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В рамках академической мобильности

ЗКГУ им.М.Утемисова: границы сотрудничества расширяются
20 апреля 2018 года в г.Неаполе в рамках международных связей между Италией и Казахстаном состоялось 

подписание Меморандума в области образования и академического сотрудничества между Западно-
Казахстанским государственным университетом им. Махамбета Утемисова (г.Уральск, Республика Казахстан) 
и Неапольским Восточным университетом (г.Неаполь, Итальянская республика).

Соглашение о сотрудничестве было подписано 
ректором ЗКГУ им.М.Утемисова профессором Асхатом 
Имангалиевым и ректором Университета Неаполя 
«L’Orientale» профессором Эльдой Морличчио (Италия).

Меморандум о взаимопонимании с намерениями тесного 
сотрудничества между двумя престижными академическими 
учреждениями предусматривает возможность создания 
общих курсов, поощрение академического обмена 
студентами и преподавателями, взаимозачет курсов и 
эквивалентных квалификаций, организацию научных 
симпозиумов и культурных мероприятий.

Церемония подписания Меморандума проходила в 
Университете Неаполя L’Orientale в присутствии члена 
совета посольства Республики Казахстан в Риме Сеита 
Нурпейсова, второго секретаря посольства Сейилхана 
Аубакирова и Почетного Консула в Неаполе Серджо 
Москати.

От Университета Неаполя на подписании также 
присутствовал директор факультета Азии, Африки и 
Средиземноморья, профессор Мишель Бернардини и 
адъюнкт-профессор Томмазо Тревизани.

Во время церемонии профессор Асхат Имангалиев 

наградил ректора Неаполитанского университета Эльду 
Морличчио званием “Почетного профессора” ЗКГУ 
им.М.Утемисова.

На сегодняшний день Западно -Казахстанским  
государственным университетом им. Махамбета Утемисова 
подписано свыше 100 Договоров с организациями 
образования Европы, Азии, США и России.

В течение двух лет в ЗКГУ им.М.Утемисова в рамках 
академической мобильности  руководителем Института 
полиязычия в качестве топ-менеджеров работал доктор 
Ли Чжон Хюн из Южной Кореи,  а с 2018 г. – профессор 
из Польши – Университета Казимира Великого - Анна 
Банчковска.

Известность Западно-Казахстанского государственного 
университета растет – вуз на сегодня является партнером 
16 международных ассоциаций и проектов, среди которых: 

1.Европейское научное общество (Ганновер, Германия);
2. Американская ассоциация юристов (США);
3. Ассоциация высших учебных учреждений REGENA; 
4. Erasmus Mundus;
5. Европейская ассоциация университетов (EUA, 

Бельгия) и другие.

Урок патриотизма, или встреча с героем 
30 марта в стенах нашего университета прошла 

встреча молодёжи с выдающимся человеком нашей 
страны- Бахытбеком Смагулом. 

Для студентов это было впечатляющее мероприятие, так 
как гость поразил их своими ораторскими способностями, 
громким и воинственным голосом, а также своей 
разносторонностью. Бахытбек Смагул является депутатом 
Мажилиса Парламента РК, председателем Ассоциации 
организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны 
Казахстана», Президентом Федерации РОО «Унибой» 
(«Универсальный бой»), председателем Федерации «Военно-
патриотических спортивных клубов РК», а также автором 
книг, как «Война, которую видел я», «Қан кешкен күндер», 
«Намыстың кұлы - Алаштың ұлы», «Герой», «Ад судьбы». 
Поприветствовав гостя, проректор по воспитательной работе 
и социальным вопросам Туймеш Малбагаровна Даришева 
отметила, что Бахытбек Смагул - настоящий пример для 
подражания подрастаюшему поколению. 

В своём выступлении депутат поднимал темы 
патриотизма, национального духа, чести и доблести, 
призывал ценить, уважать и любить свою Родину, историю, 
культуру и язык. Гость прочитал стихи собственного 
сочинения о независимости, о молодёжи, а также 
произведения известного казахского поэта и писателя  Абиша 
Кекилбаева, студенты восхищенно слушали. В ходе встречи 
Бахытбек Смагул не только выразительно читал стихи, но 
и рассказывал поучительные притчи, очень увлекательные 
истории, приключившиеся с ним. Послушав рассказ гостя, 
студенты задавали интересующие их вопросы, а юный поэт 
Асланбек Шыгыров выразил слова благодарности депутату 
и был рад уникальной возможности лично участвовать 
на встрече с ним. На вопрос одного из слушателей: «Кого 
вы считаете настоящими героями сегодняшнего дня?» - 
Бахытбек Смагул ответил: «Если в прошлом настоящими 
героями были батыры и воины, то сейчас это те, кто через 
всю свою жизнь пронесут любовь к Родине и будут работать 
во благо ее. Имя такого героя останется в истории и не 

Наши гости

В целях расширения сотрудничества по международной программе Erasmus Plus - подписания 
дополнительных Соглашений - ректор Западно-Казахстанского государственного университета 
им.М.Утемисова Асхат Имангалиев с  23 по 26 апреля 2018 года посетил Университет Казимира Великого 
(г.Быдгощ,  Польша), где встретился с руководством вуза и со студентами ЗКГУ им.М.Утемисова, которые 
сейчас учатся и участвуют в академических стажировках в Университете Казимира Великого.

Тесное сотрудничество между вузами установилось 
в 2012 году с подписания официального соглашения 
об академическом сотрудничестве, в рамках которого в 
Университете Казимира Великого (г.Быдгощ,  Польша) 
прошли обучение уже свыше 30 студентов и препода-
вателей из Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова.

На  подписании  Соглашения  о  дальнейшем 
сотрудничестве вузов Ректор Университета Казимира 
Великого профессор Jacek Wόzny вручил Асхату 
Имангалиеву медаль Казимирус Магниус, которой удо-
стаиваются почетные люди, внесшие вклад в сферу 
международного образования и укрепление, развитие 
сотрудничества между вузами-партнерами.

С прошлого года департамент международного 

сотрудничества ЗКГУ  им.М.Утемисова активно участвует 
в реализации программы Erasmus Plus Казахстан 
(мобильность со странами-партнерами), в рамках которой 
и проходит нынешняя встреча двух ректоров – Казахстана 
и Польши. Программа Европейского Союза на период 
с 2014 по 2020 гг. направлена на поддержку проектов 
сотрудничества, академической мобильности в области 
образования, обучения, спорта и молодежной политики 
и предполагает значительное увеличение инвестиций в 
развитие человеческого потенциала.

  ЗКГУ имени М. Утемисова как партнер программы 
Erasmus+ имеет персональный идентификационный 
код доступа (PIC) и ежегодно принимает участие 
в международных семинарах, форумах, сессиях, 
организованных Европейской комиссией Erasmus Plus.

забудется никогда. И у вас, у подрастающего поколения, 
должно быть верное оружие -  всестороннее  образование, 
ведущее к гармонии». 

В завершение встречи прозвучали стихи, посвященные  
гостю. Бахытбек Смагул, в свою очередь, подарил книгу 
музею университета. Диалог состоялся. Слово нашло своего 
слушателя. 

Айша КЕМЕШОВА

Подписание Меморандума ЗКГУ им.М.Утемисова и 
Неапольского университета состоялось!

Университет Казимира Великого. Рабочее совещание с участием 
ректора ЗКГУ им.М.Утемисова

Встреча Асхата Имангалиева со студентами ЗКГУ, 
обучающимися сейчас в Университете Казимира Великого 

по программе академической мобильности
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ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 

 В центре культуры и искусства имени Кадыра 
Мырзали состоялся конкурс «Тіл -парасат», в ходе кото-
рого молодые люди не казахской национальности состя-
зались в знании государственного языка, который, по их 
мнению, должен стать важным подспорьем при обучении 
в вузах, а также при работе в организациях и предприяти-
ях области. В ходе конкурса ребята отвечали на вопросы 
по истории, краеведению, выступали в диспутах по теме 
«Моя Родина», «Казақстан - мəңгілік елім», писали эссе 
на казахском языке. Авторитетное жюри, возглавляемое 
старшим преподавателем ЗКГУ имени М.Утемисова 
Н.Алмагамбетовой, признало победителями конкурса 
учительницу СОШ № 21 В. Девяткину, учительницу СОШ 
№ 26 И. Жилик, преподавателя Уральского гуманитар-
но-технического колледжа К. Павлычеву.

 В народном музее «Старый Уральск» состоялась 
встреча читателей с кандидатом искусствоведения, 
доцентом филологического факультета ЗКГУ имени 
М.Утемисова Г.Г. Гурьевой. Недавно Галина Герасимовна 
стала финалистом престижной литературной премии 
«Писатель года», учрежденной Союзом писателей 
Российской Федерации. Земляки знают ее как автора 
книг «Время и люди», «Летит столетье над Уралом», 
«Иногородцы», одного из создателей клуба элитного кино 
в Уральске 90-х годов «Иллюзион», а студенты филологи-
ческого факультета последних 30 лет как замечательного 
педагога и краеведа, внесшего огромный вклад в иссле-
дование литературного прошлого  Приуралья.   

 Третье  место на предметной олимпиаде в 
Павлодаре заняла команда  отделения русской филоло-
гии. В Караганде на базе государственного университета 
имени Е. Букетова состязались студенты специально-
сти «биология». Наши студенты заняли третье место, 
в личном зачете второе место у Алибека Сартаева. На 
олимпиаде, проведенном в Государственном  педагоги-
ческом университете имени Абая, третье место заняли 
магистранты педагогического факультета, здесь же отли-
чились студенты  специальности «методика и педагогика 
начального обучения», занявшие третье место, в Каз.НУ 
имени Аль-Фараби студенты специальностей «педагогика 
и психология» и «социальная педагогика и самопознание» 
стали третьими.

 В конкурсе художественного чтения, посвященном 
памяти  выдающегося казахского писателя Оралхана 
Бокеева в Уральске, Гран-при удостоен студент филологи-
ческого факультета нашего университета Ернұр Кінамай. 

 13 апреля в актовом зале университета состоялась 
научно-практическая конференция учителей города и 
районов области, работающих по обновленным про-
граммам. В ее работе приняли участие деканы факуль-
тетов и руководители кафедр ЗКГУ имени М.Утемисова, 
а также ученые вуза, ведущие исследования по этой 
проблематике. 

 Ставшее традиционным, ежегодное мероприятие 
«День карьеры» (ярмарка вакансий) состоялось 18 апре-
ля во Дворце спорта ЗКГУ имени М. Утемисова. Целью 
его являются  содействие в трудоустройстве выпускни-
кам непедагогических специальностей («Экономика», 
«Государственное и местное управление», «Учет и 
аудит», «Финансы», «Туризм», «Информационные 
системы», «Экология», «Юриспруденция», «Дизайн»), 
отработка практических навыков собеседования с ра-
ботодателями. Во встрече с будущими специалистами 
приняли участие представители кадровых служб более 
60 организаций, учреждений, предприятий, центров за-
нятости города и районов, банковских и бизнес-структур. 
Их приветствовала проректор по учебно-методической 
работе университета Г.Х.Жусупкалиева. Более 360 
студентов имели возможность проконсультироваться с 
представителями работодателей, сдали свои резюме с 
контактными телефонами. Работодатели обещали тща-
тельно их изучить. Предпочтение, по их словам, получат 
креативные и коммуникабельные выпускники, имеющие 
в дипломах высокие оценки, прошедшие качественную 
практику.

 20 апреля преподаватели и студенты физико-ма-
тематического факультета встретились с доктором 
физико-математических наук, профессором Казахского 
национального университета имени Аль-Фараби 
Т.М.Абдибековым и его супругой - доктором педагогиче-
ских наук Г.С. Минажевой. Гости рассказали о приоритет-
ных направлениях научных исследований ученых своего 
вуза, условиях обучения в вузовской магистратуре и 
докторантуре, ответили на вопросы своих западнока-
захстанских коллег и студентов.

 23 апреля к работе в ЗКГУ приступила профессор 
польского университета имени Казимира Великого Анна 
Банчковска. Она будет руководить работой Института 
полиязычия после отъезда на родину доктора Ли Чжон 
Хюн из Южной Кореи. 

 23 апреля в университете стартовали Неделя науки 
и фестиваль «Студенческая весна». О мероприятиях в их 
рамках мы сообщим в последующих номерах «Оркена».

 Ашық есік күні – ауқымды шара
Оқу ордамыз М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде дəстүрлі түрде мектеп 

түлектеріне арналған жалпыуниверситеттік «Ашық есік күні» шарасы ұйымдастырылды. Бұл күні БҚМУ-ға 
түсуге ниет білдірген ауыл, қала мектептері мен колледждің бітіруші түлектері келді. Атап айтар болсақ, ша-
раға Орал қаласының Білім – инновация лицейінің, СДБАМОМИ, №1, №4, №7, №10, №12, №13, №16, №17, №23, 
№24, №25, №27, №32, №34, №37, №38, №39, №40, №42, №45, №47, Серебряков ЖОББМ 11-сынып оқушылары 
мен мектеп мұғалімдері жəне Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжінің бітірушілері қатысты.  

Ал аудан бойынша Ақжайық ауданының Алмалы, 
Жаңабұлақ, Қаршы, Сарытоғай, Тайпақ, Харькин, С.Ошанов 
атындағы ЖОББМ; Бөрлі ауданының Ақсай қ. №1, №3, 
№4, №5 ЖОББМ; Жаңақала ауданының Жаңақала МГ, 
Айдархан ЖОББМ; Казталов ауданының А.Оразбаева 
атындағы ЖОББМ; Қаратөбе ауданының Шөптікөл 
ЖОББМ, Қалдығайты ЖОББМ; Сырым ауданының 
Бұлдырты, Жырақұдық, Қособа, Қ.Мырзалиев атындағы, 
М.Каналиев атындағы, А.Жұмағалиев атындағы ЖОББМ; 
Тасқала ауданының «Сəулет» МЛ, Ақтау, С.Жақсығұлов 
ат., Қ.Сəтбаев атындағы ЖОББМ; Теректі ауданының  
Ақжайық, Аңқаты, Шаған ЖОББМ; Шыңғырлау ауданы-
ның Л.Клышев атындағы ЖОББМ; Зеленов ауданының 
Асан, Володар,  Дарьинск, Достық, Зеленов, К.Ахмиров 
атындағы, Камен, Қ.Аманжолов атындағы, Макаров, 
Махамбет, Новенький, Мичурин, Новеньков, Трекин, Үлкен 
шаған ЖОББМ бітіруші түлектері қатысты.

Осы шараға жалпы 362 бітіруші түлектер қатысты: 
оның ішінде, қаланың 24 мектебінен 134, колледжден 54,  
ал 10 ауданның 46 ЖОББМ бойынша 174. 

 Шара жалпы орта білім беретін мектептердің бітіруші 
түлектерін университет өмірінен хабардар ету, маман-
дықтар бойынша толықтай ақпарат беру, талапкерлерді 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ-ға оқуға түсуге шақыру, 
ағымдағы жылда ЖОО-ға қабылдаудың жаңа шартта-
рымен таныстыру мақсатын көздеді.

Шараның ашылуы салтанатында М.Өтемісов атын-
дағы БҚМУ туралы бейнеролик көрсетіліп, алғашқы 
сөз кезегін педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент, оқу-əдістемелік жұмысы жөніндегі проректор 
Жүсіпқалиева Ғалия Қайдарқызы сөйлеп, түлектерге ал-
дағы шешуші сəтте жақсы нəтиже көрсетуге тілек білдірді. 
Содан  кейін университет студенттерінің  əн мен күй, би 

мен қойылымдарға толы мерекелік концерті өткізілді.
Түлектер 24 атаулы шəкіртақылармен, студенттік өзін-

өзі басқару бөлімімен, БҚМУ-да білім алып жатқан шетел 
студенттерімен танысты. 

Шара соңында орталық жетекшісі, қабылдау комисси-
ясының жауапты хатшысы Аманбаев Асқар Сайынұлы сөз 
сөйлеп, бітіруші түлектерге ЖОО-ға түсу ережелері мен 
университет мамандықтары туралы толықтай ақпарат 
беріп, талапкерлер тарапынан қойылған əр түрлі сауал-
дарға жауап берді. 

Университеттің бас ғимаратында өткен салтанатты 
концерттен кейін, бітіруші түлектер таңдау пəндері бой-
ынша факультет шараларына қатысты.

Алдағы уақытта бітіруші түлектерге ҰБТ-да жоғары 
нəтижелер көрсетіп, өздері армандаған мамандықтың 
иесі болуға тілектеспіз.

ЖОО-ға дейінгі дайындық орталығы

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Рухани жаңғыру» институты жəне 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасының ұйымдастыруымен «Ұлттық бірегейлікті сақтау: теория жəне 
қазақстандық тəжірибе» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік конференциясы өткізілді.

Қàçàқñòàí – ýòíîñ өêіëäåðіíің îðòàқ Îòàíû

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында аталғандай, тəуелсіз 
еліміздің өткені мен бүгіні жəне келешектегі дамуында 
ұлттық бірегейлікті сақтаудың орны ерекше көрсетілген. 

