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ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ 
для великих потомковдля великих потомков

Открывая встречу, заместитель директора института 
«Рухани жанғыру», социолог, Турар Тулегенович Шайхиев, 
отметил важность статьи и кратко разъяснил цели и задачи 
выступления Главы государства.

На мероприятии приняли участие ученые, профессор-
ско-преподавательский состав университета, историки, 
археологи и студенты. 

Каждый из них высказал свое мнение и положительно 
отзывались о нововведениях.

Проректор  по  воспитательной  работе  Туймеш 
Малбагаровна Даришева отметила, что в статье  Лидера нации 
поднят очень актуальный, стратегический и судьбоносный для 
нашего государства вопрос: «Все мы очень взволнованы 
новым посланием Президента. И сегодня обсуждение 
статьи пройдет в интерпретации наших ученых, так как нам 
не безразличны ваши взгляды и идеи. Также эта статья 
нам очень необходима, особенно для тех, кто готовит 
высококвалифицированных специалистов. Это поможет нам 
глубже узнать нашу историю, потому что до сих пор страницы 
нашей родной истории покрыты белыми пятнами, а статья 
нашего Президента поможет нам их раскрыть».

Турар Тулегенович отметил четкость, легкость и простоту 
изложения мысли статьи. То, что  работа по реализации этих 
мыслей является необычайно глубокой, сложной и прорывной. 
Президент выделяет семь граней Великой степи – это 
пространство и время национальной истории, всадническая 
культура, древняя металлургия Великой степи, звериный 
стиль, золотой человек, колыбель тюркского мира, Великий 
шелковый путь. Казахстан – родина яблок и тюльпанов. Все 
эти направления предельно актуализированы, и на новый 
уровень поднимают вопросы познания страны посредством 
изучения истории».

 Мурат Калменов привел множество фактов из истории, 
согласованные с исследованиями Геродота про кентавра 
и скифов: «Кони являются несомненным элементом  
кочевников. И раскопки с Северного Казахстана, поселения 
Ботай, являются неоспоримыми доказательствами этого 
факта. И так как наши предки первыми приручили лошадей, 
соответственно ими были созданы первые мечи и стрелы. 
Поэтому всё это надо доказывать, например, реконструкцией 
или открытием музеев, что поможет развитию науки и 
туризма». 

О следующем пункте «Древняя металлургия Великой 
степи» историк Боранбаева Б.С. обратила внимание  на 
понятие времени как о времени великих технологических 
открытий, развитии широких экономических и политических 
взаимотношений. «В годы Великой Отечественной войны 
академику Канышу Сатпаеву было поручено заняться 
раскопками Центрального Казахстана. После окончания 
войны и возвращения с победой, он  с гордостью сообщил, что 
9 из 10 военных снаряжений были изготовлены в Казахстане». 

По словам историка Журасовой А.Ш. третья тема о 
«Зверином стиле» также соответствует истории Казахстана 
VIII веке д.н.э. - этот стиль не ограничивается простыми 
рисунками волков, львов, барсов и оленей, он также несет 
большую культуру наших предков, которые считали себя 
частью этой природы и не отделяли себя от него. - С какой бы 
стороны мы не посмотрели, эта культура занимает огромное 
значение в мировой истории в целом,-  делает вывод Алтынай 
Шугаевна. 

Тема следующего спикера «Золотой Человек», найденный 
в раскопках Алматы в 1969 году. «В древние времена золо-
то производилось настолько на высоком уровне, что ныне 
современные страны не могут найти эту старую технологию. 
Такие находки показывают, что наши предки всегда 
возвеличивали личность вождя и искусно владели обработкой 
разных металлов. Таким образом, мы знакомимся с нашими 
предками, историей и фольклором. И хочу сказать, что эта 
статья является новой ступенью для новых исследований 
открытий»,- высказала свое мнение заведующая кафедрой 
истории Бижанова А.Е.

Калменов М.Д. рассказал свою точку зрения на тему 
«Колыбель тюркского мира». В первую очередь, он ответил 
на вопрос о том, почему этот пункт так называется. «Потому, 
что из Казахской степи  вышли знаменитые личности, как 
Аль-Фараби, кто является поистине великим философом 
или К.А.Яссауи, продвигавшие ислам в суфизском его 
направлении и другие пассионарии. Исследовать всё это 

и раскрыть эти данные всему миру - наша главная 
задача»,- заявил Мурат Дабылович.

 «Великий шелковый путь» - это колоссальное 
явление, развивавшееся в ІІ-І в.в. д.н.э. и в XVI-XVII 
в.в. н.э., - продолжил сотрудник института Танзенов 
Даниал,- «...новая статья - прямое продолжение 
послания Президента, которое вышло полтора 
года назад. Шелковый путь -  несомненно великое 
событие, родившее большую трансконтинентальную 
культуру. Мы должны всё это возродить снова. 
Открыть путь к мировым океанам, путь, соединяющий 
Запад с Востоком и Юг с Севером».

«Казахстан - родина яблок и тюльпанов» - эту 
подтему статьи Президента развернула преподаватель 
кафедры географии Кажымуратова Жаннат: «В Казахстане 
произрастают 35 видов тюльпанов, 18 из которых занесены 
в Красную книгу, а 12 видов являются эндемиками, то есть, 
растут только в наших краях. Ныне, нам известно, что родина 
тюльпанов это Голландия. Но дажа сама королева Голландии 

21 ноября в Западно-Казахстанском государственном университете им. Махамбета 
Утемисова состоялся круглый стол, посвященный новой статье главы государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой степи». 

в своём визите к Нурсултану Абишевичу лично поблагодалила 
его. Потому что они взяли семена тюльпанов с наших 
степей, благодаря чему сейчас имеют развитую и успешную 
экономику. Наши студенты естественно-географического 
факультета будут подробно изучать этот вопрос в своих иссле-
довательских и дипломных проектах. И ранее они имели опыт 
работы с тюльпанами, сажая их во дворах школ, занимаясь 
селекцией и так далее. А в этом году в Казталовском районе, 
посёлке Березено, прошел «фестиваль тюльпанов», где наши 
студенты также приняли активное  участие.

ІІ часть статьи называется «Модернизация исторического 
сознания». Эта часть о конкретных проектах. Сагынгалиев Д.Н. 
по темам «Архив-2050» и «Великие имена Великой степи» 
добавил: «Сегодняшнее послание, которое мы обсуждаем, 
ждет действия не только от историков, но и от всего общества. 
С кого сейчас должна брать пример молодежь? Например,  
Алихан Букейхан. Но и о нем мы не многое знаем. Ныне мно-
гие, зная английский и русский языки, думают, что они уже 
достаточно успешны. А сам Алихан в то время знал девять 
языков. И именно сейчас пришло время познакомить всех с 
настоящими сыновьями великой степи».

З а т ем  п о  т е м е  «Ге н е з и с  тю р к с к о г о  ми р а» 
Калменов М.Д. поделился важными проектами, например, 
развитие Туркестана как очага, хранящего  восточную 
культуру или организация  культурных дней тюркских 
народов в нашей стране и тому подобные.

«Музей древнего искусства и технологий Великой степи»  
Султанова М. И.: Основная идея статьи – это модернизация 
исторического сознания. «Семь граней Великой степи» 

им прививать любовь к Родине и создавать все 
для этого условия - открывать новые музеи, в 
особенности музеи под открытым небом». 

Ворфоломеева Ольга Викторовна, ком-
ментируя  пункт «Тысяча лет степного фольклора 
и музыки», рассказала о своих взглядах на 
музыку, о современной музыке и о субкультуре, 
рождающейся в Казахстане. 

На тему «История в кино и на телевидении» 
выступил Кыдыршаев А.С.: «Основная идея 
статьи – это модернизация исторического 
сознания. «Семь граней Великой степи» 
продолжает программу «Рухани жаңғыру», в 
целом это новые компоненты национальной 
программы для молодежи. Мы будем доносить 
до студентов ценности нашей истории, о 
которых говорит Президент. Хочу особенно 

отметить фразу Президента о том, что наука и культура 
являются религией, развивающей мир. Сегодня мы выражаем 
благодарность нашим ученым, искренне признателен команде 
Галины Ивановны - историкам. И вообще, по всем семи граням 
статьи можно организовать многосерийные круглые столы, так 
как тема действительно обширная. И наши студенты будут 
задействованы. Это дипломные работы, разные проекты по 
фильмам - всё это должно активно и широко развернуться 
в нашей образовательной сфере. Действительно, наша 
история может удивить не только нас, но и целый мир». 
Абат Сатыбаевич еще раз подчеркнул, что лучший ученый - 
киновед современности нашего города – это преподаватель 
кафедры университета Гурьева Галина Герасимовна.

В заключение проректор по научной работе и 
международным связям Ахмеденов Кажмурат Максотович 
выразил благодарность всем участникам: «Сегодня мы 
делимся своими идеями и впечатлениями по новому 
посланию главы государства. Президент всегда ключевой 
задачей ставит благополучие и мирную жизнь казахстанцев. 
И сегодняшняя статья Главы государства направлена 
прежде всего на воспитание патриотизма и любви к Родине, 
укрепление межэтнических отношений, сохранение своей 
культуры, традиций и языка, социальную и политическую 
стабильность в стране. 

История - это отражение будущего, и когда она чиста и 
открыта, будущее отзеркаливает это целомудрие всему миру. 
Поэтому, очень важно изучение его истории, пропаганда 
и реализация статьи Елбасы. Всё это в наших силах,- 
подытожил Кажмурат Максотович.

Сая  ДУЙСЕНБАЙ

продолжает программу «Рухани жаңғыру», в целом это новые 
компоненты национальной программы для молодежи. Мы 
будем доносить до студентов ценности нашей истории, о 
которых говорил Лидер нации. «Мы всегда говорим студентам, 
что не льзя забывать свои корни, это самое важное. И также 
наводим их на мысли о воспитании своих и чужих детей. Нужно 
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ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры Нұрлан 
Серғалиев университеттің ғылыми кеңесінде əріптесіміз 
Жансая Мусинаны Атырау қаласында өткен Мұрат 
Мөңкеұлының 175 жылдығына арналған «Байтақтан 
озып, бəйге алған» атты халықаралық ақындар 
айтысында бас жүлде алуымен арнайы құттықтап, 
қазақтың руxани мұрасы айтыс өнеріне үлес қосып, 
университетіміздің, Ақ Жайықтың мерейін асқақтатып, 
төл өнердің биігінде жүруге тілектестігін білдірді.

  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің түлегі, Румынияның Бухарест 
қаласында өткен самбодан əлем чемпионатының 
жеңімпазы Серіков Нұрбол Нəсіпкерейұлын 
əуежайдан БҚО спорт басқармасы мен М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ студенттері қарсылап алды. 68 келі 
салмақта өнер көрсеткен Нұрбол, финалда əзірбай-
жан палуанынан басым түсті. Алдағы уақытта Əлем 
Чемпионының қасиетті қара шаңырақта студент жастар-
мен кездесуі жоспарланып отыр.

 Ұлттық валютаның 25 жылдығына жəне 
қаржыгерлер күніне орай «Тəуелсіздік тұғыры 
- төл теңге» апталығы аясында «есеп жəне 
қаржы» кафедрасында «Қаржылық сауаттылық» 
ин т е лл е к т уа лдық  ойыны  о з дырылды . 
Интеллектуалдық ойынға төрелік етуге қаржы 
саласының ардагерлері келді. Ойынға 1-2 курс 
студенттерінен құралған «Қазына», «Бəйтерек», «Теңге» 
командалары қатысты. Ойын қорытындысы бойынша 
«Қазына» командасы 1-орынды, «Бəйтерек» командасы 
2-орынды, «Теңге» командасы 3 орынды қанжығаларына 
байлады. Ойын соңында Банктің экс -төрағасы 
Сатыбалдина Галия Камчатовна университетіміздің 
ұстаздарына ризашылығын білдіріп, ойынға қаты-
сушыларға жəне де көрермен көзайымына бағалы 
сыйлықтарын табыстады.

 9 қараша күні 100 жаңа оқулық бағдарламасы 
бойынша тарих, экономика жəне құқық факультетінде 
өткен  апталықты  қорытындылау  мақсатында 
Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер 
кафедрасының ұйымдастыруымен «Қоғамдық сананың 
жаңғыруы: гуманитарлық білімнің сапалы жаңаруы» 
атты дөңгелек үстел өтті.

 Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ одержал победу в 
весе 82 килограмма на чемпионате мира, который 
проходил в Бухаресте. Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ 
встретился с российским чемпионом мира Дмитрием 
Самойловым, над которым одержал победу. 
Темирлан Ихсангалиев родился в селе Анкаты 
Теректинского района ЗКО. В 10 лет начал заниматься 
самбо. Выпускник ЗКГУ им. М.Утемисова. Первым 
тренером был его отец Мердан ИХСАНГАЛИЕВ, сейчас 
тренером Темирлана является Нуфтолла ТУМЕНОВ. 
На счету спортсмена несколько бронзовых медалей, 
«серебро» и «золото».

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ дене тəрбиесі 
кафедрасының ұйымдастыруымен, Бастауыш 
кəсіподақ ұйымының қолдауымен университеттің 
профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкер-
лері арасында шағын футболдан біріншілік өткізіл-
ді. Тартысты өткен доп додасында ІІІ орын университет 
əкімшілігінің құрамасы, ІІ орын педагогика факультетінің 
құрамасы, І орын ақпараттық технологиялар орта-
лығының құрамасы иеленді. Үздік ойыншылар алғыс 
хаттармен жəне бағалы сыйлықтармен марапатталды.

 8 қараша күні Дүниежүзілік тарих жəне əлеу-
меттік-саяси пəндер кафедрасының ұйымдасты-
руымен «100 жаңа оқулық» бағдарламасы бойынша 
интеллектуалды ойыны өткізілді. Шараға Тарих, 
экономика жəне құқық факультетінің 5 командадан 
құралған 1-4 курс студенттері қатысты. Интеллектуалды 
ойын жоғары деңгейде өтті. Ойын соңында жеңімпаз 
командалар анықталып, дипломдар мен сыйлықтарға 
ие болды. 1-орынды «Есеп жəне қаржы» кафедрасы-
ның студенттерінен құралған «Альтаир» командасы 
алса, 2-орынды «Тарих»кафедрасының студенттерінен 
құралған «Ақжайық жастары» командасы қанжығасына 
байлады.

 29 қазан мен 2 қараша аралығында БҚМУ 
спорт сарайында өткен М. Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 1-курс сту-
денттері арасында факультет аралық спартакиа-
даның қорытындысы бойынша филология факуль-
тетінің командасы  Шаxмат бағыты бойынша 1 орын, 
баскетбол бағыты бойынша 3-орын, эстафетадан 
3-орынға ие болды. Осы бағыттар бойынша «Үздік 
ойыншы» атағына ие болған студенттер:  дойбыдан 
Бижанов Бекзат, баскетболдан Каримсакова Асем,
шаxматтан Сейтбаталова Эльмира, Мукашев Диас 
алды.

 2 қараша күні «Құқықтану» мамандығының 1-2 
курс белсенді студенттерінің ұйымдастыруымен 
қарттар үйінде «Асыл қариялар» атты мерекелік 
шара өткізілді.

16 қараша күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Жаратылыстану-география факультетінде «Солтүстік Каспий маңының биоалуантүрлілігін сақтау 
жəне қалпына келтіру əдістері» атты дөңгелек үстел өтті. 

Биологтар бас қосты
Шараға жаратылыстану-география факультетінің 

профессор -оқытушылар  қ ұрамы ,  Ұлы  Казимир 
университетінен келген биология ғылымдарының докторы, 
профессор, Славомир Качмарек пен Орал обаға қарсы 
күрес станциясының қызметкерлері м.ғ.к., Майканов Н.С., 
зоология жəне паразитология зертханасының меңгерушісі 
Танитовский В.А. қатысты. Дөңгелек үстелдің басты 
мақсаты – аймақтың бірегей экожүйелерімен, зерттелу 
тарихы жəне кейбір жануарлардың алуантүрлілігімен, 
сондай -ақ , оларды қорғау жəне қалпына келтіру 
проблемаларымен таныстыру. Баяндамалар арасынан 
алғашқы  болып  б.ғ.д .,  профессор  Т.Е .Дарбаева 
«Батыс Қазақстан облысы экожүйесінің бірегейлігі» 
тақырыбындағы таныстыру презентациясын ұсынды. 
Польшадан келген Славомир Качмарек үшін Қазақстанның 
батысы қызығушылығын оятты. 27 қараша күні М.Өтемісов 

атындағы БҚМУ-мен жоспарланған экспедицияда баратын 
жерлерінің суреттерімен танысты. Орал обаға қарсы 
күрес станциясының қызметкерлері өңірімізде кездесетін 
кенелердің 60000-ға жуық түрімен таныстырып, олардың 
адам өмірі үшін қауіптілігін, түрлі аймақтардағы таралу 
дəрежесін түсіндірді. Булатова К.Б. «Батыс Қазақстан 
облысы жануарларының биоалуантүрлілігін зерттеу 
тарихы», Чекалин С.Г. «Бұзылған топырақты қалпына 
келтірудің биологиялық əдістері» тақырыптарында 
өз ойларымен бөлісті. Жиын соңында факультет 
деканы А.А.Тургумбаев жиынның өтуін қолдап, осы 
тақырыпқа қолқа салған қонаққа ризашылығын білдіріп, 
қатысушыларға алғысын айтып, алдағы экспедицияға 
сəттілік тіледі.

Соб.кор

Бірыңғай диктант
Бір жарым миллион қазақстандық алғаш рет латын графикасындағы жаңа қазақ əліпбиі негізінде 

жалпыхалықтық диктант жазды.

Еске сала кетейік, қазақтың жаңа əліпбиін Елбасы 2017 
жылы бекітті. Соңғы қабылданған нұсқада 32 əріп бар.  

Жалпыхалықтық диктант жазуға қатысушылардың 
бірі: «Игі бастама деп ойлаймын. Қиынға түскен жоқ. Əрине, 
біріншісінде кішкене ойланатын кездер болды. Дегенмен, 
түк қиын емес. Жалпы ұлт болып, жалпы халық болып, 
негізі дамуға, «Рухани жаңғыруға» дайынбыз» десе, енді 
бірі: «Қазіргі уақытта латын қарпі бəріне таныс. Бұл жерде 
өзгерген ештеңе жоқ, тек орыс тілінен енген жəне алынған 
сөздер, сондай-ақ, өзіміздің төл дыбыстарымыз, төл əріп-
теріміз бар, солардың жазылуына аздап өзгерістер енген. 
Ал жалпы, өзіме қиындық тудырған жоқ», - дейді.

Айзада ДЮСЕНОВА

Бұл шараға М.Өтемісов 
а т ы н д а ғ ы  Б а т ы с 
Қазақстан  мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  313 
профессор-оқытушылар 
құрамы мен қызметкерлері 
жəне 3187 студент жас 
қ атыс ты .  Дик тант  б ір 
уақытта, таңертеңгі сағат 
11:00-де басталды. Мəтін 
бас-аяғы 90 сөзді құра-
ды. Ұзақтығы 30 минутқа 
с о з ы л ғ а н  д и к т а н т 
университет  бойынша 
барлық  фак ультет тер 
мен  арнайы  бек іт ілген 
орындарда өтті. 

«Латын негізінде жа-
салған жаңа қазақ əліп-
биімен халықты таныстыру, 
оның қаншалықты жазуға 
ыңғайлы, қолайлы екенін жазып көріп, бір байқап-бағамдау 
мақсат болды. Сонымен қатар, жаңа емле ережесі жа-
салған. Өзгермейтін ешнəрсе жоқ. Жылдар өте келе, жаза 
келе мүмкін, кейбір əріптерді, кейбір таңбаларды өзгертуге 
деген қажеттілік туып жатса, өзгеруі де ықтимал деген пікірді 
ғалымдар айтып отыр», – Бақыт ҚАЛЫМБЕТ.

