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Из глубины веков
Рухани жаңғыру

В рамках реали-
зации программы 

«Модернизация 3.0: 
Модернизация  об -

щественного сознания», 
«Туған жер» 2 октября 

2018 года в Западно-
Казахстанском государ-
ственном университе-
те имени Махамбета 

Утемисова состоялось 
заседание «круглого сто-
ла», в котором приняли 
участие ученые, студен-
ты вуза и представители 
акимата Чингирлауского 

района во главе с акимом 
района А.Т. Есалиевым.

Открыв встречу кратким вступительным словом, 
ректор университета, кандидат биологических наук, 
ассоциированный профессор Н.Х.Сергалиев проинфор-
мировал о мероприятиях, проводимых в рамках реали-
зации программы, деятельности специально созданного 
для этого в структуре вуза института «Рухани жангыру», 
актуальности проводимых на территории комплекса 
«Сегизсай» (Лебедевка) Чингирлауского района археоло-
гических раскопок, отметил  необходимость  дальнейшего 
продолжения контактов вуза и района. 

В свою очередь аким Чингирлауского района  
А.Т.Есалиев рассказал о социально-экономическом 

развитии района, важности работ по исследованию 
прошлого района, имеющих немалое значение для 
патриотического воспитания молодежи района. Он вы-
соко оценил вклад ученых историков и археологов вуза 
Н.Багрикова, Г. Кушаева,  Б. Железчикова,  разносторонне 
исследовавших курганы Сегизсая в 60-70-х годах про-
шлого столетья и открывших немало интересных страниц 
истории края. К сожалению, по его мнению, впослед-
ствии эти работы были прекращены. Археологические 
раскопки на комплексе возобновлены летом  текущего 
года и не были безрезультатными. А.Т. Есалиев поблаго-
дарил руководство ЗКГУ за готовность к сотрудничеству, 

выразил надежду, что будущие исследования дадут 
ответы на многие вопросы об историческом прошлом 
района. Выступившие на заседании «круглого стола» кан-
дидат исторических наук, руководитель археологической 
экспедиции М.Д.Калменов, студенты исторического фа-
культета, участвовавшие летом в раскопках, говорили об 
особенностях курганов, характере найденных экспонатов, 
поделились мнениями о культуре племен раннежелезного 
века, древней истории племен региона. Н.Х.Сергалиев 
и А.Т. Есалиев подписали двусторонний меморандум по 
исследованию историко-археологических памятников.

Н. КУАНГАЛИЕВ

Ұстаздық - ұлық емес, ұлы қызмет Ұстаздық - ұлық емес, ұлы қызмет Құрметті 
университет ұжымы!
Ардақты ұстаздар!
Ең алдымен Сіздерді төл мерекелеріңізбен шын Ең алдымен Сіздерді төл мерекелеріңізбен шын 

жүректен құттықтаймын!жүректен құттықтаймын!
Білім дəнін, ғылым нəрін ұрпақ санасына сіңіру Білім дəнін, ғылым нəрін ұрпақ санасына сіңіру 

– белгілі бір уақыттың еншісіндегі дүние емес. Бұл – – белгілі бір уақыттың еншісіндегі дүние емес. Бұл – 
мəңгілік мəселе. Білімділік – қоғамның зиялы, мəдени, мəңгілік мəселе. Білімділік – қоғамның зиялы, мəдени, 
даналық деңгейінің көрінісі. Ендеше, осы бір баға жет-даналық деңгейінің көрінісі. Ендеше, осы бір баға жет-
пес басты рухани байлығымыздың сапасын саралап, пес басты рухани байлығымыздың сапасын саралап, 
барын бағалай білу – ең маңызды мақсат, абыройлы іс.барын бағалай білу – ең маңызды мақсат, абыройлы іс.

Сондықтан да шəкірт жанының бағбаны бола білген Сондықтан да шəкірт жанының бағбаны бола білген 
Өздеріңіздей қадірі зор кəсіп иелеріне көрсетілер құр-Өздеріңіздей қадірі зор кəсіп иелеріне көрсетілер құр-
мет те, айтылар ақжарма тілек те ешқашан сарқылмақ мет те, айтылар ақжарма тілек те ешқашан сарқылмақ 
емес. Қайта жаңа буын ұрпақпен жанданып, жарқырай емес. Қайта жаңа буын ұрпақпен жанданып, жарқырай 
түспек. Өйткені, «Ұстаз» ұғымы мен ұлағатын ұлықтап, түспек. Өйткені, «Ұстаз» ұғымы мен ұлағатын ұлықтап, 
қадірі мен қасиетін құрметтеу қай кез, қандай заманда қадірі мен қасиетін құрметтеу қай кез, қандай заманда 
да – ұлы парыз. Ал олардың мерейін ардақтап, жақ-да – ұлы парыз. Ал олардың мерейін ардақтап, жақ-
сылығын асыру – мəртебелі міндет. сылығын асыру – мəртебелі міндет. 