Бүгінгі таңда Қазақстан көптеген этнос өкілдерінің 
ортақ Отаны болып табылады. Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының қызметінің нəтижесінде Қазақстан 
халқының ұлттық мəдениетін, тілдері мен дəстүрлерін 
өркендету, сақтау жəне дамыту еліміздің ұлттық 
тұтастықтығының жəне бірегейлігінің кепілі болып отыр. 
Ассамблея - Қазақстанның этносаралық қатынастар 
мəселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық 
беделін арттыруға ықпал етеді.

Елімізде этносаралық жəне конфессияаралық 
келісімнің бірегей моделі, əрбір азамат этникалық жəне 
діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік 
берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын 
толық пайдалана алатынына ерекше сенім, ынтымақ, 
өзара түсіністік ахуалы қалыптасты.

Осындай қоғамдық құндылықты сақтай отырып, одан 
əрі дамыту жəне тиімді пайдалану үшін бұл құбылысты 
ғылыми тұрғыда жан-жақты зерттеп, оның заңдылықтары 
мен ерекшеліктерін анықтап, еліміздің одан əрі нығаюына 
пайдалану қажет. Аталған конференция осы мақсаттарға 
қол жеткізуді көздейді.

Конференцияның пленарлық мəжілісі М.Өтемісов 

атындағы  Батыс  Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 
р е к т о р ы ,  п е д а г о г и к а 
ғылымдарының  докторы, академик 
Иманғалиев Асхат Сəлімұлының 
алғы сөзімен ашылды. Ғылыми 
конференцияның пленарлық 
мəжілісінде Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе  өңірлік  мемлекетт ік 
университетінің профессорлары, 
т . ғ . д .  Н .А .Аб д у л л а е в  «К 
вопросу методологии истории 
независимого Казахстана», фи-
лос.ғ.к., аға оқытушысы Д.А.Мацюк 
«Особенности идентичности 
казахстанского народа: соци-
ально – философский анализ», 

Х.Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік уни-
верситетінің доценті, ф.ғ.к. Ж.И.Мұхамбетов «Латын 
жазуына көшудің ұлттық бірегейлікті нығайтудағы 
рөлі», М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың «Дүниежүзілік 
тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер» кафедрасының 
доценті, т.ғ.к. З.К.Мухлисова «Проблемы формирования 
казахстанской идентичности»,– М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың«Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасының 
меңгерушісі Т.Т.Шайхиев «Қазақстандық ұлттық бірегейлік 
қалыптасуындағы ҚХА рөлі» атты тақырыптарда ғылыми 
баяндамалар жасады.

Конференция  барысында  Ұлттық  бірегейлік 
теориясы жəне əлемдік тəжірибе (Теория национальной 
идентичности и мировой опыт); Тəуелсіз Қазақстанның 
дамуындағы ұлттық бірегейліктің қалыптасуы, орны жəне 
маңызы (Формирование, роль и значение национальной 
идентичности в развитии независимого Казахстана); 
Н.Ə.Назарбаев жəне ұлттық бірегейліктің Қазақстандық 
моделі (Н.А .Назарбаев и казахстанская модель 
национальной идентичности) тақырыптарында үш секция 
жұмыс жасады.

Конференция нəтижесінде 100-ге жуық баяндама - 
мақалалар ұсынылып, университет баспасынан арнайы 
ғылыми жинақ түрінде жасақталды. 

Даниял ТАНЗЕНОВ,
«Рухани жаңғыру» институтының ғылыми қызметкері
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20 апреля т.г. в 

актовом зале уни-
верситета состоя-
лась встреча акима 
Казталовского рай-
она Абата Абаевича  
Шыныбекова со 
студентами этого 
района, обучающи-
мися в нашем вузе. 

Открывая встречу, 
проректор  по  учеб -
но-методической ра-

боте Г.Х.Жусупкалиева поблагодарила гостя, отметив, 
что он постоянно практикует такие встречи, проявляет 
истинную заинтересованность и заботу о тех, кто будет 
обучать юных казталовцев. Встреча началась с просмо-
тра видеофильма о достижениях района в экономике и 
социальной сфере, традициях в системе образования. 
Затем А.А.Шыныбеков в непринужденной беседе расска-
зал о том, чем живут труженики района, как они развивают 
животноводство и растениеводство, ведут строительство 
дорог, жилья, газифицируют аулы. Большинство работа-
ющих являются родителями и родственниками студентов 
и поэтому очень хотели бы видеть выпускников среди 
педагогов школ района, работников интернатов и детских 
садов. В районе 41 школа, 16 детских садов, обучается 
более 5000 детей. Недавно при распределении студентов 
были отобраны нужные специалисты, но еще нужны 22 
учителя. Проблемным остается  направление учителей 
в малокомплектные  и отдаленные от райцентра школы. 
Чтобы стимулировать работу молодых специалистов в 
таких школах руководство района совместно  с пред-
ставителями бизнеса готовы провести мероприятия по 
выделению средств для построения домов, выделения 
скота для подворий. В районе в августе будут проведены 
форум студентов и ярмарка вакансий. Дополнительную 
информацию об учреждениях образования и социальной 
инфраструктуре района дали заведующий районным 
отделом образования Н.С. Дуйсеков, заместитель акима 
района З.И. Мажитова. Учителя средней школы имени 
А.Оразбаевой А.Ж. Нугманова и средней школы имени 
С. Есетова  А.И.  Идрисова призвали выпускников не бо-
яться временных трудностей, рассказали о своих первых 
шагах адаптации в сельских школах, о том, какую весо-
мую помощь им оказало руководство района и сельских 
округов. Декан факультета культуры и искусства, акаде-
мик А.С. Кыдыршаев отметил высокий образовательный 
потенциал студентов - выходцев из Казталовского райо-
на. Студенты сами имели возможность, взяв микрофон, 
задать акиму района вопросы об условиях работы в 
рамках программы «С дипломом на село», об услови-
ях, созданных для проживания детей в интернатах, по 
оснащенности сельских библиотек, по возможностям 
Интернета в районе, по перспективам развития в районе 
туризма и краеведения интересовались приоритетными 
направлениями работы детско-юношеских самодеятель-
ных коллективов, народных ансамблей и Домов культуры. 
На все вопросы они получили исчерпывающие ответы, 
после которых у многих решение ехать работать в этот 
район только усилилось. 

Н. КУАНГАЛИЕВ

Одним из приоритетных вопросов в деятельности университета является трудоустройство выпускников. 
Его актуальность повышается  из года в год. Естественно, что руководство вуза постоянно находится в по-
иске оптимальных решений данной проблемы. 06 апреля т.г. в ЗКГУ имени М.Утемисова проведено заседание 
«круглого стола» по теме «Трудоустройство выпускников вуза: проблемы и пути их решения». 

В чем заинтересован работодатель?
Работу «круглого стола» вступительным словом 

открыла проректор по учебно-методической работе 
Г.Х.Жусупкалиева, поблагодарившая руководите -
лей предприятий и организаций, кадровых служб 
школ области и города, принимающих участие в 
мероприятиии. 

Председательствовал на заседании модератор, 
председатель Совета работодателей ЗКГУ имени 
М.Утемисова, директор ТОО «ПСП Серик» С.Р.Мергалиев. 
С докладом  «Развитие социального партнерства и  тру-
доустройство выпускников вуза» выступил руководитель 
Центра карьеры вуза С.А.Кажиахметов. Он отметил, что 
по 8 направлениям бакалавриата в вузе готовят специа-
листов 51 специальности, по 6 направлениям магистра-
туры специалистов 24 специальностей. Остановился 
на работе, проводимой совместно с партнерами по 
совершенствованию учебных программ, мероприятиях, 
ориентированных на подготовку специалистов в рамках 
цифровизации экономических процессов, духовного 
обновления общества. Рассказал о тесном сотрудни-
честве с учреждениями образования западного и других 

регионов страны, с более чем 400 предприятиями и 
организациями области, оказывающими всестороннюю 
поддержку в организации производственной практики и 
распределении  выпускников, благодаря чему в 2017 году 
было трудоустроено 84% выпускников.

Выступившие на встрече  модератор С.Р.Мергалиев, 
руководитель кадровой службы Департамента госу-
дарственных доходов по ЗКО Т.Ж.Бисалиева, директор 
Уральской СОШ № 6 А.М. Мозжухин   и другие поделились 
мнениями о путях формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов.

В выработанных на «круглом столе» рекомендациях  
намечены задачи  разработки и реализации  инновацион-
ных  образовательных программ по наиболее востребо-
ванным на рынке труда специальностям, создания над-
лежащих условий  для конструктивного  взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций, даль-
нейшего расширения базы производственной практики, 
расширения материально-технической базы универси-
тета в рамках государственно-частного партнерства.

  
Собкорр.

Жаңа сапалы гуманитарлық білім
2018 жылдың 18 сəуірі күні М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ҚХА бастамасымен ұйымдастырылған 

«National bookdating» акциясы аясында БҚО ҚХА төрағасының орынбасары Ғ.Х.Қапақовтың қатысуымен 
студенттердің  кездесуі өтті. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” 
атты мақаласындағы маңызды міндеттердің бірі “Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық” 
жобасы болатын. Елбасы өз сөзінде: «...Бізге инженерлер 
мен дəрігерлер ғана емес, қазіргі заманды жəне 
болашақты терең түсінетін білікті гуманитарлық сала 
мамандары да ауадай қажет»,-деген еді.

Тарих пен саясаттану, əлеуметтану мен философия, 

психология, педагогика, экономика, мəдениеттану жəне 
филология ғылымдары бойынша студенттерге заманға 
лайық білім беруге қажетті жағдай жасауды тапсырды. 
Осы міндетті іске асыруға мүмкіндік беретін негізгі тетік 
ретінде “Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық” жобасы қолға алынды.  

Аталған жоба аясында алдағы бірнеше жылда 
гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша 
əлемдегі ең үздік деген университет оқулықтары түрлі 
тілдерден қазақ тіліне аударылып, біздің студенттерге 
дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға 
мүмкіндік жасалмақ.

Үстіміздегі жылдың 12 сəуіріндегі мақаланың бір 
жылдығына орай, аталмыш жобаның алғашқы 18 
оқулығы жарық көрді. Осыған орай, «Рухани жаңғыру» 
институтының ұйымдастыруымен М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде (барлық 
факультеттерінде) Қазақстан халқы Ассамблеясы 
өкілдері, ғалым-оқытушылар, магистранттар мен студент-
тер аталған жоба жөнінде, жаңа аударылған оқулықтар 
жайлы мағлұмат алып, пікір алмасып, видеоақпарат тама-
шалады. Сонымен бірге маңызды жобаға қолдау білдіріп, 
іске асыру бойынша өз ұсыныстарын айтты.  

Даниял ТАНЗЕНОВ, 
«Рухани жаңғыру» институтының ғылыми қызметкері

Куда идти работать?
Одним из самых волнительных месяцев для студентов выпускных курсов, безусловно, является апрель. 

Традиционно в это время проводится распределение будущих специалистов по их будущим местам работы.
12 апреля оно состоялось и в нашем университете. Руководителей учреждений образования не только 

Зададно-Казахстанской, но и соседних областей приветствовала проректор по учебно-методической работе 
Г.Х.Жусупкалиева. 

По направлению подготовки «Образование» учебу 
завершили 699 студентов, из них грант – 221 (по программе 
«Мəңгілік ел жастары – индустрияға! Серпін – 2050» – 145, 
«сельская квота» - 20, «государственный образователь-
ный заказ» - 56), платно - 478. По направлению подготовки 
«Искусство» - 59 студентов, из них грант – 14.

По направлению подготовки «Услуги» обучено 27 
студентов.

В 09 часов, как и намечалось, в актовом зале началось рас-
пределение выпускников. Перед началом нам удалось пого-
ворить с двумя заведующими районных отделов образования.

Е.Е.Кадыров,заведующий Жангалинским РОО: «Району 
требуется в этом году два учителя математики, 7 - русского 
языка и литературы, 2 - химии и 3 - физики. Выпускники могут 
ехать к нам охотно - район экономически развитый, проблем 
с жильем и подъемными не будет»

М.Н.Ибатов, заведующий Жаныбекским РОО: «В нашем 
районе очень востребованы специалисты математики, рус-
ского и английского языков. Многие выпускники уже имеют на 

руках наши письменные гарантии о том,что они у нас будут 
обязательно трудоустроены».

Первыми заходят на распределение химики. Викторию 
Алифанову готовы принять в СОШ №17 г.Уральска, Жамилю  
Нурланову в одну из школ Каратобинского района. Айзада 
Казбаева сама из Актау, но охотно соглашается поработать в 
райцентре Каракия. Слушаш Ажгалиева родом из Чингирлау, 
но там нет часов. После некоторого совета выбирает 
Атыраускую область. Айгерим Ермеккали из Казталовского 
района, хотела бы работать в родной школе в Караобе, там 
нет часов, но есть они в соседнем селе Теренколь,туда она 
и поедет.

Нəзік Бəкір: « Я училась по программе «Серпин», родом из 
Кызылординской области. С удовольствием еду работать в 
село Таскудук Сырымского района. Работы не боюсь, диплом 
у меня с отличием. Годы учебы в Уральске - самые восхити-
тельные! Всем рекомендую: поступать только в ЗКГУ!»

Ее землячка Актолкын Тлеуова тоже училась по програм-
ме «Серпин», выбирает Уральскую СОШ № 25. Здесь же мы 

знакомимся  с директором  средней школы № 3 п. Жетыбай 
Мангистауской области Гульшат Сагынбаевной Мукановой: 
«Почему мы приехали сюда? За многие годы работы в системе 
образования убедилась: выпускники ЗКГУ имени М.Утемисова 
- сильнейшие в нашем регионе. Многие выходят в самосто-
ятельную педагогическую жизнь со знанием английского 
языка, умея преподавать как на казахском, так и на русском 
языках. А некоторые в стенах вуза получили дополнитель-
ны специальности логопеда, дефектолога. Университет на 
верном пути - постоянно  обновляет учебные программы с 
учетом потребностей рыночной экономики, поэтому мы и 
ждем их у себя».

После химиков на распределение приходят будущие 
филологи, физики, математики, специалисты по социальной 
педагогике и самопознанию, организаторы досуговой работы. 
Куандык Жулдыз - филолог: «Поступала по гранту. Еду в 
Улентинскую среднюю школу. Спасибо университету, всегда 
с благодарностью буду помнить занятия Акзии Адиловны 
Ниязгалиевой и Розы-апай  Мухамбеткалиевой, буду ста-
раться стать профессионалом как они». Роза Ахундова, 
получившая дополнительную специальность дефектолога 
будет работать в городе Аксае. Ольге Панищевой, окончившей  
магистратуру, предложена работа на кафедре педагогики и 
психологии родного вуза. Акниет Оралбаеву ждут в сельской  
школе Теректинского района. И так до самого вечера. Впереди 
у выпускников госэкзамены, защита дипломных работ. И 
лишь потом станет изестно,каков процент трудоустройства 
выпускников в этом году, сдержали ли слово те, кто позвал 
их в свои районы и школы.

Н. КУАНГАЛИЕВ
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12 апреля - День науки                                                                    

Наука - спорту                                                          

Признание заслуг в науке

Имя доктора исторических наук, профессора, ака-
демика, советника ректора ЗКГУ имени М.Утемисова 
Т.З.Рысбекова широко известно за пределами на-
шей области. Отметивший в прошлом году 70-летие 
ученый  активно продолжает научную деятельность, 

пишет книги, работает с магистрантами и аспирантами. 
Желанный гость он и в других регионах Республики, где 
выступает с докладами в рамках программы «Рухани 
жангыру», встречается с преподавателями и студен-
тами вузов. В конце минувшего года Т.З.Рысбеков 
встретился с профессорско-преподавательским кол-
лективом Атырауского государственного университета 
имени Х.Досмухамедова. В своем выступлении ученый 
остановился на приоритетных направлениях разви-
тия отечественной  исторической науки, актуальных 
проблемах научного краеведения, ждущих своего 
всестороннего исследования. Отвечая на вопросы 
молодых ученых, Т.З.Рысбеков рассказал о годах со-
трудничества с известными учеными-историками и 
археологами Н.Бекмахановой, Д.Аманжоловой (Москва), 
С.Жолдасовым, Г.Кушаевым (Уральск), А.Исмаиловым 
(Шымкент), Х.Табылдиевым, А.Сарсеновым (Атырау), 
Н.Абдуллаевым (Актобе). На встрече отмечалось, что  

в период руководства Т.З.Рысбекова диссертационным 
Советом  учеными из Атырауской области было защи-
щено 4 докторских и 7 кандидатских диссертаций.      

Весомый  вклад  академика  Т.З .Рысбекова  в 
отечественную историческую науку был отмечен и при 
встрече его с коллективом Таразского государственного 
университета.  В приветственном слове ректор вуза, док-
тор педагогических наук, профессор М.Н. Сарыбеков по-
здравил гостя с включением его в состав Почетных про-
фессоров ТарГУ, со словами пожелания новых успехов 
в науке выступили выпускники ЗКГУ имени М.Утемисова, 
работающие в учебных заведениях г. Тараза.

В ходе этой поездки Т.З. Рысбеков посетил и Таразский 
педагогический колледж имени Абая, который он  в свое 
время окончил с красным дипломом. Академик подарил 
землякам 5-томное издание своих избранных статей, 
выпущенное в Уральске в 2017 году.

Собкорр.