Диктантты университетіміздің тілші-ғалымдары арнайы 
белгіленген өлшемшарт негізінде тексеріп, баға қойды. 
Қызметкерлер арасынан 273-і өте жақсыға, 40-ы жақсы 
деген бағаға жазса, 2695 студент өте жақсы, 492-і жақсы 
деген баға алды. Кейін жұмыстардың қорытындысы  Тілдерді 
дамыту басқармасы жанынан құрылған жұмыс топтарына 
тапсырылды. Мамандар сол нəтижелерді ғалымдармен бірге 
талдап, əліпбидің икемділігін тексермек. 
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М .Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан 
мемлекеттік университетінде «Рухани жаңғыру» 
институты мен тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің ұйымдастыруымен Қазақстан 
Республикасының президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласындағы «Ұлттық бірегейлікті сақтау» 
ұстанымын жүзеге асыру мақсатында «Ұлттық 
бірегейлікті сақтау жəне жаһандану сыны» атты 
өңірлік ғылыми-тəжірибелік конференция өтті. Ұлттық бірегейлікті сақтау және жаһандану сыны

Конференция жұмысы «Ұлттық бірегейлік теориясы 
жəне əлемдік тəжірибе» жəне «Тəуелсіз Қазақстанның 
дамуындағы ұлттық бірегейліктің қалыптасуы, орны 
жəне маңызы» аталған негізгі екі бағытта жалғасты. 
Конференция жұмысына университеттің ғалым-
оқытушылары, магистранттар мен студенттер қатысты. 
Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік саяси пəндер 
кафедрасының доценті, фил.ғ.к., Науанова К.М. 
- «Духовные ценности как основа национальной 
идентичности казахского народа», Жəңгір хан атындағы 
БҚАТУ «Рухани жаңғыру» орталығының аға оқытушысы, 
т.ғ.к. Хайдаров Е.Е. - «Ұлттық бірегейлік тəуелсіздіктің 
айқын белгісі ретінде», №46 Жалпы орта білім беретін 
мектебі тарих пəнінің мұғалімі Сатдыкова Н.Н. «Қазақстан 
тарихы сабақтарында өлке тарихын оқыту арқылы ұлттық 
бірегейлікке тəрбиелеу», М. Өтемісов ат. БҚМУ Қазақстан 
халқы Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі 
Т.Т.Шайхиев – «Қазақстандық ұлттық бірегейлік 
қалыптасуындағы ҚХА рөлі» атты тақырыптарда ғылыми 
баяндамаларын жасады.Ғалымдар түсіндіру жұмыстарын жүргізді

Қазақ əліпбиін латын графикасына көшіру 
жөніндегі түсіндіру, тəжірибелік тұрғыда меңгерілуін 
нақтылау  мақсатында  қазақ  филологиясы 
кафедрасының ғалымдары қала жəне облыс 
аймақтарында түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы 
университеттің барлық факультеті ұжымына бір мезгілде 
латын графикасына негізделген қазақ əліпбиінің 
жаңа емле ережесін жаппай түсіндіру жұмысына 
жұмылдырылды. Атап айтсақ, ф.ғ.к., аға оқытушы 
Қ.Ғ.Аронов, ф.ғ.д., профессор Ғ.Қ.Хасанов, ф.ғ.к., 
доцент А.Ə.Ниязғалиевалар бұған дейін жүргізіп 
келген түсіндіру жұмыстарын одан əрі жалғастырса, 
физика-математика факультеті ұжымына аға оқытушы, 
магистр Г.А.Еркеғалиева, PhD доктор, БҚМУ доценті 
И.С.Сұлтаниязова, педагогика факультеті ұжымына 
ф.ғ.к., доцент Р.Қ. Мұхамбетқалиева мен оқытушы, 
магистр Ж.К. Сапарова, жаратылыстану-география 
факультеті ұжымына аға оқытушы, магистр Н.К. Ахатова, 
оқытушы, магистр А.О. Рақымғалиева, мəдениет 
жəне өнер факультеті ұжымына п.ғ.д., профессор А.С. 
Қыдыршаев жəне ф.ғ.к., доцент А.Ə.Ниязғалиева, тарих, 
экономика жəне құқық факультеті ұжымына ф.ғ.к, доцент 
З.Ж.Мүтиев пен аға оқытушы, магистр Г.Г.Тұрғаналиева 
сынды оқытушылар жаңа орфографиялық ережелер 
бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш ғалымҚазақ әдебиетіндегі тұңғыш ғалым
22 қарашада Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінде «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» 
бағдарламасы аясында жəне Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласының жариялануымен орайлас келген, Қажым Жұмалиев 
мұрасына арналған «Қажым Жұмалиев жəне қазіргі əдебиеттану 
ғылымының өзекті мəселелері» тақырыбындағы республикалық 
ғылыми-тəжірибелік конференция өтті. 

Конференцияға университет ғалымдары, ұстаздар, ғалымның шəкірттері, 
ағайын-туыстары қатысып, ғалымдар баяндама жасап, ағайын-туыстары, туған 
өңірінен арнайы келген азаматтар естеліктер айтты. Конференция барысында 
академик Қажым Жұмалиевтің əдеби мектебі, ғалым зерттеуіндегі махамбетта-
ну саласы, қаламгердің «Жайсаң жандар» шығармасының тілдік ерекшеліктері, 
қажымтану жəне дəуір шындығы, ғалым зерттеулеріндегі əдебиет теориясы 
мəселелері бағытында баяндамалар жасалып, ғалымның өмір жолы мен шығар-
машылық ғұмыры жайында естеліктермен жалғасты.

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА

М.Өтемісов атындығы Батыс Қазақстан мемелекеттік университетінде 2018 жылғы қараша айының 15-і 
күні университетіміздің мəдениет жəне өнер факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қазақстан Педагогикалық ғылымдары академиясының академигі, «Қазақстан Республикасынының 
ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісінің иегері, қоғам қайраткері, Ресей Риторикалық қа-
уымдастығының мүшесі, Қазақстан Республикасы Журналистер одағының мүшесі, «ҚР Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» атағының екі мəрте иегері Қыдыршаев Абат Сатыбайұлының 55 жасқа толу мерейтойына 
арналған филология, мəдениет жəне өнер факультеттерінің кеңейтілген Ғылыми кеңесі өткізілді.

ДАНАЛЫҚ ПЕН ДАРАЛЫҚТЫҢ ҮЛГІСІ

Шараның басты мақсаты студенттерге профессор 
А.С.Қыдыршаевтың ғылыми-ұстаздық ізденіс жолынан 
кеңірек мəлімет беру, ғалым-ұстаздың жарық көрген ең-
бектерін дəріптеу. Шараға арнаулы қонақтар шақырылып, 
Абат Сатыбайұлының замандастары, білім жəне ғылым 
саласындағы əріптестері сөз алып, ғалым-ұстаздың 
өміріндегі жарқын естеліктерімен бөлісіп, ғылым са-
ласындағы жетістіктеріне тоқталды. Кештің алғы сөзін 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры м.а Қ.М. Ахмеденов алып, Абат 
Сатыбайұлын университет ректорының «Құрмет грамо-
тасымен» марапаттады. Кеңес барысында професор 
А.С.Қыдыршаевтың ғылыми-ағартушылық өмір жолы ту-
ралы PhD докторы И.С. Сұлтаниязова баяндама жасады.

Бүгінгі таңда белгілі шешендіктанушы, ғалым, 
филолог, əдіскер-педагог, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Абат Сатыбайұлы Қыдыршаевтың  
есімі еліміздің ғылыми жұртшылығы мен педагогикалық 
қауымына кеңінен таныс. Ол өзінің ғылыми-əдістемелік 
еңбектерімен жəне педагогикалық қызметімен ұлттық 
шешендіктану ғылымы мен білім беру ісіне өзіндік 
елеулі үлесін қосуда. Ол 1990 жылы Орал педагогикалық 
институтына арнайы шақыртумен қызметке ауысып, 1990-
2009 ж.ж. қазақ тілі кафедрасының ассистенті, оқытушысы, 
«Қазақ тілі білімі», «Қазақ лингводидактикасы», «Қазақ тілі 
мен əдебиеті жəне оқыту теориясы» кафедраларының 
меңгерушісі, филология, қазақ тілі мен əдебиеті, 
педагогика факультеттерінің деканы, 2009-2011 ж.ж Жəңгір 
хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінде Тəрбие жəне əлеуметтік жұмыстар 
жөніндегі проректоры, «Кəсіптік білім», «Қазақ жəне орыс 
тілдері» кафедраларының меңгерушісі, 2011-2018 ж.ж. 
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің педагогика, филология, мəдениет жəне 
өнер факультеттерінің деканы, Халықаралық көптілді 
білім беруді дамыту, «Махамбет» ғылыми-зерттеу 
орталықтарының жетекшісі, «Махамбет» гуманитарлық 
зерттеулер институтының директоры қызметтерін 
атқарды. Ал, 2017 жылғы қараша айынан бастап күні 
бүгінге дейін мəденет жəне өнер факультетінің деканы 
қызметін аса жауапкершілікпен атқаруда.

Профессор А.С.Қыдыршаевтың жоғары кəсіби 
шеберлігі мен жауапкершілігі, принципшілдігі мен 
адалдығы оны əріптестер мен шəкірттері арасында үлкен 
құрметке бөлеуде. Оның есімі еліміздің түкпір-түкпіріндегі 
əріптестер арасында жақсы таныс. Үлкенге ізет, кішіге 
ілтипат жасап өскен Абат Сатыбайұлын ғылыми жəне 
ұстаздық қызметінде өзіне де, шəкірттеріне де тиянақты 
талап қоя білетін бірегей тағылымды тəлімгер жəне əр 
уақытта өзінің қарапайым мінезінен еш айнымайтын 
азамат, кəсіби маман  тұрғысында танимыз.

«Шəкіртсіз ұстаз – тұл». Осы дана ойдың ыстық 
лебі барлық ұлы ұстаздарға қарап айтылғандай. Абат 
Сатыбайұлының ғалым тұрғысында қалыптасуының 
басында ұлы ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз. Кеш 
барысында сондай жандардың бірі ұлт жанашыры Жайсаң 
Досболатұлы, ардагер ұстаз Меруерт Жолдықайырқызы 
өз құттықтау-тілектерін жеткізді. Мəдениет жəне өнер 
факультетінің студенттері əн мен жырдан шашу шашып, 
кеңейтілген кеңестің сəнін келтірді. Шара соңында 
кеңейтілген кеңестің бас кейіпкері Абат Сатыбайұлы 
іс-шараны өткізуге атсалысқан ұйымдастырушыларға 
алғысын білдірді.

Нəзік ҒАЗЕЗ,
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің магистранты 
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ОРИЕНТАЦИЯ - МОДЕРНИЗАЦИЯ
Немало открытий обещают сделать ученые и студенты Уральска в рамках программной статьи 

Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Программа стала толчком для развития каждого 
казахстанца. В наших городах и селах сначала недовер-
чиво, а потом осознанно население стало включаться 
в большинство направлений глобальной работы, обо-
значенной Президентом. Особую роль в реализации 
задач, обозначенных в статье, играют вузы, дающие 
как научную основу, так и практическую реализацию 
этой работе. 

 
В Западно-Казахстанском государственном университете 

им. М. Утемисова (ЗКГУ) для комплексной и планомерной 
работы по реализации основных положений программы 
«Рухани жанғыру» приняли «Дорожную карту» по реализации 
различных мероприятий и другой работы. А в сентябре 2017 
года и вовсе открыли институт «Рухани жаңғыру».

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД

В университете проходит масса научно-практических 
конференций, в том числе международных, лейтмотивом  
которых являются идеи, обозначенные Президентом 
Казахстана в программной статье. Так, совместно с учеными из 
Татарстана в сентябре провели «Диалог культур: сохранение 
развития родного языка – проблемы и перспективы».

«Сохранение национальной идентичности в условиях 
глобализации» – тема очередной конференции. Эпоха 
глобализации стирает не только территориальные, но и 
национальные границы оригинальной культуры. В последние 
годы появилось понятие мультимедийной культуры. 

– Сохранение национальной идентичности, сплоченности 
предопределяют сохранение собственно государства, – го-
ворит научный сотрудник института «Рухани жаңғыру» Турар 
Шайхиев. – Сохранение культуры каждого этноса для нашего 
многонационального Казахстана – одна из важнейших задач.

К слову, в Ассамблее народа Казахстана реализуют проект 
«Қазақ таңы». Ученые ЗКГУ в Приуралье активно участвуют 
в этом проекте, знакомя население с историей и  культурой 
казахов. Этнографы повествуют о традициях, филологи – об 
изменениях в казахском языке, культурологи – об изменении 
культуры казахов. В ходе проекта слушатели узнали о 

феномене современности – смешении казахских 
традиций с традициями других народов, 
например, татарскими.

– Проблема идентичности очень актуальна 
во всем мире. В Европе давно уже царит гло-
бальная культура, но и там часто поднимается 
проблема сохранения идентичности. К примеру, 
в Шотландии распространена англосакская 
культура, а самобытная шотландская  – непо-
пулярна. Отражаются эти процессы и на родных 
языках различных народов. Глобализация, 
в первую очередь, отразится на народах, не 
имеющих доминирующей роли во всемирном 
пространстве. Они могут потерять свое нацио-
нальное лицо, – отмечает ученый.

Один из проектов программной статьи 
– «Современная казахстанская культура 
в глобальном мире». Для популяризации 
этого проекта в университете провели 
республиканскую научно -практическую 
конференцию «Лучшие образцы современной 
казахской культуры». В работе конференции приняли участие  
иностранные ученые из Индии и Польши.

Университет работает по направлениям  программной 
статьи и по заказам местных исполнительных органов.

– Мы завершили проект «Национальная идентичность: 
восприятие жителей региона», это социальное иссле-
дование. Более 80% жителей Приуралья понимают суть 
идентичности, они поддерживают Президента страны. А 
само понятие идентичности западноказахстанцы связывают 
с уверенностью в завтрашнем дне, в переменах к лучшему. 
ЗКО - приграничная область и часть исследования касалась 
вопросов миграции. Большинство западноказахстанцев 
ответили, что переезжать куда-либо не намерены, – расска-
зал Турар Тулегенович.

Мы проводим  и другие социальные исследования. Новые 
научные разработки в вузе появляются постоянно. К примеру, 
сейчас ученые ЗКГУ предлагают местной исполнительной 
власти  проект по организации обучающих семинаров по 
истории «Рухани жаңғыру» на базе университета 

– Мы считаем, что у национального кода и духовного 
обновления должна быть научная фундаментальная ос-
нова. Целевая аудитория семинаров – государственные 
служащие, руководители предприятий, учителя средних 
школ, представители этнокультурных объединений и СМИ. 
Это актив, который несет идеи «Рухани жаңғыру» в широкие 
массы, и он должен быть теоретически подкован, – полагает 
Турар Шайхиев. – Есть у нас этнопедагогический проект 
«Мəңгілік ел: туған жер, туған тіл жəне ұлт құндылықтары» 
(«Вечная страна: родная земля, родной язык и национальные 
ценности»); филологический – языковой проект «Қазақ тіліндегі 
жаңа сөздердің кодификациясы жəне лингводидактикалық 

жүйесі» («Кодификация и лингводидактическая система новых 
слов на казахском языке»). А также военно-патриотический 
проект – «Военная и научно-педагогическая деятельность 
генерал-майора технических войск Шакира Жексенбаева», 
эмпирическое социологическое исследование «Казахстанская 
идентичность, ценности «Мəңгілік Ел», патриотизм и основные 
черты современной личности в сознании учащейся молодежи 
ЗКО». Планируем также в будущем организовывать встречи 
студентов с известными людьми, открыть бизнес-инкубатор 
для финансирования бизнес-проектов наших студентов и др.

НЕОЖИДАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОВОРОТ

Программная статья дала толчок новым исследованиям 
биографий и трудов местных литераторов и акынов. В 
ЗКГУ начали проект «Литературное краеведение: духовное 
возрождение (творческое наследие поэтов и писателей 
Приуралья ХХ - начала ХХI века)».

– Исследовали произведения 12 авторов казахской литера-

туры, на которых мы теперь смотрим новым взглядом. В про-
цессе изучения и открытия новых фактов – творчество Гумара 
Караша, Шангерея Букеева, Халима Отегалиева, Абдуллы 
Жумагалиева. К примеру, Кажыма Жумалиева у нас знают 
как ученого, а как акына, поэта не знают. Его произведения 
были написаны латинским алфавитом и изданы до 1940-го 
года прошлого века, – рассказывает декан филологического 
факультета, доцент Зинулла Мутиев. – Эти сведения мы на-
шли в Алматы. Эта и другая информация войдут в трехтомник 
хрестоматии, в который мы включим 54 творческие личности 
нашего края. Мы познакомим читателей с творческой мастер-
ской писателей и поэтов, внесших новые веяния в казахскую 
литературу 1920-1980-х годов: Кадыра Мырза Али, С. Даумова, 
Бактыгула Ойшибаева и других. Трехтомник хрестоматии, 
монография, а затем и учебное пособие выйдут к 2020 году.

Сведения собираются в центральных библиотеках Астаны 
и Алматы, а также в Башкирии. К сожалению,  сборники Таира 
Жарокова и Кажыма Жумалиева не сохранились даже на 
латинице, есть только редкие экземпляры на старославянском 
(таковые обнаружили в Башкирии) и арабском языках (эти 
труды ученым рекомендовали искать в российских городах 
Оренбург и Астрахань).

РАЗНЫЙ ФОРМАТ

Обширный спектр деятельности специализированного 
института предполагает разносторонний формат его 
работы как со студентами, так и с преподавателями вуза. 
Здесь проходит масса международных, республиканских и 
внутренних конференций, презентаций и многое другое. В 
ноябре в ЗКГУ провели научно-практическую конференцию 
«Художественное творчество: лучшие образцы современной 

казахстанской культуры. Методики, теории, практики». О 
лучших ста книгах мира, переведенных на казахский язык, 
начали говорить еще летом, а в начале учебного года 
провели презентацию новых учебников перед сотрудниками 
и учащимися вуза.

– На презентации «100 новых учебников на казахском язы-
ке» присутствовал профессорско-преподавательский состав, 
магистранты  и студенты вуза. На кафедре психологии про-
водятся занятия по книгам Дэвида Майерса и Дуэйна Шульца 
на казахском языке. И книга Эллиота Аронсона «Введение 
в социальную психологию» также используется в учебном 
процессе, – рассказал заместитель декана педагогического 
факультета по воспитательной работе Армат Молдагалиев. – 
У нас есть кафедра физической культуры и спорта. Кафедра 
выступает организатором турниров по футболу среди пре-
подавательского состава, между факультетами – по разным 
видам спорта в рамках «Рухани жаңғыру». На следующей 
неделе пройдут дебаты среди студентов на различные 
темы – о популяризации казахского языка среди учащихся, 

самосовершенствовании, самообучении и 
другим. Все эти мероприятия освещаются 
на вузовском сайте.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Ученые  и  сотрудники  вуза  тесно 
сотрудничают с представителями города, 
области и зарубежных стран. Особое 
внимание уделяют проекту «Современная 
казахстанская культура в мире». На 
постоянной основе знакомят с культурой 
нашей страны сотрудников, магистрантов 
и студентов вузов-партнеров из ближнего 
и дальнего зарубежья в России, Польше и  
Латвии.

Ценности и достижения культуры 
Казахстана демонстрируют на мини -
выставках .  В  мае  так ую  выставк у 
организовали в экономическом университете 
города Быдгощ (Республика Польша), 
на ней побывал руководитель отдела 
международных связей университета Эдуард 

Имашев. В  Рижском техническом университете (Латвийская 
Республика) сотрудники университета рассказали не только о 
самобытной культуре казахстанцев, но и о программе «Рухани 
жаңғыру».

В июне текущего года в рамках программы «Рухани 
жаңғыру» Министерство образования и науки РК организовало 
республиканский телемост среди иностранных студентов, 
обучающихся в вузах Казахстана. В качестве специальных 
спикеров в телемосте приняли участие уральские студенты 
Ислу Нурумова (Россия), Кабылбек Султамуратов (Узбекистан), 
Яна Яковлева (Россия), Асхат Бисенов (Россия), Екатерина 
Гребнева (Россия), Диана Искендерова (Туркменистан).

МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА МОДЕРНИЗАЦИИ

Студенческий актив университета ответственно подошел 
к реализации программной статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
Организовали лекции, проводим конференции регионального 
и общереспубликанского уровней, теоретические и 
методологические семинары, различные конкурсы, – говорит 
председатель студенческого клуба «Достык» Айгерим 
Лукпанова. – В рамках программы мы провели спортивные 
мероприятия, дебатные турниры, интеллектуальные игры и 
другие мероприятия. Все студенческие проекты направлены на 
создание и совершенствование личностных качеств, таких как 
патриотизм, великодушие, согласие, сердечность и позитив.

Студенты принимают активное участие в конкурсе 
научно-исследовательских работ среди студентов в рамках 
программы «Рухани жаңғыру». В университете также создан 
литературный клуб «Жас ақын» и проводится множество 
мероприятий по воспитанию студентов в духе патриотизма 
и национальных ценностей. Вышел в свет сборник стихов 
«Сағыныш сынықтары» члена клуба Аиды Жанторекызы.

В университете открыт и функционирует студенческий 
центр «Туған жер». Активно реализуется волонтерское 
движение, вовлеченное в социальные проекты и студенческие 
бизнес-проекты (стартап-проекты). В том числе на республи-
канский этап национального конкурса молодежных бизнес-
проектов «Startup «Bolashak: моя мечта», организованный 
в рамках сотрудничества Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, ОО «Ассоциация стипенди-
атов международной стипендии Президента Республики 
Казахстан «Болашак», АО Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу», агентства по стратегическим 
коммуникациям «SUCCESS K», прошли два проекта 
студентов университета. А также  проект «Социальная 
система предоставления юридических услуг» (Юридическая 
социальная сеть) по программе «Рухани жаңғыру».

В соответствии с программой «Туған жер» экспедиция 
профессорско-преподавательского состава и студентов 
университета побывала в Бокейординском районе и 
Чингирлауском районах. Археологическая экспедиция вуза 
провела раскопки на курганном комплексе Лебедевка, сейчас 
в лаборатории университета эти находки тщательно изучают.

Обширная работа института «Рухани жаңғыру» расписана 
на несколько лет вперед. Но программа мероприятий и другой 
деятельности меняется, обрастая новыми проектами. И еще 
немало открытий обещают сделать ученые и студенты в 
рамках программной статьи Главы государства.

 
Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ,

газета «Литер» от 10 ноября 2018г. 

Рухани жаңғыру
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30 ноября 2018 года - юбилейная дата для физико-математического факультета – 80-летие кандидата 
физико-математических наук, доцента Николая Степановича Байгузова, вся студенческая и трудовая жизнь 
которого прошла в стенах нашего университета. 