Бұл  орайда , Батыс Қазақстан мемлекеттік Бұл  орайда , Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті – еліміздегі тағылымды тарихы бар, іргелі университеті – еліміздегі тағылымды тарихы бар, іргелі 
де ірі білім ордаларының бірі. Университеттің білім де ірі білім ордаларының бірі. Университеттің білім 
беру əлеуеті де жылдан жылға жетіліп, жаңару үстінде. беру əлеуеті де жылдан жылға жетіліп, жаңару үстінде. 
Кешегі балғын жастан – байыпты да білімді, жоғары Кешегі балғын жастан – байыпты да білімді, жоғары 
парасатты, кəсіби маман даярлап келеді. Осындай парасатты, кəсіби маман даярлап келеді. Осындай 
талай жас маман бүгінде ел игілігі мен мемлекет талай жас маман бүгінде ел игілігі мен мемлекет 
мүддесі жолында жемісті қызмет атқарып жүр.мүддесі жолында жемісті қызмет атқарып жүр.

Өз басым осынау оқу ордасынан ілім-білімге Өз басым осынау оқу ордасынан ілім-білімге 
сусындап, ғылымға үйренген жылдарымды өмірімнің сусындап, ғылымға үйренген жылдарымды өмірімнің 
ең жарқын кезеңі деп білемін əрі қанат қағып ұшқан ең жарқын кезеңі деп білемін əрі қанат қағып ұшқан 
түлек екенімді қашанда мақтан тұтамын.түлек екенімді қашанда мақтан тұтамын.

Бұл да болса «қара шаңырақтың» туын тік Бұл да болса «қара шаңырақтың» туын тік 
ұстап, ілім-ғылым дəнін сеуіп келе жатқан ұстаздар ұстап, ілім-ғылым дəнін сеуіп келе жатқан ұстаздар 
қауымының арқасы. Ендеше, алдағы уақытта да қауымының арқасы. Ендеше, алдағы уақытта да 
еліміздің жоғары білімін жетілдіру жолындағы еліміздің жоғары білімін жетілдіру жолындағы 
еңбектеріңіз жемісті жалғаса бергей. еңбектеріңіз жемісті жалғаса бергей. 

Дендеріңізге саулық, қызметтеріңізге табыс, бақ Дендеріңізге саулық, қызметтеріңізге табыс, бақ 
пен береке тілеймін!пен береке тілеймін!

Ізгі ниетпен, Иманғали Ізгі ниетпен, Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВТАСМАҒАМБЕТОВ

Ұстаз – ұлағатты есім. Шəкірттерін білім нəрімен сусындатып, тəлім-тəрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына 
дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Қазан айының 5-күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде ұлағатты ұстаздар күніне орай мерекелік шара өтті.
Университет ұжымы аяулы ұстаздар қауымын кəсіби мерекесімен құттықтай отырып, тəуелсіз еліміздің тұтқа-
сын ұстайтын өрелі азаматтар тəрбиелеуде зор денсаулық, қажырлы қайрат тілейді. Еңбектеріңіз жана берсін. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 

 Традиционные «Ивановские чтения» в статусе 
областной научно-практической конференции прошли 
в конце сентября на естественно-географическом 
факультете, где долгие годы трудился выдающийся 
ученый с мировым именем В.В.Иванов. После пленар-
ного заседания состоялись секционные заседания в трех 
секциях «Биологическое разнообразие флоры и фауны 
Северного Прикаспия», «Природное, историко-культур-
ное наследство ЗКО», «Современные методологические 
аспекты преподавания естественных дисциплин». Венцом 
мероприятия стал выездной семинар «Байрачные и 
пойменные дубравы» по маршруту «Уральск-урочище 
Амангельды-Джамбул-Уральск». 

 24 студента университета, зарекомендовавшие 
себя отличной учебой и активностью в общественной 
работе побывали в библиотеке Первого Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в столице 
Республики Астане, где ознакомились с богатейшей 
коллекцией экспонатов музея, приняли участие в меро-
приятиях с участием известных общественных деятелей, 
политиков и ученых страны.

 Орал қаласындағы көрме залында Қазан айының 15-
17 аралығында физика-математика факультетінің 4-курс 
студенті  жас  фото-суретші Мейірбек Тажкурановтың 
«Елім менің» атты фотокөрмесінің ашылуы өтті. 
Облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық 
орталық ұйымдастырған көрмеге елуге жуық туынды 
қойылған. Онда өлкеміздің табиғатын жас фотосуретші 
өз нысанасына іліктіріп үлгеріпті. Жан-жақты тақырыпты 
қамтыған көрмеден, əсіресе, табиғат пен салт-дəстүрді 
бейнелейтін көріністерге қанығасыз. Бұған дейін ұлттық 
«Дельфий» ойындарының үш мəрте жеңімпазы атанған 
Мейірбек Ерланұлы қазіргі таңда өзінің фотоөнерге деген 
қызығушылы күннен-күнге артып келе жатқандығын 
айтып, болашақта 3D форматтағы фотокөрмесін ұй-
ымдастыруды ойлап жүргенін жасырмады.

