кеңістігін құруға көмектесу 
жолымен педагогикалық ғылымдар саласында 
таланты жас зерттеушілерді айқындау және 
ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауды 
жетілдіру.

Университеттегі жоғары оқу орындарының 
п е д а го ги ка л ы қ  м а м ан д ы қтар  бойы нш а 
магистратурада білім бағдарламасын жүзеге 
асыратын құрылымдары бір ғылыми мамандық 
бойынша 5 адамнан көп емес команда қатыстыру 
құқығына ие болды. Сондықтан бұл олимпиадаға 
3 команда өз ұсынысымен қатысты. Олар 
жаратылыстану факультетінен «Индивид», 
физика-математика факультетінен «Комета» 
және педагогика ф акультетін ің  «Ізденіс» 
командалары. Командалар құрамы 2-5 адам- 
ның арасында болды. Олар университетішілік 
олимпиаданы ң байқаулар бағдарламасы  
бойынша 5 кезеңнен өтті. Бірінші кезең-үй 
тапсырмасы: «Бала деп соққан жүрегі: мұғалім- 
дер тағдыры» тақырыбы бойынша командалық 
шағын зерттеу нәтижесін презентациялады. 
Бұл кезеңде м агистранттарды ң  зерттеу 
тақырыбы бойынша зерттеу аппараты мен 
мазмұнының дұрыстығы, қол жеткізген нәтиже, 
жобаны ұсынуы, ғылыми білімді меңгеру тәсілі, 
шығармашылық, командада жұмыс істей білуі 
бағаланды. Өткізу форматы мен регламенті: 
байқау тапсырмалары «Pecha-kucha» үлгісінде

жүрді. Магистранттар үй тапсырмасына өз 
танымдары бойынша дайындалып, бір мұғалім 
тағдырынан, ел мұғалімдерінің тағдырына 
дейінгі мәселелерді қозғады.

С о н д а й -а қ  о л и м п и а д а  б а р ы сы н д а  
м агистранттарды ң ғылыми хабарламаны 
қаншалықты деңгейде жасайтындығы, мақалаға 
сын пікір жазу білігі, п ікірталас мәдениеті, 
ғылыми ой-өрістері бағаланды. Қатысушылар 
олимпиаданың әр кезеңінде өз зерттеу тақырыбы 
бойынша білім өрісі және тереңдігін, дербестік 
пен даралығын, дәйектілік пен сауаттылығын, 
ұстанымды дәлелдеу, көпшілік алдында сөйлеу 
мәдениетін, педагогикалық зерттеудің ұғымдық- 
терминологиялық аппаратын меңгеруін көрсетті.

Университетішілік олимпиаданың форматы 
командалық жұмыстан зерттеушілік дағды мен 
әдіснамалық мәдениетті көпшілік алдында жеке 
демонстрациялауға дейін құбылып отырды. 
Әрине, өз идеясының саралығы мен кәсіби 
даярлық аймағында білімдерінің айқындығымен, 
жүйелілігімен әділ қазылар алқасының назарына 
ерекше көзге түскен магистранттар болды. 
Оған: педагогика факультетінен А.Муканова, 
О.Панищева, жаратылыстану факультетінен
С.Шукранова, физика-математика факультеті- 
нен А.Диханбай, Н.Ержанованы атап айтуға 
болады.

Университетішілік олимпиаданың қазылар 
алқасы  қаты суш ы лар  е ң б е гін , ұсы нған

м а те р и а л д а р ы н ы ң  сапасы н  б а ғал ад ы , 
қоры ты нды сы н шығарады, олимпиаданы  
өткізудің осы тәртібіне сәйкес жеңімпаздарды 
аны қтады . Университет іш іл ік  олимпиада 
жеңімпаздары 1-дәрежелі дипломмен «Индивид» 
(жараты лы стану ф акультеті), 2-дәрежелі 
дипломмен «Ізденіс» (педагогика факультеті),
3-дәрежелі дипломмен «Комета» (физика- 
математика факультеті) марапатталды. Ерекше 
көзге түскен магистранттар республикалық 
деңгейге жолдама алды. Республикалы қ 
деңгейдегі магистранттардың олимпиадасы 
еліміздің іргелі жоғары оқу орны Абай атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде 10 -  12 сәуір 
аралығында өтеді. Университетіміздің туын 
желбіретіп баратын командаға сәттілік тілейміз.

Ғылым мен шығармашылықтың рухы билік 
еткен олимпиада магистратура деңгейінде 
білім алушы жастардың ғылыми іс-әрекетке 
м о ти в ац и ясы н  дам ы ты п , оры нд ал аты н  
ғылыми зерттеудің маңызын жете түсінуіне 
ж әне ө з ін ің  күш ін е  с е н ім ін  күш е й ту ге  
к ө м е кт е с е  о ты р ы п , б о л а ш а қ  ғы л ы м и - 
педагогикалы қ кадрларды дайындаудағы  
түйткілді мәселелерді айқындауға мүмкіндік 
берді деп айта аламыз.

Ж. С.ИСМАГУЛОВА,
Педагогика және психология кафедрасының 

аға оқытушысы, магистр

А Л Ғ Ы С  А Й Т У  -  

р и з а ш ы л ы қ т ы ң  б е л г і с і

Алғыс айту күні тарихта алғаш рет 1621 жылы 
ағылшындық колонистердің бастамасымен 
тойланды.Қыс мезгілі өте ауыр болып,адамдар 
аштыққа ұшырағандықтан губернатор Уильям 
Брэдфорд қол астындағылардың көңіл-күйін 
көтеру үшін «Алғыс айту» күнін белгілейді. 
Айналадағы басқа көршілер де бұл дәстүрді 
жылы қабылдап, осылайша олар қаһарлы қысты 
аман-есен өткереді.

Кейіннен,1789 жылы Джордж Вашингтон 
Рахмет айту күнін «Ұлттық мереке» деп 
жариялайды.Бұл күні барлық отбасы міндетті 
түрде дастарқан басына жиналып,туыстарына 
жақсылық жасауға асығады, жақындарын 
қуанту үшін түрлі тосын сыйлар да ойлап 
табады . Қ аладағы  м етроларда ерекш е 
үстелдер орнатылып,адамдар ақша,азық- 
түліктерін қайырымдылыққа әкеліп қояды. XVII 
ғасырдан келе жатқан әр түрлі киімдерді киген 
тұрғындар шеруге шығып,думанды кештер 
ұйымдастырады.

Біздің елімізде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Э.Назарбаев 2016 жылдың 14 
қаңтарында өз жарлығымен жаңа мерекенің 
енетінін жариялады. Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының XXII сессиясында Елбасы 
осынау мейрамды Қазақстанда жыл сайын 
атап отыруды ұсыныс етті. Сөйтіп 1 наурыз 
«А лғы с айту» күні Қазақстан халы қтар 
Ассамблеясының құрылған күнімен тұспа-тұс 
келді. Бүгінде елімізде бұл күн өз нәтижесін 
көрсетуде. «Әлеуметтік педагогика және өзін- 
өзі тану мамандығы»СПМ-21 топ студенттері 
өз белсенділіктерімен «Алғыс айту» күніне 
арналған қабырға газетін безендіріп, тақырыптық 
сабақта алғыс айтудың маңыздылығы жөнінде 
өз ойларын ортаға салып, ойын-тренингтер 
арқылы бір - біріне жақсы тілектер айтып, өз 
ризашылықтарын білдірді.

Алғыс айта білу әр адамның парызы. Ең 
бастысы - алғыс әр адамда адамгершілік, 
қайырымдылық, мейір ім діл ік, сыйластық 
тәрізді қасиеттердің қалыптасуына жол ашып, 
мейірімділікке жетелейді.

Ақгул АЛИЕВА,
педагогика факультеті, әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану мамандығы, 2-курс 
СПМ-21тобының студенті

«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» демекші, мектепті аяқтаған соң , 
үкілі үмітіміз бізді Орал қаласына әкелді. Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда, Байқоңыр және 
өз облысымыздың әр қилы аудандарынан жиналып келіп, білім нәрімен сусындауға Ақ 
Жайықтың төріндегі, Махамбет баба атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері атандық.Үйден жырақтап, өзге қаладағы өзге жандардан жылулық іздеген бала 
көңіліміз құлазып жүргенде, Ақмарал апайдай ұстаздың мейіріміне бөлендік.Университетке 
келген күннен бастап, бар назарын бізге салып, күн-түн демей хабарласып, жағдайымызды 
сұрап, жатақханамызға дейін келіп, хал жағдайымызды үнемі сұрайтын Ақмарал апайдай 
анамыздың қамқорлығы не деген пәк десеңізші...

16 құлынын қанатының астына алып, тәрбие мен білімді санамызға сіңіріп, өмірде 
өз орнымызды табуға ниеттес, тілектес анамыздай болған кураторымыздың 10 ұлы, 6 
қызы бар. Олардың әрбіреуі ерекше қасиеттерге ие. Алғашқы күннен бастап топқа басшы 
болып, староста қызметін ала білген Секер бәріне жанашыр, адал дос болып келеді.Топ 
үнемі Секермен мақтанып отырады.Олай дейтінім, Секер - факультетіміздің белсенді 
студенті,еңбекқорлығымен көзге түсіп, аппақ ниетімен, пәк көңілімен топты бастап жүретін 
жанашырымыз.Сабағын тыңғылықты орындап, уақытты ұқыпты пайдаланады. Оқу үлгерімі 
өте жақсы.Мамандық игеруге деген қызығушылығы өте жоғары дәрежеде.

Университет қабыргасинан 
БІФ УЗІҚСЫФ
Топ студенттері ақындықтан да құр алақан 

емес. Қолдары қалт еткенде кураторымыз 
Ақмарал Қонысқызы мен топтың әр мүшесіне 
арнау өлеңдерін де шығарған болатын, солардан 
үзінді келтірсек:

Студенттердің арманы аппақ нұрдай,
Бар тілегі қашанда жақұттардай.
Сол жақұттың ордасына ие болған, 
А қм ар ал  Қо н ы сқы зы  -  то п ты ң  б и ік  

қорғаныңдай.

Иваға:
Сабағын да меңгерген,
Жақсы оқуды жөн көрген.
Ата-анасы Иваға,
Әдемі есім тең көрген.

Асланға:
Әрдайым сабаққа келетұғын,
Үнемі көңілді боп жүретұғын.
Тобымыздың қарапайым жігіті ғой, 
Барлығымыз арқа сүйеп сенетұғын.

Аңсарға:
Еңсесін биік ұстап тік көтерген,
Біздің Аңсар тобымызға сай келген 
Сабаққа келсе болды бұл студент 
Мақтар ем апайларға егер де мен.

Шынарға:
Форттан келген Шынардың,

Облысы оның Маңғыстау. 
Келің, кетің дегені 
Естіледі қызықтау.

Аянға:
Сабақтан еш қалмайтын,

Аян дейтін жігіт бұл.
Үнемі бестік алғанда,
Ол көңілден шығып жүр.

Елебекке:
Салмаймын деп суретті , 
Қырсығатын бар бізде.
Салса егер суретті,
Қатырар Елебек өзі де.

Наркенге:
«Не ма? », « азанда» дегенді, 
Есітіп жүрміз әлі де. 
Қалмаймын деп Оралда, 
Айтады ол бәріне.
Жігіттердің тарланы, 
Қыздардың ол арманы.
Ал сабаққа келгенде,
Күтіп қалар қалғаны.

Алтынбекке:
Сабаққа мүлдем келмейтін, 
Алтынбек деген жігіт бар. 
Сабақты дұрыс оқыса, 
Әжептәуір ойы бар.

Секерге:
Группаның жүрегі,
Әркез шауып жүреді.
Секер біздің бәріне,
Өзі үлгерер үнемі.