Высококвалифицированный и  талантливый педагог 
Н.С. Байгузов родился 30 ноября 1938 года в селе Украинка 
Больше-Черниговского района Куйбышевской области в 
семье рабочего. С 1951 года, в связи с переездом семьи в 
Уральск, обучался в средней школе №12, которую в 1957 
году окончил с золотой медалью. 1957-1962 годы - это годы 
учебы Николая Степановича в Уральском педагогическом 
институте им. А.С.Пушкина на специальности «Математика и 
черчение», завершившиеся получением диплома с отличием 
после успешной сдачи государственных экзаменов. С тех 
пор вся его жизнь оказывается связанной с математикой. 
Николай Степанович остается работать в институте 
ассистентом кафедры высшей математики, а в 1965 году 
поступает в аспирантуру при кафедре теории функций 
Уральского государственного университета им. А.М. Горького 
(г.Свердловск-Екатеринбург). Обучение завершилось в 1969 
году защитой диссертации с присвоением ученой степени 
кандидата физико-математических наук. Николай Степанович 
возвращается в родной институт на кафедру математи-
ческого анализа. Глубокие знания предмета и высокий уровень 

культуры, широкий кругозор, талант педагога с особой силой 
проявились в годы работы в родном университете.

Продолжая  заниматься  научными  вопросами 
математического  анализа ,  Николай  Степанович 
увлекся вопросами истории и методологии математики. 
Эти интересы определились прежде всего в связи с 
его преподавательской деятельностью.На ней следует 
остановиться особо. Н.С.Байгузов прошел все вузовские 
ступени преподавательского роста – от ассистента до 
проректора по учебной работе. Он всегда требователен к себе 
и благожелателен к студентам. Творческий почерк Байгузова–
педагога характеризуют безупречная математическая квали-
фикация, высокое методическое мастерство, пристальное 
и доброжелательное внимание ко всем студентам. Лекции 
Николая Степановича доходчивы, убедительны, пользовались 
неизменным успехом на протяжении многих лет. В каждой 
из них есть что-то неповторимое, захватывающее. Изящная 
форма изложения сочетается с естественностью, с полным 
отсутствием чисто внешних эффектов. Такое лекторское 
мастерство – производная большого труда, глубокого знания 
предмета.

Приобретя немалый опыт в деле подготовки учителей, он 
стремился сделать его достоянием  молодых преподавателей 
и студентов. Много сил и времени отдает Николай Степанович 
пропаганде математики, ее истории, формированию у 
школьников и студентов интереса к предмету.

Существенный вклад внес Н.С.Байгузов в становление и 
развитие нашего института, ставшего затем университетом. 
Николай Степанович успешно справлялся с должностью 
заведующего кафедрой, декана физико-математического 
факультета, на котором все годы было около тысячи студентов 
и с должностью проректора по учебной работе. Все эти 
обязанности он исполнял с большой ответственностью за 
конечный результат. Н.С. Байгузов великолепно умел привлечь 

к делу широкие коллективы специалистов и преподавателей, 
организовать их совместную деятельность максимально 
эффективным образом, учесть и согласовать между собой 
многочисленные и часто противоречивые взгляды. Здесь 
важную роль играли его чисто человеческие качества: 
активная доброжелательность, умение понимать человека, 
найти приемлемое решение, дать полезный совет. Многие 
могут с благодарностью вспомнить оказанную им помощь, 
предложенную идею, сказанные добрые слова. Эти качества 
человека, высококвалифицированного специалиста во многом 
определили развитие физико-математического факультета.  
Н.С.Байгузов обладает замечательной способностью 
разглядеть в человеке скрытые возможности, ему присуще 
деятельное неравнодушие к судьбе отдельной личности. 

Николай Степанович  на протяжении многих лет проявлял 
постоянную заботу об уровне математической подготовки 
учащихся средних школ, о пропаганде профессии математика. 
Он  был частым гостем в средних школах, неизменным членом 
жюри городских и  областных математических олимпиад, 
постоянным лектором в  летней школе юных математиков 
при  университете.

За большую работу, проводимую среди преподавателей  и 
студентов, доцент Н.С.Байгузов награжден значком Отличника 
народного образования Каз. ССР, знаком «Отличник просве-
щения СССР», медалью «Ветеран труда».

Дорогой, глубокоуважаемый Николай Степанович. Мы, 
коллектив кафедры математики, искренне, от всей души 
поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, желаем 
Вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия на 
долгие годы. Николай Степанович, спасибо Вам за то, что Вы 
внесли достойный вклад в развитие кафедры математики и 
математического образования в школе и вузе.

 Кафедра  математики ЗКГУ им. М. Утемисова

Уважаемый Николай Степанович!
Поздравляем Вас со славным 80-летним юбилеем! Ваш вклад в 

развитие образования и науки Казахстана весьма значителен. 
С особой теплотой в сердце вспоминаем годы, проведенные за 

студенческой скамьей. Ваше виртуозное преподавание математического 
анализа вкупе с декларацией поэзии классиков русской литературы 
вызывало восхищение! Ваше мастерское объяснение замечательных 
пределов не имело границ! Это было великолепно! Ваше трогательное 
и внимательное отношение к студентам позволяло наладить тонкую 
нить взаимопонимания, которая вела в период обучения к правильным 
результатам. Ваша поддержка и вера в студентов позволила нам многого 
достичь! 

Уважаемый Николай Степанович! В день Вашего юбилея желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье, а также новых 
творческих достижений!

Выпускники специальности «Математика-физика» 2003 
года: директор научного центра «Радиационная физика 
материалов» Актюбинского регионального государственного 
университета имени К.Жубанова, к.ф.-м.н., ассоциированный 
профессор Мясникова Людмила Николаевна и доктор PhD, доцент 
кафедры физики Актюбинского регионального государственного 
университета имени К.Жубанова Жантурина Нургул Нигметовна 

***
Дорогой и любимый, Николай Степанович, я от всей души хочу 

поздравить Вас с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия! Пусть все то внимание, любовь и неравнодушие к 
Вашим ученикам, которые Вы проявляли в работе каждый день вернется 
к Вам в стократном размере! 

Спасибо, дорогой наш учитель, куратор, за все то, что Вы в нас 
вложили! Где бы ни были, это помогает нам быть успешными! С днем 
рождения!!! 

С уважением, Елена Смирнова,
г. Калуга, менеджер по обеспечению качества 

завода Вольво. Выпуск 2004 года
***

От чистого сердца выражаю Вам свою благодарность за прекрасные 
лекции по матанализу!

Вы удивительный человек! Спасибо большое за ваше терпение, 
за мудрость, поддержку и понимание. Счастья Вам желаем от души!

С уважением, Ваша студентка 
Жамешева Гульнара,  учитель Жаныбекской СОШ

***
Дорогой Николай Степанович! Примите искренние пожелания в 

честь Вашего юбилея!!! Ваши интересные лекции мы помним. Вы - самый 
лучший преподаватель! Огромная благодарность за то, что верили в 
меня и мои знания!  За вашу порядочность и человечность! Долголетия 
Вам!!! Именно такие люди, как Вы, являются украшением  Земли! Здровья 
огромного Вам и Вашим близким! Мы Вас любим, помним и никогда Ваше 
доброе сердце не забудем!!!

Камалова Гульзифа, ныне Ишмуханбетова
***

От нас всех только самые наилучшие пожелания! Самое главное 
– здоровья! Огромная благодарность за Ваши прекрасные лекции и 
занятия! За Вашу доброту и душевные качества!

Джубанышкалиева Жамал, комсорг
Выпуск 1986 

***
Уважаемый Николай Степанович! От всего сердца поздравляем 

Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, множества прекрасных, солнечных 
дней, легких, наполненных событиями будней, большой любви в семье. 
Спасибо за то тепло, которое Вы нам отдавали. Вы являетесь для 
нас примером порядочности, доброты, элегантности. Ваши студенты 
работают во всех уголках нашей страны и это прекрасные специалисты, 
которые учат подрастающее поколение тому багажу знаний, который 
Вы заложили в нас. Живите долго, заряжайте окружающих тем духом 
оптимизма, который в Вас присутствует. Мы, Ваши ученики, любим Вас 
и вспоминаем с теплотой и уважением. 

Выпускники 1989 года.
***

Дорогой и уважаемый Николай Степанович! Поздравляю Вас 
с юбилеем. От души желаю Вам благополучия, мира, счастья и добра. Пусть 
каждый день Вам дарит солнечный свет радости и ветерок вдохновения. 
Всегда помню Ваши  интересные лекции по матанализу.  Хочу выразить 
Вам огромную благодарность за Вашу доброту и душевные качества.
Я желаем Вам терпения, воодушевления, бодрости и здоровья. Пусть 
в этот юбилей исполнится Ваше заветное желание. Желаю Вам, чтобы 
Вас любили и уважали, понимали и ценили, приятно удивляли и радо-
вали Ваши близкие и родные.

С пожеланиями, учитель НИШ ФМН г.Уральск,
ваша бывшая студентка Махмутова Балжан (выпуск 1986)

***
Глубокоуважаемый Николай Степанович!

От всей души и искренне поздравляю Вас со знаменательной датой 
– 80-летним юбилеем.

Знаю Вас как прекрасного и талантливого педагога высшей 
школы Приуралья ещё со студенческой скамьи, т.к. слушала Ваши 
яркие и колоритные лекции и практические занятия по «Истории 
математики», «Математическому анализу» и «Дифференциальным 
уравнениям» в середине 60-х годов. Вы по праву относитесь к особой 
когорте преподавателей физико-математического факультета УПИ 
им.А.С.Пушкина, того исторического периода, в составе которой 
работали известные математики Казахстана: Маскеев Р., Айталиев Ш., 
Вознякевич А., Кенжегулов Х., Суетин Ю., Кобланова У. и др.

Затем, на протяжении 40-летней совместной работы в университете, 
я была очевидцем Вашей многолетней и созидательной педагогической 
деятельности на различных управленческих должностях: заведующий 
кафедрой, декан факультета, проректор по учебной работе.

Поэтому я вправе с высокой достоверностью и гордостью 
утверждать, что Вы внесли значительный вклад в кадровое и научное 
обеспечение системы образования Западного Казахстана.

 Для меня Вы, уважаемый Николай Степанович, были, есть и будете 
всегда скромным, добропорядочным, обаятельным и талантливым 
Учителем с большой буквы, с добрым сердцем и высокой духовно-
нравственной культурой.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия 
в семейной жизни.

С уважением, бывшая коллега, ныне пенсионер 
Зубайда  ЖУБАНЫШЕВА, город Алматы. 

***
Дорогой Николай Степанович!

Сердечно поздравляем Вас с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, целеустремлённости и 

внутренней гармонии. Пусть не увядает красота Вашей души, пусть не 
исчезает добрая надежда Вашего сердца, пусть каждый день радует 
счастливыми встречами и праздниками в кругу дорогих людей.

Коллектив кафедры «Информационные системы» 
Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета им. Жангир хана. 

***
Дорогой, Николай Степанович!

С великим уважением,
С огромнейшим теплом
Достойного мужчину
Поздравим всей душой!

И пусть почтенный возраст
Не тяготит числом,
Восьмидесятилетие -
Вот мудрости диплом!

Мы Вам желаем много
Еще счастливых лет,
А опыт Ваш бесценный
Нам всем подарит свет!

За терпение Ваше бесконечное
И за отношение человечное
Вам огромное спасибо говорим,
Вклад Ваш в воспитание очень ощутим.

За полученные на парах знания
Мы сердечно Вас благодарим,
Вам свою любовь, признание
От души мы выразить хотим!

И еще, за понимание спасибо Вам большое,
За коллоквиумы, срезы и «гармошки»
И что со студентами всей душою —
От всех от нас с душой благодарю!

С наилучшими пожеланиями выпускники 2006 года! 
Староста Бабанова Алтынай

***
Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живучих.

Уважаемый Николай Степанович!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! 
Дейл Тэллоуэй, автор книг по лидерству, говорил: «Рост и развитие 

людей является высшим призванием лидера». Вы для нас лучший ли-
дер! Вы помогали нам осваивать профессиональные навыки. Вы своим 
студентам помогали стать лучшими людьми, а не просто лучшими работ-
никами. Вы нас обучили принципам, которые служат нам опорой в жизни 
и позволяют брать смелость учить других. Вашу деятельность можно 
оценить по вашим студентам. Вы их обучили принципам жизненного 
успеха.  

Никого с Вами  мы не сравним:
Вы из самых-самых дорогущих!
Пусть глаза Ваши счастьем светятся
Помните это, берегите себя,
Уделяйте здоровью должное внимание.
А любовь пусть цветет до старости, 
Мы желаем Вам только радости!
Пусть Вас сегодня вновь и вновь,
С Днем рождения все поздравляют!
Мы искренне Вас любим и благодарим  за все! 

С уважением, коллектив кафедры ИТиМПЕ(Г)
Д ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по ЗКО

ЮБИЛЯР
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Аты аңызға айналған 
ЕСЕНҒАЛИ ЖҮНІСҰЛЫ

Кузьмичева  А .Е . ,  профессор , 
физика-математика ғылымдарының 
кандидаты :  Евгений  Джунусович 
Джунусов – преподаватель кафедры 
физики. Он оставил глубокий след в 
душе Всех, кто учился в годы его работы. 
Евгений Джунусович был специалистом 
высочайшей квалификации, педагог от Бога, 
с колоссальным желанием передать свои 
знания, а они у него были разносторонние и 
глубокие. Евгений Джунусович долгие годы 
был лицом кафедры. Я окончила институт 
в 1962 году и была оставлена на кафедре. 
Заведующим кафедрой в то время был 
Евгений Джунусович Джунусов. Наш вы-
пуск был очень «сильный». Выбор пал на 
меня в связи с моим особым отношением к 
теоретической фундаментальной физике. 
Роль этого момента будет понятна из даль-
нейшего материала. 

Уральский педагогический институт им. 
А.С. Пушкина, 1957г, август. Абитуриенты в 
волнении перед дверью в аудиторию, где 
будет проходить вступительный экзамен по 
физике. Среди нас молодой человек о чем-
то интересно рассказывает. Через полчаса 
оказалось, что это один из экзаменаторов, с  
которым мы также интересно пройдем весь 
пятилетний период обучения. Это и был 
Евгений Джунусович Джунусов. Кафедра 
физики была очень большой. Евгений 
Джунусович на ней был одним из самых 
оригинальных преподавателей. Таким же 
был, например Станислав Юлианович 
Якушевский. В чем их особенность? 
Конец 50-х, в СССР был период подъема 
физической науки и, соответственно, 
научно -технического прогресса. Это 
требовало коренной реформы образования 
в области физики, принципиально нового 
уровня подготовки учителей физики. 
В основу образования были положены 
основы  фундаментальной  физики , 
фундаментальных физических теорий. В 
содержании подготовки учителя физики 
усилены вопросы теоретической физики: 
электродинамика Максвелла, квантовая 
механика, теория относительности. К 
проведению занятий по этим дисциплинам, 
были подготовлены молодые выпускники 
университетов. 

Евгений  Джунусович  Джунусов 
выпускник Казахского Государственного 
Университета им. С.М. Кирова  (Казахский 
Национальный Университет им. Аль-
Фараби), одного из лучших университетов 
СССР в области физики. Он прекрасно 
знал классическую и современную физику 
и, что особенно важно, стремился быть 
в курсе всех современных достижений 
науки и включать их в содержание обу-
чения. Вся жизнь Евгения Джунусовича 
была в институте. Он иногда и ночевал 
на кафедре с пирожком и лимонадом из 
буфета (электрического чайника тогда 
на кафедре не было). Все свободное 
время он проводил за чтением научных 
журналов, книг, которыми всегда богата 
наша библиотека. 

Евгений Джунусович был известен 

не только физмату. Обширные знания 
по вопросам естествознания, политики, 
международных отношений привлекали 
студентов всех факультетов, особенно в 
период педагогической практики, когда надо 
было проводить внеклассные мероприятия 
по различным темам. 

Запуск в 1957 году первого спутника 
Земли с космодрома Байконур, а в 1961 
году – первого человека привели к тому, 
что преподаватель нашей кафедры 
Евгений Джунусович Джунусов стал 
востребованным в городе и области.

Современной молодежи трудно понять, 
каким был интерес всех людей к Космосу. 
В то время в СССР было Всесоюзное 
общество «Знание», членом которого был 
Евгений Джунусович Джунусов. Целью 
общества было распространение науч-
ных знаний среди населения. На заводах 
города, колхозные бригады «стояли в оче-
редях». В один день Евгений Джунусович 
мог выступить с лекциями о Космосе в 
нескольких заводских цехах или сельских 
бригадах. Слушателей «не собирали», они 
ждали Евгения Джунусовича. А сколько у 
них было вопросов! И Евгений Джунусович 
рассказывал о спутниках, космических 
ракетах, о Марсе и Луне, возможных 
полетах к звездам. Евгений Джунусович 
умел говорить понятно о сложном. Его 
часами не отпускали и просили придти или 
приехать снова. После лекции люди шли 
в библиотеки, которые были при заводах 
и колхозах, совхозах, спрашивали книги, 
газеты и читали, читали, читали. Это была 
самая читающая страна в мире. И также 
увлеченные люди  как Евгений Джунусович 
способствовали  тому, что меньше читали 
детективы, а больше -научно-популярную 

литературу. Можно сказать, что Евгений 
Джунусович жил в то время и в том месте, 
когда он был нужен всем людям, независимо 
от профессии. 

Он достойно жил, оставил добрую 
достойную память. И еще, очень не любил 
студентов – лентяев, доставалось им от 
него. Более 10 раз ходили на пересдачу 
задолженностей. Но все равно, думаю, 
что у всех он остался в памяти как лучший 
преподаватель. 

Евгений Джунусович прекрасно знал 
все разделы классической и современной 
физики, блестяще владел математическим 
аппаратом. После его занятий все были под 
впечатлением квантовой механики и теории 
относительности, хранили конспекты его 
лекций и использовали их в своей работе. 

И еще отличительной чертой Евгения 
Джунусовича было сочетание высокой 
самооценки с уважением ко всем членам 
кафедры. Он понимал свой особенный 
интеллек т,  но  всем  окружающим 
было комфортно около него. Евгений 
Джунусовича как-то не навязчиво любили 
все без слов. Он до последнего дня, до 
последних часов был на работе. Его уход из 
жизни был большой потерей для кафедры. 
Но все разумное доброе, что посеял 
Евгений Джунусович, остается в сердцах 
всех, кто учился у него, кто работал с ним. 

Сырым Ж.С., профессор, педагогика 
ғылымдарының кандидаты: Есенғали 
Жүнісұлы тірі болса 2019 жылдың 15 
қаңтарында тоқсанға толар еді. 

Есеқаң университетті үздік бітірді. 
Жалпы физика жəне теориялық физика-
ның салаларын толық меңгерді. Есенғали 
Жүнісұлы университетті ойдағыдай бітіріп, 

Орал пединститутына жұмысқа орналасты. 
Оның 1951 жылы бастаған ұстаздық қызметі 
өмірінің соңына дейін жалғасты.

Есенғали Жүнісұлы физиканың əртүрлі 
салаларынан студенттерге орыс тілінде 
дəріс оқып, практикалық сабақтарды 
жүргізді. Сабақ барысында өзінің терең 
білім иегергендігін байқатты. Ол сабаққа 
мұқият  əзірленетін .  Оның  тағы  бір 
ерекшелігі, студенттерінің күндіз оқыған 
дəрістерін кешке сұрайтын еді. Студенттер 
бүгін оқыған дəрісті кеште түнгі сағат 
он –он бірге дейін тапсыруларын қажет 
ететін еді. Ұстаздың тағы бір ерекшелігі 
студенттердің сабаққа кімнің келіп, кімнің 
келмегендігін жадында сақтауы еді. Бір 
қарағанда оның студенттердің сабақта 
бар жоғын бірден білетіндігі. Студенттердің 
түсінбейтін сұрақтарын қойған кезде оған 
толық жауап беретіндігі ерекше болатын. 
Есенғали Жүнісұлы ғылыми жұмыспен 
де терең айналысты. Оның кандидаттың 
диссертациясының тақырыбы: «Проблема 
проматерий  в  филос офии»  ед і . 
Диссертациясын ойдағыдай орындап, 
сыртқы жəне ішкі ғылыми ұжымдардан 
өте жақсы деген сын пікірлер алды. Ендігі 
қалған мəселе диссертацияны қорғау 
еді. Ол үшін Есенғали Жүнісұлының 
жұмыс жасап жүрген жерінен партиялық 
мінездеме қажет болатын. Оны беруге 
институт басшылары мүлдем қарсы 
болды. Соның салдарынан диссертация 
қорғалмай қалды. Бұл ұстаздың қалған 
өмірінде кешірілмес із қалдырды. Ол 
1994 жылдың 8 - наурыз күні дүниеден 
озды. Бірақ та əлі күнге дейін оны Орал 
қаласының жұртшылығы еске алып жүреді. 
Отырыстарда киоскінің жанында газет оқып 
тұратын мұғалім барма деп сұрастырады. 
Киоскіден күнбе – күн шығатын газет – 
журналдарды сатып алатын. Солардың 
ішінде неміс, поляк жəне басқа тілдер-
де газеттерді мұқият оқитын еді. Ұстаз 
Есенғали Жүнісұлы мəңгі есімізде қалады. 
Жатқан жері жарық, топырағы торқа болып, 
иманы жолдас болсын дейміз.