 Реализацию пяти социальных инициатив Елбасы 
Н.А. Назарбаева в Западно-Казахстанской области 
обсудили участники заседания совета общественного 
согласия Ассамблеи народа Казахстана ЗКО. О мно-
госторонней работе, проводимой в рамках реализации 
отдельных инициатив в ЗКГУ имени М. Утемисова 
рассказал ректор вуза, кандидат биологических наук, 
ассоциированный профессор Н.Х. Сергалиев.

 Елордасы Астана қаласында өткен «Тілдарын» 
республикалық олимпиадасында филология факультеті 
«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 3-курс студенті 
Даулетова Мөлдір І-орын иегері атанды.

 В Уральске завершился областной конкурс самоде-
ятельных композиторов, посвященный 20-летию Астаны, 
в котором приняли участие более 20 композиторов, на-
писавших музыку к стихам известных поэтов о столице 
нашей Родины. Обладателем второго места и денежной 
премии стал ассоциированный профессор кафедры му-
зыкального образования и вокала факультета культуры 
и искусства ЗКГУ Куаныш Кисметов.

 В рамках областной благотворительной акции «Дни 
милосердия» семью ветерана Великой Отечественной 
войны и ЗКГУ, доцента П.Р. Букаткина посетила деле-
гация воинской части г. Уральска. Ветеран рассказал 
продолжателям лучших армейских традиций о своем 
боевом пути, работе над книгами о Сталинградской 
битве. Также в мероприятиях «Дня пожилого человека» 
руководство университета и профком оказано адресную 
помощь ветеранам университета.

 Күй  қағаны  Құрманғазының  200 жылдық 
мерейтойына орай Алматы қаласындағы Құрманғазы 
атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық халық 
аспаптар оркестрінің жаңа ғимаратында оркестр 
директоры Нұрғиса Дəуешовтың ұйымдастыруымен 
Батыс  өң ір іне  танымал  фото -суретші  Рафхат 
Халеловтың «Күй мен күйші» атты фото көрмесі өтті. 
Көрмеге қатысушылар арасында Асанəлі Əшімов, 
Нұрғиса Тілендиев, Айгүл Үлкенбаева сынды мəдениет 
жəне өнер қайраткерлерімен қоса, мəдениет жəне спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы да болды. Келген 
көрермендер өнер туындыларын жоғары бағалап, 
авторға шығармашылық табыс тіледі.

 В музее ЗКГУ состоялась встреча с кандидатом 
искусствоведения, доцентом факультета культуры и ис-
кусства Галиной Герасимовной Гурьевой, недавно отме-
тившей свой юбилей. Ведущие рассказали об основных 
вехах научной и педагогической деятельности юбиляра, 
также известной как талантливый прозаик и журналист, 
автор тепло принятых читателями книг «Время и люди», 
«Летит столетье над Уралом», «Иногородцы».

 Атырау қаласында өткен Мұрат Мөңкеұлының 175 
толуына орай өткен халықаралық айтысқа Оралдан қаты-
насқан үш ақын да, Ж.Мусина, Т.Мықи, Б.Ширмединұлы 
жартылай финалға өтіп, жиырма ақын бақ сынаған екі 
күндік жыр сайысында Жансая Мусина Бас жүлдені жеңіп 
алды. Жүлде қоры 2 000 000 тг. Ақынымызды кезекті 
жеңісімен құттықтай отырып, шығармашылық шабыт пен 
толағай табыс тілейміз!

11 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың осы жылдың 5 қазанында жариялаған жолдауына байланысты 
«ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ƏЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» 
тақырыбындағы дөңгелек үстел өтті. 

Жолдау жете түсіндірілді

Ұйымдастырушы  кітапханашылар ұжымы еркін 
форматта өткізуді жөн санаған. Жиын барысында елбасы 
жолдауының алты бағыты талданып, студенттерге 
түсіндірілді. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мем-
лекеттік университеті «Қазақстан халқы Ассамблеясы» 
кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кан-
дидаты Шайхиев Тұрар Төлегенұлы қонақ болып келіп, 
жолдаудың басты бағыт-бағдарын, міндеттері туралы сөз 
қозғады. Студенттермен сұрақ-жауап алмасып, жаһандану 
кезеңіндегі қазақ жастарының білім деңгейі мен қарым-қа-
білеттерін талқылады. Шағын жəне орта бизнеске байла-
нысты ақыл-кеңесін айтты.  Шайхиев Тұрар Төлегенұлы: 
«Елбасының халыққа жасаған үндеуінің негізгі міндеті 
– əлеуметтік экономикалық мəселелерді көтеру.Алдағы 
жыл – жастар жылы. Қадірменді студенттер, сіздердің 
басты міндеттеріңіз шетелдегі жастармен бəсекеге түсе 
алатын интеллектуалды қабілеттілікті арттыру» деп өз 
сөзін аяқтады.