Ергенге:
Көзінде оты жанған нұрлы адам, 
Көргенде группа онымен ажарланған. 
Группаны құрметтеп келеді ол,
Ерген біздің жүзі жарқын қызық адам.

Елдосқа:
Елдос біздің бір айтса,
Айтқанынан қайтпайтын.
Әрқашанда иә, иә деп,
Жоқ деп жауап айтпайтын.

Арайлымға:
Не зат деп айтпаңдар дейді,
Аралдың қызы Арайлым.
Ренжідім деп айтса да,
Ашуы тез тарайтын.

Әділетке:
Сабақты оқи бастады,
Жүрісті артқа тастады.
Әділет біздің көңілді,
Кекілі қысқа шаштары.

Гаухарға:
Даусы ұяң әдемі.

Құлпырған әсем әлемі 
Гаухар жиі сабаққа 
Келіп жүрер үнемі.

Акнурға:
Билейді әсем айнала,
Көркіне ақылы сай ғана.
Ақнұр біздің әдемі 
Сөйлейді өзі жай ғана.

Арманға:
XXI ғасырдың болашағы,
Келешекке сендей жас жол ашады, 
Экономикаға өз үлесін қосатын 
Мемлекеттік қызметкер ол болады.

Міне, менің тобым -  ең асыл жандардан 
құралған топ.16 тілек тоғысқан топ, 16 арман 
орындалған топ, 16 маман дайындалар топ. 
Ең бастысы, он алтысы бір-бірінен ажырамас, 
қадір-құрметті қасиет санайтын бауырмал топ. 
Үш жыл ішінде бір-бірімізге бауыр басып қалдық.

Өмірдің азды-көпті сынап қалар тұстары көп 
екен.Сол уақыттарда қасыңнан табылар, қол 
үшін созып, демеу көрсетер тобыңның барына 
риза боласың.

Секер КУШКИНОВА,
тарих, экономика және құқық факультеті, 

мемлекеттік және жергілікті басқару 
мамандығының 3-курс студенті
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Қуқықтық пэндер кафедрасының 
қалыптасуы мен дамуы

14 наурыз -
Қазаңстанныц Батыс аймағына тэн көрісу күні

Көрісу (М аң ғы стау ө ң ір ін д е А м ал  м ерекесі деп атал ады ) - Қ азақстан н ы ң  Б аты с өңір і ж әне Ресеймен  
ш ектесетін  ай м ақтар д а сақтал ған  көне д әстүр . Осы м ейрам ны ң ш ы ғу тө р кін і туралы  М .Ө тем ісов аты ндағы  
Б аты с  Қ а з а қ с т а н  м е м л е к е т т ік  у н и в е р с и т е т ін ің  д о ц е н т і, т а р и х  ғы л ы м д а р ы н ы ң  ка н д и д а ты  Ж а ң а б е к  
Ж ақсы ғал и ев  бы лайш а әңгім елеп  берді.

Кафедраның негізі тарих және құқық факультетінде « Құқықтану» 
мамандығының ашылуымен байланысты 1997 жылы қаланды.

1999 жылдан бастап құқықтық пәндер кафедрасы қайта 
құрылып, мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасы(меңгерушісі -  
т.ғ.к, доцент Ә.С.Тасмағамбетов) және арнаулы құқықтық пәндер ка
федрасы (меңгерушісі -  доцент Б.З.Шалтаев) ретінде екіге бөлінді.

2003 жылы мем лекеттік-құқы қты қ пәндер кафедрасы 
«Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы» атауына 
ие болды, арнаулы құқықтық пәндер кафедрасынан Азаматтық 
құқық және іс жүргізу кафедрасы (меңгерушісі -  з.ғ.к, аға оқытушы 
Жанабилов) мен Қылмыстық құқық және іс жүргізу кафедрасы 
(меңгерушісі -  аға оқытушы П.М.Мусин) бөлініп шықты.

2005 жылдан бастап мамандықтың қажеттіліктеріне байла
нысты мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасы өз 
атауын қайта өзгертіп, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы 
және конституциялық құқық кафедрасының меңгерушісі -  т.ғ.к. 
Р.С.Мажитов болды.

2008 жылы ҚР Білім және Ғылым министрлігің ұсынысы не- 
гізінде барлық үш кафедра біріктірілді және 2008 жылдың маусы- 
мынан бастап біріктірілген заң пәндері кафедрасының меңгерушісі
-  з.ғ.к, аға оқытушы С.К. Есетова тағайындалса, 2010 жылдың 
қаңтар айынан күні бүгінге дейін аталмыш қызметті т.ғ.к., доцент 
Л.С.Серикова атқаруда. Қазіргі таңда кафедра «Құқықтық пәндер» 
кафедрасы деп аталады.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ- 
ситетінде құқықтанумамандығының негізі қаланған 1998 жылдан 
бастап 3000-нан астам түлек бітірген. Олардың көпшілігі маман- 
дығы бойынша қызметке орналасқан. Бітіруші түлектерінің қызмет 
аясы мемлекеттік және коммерциялық құрылымдардағы, құқық 
қорғау органдарындағы лауазымдарды қамтиды.

Каф едрада ғы л ы м и -ә д істе м е л ік  кеңес, тәрбие жұ- 
мысы, «Криминалист» ғылыми үйірмесі, Заң клиникасы, 
Криминалистикалық кабинет жұмыс істейді. Кафедра оқу жылы 
басында университет әкімшілігінің келісуімен бекітілген жоспар 
бойынша жұмыс атқарады.

Кафедраның материалдық-техникалық базасы мынадай 
құрылымдық элементтерден тұрады:

Кафедра жанында «Криминалистика» оқу кабинеті қызмет 
етеді. Оқу кабинетінің қорында компьютер, криминалистикалық 
чемодан, теледидар, бейнемагнитофон, сабақ жүргізу үшін қолда- 
нылатын (Криминалистика және қылмыстық іс жүргізу бойынша) 
арнаулы оқу фильмдерінің видеотекасы, көрнекілік кестелер және 
сызбанұсқалар (Криминалистикалық альбомдар, оқу қылмыстық 
істер, адамның сырт келбетінің сипаттамасы және т.б.) бар.

Сот мәжілісінің оқу залы сот процестері ойындарын өткізуге 
арналған қажетті атрибуттармен (судьяның мантиясы, арнаулы 
формалар және т.б.) жабдықталған.

«Қылмыстық іс жүргізу» кабинеті құрылу сатысында. 
Аудиториялық қордың босауына байланысты оны «Қылмыстық 
құқық және іс жүргізу» оқу-әдістемелік кабинетіне айналдыру 
жоспарлануда. Онда оқу үрдісінде қолданылатын көрнекі стенд- 
тер бар.

Кафедра мынадай бағыттар бойынша мамандықтарды 
даярлайды: 5В030100 -  «Құқықтану», 5В011500 -  «Құқық және 
экономика негіздері».

Кафедрада студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстарына үлкен 
мән беріледі. Оқытушылардың жетекшілігімен заңгер студенттер 
Астана қаласындағы Қазақ гуманитарлық заң университеті мен 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі және бақа 
да ЖОО арасындағы ғылыми конференцияларға қатынасады. 
Кафедрада студенттердің кәсіби-өндірістік машықтануы оң 
жолға қойылған. Жоғары курс студенттері облысымыздың құқық 
қорғау органдарында (прокуратура, ішкі істер департаменті, сот 
органдары т.б.) өндірістік сараман кезінде өздерінің теориялық 
білімдерін тәжірибемен ұштастырады. Кәсіби сараман жетекшілері 
кафедраның тәжірибелі ұстаздары, құқық қорғау органдарының 
мамандары болып табылады.

Кафедраның заң клиникасы 2004 жылы Американдық заң- 
герлер ассоциациясының гранты негізінде құрылды. Клиниканың 
негізгі мақсаты - студенттердің болашақта сапалы білімді, тәжіри- 
белі маман болып шығуына ықпал жасау, олардың бойында заңгер 
мамандығына тән қасиеттерді қалыптастыру. Заң клиникасының 
мүшелері -  болашақ адвокаттар, заң кеңесшілері. Студенттер заң 
клиникасында кафедраның тәжірибелі ұстаздарының жетекшілі- 
гімен заң кеңестерін береді, адвокатура, қылмыстық және азамат- 
тық іс жүргізу пәндерінен білімдерін тереңдетеді. Сонымен қатар 
кафедраның заң клиникасы әлеуметтік жағдайы төмен тұрғын 
халыққа және студенттерге заң көмегін тегін көрсетеді.

Кафедрадағы криминалистика кабинеті бүгінгі заманның тала- 
бына сай жарақталған және оқу-әдістемелік талаптарға сай келеді. 
Кабинетте соңғы моделдегі криминалистика чемоданы, бейнека- 
мера, фото құрал-жабдықтары, криминалистикалық альбомдар, 
оқу қылмыстық істер, адамның сырт келбетінің сипаттамасы және 
т.б. бар. Криминалистика пәні оқытушыларының жетекшілігімен 
кафедрада «Криминалист» үйірмесі жұмыс жасайды. Үйірме мү- 
шелері -  болашақ криминалист-сарапшы мамандығының иелері. 
Олар үйірме жұмысы кезінде негізгі криминалистика мен тергеудің 
әдіс-тәсілдеріне, криминалистің құрал-жабдықтарын меңгеруді 
үйренеді. Үйірме мүшелерінің қатынасуымен бүгінде кафедрада 
криминалистика мен тергеудің әдіс-тәсілдері бойынша (тінту, 
жауап алу, оқиға болған жерді қарау, ұрлықты тергеу т.б.) оқу-бей- 
нефильмдері түсірілді.

Сот мәжілісінің оқу залы және сот процестері ойындарын өт- 
кізуге арналған қажетті атрибуттар (судьяның мантиясы, арнаулы 
формалар және т.б.). Онда оқу үрдісінде қолданылатын көрнекі 
стендтер бар.

Кафедрада академиялық ұтқырлық бағдарламасы жақсы жолға 
қойылған. Бүгінде кафедра мен Ресей Федерациясының Саратов 
мемлекеттік заң академиясы, Орынбор мемлекеттік универси- 
тетімен арасында тығыз байланыс орнады.

Кафедраның оқытушылары елімізде құрылып жатқан құқықтық 
мемлекетімізге сапалы заңгер мамандарын дайындау үшін еңбек 
етуде және «Болашаққа -  сапалы заң білімімен»ұранын берік 
ұстануда.

Л.С.СЕРИКОВА,
құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к.