К а д ы р о в а  Г . М . ,  ф и з и к а 
кафедрасының  аға  оқытушысы : 
Есенғали  Жүнісұлы  еске  түскенде 
тебірене толғанбай қала алмайсың . 
1988 жылы С.М.Киров атындағы (Əл-
Фараби атындағы ҚазҰМУ) ҚазМУ-ды 
физика мамандығы бойынша бітіріп, 
жолдамамен Есенғали Жүнісұлы жұ-
мыс істейтін кафедраға орналастым. 
Сол кезеңнен өмірінің соңына дейін 
Есенғали Жүнісұлынан үйренгені көп адам 
ретінде айтар алғысым шексіз. Есенғали 
Жүнісұлының келбет-қияпатын, өмір 
жолдарының кейбір тұстарын ғылымның 
қара өгізі атанған  Исаак Ньютонға көбірек 
ұқсатамын. Түпсіз терең білімінің, сегіз 
қырлы ғалымдығының, өмір бойы білім 
жинағанының дəлелі - бірнеше тілді білуі: 
ағылшын, неміс, поляк, француз, қазақ 
жəне орыс тілі. Көзі тірісінде аты əйгілі 
болған ғалым Есенғали Жүнісұлын еске 
алу болашақта жалғасын тапқай...                      

Естелік

«ДЕНІ САУ ҰРПАҚ – ДЕНІ  САУ ҰЛТ» эстафеталық ойыны
Қараша айының 24-і жұлдызы күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің спорт сарайында жастардың денсаулығын 
сақтау жəне салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған ЖОО жəне АОО 
студенттеріне арналған «Дені сау ұрпақ – дені сау ұлт» атты эстафеталық жарыс 
өтті. 

Жарыс ты  ұ йымдас тыру  «Жас 
экономист» жастар қоғамдық бірлестігіне 
жəне «Ақжайық» спортклубына жүктелген 
болатын. Сайысқа Румынияның Бухарест 
қаласында өткен Самбодан Əлем чемпионы 
Серіков Нұрбол Нəсіпкерейұлы жəне БҚО 
əкімдігі денсаулық сақтау басқармасының 
ЖИТС-тің алдын алу жəне оған қарсы 
күрес жөніндегі облыстық орталығының 
директорының орынбасары Мантакова 
А лма г ул ь  А к ж уман о вна  арнайы 
шақыртылды.  

Эстафетаға қаламыздағы 4 ЖОО-ның 
студенттерінен құралған топ  қатысты. 

Жалпы эстафетаның негізгі мақсаты:
 -Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына арналаған Жолдауын жүзеге 
асыру;

-Салауатты өмір салтын ұстанатын 
тұлғаларды қалыптастыру;

- Жастарды ортақ бір іске жұмылдыру;
- Жастардың бос уақытын тиімді пай-

даланып, белсенділігін арттырып белсенді 
жас қоғамды қалыптастыру;

- Салауатты өмір сүру салтын насихаттау 
болып табылады.Жалпы ойын барысына 
тоқталатын  болсақ, сайыс 8 турдан өткен 
болатын. 

1.Кім жылдам?
2. Суретші.
3.Кім епті?
4.Кім мерген?
5. Допты мəреге 

жеткізу.
6.Епті болсаң сен 

егер...
7. Кім ұтқыр?
8. Ойлан, тап.
Осы сайыстардан 

с ү р і н б е й  ө т к е н 
«БҚАТУ» командасы 
жүлдел і  1-орын ға 
ие болды. «БҚМУ»-
лық тар  2 - орынды 
иемденсе, «КазИИТУ» құрамасы 3-орынды 
қанжығаларына байлады. Жеңімпаз болған 
командалар сыйлықтармен,дипломдармен 
марапатталды.

Сұлушаш ЖҰМАБАЕВА,
шет тілі екі шет тілі мамандығының 

2-курс студенті
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ÆӘÐÄÅÌÎÂÒÛҢ ÆҮËÄÅÑІ ҮØІÍ ҚÀÇÀҚ ÊҮÐÅÑІÍÅÍ ÎÁËÛÑÒÛҚ ÒÓÐÍÈÐ
Қарашаның алғашқы күндерінде жасөспірімдер арасында қазақша күрестен ҚР Құрметті спорт қайраткері, ҚР 

еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Бөкей ордасы ауданының «Құрметті азаматы» Жұбанышқали Жəрдемовтың 
жүлдесі үшін қазақ күресінен облыстық турнир өтті. 

«Мой драгоценный город»«Мой драгоценный город»
Уроженка нашего края, Саида Калыкова, солист 

Государственной академической филармонии 
г.Астаны, обладатель премии «Жан шуак» за вклад 
в развитие культуры Республики Казахстан, 23 
октября дала сольный концерт «Мой драгоценный 
город» в уральском драматическом театре 
им.А.Островского.

Ведущие начали мероприятие с освещения 
биографии музыканта. Так, например, пришедшие 
узнали, что С.Калыкова, закончив музыкальную 
школу №3, поступила в музыкальный колледж 
им.Курмангазы, а затем - в Казахский национальный 
университет искусств в г.Астане. Закончила ма-
гистратуру во Флоренции, где, кстати, ей предлагали 
остаться, но Саида ответила решительным отказом. 
Помимо совершенного музыкального слуха, Калыкова 
владеет несколькими языками: русским, казахским, 
французским, английским и итальянским.

На самом концерте прозвучали такие композиции 
как «Соната №10» в трёх частях Л.Бетховена, «Лунный 
свет» французского основателя музыкального 
экспрессионизма К.Дюбесси, транскрипция Листа 
«Соловей», произведения Шопена «Колыбельная» и 
«Фантазия-Экспромт». С.Калыкова является не только 
музыкантом, но и композитором. На сегодняшний день 
у неё около 20 произведений собственного сочинения, 
некоторые из них прозвучали в ходе концертной 
программы. Саида исполнила партию для флейты и 
фортепиано «Туган жерим», «Nocturne» - посвящение 
Италии, а также «Утро на озере», посвященное родному 
Уральску. Центральным номером программы стала 
партия на флейте и фортепиано «Мираж», посвященная 
нашей столице. Уральцы стали первыми слушателями 
этой композиции. 

Посетить концерт мог любой желающий, вход был 
свободным. Данное мероприятие имело огромный 
успех: удалось собрать полный зал, некоторым даже 
пришлось разместиться на лестнице. Пришедшие 
являлись представителями разных возрастных групп, 
что говорит о любви к классической музыке среди всех 
поколений. 

 Жанна АВТАЕВА, 
студент 1 курса филологического факультета

1952 жылы Орда өңірінде дүниеге келген Жұбанышқали 
Жəрдемов 40 жылға жуық ғұмырын спортқа арнады. 
А.Пушкин атындағы педагогикалық институттың дене 
тəрбиесі факультетін 1977 жылы бітірген ол алғашқы 
еңбек жолын самбо бойынша жаттықтырушы қызметінен 
бастады. Он жылға жуық уақыт талай жасөспірімді 
самбоның  қыр -сырына  баулыған  Жұбанышқали 
Садырұлы 1986 жылы өзі білім алған жоғары оқу орнына 
ұстаздық қызметке шақырылды. Алғашында аталмыш 
институттың дене тəрбиесі пəнінің оқытушысы, кейін дене 
тəрбиесі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 
2002 жылдан бастап, күні бүгінге дейін М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
жанындағы «Ақжайық» спорт клубын басқарып келеді. 
Жұбанышқали Жəрдемовтың 6 шəкірті халықаралық 
дəрежедегі спорт шебері, 25-тен астамы КСРО жəне 
ҚР спорт шебері атанып, 3-еуі ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы атағын алды. Спорт саласына сіңірген 
еңбегі үшін Жұбанышқали Садырұлына 2005 жылы 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті атағы берілді. Жəне сол жылы ол 
Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері 
атанды. Сондай-ақ Жұбанышқали ағамыз Асқар Шайхиев, 
Қоныс Жетпісов сынды саңлақ самбошылардың əлемдік 
шыңдарды бағындыруына да үлес қосты.

Спортшының туған күніне орай осымен 12-рет 
ұйымдастырылып отырған Турнирге Орал қаласы, 
Ақжайық , Жəнібек, Казталов, Сырым аудандары-
ның спортшылары қатысты. Мықтылар арасынан 
қарсыластарын қапы қалдырып, жауырыны жер 
иіскемеген оралдық Ислам Насиполла (35кг), Ахмет 

Шүйіншалиев (46кг), Бекжан Ғалымжан (50кг), Мерлан 
Қуантаев (55кг), қазталовтық Алмас Татимов (38кг), 
Айымбек Насибуллин (66кг) мен Шалқар Құзайров 
(66+), сырымдық Арсен Мақсотов (42кг), бөкейордалық 
Əлем Хабиев (60кг) І орынды жеңіп алды. Турнирдің 
барлық жүлдегерлеріне диплом мен медальдар табыс 
етілді.  

Облыстық дене шынықтыру жəне спорт басқармасы 
мен аудан əкімдігінің ұйымдастыруымен өткен аталмыш 
турнирге қазақ күресінен облыстық жастар мен 
кадеттердің аға жаттықтырушысы, Азия чемпионы 
Арман Келмұханов қатысса, белдесуге облыстық қазақ 
күресі федерациясының вице-президенті, жаттықтырушы 
Артур Шерғалиев пен осы турнирдің бас хатшысы, қазақ 
күресінен спорт шебері Ержан Шүкіров төрелік етті.

Жұбанышқали Жəрдемов ел сыйлаған азамат ғана 
емес, қадірлі əке, сүйікті жар, аяулы ата. Немересінің 
атасына арнаған өлеңін оқып, жүрегім елжіреді, көңілім 
босады. Қайратұлы Батыр №34 мектеп гимназиясы 5 
сынып оқушысы.

АТАМА (66 жас)
Мықтылыққа өзін баптаған,
Жеңіліп ешбір жатпаған.
Ақтангері  күрестің
Менің  атам – ақтабан.
Атам менің – чемпион,
Атамды айтып мақтанам.
Жүре берсін қасыңда,
Қартаймай бірге Ақ мамам.

Айзада ДЮСЕНОВА

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапханасында «Биология жəне экология» кафедрасының аға 
оқытушы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Мулдаханов Нұржан Рахметұлының 60 жас 
мерейтойына арналған кездесу өтті.  

«Ұстаз болу - жүректің батырлығы...»
Өз іс іне берілген, жаңалықты 

жатсынбай қабылдайтын, шəкіртінің 
жанына нұр құйып, өмірге өзі де 
бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін ұстаздың жөні 
де, жолы да бөлек.

Өмірдің əр қырынан іздер арай,
Бақыт құсы самғасын сізге қарай.
Өмірдің асуынан еркін асып,
Сəтті қадам басыңыз жүзге қарай!
Қамал алған құтты болсын жасыңыз
Өрге қарай, талмай қадам басыңыз.
Туған күнде, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,- 

деп Нұржан Рахметұлын 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапхана ұжымы.

«АРДАГЕР ҰСТАЗДАРДЫ ҰМЫТПАЙЫҚ, «АРДАГЕР ҰСТАЗДАРДЫ ҰМЫТПАЙЫҚ, ӨМІРЛІК ӨНЕГЕСІН ҰЛЫҚТАЙЫҚ!»ӨМІРЛІК ӨНЕГЕСІН ҰЛЫҚТАЙЫҚ!»

Елбасымыздың  мақаласы аясында Физика-математика 
факультетінде математика кафедрасының ұйымдасты-
руымен математика мамандығының 1-4 курс студент-
терімен «Ардагер ұстаздарды ұмытпайық, өмірлік өнегесін 
ұлықтайық!» (тарихи сананы жаңғырту) атты математика 

кафедрасының ардагер ұстаздарымен кездесу өтті. Бұл 
кездесудің басты мақсаты – студенттерге тарихи сананы 
жаңғырту мақсатында математика кафедрасының өткені 
мен бүгінінің жəне болашағының іргелі негізін қалаушы 
ардагер ұстаздарымыздың мол тəжірибесі мен еңбегін 

дəріптеп көрсету. Ұстаздан білім мен тəрбие алған əрбір 
адам, өзінің өмірдегі, еңбек жолындағы жетістіктері үшін 
де оның алдында бас иетіні де аян.

Шақырылған қонақтардың ішінде – Құспанов Өтебай 
Құспанұлы, Хұсаинов Мерғали Серғазыұлы, Ермолаева 
Юлия Кирилловна, Камкиева Жаннат Сырымқызы, 
Жұмағалиева Айсұлу Елтайқызы, Қадырбаев Мухамбет 
Мендіғалиұлы, Савельева Альфия Рафаэловна болды. 
Сонымен қатар университет түлегі, қазіргі таңда  Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 
физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Ильясов Исатай Ильясұлы мен Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетінің физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, доцент Қайдасов Жеткербай 
Қойлыбайұлы кеш қонағы болды.

Кездесу барысында студенттер кафедра тарихымен, 
еңбек еткен тұлғалармен, олардың өмір жолдарымен таны-
сып, көптеген мағлұмат алып қана қойған жоқ, сонымен қа-
тар ардагерлерімізге өз өнерлерін көрсетті. Кешке қатысқан 
əрбір ардагер ұстаздар студенттерге өзінің университет 
қабырғасында өткен еңбек жолымен, кафедра тарихымен 
таныстырып өтті. Тұғыры биік, тарихтың қайнар мекеніне 
айналған білім ордамыздың бір бөлімі ретінде өз жұмысын 
1932 жылдан бастау алған физика-математика факуль-
тетінің тарихының бір бөлшегі болған осы - Ардагерлеріміз.

Кездесу соңында ардагер ұстаздар да ақжарма тілек-
терін айтып, қуаныштарын жасыра алмады. Осындай 
тəлім берер тағылымды шаралар алдағы уақытта да өз 
жалғасын табарына сеніміміз мол. Аға ұрпақтың білім са-
ласы тарихындағы, өмір мен еңбек майданындағы орны, 
қайрат-жігері, білігі мен қайсарлығы, мұғалімге тəн жүрек 
жылуы, мойымас қайраттылығы мен маздаған жалыны 
бізді əлі талай арман-асуларына, білім-білік белестеріне 
бастай беретіні кəміл!
 Ботагөз МУХАМБЕТОВА,

 Математика кафедрасының меңгерушісі

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы жарияланды. Бұл 
мақалада ежелгі дəуірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын Ұлы даланың жеті қырын атап көрсетті. 
Көтерілген мəселелер жан-жақты ой елегінен өткізіп, терең зерделеуді талап етеді. Сондай-ақ біздің дүние-
танымымыздың, халқымыздың өткені мен бүгінінің жəне болашағының іргелі негіздеріне тікелей қатысты. 
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М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да 2018 жылғы 2 қараша күні мəдениет жəне өнер факультетінің (көркемсурет-графика) құрылғанына 40 жыл толуына 
орай «Көркем шығармашылық: заманауи мəдениеттің озық үлгілері, теориясы, əдіснамасы жəне тəжірибе синтезі» атты республикалық ғылыми – 
практикалық конференция өтті. 

ҚҰРЫЛҒАНЫНА4040  

жылжыл
ТОЛҒАН ҚАРА ШАҢЫРАҚ

Осы көркемсурет-графика кафедрасынан 40 жыл ішінде талай танымал өнер 
шеберлері түлеп ұшты. Факультеттің қалыптасуына, студенттер тəрбиесіне Төлебай 
Əбілов, Ғалит Қабдоллаев сынды алғашқы оқытушылардың сіңірген еңбегі зор. 
Факультеттің тұңғыш түлегі, кейін осы қара шаңырақта ұстаздық еткен Сейтімовті 
жиналған жұртшылық еске алды. Факультеттің тарихына үңіліп, бүгініне көз жүгіртіп 
баяндама жасаған Қазақстан Суретшілер жəне Еуразиялық дизайнерлер одағының 
мүшесі, БҚМУ оқытушысы Қуандық Мəдір университет қабырғасынан түлеп ұшқан 
түлектерді атап өтті. Сондай-ақ Курукшетра (Үндістан) университеті бейнелеу өнері 

басқармасының төрағасы, философия өнерінің PhD докторы, профессор Рам Виранжан 
«XXI ғасырдың танымал үрдістері» тақырыбында баяндама жасады. Сонымен қатар, 
конференция аясында суретшілердің республикалық көрмесі ұйымдастырылды. 
Мерейтой шеңберіндегі республикалық көрмеге көркемсурет-графика факультетін 
əр жылдары бітірген түлектері мен белгілі қылқалам шеберлерінің үздік туындылары 
қойылады. Көрмеге Орал, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Павлодар, Курукшетра (Үндістан) 
қалаларынан келген танымал суретшілер қатысты. Орал қалалық көрме залында Рам 
Виранжан шеберлік сағатын өткізді. 

Мейірімге ғана мұқтажбын...
Қазақ халқы – жылағанды жұбатып, қиналғанға демеу болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеткен 

халық. Ата-бабамыз жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған. Алайда қазіргі заман ағымының өз-
геруі ме, əлде адамдардың адами қасиеттерден ада болып жүргендігі ме, əйтеуір мүмкіндігі шектеулі 
жандар қоғамнан тысқары қалып жатады.                  

Шуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер?
Мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған
Мейірімге ғана мұқтажбын білесіңдер ме?
Мейірімге ғана мұқтажбын... -  деген өлең жолдары кіршіксіз пəк балапандардың 

мұқтаждығын дəл бейнелегендей.
2018 жылдың 21 қыркүйегінде «Бəйтерек» қоғамдық бірлестігі мен М.Өтемісов 

ат.БҚМУ-нің «Есеп жəне қаржы» кафедрасының белсенді студенттерінің ұйымдасты-
руымен мүмкіндігі шектеулі балаларға мерекелік шара ұйымдастырылды. Мерекелік 
кешке университетіміздің «Есеп жəне қаржы» кафедрасының 1,2,3 курс студенттері ат 
салысып, балалар мен кеш қонақтарына музыкалық əн тарту арнап, би билеп, театр-
ланған қойылым ұсынды. Кеш барысында бірінші сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндерге 
қайырымды жандар оқу құралдары мен сөмке сыйға тартты.

Мерекелік шара соңында ата-аналар мен «Бəйтерек» қоғамдық бірлестігінің төрай-
ымы Айнагүл Салыққызы студенттерге алғыстарын айтып, ақ батасын берді. 

Адам баласының ең асыл қасиеті – мейірімді жүрек. Күрбелең тіршілік көзі 

қ а й н а п  т ұ р ғ а н 
мына  дəуренде 
«мейірімділік» де-
ген  баға  жетпес 
қасиетті ұмытып, 
рақымсыз қоғамға 
айналмау үшін əр-
бір ім із  жанымы -
здағы  жандарды 
мейірім шуағымен 
нұрландырсақ, біз 
алмайтын асу, біз 
бағындырмайтын белес болмайтыны айқын.

Хадиша ҚОЙЛАНОВА, 
есеп жəне аудит мамандығының 3 курс студенті
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Халықаралық студенттер күніне орай қараша айының 16 жұлдызында «Ақжайық КВН лигасы» жастар 
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен «Жастар» мəдениет үйінде облыстық «Жаңа Толқын – 2018» 
фестивалі өтті. 

Үздіктер танылған жоба

Фестиваль Орал қаласындағы жоғары оқу орындарының 
1 курс студенттері арасында өткізілді. Бұл шараның 
негізгі көзделген мақсаты – университет  қабырғасында 
білім алып жатқан студент жастарды біріктіру, талантты 
студенттер мен үздік ұжымды анықтау, олардың мəдени, 
руxани дамуына жағдай жасау, білімгерлердің шығар-
машылығын дамытуға мүмкіндік беру арқылы оларды тек 
сапалы маман ғана емес, жан-жақты қабілетті тұлға етіп 
қалыптастыру. Жыл сайын дəстүрлі түрде өткізілетін «Жаңа 
толқын – 2018» студент-жастар фестиваліне қатысушылар 
«Ең үздік жүргізуші», «Эстрадалық əн», «Хореография», 
«Аспапта орындау шебері», «Көркемсөз шебері», «Үздік 
дəстүрлі əн», «Жайдарман» аталымдары бойынша өнер 
көрсетті. Биылғы жылы өткізілген аталмыш фестивалдің 
 ерекшелігі əр жоғарғы оқу орнының студент жастары 
арасында бірлікті насихаттау, топпен жұмыс істеуге 
дағдыландыру мақсатында жаңадан «Үздік жанкүйерлер» 
номинациясы, жастар арасындағы қоғамдық мəселелерді 
анықтау, студенттік өмірдің ерекшелігі мен қызықты 
сəттерін насихаттауды мақсат еткен «Үздік студенттік 
вайн» номинациялары қосылды. Фестиваль қорытындысы 

бойынша жүлделі орын иегерлері дипломдармен, арнайы  
медальдармен, кубок жəне бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. 

Университетіміздің 44 студенті 9 номинация бойынша 
өнерлерін көрсетіп,  «Үздік жүргізуші», «Эстрадалық 
əн: заманауи», «Хореография: дəстүрлі би», «Аспапта 
орындау шебері»,  «Үздік дəстүрлі əн», «Үздік жанкүйерлер» 
номинацияларының жеңімпаздары болды. 

Өңіріміздегі төрт жоғарғы оқу орындарының 1 курс 
студенттері арасында оздырылған «Жаңа толқын - 2018» 
фестивалінің жалпыкомандалық есебі бойынша жүлделі 
1 орынды  М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің студенттері жеңіп алды.  