Спорт - путь к здоровью нации
6 апреля т.г. в актовом зале университета состоялась международная научно-практическая конференция 

по теме «Укрепление здоровья нации средствами физической культуры и спорта». 

Ни для кого ни секрет, что в сегодняшнем бурно раз-
вивающемся обществе для того, чтобы справляться с 
наваливающимся на человека ежедневно интенсивной 
информацией, противостоять постоянным стрессам, а 
самое главное, чтобы вырастить достойное молодое 
поколение страны, нужны хорошо продуманная система 
физической культуры и спорта, комплекс мероприятий, 
обеспечивающих здоровый образ жизни. О приоритетных 
направлениях этой работы говорили на конференции уче-
ные вузов Казахстана и России, их зарубежные партнеры.

Участников конференции приветствовали модератор 
мероприятия доцент, декан педагогического факультета 
ЗКГУ имени М. Утемисова Ш.Т. Габдрахманова и руково-
дитель областного управления физической культуры и 
спорта А.Р. Аманбаева.

С докладами «Спорт в наши дни: актуальность и зна-
чение», «Пути повышения физкультурной компетентности 

студентов неспортивного профиля», «Комплексные и 
специальные занятия по мини-футболу», «Здоровый об-
раз жизни - требование времени», «Массовый спорт, как 
гарантия здоровья нации» выступили доктор педагогиче-
ских наук, руководитель центра  здорового образа жизни 
ЗКГУ В.Ю.Салов, доцент кафедры теории и методики 
спортивных дисциплин  Оренбургского государственного 
педагогического университета Л.М.Степанова, старший 
преподаватель, магистр ЗКГУ Б.А.Балыков, преподава-
тель Уральской СОШ № 25, внештатный корреспондент 
газеты «Спорт жулдыздары» Т.М.Туртаев, старший пре-
подаватель педагогического факультета нашего универ-
ситета К.Т.Кашкынбай.

С интересом участники конференции заслушали в 
режиме Он-лайн доклад профессора Высшей школы  
экономики, института здоровья, физической культуры 
и спорта польского города Быдгощ, являющейся пар-
тнером нашего университета по линии академической 
мобильности, Александра Скалий, посвященный ме-
тодике начального обучения детей плаванию. Своим 
мнением о прозвучавших докладах, мыслями о возмож-
ностях детского, массового, профессионального спорта 
поделился кандидат педагогических наук, профессор 
Н.Н.Пересветов.

Во второй половине дня состоялись заседания в 
трех секциях: «Достижения и проблемы развития фи-
зической культуры и спорта: теория, методика, практи-
ка», «Психолого-педагогические подходы в подготовке 
специалистов по физической культуре, спорту, начальной 
военной подготовке», «Здоровый образ жизни - веление 
времени» и «круглый стол» по теме «Зарубежный и 
отечественный опыт по развитию массового спорта». По 
материалам конференции выработаны рекомендации.

Н. КУАНГАЛИЕВ   

«Евразийская интеграция и модернизация эко-
номики как основа роста конкурентоспособности 
стран ЕАЭС» - международная научно-практическая 
конференция по этой теме состоялась в стенах ЗКГУ 
имени М.Утемисова. Открыв ее работу вступитель-
ным словом, проректор по научной работе и между-
народным связям О.В.Юров отметил актуальность 
вынесенных на обсуждение вопросов, подчеркнул 
исключительную роль ученых России и Казахстана 
в научном обосновании современных тенденций 
развития евразийской интеграции, поиске путей 
решения задач модернизации экономик стран ЕАЭС, 
представил гостей форума  и пожелал плодотворной 
работы его участникам.

Àêòóàëüíûå íàïðàâëåíèÿ  
Åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè
Кандидат  ис торичес к их  нау к ,  дирек тор 

Информационно-аналитического Центра «Евразия-
Поволжье» М.В. Лапенко поблагодарила руководство 
ЗКГУ имени М.Утемисова за предоставленную воз-
можность ученым двух стран встретиться в третий раз 
и обсудить актуальные вопросы Евразийской инте-
грации, приграничного сотрудничества, выработать 
общие подходы к прогнозированию и сценированию 
дальнейшего развития двусторонних экономических, 
социально-культурных отношений, продолжить на-
лаживаюшуюся разработку методологии социоло-
гического и политологического анализа социального 
измерения евразийской интеграции в приграничье.

Далее работа конференции была продолжена 
под руководством модератора, доктора экономи-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой 
экономики и менеджмента ЗКГУ имени М.Утемисова 
Л.И.Мергалиевой.

С докладами «Вопросы интеграции Евразийского 
экономического Союза  с Ираном», «Рухани жангы-
ру» - исторический опыт и проблемы националь-
но-духовного возрождения страны», «Перспективы 
экономической кооперации между ЕАЭС и ЕС», 
«Некоторые аспекты правового регулирования де-
ятельности Евразийского экономического союза», 
«Вызовы экономической безопасности, как один из 
аспектов человеческой безопасности в условиях 
ЕАЭС», «Интеграционное сотрудничество России и 
Казахстана в нефтегазовой отрасли на современном 
этапе», «Проблемы и перспективы развития казах-
станских компаний в условиях ЕАЭС» выступили 
кандидаты исторических наук, доценты Евразийского 
национального университета имени Л.Н.Гумилева 
М.М.Абишева, П.К.Килыбаева, РhD доктор этого же 
университета А.Е.Ибраева, кандидат правоведения 
и магистр этнологии Евразийского университета 
И.С.Сактаганова и А.К.Алькеев, профессор, заведу-
ющий кафедрой международных отношений внешней 
политики России Саратовского государственного 
университета имени Н.Г.Чернышевского В.Г.Цыплин, 
доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
экономики и менеджмента ЗКГУ имени М.Утемисова, 
профессор Л.И.Мергалиева.

В широком обмене мнениями по рассматрива-
емым вопросам приняли участие кандидат эконо-
мических наук, директор информационно-аналити-
ческого Центра «Евразия-Поволжье» М.В.Лапенко, 
кандидат политических наук, эксперт данного Центра 
А.Н.Сажнов, ученый-политолог Х.К.Капанов.  

В городе Анталья (Турция) завершился меж-
дународный марафон «Runatolia», в котором при-
няли участие 7000 спортсменов из 26 государств. 

Удачно выступил в полумарафоне, составляющем 
21 км. 100 метров, старший преподаватель педаго-
гического факультета нашего университета Максут 
Кажгереевич Кенжегереев, занявший третье место 
в возрастной группе от 65 до 70 лет. В этом забеге 
участвовало 340 человек. Интересно, что «золото» 
среди  участников, достигших 70 лет, завоевал также 
казахстанец, ветеран спорта из Алматы Салтанат 
Тутебаев. 

УспехУспех
 марафонца



№4(941) 27 сəуір 2018 жыл 5

Пожар беспечности не прощаетПожар беспечности не прощает
Нельзя сказать, что вопросами пожарной безопасности в организациях и учреждениях 

страны и раньше занимались недостаточно. Но произошедшее совсем недавно в Кемеровской 
области заставило взглянуть на эту проблему по-новому. Разумеется, и наш университет, в 
котором ежедневно скапливается большое количество народа, никак не мог остаться в сто-
роне. 5 апреля т.г. у главного корпуса сотрудники областного Департамента по чрезвычайным 
ситуациям развернули противопожарную технику, студенты и преподаватели организованно 
собрались в актовом зале. 

Проректор по воспитательной работе и социальным  
вопросам Т.М.Даришева, обращаясь к собравшимся, 
отметила важность проводимых мерпориятий, призвала 
их извлечь от занятий максимум пользы, более того, по-
делиться полученными сведениями с однокурсниками, 
родными и близкими, ибо печальный опыт показывает, 
как люди теряются, паникуют, когда попадают в неорди-
нарную ситуацию.

Главный специалист Департамента ЗКО по ЧС 
М.Н.Алекешев выступил с подробным докладом о мерах 
соблюдения требований пожарной безопасности. Детально 
остановился на причинах возникновения пожаров - техни-
ческих,  природогенных, возникающих из-за человеческой 
беспечности, ответил на вопросы: что делать в первую оче-
редь при пожаре?  Что необходимо знать в быту, на произ-
водстве, в учебном заведении? Какие службы необходимо 
вызывать в первую очередь? Что никогда нельзя делать при 
пожаре? Лекция была продолжена демонстрацией учебного 
фильма. Затем главный специалист Департамента ЗКО по 
ЧС А.Ж.Кадыров прочитал лекцию «Современные средства 
поражения» с рекомендациями, как действовать при воз-
никновении ядерной, химической, бактериологической атак. 

Его коллега Р.Тумангалиев ознакомил с 
современными средствами индивидуаль-
ной защиты при пожарах, с помощью сту-
дентов продемонстрировал навыки обра-
щения с огнетушителем, противогазом. 
Сотрудница областного филиала Центра 
медицинских катастроф С.И.Умартаева 
с использованием муляжа, средств и 
оборудования для оказания первой ме-
дицинской помощи при поддержке группы 
студентов провела самые настоящие 
практические занятия: как действовать 
при получении переломов конечностей, 
ожогов, при полной, или частичной потере 
пострадавшим сознания. Неоднократно 
преподавателям и студентам напоминалось,что телефоны 
с номерами «101» и «112» нужно запомнить, как таблицу 
умножения, и что оперативный звонок по этим телефонам 
поможет во многом спасти жизнь, жилище и добро. В кон-
це занятий были отработаны действия при срабатывании 
сигнала «Пожар!» и вопросы эвакуации конкретно в на-
шем учебном корпусе. Равнодушных в эти 2-3 часа мы не 

увидели, и это позволяет надеяться на то, что студенты, 
преподаватели и сотрудники служб вуза, ответственных 
за безопасность людей, всегда будут относиться к этим 
вопросам с должной серьезностью, будут проводить про-
филактические мероприятия на постоянной основе.

Н. КУАНГАЛИЕВ

Мектепке дейінгі ұйымдардағы сараман

Latyndaǵ y 
qazaq tili burushy
12 sáý ir Qazaqstan ú shin asa mań yzdy kú n. Bul 

kú ni toilanatyn eki mereke de halqymyzdyń  ainasy 
deý ge bolady. Ǵ ylym men ǵ arysh birimen-biri 
baý yrlas bolmystar. Olar árdaiym da adam balasynyń  
sheksiz zertteý  nysany bolý men qatar, adamdarǵ a 
sheksiz jań a oilar tú siretin ortalyq bolyp tabylady.

Sonyń  ishinde qýlym bizdiń  tirshilik etý imizdiń  
negizine ainaldy. Kreativti jáne syni turǵ ysynan oilaý dy 
qalyptastyrý shy ol eldiń  jetistikke jetip, halyqtyń  rý hani 
damý ynyń  kepili. Sondyqtan da, memleketimiz ǵ ylym men 
bilim salasyna jań a ó zgerister engizip, aý qymdy qarajat 
bó lip otyrady. 

Latyn qarpine kó shý din ́ de mań yzy men maqsaty 
sol - básekege qabiletti, aldyń ǵ y qatarly, halqyna qolaily 
jaǵ daidy qalyptastyrý shy, ǵ ylym men tehnika salasynyn ́ 
ustasy bolar eldi qalyptastyry.́ Biraq, bul baǵ ytta áli talai 
jumys kerek jáne ol jumys bizdin ́ moinymyzda.

Ǵ alamnyń  ó rkendeý i ǵ ylymnyń  qolynda, al ǵ ylym 
adamnyń  sanasynda. Eren eń bek pen tereń  bilimdi 
qos qanaty qylǵ an adamzat álemdi zertteý ge degen 
qyzyǵ ý shylyǵ y men jań ashyldyqqa degen qushtarlyǵ ynyń  
arqasynda osyndai dárejege jetip otyr. Baǵ yndyrylmaǵ an 
biik belesterdiń  baǵ ytynda sharshamai, shaldyqpai tek 
ilgeri bassaq qana olardy baǵ yndyramyz.

Saia DÝ ISENBAI

Бүгінгі балабақшалардағы сараман жұмысы - студенттерге еркіндік пен тəжірибе алмасудың ең алғашқы 
баспалдағы. Сол себепті əрбір сараман –жаңашылдық пен тың идеяларға жол салатын алтын көпір. Мен №43 
«Ақ ниет» бөбекжайында мемлекеттік сарамннан 3 ай бойы өзіме жаңаша əдістерді сараладым. 

Уақыт өз ұршығын тез иіріп əкетті. Əрбір бала  - 
бір-бір шаңырақтың періштесі. Сол періштелермен 
өтетін күндерім мен үшін өте ерекше-тұғын. Ортаңғы 
«Күншуақ» тобында озық ойлы тəрбиеленушілермен 
бірге өзімді еркін сезіндім. Топ тəрбиешілері Байменова 
Райса Мағзоновна жəне Жангирова Роза Аманжоловна  
өздерінің білгендерін  кең түрде үйретті. Əрбір баланың 
жеке қасиеті болады. Сол қасиеттермен дұрыс жұмыстану 
- тəрбиешінің ең бірінші міндеті. «Психологиясына 
қанықпайынша, білім мен тəрбиені қанша жерден 
дəріптесең де нəтиже бермейді», - дейді топ тəрбиешілері. 
Сараман барысында бала қабілетінің жоғары екені бірден 
аңғарылды. Топта 29 тəрбиеленуші бар. Олардың қата-
рында əр түрлі өскелең бөбектер  өсіп, жетілуде. Қазіргі 
ұрпақтың қабілет-қарымы өте жоғары. Соған орай бала 
бойына білімнің негізін, ақылдың кенін, тəрбие тағылымын  
енгізу  балабақша сатысында қалыптасуы  шарт. Қазіргі 
уақытта жаһан тілі ағылшын тілі болғандықтан, балаларға 

көп тіл білу еш артықтық етпейді. Керісінше, оң ықпалын 
тигізетінін ғалымдар дəлелдеп отыр. Ағылшын тілі 
бала бойындағы тіл мүкістігінің алдын алады, ал  орыс 
тілі  ашықтық пен еркін қарым-қатынасқа түсуге, ойын 
тез қорытындылауға себеп болады екен. Жапонияда 
балабақшаға келген балаға бірден 7 тілді меңгертуді үй-
ретеді. Себебі, олар əлемдік деңгейде бірнеше тіл білетін 
ел ретінде өздерінің жоғары қабілеттерін тіл тұрғысында 
да ұстап келеді. Соның арқасында алпауыт елдермен 
келісімге отырып, екеуара ынтымақтастықты шешеді. 
Ал біз үшін өркениетке қабілетті  ұрпақ тəрбиелеу - асыл 
міндетіміз. Сабақ беру барысында тəрбиеленушілердің 
басқа тілдерді өте ерекше сезіммен қабылдайтынына куə 
болдым.  Болашақтың кілтін ұстайтын елгезек жас ұрпақ 
бар, ендеше, болашақ ғұмырымыздың жарқын боларына 
сенемін. Тəуелсіздігіміз тұғырлы, мақсатымыз айқын, 
жастарымыз білімді  болғай...

Аида ХАСАНОВА,
06401-топ студенті 

Учитель, 
          перед именем твоим...

Есть в нашей Республике одна маленькая, но очень дружная школа. В этой школе царят мир, 
справедливость, добро и, конечно, хорошие знания. В этой школе прошли лучшие годы моей жизни. В этой 
школе самые добрые, отзывчивые учителя, мастера своей профессии, и называется эта школа - Каменская. 

Среди профессионалов-педагогов школы  Киргенева Гульнара Рамазановна - учитель русского языка и литературы.
Гульнара Рамазановна - одна из самых креативных и добрых учителей нашей школы. Поэтапно, настойчиво 

прошла все азы  современной учительской деятельности. Благодаря ей я подтянула свои знания по русскому языку и 
набрала свои 24 балла из 25 на ЕНТ. Почти каждый день Гульнара Рамазановна оставалась с нами на дополнительные 
занятия, никогда не отказывала в помощи. Она очень переживала за нас, «встряхивала», когда нужно, вместе с нами 
радовалась нашим победам. А еще она очень талантлива. На выпускном каждому из моих одноклассников и мне 
посвятила стихотворения собственного сочинения.

Сама Гульнара Рамазановна рассказала, что любовь к предмету у нее была всегда, кстати, в 1996 году она 
закончила наш университет (тогда УПИ имени  А.С. Пушкина).

Как отмечает администрация школы, Гульнара Рамазановна - высококвалифицированный специалист. Уроки у нее 
всегда продуманны, глубоки. Это учитель умеющий найти подход к каждому ребенку. Широко используя  новшества 
методики, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, Гульнара Рамазановна развивает в детях умение 
аргументированно излагать свои мысли. Это очень творческий человек, она создает вокруг себя атмосферу поиска.

 Я считаю, что благодаря таким учителям, любовь к предмету будет всегда.
Н. САДЕДДИНОВА, 

филфак

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының əскери 
қызметшілері еліміздің өсіп-өркендеуіне зор үлестерін 
қосуда. Бұл іспетті орасан жігерді талап етер елдік 
ортақ іске қарапайым еңбек адамдары да, ғалым-
педагогтер де өз үлестерін қосуда. Жуырда еліміздегі 
əскер қызметін талапқа сəйкес қамтамасыз ету 
саласында Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланымен 
өзара бірлескен іс-қимыл жасасқан жемісті серіктестігі 
үшін Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 26 жыл-
дығына орай М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің профессоры, ғылым док-
торы, академик, мəдениет жəне  өнер факультетінің 
деканы Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы «Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау əскеріне 25 жыл» 
төсбелгісімен наградталды. 