Ғалымның айтуынша, бұл - қазақ халқының өскелең ұрпақты 
ізеттілік пен мейірімділікке, ауызбіршілік пен кішіпейілділікке, 
татулық пен бауырмалдыққа бастайтын ерекше үрдістерінің 
бірі. Көрісу қашан және қалай пайда болды? Неліктен бұл 
дәстүр Қазақстанның өзге өңірлерінде кездеспейді? Аталмыш 
ғұрыптың түп-төркіні қандай жағдайлардан туындауы мүмкін? 
Әзірше Отан тарихы ғылымында мұның ғылыми тұрғыда 
тұжырымдалған нақты жауабы жоқ. Бірақ әр түрлі болжамдар 
мен жорамалдар бар. Археолог-ғалым Андрей Астафьев 
бұл дәстүрді ғылыми тұрғыдан түсіндіріп беруге тырысты. 
Ол Маңғыстау өлкесінің тарихын ұзақ уақыт бойы зерттей 
отырып, Амал мерекесінің тамыры моңғол мен тувалық 
халықтарда жатыр деген қорытындыға келді. Адай руының 
аңыздары бойынша адамдар Үстірт аймағы мен Маңғыстау 
түбегіне шығыстан келген. Бәлкім, осы жерден өздерімен 
бірге күнтізбелік жүйесін алып келген. Моңғолдар күнтізбесіне 
сәйкес бір аптада тоғыз күн болған еді. Ал күнтізбенің өзі 22 
желтоқсаннан басталады. Күнтізбедегі төрт маусым (көктем- 
жаз-күз-қыс) тоғыз күннен тұратын кезеңдерге бөлінген. Қысқы 
күн тоқырауы кезеңінен Жаңа жыл басталып, содан бері күн 
ұзақтығы созылады. Ал 23 желтоқсан-14 наурыз аралығындағы 
уақыт - қысқы осындай тоғыз аптадан тұратын кезең. 14 наурыз 
күні көктем келіп, жапырақтар бүршік түрінде болып, көкек 
ән салып тұрған. Көктемнің тоғызыншы күні күн мен түннің 
теңесу күні тойланады. Қолда бар кейбір там-тұм деректер 14 
наурыз Қазақстанның өзге өңірлерінде де Ұлыстың ұлы күні 
ретінде аталғандай әсер береді. Этнограф Серік Ерғали: «Шын 
мәнінде халқымыз Наурыз айының алғашқы (ескіше - 1 наурыз 
қазіргі 14-не сәйкес) күнінен бастап, Наурыз мерекесін бір ай 
бойы мейрамдаған. Қазақтың ғұлама ғалымы - Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы өзінің жазбасында 8 күндік наурыздама өтетінін 
жазады. Ол ескіше:1 -8 наурыз, қазіргі күнтізбеде 14-21 наурыз 
аралығы», - деп жазады.

Ал кемеңгер ақын Шәкәрімнің ұлы Ахаттың жазбаларында: 
«14 март - ескіше 1 март. Әкей айтты: бүгін ескіше 1 март 
қазақша Жаңа жыл Ұлыстың ұлы күні. Жаңа жылдың бұрынғы 
аты - Наурыз, бұл парсы тілінде жаңа күн» дегенді білдіреді. 
Жаңа жыл басының ¥лыс екеніне мынадай дәлел бар «¥лыс 
күні қазан толса, ол жылы ақ мол болады. Үлкен кісіден бата 
алса, сонда олжалы жол болар деген», делінген.

Кеңес ө к ім е т ін ің  Х алком  кеңес і 1918 ж ы лды ң 24 
қаңтарында «Батыс Еуропа күнтізбесінің Кеңес өкіметіне

Қашанда ел ім із қонақжайлы лы ғы мен, ақкөңіл  асыл 
жандылығымен, алғысын шексіз білдірер бауырмалдығымен 
ерекше. Қазақ халқы өзім деп емес, өзгенің қамын жасап, сол 
жанның алғысына бөленгенді биік тұтып, әр қонағына төрінен орын 
тауып, ақ дастарханын жинамай кең пейілді бола білген ел. Иә, бұл 
сонау халқымыздан бүгінгі күнге дейін біртұтас, зайырлы мемлекет 
болсақ та бойымызға қанмен бірге сіңген, тұла бойымыздан 
ажырамас, ұмытылмас рухани қазынамыз.

Бүгінде 1 наурыз -  тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 
қолдауымен 2016 жылы 14 қаңтарда құрылған Ассамблеяның 
өтуіне байланысты осы күнді елімізде Алғыс айту күні деп 
жариялап, № 173 Жарлыққа қол қойған болатын. Бұл жарлық 
шығуына аздаған уақыттар болса да сол күннен бері елімізде, 
облыс, аудан, ауыл деңгейлерінде, әр түрлі мектептерде, түрлі 
мекемелер мен жоғарғы оқу орындарында аталып өтілуде. 
Осындай атаулы мереке талай -талай шәкірттерді тәрбиелеп, 
ұясынан ұшырған, облыс, республика деңгейінде танылып, өзіндік 
абыройын жоғары деңгейде көрсетіп келе жатқан білім ордамыз -  
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде де өткізілді.

Университетімізде атаулы шара өте жоғарғы дәрежеде 
тойланып, көптеген оқытушылар мен студенттердің көзайымына 
айналды. Сондай шара Тарих, экономика және құқық факультетінде 
өткен 1 наурыз - Алғыс айту күніне орай «Алғыс -  сөздің асылы» 
атты презентациялар мен бейнероликтер байқауы түрінде өткен 
шара болатын. Бұл шараға студенттер өте жоғарғы деңгейде 
атсалысты. Эр топтан келген білім алушылар әділқазыларды 
өздерінше таңғалдырып, тіпті бірінен бірі асып түсе білді. Байқау 
тарих, экономика және құқық факультетінің оқытушысы, магистр 
Гулфия Юсуповнаның бастауымен іске асты. Шараның басты 
мақсаты -  студенттер арасында достық лебізін қалыптастыра

енгізілуі» туралы декретін 
қолданысқа енгізді. Бұл 
кезд е  е к і к ү н т із б е н ің  
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  13 
күнге  ж еткен  ед і. Ескі 
күнтізбені 1918 жылдың 31 
қаңтарында жауып, келесі 
күнді 14 ақпаннан бастап 
санады. Сайып келгенде, 
к ө р іс у  к ү н ін ің  та р и х  
сахнасына қай уақытта 
к ө т е р іл г е н і  т у р а л ы  
тарихш ы лар арасы нда 
ортақ пікір жоқ. Сондықтан 
оны ң шығу тө р к ін і әлі 
де ж а н -ж а қты , е гж ей - 
те гж е йл і зерттеул ерд і 
қ а ж е т  е т е д і.  К е й б ір  
аталмыш дәстүрдің пайда болуын өңіріміздің географиялық 
ерекшелігімізден іздейді. Тарқатып айтсақ, Батыс Қазақстан 
аймағында өмір сүрген ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы 
негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандығын 
алға тартады. Мәселен, қар еріп, жер жіби бастағанда, шеті мен 
шегі жоқ сайын далада тарыдай шашылған халық туған-туысын, 
жақын-жуығын іздеп, бір-бірімен сағына көрісетін болған.

Айта кетейін, 14 наурыз күні жасы кіш ілер қала мен 
ауылдарда ақсақалдар мен ақ жаулықты әжелерге барып, қос 
қолын беріп, көріседі. Бұл күні жасы үлкендер кішілерді күтіп, 
келгендерге «Бір жасыңмен! Жас қайырлы болсын, өмір жасың 
ұзақ болсын!» деп ерекше мейіріммен батасын береді. Осы 
күні әр үйде дастархан жайылып, ұлттық тағамдар қойылып, 
адамдар бір-бірімен құшақ жая амандасып, есендік сұрасады. 
Көңілде өкпе-реніштері болса, кешіреді. Татулыққа бастайтын 
бұл жол ислам қағидаттарына да өте жақын. Көрісу мерекесі 
Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында және Ақтөбенің кейбір 
аудандарында, Ресейдің көршілес Астрахан, Саратов, Орынбор 
өңірлерінде, Қарақалпақстанда аталып өтіледі. Маңғыстауда 
Амал мерекесі 14 наурыз күні басталып, жалғаса береді. Соңғы 
жылдары Қазақстанда мейрам аясы кеңейіп келеді.

Есенов ЖАЛҒАС,
юр-11 тобы, құқықтану мамандыгының 1-курс студенті

отырып, «Алғыс айту да- өнер» демекші, үнемі бір-біріне өзіндік 
ризашылықтарын, алғыстарын білдіріп жүруді, бойларына 
мейірімділік пен кішіпейілділік құндылықтарын сақтай отырып, 
тәрбиелік ой қалдыру. Шара барысында осы мерейтойға жасалған 
бейнероликтер таныстырылып, тың идеялар мен жақсы пікірлер 
қалыптасты. Байқауға 8 топ студенттері белсене ат салысты. Эр топ
тан презентация, сондай-ақ бейнеролик қаралып сарапталынды. 
Бізді қызықтырғаны студенттердің өзіндік қиялдары, жасаған 
еңбектері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Шара соңында әділ-қазылар 
кеш жеңімпаздарын аңықтады. Нәтижесінде, бірінші орын -  Ист-
11 (тарих мамандығы), екінші орын -  Юр-13 (құқық мамандығы), 
үшінші орын -  Юр-11 (құқық мамандығы) тобына беріліп, басқа да 
топ студенттері Алғыс хатпен марапатталды, студенттерге арнайы 
сыйлықтар табыс етілді. Кеш соңында қатысқан оқытушылар өзіндік 
алғыстарын білдіріп, сөз сөйледі. Студенттер оқытушылармен бірге 
естелік суретке түсіп, өзіндік алғыстарын жеткізіп,керемет көңіл 
күймен тарқады.

«Ел алғысын алсаң, елеулісі боларсың» демекші, менің 
түйген ойым: Алғыс айту -  бұл басын кішірету емес, бұл ұлық 
жасау. «Жылы жылы сөйлесең, жылан інінен шығады»-дейді. 
Әр кез бір-бірімізге шырайлы жылы сөздер айтып, алғысы- 
мызды білдіріп жүрсек, қандай ғанибет! Ертеңгі өмір- бүгінгі 
күннің бастауы. Әр күнімізді қадірлей тұтып жанұямызды, 
аяулы анамыз бен ардақты әкемізді, мерейлі ұстаздарымызды, 
әлеуметтік ортада жетелейтін достарымызды ризашылыққа 
бөлей отырып, оларға алғыс білдіру сіз бен біздің парызымыз.

Айеркем БАЙТУРСЫНОВА,
тарих, экономика және құқық факультетінің 

Ист-21тобының студенті

АЁҒЫС - СВЗАІҢ АСЫЁЫ



№3 (929) 31 наурыз 2017 жыл

J

К ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОСТИ ГОТОВЫ
Стало еж егодной  традиц ией  получение  П ослания 

П резидента народу Казахстана. Вот и в этом году мы 
удостоились чести ознакомиться с Посланием на 2017 год. В 
этом году Президент страны обратил пристальное внимание 
развитию экономики, малого и среднего бизнеса -  основного 
источника роста благосостояния каждого успешного и активного 
человека, а значит, народа в целом.

Ключевым тезисом Послания стало сокращение присутствия 
государства в бизнес-секторе. Третья модернизация тем вре
менем, уже запущена с помощью социально-экономических 
реформ. Сейчас мы наблюдаем большие изменения в между
народных отношениях. И чтобы суметь сохранить стабильность, 
такие изменения очень своевременны. Они глубоко продуманы 
и являются ответом на глобальные вызовы современности. 
Важным месседжем Послания Президента Назарбаева 
является решение социальных вопросов. Послание обращает 
особое внимание на вопросы образования. Это важный сигнал 
к развитию этой сферы.

Педагогические кадры, подготовкой которых занимается 
и наш вуз, должны быть не просто специалистами. Именно на 
них будет возложена ответственность воспитания поколения 
экономически грамотных, владеющих как минимум тремя 
языками молодых успешных граждан. При этом было понятно, 
что Глава государства четко фиксирует проблему на уровнях 
преподавания в городских и сельских школах. А это в свою 
очередь повышает ответственность нас, преподавателей вуза.

Задачи, поставленные Президентом Н. Назарбаевым в 
своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность», являются 
ответами на эти вызовы. Полностью поддерживая намеченный 
курс в Послании Президента, считаю, что реализация пяти 
приоритетов, озвученных Президентом в Послании, позволит 
нашей стране войти в число 30 развитых стран мира.

Л.В.ДЕМЧЕНКО,
заведующая кафедрой физвоспитания

2016 жылғы
14 қаңтарда 

Қазақстан республи- 
касының Президенті 

Н.Э.Назарбаев 
Қазақстан халқы  

Ассамблеясының  
құрылған күні 1 

Наурызды еліміз- 
де Алғы с айту күні 

деп жариялап, № 173
Ж арлыққа қол қойған 
болатын. Осы жылы  

Қазақстан халқы  
тұңғы ш  рет Алғыс 

айту күнін атап өтті.