Келесі сөз кезегі магистр Жалекенова Гүлбарам 
Тлеккабуловнаға берілді: «Бұл жолдаудың негізгі 
көзі – адам капиталы.  Осы жылғы жолдаудың басты 
ерекшелігі педагог статусын құруға деген талпыныс. 
Біздің университетімізде болашақ мұғалімдер білім 
алады. Бұл студенттер үшін үлкен қуаныш. Жаңа 
Қазақстанның əкімдері де, басшылары да, кəсіпкерлері де 
сіздер! Елбасының жастарға арнаған əрбір сөзі сіздердің 
кредоларыңызға айналуға тиіс»-деді. 

Студенттер арасынан суырылып шығып пікір білдірген 
Серік Бақытжан осыған дейінгі Елбасы жолдауларының 
жемісті нəтижелерін алға тартып, жастарға берілген 
мүмкіндікті жіберіп алмай, тиімді пайдалануды, бірлесіп 
жұмыстар атқаруды ұсынды. Филология факультетінің 
3-курс студенті Шурина үміттің пікірінше: « бұл жолғы 
жолдау – нағыз мотивация. Тек қана ерік-жігерімізді жинап, 
қарым-қабілетімізді ел мүддесі үшін жұмсау керек» - деді. 
Жиын соңы естелік суретке түсумен аяқталды. 

ÆÀÑÒÀÐÄÛ æіãåðëåíäіðãåí æîëäàó
17 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  Қазақстан 

Республикасының Қоғамдық даму министрлігінің Жастар жəне отбасы комитеті төрағасының уақытша міндетін 
атқарушы Оралов Асхат Разықұлымен Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың осы жылдың 5 қазанында 
Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты жолдауын студенттерге түсіндіруге, насихаттауға жəне талдауға арналған жиын өтті. 

Жиын барысында жолдаудың негізгі мақсат-міндеттері 
түсіндіріліп, алдағы «Жастар жылында» жүргізілетін 
жұмыстарға түрлі ұсыныстар айтылды. Көкейдегі 
сұрақтарын қойған студенттерге қонымды жауап 
қайтарылды. Əрбір ұсыныс, тілек көпшілік тарапынан 
қолдау тапты. Өр рухты Махамбет ұрпақтары ел болашағы 
үшін жасалар əр істі қолдайтындықтарын жеткізді. «Біз 
Елбасымен біргеміз!» деген жалынды сөздер «Елім» деп 
соққан жүректерді қуантты. Университетіміздің тəрбие 
ісі жəне əлеуметтік мəселелер жөніндегі проректоры 

Даришева Түймеш Малбағарқызы студенттердің алға 
ұмтылуы үшін алдымен оларға жағдай жасау мəселесін 
алға тартты. Алдағы «жастар жылында» жаңа көпқабатты 
студенттер үйін, жаттығу залдарын, спорт кешендерін, 
жаңа атаулы шəкіртақы енгізу, оқу гранттарын арттыру, 
белсенді жастарды көтеру  сынды ұсыныстарын айтты. 
Жастар жиыннан жігерленді, болашаққа бағдарлы бағыт 
қойды.

Айзада ДЮСЕНОВА
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«Көңілдің архивінде қалсын өлең»«Көңілдің архивінде қалсын өлең»

...Ұрпақтың дарын бəрі,
Шырқалар жалынды əні.
Қашан да бар болады,
Нарынның нар ұлдары!

Қазан айының 16-жұлдызында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, Төлеген Айбергенов атындағы 
сыйлықтың иегері, көрнекті ақын, қарымды журналист, 
университетіміздің түлегі Ғайсағали Сейтақтың 60 
жылдығына жəне «Қасиет қонған қара жер» кітабының 
жарық көруіне арналған «Көңілдің архивінде қалсын 
өлең» атты тағылымды кеш өтті. 

Поэзия кешін сұлу сөздің сырын ұққан ақынның 
өлеңдерін оқумен бастады. Қадірлі қонақтар қатарынан 
алғашқы құттықтау сөз кезегі Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері (2012), «Алаш» Халықаралық əдеби 
сыйлығының иегері, Батыс Қазақстан облысының құрметті 
азаматы, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің қауымдастырылған про-
фессоры Ақұштап Бақтыгерееваға берілді. Адуынды 
ақын студенттерді жаңа оқу жылымен құттықтап, жас 
филологтарға ақыл-кеңестерін айтты. «Өлең – саудаға 
салынбайтын өнер» екендігін айтып, туған күн иесіне 
шынайы жүректен ықылас, тілегін білдірді. Кеш барысында 
ақынның шығармаларына əдеби талдау жасап, 2-курс 
магистранты Гүлжанат Амангелді баяндама жасады. Сөз 
алған Ғайсағали Самиғоллаұлының  ұстазы Меруерт 
Жолдықайырова ақынның студенттік кезінде өте зерек, 
қарапайым, əрі сабырлы болғандығын есіне алды.
Сонымен қатар əрбір шəкірттері үшін əрдайым қуанып 
отыратындығын да айтты. «Ғайсағали, мен үшін əлем 
əдебиетіндегі ақындармен қатар тұратын дарын иесі» 
- деп, сөзін аяқтады. Тарих ғылымдарының кандидаты 
Жақсығалиев Жаңабек Жаңабайұлы  Ғайсағали ақынның 
1978 жылдан бергі шығармашылығын, осыған дейін 
жарық көрген «Маңдай», «Айарудың алқасы», «Нарынның 
нар ұлдары», «Тек пен тамыр», «Аман бол атамекенім», 
«Қасиет қонған қара жер» кітаптарына шолу жасап, 
филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мүтиев 