Əріптесімізді қол жеткізген бірегей наградасымен  
құттықтап, отбасына аманшылық, деніне саушылық, 
шығармашылық ісінде елеулі табыстарға қол жеткізуі-
не тілектестік білдіреміз.

Мəдениет жəне өнер факультетінің 
профессор-оқытушылары мен студенттер ұжымы                                 

Қ ұ т т ы қ т а у                                                                                                                          
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М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің үлкен хор ұжымы өткен жылдың  маусым айында 
Халықаралық EXPO-2017 мамандандырылған көрме аясында өткізілген Гиннес рекордтық кітабына енгізуге неміс 
композиторы Густав Малердің  № 8 ми - бемоль мажор «Мың қатысушы симфониясы» атауына ие болған шығармасының 
премьерасына қатысып, қайталанбас толағай шығармашылық  толқыныспен қанаттанып оралған-ды. 

Таңғажайып шеберлік мектебі

Т а н ы м а л  к о м п о з и т о р д ы ң 
пайымдауынша, «Сегізінші симфония» 
- адамның шығармашылық рухы мен 
сұлулығына арналған ода. Г.Малердің «ең 
ұлы симфониясы» ретіндегі туындысы 
аса көлемді мөлшердегі орындаушылық 
қ ұрамды  қажет  етед і :  кеңейт ілген 
симфониялық оркестр, орган, екі аралас 
хор, ер балалар хоры жəне солистер (үш 
сопрано, екі альт, тенор,баритон жəне 
бас). Симфония алғашқы рет 1910 жылы 
12 қыркүйекте Мюнхенде шырқалып, 
ұлан  асыр  зор  жет іст і к ке  жеткен -
ді. Импресарионың сəтті жұмысының 
арқасында Сегізінші симфония «Мың 
қатысушы симфониясы» атауына даусыз 
ие болған - ды.

Бұл шығарманы орындауда Қазақстан 

мен  Италияның  хор  əрт істер і  мен 
симфониялық  оркестрінен құралған 1200- 
ден астам музыканттар өнер көрсетті. Бұған 
«Астана Опера» мемлекеттік опера жəне 
балет театры, Абай атындағы мемлекеттік 
академиялық опера жəне балет театры, 
«Карло Феличе» Генуя Италия театры, 
Бақытжан  Байқ адамов  атында ғы 
мемлекеттік хор капелласы, сондай-ақ 
Павлодар, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік 
Қазақстан, Алматы, Астана, Ақтөбе 
облыстық филармониясы мен музыкалық 
театр, музыкалық оқу орындарының 
хорлары қатысты. Орайы келгенде 
айтар болсақ, бұл хор премьерасында 
университет іміздің  мəдениет  жəне 
өнер факультетінің «Музыкалық білім» 
мамандығы бойынша 20, ал «Вокалдық 

өнер» мамандығы бойынша 5 студенті 
белсене қатысып, ұтымды өнер көрсете 
білді. 

Премьера Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, «Астана Опера» мемлекеттік 
опера жəне балет театрының, сондай-ақ 
Ирландия Радио мен Теледидар Ұлттық 
симфониялық оркестрінің бас дирижері 
Алан Бөрібаевтың басқаруымен сəтті 
қойылым бола алды. Дау жоқ, Халықаралық 
музыка əлемінде танымал, көптеген атақты 
шетелдік оркестрлермен жұмыс жасаған, 
олардың қатарында Токио, Дрезден, 
Хельсенки жəне Осло филармониялық 
оркестрлері ,  Лондонның  Корольдік 
оркестрі, АҚШ, Жапония, Аустралия, 
Милан оркестрі, Ресей Үлкен театры, Тель- 
Авив операсының оркестрлерінде Алан 

Бөрібаевтың шыңдалған кəсіби шеберлігі 
студенттердің айрықша назарын аудартты. 
Əр даярлық сағаттарынан жиырмасыншы 
ғасырдың бірінші жартысында жазылған 
ғаламдық рухты классикалық шығарманы 
кəсіби хор əртістерімен иық тіресе орындау 
оларға ерекше құлшыныс берді. 

Əлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген 
театр хорлары жəне филармония кəсіби 
хорлары қатарында классикалық күрделі 
шығарманы орындау біздің университет 
студенттері үшін де кəсіби шеберліктерін 
шыңдауда үлкен мектеп болғанын баса 
айтар едік. Себебі, шығарманың формасы, 
музыкалық  орындаушылық мазмұнының 
кеңдігі, стильдік ерекшеліктері, гармониялық  
айналымдары, сондай-ақ, симфонияның екі 
бөлімінің əдеби мəтіндері екі тілде (латын, 
неміс) орындалуы хор əншілерінің кəсіби 
мүмкіндіктерінің жəне вокалдық техникалық 
дағдыларының жан-жақты дамуына орасан  
ықпал етті. Студенттер күнделікті дайындық 
жұмыстарына қатыса отырып, керемет 
сазды əуеннің сан қилы құбылысын, сиқырлы 
үнін, музыкалық иірімдерін мəтіндерімен 
қисынды қабыстыра орындау шеберлігінің 
куəсі болды. Астанаға барар алдындағы 
үш апта бойғы демалыссыз, күнделікті  
алты сағаттан жүргізілген даярлықтың 
жемісті нəтижесін  көріп, еліміздің музыка 
тарихында болған алғашқы қойылымға 
қатысып, кішкене болса да өз үлесімізді 
қосқанымызға бек қуанамыз. Осы ретте 
симфонияға даярлық барысында уақытпен 
санаспай тынымсыз мол көмек көрсеткен 
концертмейстер Наталья Васильевна 
Кузнецоваға, магистр-оқытушы Гүлмира 
Екпінқызы Өтегеноваға ризашылығымызды 
білдіреміз. Астана төріндегі «Астана 
Опера» опера жəне балет театрында 
тамаша музыкалық мерекеге қатысуымызға 
ұланғайыр мүмкіндік жасаған М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ ректоры, академик 
Иманғалиев Асхат Сəлімұлына, өмірден 
ерте кетсе де кейінгі өнерлі жастарға 
əркез қолдау білдірген марқұм Мейрам 
Исатайұлына да шексіз алғысымызды 
білдіреміз.

Лəззат ӨМІРЗАҚОВА,                         
«Музыкалық білім жəне вокал» 

кафедрасының аға оқытушысы       

Жаңа тынысЖаңа тыныс
Өнер кейде жеңіл, кейде ауыр, кейде таң - тамаша жақсы, кейде кісі төзгісіз азап, 

кейде қуанышты, кейде ақыретті болып көрінеді. Қазақ өнерінің қара шаңырағы 
Алматы қаласы Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясында 26-28 
наурыз аралығында Х  Республикалық Пəндік олимпиада оздырылған болатын. 
Мəдениет жəне Өнер факультетінің Режиссура жəне Мəдени-тынығу жұмысы 
мамандығының 1-3 курс студенттері университетіміздің намысын абыроймен 
алып шықты. 

Республика  көлем інде  «Ак тер 
шеберлігі» жəне «Режиссура», «Сахна 
тілі» пəндері бойынша оздырылған 
шараға М.Əуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
(Джозев Киплинг «Маугли»), ҚР Еңбек 
сің ірген қайраткері Иманбаева А .С. 
шəкірттері (Ф.М.Достоевский «Қылмыс 
пен жаза» драма), Т.Қ.Жүргенов атындағы 
Қазақ Ұлттық Өнер академиясы атынан ҚР 
Еңбек сінірген қайраткері Жаманқұлов.Т.Қ 
шəкірттері (У.Шекспир «Сон в летнюю 
ночь» драма) жəне алдыңғы аға буын 
актерлердің ықпалына бөленіп, олардың 
тəрбиесін  алған  азамат  Е.Білəлдің 
шəк ірт тер і  (А .П .Чехов  «Шағала») 
қойылымдарды сахналанды. Жалпы 
олимпиадада Шымкент, Тараз, Түркістан, 
Астана қалаларының студенттері жəне 
Б .Бейшеналиев  атындағы  Қыр ғыз 
мемлекет т і к  мəдениет  жəне  өнер 
университеті бой көрсетті.

«Актер шеберліг і» пəні бойынша 
М .Ө т е м і с о в  а т ы н д а ғ ы  Б Қ М У -
дың  «Мұрагер» студентт і к  театры 
М.А.Булгаковтың «Морфий» əңгімесінің 
желіс і бойынша «Тағдырмен бетпе -
бет» əлеуметтік драмасын сахналады. 
Қоюшы режиссер Мəдени – тынығу 

жұмысы мамандығының 3-курс студенті 
Тұйяқ Мақсат, жетекшісі аға оқытушы, 
магистр Искакова Индира Идиятовна. 
Қойылым кейіпкерлері доктор Бомгорд 
- Əненов Заманбек, доктор Поляков 
- Сағындықов Иса, Анна Кириловна 
–Жолдығалиева  Анар ,  жа ғымсыз 
кейіпкерлер - Мажит Бисенбек, Ғайнолла 
Биболат,  Бимағамбетов  Нұрболат, 
Аскарова Айкөркем рөлдерін сомдауда 
шеберліктерін таныта білді. 

Х Республикалық пəндік олимпиадасы-
ның қорытындысы бойынша М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ «Ең үздік қойылым» 
номинанциясына  ие  болып  жəне 
«Сахна тілі» пəні бойынша режиссура 
мамандығының 1-курс студенті Ғайнолла 
Биболат Əбубəкір Қайранның «Қасқыр» 
т уындысы  қазылар  алқасының  оң 
бағасын алып, нəтижесінде жүлделі 
2-орын алды, жетекшісі - Мемлекеттік 
«Дарын» сыйлығының иегері, профессор 
Мамбетова  Əсел  Иман ғалиқызы . 
Т.Жүргенов  академиясының  киел і 
сахнасы «Мұрагер» студенттік театрына  
жаңа тыныс сыйлады. Еліміздің  түкпір-
түкпір інен жиналған театрларымен 
тəжірибе алмасып, шығармашылық 
байланыс орнатты. Студенттерімізге 

шығармашылық  табыс , 
шалқар шабыт тілейміз. 
Осы кезекте студенттерге 
қолдау көрсетіп, үміт артқан 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
ректоры, п.ғ.д., академик 
А . С . И м а н ғ а л и е в к е 
өнер  саласы  бойынша 
мамандарды дайындауда 
біліктілікті арттыруда, жеке 
тұлғаның шығармашылық 
қ а б і л е т і н  д а мы т у д а , 
кəсіби жан - жақтылығын 
қамтамасыз етуге жанашыр 
болғаны үшін Мəдениет 
жəне  Өнер  факультет і 
атынан алғыс білдіреміз. 
Шəкірттеріңіз үміттерінізді 
ақтай берсін! Жетістікке 
жете берейік! 

А.Б. ЖОЛДЫҒАЛИЕВА, 
Режиссура мамандығының 

1-курс студенті

«Мұрагер» студенттік театры дайындық алдында

Профессор Д.Тұранқұлова жəне Б.Ғайнолла, режиссура 
мамандығының 1-курс студенті 
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Мұражай майталманы
Дүниедегі мамандық атаулының төресі – ұстаздық. Əсілі, мұғалім- барлық мамандық иесін тəрбиелейтін, 

оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. «Мұғалім мамандығы – барлық мамандықтың анасы» демекші, 
ұстаз алдынан тəрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тəрбие əрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ 
секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан 
жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да - бəрі-бəрі ұстаздан білім, тəлім алған. 
Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Қазақ тіл білімінің атасы, реформатор, 
қоғам қайраткері, ағартушы-ғалым Ахмет Байтұрсынұлы ұстазды мектептің жаны деп бағалаған. Осыдан-ақ, 
ұстаз деген – ұлы есім екенін талассыз аңғаруға болады. Себебі, ұстазға деген құрмет бəрінен биік тұрады. 

ҰСТАЗ БАҚЫТЫ – ШЫҢДАҒАН ШƏКІРТІ
«Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бəрін жете түсінген, көрген, 

естіген жəне аңғарған нəрселердің бəрін жадында жақсы сақтайтын, еш 
нəрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, 
өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ жəне ар-намысын ар-
дақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да əділ, жұрттың бəріне 
жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін 
батыл, ержүрек болуы керек», – деген Əл-Фараби бабамыздың сөзі біздің 
аяулы да, ардақты ұстазымыз, кураторымыз Айгүл Бақтығалиқызына 
арналғандай...

Егер шəкірттік жылдарымыздың балдəурен сезімге толы парақтарын бү-
гінгі есейген болмыс-бітімімізбен тағы да бір ой елегінен өткізіп, сараптасақ, 
соның əр бетінде көзге ыстық, көңілге жылы көрінетін аяулы бір бейне бар, ол 
– Өзіңіз. Шəкірттеріңізбен араласа жүріп қызмет еткен сəттеріңізде, біздің əлі 
қалыптаса қоймаған сана-сезімімізге баға жетпес білім-білік байлығын сіңіруді, 
ғылым əлемінің таусылмайтын шексіз көкжиегіне жетелеуді мақсат етіп қана 
қоймай, Сіз ең алдымен мына қоғамға, мына өмірге білімпаз, əрі саналы шəкірт 
тəрбиелеуге тырыстыңыз. Бұл Сіздің мəнді де мағынаға толы ұстаздық сəт-
теріңіздің басты өлшеміне айналғандай еді. Сізден бөлініп, қанат қатайтып, өмір 

Есикенова Меңсұлу Қаершақызы 1954 жылы 30 
мамыр күні Башқұртстан АССР Мериуз ауданында дү-
ниеге келген. 1973 жылы мектепті бітіргеннен кейін Орал 
қаласындағы А.С.Пушкин атындағы пединституттың 
жаратылыстану-география факультетінің биология ма-
маныдығына оқуға түскен. Жоғары оқу орнын бітіргеннен 
кейін Шыңғырлау ауданы Полтавка ауылындағы мектепте 
35 жыл мұғалімдік қызмет атқарған. 

Ал Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ музейінің 

меңгерушісі Меңсұлу Қаершақызының 35 жылын бала 
тəрбиесіне арнағанын көбі біле бермейді. Талай шəкірт 
тəрбиелеген апамыз бүгінде ардагер ұстаз, аяулы ана, 
ардақты əже. Зейнетке шықса да адалдық пен шындықты 
ту еткен апамыз БҚМУ музейінің меңгерушісі қызметін 
атқарып жүр. 

Меңсұлу Қайершақызы университеттегі соғыс 
ардагерлерімен, ардагер ұстаздармен, мəдениет 
қайраткерлерімен, білім ордасының түлектерімен жиі-

жиі кездесулер ұйымдастырып, 
у н и в е р с и т е т т і ң  1 - к у р с ы -
на қабылданған студенттерді 
жəне мектеп оқушыларын, оқу 
ордасына келген қонақтарды 
м ұ р а ж а й ,  о қ у  о р н ы н ы ң 
тарихымен таныстыру мақстында 
экскурсиялар ұйымдастырып 
отырады. Бұл ойымызды мұражай 
меңгерушісінің басшылығымен 
университет түлегі, тарихшы, 
өлкетанушы, еңбек ардагері 
Жайсаң Досболатұлы Ақбаевпен, 
85 жыл тарихы бар оқу ордамызда 
30 жылдан астам еңбек етіп келе 

жатқан филология ғылымдарының кандидаты, аға оқы-
тушы Жангелді Жұмақайұлы Шайекеновпен, мерейтой 
қарсаңында химия ғылымдарының кандидаты, доцент 
Череватова Нина Константиновнамен, 50 жылдық ме-
рейтойына орай өнертану ғылымдарының кандидаты, 
доцент, «Хореография жəне мəдени-тынығу жұмысы» 
кафедрасының меңгерушісі Айтқалиева Қарлығаш 
Даирғалиқызымен «Өнермен өрілген өмір» атты, 8 
Наурыз Халықаралық əйелдер күніне орай «Аяулы ана, 
ардақты əже, ұлағатты ұстаз!»тақырыбында  Қазақстан 
Республикасы тарихы кафедрасының аға оқытушысы 
Бақтығұлова Балхия Ноғайқызымен, 80 жастың сеңгіріне 
шыққан педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Илья Матвеевич Ломоносовпен өткізген кездесу кештері 
айшықтай түссе керек. 

Республикаға танымал, білім беру саласында өзіндік 
орны бар киелі қара шаңырақтың өткені мен бүгінінен 
толымды сыр шертетін тəжірибелі маманның өнегеге 
толы өмірі баршаға үлгі болса керек. 

Төлеген ҚАЙЫРҒАЛИЕВ,
қазақ тілі мамандығының 4-курс студенті

баспалдағымен 
ілгері аяқ басқан 
кездерімізде, Сіз 

сіңірген өнеге мен тəлімді өмірдің өзінен сабақ ала 
отырып,бұрынғыдан да айқын, жарқыраған көңілмен 
сезіндік,бойға ұялаттық. 