Президент Алғыс айту 
күні туралы : «Қазақстан 
х а л қ ы  а с с а м б л е я с ы  
құрылған күн -  1 наурызды 
ж ы л  с а й ы н  б а р л ы қ
этностардың бір-біріне мейірбандық танытып, ол адамдарды 
өз туғанындай қабылдаған қазақтарға алғыс айту күні ретінде 
атап өту әділетті болар еді. Бұл күн бізді бұрынғыдан да 
гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн мейірімділ іктің , бүкіл 
қазақстандықтардың бір біріне деген достығы мен махаббатының 
жарқын мерекесі бола алар еді», -  деген болатын.

Алғыс айту күні -  қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік 
ынтымақты және өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл күн 
қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени 
саналуандығымыздың жарқын күні.

А л ғы с  ай ту  күн ін  д ә с тү р ге  ай н а л д ы р ы п , ө з ін д ік  
ерекшеліктерін айқындау мақсатында М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі мамандығының 2-курс студенттері 
(Пимно-2,Пимно/п-23 ) топ кураторы Бағдат Жолдыбайқызымен 
бірге «Жақсы тілек -  жылы жүрек»тақырыбында мерекелік 
шара өткізді. Шараны Пимно/п-23 студенттері Есмағұл Мадина 
және Ғалиақпар Айза екі тілде жүргізіп, Ризашылық күнінде 
Қазақстанды қазіргі таңда дүние дидарындағы ең мықты 
мемлекеттер танитындай, мойындайтындай деңгейге жеткізген 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевқа алғыстарын өлең жолдарымен 
білдірді.Топ кураторы Бағдат Ж олдыбайқызы Алғыс айту 
күнінің маңызын түсіндіріп, өзіндік дәстүрін қалыптастыруды 
ерекше атап кетті. Топ студенттері еліне,анасына, әкесіне, 
әжесіне, атасына, ұстазына, досына,өмірге өз алғыстарын 
өлең-ш умақтары мен жеткізд і. Келесі сәтте екі топ екіге 
бөлініп,бірінші топ қарттар үйіне барып қайырымды іс жасау 
сәтін сахналаса, екінші топ мұғалімнің және сыныптастардың 
қыз баланы туған күнімен құттықтау сәтін сахналады. Пимно-21 
тобының студенті Утебаева Жанель тренинг ұйымдастырып, 
студенттерм ен топты қ жұмы стар ұйы мдасты рды . Шара 
соңында «Әрқашан күн сөнбесін» әні орындалды.Мерекелік 
шара Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен қорытындыланды- «Дүниеде 
тәуелсіз қазақ елі бар.Әлемде егемен Қазақстан бар. Оның көп

ұлтты, тату, ынтымақшыл халқы бар.Қуаттты экономикасы, 
сенімді саяси жүйесі бар.Ең бастысы, бүгіннен нұрлы,бүгіннен 
кемел болашағы бар»

Ж анаргүл ҚЫДЫРҒАЛИЕВА,
Пимно/п-23 топ студенті

УНИВЕРСИАДА 
ЖАСТАРЫ

Қаңтарды ң 27 мен ақпанны ң 12-сі аралы ғы нда  
халы қаралы қ деңгейд е республикам ы зда Қысқы  
универсиада шаралары болып өтті. Бұл әлемдік додаға 
орай спорттық шаралар жоғары оқу орнының студенттері 
арасында да оздырылды.

Бұған біздің университет жастары Универсиаданы қолдау 
мақсатында жоғары оқу орындары арасында өткізілген 
ойындарға белсене қатысып, І орынды еншіледі.Спортшы 
жастарымыз әлем алдында көк байрағымызды желбірете 
берсін! 13-17 ақпан аралығында Волейболдан әйелдер 
командалары арасында өткен Батыс Қазақстан облысының 
қысқы чемпионатында 2- орынды факультетіміздің студенті 
Жайымқұлова Ақнұр жеңіп алды. Дипломды Батыс Қазақстан 
облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Д.Есенғалиева табыстады.

Надира САҚТАПОВА,
3-курс студенті

М и ң  а л г и с

Тіршілікті мынау жаратқан, 
Аллама әуелі мың алғыс!
Ақ сүт берген, толғатқан 
Анама шексіз мың алғыс!

Қорған болған, аялап 
Әкеме айтамын мың алғыс! 
Қолдаған, сүйген, жұбатқан 

Бауырларыма туған мың алғыс! 
Қуанған, бірге мұңдасқан, 
Жан досыма мың алғыс!

Нәрімен білім сіңірген 
Ұстаздарыма мың алғыс! 
Шындаған, елге танытқан 

Халқыма туған мың алғыс!
Салт-санасын сіңірген, 

Қазаққа дархан мың алғыс!
Сезімі үшін жылытқан 

Сол жанға айтам мың алғыс!
Әр күнім үшін кешірген 

Барша әлем саған мың алғыс!

\ .

\
Наргиз ИСКАЛИЕВА ,

ПП-11 тобының студенті

Н а м  е с т ь ,  з а  ч т о  б ы т ь

БЛАГОДАРНЫМИ

Благодарность. Это не только слова, вроде «спасибо». 
Благодарность проявляется в наших поступках, благород
ных делах.

Уважаемые преподаватели, примите слова искренней 
благодарности за Ваш высокий профессионализм, ком
петентность, педагогический талант и преданность сво
ему благородному делу в течение многих лет. Выражаем 
искреннюю признательность за Вашу ответственность, 
доброжелательность, энтузиазм и индивидуальный подход 
к каждому студенту.

Благодаря Вашему педагогическому таланту и чуткому 
отношению к каждому из студентов мы получаем прочные 
знания, можем раскрыть свои способности и таланты.

Мы благодарны вам за Ваше трудолюбие, терпение, 
готовность оказать всяческую поддержку.

А именно хотим выразить благодарность: Светлане 
Ф еликсовне Баю канской, Гульбарам Тлеккабы ловне 
Ж алекеновой , Галине И вановне Ф единой, Наталье 
А лександровне  А л м агам бетовой , Л яззат Тураровне 
Дауловой, Морозовой Людмиле Владимировне, Шайхиеву 
Турару Тулегеновичу, Эльмире Кайрлиевне Абдираимовой.

Мы очень рады что поступили именно в этот университет. 
Выражаем свою благодарность ректору университета Асхату 
Салимовичу Имангалиеву за то, что создаются все условия 
для нашего обучения.

Благодарим декана педагогического факультета Гулжан 
Алгазиевну Ергалиеву, заведующую кафедрой педагогики и 
психологии Шынар Толегеновну Габдрахманову.

Благодарим нашего куратора Ирину Николаеву Золотых 
за вклад в развитие наших способностей, внимание и заботу.

Также выражаем огромную благодарность всему техни
ческому персоналу, нашим поварам и охране за ваш нелегкий 
труд в создании уютной обстановки.

Студенты группы  ПиП-12
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ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ - ЖАСТАРҒА ЖІГЕР
15 наурыз күні физика-математика факультетінде Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «ҚазақстанныңҮшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауына арналған «Елбасы жолдауы-жастарға жігер» 
тақырыбында дөңгелек үстел оздырылды.

Дөңгелек үстелге А .Б.Медешова бастаған факультет 
ұжымы, тәрбие бөлімінің жетекшісі А.С.Жақсығалиева және 
студенттер қатысты. Дөңгелек үстел барысында Жолдаудың 
үшінші жаңғыру деп аталуының себебі неде? Бірінші және 
екінші Жолдауға нені жатқызуға болады. Үшінші жаңғырудың 
қажеттілігі қандай? Қазақстанның үшінші жаңғыруының негізгі 
қағидалары не? деген сұрақтар талқыланып, нақты жауаптар 
мен пікір алмасулар орын алды. Сонымен қатар 30 озық 
елдің қатарына қарай тұрақты түрде ілгерілеуге лайықталған 
негізгі бес басымдық қарастырылды. Жолдауды талқылауда 
факультет студенттері: Сапарова Динара, Мейрхан Азиза,

Тажкуранов Мейірбек, Бақтыгерейқызы Аселхан, Турлыбаев 
Ержан, Абатов Ханәбіл, Турсунгалиев Нурсултан өздерінің 
жан-жақтылығымен, ой ұшқырлықтарымен, шебер сөйлеу 
қабілеттерімен көзге түсті.

Дөңгелек үстел нәтижесі әр адамға салмақты да пайдалы 
ой салғаны анық. Бұл Жолдаудың астарында сіз бен біздің, 
біздің болашақ ұрпақтарымыздың алдағы қүні ешкімнен кем 
болмай сапалы білім алып, ел өркендеуіне орасан үлес қосуына 
жағдай жасау жатыр. Сол себепті «Қазақстанды кейінгі ұрпақ 
үшін бұдан да өсіп-өркендеген елге айналдырамыз» - деген 
Елбасы сеніміне жұмыла атсалысайық!

«АЛҒЫС АЙТУ» КҮНІ
Биыл екінші жыл елімізде 1 наурыз «Алғыс айту» 

күні дәстүрлі түрде жалғасын тауып отыр. Осыған 
орай физика-математика факультеті студенттерінің  
ұйымдастыруымен студенттер бойына қазақ халқының 
салт-дәстүрін дарытуды дәріптеу мақсатында «Тәрбие 
көзі-салт-дәстүр» атты сайыс болып өтті.

Бәсекелестік болмай даму да болмайтынын ұққан 
факультет студенттері белсене ат салысты. Эр топ ойын- 
шылары қазақ халқының байырғы салт-дәстүрімен өздерін 
таныстырып, музыкалық аспаптарда да ойнай білді.

мереК
Көктем келді! Көктеммен бірге 

көңілге көктем шуағындай сезім мен 
нұр құйып, 8 Наурыз Халықаралық 
әйелдер мерекесі де келіп жетті.
Осынау көркем мерекенің қай кезде де 
орны бөлек. Олай болатыны, аналарға 
ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек 
емес. Олар - өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр 
отбасының алтын діңгегі. Көктемнің осынау 
айтулы мейрамында физика-математика 
ф а ку л ь те т ін ің  с т у д е н т т е р і ы сты қ 
жүректерінен шыққан нұрлы сөздерін 
аяулы ұстаздары на, студенттер  
қауымына концерттік бағдарлама 
а р қы л ы  ж е т к із д і.  С т у д е н т те р  
өздерінің өнерлерімен керемет көңіл 
күй, шаттық сыйлады. Жылына бір ре 
келетін мейрамды физика-математик 
факультетінің студенттері осылай атап 6

22 науры з - Ұлы сты ң Ұлы күні. Бұл күні күн мен 
түн  те ң е л е д i. Т аб и ғат та , Ж е р -А н а  да , ж а н -ж ан уа р  
д а  тү л е й д !, ж а ң а р а д ы . А д а м з а т т ы ң  б о й ы н д а  қан 
ж ү г ір іп , т а л -т е р е к т е р  б ү р ш !к  ж а р а д ы . Қ а з а қ т ы ң  
сайы н д ал асы н  Қы зы р баба кезіп, адам  бал асы н а  
қ ұ т -б е р е к е , б а қ -д ә у л е т  с ы й л а й д ы . Ұлы  д а л а н ы ң  
тө с ін д е  қы зғал д ақтар  құлпы ра ө с іп , б ел -б ел естер ге  
қы з ы л д ы -ж а с ы л д ы  к іл ем  т ө с е л е д і. Ұ л а н -б а й т а қ  
Қ а з а қ с т а н н ы ң  х а л қ ы  ж е т і т ү р л і д ә м н е н  н а у р ы з  
көже ж асап , ұ л тты қ  са л т-д әстүр , әд ет-ғұр ы п тард ы  
сақтап , ай бойы  Ұлы сты ң Ұлы күнін то йл айды . Бүкіл 
Ш ы ғы с хал қы н а о ртақ  бұл м ейрам да араздасқандар  
татул асы п , дүй ім  хал ы қ, м ұқы м  ел ауы зб ірш іл ікте  
б о л ад ы . С ту д е н тте р ге  Н аур ы з м ейрам ы  ж ө н ін д е  
тү с ін ік  беру арқы лы  қазақ халқы н ы ң  салт-дәстүр ін  
д ә р іп т е у  ж ә н е  о ны  қ ұ р м е т т е й  б іл у ге  т ә р б и е л е у  
м а қ с а т ы н д а  17 н а у р ы з  к ү н і у н и в е р с и т е т ім із д е  
Ұлы сты ң Ұлы күні Науры з м ерекесі тойланды .

НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ -
м ерке

Бұл көштен ф изика-математика ф акультетінің деканы 
А.Б.Медешова бастаған ұжым да қалыс қалмады. Наурыз 
көжемен бірге қазақтың ұлттық тағамдары толы дастархан 
дайындалды. Мерекелік шараны тамашалауға университет 
ректоры Иманғалиев Асхат Сәлімұлы, тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Дәрішева Түймеш 
М албағарқы зы , көптілд і оқы туды  дамы ту орталы ғы ны ң 
директоры Jong Hyun Lee және жаратылыстану факультетінен 
бір топ құдалар келді. Сырға салу, қыз ұзату рәсімдері 
көрсетіліп, концерттік бағдарлама ұсынылды. Кәдесый жасап, 
құйрық-бауыр жегізіп төс түйістіру, сыңсу, қайым айтыс, әуезді 
ән мен мың бұралған би, бәрі-бәрі осы бір шараға сыйып 
жатты. Келген қонақтар бір-бірімен көрісіп, көтеріңкі көңілмен 
арқа-жарқа болып тарасты. Қыз ұзату рәсімі жаратылыстану 
факультетінде «Келін түсіру» рәсіміне ұласты.

Ынтымағы жарасқан көп ұлтты еліміздің бірлігін Жаратқан 
ием ұзағынан сүйіндіргей! Әрбір шаңыраққа Қыдыр дарып, бақ 
қонсын!

КӨРІСЕИІК, КӘНЕ, БІЗ, ҮЛКЕН-КІШІБӘРІМІЗ!
14 наурыз күні қазақ халқы бір-біріне 

қол беріп, құш ақтасы п, төс түйістір іп, 
амандасып, көріседі.

Үлкен і к іш іс ін е  м індетт і түрде «Жас 
қайырлы болсын!» айтады. Яғни «Жалпы 
қауымға жаңа жыл келді, адамдарға бір жас 
қосылды, осы жас қайырлы болып келсін, 
келер жылға аман-есен жетейік» деген тілеу. 
Бүгін айтулы мерекені физика-математика 
факультетінің деканы А.Б.Медешовамен бірге 
ардагер ұстаздар, оқытушылар мен студенттер 
атап өтті. Факультетет студенттері концерттік 
бағдарлама тарту етті. Көрісуге келгендер 
дастарханнан дәм татып, үлкендердің ақ 
батасын алды.
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Ұлтты қ болмы с нақыштары

Ата -баба дәстүрі -
ұлт тектілігінің. айқын белгісі
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алғанына жиырма 

бес жылдан асты. Мемлекетіміздің толығып, қуаттана түсуі үшін, 
әлем халықтары өркениеті арасындағы өзіне лайықты орнын 
алуы үшін, әлі де болса атқарылар жұмыстар мен ізденістер 
ауқымы мол. Тарихтың бір кезеңдерінде «Қазақ хандығы», 
«Дешті Қыпшақ», «Ғузиа» (Түркі қағанаты) сынды өзге де 
атауларға ие болған бұл өлкені түркі нәсілді түрлі тайпалар 
өз Отаны ретінде мекен-жай еткен, өсіп-өнген. М.Қашқаридың 
«Диуани луғат-ит-турки» (Түркілер сөзд ігі) еңбегінде осы 
аймақтарда тұрақтанып, қоныс еткен қырық тоғыз тайпа мен 
тайпалық бірлестіктердің аты аталып өтеді. Қазақстан аумағын 
және онымен шектес аймақтарды мекендеген өзгедей де түркі 
халықтарының ұзақ уақыттар бойына аралас-құралас өмір кешуі 
осы халықтардың әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерінде де өзіндік із 
қалдырған. Солардың бірі -  дүниенің жаңғырып, жасару мезгілі
-  көктемді қарсы алу. Қазақтар, көптеген түркі халықтары, бұл 
орайда көктемнің алғашқы уақыттық белгісін «күн мен түннің, 
яғни жарық пен қараңғылықтың теңесу уақыты» тұрғысында 
таниды және қазіргі түсінігімізге сай 22 наурызда атап өтіп 
жүр. Қазақтарда әдет-ғұрпымызға тән бірқатар мерейлі күндер 
бар, бірақ Наурыз мейрамының орны ерекше. ¥лыстың ұлы 
күні -  ошақта қазан көтерілетін, бар үйдің іші-тысы тазарып, 
бар көңілдің кірі кететін, бар жүректе игі тілек туындайтын, бар 
ниетте ізгілік өріс тебетін күн. ¥лыстың ұлы күні -  тепе-теңдік, 
ерекше еркіндік күні! Осы сәтте күн мен түн теңеледі, суық пен 
жылылық алмасады, қыс пен көктем ауысады. Ертеде «күн мен 
түн теңелгенде ұлың мен құлың, қызың мен күңің тең болсын, 
ұлық пен кішік, бай мен жарлы бірдей болсын!» деген. Осы 
мезгілден бастап тоң еріп, топырақ жібиді, дән бусанады, жан 
жасарады, ұйықтап қалған жәндікке жыбыр бітеді, 
өнетін, өсетін нәрсенің бәрінде тіршілік белгісі 
басталады.

Наурыз атауы қазақ т іл ін е  Соғда мен 
Хорезм арқылы ежелгі парсы тілінен келген.
Бұл айды соғдалықтар наусарыз, хорезмдіктер 
наусарджи деген. Демек , наурыз мейрамы өте 
ерте заманнан келе жатыр, ол көктем мейрамы 
есебінде халықтардың көпш ілігінде бар. Әр 
түрлі өзгерістерге ұшырай отырып, ол бірталай 
тілдерде сақталып келеді: орысша -  нов(ый), 
немісше -  нойе, латынша -  нео, т.с.с. Сонда 
«нау» индоеуропалық халықтар дараланудан 
бұрынғы сөз болып шығады. Оған да кемінде 5000 
жыл болған. «Наурыз» парсы сөзі болғанымен, 
өте ерте заманда кірігіп, қазақ тұрмысына сіңіп 
кеткен сөз. Оның үстіне наурыздың бұрынғы, 
ескі түркіше немесе қазақша аты бізге белгісіз. 
Зерттеушілерге сүйенсек, «аласапыран» осы ай 
болуы мүмкін, бірақ оның әзір тиянақты дәлелі 
жоқ. Сондықтан оны ескі қазақ календарынан 
шығару қиын. Парсы календарында наурыз 
ай емес, жыл басындағы жеке бір күн ғана. Хорезм, қазақ 
календарында ол жаңа мағынаға ие болып, ай атына айналған. 
Бұл ай чуваш календарында да бар. Чуваштар наурыз айын 
норас - ойахе дейді.

Наурыз -  дін мейрамы емес, халық мейрамы. Оған осы 
мезгілді «аурулар сауығамын, аштар тойынамын , жалаңаштар 
киімсіз де күн көреміз дегендей, жұрттың бәрінде үміт, әр- 
кімде жылы шырай сезіле бастап, бәріміз де табиғаттың 
бергеніне ортақпыз дегендей, сағынышты көрісулері, жалынды 
құшақтасулары мен жаңа жылды қарсы алулары» дәлел.

Б ұр ы н ы р а қта  т а р и х и -ге о гр а ф и я л ы қ  ж а ғд а й л а р ға  
байланысты экономикасының басым бөлігі төрт түлік мал 
жағдайына тәуелді болған қазақтар осы Наурыз мейрамынан 
соң іле-шала көктеу мен жайлауға көшу қамына кіріседі. Мұның 
алдында Наурыз мейрамын үй-үй, жақын ауыл-ауыл болып 
атап өтетін. Келетін қонаққа арнап жеті түрлі дәмнен немесе 
жеті түрлі азық түрінен арнайы «наурыз көже» дайындалатын. 
Сонымен қатар осы мейрамға әзірлеп, сыйлы адамдарға арнап 
қыс соғымынан «наурыз сыбаға» сақталынған, қарттарға өгіздің 
шекесі тартылған. Осыған орай халық арасында наурыздың 
«ұзынсары» деген атауы да болған. Сондықтан, «наурыз 
сыбағаны» кейде «ұзынсары сыбағасы» деп те атаған. Қыс 
қиыншылықты өткізген халық наурыздан, яғни Жаңа жылдан көп 
жақсылықтар күткен. Бір-бірінің үйін, ауылын аралағанда наурыз 
құрметіне арнап, «ескі жыл есіркеді, жаңа жыл жарылқасын» деп, 
үмітті тілектерін де білдірген. Сонымен қатар шаруашылыққа,

адамның көңіл-күйіне, халыққа, мемлекетке қатысты «ұлыс 
аман болсын!», «ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», «ақ мол 
болсын!», «желі ұзарсын!», «көк көбейсін!», сондай-ақ «жаңбыр 
мол болсын/», «егін ырғын өссін!», «жайлау жайлы болсын!», 
«қоныс құт әкелсін!» сияқты тілектерді білдіріп отырған. Наурыз 
мейрамында ауыл жиналып, көкпар тарту, балуан күрестіру, 
айтыс-толғау өткізу тәрізді іс-шаралар атқарылған. Сондай-ақ, 
маңызды бір мәселе -  наурызға жете алмаған әруақтарға Құран 
оқылып, еске алынып отырған. Наурызға арналып жайылған

дастархан басында сол ауыл-аймаққа, ағайын-туғанға, тұрмыс- 
тіршілікке қатысты мәселелердің барлығы да түгенделіп, әңгіме 
арқауына айналған. Мысалы: күйеу келтіру, қыз ұзату, құда күту, 
жайлауға көшу, егін салу, т.б.

¥лыс күні -  терең мағынаға толы күн. Мәселен, ұлыс күні

өгіз сойылуы тегін емес. Қазақ есепшілерінің тәжірибесіне 
сүйенсек, Үркер күздің басында шығыстан, қыстың басында 
төбеден, ал көктем басында аспан етегінен көрініп, жазға 
қарай мүлдем батып кетеді. «Үркердің жерге түсуі» делінетін 
осы кезеңге 40 күн жазғы шілде сәйкес келеді. Бұл кезеңде 
Үркердің көкжиектен көрінбеу себебі -  Күн жолы наурыз айында 
дәл соның үстінен өтеді. Қазақстанның кейбір жерлерінде ғана, 
мәселен, Орталық өңірлерде осы кезде Үркердің қос жұлдызы 
бұқаның мүйізі секілді батқан күн жолының екі жағынан қылтиып 
көрінеді. Аспан көгіндегі дәл осы көріністі Қазақ елі жерлеріндегі 
жартастарға шимайланған белгілерден мүйізімен Күн көтеріп 
тұрған алып Көк өгіздердің суреттерінен көруге болады. 
Біздіңше, бұл көрініс арқылы түркілер аспан белдеуіндегі Күннің 
жолымен Жерге келген Жаңа жылдың символын бейнелеген. 
Ал ұлыс күні міндетті түрде қазанның пайдаланылуында не 
сыр бар? Жеті қазынаның бірі -  қара қазанның халқымыздың 
тұрмыс-тіршілігінде атқарған қызметі аса терең де мәнді. Оған 
сиынған халықтық наным -сенімдер желісінің елестері біздің 
дәуірімізге түрлі көмескіленген аңыз- әңгімелер түрінде жетіп 
отыр. Мәселен, ежелгі қуатты Сақ елінің бірлігі бұзылып, ішін 
алауыздық жайлаған кезінде, ел көсемдері халықтың басын 
біріктіру үшін үлкен қазан қоюды бұйырады. Қазандық мыс 
жуырмаңда табыла қоймаған соң, сақ сарбаздары жебелерінің 
мыс масағын жинатып, содан нарқазан құяды. Сол қазанға 
пісіріліп таратылған тағамнан дәм татқан сақтар өзара өкпе -  
наздарын ұмытып, қазан асып, от басында қайтадан татуласып, 
осылайша ел бірлігі сақталып қалған екен.