Көпшіліктің құрметіне бөленген өнерпаздардың 
алдағы уақытта көптеген байқаудың жеңімпаздары 
атанып, орындаушылық шеберлігімен, талғампаздығымен 
үлкен-үлкен табыстарға жете берулеріне тілектеспіз. Бұл 
фестиваль өркениетке жол бастаған тəуелсіз еліміздің 
жарқын болашақта жастарының өнеріне өнер қосатын 
тəрбие саласындағы игі бастама. Барша жүлдеге ие болған 
студенттерге жасампаз еңбек, толағай табыстар тілейміз!

Áүãіíãі үçäіê ñòóäåíò - åðòåңãі құçіðåòòі ìàìàí
Белсенді  студенттің бейнесі - жауапкершілігі мол, мақсаты айқын, қадамы 

анық, табысты əрі көпжақты мүддесі бар жеке тұлға болып табылады. Оның негізгі 
мақсаты – өзінің болашақ кəсібіне бағытталу, кəсіби біліммен жəне құзіреттіліктермен 
қарулану. Бұл суреттеу менің мақалама негіз болып отырған нағыз студент атағына 
сай келетін белсенді студентке тəн. Оқудағы белсенділікпен ерекшеленетін, ғылыми-
зерттеушілік іс-əрекетке бейім, кəсіби іскерлік пен дағдыларды игеріп, əр курсқа 
өткен сайын кəсіби шыңдалып келе жатқан болашақ маман Қалиманы мысал ретінде 
айтар едік. 

Ñàìàðàíûң æүëäåñі áұéûðäû

Самара қаласындағы Самара мемлекеттік 
мəдениет институтында өткен VI халықаралық 
«На крыльях музыки» атты байқауда «Эстрадалық 
хор» номинациясы бойынша М. Өтемісов атындағы 
БҚМУ хоры Жетекшісі аға оқытушы Көптілеуова. 
К. І орынды қанжығасына байласа, ал, «Вокалдық 
эстрадалық ансамбль» номинациясы бойынша 
«Makham BAND» вокалдық ансамблі Жетекшісі 
магистр, аға оқытушы Қуаншалиева. Р.Ж, ІІІ орынды 
иеленді. Сіздерді жеңістеріңізбен құттықтай 
отырып, еңбектеріңізге жеміс пен толағай табыстар 
тілейміз! Алар асуларыңыз көп болғай!

«Білегі мықты бірді жығады, білімі мықты мыңды 
жығады» деп дана xалқымыз айтып кеткендей, 
болашақ – тек  қиялына қанат біткен, ойы ұшқыр, 
білімді жастарда екені даусыз. Халықаралық 
студенттер күніне орай қараша айының 10 
жұлдызында Батыс Қазақстан облысы жастар 
саясаты мəселелері басқармасының қолдауымен 
«Ақжайық КВН лигасы» жастар қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастырумен “STUDUNION” БҚО студенттік өзін - 
өзі басқару ұйымдары кеңесінің мүшелері арасында 
“Smart Students” зияткерлік байқауы өтті. 

БҚМУ 
көшбасшылары 

кубокпен қайтты
Бұл байқаудың мақсаты - білімді, зияткер студент 

жастардың көшбасшылық қасиеттерін арттыру, 
топпен бірлесе ізденуге, жоғарғы жəне арнаулы 
оқу орындарының белсенді студенттері арасында 
тəжірибе алмасу, зеректілік қабілеттерін дамытып, 
ой-өрістерін кеңейтіп, студенттердің бəсекелестіктерін, 
құзіреттіліктерін, қызығушылықтарын арттырып, ұқып-
тылық, ұжымдыққа тəрбиелеу. Бұл сайыс 3 кезеңнен 
тұрды. Яғни, 1-кезең «Брейн-ринг», 2-кезең «Сіз білесіз 
бе?» 3-кезең «Бір қадам».

Байқауға қатысқан барлық командалар алғыс 
xатпен марапатталды. Осы байқаудың қорытын-
дысы бойынша 3-орынды Жəңгір xан атындағы 
БҚАТУ студенттік өзін-өзі басқару ұйымы иеленді. 
2-орынды Ж.Досмұxамедов атындағы педагогика-
лық колледжінің студенттік өзін-өзі басқару ұйымы 
иеленді. Жүлделі 1-орынды 3кезеңнен сүрінбей өтіп 
жоғарғы ұпай жинаған М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
студенттік өзін-өзі басқару ұйымы қанжығаларына 
байлады. 1-орын иелері жүлделі ұтыстармен, кубокпен 
марапатталды.

Біреу озса сайыста,біреу артта қалады,
Ренжімей тараса, озбағандар жарады.
Жарыс заңы ежелден-жеңімпазды анықтау,
Озат болу шарты сол – еңбектену, жалықпау.
Ендеше ерінбей, үнемі ізденіс үстінде жүретін 

алғыр студенттеріміз көп болсын.  

А х м е т о в а  Қ а л и м а 
Сырымбекқызы М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 

Педагогика факультетінің «Педагогика жəне психология» 
мамандығының 4-курс студенті.  Ол 2015 жылы мектепті 
үздік аттестатқа аяқтап, мемлекеттік грант иегері атанды. 
Бірінші курстан бастап оқу үдерісінде өзінің білімімен, 
жан -жақтылығымен, өзіне сенімділіг імен, сыпайы 
мінезімен жəне бойындағы адамгершілік қасиеттерімен 
ерекшеленді. Қалима тек білім жолында ғана емес 
қоғамдық өмірде де белсенді студенттердің бірі. Оның бұл 
қасиетін ұстаздары да, достары да жоғары бағалайды. 
Бұған дəлел - Қалиманың үздіксіз ғылыми зерттеу 
жұмысымен айналысып, жыл сайын студенттердің ғылыми 
конференцияларына қатысуы, Республикалық жəне 
облыстық ғылыми жобаларға қатысып лауреат атануы. 
2018 жылы 28-29 наурыз аралығында Алматы қаласында 
өткізілген X Республикалық студенттік пəндік олимпиадаға 
қатысып топтық сайыс бойынша жүлделі 3-орынды 
иеленді. Қазіргі таңда ол педагогика жəне психлогия 
кафедрасындағы ғылыми үйірменің белсенді мүшесі бола 
отырып, өзінің ізбасарлары ретінде 1-2 курс студенттерін 
ғылыми-ізденушілік іс-əрекетіне баулып жүр. 2018 жылы 
14 қарашада өткен «Оқу жетістіктерін сырттай бағалау» 
сынағында Қалима 175 балл жинап, «өте жақсыға» 

тапсырып, факультет жəне университет бойынша ең үздік 
нəтижеге қол жеткізді. Бұл университетіміздің қабырғасында 
даярланатын «Педагогика жəне психология» мамандығы 
үшін зор жетістік, үлкен қуаныш деп білеміз. Факультет жəне 
кафедра ПОҚ болашақ педагог-психологтарды даярлауда 
сапалы білім беріп, құзыретті мамандарды даярлаудың 
тағы бір дəлелі ПП-41 тобы студенттері Аманқос Асылханым 
Ерболатқызы - 159 балл, Газизова Тоты Асылбековна - 158 
балл, Мəулет Ақгүл Мəулетқызы  - 149 балл, Рахметқалиева 
Нұргүл – 144 балл, Батырбаева Жанерке - 142, Саматова 
Бақытгүл Серікқызы – 136 балл жинап, «өте жақсыға» 
бағаланып, аталған сынақтан сүрінбей өткені. 

Білім көкжиегіне көз тіккен Қалимаға факультет 
ПОҚ  жəне ПП-41 тобы студенттер атынан бағындырар 
белестері, алар асулары, шығар шыңдары көп болсын 
дей отырып, жарқын болашақ пен алдағы күндеріне ізгілік 
тіледік. Қазақстан Республикасының білікті де білімді, өз 
ісіне шынайы берілер құзыретті маманы болғайсың!

Кез келген студенттің жетістіктері мен абыройының 
асқақтауына ұстаздың ықпалы ерекше деп есептейміз. 
Университет қабырғасына қадам басқан кезеңнен 
бастап студенттерді жаңа өмірге дайындап, бағыт 
беріп, өз тəжірибесімен бөліскен ұстаздардың  орны 
олар үшін ерекше. Болашақ мамандарға өткен төрт жыл 
ішінде біліммен қатар өмірлік тəжірибені де меңгертті. 
Үлгі тұтатын педагогика факультетінің ұстаздарына 

қажырлы қайрат, мол жетістіктер, шығармашылық 
табыстар тілей отырып, студенттер атынан талай 
шəкірттің сүйікті ұстаздары болу бұйырсын дегіміз келеді.

С.Б. КАЛАХАНОВА,  
педагогика жəне психология магистрі, топ кураторы

Назерке МҰХАНБЕТЖАНОВА, 
ПП-41 топ студенті, Президент стипедиясының иегері
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Ақыл, білім, білік, парасат, көркем мінез иесі бола 
білген ардақты адамды, мен, асыл азаматқа балар 
едім. Осындай асылдардың сынығы, бірі емес, бірегейі 
– Исатаев Мейрам Исатайұлы еді. Еді... деп айтудың өзі 
қиындау. Қамал алатын қырқына жетпесе де, отызында 
от боп маздады. Шығыс ғұламасы Назым Хикметтің 
«Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, 
біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ?!» деген 
өлең жолдары ойға оралғанда, Мейрам Исатайұлының 
бейнесі еріксіз көз алдыңа келеді. Ол маздап жанды, құр 
ұраншылдыққа салынған жоқ, ісімен дəлелдеді де. 

Махамбет Өтемсіов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің белсенді жастары дегенде, 
басында Мейрам Исатайұлының есімі оралатын. Өзі білім 
алған қара шаңырақта еңбек жолын бастап, табанды 

қызмет етіп, қай кезде де абырой биігінде жүретін. 
БҚМУ-дың студенттердің өзін-өзі басқару ұйымы үлкен 
бір мектеп қалыптастырды. Өңірге танымал белсенді 
жастардың көбісі осы ұйымнан шыққаны көпке мəлім. 
Мейрам Исатайұлы да сол мектептің басында тұратын 
белді өкілі еді. 

Кейін университеттің тəрбие бөлімінде бөлім 
басшысы ретінде қызмет атқарды.  Исатайұлы 
ұйымдастыратын тəрбиелік шаралар қайнап 
жататын. Бел ортасында, басында өзі жүретін. 
Екінші анасындай көретін ұстазы, рухани жанашыры 
Түймеш Малбағарқызының шекпенінен шыққанын 
мақтан тұтатын. Ардақты ағайымыз Серікқали 
Шарабасовша айтсақ, «Темірдей тəртіптің Түймеші» 
Мейрам Исатайұлын да сол тəртіппен жүргізді. Алға 
тек қадам бастырды. 

Өз басым Мейрам Исатайұлымен 2009 жылдан 
таныспын. Алғаш еңбек жолымызды бастағаннан 
жақсы араласып, сыйлы əріптес, дос та болдық. 
Екеуміз жандай құрдас жандармыз. Əріптестер 
арасында көп қалжыңды көтере бермейтін мен 
үшін сол досымның «көтеріп алайыншы» дейтін 
еркелете айтқан сөздері түрпідей тигенмен, еш 
ренжи алмайтынмын, əзіл-қалжыңымыз да жарасып 
жүре беретін. «Құрдас» деген бір сөзінің өзін жай 
айтпайтын. Осы сөздің де ар жағында риясыз 
шынайы пейіл мен таза көңіл тұратындай еді. 

Ол менің ғана бағалауымда емес, барлық жастың 

бағалауында Ұстаз еді. Мейрам Исатайұлы туралы 
қаралы хабар естілген сəттен, сан мыңдаған шəкірттің 
қимас сөздері соны дəлелдеді, көпті жылатты да. «Ұстаз. 
жаратылысынан өзіне айтылғанның бəрін жете түсінген, 
көрген, естіген жəне аңғарған нəрселердің бəрін жадында 
жақсы сақтайтын, бұлардың ешнəрсесін ұмытпайтын... 
алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі..., мейлінше шешен, 
өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ жəне ар-
намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына 
да əділ..., жұрттың бəріне... жақсылық пен ізгілік көрсетіп... 
қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек 
жан» деп шығыс ғұламасы əл-Фараби айтқан екен. Шығыс 
данасының осы сөзін жадына сақтаған əр адам ұстаздық 
қасиеттің ауыр жүгін сезінуге тиіс болса, сол қасиетті 
сезінген жандардың бірі Мейрам Исатайұлы болды.  

Мейрам Исатайұлымен таныстығыма 10 жылға жуық 
уақыт  болды. Осы уақыт аралығында байқағаным, 
оның жемісті жылдарының жеңісі мен жетістігі көп 
екені аңғарылады. Ол əріптестік ортада өзіндік таным, 
терең білім, еңбексүйгіш, жұмысқа қабілеттілік пен 
талапшылдық, достыққа берік, ізгілік қасиеттерімен 

ерекшеленген тұлға деп асылдың сынығындай азамат 
жайында толықтай сыр шертуге болады. 

Мейрам Исатайұлының еңбек жолындағы өсу 
баспалдағында декандық қызметі туралы сөз айту 
бөлек дүние. Жас болғанмен, бас болған басшы болу да 
көптің қолынан келе бермейтін. Бұл қызметті де ол биік 
абыроймен, үлкен парасат биігінде атқарды. Мəдениет 
жəне өнер факультететінің студенттері «ағайлап» 
артында жүретін, сол студенттер үшін жанын сала жұмыс 
жасайтын. Үлкенді-кішілі барлық əріптестеріне сыйлы 
бола білді. Республикалық деңгейде өнер бағытында 
үлкен конкурстар өткізгенде де,  асқан шеберлікпен 
ұйымдастырушылық қабілетке ие екендігін дəлелдеп 
кетті. 

Көп адамда бола бермейтін таланттылықтың белгісі 
ол көшбасшылық қасиет болса, Мейрам Исатайұлының 
басынан ол қасиет те табылатын. Көп алдында көсемсініп 
емес, айтатын жерде ойын еркін жеткізіп, орынды 
сөйлейтін. Оған дəлел Елбасының алдында өңір 
жастарының атынан сөз сөйлеген шақта, Мейрам 
Исатайұлының жарқын бейнесі əлі көз алдымызда. 
Баспасөз қызметіне жауапты болғандықтан, анық 
білетінім телеарналар мен басылым беттеріне сұқбат 
берер шақтарда, дайындықсыз сайрайтын жандардың бірі 
де  Мейрам досым еді. Кейде қалжыңдап, «жұлдыз» боп 
кеттім ғой деп қоятын. Расында, қалжыңсыз жұлдыз еді!

Ол өзі жеткен жетістікпен қуана бермейтін жан. 
Өзгенің қуанышы үшін шын қуанатын. «Құрдас, сенің 
жетістіктеріңмен қашан да шын қуанам. Əр марапатыңның 
мəртебесі биік болсын» деп арнайы құттықтауды 

еш ұмытпайтын. Мейрам к іргенде кабинетімізге, 
жаз келгендей жадырайтынбыз. Əріптесім Мерген 
Қуанышұлымен бір кабинетте отыратын уақытта жиі соғып 
тұратын. «Бірің жан құрдас, бірің жан досым, бауырым» 
деп еркелетіп жүретін. Досты бауыр көретін қасиеті ел 
сүйсінтетін. «Адамзаттың бəрін сүй бауырым» дейтін дана 

Абайдың даналық сөзін берік ұстанатындай еді. 
Ел ертеңі – жас ұрпаққа саналы тəрбие, сапалы 

білім беру – басты міндет болса, білімді, білікті, 
тəрбиелі жастардың қалыптасуы үшін аянбай еңбек 
еткен зиялы жастың бірі десем де, артық айтқан-
дық болмас. Ол жастарды талпындыратын биікке. 
Бүгінгі заманда жастың да, үлкеннің де арасында 
байқалып қалып жататын жағымпаздық қасиеттен 
ада жандардың бірі бола білді. Оны осы қасиеті де 
ерекшелеп тұратын өзгеден. 

 «Нағыз адамның белгісі – кісілік» деген екен 
шығыс ғұламасы Жүсіп Баласағұн. Кісілік пен 
кішілік қасиетінің қатар жүретіні заңды. Мейрам 
Исатайұлы кісілік келбетін келістіріп, кішілікті де 
танытқан, шынайылықты асқақтатып келген жастың 
бірі бола білді. Ана сүті дарытқан абзал қасиеттің 
жемісі – айналасына ғибрат нұрын шашқан ғұмыр 
сыйлады. Əр сөзінен де, ісінен де тəрбиенің өнегесі 
көрініп-ақ тұратын. Осындайда текті ұл сыйлаған 
қазақтың қай анасынан да айналып қана кетейін 
дегің келеді. 

Өнегелі отбасында дүниеге келген Мейрам 
Исатайұлының  ағайындарымен ,  бауырла -

рымен қарым-қатынасының беріктігі отбасында көрген 
тəрбиесінен деп айтуға болар. «Ұяда не көрсең , 
ұшқанда соны ілерсің» деген халық мақалы да осының 
дəлеліндей.  Мейрам жолдасы Бұлбұлмен жұбайлық 
өмірде жарасымды жұп бола білді. «Бұлбұл менен де 
мықты ғой» деп əзіл-шыны аралас айтып жүретін. Төлеген 
мен қыз Жібектей еді. Көп адам сүйсіне қарайтын оған. 
Мейрам Исатайұлының жетістіктерге жетіп, қай биіктің де 
шыңын бағындыруда сүйікті жары Бұлбұлдың да еңбегі 
өлшеусіз еді. Өзі де үнемі айтып отыратын. «Балаларым 
– бақытым, байлығым» деп, олардың жетістіктерін 
де жыр ғып айтып, үнемі марқайып жүретін. Əке атын 
ұмыттырмай, мерейін асқақтатын артында ұрпағы барына 
мың шүкір. 

Қазақта қарақан басынан гөрі халқының қамын жеген 
азаматтар қашан да болған. Сондықтан да ата-бабамыз: 

«Тұлпарда да тұлпар бар,
Қазанаты бір бөлек.
Жігітте де жігіт бар,
Азаматы бір бөлек, - деп ондай ұлдарына ерекше 

сүйсініп, естерінде сақтаған. Сондай асыл жандардың 
бірегейі ретінде қимас досымның, сыйлы əріптесімнің 
азаматтық тұлғасы мен үшін əрқашан биік тұғырда тұрады. 
Жыл толыпты жас жүректің тоқтағанына. Отызында 
маздап жанған от боп, жасындай жарқылдады, жарқ 
етіп, жұлдызы ерте сөнсе де, жас ғұмыр темірқазықтай 
жарығын мəңгіге қалдырғандай...

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА,
М. Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған 

профессоры, филология ғылымдарының кандидаты

Отызында маздап жанған от боп, Отызында маздап жанған от боп, 
жасындай жарқ еткен жас ғұмыржасындай жарқ еткен жас ғұмыр

Сəуле... Жаратушының жазуымен миллиондаған шақырымдарды секундтарда жүріп өтіп, жұмыр жерге 
тіршілік нəрін сыйлайды ол. Еркіндікті сүйеді, адамзатты сүйеді. Адамзат та оған ұмтылады. Маған сол 
азаматтық та, арлылық та, парасаттылық та сол аппақ сəуледей көрінеді. 

Қазақтың ең қымбатын «шырағым» дейтіні, «Шырағың сөнбесін!» деп тілейтіні бекер болмаса керек-ті. 
Сырттай қарағанға бір-ақ түс. Ал біле білсек, оның бойында қаншама ғажайып бояу бар. Көк те, қызыл да, 
сары да. Ұстаздық та, тəлімгерлік те, басшылық та, ең бастысы адамдық пен азаматтық та  – ардың ісі. Ол 
да сол сəуледей бір өзіне қаншама бақыт, қуаныш, үміт, арман, ізгілік құндақтаған. Осы бір жарқырайтын 
сəуле қымбат таста да бар. Ол – гауһар. Гауһар тастың қыры көп болған сайын, жан-жаққа шашатын сəулесі 
де, жарқырайтын қасиеті де арта түседі. «Сегіз қырлы, бір сырлы» деген халқымызда əдемі тіркес бар. Бұл 
да кез-келген адамға айтылмайтын, телінбейтін баға. Нағыз гауһар тас жан-жағына жарқыратып сəулесін 
шашып, нұрын сыйласа, нағыз азамат та – айналасындағыларға жарық сəуленің шырақшысы бола білген жан. 
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Күйдің пірі, ұлы өнердің атасы – 
Құрманғазы Сағырбайұлы
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Біз жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта 
түлетуіміз керек. Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір 
сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Əуезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің 
рухани мəдениетіміздің бір парасы ...» делінген. 

Сондықтан, биылғы жыл ЮНЕСКО ұйымының «2018-
2019 жылдары атаулы күндер күнтізбесіне» күй атасы 
Құрманғазы Сағырбайұлының 200 жылдық мерейтойы 
енгізілді. Өйткені «Құрманғазы - тек біздің ғана рухани 
мұрамыз емес, бүкіл əлемге танылған тұлға». Сондықтан 
үстіміздегі жыл ішінде Құрманғазы бабамыздың 200 
жылдығы ЮНЕСКО шеңберінде аталып өтуде. 