Өмір баспалдағымен неғұрлым ілгері басқан сайын 
- Ар, Адалдық, Əділеттілік, Ізгілік, Достық, Махаббат 
сияқты қасиетті ұғымдар Сіздің Ұстаздық бейнеңізбен 
үйлесім тауып, алдымыздан əрдайым шығып отырады. 
Ғұмыр-дарияның асау толқынына ұшырап, иірімді ағысы-
на қарсы əрбір қадам жасаған сəттерімізде де, Сіз айтқан 
сөздер жақсылық ұшқынындай болып, бағыт-бағдар 
берер шамшырағымызға айналды, Сіз нұсқаған биігі мен 
шыңынан үнемі қол бұлғап, мен мұндалап отырды. Сонда 
барып ұстаз ұғымының қасиеті мен ұлылығын ұғындық. 

Қадірлі ұстаз! Өзіңізден алыстап, өмір соқпағымен 
əрбір қадам алға басқан сайын, тұлғаңыз соншалықты 
биіктей түсті, сол биіктей түскен болмысыңыз жанға 
жігер сыйлап, əрдайым да уақыт кемесін кешегі күн-
деріміздің тұп-тұнық айдынына тағы да бір сəт бұрып 
əкетіп отырады.

Сіз – біз көрген ұстаздардың арасында ерекше 
есімізде қалатын, өзіңіздің білімділігіңізбен, адамға тəн 
адамгершілік қасиетіңізбен, ұжымыңыздың алдында да, 
оқытқан шəкірттеріңіздің алдында да үлкен құрметке ие 
болған жансыз.

Сіздің берген біліміңіз, оқытқан сабақтарыңыз, айтып 
түсіндірген дəрістеріңіз есімізден əлі күнге кетпей, ешқа-
шан өшпейтін естелік болып қалары анық.

Ұстазымыз өз сөзінде ылғи да «Мен оқытып түсіндір-
ген сабақтарды мен өзім қалай білемін, қалай сөйлеп, 
қалай түсіндіріп берсем, мен оқытқан шəкірттер маған дəл 
солай түсіндіріп, айтып беруі керек» деп талап қоятын. Біз 

үшін бұл қағида нағыз ұстаздыққа тəн дер едік.
Құрметті Айгүл Бақтығалиқызы! Осындай өткен 

шақтарымыздың балғын бейнеге толы парақтарын тағы 
да бір ой елегінен өткізіп, үңіле түскен сəттерімізде де, 
сол қызықты жылдардың басты тұлғасы болып санала-
тын Өзіңізге мықты денсаулық, қажырлы қайрат, толағай 
табыстар тілей отырып, отбасыңыз бен балаларыңыз-
дың амандығын, еңбек еткен ұстаздық жылдарыңыздың 
жемісін, ұл-қыздарыңыздың қызығын көре беруіңізге 
əрдайым да шын жүректен тілек білдіреміз: 

Сіздің 2003-2008 оқу жылындағы ең алғашқы 
кураторлық тобыңыз, «Қолданбалы математика» 

мамандығының студенттері

Мерейіңіз таси берсін,Мерейіңіз таси берсін, 
Айгүл Бақтығалиқызы!Айгүл Бақтығалиқызы!

Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз 
шəкіртіне талмас талап сыйлайды» демекші, ұстаз 
қай кезде де білім ордасының жүрегі, қоғамның 
тірегі. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, 
жетілген тұлға қоғамды соншалықты дəрежеде 
дамытады. Сондықтан қоғам дамуында білім беру 
ең маңызды мəселе болып табылады. «Келер 
ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап 
келеміз» деген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
бүгінде ұстаздар алдында үлкен жауапкершілік 
жүктеді. Əрбір тұлға өмірінде үлкен тəрбие 
мен таусылмас білім нəрін санасына ұялатқан 
ұстазын мəңгілік есінде сақтайды. Нағыз мұғалім, 
міне, осы. Өйткені, əрбір мемлекеттің өсіп 
өркендеуінің, бəсекеге қабілетті болуының ең 
басты ошағы – ұстаз берген білімде. Осындай 
бəсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тəрбиелеуде 
жаңа тұрпатты мұғалімнің ролінде келе жатқан 
– рухы таза, ой – өрісі биік, жас ұрпақтың 
болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен 
табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы 
асыл қасиеттері мен білімін болашақ ұрпақтың 
бақыты мен кəдесіне жаратып, қоғамды өрге 
өркендетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, 
жүрегі – жылы, көңілі – дарқан адам бұл – 
физика-математика факультетінің деканы, п.ғ.к. 
Айгүл Бақтығалиқызы. 

Айгүл Бақтығалиқызы өмірден мол тəжірибе 
жинақтап, жас мамандарды тəрбиелеп, еңбек 
жолына бағыт-бағдар беріп, ақылшы, көмекші 
болып келеді. Сүйікті ісімен шұғылданумен қатар 
бауырларының, əріптестеріңің, достарыңың, 
шəкірттеріңің алғысына,  ыстық ықыласына 
бөленіп жүрген жанның бағындырған белестері 
де жетерлік. Осы қалпынан таймай, асулардан 
асып ,  берекес і  тасып ,  жұбайымен  бірге 
балаларының қызығын көруге тілектеспіз.

Ұжымда адал еңбеккер, ортасына сыйлы 
əріптес, отбасында мейірімді ана, асыл жар бола 
білген өзіңіздей абзал жанға осындай қуанышты 
күні ғұмырыңыз ұзақ, көрер қуанышыңыз мол 
болсын деп тілейміз. Шаңырағыңызға шаттық 
ұялап, босағаңыздан қызық-қуаныш арылмасын! 

Айгүл Бақтығалиқызы, сізді мерейлі 
5 0  жасыңызбен  физика -математика 
факультеті ұжымы атынан шын жүректен 
құттықтаймыз!
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ФУНДАМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программная статья «Взгляд в будущее: модер-

низация общественного созания» стала стратеги-
ческим ориентиром, сплотившим все казахстанское 
общество на пути к духовной модернизации. Одной из 
ключевых задач, поставленных в данной статье, ста-
ла реализация проекта «Новое гуманитарное знание. 
100 новых учебников на казахском языке». Недавно в 
Библиотеке Первого Президента состоялась презентация 
первых 18 книг, изданных в рамках данного проекта. Это 
событие по праву можно назвать интеллектуальным 
прорывом в системе высшего образования страны. 
Так как, чтобы быть конкурентоспособными, готовить 
специалистов, востребованных в рамках мирового 
стандарта, необходимо интегрировать в глобальное 
образовательное пространство. 

Впервые мировой интеллектуальный багаж становится 
доступным нашим гражданам на казахском языке. Как 
отметил Нурсултан Назарбаев: «Проект «100 новых 
учебников» направлен на решение важной задачи – 
модернизации гуманитарного знания. Обновление учебников 
и академических ресурсов создает научный фундамент для 
эволюционной модернизации общественного сознания. 
Просто листаешь, смотришь оглавления этих книг и 
удивляешься: почему мы раньше этого не сделали?».

Оригинальность данного проекта состоит в том, что 
перевод представленных книг осуществлялся с языка 
оригинала – английского, русского, французского. 
Причем эта эксклюзивная гуманитарная коллекция 
доступна для всех казахстанцев в трех форматах. 
Это: книги, электронные версии и видеолекции. 
Этот проект дает серьезные преимущества 
казахстанским студентам, преподавателям, ученым. 
Открывается свободный бесплатный доступ к 
самым востребованным во всем мире университетским 
учебникам на государственном языке. Большинство 
из трудов входит в число лучших учебников многих 
библиотек ведущих британских университетов Оксфорда, 
Кембриджа, Гарварда и других передовых вузов.

Так же реализация данной программы вносит большой 
вклад в развитие национальной терминологии, создает 
прочную основу для школы казахского переводческого 
дела. Важно отметить, что по поручению Главы государства 
планируется уже в течение месяца выпустить  данные 
книги и передать в дар библиотекам всех вузов страны.

В фонде научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова 
активно ведется работа по пополнению учебной 
литературы зарубежных авторов на государственном 
языке. Для полиязычных групп приобретается литература 

университетов Оксфорда, Гарварда и др. Имеется онлайн 
доступ к библиотеке Оксфордского университета Oxford 
University Press. Эта коллекция зарубежных авторов по-
полнится серией мировой учебной литературы, переве-
денной в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 
100 новых учебников на казахском языке». Уже с нового 
учебного года они будут введены в учебную программу и 
наши студенты смогут прикоснуться к знаниям мирового 
уровня, перенять навыки ведущих специалистов мира 
и использовать полученные знания в практике во благо 
процветания научной мысли Казахстана и воспитания 
нового поколения высокоинтеллектуальной нации.

Тоты АЛИМБЕКЕРОВА, 
директор научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова

В ходе единого дня Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению проекта «100 новых учебников на казах-
ском языке» 19 апреля т.г. в Доме Дружбы состоялась встреча ученых ЗКГУ имени М.Утемисова, активистов 
АНК, студентов высших и средних учебных заведений областного центра. 

Инвестиции в знания
Выступивший с приветственным словом заместитель 

председателя АНК ЗКО, заведующий секретариатом 
Г.Х.Капаков отметил широкий спектр мероприятий, развер-
нувшихся в стране в рамках обсуждения проекта, предста-
вил гостей. Выступившие на встрече директор института 
«Рухани жангыру» ЗКГУ имени М. Утемисова, профессор 
А.С.Тасмагамбетов, руководитель центра социологиче-
ских исследований ЗКГУ, доцент П.А.Добряев, говоря о 
масштабной работе ученых, экспертов, переводчиков 
книг признанных во всем мире авторов по гуманитарным 
наукам, путях ее финансирования, отметили проект как 
беспрецедентный акт инвестиции государства в знания, 
заботу о новом поколении специалистов, способных стать 
конкурентоспособными перед новыми вызовами времени 
и необходимости добросовестно трудиться в непростых 
условиях рыночной экономики. Эту мысль поддержали 
активисты студенческого самоуправления вузов города.

Также на едином дне состоялась презентация книги 
«Ер төстік» старейшины ОО «Чечено-ингушское куль-
турно-просветитльское общества «Вайнах»» Мухтара 
Бохаева на казахском языке. Автор, ушедший из жизни 

в 2016 году - сын репрессированных родителей, сквозь 
призму своих переживаний воссоздал картину нелегкой 
жизни детей «врагов народа» в 40-60 годы прошлого 
столетья, бескорыстной помощи, оказанной им простыми 
казахскими севьями, дружбы с казахстанцами, пронесен-
ной им через всю жизнь. Об этом говорили супруга и дочь 
писателя, работники благотворительных организаций, 
приехавшие из Чеченской Республики.

Собкорр. 

Біз алдыңғы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша əлемдегі ең жақсы 100 оқулықты                                   
əр түрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние-жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» атты мақаласынан

«Кітап-тарих, шежіре!»«Кітап-тарих, шежіре!»

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев «Болашаққа 
бағдар – рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Болашақ 
жастардың қолында, əр азамат туған тарихын, мəдениетін 
біліп, білім мен ғылым жолында ізденпаз тұлға болуы 
міндетті»- деп, атап өткен болатын. 

Кітап – нəзік те, тұнық əлем! Кітап – рухани қазына, 
байлық, өмір айнасы, замана сыры, тарих шежіресі, оқу 
тəрбие құралы. 1995 жылы 23 сəуір - «Дүниежүзілік кітап 
күні» деп жарияланды. Міне, содан бері бұл күн Ресейде, 
Германияда, Америкада, т.б шетелдерде  жəне өзіміздің 

Қазақстанда да өте жоғары деңгейде 
аталып өтілуде. Кітаппен жақын болғанның 
қашанда жолы – даңғыл. Ғылыми кітапхана 
ұжымы 20 сəуір күні «Дүниежүзілік кітап пен 
авторлық құқықты қорғау күні» аясында 
«Кітап-тарих, шежіре!» атты шарасын 
жүзеге асырды. Шара кездесу мен ашық 
сұхбат ретінде оздырылды. Елбасының 
«Біз цифрлы технологияны қолдану 
арқылы құрылатын жаңа индустрияларды 
өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді 
міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, 

цифрлы қызмет көрсету, денсаулық сақтау, білім беру 
ісінде қолданылатын жəне басқа да салаларды дамыту 
керек»- деп айтқан пікіріне орай бірнеше тілде жазылған 
оқу-құралдарының авторы, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент, физика-математика факультетінің 
деканы, Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері төсбелгісі мен 2015 жылғы «Жоғары оқу орны-
ның үздік оқытушысы» Медешева Айгүл Бақтығалиқызы  
кештің арнайы қонағы болды. Шара барысында Астана 
қаласында өткен «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» атты жобасына қатысып келген Рухани 
жаңғыру институтының директоры Тасмағамбетов Асет 
Сембаевич студенттерге «Гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын кеңінен таныстырып, 
өз ойымен бөлісті. Аталмыш шараға 2017-2018 оқу жылының 
үздік оқырмандары Жанұзақ А.Н. – Мектепке дейінгі жəне 
бастауыш білім беру мамандығының 4-курс, Шайкенов А.Ж. 
– Қазақ тілі мен əдебиеті мамандығының 2-курс, Ислам Г.Б. 
– Есептеу техникасы мамандығының 4-курс, Дəулетбаева 
А.Т. – Филология: орыс тілі мамандығының 3-курс студенттері 
атсалысып, өз ойларымен бөлісті. Шараға көрермен болып 
қатысқан оқырмандардың білімдерін тексеру мақсатында  
кітапхана ұжымы 3 бөлімнен тұратын:  I бөлім – «Сұрақ-
жауап», II бөлім – «Мақалдың жалғасын тап», III бөлім - «Тұлға 
келбетің танисыз ба?» тақырыбымен «Білім көзі- кітапта» 
атты ойын ұйымдастырды. Шара соңында филология 
ғылымының кандидаты, филология факультетінің деканы 
Зиннолла Жақсылықұлы Мутиев, педагогика ғылымының 
докторы, Мəдениет жəне өнер факультетінің деканы Абат 
Сатыбалдыұлы Қыдыршаев сөз сөйлеп, студент жастарды 
кітапты көп оқуға шақырды. Студент жастарды кітап оқуға 
шақырған замандастары Немат Келимбетовтың «Үміт үзгім 
келмейді», Кобо АБЭ, Кэндзабуро ОЭ «Құм құрсауындағы 
əйел Бөтен Бет Жапон жаны» сынды əдеби кітаптарды 
оқуға шақырды. Аталмыш кітаптарды ұсына отырып, 
қандай қиындық кездессе де, үміттің үзілмеуін, батылдыққа, 
құрсаудағы əйел сынды, құрсауда қалмай көп еңбектеніп, 
ізденімпаз болуға шақырды. Кітапхана ұжымы «Кітап  – 
білімді қару еткен жаңа əлемдегі еліміздің озық та өнерлі 
өкілі болады, əрдайым биікке самғап жүріңіздер» - деген ақ 
тілектерді тілеп, Сақтайев Нұрсұлтанның «Самға» əнімен 
шараны қорытыңдылады.
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Из глубины веков

Әëåìíің үçäіê òóûíäûëàðû қàçàқ òіëіíäå
 Оқыңыз, өзгересіз!

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында ХХІ ғасырдағы ұлттық сана хақында айта 
келіп, таяу жылдардағы міндеттер сапынан қоғамдық жəне 
гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға 
алуды баса айтқан-ды. Дау жоқ, бүгінгі тұста қазақ еліне 
техника, медицина саласының мамандары ғана емес, қазіргі 
заманды да терең толғай алар, келешекті де болжай алар 
құзіретті кəсіби мамандардың ауадай керектігіне сөз жоқ. Осы 
бағыттағы батыл қадам нəтижесінде бізге тарих, саясаттану, 
əлеуметтану, философия, психология, мəдениеттану жəне 
филолгия ғылымдары бойынша студенттерімізге толыққанды 
білім беруге қажетті барлық жағдайды жасау ауадай қажет. 
Ол үшін бірер жыл көлемінде гуманитарлық білімнің күллі 
бағыттары бойынша əлемдік деңгейдегі ең үздіктер сапынан 
танылған 100 оқулықты алуан өзге тілдерден қазақ тіліне 
тікелей түпнұсқадан аударып, жастарымызға дүние жүзіндегі 
таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік туғызуға 
тиіспіз. Ал осы орайдағы күрделі де салмақты ісіміз еліміздегі 
жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім беруге 
даңғыл жол ашпақ. Бұл – білім саласындағы жаһандық 
бəсекеге неғұрлым бейімделген құзіретті кəсіби мамандарды 
даярлауға алғышарт болмақ. Демек, қазақ елі болашағының 
негізі бүгінгі жоғары білім ордаларының базасында қаланары 
даусыз. Ал əлемнің үздік 100 оқулығының қазақ тілінде 
басылым көруі көп кешікпей-ақ жемісін берері сөзсіз. Ендеше, 
уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы үлгілерді екшеп 
ала отырып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын əзірлеп 
ұсынуымыздың  дұрыстығына кім-кімде шек келтірмейді. 
Осы ретте осыншама келелі мемлекеттік кесек шаруаның 
оң бағытта басталғаны қуантады. Сең қозғалды. Ел 
келешегінің қамы үшін алғы мақсат үдесіндегі алғашқы 18 
оқулық басылым көріп, білім ордаларына беріле бастады. 
Елбасымыз  осы бастапқы 18 жаңа еңбектің тұсауын кесіп, 
қазақ жұртшылығына ақжарма түйінді тұжырымдарын 
тарата айтты. Қадірлі жастар, тұңғыш рет қазақ тіліне 
аударылып жарық көрген еңбектердің ерекшелігі, құндылығы 
неде, ол еңбектер сіз бен бізге не бермек? Біздіңше, бұл 
саладағы оқулықтардың құндылығы турасындағы бірер 
сөзді шəкірт түсінігіне сай айқын саралап алу артық 
емес. Мəселен, философия ілімінің дамуына үлес қосқан 
ойшылдардың тұлғасы мен шығармашылығына арналған 
«Философияның қысқаша тарихы» (Сократтан Дерридаға 
дейін) (Авторы – Дерек Джонстон) оқулығы  əр дəуірдегі 
ғылыми жаңалық, тарихи оқиға, əдеби көркем туындыларды 
философия тұрғысында талдауды мақсат еткен. Ал «Батыс 
философиясының жаңа тарихы» (Сэр Энтони Джон Патрик 
Кенин) туындысы төрт бөлімді философия ілімінің ежелгі 

заманнан бүгінге дейінгі дамуын толық қамтуды межелеген 
еңбек. Сериалды еңбектің «Антика философиясы» аталған 
алғашқы томында ежелгі Жерорта теңізі маңындағы 
философияның тууы, өркендеуі хақында баяндай келіп, 
адами ойлау мен пайымдаудың таңғажайып өрісі қаншама 
адамзаттық өзгерістерге қозғау салары аңғартылып, ой 
мен қоғам дамуының бағыт-бағдарына бағышталған. Бұған 
жалғас «Орта ғасыр философиясы» атты 2-томында автор 
Батыс философиясының жаңа тарихы турасындағы еңбегін 
біздің дəуірімізге дейінгі 400 жылдан, яғни, христиандық, 
исламдық ой-сананың негізін салушылардан бастап, Қайта 
өрлеу дəуіріне дейінгі аралықты қамтитын кезеңді баяндау 
бағытында өзіндік пайыммен тұщымды ой өрген. Ал 
француз ғалымы Реми Хесстің  «Философияның таңдаулы 
25 кітабы» көрнекті ойшылдардың шығармаларын француз 
философиялық мектебі тұрғысынан таныстыруды мақсат 
тұтқан. 