шаңырақта» бірге оқыған группаласы Қуаныш Таубаев 
айтты:

«Біз, Ғайсағали екеуміз, бірге оқыдық. Мен топтың 
старостасы болдым. Себебі бəрінен үлкен едім. 
Ғайсағалиден бақандай 6 жас үлкен болдым. Бұларға 
бірінші үйреткенім ерте тұру болды. Ал, екіншісі – еден жуу. 
Мен əскерден келген ересек болғандықтан, бəрі сыйлайтын. 
Ғайсағали үнемі осындай сабырлы, мейірімді, өте талапты 
болды. Оның Батыс өңіріне танымал ақын екендігін айтып, 
үнемі мақтанып жүремін. Мен мақтаныш ететін екі адам 
бар: бірі – кластасым, Бірғаным Əйтімова болса, екіншісі 
– группаласым Ғайсағали Сейтақ. Сіздерге кезіктірген 
Аллаға шүкір айтамын! Өсе бер, таныла бер, жазарың көп 
болсын, досым!

Кештің көркін филология факультетінің серілері 
қыздырды. Ғайсағали Сейтақтың «Орал», «Нарын», 
«Сарытау», «Алтын орда», т.б. өлеңдерін мəнерлеп оқыды. 
Кеште Ғайсағали Самиғоллаұлының сөзіне жазылған 
əндер орындалып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. 
Осы кеште «Ақынға арнау» өлеңдерін оқыған Қалижан 
Еркеназ бен Аманжол Əнуарға Ғайсағали Сейтаққа 
Ақұштап Бақтыгереева сыйлаған қаламды алу бақыты 
бұйырды. Ақын өлеңдерінің таңдаулыларын өзі оқып, кешті 
аяқтады. Талантты университет түлегіне зор денсаулық, 
шығармашылық шабыт пен толағай  табыстар тілейміз!

Айзада ДЮСЕНОВА

Зейнолла Жақсылықұлының Ғайсағали Сейтақаққа 
қатысты айтқан «Тектілік феноменін» əңгіме қылды. Ғалым 
Жаңабек Жаңабайұлы Ғайсағали Самиғоллаұлының 
«Ақындар галереясындағы ақындардың алдыңғыларына  
кішіпейіл іні, соңғыларына сыйлы аға» екендігін  сөз етті. 
«Алпыстың тал түс» екендігін еске салып, ақын ағамызға 
ғұмырлы болуды тіледі. Əрі қарай студенттер көкейде 
жүрген сұрақтарына  жауап алмасты:

Саламатсызба, Ғайсағали ағай! Сізге қояр сұрағым, 
сіздің əдебиетке келуіңізге кім ықпал етті?

Кішкене күнімнен əдебиетке құмар болып өстім. Біраз 
ақын-жазушыларға еліктедім де. Дегенмен, маған зор 

ықпалын тигізген ұстазым – Жанғали Набиуллин.
Ақын аға! Сөмкеңізге үнемі салып жүретін кітабыңыз 

бар ма? Жалпы, күнделік жазасыз ба?
(Күліп...) Негізі сөре-сөре кітапты үй төрінде оқимын ғой, 

бірақ, сөмкеме салып жүре алмаймын. Күнделікті бұрын 
жазатынмын, қазір қол тимей ме, əйтеуір, жазбай кеттім.

Ғайсағали Самиғоллаұлы! Университетімізге қош 
келдіңіз! Сізге қояр сұрағым артыңыздан ілескен, 
өзіңіз баулыған шəкірттеріңіз бар ма?

Осыдан бірнеше жыл бұрын С.Сейфуллин атындағы 
дарынды балаларға арналған мектепте қызмет атқардым. 
Сол жерден бері келе жатқан шəкірттерім Бауыржан 
Халиолла, Талант Арынғали, жол көрсетіп келе жатқан 
ізбасар ақындар Жансая Мусина қарындасым, Талғат 
Мықи деген ақындар. 

Əрбір адам оқуға тиіс басты 3 кітапты атасаңыз?
Жақсы кітап көп. Жалпы кітапты емес авторларды 

айтар болсам, Абай, Қадыр Мырза Əли, Сағи Жиенбаев, 
Ғұмар Қараш дер едім.