Қазақ даласында XIX ғасырда өткен рухани жаңғырудың 
алдыңғы  лег інде  күйші -композитор Құрманғазы 
Сағырбайұлының тұрғаны анық. Құрманғазы күйлері 
өз ортасының, өз заманының нақтылы көріністерін өзек 
етіп, сол күйлердің өн бойындағы өршіл рух заманалық 
құбылыстарды меңзеп, дəуірлік өзгерістерді толғап, 
ақиқаттың өз үніндей болып естіледі. Құрманғазының 
ғұмыр кешкен кезі Ресей патшалығы жүргізген отаршыл 
саясаттың ең бір қарқын алып, шектен шыға бастаған 
кезіне дөп келді. Мұндай озбырлыққа жан-жүрегімен 
қарсыласу Құрманғазының өмірбаянына айналып, күй 

тілінде көрініс тауып отырды. Ол өзі беттескен заманның 
тарихи-əлеуметтік болмысына күйші-философ ретінде 
ден қояды. Ұрпақ тағдырына ықпал ететін заманалық 
құбылыстарға бойлай үңіліп, ой толғау – Құрманғазының 
күйшілік табиғатына тəн. Оның күйлері «Адай» (үш 
нұсқасы бар), «Ақсақ киік» (екі нұсқасы бар), «Балқаймақ» 
(екі нұсқасы бар), «Кісен ашқан» (екі нұсқасы бар), 
«Ақбай», «Серпер» (төрт нұсқасы бар), «Теріс қақпай» (екі 
нұсқасы бар), «Сарыарқа» болып жалғаса береді. 

Ұлы күйші, композитор, халық арасына кең тараған 
“Балбырауын”, “Сарыарқа”, “Кішкентай”, “Көбік шашқан”, 
“Серпер”, “Алатау” жəне тағы басқа күйлердің авторы 
Құрманғазы Сағырбаев қазақтың аспаптық музыкасы-
ның басты бір саласының негізін қалаушысы. Басқа да 
халық мəдениеті саласының көрнекті өкілдері сияқты, 
Құрманғазының шығармашылығы да, өмірі де сол өзі 
өмір сүрген заманның тарихи – көркемдік шежіресі бол-
ды. Құрманғазы тек қана қазақ аспаптық музыкасының 

батыс қазақстандық дəстүрінің негізін қалаушысы ғана 
емес, сонымен қатар оның Дина, Мəмен, Көкбала, Ерғали 
Есжанов жəне басқа көптеген дарынды күйшілердің 
шығармашылық жолдарының қалыптасуына тигізген 
ықпалы да мол болды.  Күйшінің оң солын танып, өмір-тір-
шілікке белсене араласа бастаған кезі күрделі еді. Оның 
күйлері қазақ халқының қайғысымен де қуанышымен де 
ұштаса білген.

Қара домбыраның шанағынан күй саулатып, аса 
дарынды күйші ретінде танылған  Құрманғазыны өнерге 
баулыған ұстазы – Ұзақ күйші болатын. Өте үлкен дарын 
иесі, тек күйші ғана емес, бойында басқалай да көптеген 
қасиеттер бар, үлкен құдыретті күштің иесі десе болады. 

Құрманғазы – қазақтың маңдайына біткен дара күйші, 
композитор күйдің пірі, домбыра шанағына ұлтымыздың 
тұтас болмысын сыйдырған ұлы өнердің атасы десек 
қателеспеспіз. 

Ұлттық музыка өнерінің киесі болған, жасампаз да 
күрескер рухтың иесіндей қастерлі тұлға, «Күй атасы» 
атанған, ұлы қүйші- композитор, дəулескер домбырашы 
өнерінен өнеге дарыған Құрманғазы Сағырбайұлының 
ғұмырнамасының ақиқатын, күйлерінің шығу тарихындағы 
шығаршашылық-қайраткерлік болмысын сипаттау,  
зерделеу, Құрманғазы бабамыздың басқан ізімен жүріп 
өтіп, Алтынжар ауылында жерленген Ұлы күйшінің басына 
тағзым ету, артына қалдырған, күй өнерін жəне күйлерін 
бүгінгі ұрпақтың білуі, атамыз салған күйшілік мектебін 
жалғастыру парыз.

Гүлнұр МУСАГАЛИЕВА, 
Мектепке дейінгі жəне бастауышта білім беру 

кафедрасының аға оқытушысы, магистр

               Ұлы мақсаттарды өзінің алдына ұлы халық қана қоя алады.
                                                                                                                                                                Н.Ə.Назарбаев.

Бүгінгі таңда ұшқыр ойлы, ділмар жастардың интеллектуалды ойлауын, тиімді механизм ұсына алу, 
сауатты сараптама жасай білу қабілеттерін дамыта жүріп, еліміздің көшбасшыларының санын арттыруға үлес 
қосып жүрген Пікірсайыс ортасының қарқыны жылдан жылға дамуда. Соның бір дəлелі, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қаласы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жанынан құрылған 
«Ақиқат» пікірталас орталығы жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен дəстүрлі Республикалық 
Пікірсайыс турнирінің 5-ші рет сəтті аяқталуы деп ойлаймын.

университетінің магистрі Үмбетжан 
Асхаттан құралған микс фракция - «Құс 
жолы» фракциясы жүлделі 1-орынды 
иеленді. Орыс лигасы бойынша жүлделі 
1-орынды Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
Өңірлік мемлекеттік университетінің 
студенттерінен құралған «Авангард» 
фракциясы (Кадыркулова Альбина, 
Есеналин Роман) иеленді. Жүлделі 
2-орынды қазақ лигасы бойынша 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
университет ін ің  студенттер інен 
құралған «Шыңғысхан» фракциясы 
(Молдасапар Шыңғыс, Молдабекова 
Ханзада) иеленді. Ал, орыс лигасы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университет жанынан 
құрылған «Ақиқат» пікір-талас орталығы жастар қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен 23-25 қараша аралығында 
Тұңғыш Призидент күніне орай  V дəстүрлі Республикалық 
турнир оздырылды. Пікірсайыс турнирі барысында тарихы 
терең қаламызға, еңсесі биік оқу орнымызға Алматы, 
Атырау, Шымкент, Павлодар, Ақтөбе, Қызылорда, Қостанай, 
Ақтау қалаларынан пікірсайыс турниріне қатысушы топтар 
келді. Турнир екі лига бойынша өткізілді ( қазақ жəне 
орыс). Үш күнге жалғасқан Республикалық пікірсайыс 
турнирінің алғашқы күнінде М.Өтемімов атындағы БҚМУ-
нің акт залында салтанатты ашылу рəсімі өтіп, концерттік 
шараға ұласты. Əрі қарай, қатысушыларымыз Батыс 
Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайына барып, 
Орал өңірінің тарихи орындары мен деректері бойынша 
мағлұмат алды. Тарихи-өлкетану мұражайынан кейін 
пікірсайысшы жастарға арналған «Бастау» коворкинг 
орталығында топтық жəне риторикалық сайыстар өткізілді. 
Пікірсайыс турнирінің қатысушыларына арналған бейресми 
шаралардан соң, барлық қатысушылар турнирдің төрешілік 
құрамымен таныс болып, барлық сұрақтар мен ұсыныстар 
бойынша брифинг өткізілді. Жалпы турнирге 9 аймақ, 
18 оқу орны, 23 пікірсайыс клубтарынан 42 фракция 84 
спикер қатысты. Пікірсайыс турнирінің бас төрешісі Тасқала 
ауданының «Сəулет» мектеп гимназиясының математика 
пəнінің мұғалімі, тəжірибелі пікірсайысшы Мақсотов 
Арнұр Мəулетұлы болды. Үш күнге жалғасқан турнир 
нəтижесінде қазақ лигасы бойынша Алматы қаласы, Əл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің магистрі 
Тұрсынғалиев Нұрсұлтан мен Атырау мұнай жəне газ 

«Білімді бол, білімді талап етуші бол, 
еш болмаса білім жолындағыларды сүй» 

Н.Назарбаев 

…Иə, расында, талпынған жетер 
мұратқа…Талпыныс, ізденіс, мақсат қою 
жəне оған жету жолындағы тəжірибелер 
мен соның қуанышы.  Міне, «армандар 
орындалады» деген осы. Мақсат қойдым, 
талпындым, жеттім! Арман орындалды. 
Мен үшін бұл – бақыттың бастауы…
Менің арманым – мектеп түлегінің 
арманы еді. Ашып айтқанда, мен қалаған 
университеттің босағасын аттау еді. 
Бүгінде М.Өтемісов  атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
өзім қалаған мамандығыма қол жеткізгенім 
үшін бақыттымын! Мен білім нəрімен 
шыңдалып жатқан орда – адамгершілік 
пен адалдықтың аспаны, бүгін мен бола-
шақтың қайнар көзі, білім мен ғылымның 
таусылмас мекені. Жəне менің білімге 
деген құлшынысымды арттырып, ал-
дағы ғұмырымда биік шыңдарды 
бағындыруымның себепшілері болып 
жүрген  университетімнің оқытушыларына 
дəн разымын. Осында алған білімім 
кейінгі болашақтағы орнымды кіршіксіз 
таза пəк жүректей іріктеп, əйгілі 
Эвересттің шыңындай шыңырау биікке 
тартатыны айтпаса да түсінікті. 

Ең бақытты кезеңнің келесі бастауы – 
ол студенттік шақ. Студенттік кезең – адам 
өміріндегі ең бір қимас қызығы мол күндер. 
Университетімізді танып білгенім мен 
үшін əлем тарихымен танысып жүргендей 
болып көрінеді.  Аса көп уақыт өтпей 
университетім өз үйімдей, ал бұл ордадағы 
барлық жайсаң жандар бауырларымдай 
болып кетті. Оның бірден бір себебі, мен 
оқитын Мəдениет жəне өнер факультетінде 
жиналған дарындылар арасында өтілетін 
шоу-концерт «Талант» жобасы. Осы жобада 
жабайы тұлпар үйірін тапқандай сезімді 
серік етіп жүрмін десем де болады. Жаңа 
қоғам, жаңа достар, жаңа бастама! 

Құрылғанына 86 жыл толған оқу орны өз 
тарихында көптеген белестерді бағынды-
рып, барлық қырынан өзін республикалық 
тіпті əлемдік аренаға көрсете алды. 
Тас шайнап құм түкірер, тепсе темір 
үзер жастар да осы оқу ордасынан… 

Жүректері рухты өлеңге толы 
ақындар өлеңдерінен бал тамызып, 
əншілері бұлбұлша сайрап, бишілері 
мың бұралып билеп бірнеше ортаны 
өзіне баурап алған болатын . Өзімнің 
осындай болашақ тұлғалардың қа-
тарынан болғаныма қуанамын. 

Гулназ ПАТЧАГУЛОВА,
Мəдениет жəне өнер факультеті, 

Мəдени-тынығу жұмысы мамандығы, 1-курс 
студенті, «Талант» жобасының қатысушысы

Áåñіíøі Ðåñïóáëèêàëûқ 
ïіêіðñàéûñ òóðíèðіíåíïіêіðñàéûñ òóðíèðіíåí55æàңàëûқ

бойынша жүлделі 2-орынды Ақтөбе қаласы, Қазақ-орыс 
Халықаралық университетінің студенттерінен құралған 
«Грозный» фракциясы ( Досимов Мирас, Висаригова 
Анита) иеленді. Жүлделі 3-орынды қазақ лигасы бойынша 
С.Бəйішев атындағы Ақтөбе университетінің студенттерінен 
құралған «Тарихты жазамыз» фракциясы (Таубай 
Айсұлтан, Бітімбай Исламбек) иеленсе, орыс лигасы 
бойынша Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік мемлекеттік 
университетінің студенттерінен құралған «Error#404» 
фракциясы (Лим Мира, Орынбасар Амина) иеленді. 
Республикалық пікірсайыс турнирінің «Үздік спикері» 
аталымы бойынша Алматы қаласы, Тұран университетінің 
3 курс студенті  Іңкəров Ерғали марапатталды. Ал, орыс 
лигасы бойынша «Үздік спикер» аталымы бойынша Қазақ-
орыс Халықаралық университетінің 3 курс студенті Досимов 
Мирас марапатталды. Сонымен қатар, қазақ лигасы бойынша 
турнирдің «Үздік төреші» аталымымен М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-нің 4 курс студенті Шайқы Ақерке марапатталды. 
Дəл сондай, орыс лигасы бойынша «Үздік спикер» 
аталымымен М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің 4 курс студенті 
Мендыгалиева Диана марапатталды. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректорының 
арнайы жүлдесімен Алматы қаласы, Алматы технологиялық 
университетінің студенттерінен құралған «Адамзатқа 
аманат» фракциясы (Жұмахан Нұржан, Габдулхали Ислам) 
марапатталды. Республикалық Пікірсайыс турнирінің 
«Үздік делегация» аталымымен А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің студенттері 
марапатталды. 

Ақерке ШАЙҚЫ,
 «Аймақтану» мамандығының 4-курс студенті

М
ен

ің
 у

н
и
в
ер

си
те

ті
м
 –

 м
ен

ің
 м

а
қ
та

н
ы
ш

ы
м
  
  

М
ен

ің
 у

н
и
в
ер

си
те

ті
м
 –

 м
ен

ің
 м

а
қ
та

н
ы
ш

ы
м
  
  



№10(947) 29 қараша 2018 жыл12

 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Проблема религии - одна из актуальных проблем в 

современном обществе. Различные секты, ваххабизм, 
экстремизм, нетрадиционные религиозные течения, 
терроризм и другие вопросы религии рассматриваются 
на глобальном уровне по всему миру.

В целях формирования у молодежи устойчивого 
негативного отношения к идеологии экстремизма, 
воспрепятствованию втягивания подрастающего поколения 
в деятельность радикальных экстремистских организаций, 
а также повышению грамотности студенческой молодежи в 
вопросах религии и ислама в частности, на базе ЗКГУ имени 
М.Утемисова прошла встреча представителей Центра 
изучения проблем религий Азамата Аралбайулы и Алисы 
Мураткызы со студентами первых курсов. 

Темой данной встречи была проблема деструктивных 
течений ислама. Во время встречи говорилось о 
возникновении Ислама и о его достижениях, культуре 
казахского народа, традиционных религиозных ценностях. 
Специалисты пояснили студентам о различиях правильных 
и неправильных направлений, о сайтах, пропагандирующих 
их, о религиозных книгах и о том, как убедиться в 
достоверности информации. В рамках мероприятия 
рассматривались вопросы угрозы распространения 
экстремистской идеологии в интернете, в том числе в 
социальных сетях и мессенджерах, путях вовлечения и 
принятия экстремистских идей. Также они посоветовали 
обращаться в мечеть при наличии вопросов в той или иной 
религии или уточнять у специалистов-теологов. 

Помимо этого в ходе данного мероприятия студентам 
был продемонстрирован видеоролик на тему «О 
деструктивных религиозных объединениях», в котором 
рассказывалось о последствиях принятия незаконных 
в Казахстане течений ислама, приводящих вплоть до 
смерти. Встреча проходила в формате вопросно-ответной 
беседы. 

Были затронуты также темы террористических актов 
в современном мире и межрелигиозных конфликтов 
в обществе, а также сказано о способах защиты от 
нынешних нетрадиционных религиозных движений и 
о том вреде, который они наносят обществу и людям. 
Данное мероприятие позволило студентам расширить 
свой кругозор в области религии, научиться избегать 
негативных тенденций и формировать свою гражданскую 
позицию.

Мероприятия, посвященные безопасности граждан от 
влияния незаконных религиозных организаций каждый 
год проводятся во всех учебных заведениях страны. 
Они помогают правительству в борьбе с терроризмом 
и сектами, помогают нам уберечь себя и своих родных.

Томирис АЙШЕНОВА, Диана ЖҰБАЙ, 
студенты 1 курса филологического факультета

New acquaintances are always a chance for us to see 
another side of ourselves. And acquaintance with foreigner 
is even a chance to see the piece of another ‘planet’. It is 
indescribably interesting. 

WEEKS WITH A FOREIGNER
Fortunately, our university is not stingy when we talk about 

development or happiness of students. So, professor of the 
Zagreb University (Croatia) Dr. Martin Rudolf Arndt visited 
Makhambet University this month. The purpose of the invitation 
of a senior expert was to improve the skills of specialists and 
managers of the University for upgrading the quality of teaching 
foreign languages. He has already been to our university several 
times, and each of them is memorable. 

We really rejoiced when we had heard news about his 
next meeting, especially professors and students of foreign 
languages department. The main burden, which was not even 
burden, lay on their shoulders of course. And they did it with 
great pleasure as always. But this visit of Mr. Arndt was also 
devoted for the students of the faculty of history, not only for for-
eign language learners. He lectured sophomores especially on 
the philosophy, conducted classes on professional disciplines, 
paying attention to English and German languages. 

As for the students of English language, they got a mass 
of speaking skills talking to Martin Arndt. The themes of con-
versations were various, basically it depended on the theme of 
book’s unit. One thing which was more important a senior expert 
led a video lesson to learners of different courses gathering 
them together. The lesson’s issue was devoted to one of the 
William Shakespeare’s oeuvre ‘Hamlet’. And we again turned 
to philosophy because of the deep significance of this tragedy. 
Many minds and thoughts were heard at that exciting lesson. 
But one must admit that only one lesson couldn’t be enough 
for such a profound plot. That’s why several students remained 
for one more lesson to finish discussion and ask questions on 
Hamlet. And even that was not enough for them…

Generally, meeting with such persons always carry more 
than just fascinating leisure. The same pastime bears invaluable 
experience capturing all the sections of our brain and awakening 
all the pieces of inner world. So we will wish his subsequent 
coming to WKSU and will be open to our future guests. 

 Saya DUISENBAY

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының маңызы

ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Бүгінде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы Республикамыз 
бойынша кең көлемде жүзеге 
асуда. Елбасы Н.Əбішұлының 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы сол 
бағдарламаның жалғасы іспетті. Бұл мақалада ұлт 
тарихының бастаулары, Ұлы дала өркениеті, түркі 
əлемінің генезисі, түркілердің адамзат тарихына қосқан 
үлесі сияқты маңызды тақырыптармен бірге оларды 
жүзеге асырудың да нақты жолдары көрсетілген. 

Мақала негізінен, «Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» 
жəне «Тарихи сананы жаңғырту» атты екі тараудан тұрады.

Алғашқы тарауда алғаш ұлы дала төсінде пайда болған 
материалдық мəдениет сөз етіліп, атқа міну мəдениеті, ұлы 
даладағы ежелгі металлургия, аң стилі, Алтын адам, түркі 
əлемінің бесігі қазақтардың жəне Еуразияның басқа да 
халықтарының тарихында Алтайдың алар орны, Ұлы Жібек 
жолы, Қазақстан-а лма мен қызғалдақтың отаны секілді 
тақырыптар қозғалған болатын. 

«Тарихи сананы жаңғырту» тарауында алдағы уақытта 
бірқатар маңызды идеяларды жүзеге асыруға шақырған 
болатын. Ендігі осы бай тарихымызды түгендеп, өткенімізді 
жаңғыртып, өшкенімізді қайта жағу жолында «Архив-2025» 
жеті жылдық бағдарламасының маңызы айтпасада белгілі. 
Себебі ұлтымыздың ұлылығын дəлелдейтін деректер мен 
тарихи тың материалдар шаң басқан архивтермен ұлы 
тұлғалардың еңбектерінде екені ақиқат. Міне осы орайда 
мемлекет басшысының ұсынып отырған «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» жəне «Ұлы Дала тұлғалары» сынды жобаларды 
мақалада көзделген мақсаттарды жүзеге асыру жолындағы 
атқаратын рөлін ерекше деп, санауға болады.

Сонымен қатар, мақалада айтылған адамзаттың 
ұстазы Əбу Насыр Əл-Фарабиді өмірге əкелген орны бөлек 
Отырар, Қожа Ахмет Яссауи ілім алған Түркістан қалаларын 
тарих сахнасында қайта жаңғыртып, «Түркі өркениеті: түп 
тамырынан қазіргі заманға дейін» атты жобасы негізінде 
бейбітшіліктің символына айналған ажарлы Астанамыз 
түркі тілдес халықтарының ортақ үйіне айналары айдан 
анық.

Мен бұл мақалаға көз сала отырып, қарға тамырлы 
қазақтың ғана емес түбі бір түркі дүниесінің тарихын 
түгендеген Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевты түркі тілдес 
халықтарының көш басшысы ретінде таныдым. 

Аталған мақалада жоғары айтылған тарихи тың 
деректер мен архивтерден табылған құнды құжаттар 
ұлттық сарындағы жаңа деректі жəне көркем фильмдердің 
сценарийлеріне арқау болатыны айтылған. 

Қорыта келгенде, бүгінгі қазақ ұрпағы осы тарихи 
деректер мен шындықтарды бойына сіңіріп қана қоймай, 
оның əр бөлшегін қастерлеуі, бағалауы, мақтан тұтуы керек 
деп ойлаймын. 

Біз еліміздің Мəңгілік елге айналып, əрдайым өркениет 
көшінің басында жүруіне аянбай қызмет етуіміз қажет!

                           
Жарқын МҰТИҒОЛЛИНА, 

«Тарих» мамандығының 2-курс студенті                                       

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев 2018 жылдың 5 қазанда 
өткен жолдауында нақты 6 бағыт бойынша маңызды 
міндеттерді атап көрсетті. Соның бірі «Өмір сүруге 
жайлы орта қалыптастыру» болып отыр. Қауіпсіздік 
тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі болып саналатын 
«Құқық қорғау органдарының жұмысына терең жəне 
сапалы өзгертулер енгізу» қазіргі таңда халықтың 
əл-ауқатын арттырудың бір жолы болып табылады. 
Құқық қорғау органдарының жұмысына өзгерістер 
енгізе отырып, полиция халыққа жақын болуы тиіс.