Кезекті оқулық «Əлеуметтану теориясы» (Джордж 
Ритцер, Джеффри Степницки) − аталған сала ғылымының 
өзекті мəселелерін классикалық жəне қазіргі көзқарастарды 
ұштастыра талдауға негізделген еңбек. Ал «Əлеуметтану 
негіздері» (Дэвид Бринкерхоф, т.б.) оқулығы қоғам жəне 
оның құрылымы жөнінде  кең көлемді мəлімет беріп, сəйкесті 
саланың негізгі ұғымдарын, зерттеу əдістерін саралауға 
арналған. 

Жаңа гуманитарлық білім беру тобындағы «Көпке 
ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға кіріспе» (Эллиот 
Аронсон) еңбегі əлеуметтік психологияға адам табиғаты мен 
болмысы арқылы жол салған ерекше туынды десек болады. 
Ал «Қазіргі психология тарихы» (Дуэйн Шульц, Сидней 
Эллен Шульц) оқулығында осы ғылымның қалыптасуы 
кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі дамуы қамтылып, роботтар мен 
жасанды интеллект секілді жаңа құбылыстарды психология 
тұрғысынан талдауға арналған. Осыған орайлас «Əлеуметтік 
психология» (Дэвид Майерс, Жан Туенж) оқулығы осы 
саланың негізгі бағыттарын толық қамтуды көздеген. 

Ал «Тіл жəне мəдениетаралық коммуникация»  (Светлана 
Тер-Минасова)  оқулығы түрлі ұлт жəне мəдениет өкілдерінің 
өзара ұғынысып, тіл табысуындағы маңызды тұстарға үңілуді 
көздеген. Осы салаға үндес «Тіл біліміне кіріспе» (Виктория 
Фромкин, Роберт Родман, Нина Хайамс) оқулығы да тілдік 
өзгеріс, тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері,  тіл жəне адам 
миы сынды мəселелерді жаңаша талдауға арналған.  

Бұл саптағы «Экономикс» (Грегори Мэнкью, Марк Тейлор) 
еңбегі − экономикалық теория саласындағы идея мен  
құбылыстарды мейлінше қарапайым əрі ұғыныңқы жеткізуге 
арналған оқулық. Ал  «Менеджмент» (Рики Гриффин)  
оқулығы − салалық дəстүрлі түсініктерді, жаңа ұғымдар мен 
тұжырымдарды  кеңінен қамтыған еңбек.  

Көпшіліктің назарын аудартып, елең еткізген туынды 
«Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны» (Карен Армсторнг)− əлемнің 
30-дан астам тіліне аударылған, миллиондаған таралыммен 
басылым көрген дінтану саласындағы көрнекті еңбектердің 
бірі. Турасын айтсақ, санамызға Құдайға сену ұғымы 
қалай орнықты? Адамзаттың Жаратушы туралы түсінігі 
қалай өзгеріп отырған? Жаратушыны əлемдік үш дін 
(яхудилік, христиандық,  ислам) қандай сипаттарымен 
таниды? Бұл діндердің бір-біріне ықпалы қандай?   Автор 
осы сауалдарға жауап іздеу барысында бірқатар құнды 
ғылыми тұжырымдар жасаған. Еңбекте монотеизмнің 
тұтас тарихы қамтылған. Антикалық философиядан орта 
ғасырдағы мистицизмге, Қайта өрлеу мен реформашылық 
дəуірдегі рухани ізденістерден қазіргі заманғы скептицизмге 
дейінгі Жаратушыны тану тарихын баян еткен. Яхудилік, 
христиандық пен исламдық таным өрісі аясында адамзат 
ақыл-ойының Жаратушы туралы ұғым түсінігінің даму 
кезеңдері көрсетілген. Ал «Антропология тарихы мен 
теориясы» (Алан Барнард) еңбегі антропологияның ғылым 
ретінде қалыптасуына шолу жасап, антропология туралы 
заманға сай,  пəнаралық түсінік қалыптастыруға негізделген. 

Жоғарғы  аталған  еңбектерге жалғас ұсынылған «Төртінші 
индустриялық революция»  (Клаус Шваб) атты туындысы − 
қазіргі технологиялардың адамзат өміріне əкелетін түбегейлі 
өзгерістері туралы баяндайтын ойлы зерттеу. Сол сияқты 
«Медиаэтика» (Ли Энн Пек, Гай Рил)  оқулығы қазіргі 
журналистикадағы əдеп пен заң, адамгершілік пен ар-ождан, 
мораль мен этика мəселелерін нақты мысалдар арқылы 
талдауымен құнды. Соңғы «Кəсіпкерлік: теория, процесс, 
практика» (Дональд Куратко) оқулығы жастарды кəсіпкер 
болудың  қыр-сырына баулиды. Еңбек ХХІ ғасырдағы 
экономикалық, қоғамдық жəне əлеуметтік дамудың басты 
қозғаушы күші саналатын кəсіпкерлік құбылысты теориялық,  
тəжірибелік тұрғыдан зерделеуге арналған. Кəсіпкерлікті 
жете түсіндіру мақсатында оның бастау, жоспарлау, 
қалыптасу жəне даму сатылары жүйелі де дəйекті талданған. 
Кəсіпкерлік идеясы аясында нарық талаптарына сай ойлау 
жүйесі мен инновацияның орны кең көлемде айқындалған. 
Мақсат − кəсіпкерліктің үздік тəжірибелерімен таныстыру, 
тəжірибелік, эксперименттік оқыту əдістері арқылы 
кəсіпкерлікке қатысты дағдыларды сіңіру.

Қысқасы, əлемнің ең үздік деп танылған он сегіз 
туындысы қазақ тіліне аударылып сіздің қолыңызға берілді. 
Оқып көріңіз, ой-санаңыздың өзгереріне сенімдіміз.

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,
педагогика ғылымдарының докторы, профессор,                                        

Қазақстан Педагогикалық ғылымдар     
академиясының академигі, қоғам қайраткері
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душу в роль. Актеры перед зрителями,  как на ладони. 

Мизамбаева Гульжайна, студентка группы  ИЯ-13
Человек не может жить без любви. Люди отвергают, убега-

ют от любви, потому что их отвергли, они обожглись, и теперь 
они боятся обжечься снова. Но потом их все равно тянет 
обратно испытать это чувство. В спектакле «Дурочка» любовь 
не поддается разуму и не измеряется деньгами.

Действие спектакля происходит в Мадриде и Ильескасе, 
в семье достаточно зажиточных горожан. У одного почетного 
представителя дворянства есть две красивые племянницы, 
которых он обожает. Приходит время, и им необходимо искать 
хороших мужей. Но вот беда: одна из девушек прекрасна и 
умна, но бедна, как церковная мышь, а другая – богата, но 
абсолютно глупа. Потенциальные кавалеры так и вьются 
вокруг этих двух особ, но не в состоянии выбрать. Страсти 
накаляются, и многие словесные дуэли уже практически готовы 
превратиться в настоящие. Но тут в дело вмешивается «ее 
величество» любовь.

Подводя выводы о любви, можно сказать, что искренняя 
любовь помогает человеку стать лучшие и добрее.  

Аяпберген Айнур, студентка группы МО-11
Роль дурочки Финеи исполнила очень харизматичная 

актриса – Вика Сторожевских. Она в свою героиню воплотилась 
замечательно. Мне она понравилась больше всех. А актриса, 
сыгравшая Нис, Элеонора Бактыгереева – очень красивая и 
элегантная. А остальные актеры не запомнились. Было очень 
шумно, громко, очень много всего. Порой выбивала из себя 
стихотворная форма - я вообще поэзию не особо люблю и на слух 
стихи не воспринимаю. К счастью, не все реплики так построены.

Рахматуллина Гулсара, студентка группы Х/анг.
«Дурочка» –  актерский спектакль.  Построен на немного 

наивном, но довольно интересном и забавном сюжете. Главной 
изюминкой спектакля являются две сестры, одна из которых 
и есть, мягко говоря, дурочка. 

Это прекрасная история о любви и чудесах, которые 
она творит. Дурочка становится умницей, гордячка познает 
муки ревности, самовлюбленный красавец отказывается 
от богатства.

Ну и финал – чудесный финал единения влюбленных и 
смотреть его - такое удовольствие!

Шандыбай Молдир,  студентка группы Х-11
Театр – зрелищный вид искусства, представляющей собой 

синтез различных искусств литературы, музыки, хореографии. 
Родовое понятие «Театр» включает в себя различные его 
виды: драматический театр, оперный, балетный. Я была в 
драматическом театре им. А.Н.Островского. Мне театр очень 
понравился. 

Жумасатова Айдана, студентка группы ГЕО-11
После посещения театра и просмотра спектакля 

«Дурочка» меня переполняют эмоции. В каждом герое я 
увидела скрытый смысл.  

Преображение человека хорошо показали актеры. Самое 
главное, в спектакле мне понравился счастливый конец.

Спектакль получился достаточно смешным и инте-
ресным. Я нисколько не пожалела, что побывала на этом 
замечательном спектакле, испытала столько положительных 
эмоций.

Бекманова Акерке, студентка группы  ИЯ-13
Любовь – это то чувство, которое дарит человеку крылья. 

Любовь заставляет творить. Любовь – это вдохновение в 
чистом виде. Мы по спектаклю «Дурочка» видим, что любовь 
не измеряется деньгами. Главное действующее лицо, самое 
прекрасное в мире чувство – любовь. 

Услышав отзывы о просмотренном спектакле, о 
впечатлениях студентов казахских групп, мы пришли к 
следующим выводам.

Молодое поколение имеет чуткое сердце к прекрасному. 
Эмоции, брожение сердец студентов пробудил один из древ-
нейших видов искусства - театр. 

«Наставником для умов, целителем для сердец», как писал 
Г.Тукай, продолжает оставаться театр.

В итоге студенты казахских групп всех специальностей 
не только выразили свои впечатления на русском языке, но и 
продемонстрировали практические знания и грамотность по 
русскому литературному языку.

Г.С.УМАРОВА, 
доцент кафедры русской филологии

Н.У.ЕРГАЛИЕВА, 
магистрантка 1 курса спец. «Русский язык и литература».

Театр – зрелище, и школа для народа.
Бродить  сердца людей – вот в чем его природа!
На путь неправедный он не дает свернуть,
Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь.….
Он воспитанья храм, он  знания дворец. 
Наставник для умов, целитель для сердец.

Габдулла Токай

Недавно в театре им.А .Н.Островского прошел 
спектакль Лопе де Вега «Дурочка». Данную жемчужи-
ну мировой драматургии посмотрели студенты ЗКГУ 
специальностей «Русский язык и литература», «Русский 
язык и литература в школах с нерусским языком обучения», 
«Фиология: русский язык», а также студенты неязыковых 
факультетов, изучающих русский литературный язык 
и русский язык в качестве языка науки. Поразительный 
простор для мысли открывает этот дивный спектакль про 
любовь, про жизненную суету. 

«Дурочка» – творение испанского драматурга Лопе де 
Вега (1562-1635), которая вот уже несколько веков радует 
глаз зрителей. Эта комедия - динамичный спектакль, 
наполненный музыкой и современной хореографией. 
А искрометное и мастерское исполнение ролей актеров 
на сцене придавало спектаклю статус комедии самого 
сложного для воплощения , но такого любимого 
зрителями жанра.  

Постановка вызвала бурю впечатлений у студентов, 
которые позже выразили свои восприятия письменно. Ниже 
приводим  некоторые из них.

Батырбаева Перизат, студентка группы  Э-11
Я никогда не ходила в театр, и даже им не интересовалась. 

В один прекрасный день  мы всей группой пошли в театр 
им.А.Н.Островского, который был построен  в 1858 году. 
Театральное представление –  древнейший вид искусства. 
Когда я побывала в театре, то поняла, насколько сильно он 
отличается от других видов искусства.

Узнала, что пьеса «Дурочка» была написана в 1613 году, 
но была опубликована в 1617 году. 

На театральной сцене все действия актеров выглядят 
естественными и натуральными. Все актеры вкладывают свою 
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Жаңа жолдауды талқылау 
тұлға дамуына бағыт береді 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты кемел келешекке 

жетелейтін өзекті мақаласы бүгінде қоғамда қызу талқыланып жатыр. Болашаққа қалай қадам басып, бұқа-
ралық сананы қалай өзгертетінімізді өзегімізге сіңірген өрелі сөздерден əрбір қазақстандық өзіне қажетті 
таным мен тағылымды алды деген ойдамыз.

Ғылыми əдебиетте Жаңғыру қоғамның əлеуметтік 
эволюциясына, оның құрылымдық жəне функционалдық 
жіктелуінің заманауи қалыптасуына, өсуіне алып келетін 
саясаттағы, экономикадағы жəне мəдениеттегі инноваци-
ялардың тарихи ұзақ процесі  ретінде белгіленеді.

Жаңғыру процесі сатылы, көпфакторлы, тарихи 
инвариантты жəне қайтымды болып табылады; ол өңірлік 
жəне өркениетті ерекшелікке ие жəне əр түрлі қоғамдық 
ішкі жүйелерде жəне дамудың əр түрлі кезеңдерінде əр 
түрлі жылдамдықпен жəне қарқындылықпен өтеді.

Қазақстан жаңа тəуелсіз мемлекет құра отырып, бірін-
ші жаңғыруды жүзеге асырды.

2030 – стратегиясын қабылдап жəне Астананы салып, 
Қазақстан  50 дамыған елдің қатарына енді. Бұл - екінші 
жаңғырудың нəтижелері. Үстіміздегі жылдан бастап 
Қазақстан жаhандық басекелік қабілетке қол жеткізуге 
бағытталған елдің  үшінші жаңғыруын іске асыруға кірісті. 
Басты мақсат – ұлт жоспарын орындау негізінде əлемнің 
30 озық елінің  қатарына ену.

Қазақстан Президенті елдің жүйелі жəне дəйекті 
эволюциялық дамуын көздейтін  мемлекеттік саясаттың 
өзара байланысы мен сабақтастығына көңіл бөле отырып, 
еліміз аяқ басқан жаңа тарихи кезеңге  тəн қауіптер мен 
сын-қатерлерді жан-жақты бағалай келе өзінің рухани 
жаңғыру тұрғысынан болашаққа терең көзқарасын 
баяндады.

Өзгерістер жолына түскен елдердің əлемдік тəжірибесі 
жаңғырудың əлеуметтік -мəдени өзгерістерден оқшаулауға 
болмайтын процесс екенін көрсетеді. Жаңғыру біздің 
заманымызда материалдық өмірді де, рухани өмірді де 
біріктіріп қамтуға тиіс.

Демек, жаңғыру – əлеуметтік–мəдени феномен, оның 
артында тиісті адамның əлемді сезінуі мен дүниетанымы, 
оның қоршаған ортаны түсінуі мен орны, дəлелдері мен 
мінез-құлық стилі, құндылық бағдарлары мен мəдени 
қалауларын меңгерген жүйесі, соның ішінде өмірдің саяси  
нысандары, белгілі бір құқықтар мен міндеттемелер 
жүйесінен тұрады.