Ғайсағали аға, туған күніңізбен, тұсау кесер 
кітабыңызбен құттықтаймын! Əр ақынның басты 
кітабы болады. Жаңа кітабыңыз бас кітапқа айнала ма?

Ол жағы оқырманға байланысты. Егер солай болып 
жатса, бақыттымын.

Ал, құрдас, қош келдің! Мен Ғайсағалидың студенттік 
шағының куəгерімін. Сол кезде өзіңе қарамай кеткен 
арулар болды ма?- деп сұрады ұстаз Ақзия Əділқызы.

(Аздаған кідіріспен, күлді де...) қазақта мал мен баланың 
санын айтпайды, оны да айтпай-ақ қояйын.

Ақын аға, сынды қалай қабылдайсыз?
Жақсы. Егер дұрыс айтылған сын болса...
Кейінгі ақындарға айтар ақылыңыз.
Аз жазсаң да, мəз жаз.

Осылайша барлық сұраққа шынайы жауап берген 
Ғайсағали Сейтақ туралы келесі пікірді досы, осы «қара 

25 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында əдіскер ғалым, 
əдебиет зерттеушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 
Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің 90 жылдық мерейтойына ар-
налған «Профессор Қ.Ж.Мырзағалиевтің педагогикалық мұрасы жəне за-
манауи білім беру жүйесі (қазақ тілі мен əдебиетін оқытудың жаңартылған 
мазмұны)» тақырыбындағы дəстүрлі VII облыстық оқу-əдістемелік семинар 
өтті. 

ƏДЕБИЕТТІ ОҚЫТУƏДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ –  – 
оқушыны ойлауға үйрету оқушыны ойлауға үйрету 

Бұл семинарға БҚМУ филология факультеті Қазақ филологиясы кафедрасының 
профессор-оқытушылар құрамы, Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасына жəне 
Орал қалалық білім беру бөліміне қарасты мектептердің филолог-педагог ұстаздары, 
профессор Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің ұрпақтары, ағайын-туғандары, 
Қазақ филологиясы кафедрасының магистранттары мен студенттері қатысты. 
Семинар модераторы – қазақ филологиясы кафедрасының доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Ниязғалиева Ақзия Əділқызы болды. Бағдарлама бойынша 
сөз алып, баяндама қорғағандар: Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы, Тұрғаналиева 
Ганмиркүн Ганмирханқызы, Габдуллина Зəмзəмгүл Дайынқызы, Абдолова Гүлжайна 
Каримоллаевна, Бердигалиева Раухан Жылқыбайқызы, Казиева Гүлшат Урынбаевна. 
Баяндамашылар ғалым еңбектеріне талдау жасап, бүгінгі күні оқыту мен оқудағы 
жаңа əдіс-тəсілдерді атап өтті. Жиын соңында Қ.Ж.Мырзағалиевтің  ағайын-туыстары, 
достары əдіскер ғалым туралы естелік əңгімелерін айтты. Осы семинар арқылы болашақ 
ұстаздар өмірлік нəр, қызметке қажетті ақыл-кеңес алды деген ойдамын.

Айзада ДЮСЕНОВА

 СТУДЕНТ,      бағыңды сына! 
23 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің  акт залында «KAZKON» кондитерлік фабрикасы-
ның ұйымдастырды. Басқосуда фабриканың бас директоры Марат 
Қаженов сөз алып, кəсіпорынның аталған оқу орынының студенттері 
арасында «Жетістікке жетудің алгоритмі» атты байқау жариялаған-
дығын айтты: 

-Бұл байқауды ұйымдастырудағы басты мақсатымыз оқушылар мен студент жастар 
арасында кітап оқуды кеңінен насихаттау болып табылады. Əсіресе, жоғарғы оқу 
орындарында білім алып жатқан жастар тек бір ғана бағытта, өз мамандығын игеріп 
қана қоймай, жан-жақты білімді маман етіп дайындау заман талабы болып отыр. 

Əлеуметтік жауапкершілік аясында ұйымдастырған бұл байқау шарты бойынша 
студент электронды нұсқадағы біз ұсынған 30 кітаптың ішінен өзі қалаған 3 кітапты 
оқып шығып, өз ойын эссе арқылы жеткізу керек. Келер жылдың ақпан айына 
дейін жинақталған эсселер арнайы құрылған комиссияға ұсынылады. Ең үздік деп 
танылған шығарма авторларына «KAZKON» кондитерлік фабрикасының арнайы 
жүлделері бар. Бірінші орын иеленген студентке 300 мың, екінші орынға 100 мың, 
үшінші орынға ие болған екі шығарма авторларына 50 мыңнан ақшалай сыйлық 
берілетін болады. Сонымен қатар, бұл байқау Жəңгір хан атындағы БҚАТУ-да да 
өткізіліп жатыр, - дейді фабрика директоры, қалалық мəслихаттың депутаты Марат 
Жайлаубайұлы.