Жолдауда мемлекет басшысы «ішкі істер органдарын 
жаңғырту жөніндегі жол картасын» əзірлеуді Үкіметке 
тапсырды. Іске асырылатын реформа бойынша тиісті  
министрліктің штаттық саны оңтайландырылып, полиция 
өзіне тиесілі емес функциялардан арылу қажет. Полиция 
қы зметкерлері қайта аттестациялаудан қайта өткізіліп, 
содан өткен үздіктер ғана өз қызметін жалғастыратын 
болады. Полицейлер халықтың жадында жазалаушы емес, 
керісінше, қиналған сəттерінде көмек көрсетуші ретінде 
қалыптасуы тиіс, - деді Назарбаев. 

Полицейлердің жалақысын көбейтуге, сондай-ақ 
олардың тұрғын үй жəне өзге де əлеуметтік мəселелерін 
шешуді қамтамасыз еткен жөн. Осы айтылған реформалар 
келер жылдың 1 қаңтарынан бастап іске асырылмақ.

«Мемлекеттік тармақтың бір бөлігі, тəуелсіз сот жүйесін 
одан əрі жаңғырту керек. Сот жүйесінің сапалы дамуын 
жəне кадрларының жаңаруын қамтамасыз ету керек. Қазіргі 
кезде осы салада білімді, өз маманын жетік білетін жастар 
аз. Сондықтан білімі жоғары, үздік заңгерлер тəрбиелеу, 
оларды судья болуға ұмтылатындай жағдай жасауымыз 
қажет. Құқық үстемдігі – біздің реформаларымыздың 
табысты болуының негізгі факторы болып табылады» - 
деді Президент. 

Біздің болашағымыз жастардың қолында! Сол себепті-
де Елбасымыз 2019 жыл – жастар жылы деді емеспе?! 
Мен болашақ құқықтану маманы ретінде Елбасымыздың 
жолдауын қолдаймын. Осы жолдауды қолдау барысында 
өз білімімді арттырып, құқық саласында беделді, сапалы 
қызмет атқаруға өз үлесімді қосқым келеді. Мемлекет 
басшысы жыл сайын халыққа жолдауында мемлекеттің 
ішкі тəртібін бір сəтке де естен шығарған емес. Елде 
тəртіпсіздіктің орын алуы болашағымыздың бұлыңғыр 
екенін көрсетеді. Бауыржан атамыз айтқандай, «тəртіпке 
бағынған құл болмайды»,- деуі бір жүйеге бағынып, ота-
нымызға елеулі қызмет атқару.

Асхат ТАЛМАҒАМБЕТ,
Құқықтану мамандығының 3 курс студенті

Рухани жаңғыру

Жастар мақаланың мәнін ашты
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының жалғасы аясында 

студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдары, атаулы шəкіртақы иегерлері жəне де белсенді студенттер арасында 
талқылау өтті.  

«Өткенін білмеген, өткелден өте алмайды» - дегендей, 
əрбір адам өз тарихын,  мəдениетін, тілін, дінін біліп қана 
қоймай, ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп жеткізіп отыру – бүгінгі  
күннің талабы. 

Елбасымыздың кезекті жарық көрген «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласы – «Болашаққа  бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласының жалғасы болды.  Айта кетсек, мақала екі 
бөлімнен тұрады. Біріншісі «Ұлт тарихындағы кеңістік пен 
уақыт», екіншісі «Тарихи сананы жаңғырту». 

Мақала жарияланғаннан бастап, еліміздің барлық  
ЖОО-да, мемлекеттік қызметкелер, мектептер мен БАҚ-дар 
арасында  қызу талқылауға түсті. Осы орайда М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  университетіндегі 
жастар ісі коммитетінің жетекшісі Ж.Е.Ешимова мен 
студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдары, атаулы шəкіртақы 
иегерлері жəне де 1 курс студенттері арасында кездесу өтіп, 
мақаланы талқылау жүзеге асырылды.

«Өз тарихымызды білу, ұмыт болып бара жатқан салт-
дəстүрлерімізді жаңғырту, оларды дəріптеп, əрі қарай 
дамытып, жүзеге асыру – бүгінде  мына біз, жастардың 
қолында» - екенін Ж.Е.Ешимова атап өтіп, студенттермен 
осы мақала жөнінде өз ойларын ортаға салып, сұхбаттасты.

Талқылау шарасында студенттер Ұлы даланың əрбір 
жеті қырына тоқталып, «неге атқа міну?», «неге Қазақстан 

алма мен қызғалдақтың Отаны?» деген сұрақтар арқылы 
Елбасымыздың бұл таңдауына айрықша көңіл бөлді. Шара 
соңында,  мақаланың екінші бөлімінде Елбасымыз атап 
өткен 6 тапсырма жөнінде сөз қозғалып, студенттер аталған 
тапсырмалар бойынша қандай жұмыстар атқарылуы тиіс, 
оны жүзеге асыруда «Менің үлесім қандай?» сауалына 
жауап беру арқылы, сонымен қатар мақаланың негізгі 
мақсатының бірі – төл  тарихымызды бағалайтын жас ұрпақ 
тəрбиелеу екенін де атап өтті..

Қорытындылай келе, өзімізге белгілі қазақ халқы үшін 
7 саны киелі сан,  жеті қазынамыздың орны да ерекше 
екені өзімізге мəлім. Сондықтан да Елбасымыздың бұл 
мақаласында жеті қазынаның жеті қырының мəн-мағынасын 
аша отырып, əсіресе. текті жануар жылқыға кеңірек 
тоқталып, қазақтың тылсым табиғаты да тыс қалмады. 
Осылайша жаһандық тарих картасында өз рөлімізді дұрыс 
пайымдауға шақырады.

Ортақ ой айтып, пікірлерімен бөліскен жастар мақала-
ның мəнін ашып айтты. Тамыры тереңде жатқан тарихы-
мызға қатысты міндеттерді бір ауыздан орындауға ниетті 
екендерін айтып, тарқасты.

Жанель ХУРСАНҚЫЗЫ,
«Бастауышта оқытудың педагогикасы мен əдістемесі» 

мамандығының 4-курс студенті
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Елбасы жолдауы - біз үшін жаңа белес

ЖОЛДАУ – ЖАҢАША ДАМУДЫҢ ЖОЛЫ
Елбасының биылғы дəстүрлі «Қазақстандықтардың 

əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауын Педагогика факультетінде ұжым болып 
тыңдадық.

Жолдауда қазақстандықтардың əл -ауқаты ең 
алдымен, табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс 
сапасына байланысты екендігіне баса назар аударып, 
негізгі бағыттарын көрсетті.

Білім саласында қызмет атқаратындықтан Жолдауда 
айтылған 5 жыл ішінде білім, ғылымды дамытуға аса 
көңіл бөлінгендігі қатты қуантты. Мектепке дейінгі білім 
беру сапасын түбегейлі жақсарту керектігіне баса назар 
аударылды. Орта мектептерге Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің оқыту жүйесі мен əдістемесін енгізуді 
ұсынуы құптарлық жайт, өйткені қазіргі білім беру сапасын 
бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуі 
тиіс. Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше 
сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кəсіптік білім 
беруді мектеп табалдырығынан бастап жүргізуді бастау 
оң қадам болмақ. 

Біз үшін Жолдауда айтылған үлкен мəселе, келесі 
жылы «Педагог мəртебесі туралы» заңды қабылдау 
болды. Егер бұл құжат қабылданса, мұғалімдер мен 
мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің құқығы заң 
негізінде қорғалып, мұғалім мəртебесі жоғары болады 
дегенге сенім мол.

Сонымен қатар, жоғары білім беру іс інде оқу 
орындарының маман дайындау сапасына қатысты 
талаптар күшейтіледі. Бұл бізге үлкен жауапкершілік 
артады. Жоғары оқу орындарының табыстылығын 
бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген студенттердің 
жұмыспен қамтылуы болса, бұл ретте «Бастауышта 
оқыту педагогикасы мен əдістемесі» жəне «Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу» мамандықтарын бітіруші 
түлектердің соңғы 2 жылдағы жұмысқа орналасу 
көрсеткіштері өте жоғары нəтижені көрсетіп отыр. 

Елбасының жоғары оқу орындарына да Назарбаев 
Университетінің тəжірибесін енгізуді қажет санауы 
өте орынды ұсыныс болды. Аталған университет 
инновациялық зерттеу қызметін жүргізуге бағытталған 
қазіргі заманға сай, ғылыми инфрақұрылымы қалыптасқан 
оқу орны. Қазіргі кезде əлемдік деңгейдегі зерттеу 
университеттерінің елдің жоғары білім беру жүйесін 
дамытуда маңызы зор. Жоғары мектеп оқытушылары тек 
сабақ берумен ғана шектелмей, зерттеу жұмыстарымен 
жүйелі  жұмыстану  қажеттіг і  заман  сұранысына 
негізделген. 

Заман көшінен қалуға болмайды. Əлемде жəне 
еліміздің білім беру саласында жүргізіліп жатқан елеулі 
өзгерістерді түсіністікпен қабылдап, кафедра ұжымы 
алға ұмтылуда. 

Орта білім беру мазмұнының жаңаруы – білім беру 
саласындағы үлкен өзгерістің бірі. Бүгінгі бала – ертеңгі 
маман иесі, XXI ғасыр жағдайында бəсекелестікке 

қабілетті, табысты болуы  үшін ол еңбек нарығында 
өз орнын таба алатын дəрежеге жетуі тиіс. Мектептен 
жаңартылған білім мазмұнымен жаңаша білім алып, 
түрлі əдіс-тəсілдерді меңгеріп келген оқушыны одан 
əрмен қарай дамыту, біздің басты міндетіміз болмақ. 
Ендеше өзгеруді біз өзімізден бастауымыз керек. Түрлі 
деңгейдегі курстар мен семинарларға қатысып, өз 
бетімізше білім алып, алға ұмтылуымыз керек. Осындай 
мақсатта кафедра оқытушылары жоспарға сəйкес, 
білімді жетілдіру курстарынан жыл сайын өтіп отырады. 
Олар: «Заманауи педагогикалық технологиялар» 
жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар 
оқытушыларының біліктілігін арттыру, «Назарбаев 
Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығында  білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 
бастауыш сынып пəндері бойынша педагог кадрлардың 
біліктілігін арттыру, IIDSP базалық университеттерінің 
тəжірибесі негізінде университеттің педагогикалық ма-
мандықтары бойынша педагог кадрлардың біліктілігін 
арттыру үшін ағылшын тілін жеделдетіп оқыту курстары.

Жаңартылған білім бағдарламасы курсынан өткен 
оқытушылар дəріс жəне практикалық сабақтарында 
оқытудың жаңа технологияларын кеңінен қолданады. 
Оқу сабақтары студенттердің коммуникативтік, сыни 
ойлау, проблемаларды айқындау жəне шешу, сондай-ақ 
топта топтық жұмыс жасай білу дағдыларын дамытуға 
бағытталған. «Жаңартылған білімнің теориясы мен 
технологиясы» атты жаңа пəннің оқу-əдістемелік кешені 
дайындалды.

Сонымен қатар, «Педагогикалық инноватика»  
Халықаралық жобалық-оқу лабораториясында «Заманауи 
дидактика» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы 
аясында университет оқытушыларына кафедраның 
аға оқытушылары Г.С.Абугалиева., С.Н.Ерниязова., 
Д.Г.Хабиева шеберлік сыныптарын өткізді. Кафедра 
оқыт ушылары  ұйымдастыр ған  «Жаңартыл ған 
бағдарлама – сапалы білім негізі» тақырыбындағы 
облыстық семинарға «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
орталығының оқытушылары, қалалық №6, №24, №34 
мектептің бастауыш сынып мұғалімдері қатысып, іс-
тəжірибелерімен бөлісті.

2018 -2019 оқ у  жылының  қараша -желтоқсан 
айларында университет оқытушылары жалпы білім 
беру мектептерінен тəжірибеден өтетін оқытушылары 
үшін, жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында аға 
оқытушылар Г.С.Абугалиева мен Д.Г.Хабиева семинар 
тренинг өткізді.

Алға қарай даму үшін, жас ұрпаққа нəтижеге 
бағытталған білім беру жолында кафедра ұжымы 
ұйымшылдықпен бірлесе жұмыс жасап, үлкен істер 
атқаруда. Ендеше, Жолдау – жаңаша дамуға бастайтын, 
бізге бағыт беретін жол болмақ.

Д.Г. ХАБИЕВА,
Мектепке дейінгі жəне бастауышта 

білім беру кафедрасының меңгерушісі м.а.

Бүгінгі заман  техника 
мен бəсекенің дамыған 
уақыты. Яғни сен белгілі 
бір бағытта техниканы 
игере білуің керек. Себебі 
бірнеше жылдан кейін 
айналадағының барлығы 
автоматтандырылып, циф-
рлық технологияға айнала-
ды. Оны игеру үшін адамзат 
қазірден бастап экономика-
дан сауатты болуы тиіс. Ал, 
біздің халық экономиканы тек экономисттер білу 
керек деген ойдан арылуы қажет. Осы бағытты 
қарқынды дамытатын болсақ, біздің əлемдегі ең 
дамыған 30 елдің қатарынан табылатынымыз анық.

Елбасы Н.Ə.Назарбаев “Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру” бағдарламалық мақаласындағы 
алты басымдықтың бірі, яғни бəсекеге қабілеттілікті 
негізге ала отырып “Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық” жобасын ұсынған 
болатын. Осы жоба аясында қолымыз жетпей 
жүрген, дəлірек айтқанда ағылшын тіліндегі 
кітаптар қолжетімді түрде қазақ тіліне аударылып 
бізге жетті. Қазіргі таңда 100  оқулықтың 18-і қазақ 
тіліне түпнұсқадан аударылып, еліміздің барлық 
кітапханаларынан орын табуда.

Аударылған белгілі кітаптардың қатарындағы  
дүниежүзілік Давос экономикалық форумының 
пре з иден т і  К лаус  Швабтың  “Төрт і нш і 
индустриялық революция” атты туындысы қазіргі 
технологиялардың адамзат өміріне алып келетін 
түбегейлі өзгерістері туралы баяндайтын осы күнгі 
əлемдік бестселердің бірі. Бұл кітапта ең алдымен, 
технология мен қоғамның қатар өмір сүру тəсіліне 
аса мəн беріледі.Басты бағыттары жасанды 
интеллект, роботтандыру, автономды көліктер, 
ақылды қалалар, смарт интернет, желіге қосылған 
үй, үшөлшемді 3D басып шығару, нанотехнология 
мен биотехнологияның жəне түрлі ғажайыптардың 
пайда болып дамуымен сипатталады. Бір қызығы 
кітапта əр бағыттың қоғамға алып келетін оң 
жəне теріс ықпалдары да жазылған. Осы жоба 
аясында тарих,экономика жəне құқық факультетінің 
“экономика жəне менеджмент” кафедрасының аға 
оқытушысы А.Б.Егзалиеваның ұйымдастыруымен, 
3-4 курстардың қатысуымен осы Клаус Швабтың  
“Төртінші индустриялық революция” атты ғажап 
оқулығының таныстырылуы өткен болатын.  

Демек, бұл кітап адамзаттың ортақ болашағы 
үш ін  алаң дайтын  жəне  революциялық 
технологияларды қоғам тіршілігіне икемдеуге ниетті 
жасампаз ортаға арналған.

  
Алина ҚИБАТОЛЛАЕВА,

Тарих, экономика жəне құқық факультеті
Менеджмент мамандығының 3-курс студенті

Қазақстан  Республикасының  президенті  – 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 2018 жылғы 5-қазан-
дағы Қазақстандықтардың əл-ауқатын арттыруға 
бағытталған Жолдаудың маңыздылығы өте жоғары.

Сол тақырып аясында факультетімізде биология 
мамандығы Б-11 топ студенттері жəне топ кураторы 
б.ғ.к.,  доцент Гүлнар Əділгерейқызымен шағын тəрбие 
сағатын өткіздік. Б-11 топ студенті Рахметуллин Абылай 
Елбасы Жолдауын егжей-тегжейлі баяндап шықты. 
Жолдауда Президент қолдан келетін мүмкіндіктер 
туралы мəселелер көтерілгенін баяндады. Президентіміз 
экономиканы дамыту үшін табиғи ресурстарды басқару 
жолдарын қайта қарау маңызды екенін атап өткендігін 
нақты ұғындық. Биылғы Жолдауда айтылған 10 негізгі 
тапсырма Қазақстанның қысқа мерзім ішінде дамуын 
анықтап бермек. Солардың ішіндегі ең жаңашылдығы – 
мұғалімнің мəртебесін көтеру туралы Елбасының айтқан 
сөзі болашақ педагог ретінде біздің көңілімізден шығып, 
үлкен қуанышқа бөледі. Өйткені, мұғалімнің мəртебесін 
көтеру – елдің мəртебесін көтеру деп есептеймін. 
Сонымен қоса, Елбасымыз өз жолдауында, 2019 жылды 
«Жастар» жылы деп жариялауды ұсынғандығы туралы 
тəрбие сағатында қуанышпен əр студент өз ойымызды 
ортаға салып, пікір алмастық. Өткізілген шараның 
арқасында Елбасымыздың биылғы Жолдауын өте жақсы 
ұғынып, өзімізге мотивация алдық десек те болады. 

Жолдаудағы аталған осынау міндеттерді орындау 
үшін бүкіл қоғамның бірлігі мен ынтымағы керек. Сол 
себепті Гүлнар Əділгерейқызы айтқандай, біз дəл осы 
жерден бір топ болып, ұйымшыл болып, бір-бірімізге 
білім алу жолында қолдау танытсақ, осы жолдаудағы 

міндеттердің орындалуына үлес қосқан болар едік. 
Осыны əрбір студент терең түсінуі керектігі жайлы тəрбие 
сағатында  біраз əңгімелестік.

Тəрбие сағаты барысында Елбасының Қазақстан 
халқына Жолдауы жайлы кураторымыз да өз ой пікірін 
білдіріп, айтып берді.

Жиын соңында студенттер ретінде болашаққа 
барар жолды бағамдайтын бүгінг і Жолдау əрбір 

адамның, студент жастардың ертеңгі күніне үлкен сенім 
ұялататынын саналы түрде түсінгендерімізді жеткіздік.

Елбасы жүктеген əрбір міндет жастар тарапынан 
тиянақты орындалып жатса, уақыт келе Жолдаудың 
шынайылығына, мақсат-міндеттердің орындалатынына 
еш шүбəм жоқ.

Айшат РАШИДОВА, 
Жаратылыстану-георграфия факультетінің 1-курс студенті

Рухани жаңғыру
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Проблема выбора профессии является одной из самых главных в жизни каждого человека. Быстрый 
темп социально-экономического развития страны и мира актуализирует вопрос ранней психологической 
диагностики профессиональных склонностей обучающихся.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» отмечается, что «уже в средней 
школе важно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на наиболее востребованные 
специальности. Это позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения и сократить учебную на-
грузку на ученика и учителя».Ранняя профессиональная психологическая диагностика учащихся средней школы

От обоснованного выбора профессии, конструктив-
ного поведения на рынке труда зависит успешность 
профессионального пути, а в конечном итоге - удов-
летворенность человека своей жизнью, что является 
немаловажным показателем социального самочувствия 
населения страны. 

Сегодня в Республике Казахстане нет единой си-
стемы ранней профессиональной психодиагностики, 
она носит фрагментарный, эпизодический характер. 
Качественная программа ранней профессиональной 
психодиагностики позволит сократить количество неа-
декватно выбравших профессию выпускников, издержки 
на подготовку специалистов, которые не будут работать 
по профессии.

Ранняя профессиональная психологическая диа-
гностика рассчитана на детей подросткового и стар-
шего школьного возраста (7-10 классы). Она позволяет 
подросткам и их родителям раньше узнать о профес-
сиональных склонностях, изначально направить свой 
интеллектуальный, личностный потенциал на развитие 
необходимых знаний и качеств личности. Ранняя про-
фессиональная психологическая диагностика поможет 
школьным психологам, классным  руководителям, 

учителям-предметникам ориентировать процесс обу-
чения и воспитания на индивидуальные запросы под-
ростков в процессе подготовки к будущей профессии, а 
это параллельно позволяет сохранить психологическое 
здоровье детей, подчеркнуть педагогическую состоя-
тельность коллектива образовательного учреждения. 

Ранняя профессиональная психологическая диа-
гностика как предмет научного исследования позволит:

1. Научно обосновать и разработать комплекс (напри-
мер, компьютерная батарея) психологических тестов по 
диагностике задатков и склонностей к будущей профес-
сиональной деятельности у учащихся средней школы;

2. Разработать программы онлайн тестирования 
учащихся средних классов на сайтах, выдающих 
готовые рекомендации учащимся к выбору будущей 
специальности;

3. Предложенные тестовые методики могут быть 
включены в модель профориентационной работы, 
включающую профдиагностическую работу и профкон-
сультации учащихся старших классов;

4. Ранняя профессиональная психологическая диа-
гностика будет способствовать: 

- проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии 
и возможных моделей достижения высокой квалифика-
ции в ней;

- сформировать установки на эффективный труд и 
успешную трудовую карьеру;

- повысить профессиональный уровень, творческое 
мастерство педагогического коллектива в организации 
профориентационной работы;

- наладить деловые связи с лицами и организациями, 
заинтересованными в профессиональной подготовке 
подрастающего поколения.