Иə, бүгінде тұтас жас буынымыз батыстың мəдениетіне 
еліктеп, жат дүниелердің  қағидаттарын жалау қылған 
шақта Елбасымыздың ұлттық кодымызды сақтау туралы 
сүбелі сөзі шынымен де ойландырады. Бүгінде Қазақстан 
экономикасы қарқынды дамыған, заманның жаңа 

технологиялық процестеріне ілесіп, өзге озық елдермен 
терезесі тең, керегесі кең мемлекетке айналғанын көріп 
отырмыз. Халықтың əл-ауқатымен қатар, салт-дəстүріміз 
бен мəдениетімізге, əдебиетімізге де айырықша көңіл 
бөлініп келеді.

Дүние құбылып тұрған алмағайым шақта Елбасы 
айтпақшы ұлттық кодымызды сақтап қалу əрбір 
отандасымыз үшін маңызды. Ол үшін біз тарихымызды 
терең біліп, дəстүрлерімізді сақтап, əдебиетімізді 
дамытуымыз керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар  осы-
ның бəрі заман ағымдарының ықпалында кетпей, оларға 
төтеп беретін басты күш болу керек шығар.

Елімізде ұлт мүддесіне қажетті тарихи, мұрағаттық 
құжаттардың жинақталуы шарт. Олай болмаған күнде 
руханият пен мəдениеттің бір бүйірі олқы соғары анық. 
Мысалы, мұндай орталықтар Армения ғана емес, АҚШ, 
Франция, Қытай, Малайзия секілді көптеген дамыған 
елдерде жұмыс жасауда. Міне, біз ұлттық код, тарих-
ты білу деп жатырмыз. Əрине, ұлттық код дегенде 
біз халқымызға қажетті рухани байлықты ой елегінен 
өткіземіз. Алайда, бойымызда біз арылатын қасиеттердің 
де барын мойындау керек. Елбасы өз мақаласында 
жершілдік секілді қоғамға кері əсер тегізетін дағдыларды 
да бекер түйреп өтпеді. 

Біз бір ауылдың баласы емес, тұтас Қазақстанның 
перзенттері болуымыз керек.

Мемлекет басшысының мақаласында айтылған ең 
өзекті мəселе ол – латын əліпбиіне көшу. Бұл, соңғы он 
жылда талқыланып келе жатқан өткір тақырып. Қазақстан 
үшін латын əліпбиіне көшу қажет екені сөзсіз. Бір ерекше 
атап өткіміз келетіні, Елбасымыздың латын əліпбиіне көшу 
туралы бастамасын көрші мемлекеттер де қолдап отыр. 
Мəселен, Қырғызстан саясаткерлерінің латын əліпбиіне 
көшу туралы айтан пікірлерін БАҚ-тан оқып жатырмыз.

Иə, Елбасының «Рухани жаңғыруы» біздің тарих толқы-
нындағы ақ желкеніміз, ұстанымымыз бен бағдарымыз 
болуы тиіс. 

Нұрсұлтан Əбішұлы айтқандай, ұлттық салт-
дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз 
бойымызда мəңгі қалуға тиіс.

Р.Д. САРИЕВА, Р.Б. ДОСКАЛИЕВА, Л.М. МАДЕНОВА

Білімді ұрпақ  - болашақтың 
білікті маманы
Еліміздің дамуына Елбасымыз бірнеше міндеттерді жүктеген болатын. Мұндағы басты мақсат - халық 

игілігі, халық қалауының біртұтастылығы. Көптеген мəселелердің жоғары нəтижелермен аяқталып, жүктелген 
тапсырмалардың өз деңгейінде орындалып жатқанын байқаймыз. Басты байлығымыз - жер анамыз, одан 
кейінгі асыл қазынамыз - халқымыз, басымызға тəж болған - тəуелсіздігіміз. Байлықты да өз уақытында 
қорғап, дамытып отырмасаң, ол өзінің құнын жоғалта береді. Осы бір мəнісі терең ұғымды көшбасшымыз 
басты назарға ұстай отырып, жыл сайын асыл қазыналарымыздың өркендеуіне елеулі үлес қосатын 
бірнеше даму стратегиясын ұсынып келеді. 2018 жылғы 10 қаңтар Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында жаңа əлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін 
Қазақстанда қажетті нəрсенің бəрі бар екеніне сенім білдіре отырып, бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге 
жұмылу керектігін айтты. Жолдауда  қамтылған  жаңғырудың ішінде маңызды рольге ие - білім беру саласына 
да аса мəн берілген. Адами капитал – жаңғыру негізі.

Білім берудің жаңа сапасы. Барлық жастағы 
азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің 
озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру 
бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 
бейім болу жəне жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту 
болуға тиіс.

2019 жылдың  1 қыркүйег іне  қарай  мектепке 
дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы 
үшін  өз  бет інше  оқ у  машығы  мен  əлеумет т і к 
дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай 
стандарттарын енгізу қажет.

Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға 
көшу басталды, ол 2021 жылы аяқталатын болады.

О с ы ғ а н  о р а й  м е т а л л у р г и я ,  м ұ н а й -
газ химиясы, агроөнеркəсіп кешені, био жəне IT-
технологиялар салаларын зерттеу ісіне басымдық 
беретін жоғары оқу орнын  дамыту керек.

Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне 
біртіндеп көшіруді жүзеге асыру қажет. Осындай маңызды 
міндеттердің жүктелгенін көре отырып, еліміздің ертеңіне 
нық сеніммен қарай аламыз. Бұл тұрғыда  білім беретін 
ұстаздың міндеті күрделеніп, жауапты бола түскенін 

байқаймыз. Білімді ұрпақтар санын көбейтіп, өскелең 
жастың болашақтағы бағытының дұрыс қалыптасуына 
септігін тигізу - ұстаздың басты мақсаты. Ұстаз деген 
бес əріптен құралған сөздің мағынасының қаншалықты 
тереңдігін мектеп қабырғасында жүріп те ұқсам, қазіргі 
таңда  сүйікті мамандығымның машықкері бола отырып, 
таңдаған мамандығымның бағасы мен қадіріне толықтай 
жеттім десем де артық айтпаспын. 

Оқушы алдында тұрып сен өзіңнің білімділігіңді ғана 
емес, ұтқыр ойлы, психологиялық танымды, ісі мен сөзіне 
жауапкершілігі мол тұлға екеніңді таныта білуің керек. 
4 жыл білімімізді қорытындылап, оқытушыларымыздан 
алған сарқылмас тəжірибемізді, мектеп қабырғасына 
барып, оқушылармен белсенді жұмыс жасап, білім 
ордамыздың біліктілік деңгейнің жоғары екенін дəлелдей 
білдік. Педагогикалық сараман барысында бізге химия пəні 
бойынша əдіскері Есеева Г.Б жауапты болып сайланды. 
Сараманнан өту кезіндегі сабақтарымызға қатысып, 
қателіктерімізді түзеп, жетістіктерімізді мақтан ете білді. 
«Ұстаздық жолда ерінбей еткен еңбек қана сенің атыңды 
мəңгіге өшірмейді. Себебі, білім алушы бар ықыласымен 
білім дəнін сеуіп, сусындатқан тұлғаны жадынан шығармақ 

Àñïàíìåí òàëàñқàíäàé 
ÀÑÒÀÍÀÌ áàð!
(Астананың 20 жылдығына)

Шүкірмін, Астанам бар Тəуелсізбін,
Шекарам шегеленді, қауіпсізбін.
Əлемге əйгіленді Көкбайрағым,
Кешегі ізі кетті көрген күннің.

Деседі, бүкіл ғалам Қазақстан!
Астана, айналғандай Ғажапстан!
Осының барлығы да елім үшін,
Ұшамын биіктерге, қыран құспын.

Айналдым, Елбасы-əке Нұрсұлтаннан.
Көңілі көкте, өзі жерде тұрған.
Ұйытып ұлтым менен ұлыстарды,
Кешегі Əлиханның жолын қуған.

Иə, Тəуелсіздік оңай келген жоқ. Бұл ата-баба 
аңсап өткен, талай ұлы қырғындар мен ат үстінде 
күн көріп, ашаршылық шөл көріп, балапан басына, 
тұрымтай тұсына кеткен, халқымның көз жасы мен 
арман-қиялдарының жемісі. Арқаның аязы мен құлан 
жортып, құс ұшқан сахара-салқар даласында, бір 
күнгідей болмай, осындай ғажап қала орнайды деген, 
кім-кімнің  де өңі түгілі, түсіне де кірмеген. 1994 жылы 
Елбасы: «Астананы Арқаға ауыстырамыз»,-дегенде, 
кейбір үкімет адамдары мен зиялы қауымның өзі «бұл 
қалай?», - деп қарсы шығып, бірақ үндей алмай іштен 
тынған-ды.

Сөзден іске көшкен Нұрсұлтан басшы  нағыз 
намыс пен ардың, халық қамы мен болашақты 
ойлайтын Елбасының үлгісін көрсетті. 1998 жылы 
Алматыдан алғашқы көш Арқаға аттанғанда, Елбасы 
көзіне жас алып, асқан тебіреніспен: «Мыңдаған 
жылдар бойы ата-бабаларымыз мекен еткен, 
қасиетті қазақ жерінің бір бөлігі Алатаудың бауырына 
сыймай кеткен жоқпыз, жер жəннаты - Жетісуды 
қимай-қимай кеттік. Тарихтың қатал талабы осылай 
болды»,-деген болатын. Елбасы Н.Назарбаевтың 
ел Астанасын Алматыдан Сарыарқа төсіне көшіру 
жөніндегі шешімінің арқасында  біздің Қазақстанның 
жарық жұлдызы – жаңа  Астанамыз пайда болды. Бұл 
– бойымызға қуат беріп, сенімімізді нығайтады. Ол - 
алтын күні жарқырап, самұрық  қыраны қалықтаған 
Қазақ елінің Астанасы. Ол - əр азаматтың жүрегінде, 
əр шаңырақтың мызғымас ордасына айналған 
ордалы да ұлы Астана. Ол біздің экономикамыздың 
өсімімен, əрбір жаңа өндіріс орнымен, ұлан-ғайыр 
Отанымызға төселген əрбір күре жолымен, дала 
төсіне енген əрбір тонна алтын дəнімен өсе бермек, 
нығая да сұлулана түспек. 

Бұл күнде Алматы мен Астана  құстың қос 
қанатындай, қатар самғап келеді. Əрине, Астана 
- Астана! Оған көп көңіл бөлінеді. Қазақстанда 
жыл сайын салынған 10 үйдің бесеуі Астанада бой 
көтереді. Көк тіреген Бəйтерек, жарқыраған Хан 
Шатыр, көңіл тоярлық Конгресс-холл  т.б. халықтың  
əл -ауқаты мен тұрмысы үшін барлық жағдай 
жасалған. Жаңа бой көтерген Əуежай мен Есілдің сол 
жағалауында жайылып жатқан«Нұр-Астана» темір 
жол вокзалы - бəрін айтып тауысу мүмкін емес. Бүкіл 
дүниежүзіне Астананы, Қазақстанды, Нұрсұлтанды 
танытқан ЭКСПО-2017 ше? Еңсең көтеріліп, бір жасап 
қалмайсың ба?!  Халқының саны бүгінде 800 мыңға 
жетіп, халқының орта жасы 39-40-ты  құрап отырған 
Астанада, болашақта 2050 жылдары, 2 млн халық 
болады деген болжам бар.  Кішігірім Жапония сияқты 
мемлекеттердің бірнешеуі сыйып кететін дархан 
даламның асты-үсті толған байлық. Тыныштық пен 
бірліктің мекеніне айналған  елде  өмір сүру - біз үшін  
үлкен бақыт. Қазақ деп соғатын əр жүректің тынысы 
тек  «Ел» деп, «Жер» деп соғуы керек.

Ақдана ЖЕТКІНШЕК, Нұрлы ТЕГІСБАЙ, 
Физ-11 тобының студенттері

емес»- деген ұлағатты сөздерін құлағымызға құйып 
отырды. Əр шəкіртті тұлға  қылып толықтай қалыптастыру 
үшін көп жылдар мен тəжірибе керек екенін анық білсек 
те, берілген аз ғана уақыт аралығында санамызға сіңіріп, 
түйсігімізге түйген түйіндеріміз өте көп болды.

Ұстаздық жолдың ең қиын жол екенін ұқтым. Мемлекет 
басшысының да маңызды мамандықтар қатарынан ұстаз 
мамандығын даралап, сенім артуы да тегін болмаса керек. 
Елбасымыздың саралаған дара жолын одан əрі көркейтіп, 
дамыту -  жаңа толқын ретінде мына біздерге жүктелген. 
Бағытын айқындап алған жас ұрпақтың  келешекте кемел 
білімнің сарқылмас қазынасының кілтін ұстайтынына 
сенімім мол.

Гүлдана ҚОШАН, 
химия мамандығының 4-курс студенті                    

Рухани жаңғыру
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Туған жердің қадірін 
шетте жүрсең білерсің...

Отансыз адам – қай жерде жүрсе де бейшара 
адам. Өзіңнің еліңе, Отаныңа, жеріңе, ата-бабаңның 
төккен қаны мен теріне адал болуың керек. Қайда 
жүрсе де, не істседе де қазағым елін ойлап, көр-
кейтсем, кіндік қаным тамған елім аман болып, оның 
дəрежесі жоғары болса, қай мемлекетке барсам да 
мені сыйлайды деген түсінікте болу керек. 

Н.Назарбаев

Туған жер – Туған жер – 
  алтын бесік  алтын бесік

Туған жер – əр адамның жүрегіне жылы тиер 
қсиетті сөз. Туған жер- сенің кіндік қаның тамған жер, 
достарың, бауырларың, туған-туысқаның, өткенің мен 
бүгінгіңді байланыстыратын жер. Адам үшін туған 
жер біреу ғана. Халқымыз туған жерін анаға теңеген, 
себебі туған жер сені анаңдай қорғайды, көмектеседі, 
күш береді. Менің туған жерім - халық байлығы болып 
есептелетін сары алтынды астықтың мекені болатын, 
дүниежүзінде сирек кездесетін емдік сипаттағы 
уылдырығы бар қызыл балығымен əйгілі Ақ Жайық 
өзенінің жағалауындағы Құтсиық ауылы.Ауылым мен 
үшін аса қымбат. Дəл осы жерде уайымсыз балалық 
шағым, қызықты да алтын уақыттарым өтті. Маған 
ауылым өте ыстық. Ауылым жайлы айтар болсам, 
адамдары қарапайым, ақкөңіл, бір-біріне бауырмал, 
қиын-қыстау кезеңде бір-біріне көмектесуге əзір 
жандар. Ал табиғаты əсем, суы мөлдір, тоғайында 
жеміс-жидектер жайқалып өседі. Ауылымның əрбір 
тасы, тіпті шөңгесі де мен үшін қымбат. Ауылымда 
үлкен мектеп болатын. Ол мектепте көптеген балалар 
білім алды. Заманның өзгеруіне байланысты адамдар 
қалаға қоныс аударды. Мектепте оқитын балалары 
бар отбасылар қалаға, көрші ауылдарға көшіп кетті. 
Мектебімізде оқушы саны аз болғандықтан жабылып 
қалды. Ауылда қазір ата-əжелер жəне үлкен кісілер 
ғана тұрады. Ауылдағы адамдар қалаға көшкендіктен, 
көптеген үйлер бос қалып, ауылымыздың сəні 
кеткеніне қынжыламын. Бірақ та мен үшін балалық 
шағым өткен ауылым, мен ойнаған көше, табиғаты, 
тұщы мөлдір суы, тікенек шөңгесі де ыстық. Мен үшін 
кішкентай Отаным болып қала бермек. Біз де қалаға 
көшіп келдік. Қаламыз - ескі мен жаңаның, көне мен 
бүгіннің тарихи шежіресі сақталған сұлу да көне қала. 
Əрине, қала ауылдан өзгеше. Қала адамдарының 
түсінігі, іс-əрекеттері басқаша. Қазір Орал менің екінші 
туған жеріме айналды.

Мен туған жеріммен мақтанамын. Себебі, көптеген 
атақты адамдар, ақын-жазушылар жəне əншілер, атап 
айтсақ, бұл жерде қазақтың ұлттық эпостарының бірі 
«Қыз Жібек»жырындағы Жібек өмір кешкен.

Аққулы мекен, гəккулі мекен,
Мен сені сағындым ғой Ақжайығым.
...Өзіңе деген ыстық махаббатты,
Өлгенде көрге бірге ала кетем, - деп сағынышы 

мен туған жерге деген махаббатты жырлаған Қадыр 
Мырзалиевтің елі.

Əркімнің туған жері балдан тəтті, - деп əнге қосқан 
Ғарифолла Құрманғалиевтің Қаратөбесі. Ондағы 
Ақбақай қорымында Мұхиттан басқа Ұзақ күйші, 
Шəңгерей Бөкеев, Бақытжан Қаратаев сияқты елден 
шыққан арыстар жерленген. Мен осындай киелі жерде 
өмір  сүріп жатқаныма мақтанамын.