Қазіргі уақытта ата-бабадан мирас болып қалған Наурыз 
мейрамы көктем мерекесі, ескі жаңа жыл басы ретінде жаңғыра 
түсіп, халқымызбен бірге жасап келеді. Мәселен, «Әз» ұғымы. 
Халық «әз болмай, мәз болмайды» деген қанатты қағида 
қалдырған. Наурыз -  қасиетті ай. Шығыс күн есебі бойынша, 
жылдың алғашқы айы. Наурыз -  шат - шадыманды ойын-сауық, 
той басы. Кей жерлерде «наурыз тойы» («наурызнама») атала- 
ды. Наурыз көженің дәстүрлік, мерекелік, ұлттық тағылымы -  
адамдарды жомарттыққа, ізгілікке, ұйымшылдыққа, татулыққа, 
бірлікке шақыру. Наурыз -  тоқшылық күні. Қазан оттан түспейді. 
Әр үй наурыз көже істейді. Уыз қатырылады. Сорпа сапырылады.

¥лыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар.¥лы кісіден бата 
алсаң, сонда олжалы жол болар... Бұл -  Наурыз жырының үзігі. 
Наурызда алған батаның орны бөлек. «Уыз бата» тұрғысында 
дәріптеледі. Жастар бұл күні үлкендерден бата алуға тырысады. 

Наурыз бата үлгісі: «Өркенің өссін!», «Әр күнің Наурыз 
күніндей берекелі болсын/», «¥лың - оңға, қызың - қырға 
қонсын/», «Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол/», «Айың 
тусын оңыңнан, жұлдызың тусын солыңнан», «Бақ бер- 
сін, Қыдыр дарысын/»; Наурыз тілек: Көктәңірі нұрыңды 
аяма, Жер тәңірі ырысыңды аяма/ Әділ жанды тағынан 
тайдырма, Әз халықты бағынан айырма/ Басыма бас 
қос, Жасыма жас қос, Асыма ас қос/

Наурыз төлі төл басы ретінде бағаланған. Төл басы 
сатылмайды, ешкімге сыйға берілмейді; Наурызкөк 
-  наурыз айында ұшып келетін көктем құсы, оны 
бақыт құсы қатарына қосады; Наурыз күні туғандарды 
халық бақытты, ерекше адамдар деп ұғынған; Наурыз 
шешек -  наурыз айында өсетін жапырақты, түрлі гүлді 
қауашақты әсем өсімдік. Майының дәрілік қасиеті бар. 
Әсемдік үшін үйде де өсіреді. «Қызыл кітапқа» енген 
сирек кездесетін бағалы өсімдік. Наурызша -  наурыз 
айының ашық күндері түсетін қолдан жасағандай ерекше 
ою-өрнекті әрі жұп-жұқа қиыршық қар. «Наурызша» - 
алдағы жылылықтың белгісі; «Саумалық» - өлеңмен 

өрілген жақсы тілек. Адамдар саумалық айтып, бір ескі ыдысты 
сындырып, «жамандық кетсін» деп ырым жасаған; Мұхаррам
-  араб тілінде «тыйым салынған» деген сөз. Ертеде шығыс 
елдері наурызды «мұхаррам» атаған. Мәнісі: осы қасиетті 
айда табиғатты ластауға, тәртіпсіздікке, ұрлыққа, ғайбат сөзге, 
ішімдікке тағы басқа жағымсыз істерге тыйым салынған. Наурыз
-  пәктік, адалдық күні: қателік кешіріледі, көңіл кірі өшіріледі. 
Жолсыздыққа тыйым болады. Ақ тілек сыйың болады. Әр үйде 
береке болады. Ойын-сауық мереке болады; «Самарқанның 
көк тасы» - наурыз күніне байланысты айтылатын терең 
мәнді сөз. Аңыз бойынша әйгілі астроном ¥лықбек (1394-1449) 
обсерваториясындағы көк тасқа дәл 22 наурыз күні түскен күн 
сәулесінің жылуы тасты жібітеді-мыс.

Осыған орай біз де «Махамбет» гуманитарлық зерттеулер 
институты атынан Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ұжымы мен студенттер қауымына Наурыз құтты болсын, еліміз 
аман болсын деп тілек білдіреміз.

Сөз соңында жыл басы -  Наурыздағы аталымдарды қоса 
беруді жөн көрдік. Шынында да халық дәстүрлері қашан 
да өмір тәжірибесінен туындап, қалтқысыз қалыптасады. 
Соның нәтижесінде қолданысымызға жаңа атаулар еніп, жас 

ұрпақтың дүниетанымын кеңейтеді. Сол себепті 
төмендегідей халық даналықтарының кейінгі жас 
ұрпақ есінде жүргені абзал деп білеміз. Олар: 
жыл басында нұр жауған түн -  Қызыр түн; жыл 
басының алғашқы суы - Қарғын; алғашқы қары
-  Ақшақар; алғашқы күні -  ¥лыс күні; алғашқы 
ж ел і -  жыл айналып жет кен Алт ын күрек; 
алғашқы төлі -  Дүбіраяқ; бірінш і сүті -  Уыз; 
бірінші құсы -  Нәуірізек; бірінші көгі -  Бәйшешек; 
алғашқы асы -  Наурыз көже; алғашқы тілегі -  
«Ауызды ақтан айырмасын, қызылды уақтылы 
көрсетсін»; алғашқы құттықтау сөзі -  «Жасың 
құтты болсын/»; бірінші белгісі -  Көрісу; бірінші 
сый-тағамы -  Ұйқыашар; алғашқы сыйлықтар
-  Діреткізер. селтеткізер; бірінші нышаны -  
Самалық айту; бірінш і сәлемі -  ¥лыс бақты 
болсын, төрт түлік ақты болсын, ¥лыс береке 
берсін, пәле-жала жерге енсін!

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,
«Махамбет» гуманитарлық зерттеулер 

институтының директоры

«Журналист» («Journalist») жаршысыныңжауапты  
редакторы -  Еркеназ Қалижан («ФҚТ», Фил -  11 - топ). 

Кеңесшісі -  Гүлден Амангелдіқы зы , «Махамбет» 
гуманитарлық зерттеулер институтының әдіскері
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Ереуіл атқа ер салмай, 
Егеулі найза қолға алмай, 
Еңку-еңку жер шалмай,.. 
Ерлердің ісі бітер ме?!

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

Махамбет

Тағылым

Қыз -  ұлт айнасы

Нағыз ұстаз -  ұлт жанашыры. Ол -  тәрбие мен білімнің 
тізгінін қатар ұстай отырып, халық перзентін қалыптастырушы. 
Ол -  шәкіртінің көкірек көзін ашумен қатар, жүрек лүпілін іліммен 
байланыстырушы. Ол -  білгенін үйретіп қана қоятын адам 
емес, ізденісі толастамайтын маман. Аталған абыройға лайық 
жанның бірі Махамбет білім-ғылым ордасының ілім ошағының 
отын маздатып жүрген оқытушы-ділмар -  Қыдыршаев Абат 
Сатыбайұлы.

Айтпақ ой, жазбақ дүниемнің шымылдығын ұстаз шырайы 
туралы түсінігіммен түрдім. Әрмен қарата, аталмыш тұлғаның 
ой тереңдігі мен еңбек ерендігі жайында жалғайын.

Біздің білім ордамызда мамандықты меңгертумен қоса, сөз 
өнерін игерту дәстүрі сақталған. Бұл жақсы үрдістің негізін қалаушы 
да -  жоғарыда есімі аталған жан. Кәсіби маманды сауатты әрі 
сұлу сөйлеуге дағдыландырушы шешен-ұстаз әр студенттің ой

Ш ЕШ ЕНДІККЕ
орамдылығы мен сөз байлығының үстеме- 
ленуін меже тұтқан. Сол мақсатына сәйкес 
сүбелі жұмыстарын да атқаруда.

Ғылым докторы , проф ессор Абат 
Сатыбайұлының бүгінгі таңға дейін 7 моно
графия, 30 оқу-әдістемелік құрал, 4 элек- 
тронды оқу құралы және 500-ден аса ғылы- 
ми мақалалары жарық көрген. Ғалымның 
зерттеу ізденістерінің алтын қорына тағы 
бір тәлімді еңбек қосылды. «Шешен сөйлей 
білеміз бе?» (Шешен сөйлеу мәдениетінің 
алтын қағидалары) деп аталатын 400 беттік 
кітапты ң әрбір парағы құнарлы қуатқа 
кенелтетін шуақты нақыл сөздерден тұрады.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығына арналған, ш әкірттерінің 
аузында жүрген еңбектің  мұқабасы да 
айрықша салмақты. Туған жердің киесіндей 
өрнекті ұлттық тұмар белгісімен көмкерілген 
кітап іші көрнекті тұлғалардың ақылдан 
тұмар тағар тұшымды аф оризмдерінен 
құралған.

Біздіңше, ұсынылған шешендік өнерге баулу мақсатындағы 
көмекші оқу құралындағы афоризмдер басылымы көп емес, қазақ 
тілінде бұл орайлас жинақ жоққа тән. Ендеше, сол олқылықтың 
орнын толтыру да -  филолог-мамандардың міндеті. Себебі, 
олар -  дертпен тең сөз өнерінің өкілдері. Осы жауапты іске 
баса мән берген Абат Сатыбайұлы студент-жастарды ұлттық 
шешендік мұраға баулу жолында түрлі шараларды жүйелі қолға 
алуда. Көркем тілді түлетуді көздеген шеберлік сағаттары, 
конференциялар өз алдына бір төбе. Шешендік өнердің теориясы 
мен практикасын оқып-үйретуге бағытталған еңбектердің санын 
еселеп арттыруда. Аузы дуалы ақын-жазушы, қайталанбас 
қарымды қаламгерлердің нақылдарын сұрыптап, халыққа 
тегістей жеміс берерлік мазмұндыларын жинау да төзімділікті 
талап етеді. Алтын уақыт пен көз сөлін тауысқан бұл іспетті 
афоризмдер жинағының жалпақ жұртқа берері мол. Соның бірі -  
студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, парасат пайымын тереңдетуге 
бағытталуы.