Для проведения процедуры ранней профдиагностики 
рекомендуется использование таких диагностических 
методик как:

- опросник «Карта интересов», разработчики 
А.Е.Голомшток, Е.А.Климов, О.П.Мешковская, в моди-
фикации О.Г.Филимоновой;

- методика «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО) Е.А. Климова;

- методика «Свойства личности» Дж. Барретта;
- методика диагностики ценностных ориентаций в 

карьере «Якоря карьеры», разработчик Э. Шейн, перевод 
и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова [6-9].

Принципиальное отличие идей ранней профессио-
нальной психологической диагностики от существующих 
аналогов заключается в том, что до настоящего момен-
та психологическая диагностика профессиональных 
склонностей и задатков проводилась начиная с 8 клас-
сов, соответственно все имеющиеся тесты, опросники, 
методики рассчитаны именно на возраст старше 14 
лет. Предлагается модифицировать и доработать про-
веренные, надежные, валидные и точные методики по 
профдиагностике для возраста 11-13 лет.

Результаты исследования по ранней профессиональ-
ной психологической диагностике могут быть использо-
ваны для разработки лекционных, семинарских занятий, 
самостоятельных заданий. Возможность разработки и 
размещения на сайте онлайн комплекса психологи-
ческих тестов по диагностике задатков и склонностей к 
будущей профессиональной деятельности у учащихся 
средней школы имеет неограниченные возможности для 
дальнейшей доработки. 

А.С. ИРГАЛИЕВ, 
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии

«Балалар əлемі» 
áіëіêòіëіêòі àðòòûðó êóðñû - çàìàíàóè áіðåãåé æîáà 

Қ а з а қ с т а н  Ре с п у б л и к а с ы ның  Пр е з и д е н т і 
Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан 
халқына «Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында «Білім беру 
бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 
бейім болу жəне жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту 
болуға тиіс... Педагогтарды оқыту жəне олардың біліктілігін 
арттыру жолдарын қайта қарау керек болады» - делінген. 
Сонымен қатар, Елбасы еліміздің университеттеріндегі 
педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту 
қажет екенін айқындаған. Осы міндеттерді жүзеге 
асыруда, біріншіден педагогтың кəсіби білімін арттыру, 
екіншіден, жоғары оқу орындары студенттеріне қойылатын 
талаптарды күшейту, оларды заман талабына сай даярлау 
басты назарда болуы тиіс.

Осы бағытта М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоры, б.ғ.к., қауымда-
стырылған профессор Н.Х. Сергалиев бастамасымен 
университет қабырғасындағы Педагогикалық Инноватика 
Халықаралық лабораториясы даярлаған профессор-
оқытушылар құрамының біліктілігін арттырудың бірегей 
жобасы жүзеге асырылуда. 2018-2019 оқу жылы қазан 
айынан бастап университет ПОҚ жаңартылған білім мазмұны 
аясында «Балалар əлемі» жалпы білім беретін мектептерде 
біліктілікті арттыру курсы бойынша педагогикалық 
тəжірибеден өтуде. Курстың мақсаты - оқу пəндері бойынша 
білім беру бағдарламасын жаңарту жəне критериалды 
бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан оқытушылардың  
педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

Берілген жобаның мақсат-міндеттері мен бағдарламасын 
ДББҰ НЗМ Педагогикалық Шеберлік Орталығының Орал 
қалалық филиалы, БҚО білім басқармасы, Орал қалалық 
білім басқармасы жəне Орал қалалық жалпы орта білім 
беретін мектептер ұжымы қолдап, жүзеге асыруына ат 
салысты. 

Биылғы  жылдың  қазан  жəне  қараша  айында 
университеттің 30 оқытушысы, яғни курсқа қатысушылардың 
алғашқы екі легі қаламыздың келесі мектептерінде 
педагогикалық тəжірибеден өтті: С.Сейфуллин ат. № 11 
облыстық мектеп-интернат кешені, № 1, 3, 9, 16, 21, 23, 30, 
38, 43, 48 жалпы орта білім беретін мектептер, № 8 мектеп-
лицей, №34, 42, 44 мектеп-гимназиялар.

Тəжірибе барысында оқытушылар 1 ай көлемінде 
мектепте бекітілген менторларымен бірігіп, өнімді жұмыс 
жасады, тиімді тəжірибе алмасты. Курс барысында 
жағартылған бағдарламалармен білім алатын сыныптарда 
жүргізілетін пəндердің негізгі құжаттарымен танысты, 
олардың ішінде: оқу бағдарламасы, оқу жоспары, 
критериалды бағалауға арналған басшылық. Сабақты 
жоспарлау кезінде осы құжаттарды қолдануы жəне қай 
құжаттан нені басшылыққа алатынын анықтай алуды 
тəжірибеде бақылай отырып үйренді. Бағдарламаның тағы 
бір артықшылығы болып табылатын əр пəннің ерекшелігінің 
ескерілуі де педагогикалық тəжірибеде есепке алынды. 
Сол себепті бағдарламаның оқу-əдістемелік кешенінде 
өз пəнін сыныпта оқытуда қолданылатын педагогикалық 
тəсілдер, белсенді оқу, тілдесу арқылы қарым-қатынас 
жасау дағдылары, мұғалім жетекшіліг імен жүретін 
оқылым жəне жазылым, ойлау дағдыларын қалыптастыру, 
оқытудың маңыздылығы, оқушыларды уəждеу, зерттеуге 
негізделген оқу, белсенді оқудағы мұғалімнің рөлі, 
тиімді кері байланыс ұсыну, критериалды бағалау жəне 
жоспарлауға дейін негізгі мəселелерді мұғаліммен 
талдай отырып қарастырды. Бағдарламаның спиральді 
қағидатпен берілуін бақылады. 

Осыған орай, біліктілікті арттыру курсы шеңберіндегі 
педагогикалық тəжірибе университеттегi теориялық 
оқыту мен мектептегі жаңартылған білім беру тəжірибесі 
арасындағы байланыстырушы буын болып табылып, өте құн-
ды педагогикалық iс-əрекет дағдыларымен қаруландыруға 
бағытталған. Тəжірибеде байқаған жаңартылған білім 
берудің ерекшеліктерін ескере отырып, оқытушылар оқу 
пəндері бойынша білім бағдарламаларына өзгерістер 
енгізуде. Осылайша, жаңартылған білім беру жағдайына 
студенттерді университет қабырғасынан даярлау жүзеге 
асырылады. Мақсаты -студенттерге болашақ кəсіби 
іс-əрекетіндежаңартылған білім беру ортасын құра 
отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, тəжірибе жасау, ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа 

түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды 
сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуге үйрету 
жəне оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту 
əдіс-тəсілдерді меңгерту.

Курстан өткен оқытушылардың пікірінше, бір ай 
бойы мектептегі балалардың арасында болу кəсіби 
құндылықтарды қайта қарауға, кəсіби білімді жетілдіруге, 
кəсіби қызметті өзгертуге бірегей мүмкіндіктер берді. XXІ 
ғасырдағы балалар əлемінде сыни ойлау, командада жұмыс 
жасау, креативтілік пен коммуникативтік дағдылары өзара 
оқыту мен өзара бағалаудан, критерий негізінде өзін-өзі 
бағалаудан, жоғары деңгейлі сұрақтар қоя білу əрекет-
терінен көрініс тапқандығын оқытушылар баса айтады. 
Курсты аяқтаған оқытушылар рефлексия кезеңінде алған 
тəжірибесін қорытып, келесі түйіндер жасады: «Өзгеруіміз 
керек», «Lesson Study үрдісіне қатысып, зерттеуші, эксперт 
рөлдерін меңгердім», «Балаларды жаңа қырынан танып, 
олардың дəстүрлі жүйеде білім алатын оқушылардан 
ерекшелігін байқадым» жəне т.б. 

Курс барысында оқытушылар, мектеп əкімшілігі мен пəн 
мұғалімдерінен келесідей ұсыныстар жасалды:

- мектептегі тəжірибеден бұрын арнайы теориялық се-
минарлар өткізу, оған «Өрлеу» БАҰО» АҚ жəне ДББҰ НЗМ 
ПШО тренерлерін қатыстыру;

- курс бағдарламасына мектептегі пəн мұғалімдеріне 
оқытушылар тарапынан əдістемелік көмек көрсету, өзара 
тəжірибе алмасуды енгізу.

Барлық ұсыныстар ескеріліп шешімін табуда, ал басым 
озық жақтары əр тəжірибе легімен дəлелденуде жəне іске 
асуда. «Балалар əлемі» біліктілікті арттыру курсы ағымдағы 
оқу жылы бойы жалғасады, жоспарға сəйкес 100-ден астам 
оқытушылар мамыр айына дейін мектептерге тəжірибеге 
барады. 

Аталған біліктілікті арттыру курсы Республикамызда 
ЖОО арасында жаңартылған білім беру аясында мектеппен 
тығыз байланыс орнату бағытында жасалған алғаш 
тəжірибе. Алдағы уақытта жобаны əрі қарай өңдеп 
жетілдіру, сапалы нəтижеге қол жеткізу жəне озық үлгілерін 
өзге университеттерге тарату жоспарлануда.

Ш.Т.ГАБДРАХМАНОВА, 
 п.ғ.к., Педагогикалық Инноватика Халықаралық 

лаборатория жетекшісі
С.Б.КАЛАХАНОВА, 

педагогика жəне психология магистрі, 
курс координаторы
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Əріптес туралы

Юбиляр

Арда

Көншимін қалай көңіл тасытпай,
Таңдайдан төкпей тəтті жыр?!
Тұлға ғой ағай Темірқазықтай
Кешетін қазанат-ғұмыр.

Қазақы қайрат қайнап қанында,
Асуға қанша өрлеген.
Жүйрік ол жарқын білім жолында
Тұяғы тайқып көрмеген.

Табанды ісіне, үзбес төзімін
Қасиет бойда көп терсек.
Туған жеріне бүгінде есімін
Төс ұрып айтар төл перзент.

Òұëғàñû ұñòàçûìíûң 

åëäåí åðåê
Алашқа естілетін салмақты үні,
Атырау туған өлке саңлақты ірі.
Алдынан тəлім алған түлектері,
Аспандап кетеді, рас, самғап түбі.
Абырой биігінен түскен емес,
Абаттай нар алаштың ардақты ұлы!

Бағытын, дара жолын анықтаған,,
Бойына жаман қылық дарытпаған.
Басынан бақайына дейін, тіпті,
Біліммен қаруланып, сауыттаған.
Бағалы сөз айтуға келген кезде,
Баяғы шешендердей шабытты адам!

Аянбай шəкіртке үлгі көрсетем деп,
Адам боп, кемеріне толса екен деп.
Азаннан еңбектеніп шапқылайды,
Артымнан ұрпақ өсіп, өнсе екен деп.
Армандап жүреміз біз əрбір қазақ,
Азамат өзіңіздей болса екен деп.

Танытар даралығын тірегіміз,
Таудай боп көрінетін ірі едіңіз. 
Тұлғасы ұстазымның елден ерек,
Тəлімін алғандардың ілегі - біз.
Тарлан ұл аман-есен жүзге жетсін,
Тап осы қабыл болсын тілегіміз.

Жансая МУСИНА, 
айтыскер ақын, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері

                                                               13.11.2018 ж.

Еңбегің жана бергей, 
талантты іншегім!

Высокий профессионализм
При первой встрече с нашим героем невольно 

напрашивалось сравнение с горой, глыбой: высокого 
роста, статный, крепкого сложения, со стремительной, 
уверенной походкой и голосом степного трибуна... 
Насчёт читать лекции или просто о чём-то беседовать-
заслушаешься! Учёный, педагог-мыслитель, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Академии 
педагогических наук Казахстана Абат Сатыбаевич 
Кыдыршаев известен в научных и педагогических кругах 
Приуралья и Казахстана как крупный исследователь, 
занимающийся изучением вопросов языкознания, рито-
рики, лингводидактики. Сегодня он – декан факультета 
культуры и искусств ЗКГУ им. М.Утемисова. Всегда 
сдержанный и рассудительный, он никогда не ругал 
учеников, умел убедить любого лентяя изменить своё 
отношение к учёбе, обладал даром красиво и образно 
говорить. 

Высокий профессионализм и организаторские 
качества Абата Сатыбаевича ярко проявились и на 

поприще декана факультета культуры и искусств. Здесь 
создана отличная атмосфера для занятий, постоянно 
совершенствуется методика преподавания, развиваются 
контакты с другими вузами. И все эти успехи, надо 
думать, не предел. Возможно, преподаватели факультета 
проявят себя и в журналистике. Как их декан.  Он член 
Союза журналистов Казахстана. Тесно сотрудничает 
с печатными изданиями Казахстана с 1995 года, 
имеет более 500 публикаций. Регулярно печатается 
в научном журнале «Вестник ЗКГУ», ведёт рубрики 
в университетской газете, привлекая к такой работе 
студентов. Жизненное кредо учёного Абата Кыдыршаева 
можно определить словами казахской народный 
поговорки: «Искусство – живой ручей, наука – яркий 
светильник». Абат Сатыбаевич всегда следовал этой 
истине-тому, что многом делает человека человеком.

Александр СУЕТИН,
журналист 

10.05.2018 г.

Қарға тамырлы қазақта ініден қымбат еш нəрсе жоқ. Іні 
болу-оңай əрі қиын. Оңайы – алда сүйенер иығы, жетелер 
жолы бар, қиыны – саған күллі жұрт үмітпен қараған екен, 
тілегін артқан екен, - ал не бітірдің?! Біздің ініміз, тұтас 
университет інісі – Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев үміт 
үдесінен шыға білген тұлға. 

Абат – өмір есігін еңбекпен ашқан жан. Байқағанымыз  
– қандай ауыр іс болмасын əркез соның бір ұшы 
Абат иығында. Бір ғажабы, қаршадай ұл қай кезде 
де қай қиындыққа да мойығанын көрсеткен емес. Ал 
жас ғалымның қанаттануына жоғары оқу орнындағы 
ұстаздарының бергені ұшантеңіз. Абат əлі күнге 
дейін Ғабдырахым Əбухановтың морфологиясын, 
Шəнді Жұмағазықызының диктантын, Қалимолла 
Жұмағалиұлының методикасын жыр қылып айтып 
отырады...

Жұлдызды шəкіртке жұмыс үсті-үстіне берілді. 
Студент Абат ұстаздарымен иық қағыстыра жүре білді. 
Білімін  қомдап, тəжірибе жинақтады. Абат тобының 

рухани өсуінде  ұстасқанмен ұстасып, тістескенмен тістесе 
кететін куратор-ұстаз Меруерт Жолдықайырқызының рөлі 
өте жоғары.

Абат Сатыбайұлы институтқа қалу мүмкіндіг і 
болғанымен, мектепке асықты. Класы бір жылда мектеп 
алдына шықты. Тұңғыш рет тест дегенді қолданды. Жұрт 
тіксінді, дос қуанды, дұшпан тісін қайрай бастады.

Абат Қыдыршаев туған институтына 1990 жылы келді. 
Ғылыми жұмыста анда-санда бір мақала беріп мүлгіп 
жүретін оқытушылар ортасына динамит тастағандай 
болды. Студенттер қатары қайта тіріліп, түрленді. Оған 
дос та, дұшпан да сұқтана қарады. Ал Абаттың оққағары 
– еңбегі. Еңбегің жана бергей, талантты іншегім, өйткені 
сенің табысың – жеке адам табысы емес, кафедра, 
деканат, университет табысы. Жасыңыз өрлік пен биіктік 
жасы болсын!

Серікқали ШАРАБАСОВ,
ұстазы,  ф.ғ.к., доцент

                                                                                             15.11.2013 ж.

Сырына келер терең үңілгім,
Болмысы бөлек, ойлы адам.
Ол - үлкен ғалым шексіз ғылымның
Қазанында шын қайнаған.

Əке - ол əулет жүгін арқалап,
Балаға берер бар жанын.
Көсілер шешен озық ортада
Теретін сөздің маржанын.

Ол - ұстаз жəне ұстамы мықты,
Шырағы қылар шындықты.
Сан шəкіртіне күш дарытыпты
Шетінен сынбас кіл мықты.

Абырой

Дархан даладай дара мінезі,
Жайқалтқан жолдас желегін.
Арда ағайымыз - асылдың өзі,
Көзіндей жанған көненің.

Көкейде биік басқа арман бар ма
Жолында болсам мұрагер?!
Шаба беріңіз шаршы алаңдарда
Шаң тигізбейтін құлагер!

Еркеназ  ҚАЛИЖАН,
Фил-31-топ  

(«Филология: қазақ тілі» мамандығы)

Құлагер
Ұñòàçûì Àáàò àғàéғà
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Интеллектуальная игра 
«ЛИДЕР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
На факультете истории, экономики и права прошла интеллектуальная игра «Лидер бухгалтерского учета», 

посвященная Дню бухгалтера, организованная преподавателями кафедры учета и финансов Тулеповым Адилем 
Ербулатовичем и Тогжановой Алиной Кадыровной. 

В игре участвовали команды 3 курса 
кафедры учета и финансов университета, 
а также команды студентов Уральского 
гуманитарного колледжа и Уральского 
колледжа нефти, газа и отраслевых техно-
логий. Интеллектуальная игра проходила 
в несколько туров: приветствие команд, 
викторины, решение задач, заполнение 
бухгалтерских документов и полиглот. По 
итогам интеллектуальной игры І место 
заняла команда специальности учета и 
аудита ЗКГУ имени М.Утемисова, ІІ  место 
заняла команда Уральского колледжа неф-
ти, газа и отраслевых технологий, ІІІ место 
заняла команда Уральского гуманитарного 
колледжа. В завершении игры заведущая 
кафедрой учета и финансов, к.э.н., доцент 
Искакова Балым Габбасовна поздравила 
всех участников с профессиональным 
праздником и пожелала всем удачи и 
дальнейших успехов.  

Такие игры помогают выявить качество 
и уровень овладения знаниями и умениями, 
полученными при изучении бухгалтерского 
учета, обобщить материал как систему 
знаний. Помогает в  формировании у буду-
щих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по организации бух-
галтерского учета, развивать креативность 
мышления, формировать умение выделять 
главное и второстепенное, устанавливать 
контакт. Также повышает интерес к изу-
чаемому предмету, побуждает к поиску 
новых дополнительных знаний, развивает  
уверенность в себе, формирует уважение к 
мнению своих коллег, воспитывает чувство 
здорового соперничества и взаимопонима-
ния в процессе игры.

Кафедра учета и финансов

Еділден Жайыққа
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ–дің студент жастарынан арнайы жасақталған топ «Менің Елім» атты тарихи-
өлкетанымдық жобасы бойынша М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келді.

Жобаның мақсаты – университеттегі 
білім алушылар арасында еліміздің 
көрікті жерлері мен тарихи мұрасын 
дəріптей отырып, патриоттық тəрбие 
беруді нығайту ; білім алушыларды 
отансүйгіштікке, өлкетануға, тарихи 
мұраны дəріптеуге баулу; студенттердің 
ру хани -адамгершіл і к  қ асиет тер ін 
дамыту; студент жастар арасындағы 

белсенділ ік т і  арттыру  құрылғысын 
жасақтау; университеттің ел жəне елорда 
дамуына қосар үлесін арттыру жəне т.б.
Елордалық студент жастар «Рухани 
жаңғыру» облыстық мұражайы мен 
тарихи-өлкетану мұражайымен танысып, 
Махамбет университетінде болды. Ақ 
Жайық өңіріндегі білімнің қара шаңырағы 
Махамбет университетіне елін, жерін 

сүйетін, елжанды, отаншыл, ұлтжанды 
жастардың келіп, Ақ Жайық өңірінің терең 
тарихымен, өлке мұраларымен танысып, 
өңірдің белсенді жастарымен кездесіп, ой 
бөлісіп, тəжірибе алмасуы барлық жастарға 
үлгі боларлық бастама деп білеміз.

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА,
М. Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған 

профессоры, филология ғылымдарының кандидаты
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БҚО жастар саясаты 
мəселелері басқармасы 
жəне «Интеграл» жастар 
қоғамдық бірлестігің 
ұйымдастыруымен 
М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-да «Өрле, Қазақстан!» 
атты кездесу шарасы өтті.

Кездесуде Қазақстанның 
тұрғын үй кеңесші 
мамандары Қарекенова 
Ақтолқын Шамаровна 
мен Кинжалиева Алия 
Муратовна, қалалық 
жастармен жұмыс жөніндегі 
ресурстық орталықтың 
теолог маманы Наурызов 
Асылбек Жанболатұлы 
жəне облыстық жастармен 
жұмыс жөніндегі ресурстық 
орталықтың кеңесшісі 
Қабошев Аман Бауржанұлы 
қатысып, студентермен 
сөйлесіп, өз салалары 
туралы ақпарат берді. 
Жастарға дін туралы, дұрыс 
жəне бұрыс діни ағымдар, 
олардың айырмашылықтары, 
депозит, оның мүмкіндіктері 
мен артықшылықтары 
таныстырылды. Сонымен 
бірге, жастармен жұмыс 
жөніндегі ресурстық 
орталықта жастар 
арасындағы жұмыссыздық 
сияқты мəселелерде 
14-29 жас арасындағы 
тұлғаларға қолдау 
көрсететінін баяндады.

Диана ЖҰБАЙ, 
филология факультетінің 

1-курс студенті
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