Ақкөңіл АЛПЫСОВА, 
2018 жылдың түлегі

Туған жер.. Туған ел... Осы екі үғымда қаншама мағына 
жатыр десеңші!.. Есімінің өзі қастерлі. Мен үшін туған  жер 
– өмірге əкеліп, мəпелеген анам, асқар тауым əкем, тай 
құлындай тебісіп ескен бауырларым, қиындық келгенде 
мойымай, жұдырықтай жұмылатын ағайындарым, мені 
білім жолына жетелеген аяулы ұстаздарым, сол білім 
жолында менімен бірге сынға түскен сыныптастарым 
дүниеге келген жер. Менің туған жерім кішкентай болса 
да, ата-бабадан мұра болып келе жатқан қазақтың салт-
дəстүрлерін əлі күнге дейін жоғалтпай, ұлттың қазынасы 
деп ұрпақтан-ұрпаққа əкеле жатқан киелі жер, 362 əулие 
жатқан маңғаз өлке. Мұнайдың астанасы аталып кеткен, 
50 жылдық тарихы, өзіне тəн саф ауасы мен болаттай 
берік мінезі бар  Жаңаөзен қаласы.  Біздің қаладан біраз 
шақырым жерде орналасқан «Бекет ата», «Шопан ата», 
«Қараман ата», «Адай ата» жерлеріне зияраттап барып 
жатқан туристтердің саны көп. «Адай атаға» əр жылы 
наурызда əр ру бірігіп, «амал» мерекесін тойлайды. 
Аталар шапан киіп, əжелер кимешек киіп, жеңгелеріміз 
бен қыздарымыз кəжекей киіп, алтыбақан теуіп, арқан 
тартыс ойнайды. Бұл да бір біздің қазынамыз іспетті. 
Осы ұлан-асыр тойды көргенде қазақ болып, оның ішінде 
Жаңаөзеннің азаматы болғаныма қуанам.  

 Алақандай ғана өлкеміз күннен күнге құлпырып, 
жер беті əсемдене түсуде. 50 жыл бұрын 3 -4 үй 
ғана болса, қазіргі таңда зəулім сарайлар, мəдениет 
үйлері, стадиондар, аллеялар салынуда. Халық саны 
өсіп, бірнеше аудандар бірігіп, ауыл болып жатыр. 
Елбасының жолдауында айтылған «100 мектеп- 100 
аурухана» бағдарламасы аясында жылдан-жылға 

мектептер тұрғызылып, ауруханалар бой көтеруде. 
Оқуға түскелі Жаңаөзенде көп бола бермеймін. Қыста 
болсын, жазда болсын əр барған сайын көркейіп, 
ғимараттардың салынып жатқанын көріп, кеудемді бір 
қуаныш билейді. Үнемі көліктің терезе бетіне отырып, 
далаға қарап отырам. Көз алдында аядай ғана қаланың 
өскенін көргенде жаныңды қуаныш тербейді. Аллаға 
шүкір, осыдан 10 жыл бұрын жұмыссыздық белең алып 
жатты, қазіргі таңда мемлекеттік жұмыстан басқа жеке 
кəсіпкерлер ашып жатқан əр түрлі өндіріс ошақтары, 
мейрамханалар, демалыс орындары көбеюде. Бұл да бір 
мұнайлы өлкенің бүгінгі келбеті болар. Жастарға арналған 
əр түрлі үйірмелер ашылып, семинар-тренингтер өткізіліп 
тұрады. Мен де осы тұстан «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында туған жерге туымды 
тігіп, елім үшін аянбай еңбек еткім келеді. Себебі осы 
қалада тудым, бейкүнə балалық шағымда осы топыраққа 
аунап өстім, өндім, білім, рухани тəрбие алдым. Ендеше, 
соны еселеп қайтару - менің міндетім. Өз мамандығыма 
сəйкес «Қазақстан-Жаңаөзен » телеарнасына жұмысқа 
тұрып, баспасөздің дамуына үлесімді қосу, жастарға 
осы тележурналистикаға қатысты семинар-тренинг 
өткізу, көрінбей жатқан жас таланттарды шығарып, 
қолдау таппай жүрген жандарға көмегімді беру. Бұнымен 
тоқтамай жеке кəсіпкерлік ашып, спортқа қатты көңіл 
бөліп, қолдау көрсету, адал  еңбек ету, бұл менің 
перзенттік борышым деп білем.

Жанат НҰРАНОВА, 
фил-33 тобының студенті

Менің сүйікті кітабым
Кітапсыз өмір сүру мүмкін емес екендігі бəрімізге  

мəлім. Кітап адамды терең ойлауға жетелейді. Əр адам 
кітап бетін ашқан сайын жаңа мəліметпен танысады. 
Ата-бабаларымыз «Наданмен дос болғанша, кітаппен 
дос бол» деп текке айтпаған. Қазіргі заманда телефон-
да да электронды кітаптар бар, бірақ кітапханаға барып 
кітап оқудың орны бөлек. Кітапхана сөрелерінде тұрған 
кітаптар - біздің асыл қазынамыз. 

Мен сүйікті кітабымды, сүйікті авторым туралы оқудан 
жалықпаймын. Əсіресе, Қадыр Мырзалиевтің өлеңдерін 
сүйіп оқимын. Қадыр атамыздың шығармасының шегі 
жоқ. Балаларға арналған шығармаларының өзі – бір төбе. 
Əсересе, жануарлар туралы жазған шығармалары маған 
өте қатты ұнайды. Қадыр атамыздың  «Қызыл кітап» жи-
нағындағы шығармаларын оқыдым, бірақ бір оқып түсіну  
қиынға соғады. Дегенмен мəн беріп оқысаң, ұғынасың.

 Менің қаламда Қадыр атамыздың шығармашылық 
орталығы бар,  бос уақытымда сол шығармашылық ор-
талыққа барып, ақынның өмірі, шығармалары жайында 
жақын таныстым, көп мəлімет алдым. Тек өзім оқып қана 
қоймай, достарыма да кітап оқыңдар, терең білімді кітап-
тан аласыздар дегім келеді.

Бек ШАКИБАЛОВ, 
№ 46 ЖОБМ 4-сынып оқушысы

Мектеп - университет

Тағылымды кездесуТағылымды кездесу
«Мен  қазақ қыздарына қайран қалам,
Жанары жаны жаздай жайраңдаған.
«Қыз өссе,  елдің көркі» деген сөзді,
Қапысыз қалай айтқан қайран бабам»  - деп, əн 

жолдарында айтылғандай, қазақ халқының маңдайын 
əркез биікке көтерер қоғамның нəзік жандары - 
қыз баланың тəрбиесін Оқушылар сарайының 
«Талғампаз бойжеткен» музыкалық-эстетикалық 
студиясы тереңнен меңзеуді мақсат тұтқан. Осы 
мақсатта студияның балғын бишілері «Ақжайықтың ақ 
шағаласы» атанған ақын, Қазақстан ақындар Одағының 
мүшесі  Ақұштап Бақтыгерейқызымен кездесті. 

ол бүлдіршінді қос қолымен жоғары көтеріп  алды. 
Биші қыздар өз сауалдарын қойып, ойларымен бөлісті, 
ақынның өлең-жырларын оқып, «Қамажай» өлеңіне 
сахналық қойылым көрсетті. Жетіген аспабында ойнап, 
топпен шырқалған халық əні «Ақбаян» кешті жандандыра 
түсті. 

Өлеңі нəзік , өзі шыншыл, тумысынан дархан 
даласының қасиеттерін жүрегіне ұялатқан, ақиқат сөзді 
ту ғып ұстаған қазақтың дара қызының поэтикалық 
құбылысын қысқа сұхбат барысында аңғара білдік. 
Сүйсініп, тамсана тамашаладық...

Ақын апаның «Қазақтың өсіп келе жатқан қыздарының 
барлығы ұлтының намысын қорғайтын, тарихын терең 
білетін, ұлттың анасы болатын дəрежеде, асқан ақылды 
болса екен» деген арманы орындалсын демекпіз. 

Кездесу соңында  «Талғампаз бойжеткен» музыкалық-
эстетикалық би студиясының балғын бишілері ақын 
Ақұштап Бақтыгереевадан естелікке қолтаңба алып, 
суретке түсті. 

Алмагүл  ҚҰСПАНОВА, 
«Оқушылар сарайы» МКҚК  директорының

оқу-тəрбие ісі жөніндегі орынбасары

Кеш басында Оқушылар сарайының директоры 
Сандуғаш Алманбетова ақын апайымызға қош келдіңіз 
айтып, ұйымның тəрбиеленушілері туралы қысқаша 
мəлімет бере отырып, аталмыш студияның құрылуына 
мұрындық болған биші С.Сейтованың еңбегі бар екендігін 
атап өтті. 

Кеш қонағы Ақұштап Бақтыгереева сөз кезегін алып: 

«Болашақта ұлт намысын қорғайтын, сендер секілді 
инабатты, ибалы қазақ қыздарының саны артатынына 
мен сенімдімін, рухани жаңғыру дегеніміздің өзі осы емес 
пе»,-деп өзінің жүрекжарды ақ тілегін жаудырды. 

Балғын бишілердің ішінен суырылып шыққан Аида 
Шұғай есімді бүлдіршін ақын апайға: «Мен сізді танимын, 
сіз ақынсыз ғой» дегенде, апайдың қуанғандығы сонша, 
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Жұлдызы жарқыраған 

Əр дəуірдің өзіндік өзгешелігі м ен əр ғасырдың бір ғаламаты болады. 21 ғасыр 
-  ақпарат кеңістігінде еркін самғап, əлеуметтік желіде əлемге танылатын білімнің 
белесін бағындырып, ғылым бəйгесіне оза шабар кіл мықты мен өңкей талабы 
таудан биік ғалымдар ғасыры. Ағымы мықты заманның көшінен қалмау үшін ары-
ны мықты білім беру жүйесі мен теңдессіз технологиялар легін қабылдай алатын 
жəне саясат сахнасында сынбай, эканомиканың майданында құламайтын саналы 
ұрпақ керек екені бесенеден белгілі. Осы тұрғыдан алғанда жаһанданудың құйы-
нымен ұшып кетпес үшін ұлтқа күре тамыр бола алатын тілі мен тарихын зерделеп 
21 ғасыр технологияларымен үйлестіру мемлекет үшін аса маңызды мəселе.Осы 
тұрғыдан алғанда қазақ тілі, əдебиеті 5В011700 мамандығы бойынша жоғары оқу 
орнында оқитын студенттер арасында жыл сайын өткізілетін дəстүрлі Х пəндік 
олимпиада бұл жылы Алатаудың етегі Алматы қаласындағы тоқсан жылдық 
тарихы бар Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өтті.

Осынау іс -шараға М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің атынан Ақболатов А.А мен Тұрғаналиева Г.Г жетекшілік еткен «Рух» 
топ мүщелері Арман Ғабдықұл таныстырылым, теориялық сала бойынша жоғары 
нəтиже көрсетсе, Дина Əбдірəсіл эссе жазу бағытында білімдерін дəлелдеп, 2-курс 
болса да жоғары курс студенттерімен тең дəрежеде көрінді. Ал топ басшысы Гүлдан 
Жұмабекқызы сабақ үлгісін көрсетуде шеберлігін əрі іздемпаздығын шынайы дəлелдеді. 
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Шамсиқызы Оразбаеваның 
ілтипат сөзін, бағасын естеді.    

Ағысқа қарсы жүзгенге қарағанда ағыспен жүзу қиын, егер ағыстың бағыты сен мақсат 
еткен мекенге алып бармайтын болса. Бүгінгі заман көрінісі – осындай. Осы  заман 
ағымынан қалмай гуманистіктің қазақи моделін қалыптастырудың басты тетігі - қазақ 
тілінде деп есептейтін Гүлданаға, ғұмырлы ел болу үшін тұғырлы бірлік керек екенін 
үнемі атап айтатын Арман жəне жүрегінің əр дүрсілі ел үшін соғатын ұрпақ тəрбиелеу - 
бүгінгі мұғалімнің мемлекет алдындағы басты парызы  екенін терең түсінетін Динаға алар 
асуларың бұдан да биік, шығар шыңдарың таусылмасын деген тілек айтамыз.

«Жайық жұлдыздары» «Жайық жұлдыздары» 2018 жылдың 28-29 наурыз ара-
лығында  Алматы  қаласында  Х 
Республикалық студенттік пəндік 
олимпиада  оздырылған болатын.

Біздің факультетімізден «Əлеуметтік 
педагогика жəне өзін-өзі тану» мамандығы 
бойынша «Жайық жұлдыздары» тобы 
құрылып, өз білім-біліктерімізді сынға 
салып келген болатынбыз. Топ құрамында 
Сериккалиев Елдос (3-курс), Мақсоткалиев 
Қадырбек (3-курс), Муратова Арайлым (2-
курс), Неғметова Айдана (2-курс) болды. 
Бізге артылған университетіміздің үміті мен 
сенімін ақтай отырып, топтық есеп бойыша 
жүлделі 3-орынды иеленіп, топ мүшелерінің 
əрқайсына сертификаттар табысталды. 
Олимпиада кезінде 3 кезеңнен сынға түстік. 
Бірінші кезең: «Əлеуметтік педагогика» пəні 
бойынша тестілеу; Екінші кезең: Рухани 
жаңғыру мақаласы бойынша өзін-өзі тану 
пəнінен сабақ беру (10 мин фрагмент көрсету); 
Үшінші кезең: «Əлеуметтік педагогтың бір 
күндік жұмысы» тақырыбында 7 минуттық 
бейнеролик көрсету.

Олимпиаданың өткізілу бағдарламасы  
мен кезеңдерге қойылатын критерийлер 

бойынша тиісті тапсырмаларды орындап, 
əлеумет т і к  педаго г т і ң  атқаратын 
жұмыстарын қарастыра келе, мектеп 

мекемесінде жиі орын алып тұратын 4 
жағдайды ұсына отырып, одан шығатын 
жолды əлеуметтік педагогтің көмегі арқылы 

мəселенің шешу жолдарын көрсетіп, 
Елбасымыздың  «Рухани  жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша жалпы ұлттық 
құндылықтарды негізге ала отырып, 
оқушылардың бойына жақсы қасиеттерді 
дарытатын мысалдармен, тарихпен 
байланыстырып, «Жаныңда жүр жақсы 
адам» тақырыбында өзін-өзі тану пəнінен 
сабақ жоспарын құрдық.  

Жоғарғы деңгейде өткізілген олимпиада 
студенттерге тəжірибе алмасуға, өздерін 
шыңдауға, жаңа идеялардың туындауына  
мол мүмкіндік сыйлады. 9 оқу орнының 
ішінен сурылып алға шықтық. Бастысы - 
сенім мен үміттің ақталғандығы. 

БҚМУ-бұл уақытпен сыналған сапа, 
болашаққа бастар табыс кілті. Əрдайым 
сапалы біліммен сусындатып, барша 
дарынды  студенттерд і  бір  арнаға 
тоғыстырған білім ордасы. Осындай, 
біздің бəсекеге қабілетті тұлға болып 
қалыптасуымызға, өзімізді шыңдауымызға 
сенім артқан университетімізге, дайындық 
барасында көмек көрсеткен оқу, кеңсе 
мекемелеріне, барша студенттерге, Бибігүл 
Сауровнаға жəне жетекшілеріміз Жанар 
Сансызбаевна мен Жанар Кеңесовнаға 
алғыс білдіреміз. 

А.НЕҒМЕТОВА, А.МУРАТОВА, 
«Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі 

тану» мамандығының 2-курс студенттері

Не подвели факультетНе подвели факультет
В Алматы на сцене Казахской государственной 

консерватории на 10-й Республиканской олимпиаде 
студентов высших учебных заведений страны 
отличились студенты факультета культуры и 
искусства нашего университета. 

В номинации «Концертно-камерное пение» студентка 
четвертого курса специальности «вокальное искусство» 
Мендыгуль Калиуллова удостоена диплома 2-й степени, 
готовила студентку к конкурсу заслуженная артистка 
Республики Казахстан Ж. Рахимова. Ее однокурсница 
Адеми Толеугалиева удостоена диплома третьей 
степени (руководитель - преподаватель факультета 
О. Варфоломеева). Также третье место у студентки 
этого же отделения Анары Габдысамат, ее готовила к 
конкурсу Н. Санбаева. Дипломантами олимпиады среди 
вокалистов также стали Альбина Рамазан (руководитель 
Ж.Рахимова), Гульдана Габдуллина (руководитель - 
заслуженный артист Республики Казахстан К.Кожаков), 
Айжамал Жайгали (руководитель - преподаватель  
факультета О.Варфоломеева).

Выступили удачноВыступили удачно
Успешно  выступила  команда  сту -

дентов  педагогического  факультета 
Западно-Казахстанского государствен-
ного университета имени М.Утемисова на 
Республиканской предметной олимпиаде в 
городе Петропавловске, проведенном на базе 
Северо-Казахстанского университета имени 
М.Козыбаева. 

Студенты, обучаемые по специальности 
5ВО10400 «Начальная военная подготовка», 
пройдя все этапы соревнований, заняли высо-
кое первое место. За команду выступали Виктор 
Шамин, Иван Зайцев, Максим Кругляк. Подготовил 
ребят к олимпиаде старший преподаватель кафе-
дры теории и методики физического воспитания 
Армат Маратович Молдагалиев. Эта победа дает 
право провести Республиканскую олимпиаду по 
начальной военной подготовке в следующем году 
на базе ЗКГУ имени М. Утемисова. 

Білік - білім бәйгесінде сыналарБілік - білім бәйгесінде сыналар