Бір ғажабы, еңбекте шоғырланған естілікке шыбықтайтын 
шұрайлы сөздер өздерін еселей қайталаттыра оқыттырады. 
Асылы, айқын да жарқын, әдемі де әсерлі, қауһарлы да 
жауһарлы сөз мәдениетін орнықтыруға жол тартқан жинақ 
дүлдүл шешендерді дайындамақ. Өйткені, Әбунәсір әл-Фараби, 
Артур Шопенгауэр сынды философтар, Бауыржан Момышұлы, 
Наполеон Бонапарт сынды қолбасшылар, Джон Д.Рокфеллер, 
Генри Форд сынды кәсіпкерлер, Қаныш Сәтбаев, Альберт 
Энштейн, Д.И.Менделеев сынды ғалымдар, Мұхтар Әуезов, Әбіш 
Кекілбаев, Қадыр Мырза Али, Н.В Гоголь сынды жазушылар, 
Альфред Адлер, Халел Досмұхамедов сынды дәрігерлер, Отто 
фон Бисмарк, Шарль Морис Талейран сынды саясатшылар, 
Пьер Огюст Ренуар, Микеланджело, Әбілхан Қастеев сынды 
суретшілер, Томас Альва Эдисон, Чарлз Франклин Коттеринг 
сынды өнертапқыштар, Марк Туллий Цицерон, Оноре де Мирабо, 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Сырым Датұлы сынды шешендер, 
Балтасар Грасиан, Уолтер Рэли секілді сарай төрелері, Леонардо 
да Винчи, Гай Юлий Цезарь сынды таңғажайып тұлғалардың 
өмір өткелдерінен өрлікпен өтіп, адами ерлікке жеткен кездегі 
көмейлерінен тамған өнегелі ойлар тізбектелген. Ақылмен 
билеу өнерін жүректе жандырып, санада лаулату үшін белгілі 
біртуарлардың қанатты сөздерімен шектелмей, әр халықтың 
алғыр ойларымен де көмкерілген. Мақсат -  тайға таңба 
басқандай, шешеннің шәкірті де шешен ұстанымымен ұрпақтар 
сабақтастығын ұлағатты жалғау. Бұл -  бауырындағы балаларын 
бүтіндей ділмарша сайратуды діттеу емес, кәсібін несіп қылуды

армандайтын әр жас маманның қайнар бұлақты қарым-қатынас 
орнатуына жәрдемдесу: тыңдаушысымен тіл табыстыру, киелі 
сөзден жүйелі іске машықтандыру, сапалы сөйлеу арқылы жалпы 
арасынан жалқыландыру, өз алдына сенімді тұлға жасау.

Қысқасы, аталмыш еңбектің құндылығы ұшан-теңіз. Бұған 
жинақ мазмұнына үңілсек те айқын аңғара аламыз. Еңбектің 
алғашқы тарауы «Шешендік -  ақылмен билеу өнері» аталып, 
ол «Шешендік -  тұлға сәні», «Шешен сол -  сөйлер сөзден 
қамалмаса», «Шаршы топта сөз бастау қиын», «Сөз сөйлеуге 
даярлық -  демосфендік дағды», «Шешеннің тілі -  шебердің бізі», 
«Әр сөздің айтылуына қарай мың мағынасы бар», «От сықылды 
жылы болсын жүзіңіз бен сөзіңіз», «Ұстамды әрі орынды сөйлеу 
ділмарлықтан көп артық», «Ең қысқа сөз -  мағыналы көзқарас», 
«Үндемегеннің өзі де жауап», «Сөзге сақ болу -  шешендіктен де 
асқақ», «Ірі сөзге -  ізетті жауап», «Көңіл -  қазы, көз -  таразы»,

БАУАЫР

қүнды  еңбек
«Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді», «Мадақтар болсаң, шын 
асылды мадақта», «Барлық жеңіс өзіңді өзің жеңуден басталмақ», 
«Тыңдай білу -  ұлылық», «Аузында әзілі жоқтың қолында 
шоқпары бар», «Сөйлесу -  бірлескен күш-жігермен салынатын 
ғимарат», «Естіге айтқан тура сөз -  шыңға тіккен тумен тең», 
«Ақылды адам сөзді нақылсыз айтпайды, Бір айтпаса нақылды 
ақылсыз айтпайды», «Дәлелсіз сөз желмен тең», «Жүйелі сөз -  
киелі», «Адамның ұқпағаны -  бойына жұқпағаны», «Сөз тапқанға 
қолқа жоқ» сынды бөлімдерді қамтиды. Ал, «Аталы сөзге арсыз 
ғана тоқтамайды» атты екінші тарауға қазақ халқының шешен 
сөйлеу мәдениетіне қатысты мақал-мәтелдері топтастырылған.

«Ойы нәрсіздің тілі де нәрсіз болады» деп М.Горкий ғұлама 
айтпақшы, кеудеден жылжып шығар әр сөз адам баласының 
парасат деңгейін көрсетпек. Сөйлеу мәдениетінен бұрын, кестелі 
ойдың бұрымын өріп алу шарт. Шешен сөйлей алсақ, тіптен 
ғажап. Бұл ерекшеліктің биігіне жетуде осындай озық ойдан 
құралған оқу құралдарымен олжаға кенелеріміз хақ.

Бір сөзбен бүкіл даудың шешімін тапқан дана халықтың 
ұрпағы ретінде қара сөздің құнарлысы қызу қанымызда, шыбын 
жанымызда жатқаны аян. Тамыры тереңде орналасқан мірдің 
оғындай өткір тіліміздің дәнін жұпар аңқытып гүлдету де өз 
қолымызда. «Естілердің айтқанын ескеріп жүрген, өзі де есті 
болады» деген хакім Абайдың нақылы бар. Тарихта аты ойылған 
ғұламалардың ғибадаттарын оқып, ғибрат алсақ, көнекөз, дана 
бабаларымыздың ізін жалғағандығымыз емес пе?!

Иә, иірімі бөлек сөз сиқырын білетін шешен оқытушы мен 
оның шапағаты шашылған еңбектерінің бірін сөз еттік. Ғұмырын 
ғылымға, сөз өнеріне арнаған Абат Сатыбайұлының ұстаз аты 
көрікті ой, келісті сөздерімен ардақтала берсе екен. Аталы 
сөзге тоқтай алып, мұратын мемлекеттің мерейін өсірумен 
ұштастырған ұлт баласының шешендік сөз саласында қызмет 
қыла беретіндігі белгілі. Сөз соңында айтарымыз, кешегі би-ше- 
шендердің бүгінгі таңдағы ізбасарының асығы алшысынан түсер 
афоризмдер топтамасына құлақ түрейік. Бұл ретте кенжелеп 
қалған қасиетті сөз өнерін өркендетуде аталмыш тәжіри- 
белік-әдістемелік жинақтың қосар үлесі де орасан.

Халық түсінігінде бойжеткен бейнесі - жастық пен 
әдеміліктің, сұлулық пен сыпайылықтың, инабаттылық 
пен әдем іліктің  символы. Әуел бастан қыз баласы  
уыздай тәтті еркелігімен, назды қылығымен ерекшеленіп, 
абыройына дақ түсірмеген. Бұқар жырау бабамыз айтпай 
ма, «қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда» деп. 
Қыз өссе - елдің көркі. Ал, қызға көрік беретін арқада тулап 
жүрген қос бұрымы.

Университетімізде 2012 жылдан бері «Бұрымды ару» 
сайысын өткізу дәстүрлі үрдіске айналған. Әсем көктеммен 
тоғысқан айшықты шара бұл жылы да жалғасын тауып, 
жетекшіміз аға оқытушы Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы 
мен магистрант Мөлдір Алтыбайқызы және Фил-11-тобы 
студенттерінің ұйымдастыруымен наурыз айының 3-і 
күні өтті.

Б іл е К т е й  а р Қ а сы н д а  

өрге-н бұры м ...

Кеш тізгінін ұстаған топ белсенділері Қалижан Еркеназ, 
Маратов Қыдырқожалар жүйелі сөз саптауымен ерекшеленді. 
Филология факультетінің 1-2-курс студенттері арасында 
ұйымдастырылған шараның мақсаты - білім ошағымыздың 
бұрымды аруларын анықтау, қазақы тәрбиені тереңдету. 
Байқауда Мадиева Нұргүл, Мұқашева Жанаргүл, Күбірбаева 
Ақнұр, Қуанышова Гүлжайнар, Ғайнеден Әселханым, Құлтай 
Жадыра, Қаленова Назерке, Амангелдина Айжан, Ізімғалиева 
Ақбала, Ақылбекова Нарғыз, Несіпбаева Мөлдір сынды қос 
бұрымы арқасында өрілген, жүздерінен жылу төгілген арулар 
бақ сынады. Бес бөлімге жіктелген сайыстың «Шолпысы 
сылдырлап» атты алғашқы бөлімінде көріктеріне көз тоймайтын 
сұлулар ұлттық көркем көйлектерімен мың бұрала би билеп, 
кештің шымылдығын түрді. Бұл бөлімде арулардың жүріс- 
тұрысына, өзін-өзі ұстауына аса мән берілді. Қылықты 
қыздардың кереметтей көрінісіне куә қылып, өз үлестерін қосқан 
Фил-21-тобының студенттері Нұрманова Мөлдір, Абулхайрова 
Аяулымдарға алғыс білдірілді. Кеш қонағы мәдениет және өнер 
факультетінің студенті Назгүл Рахман « Қазақ қызы» әнімен кештің 
шырайын үстеді. Байқаудың «Мен - қазақ қызымын» атты кезекті 
сатысында арулар жасаған слайдтарын басшылыққа алып, түрлі 
қойылымдармен, бұрымын өлең шумақтарымен өрнектеп өздерін 
таныстырды. Ал, «Шашбаулым» атты бөлімде әр бұрымды ару өз 
тобынан шашы ұзын қызды шығарып, берілген уақыт ішінде әдемі 
шаш үлгісін жасаудың қыр-сырымен бөлісті. Сайыс барысында 
филология факультетінің жас ақындары Аманжолов Әнуар, 
Бақиев Азаматтар өз туындыларын оқып, көрермендерге ерекше 
әсер сыйласа, 4 курс серілері Оралтаев Алпамыс, Қалдыбай 
Нұрсұлтандар аспаппен ән салып, жүрек тебірентті. «Зерделі 
болса үкілім» атты төртінші кезеңде нәзікжандылар салт- 
дәстүрге, әдет-ғұрыпқа байланысты сұрақтарға жауап беріп, 
көріктеріне сай сауаттылық деңгейін көрсете білді. Сайыстың 
«Мен қазақ қыздарына қайран қаламын» деп аталған соңғы 
бөлімінде арулар бойындағы өнерлерін паш етті. Әуелетіп ән 
де салынып, түрлі қимылмен көмкерілген би де орындалып, 
нақышына келтірілген өлең де оқылып, әртістік шеберліктері 
де шыңдалғанына сендірген бұл кезең қызға қырық өнер де аз 
екендігіне тағы бір мәрте көзімізді жеткізгендей еді. «География» 
кафедрасының аға оқытушысы Ходжаева Балдай Хамзиқызы, 
«ҚР тарихы» кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты Байболсынова Алфия Сабырғалиқызы, «Қазақ 
филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы Қадырғалиев 
Жоламан Дүйсенбіұлы, «Қазақ филологиясы» кафедрасының 
аға оқытушысы, философия докторы (PhD) Алдашева 
Қамар Сағынғалиқызы және Республикалық байқаулардың 
лауреаты, музыкалық білім мамандығының 3  курс студенті 
Жалғас Исмағұлов әділ бағасын берген байқаудың бас жүлдесі 
Фил-13-тобының студенті Ғайнеден Әселханымға бұйырды. 
Сахна төріне шыққан 2015 жылғы «Бұрымды ару» жеңімпазы 
02303-топ студенті Майлыбаева Фариза салтанатты түрде 
сайыс жеңімпазына арнайы тәжді табыстады. «Көрермен 
көзайымы» номинациясын Фил-23-тобының студенті Жанаргүл 
Мұқашева, «Зерделі ару» номинациясын ҚТӘ-13-тобының 
студенті Қаленова Назерке, «Шебер ару» номинациясын 
ҚТӘ-23-тобының студенті Несіпбаева Мөлдір, «Өнерлі ару» 
номинациясын ҚТӘ-11-тобының студенті Ақылбекова Нарғыз, 
«Көркем ару» номинациясын Фил-13-тобының студенті Құлтай 
Жадыра, «Сымбатты ару» номинациясын ҚТОМҚТӘ-21-тобының 
студенті Ізімғалиева Ақбала, «Инабатты ару» номинациясын 
ҚТӘ-23-тобының студенті Нұргүл Мадиева, «Сүйкімді ару» 
номинациясын Фил-21-тобының студенті Айжан Амангелдина, 
«Қылықты ару» номинациясын ағылшын тілі мамандығы- 
13-тобының студенті Күбірбаева Ақнұр, «Салмақты ару» 
номинациясын ҚТОМҚТӘ-11-тобының студенті Қуанышова 
Гүлжайнар иеленіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Өзге 
де қаракөз ханшайымдардың бұрымдарын аялауға ынтасын 
арттырған тағылымы мол байқау көзі қарақты көрермендердің 
ыстық ықыласымен түйінделді.