Студент жастарға ұсынылған отыз кітаптың басым бөлігі – шетелдік авторлардың 
еңбектері. Аталған кітаптарды оқу үшін contest.kazkon.kz сілтемесін таңдап, қалаған 
автордың  шығармасына «QR» код арқылы кіруге болады.
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ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИЯЗЫЧИЯ – 
необходимое условие современного мира
Полиязычие – это овладение обучающимися тремя языками. В настоящее время языковая ситуация в 

нашей стране позволяет нам говорить о триединстве языков: казахский язык – государственный язык, язык 
культуры казахского народа, его традиций и обычаев; русский язык – язык межнационального общения, как 
в Казахстане, так и в странах СНГ; английский язык – язык международного общения и успешной интеграции 
нашей страны в глобальную экономику.

Поликультурное  образование  в  Республике 
Казахстан на сегодняшний момент является одним из 
главных направлений в системе средне-специального 
и высшего образования. Именно образование является 
важнейшим этапом в процессе формирования и развития 
поликультурной личности, этапом, когда осознанно форми-
руются основные ценности и жизненные принципы. Именно 
полиязычие способно предоставить студенту благоприятную 
среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития 
гуманистических общечеловеческих качеств личности с воз-
можностью полной реализации его национально-культурных, 
этнических потребностей. Следует заметить, что в современ-
ных условиях образ жизни человека определенным образом 
унифицируется, стираются многие национальные различия, 
теряется связь человека со своими корнями, обесценивается 
нравственный опыт предыдущих поколений.  Поэтому перед 
преподавателем стоит важнейшая задача – использовать 
весь свой уникальный опыт и знания культурных традиций 
народов и этносов, общечеловеческих ценностей и миро-
вой культуры в создании благоприятной образовательной 
и воспитательной среды, способствующей формированию 
социально-активной личности.

Для решения этой задачи необходимо:
1. Способствовать формированию общегражданских 

ценностей личности, активной гражданской позиции, 
возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций.

2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости 
за свою Родину, учебное заведение.

3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной уста-
новки личности.

4. Развивать положительное отношение к культурным 
ценностям казахстанского общества на основе изучения 

мировой художественной литературы.
5. Формировать представление о здоровом образе жизни, 

привлекать к участию в культурно-спортивных мероприятиях.
Главной целью обучения студентов английскому 

языку  является  развитие поликультурной личности, 
способной  на  социальное  и  профессиональное 
самоопределение, знающей историю и традиции своего 
народа, владеющей несколькими языками, способной 
осуществлять коммуникативно-деятельностные операции 
на трех языках во всех ситуациях.

Английский язык является родным для более чем 400 000 
000 человек, живущих в 12 странах мира, к которым относят-
ся: США, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия и др. 
Более чем в 30 странах мира, таких, например, как Индия, 
Сингапур, Филиппины, Малайзия, Бирма. В Казахстане, 
например, английский язык изучают порядка 70 % учащихся 
и студентов средних и высших учебных заведений. 
Владение английским языком становится нормой для 
научно-технической интеллигенции большинства развитых 
стран. Он является основным средством общения при 
контактах иностранных туристов с обслуживающим 
персоналом на всех континентах. Полагают, что в 
настоящее время около 1 миллиарда людей, то есть 1/5 
населения нашей планеты, в той или иной степени владеют 
английским языком. Годы развития суверенного Казахстана 
показывают, что двуязычие и полиязычие в обществе не 
только не ущемляет права и достоинства казахского языка, 
но и создают все необходимые условия для его развития 
и прогресса.

И.М. ФРОЛОВ,
преподаватель кафедры иностранных

языков ЗКГУ им. М.Утемисова

Çà ñòðîêîé 
ПОСЛАНИЯ                                                     

Не секрет, что качество жизни любого государства 
определяется тем, как в нем заботятся о молодежи 
и людях старшего поколения. Лишь государства, в 
которых они имеют равный доступ ко всем достижениям 
человечества, могут считаться передовыми.

В принятом недавно Послании Президента РК 
народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни», как всегда на-
шли должное отражение вопросы повышения качества 
образования в стране. В течение ближайших пяти 
лет планируется довести расходы на образование, 
науку и здравоохранение из всех источников до 
10% ВВП с нынешних 7,4%. Разрабатываемый Закон 
«О статусе педагога» призван создать стимулы 
для повышения роли и социальной защищенности 
учителей. Безусловно, это показатель того, как  
меняется отношение в обществе к преподавательской 
профессии и каким значимым  становится труд учителя, 
что в итоге приведет к новому качеству педагогической 
деятельности и повышению ее престижа. Лидером 
страны предложено объявить следующий год годом 
молодежи, что несомненно повлияет на повышение 
общественной активности молодого поколения страны.