Сәнім БАХТИЯРОВА,
Фил-11-топ

М өлдір ЛАТИФОВА,
филология факультетінің IV курс студенті, 

«БҚМУ жұлдызы» байқауының «Жас тілші» 
номинациясы бойынша 2016 жылғы жеңімпазы

«Махамбет дауысы» жаршысыныңжауапты редакторы -  Ә селханымҒайнеден («ФҚТ», Фил-13-топ),Сәнім Бахт иярова  
(«ФҚТ», Фил-11-топ). Кеңесшісі-  Гүлден Амангелдіқызы , «Махамбет» гуманитарлықзерттеулер институтының әдіскері
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Накануне весенних праздников к ректору ЗКГУ им. М.Утемисова 
А.С.Имангалиеву обратилась с письмом выпускница далекого 1970 
года ветеран-педагог Тамара Васильевна Кудряшова: «Обращаюсь к 
Вам с просьбой д о вести  это п о зд р ав л ен и е  всем у б ол ьш ом у  
ко ллектив у ЗКГУ! Я вот, наприм ер, всю  ж изнь проработала в 
сельской школе, сейчас на пенсии. В те далекие 60-е годы заочно  
учились студенты из разных уголков бывшего Союза».

Мы выполняем ее просьбу и публикуем поздравления на страницах нашей газеты  
«Өркен».

Поздравление с юбилеем
В эти весенние дни, в преддверии Наурыза, 

поздравляем всех с праздником! Этот год - 
юбилейный для нашей альма-матер, которой 
85 лет! В далеком 1970 году мы выпустились из 
стен тогдашнего Уральского педагогического 
института им. А.С.Пушкина. И вот прошло 47 
лет, но память живет воспоминаниями тех 
ушедших лет, той прекрасной студенческой 
поры (а учились мы заочно на естественно
ге о гр а ф и че ско м  ф акул ьтете , это было 
отдельное здание, чуть дальше основного 
корпуса госуниверситета).

Тогда ректором был Сидоров, проректором

по заочному обучению Полянина.
Разве можно забыть лекции профессоров 

Иванова, Петренко, Москалева, Черкашина, 
Ж ангалиева , А см оловского , А гелеуова , 
Волынцевой, Л ом оносова и многих д ру
гих ! О громное им спасибо за знания, за 
труд! Мы помним их! Еще раз с праздником 
Наурыз Мейрамы! С юбилеем, с 85-летием 
Западно-Казахстанского государственного 
университета!

Всему коллективу - новых успехов и удачи, 
плодотворной работы, а студентам - ни пуха, 
ни пера!

Мира, благополучия, здоровья, всех благ 
вам!

А старейш ему вузу Казахстана всего 
доброго!

Одна из студенческой  семьи тех лет 
Кудряшова Тамара Васильевна, ветеран- 
педагог, студентка 1965-1970 гг.

Западно-Казахст анская область, 
Дарьинское, 2017 год.

Қы сты ң қатаң суы ғы нан ам ан-есен  
шығып, көктем нің  шуақ шашқан жылы  
күндеріне де жеттік. Биылғы көктемнің  
алғаш қы  м ерекесі «А лғы с ай ту  күні»  
өз деңгей ін е  сай өтіп , студ ен ттер ім із  
осы  ө м ір ге  ә к е л г е н  а н а л а р ы  мен  
әкелеріне, ұстаздарына алғысын білдіріп, 
кураторл ы қ сағаттар  ө тк із іл д і. Ендігі 
кезекте Халықаралық әйелдер мерекесінде 
университетіміздің жігіттері аруларымызды 
қалай құттықтағанына назар салсақ

Жеке өзім сол күнгі түрлі қызықтар мен 
тосын сыйларға қалай тап болғанымды айт- 
сам өте қызық. Өзімнің тобымдағы қыздармен 
«Құпия дос» ойынын ойнаған болатынбыз, 
ереже бойынша топтағы қыздардың есімдері 
қағазға жазылып, жеребе арқылы суырылып, 
түскен адамға 8 наурызға дейін апта сайын 
кішігірім сыйлық жасау (біздің санақ бойынша 
4 апта)ұйғарылған. Соңғы сыйлықты 7 нау
рыз күні беріп, 4 апта бойы құпия досы кім 
болғаны анықталып, барлығы сыйлықтарын 
алып, керемет көңіл күймен қайтқан болатын. 
Дегенмен, бұл әлі бастамасы.

Өзім «Ақиқат» пікірталас орталығының 
м ү ш е с і б о л ға н д ы қ т а н , сол  о р та м н ы ң  
құттықтауынан да кенде қалмадым. Бірлестік 
тө р а ға сы  М ерген Қуаны ш ұлы м ен б ір ге

а қиқатты қ ж іг ітте р  арулары м ы зға арнап 
е р к ін  ф орм а тта  ке зд е су  ө т к із іп , түр л і 
құтты қтау сөздер мен т ілектер айтылды. 
С оны м ен қатар , о р там ы зд ы ң  б ел сен д і 
пікірсайысшысы, құрметке лайық аға буын 
ө к іл і Т ұрл ы б аев  Ержан м ы рза арулар 
мерекесіне орай университетішілік дебаттық 
турнир ұйымдастыру жоспарда бар екендігін 
хабарлаған болатын. Ережеге сәйкес, қыз 
ер баланы бірге дебат ойнауға шақырады, 
қарарлары  15 мин. бұрын бер ілед і және 
марапаттаулар болады (турнир қорытындысы 
В контакте әлеуметтік желісінде «Ақиқат» 
п ік ір та л а с  орталы ғы  Ж ҚБ» топш асы нда

З д о р о в ь е  в  п о г е т е

24-26 марта в спорткомплексе ЗКГУ им. М.Утемисова прошла III областная  
спартакиада «Здоровье» среди членов проф сою за работников образования  
и науки. В спартакиаде приняли участие 300 человек в составе 17 команд. 
Спартакиада проводилась по двум видам спорта - волейболу и теннису. Система 
проведения соревнований - олимпийская, проигравиший выбывает.

По итогам соревнований призовые 
места распределил ись  следую щ им 
образом.

В волейболе: I место СОШ №14, г.У- 
ральск, II место Зеленовский район, III 
место Бокейординский район. Лучшими 
игроками по волейболу были призна
ны Тайшыбаев Ж арқын - СОШ №14, 
г.Уральск, С абы ргалиев А лпам ы с - 
Зеленовский район, Зенекешов ¥лан - 
Бокейординский район.

В настол ьном  теннисе : I место 
Акжаикский район, II место Жанибекский 
район, III место ЗКГУ им.М.Утемисова. 
Л уч ш и м и  бы ли п р и зн а н ы  и гр о ки  
Қайыржанов Артур - Акжаикский район, 
М устаева  Н ур гул ь  - Ж ан и б е кски й

район, Куанышкалиева Гульдария - ЗКГУ 
им.М.Утемисова.

В общекомандном зачете победителем 
III областной спартакиады «Здоровье» среди 
членов профсоюза работников образования 
и науки стала команда, СОШ№14, г.Уральск, ІІ 
место - команда Зеленовского района, III место 
- команда из Акжаикского района.

На церемонии закрытия команды-призеры 
и лучшие игроки были награждены грамотами 
и ценными призами. Команде СОШ №14, 
занявшей І место, был вручен сертификат на 
отдых в санатории «Акжайык».

Л.В.ДЕМЧЕНКО,
главный судья соревнований, 

П.А.Бессмертнов, гл. секретарь

Л 1
оБ л а года р н ост ь  

В  (̂ )ем ь благодарност и
1 марта в честь дня рождения партии 

«НурОтан» и в честь празднования Дня 
благодарности от имени председателя 
городского филиала партии «НурОтан» 
з а м е с ти т е л ь  п р е д с е д а те л я  М ухтар  
С е р и к о в и ч  Д а в л е т ж а н о в  в р у ч и л  
Благодарственное письмо руководителю 
ка н ц е л я р и и  З К ГУ  им. М . У тем исо ва  
Нурганым Акмаевне Жулдановой.

Нурганым Акмаевна состоит в партии 18 
лет, и эта благодарность ответственному и 
примерному труженику в праздничный день 
явилось оценкой ее труда во благо народа, 
за воспитание подрастающего поколения.

В письме прозвучали слова пожелания 
счастья , здоровья и новых трудовы х 
успехов.

-Я выражаю благодарность предсе
дателю партийной ячейки нашего уни
верситета Мейраму Исатаевичу Исатаеву 
за рекомендацию моей кандидатуры и 
высокую  оценку моей деятельности, - 
сказала Нурганым Акмаевна.

В этот день были приняты 25 новых 
членов партии.

ж а р и я л а н ға н ) .  Тап осы  кө ң іл  күй м е н  
таңқаларлық жайттар таусылмай, өз жалғасын 
тапты. Киелі қара шаңырағымыздың студенттік 
өзін өзі басқару ұйымының «белсенді жігіттері» 
концерттік бағдарлама ұйымдастырып, нәзік 
жанды сұлуларымызды көңілді атмосфераға 
б ө л е д і. С е гіз  қы рлы , б ір  сы рлы  б ізд ің  
«қорғаушыларымыз» қыз баланың қадірін 
түсіне отырып және қасиеттерін құрметтеп, 
өздер ің  нағыз «джентельмен» екендерін 
дәлелдеді.

Алина МАМЕДОВА,
филология факультеті, ИЯ-23 тобы

Passport с
Тестовы й доступ  к электр он н ом у  

ресурсу статистических  
д анн ы х “ P assp o rt”

Уважаемые сотрудники, 
преподаватели, студенты  

и магистранты!

«Национальный центр государственный 
научно-технической  экспертизы » (АО 
«НЦГНТЭ») в целях создания благоприятных 
условий для формирования единого научного 
информационного пространства, а также 
обеспечения ученых и исследователей 
Казахстана централизованным доступом к 
зарубежным информационным ресурсам 
п р о в е л о  р а б о ту  по у с т а н о в л е н и ю  
сотрудничества с компанией Euromomtor 
Internetbnal. (Великобритания).

В рамках достигнутой договоренности 
Западно-Казахстанскому государственному 
у н и в е р с и т е т у  им ени М . У тем исо ва  
пр ед оставл я ется  тестовы й  д оступ  к 
электронному ресурсу статистических данных 
“Passport” в период с 3 по 30апреля 2017г.

« P a s s p o r t»  - это  э л е к т р о н н ы й  
инф ормационны й ресурс о рыночной 
конъюнктуре, позволяющий понять состояние 
мирового рынка в период быстрых изменений 
и усиливающейся глобализации. Ресурс 
содержит статистические данные и отчеты 
о 28 отраслях промышленности на рынках 
80 стран мира, а также демографические, 
м а кр о э ко н о м и ч е с ки е  и с о ц и а л ь н о 
экономические данные и анализ положения 
потребителей и экономических структур 210 
стран.

Так же дополнительную информацию 
м ожно п о л у ч и ть , о з н а ко м и в ш и с ь  с 
п р е з е н т а ц и е й  л иб о  о б р а т и в ш и с ь  
в электронный читальный зал Научной 
библиотеки.
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