Вместе с тем, Президентом высказана спра-
ведливая критика имеющего место формализования 
учебного процесса, снижения интереса у поступающих к 
отечественным вузам. Устранение недостатков должно 
стать предметом главной заботы профессорско-
преподавательских коллективов вузов страны, поиска 
приоритетных направлений разработки продуктивной 
системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

 А. Б.ТЛЕСОВА,
доцент факультета истории, экономики и права, 

«Учитель года -2017»

Ел мүддесі үшін 
Елбасы жолдауын 
ҚОЛДАЙМЫЗ!
Биыл да Елбасы 

д ə с т ү р л і  т ү р д е 
қазақстандықтарға 
ө з і н і ң  к е з е к т і  
жолдауын ұсынды. 
Жəне біз – жастар, 
ə р қ а ш а н д а 
е л б а с ы ны ң  б ұ л 
бастамасын қолдауға 
міндеттіміз.Биылғы 
жылғы Жолдаудың 
ерекшелігі – халықтың 
əл  –  ау қ а тының 
ө с у і ,  т ұ р м ы с 
сапасын жақсарту, 
табысының артуына 
жағдай жасау. Бұған 
дейінгі Жолдаудағы 
б а с ы м д ы қ 
өндіріс болатын. Жолдауда Елбасы Н.Ə.Назарбаев 
алдымыздағы жылды жастар жылы деп атауы ел 
жастарына үлкен жауапкершілікті арттырады. Сол 
жастардың бірі ретінде жəне болашақ мемлекеттік 
қызметкер ретінде менде елімнің дамуына өз үлесімді 
қосуға тиіспін. Өз үлесімді əрине сапалы білім алумен 
ғана қосатыным белгілі. Елбасының Рухани жаңғыру 
бағдарламасында əр азаматтың бəсекеге қабілетті 
болуы тиіс деп көрсетуі білімді болуға меңзейді. Бұл 
жолда маған өзімнің оқып жатқан, ғасырға жуық тарихы 
бар М. Өтемісов  атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетін таңдауым  менің үлкен жетістігім деп 
білемін. Білім ордасы біздерді біліммен қатар, қоғамдық 
өмірде белсенді болуға дайындап, шыңдау үстінде. Оның 
нəтижесі ретінде қазіргі таңда Президент атындағы 
атаулышəкіртақы игері екенімді айтқым келеді.

Еліміздің көркеюі - ең алдымен халықтың тұрмыс 
сапасының жақсаруынан көрініс табады. Біз жастар, 
Қазақстанның болашағы жарқын болуы үшін, елбасының 
сенімін ақтау үшін қолымыздан келгенше еңбек етуге 
дайынбыз.

Орынгүл ИДЕЯТОВА,
Тарих, экономика жəне құқық факультеті, Мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару мамандығының 3 курс студенті

Æàðқûí áàñòàìàëàð æàëғàñàäû
Мемлекет басшысының «Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: Табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

Жолдауының басым бағыттарын ел ішінде жете түсіндіруге 24 қазан күні М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мелекеттік университетінде Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің депутаттарымен 
жиын өтті. 

Олардың қатарында Құрмашева Айзада Амангелдіқызы – 
экономикалық реформа жəне өңірлік даму комитетінің мүшесі, 
Нұрманбетова Жəмилə Нүсіпжанқызы – Əлеуметтік-мəдени 
даму комитетінің мүшесі, Бычкова Светлана Федоровна – 
Заңнама жəне сот-құқықтық комитетінің хатшысы, Нұркина 
Айгүл Қабдешқызы – Əлеуметтік-мəдени даму комитетінің 
мүшесі жəне оқу орнының ректоры Нұрлан Хабиболлаұлы 
Серғалиев пен бір топ қызметкерлер болды. Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың Жолдауда қарастырған мəселелеріне 
тоқталып, негізгі назарды білім жəне ғылым саласына аударды. 
Педагог статусын тек қана мектеп мұғалімдеріне емес, жоғарғы 
білім беру ұйымдарындағы ұстаздарға да арнайы қаралуын 
сөз етті. Биылғы жылдан бастап қарқынды даму алған 7-20-25 

бағдарламасы бойынша университет қаражатынан студенттер 
үйін салу туралы ұсынысты бірінші болып Н.Х.Серғалиев 
айтты. Ғылымға қаржыландыру, бакалавриатқа ғана емес, 
магистратура мен докторантураға бөлінетін гранттар санын 
көтеруді ұсынды. Сонымен қатар білім гранттарының 
шағын түрін ұсыну сөз болды. Жоғарғы оқу орындарын 
автономияландырған жағдайдағы күтілетін нəтижелер 
талқыланды. Университеттің профессор-оқытушылар құрамы 
жəне қызметкерлері көкейде жүрген сауалдарына жауап 
тауып, көңілдегі өтініштерін айтып қалды. Елбасы Жолдауын 
Қазақстан халқымен бірге Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті де жүзеге асыруға ат салысады. 

Айзада ДЮСЕНОВАТӨРТІНШІ ИНДУСТРИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ
Қазақстан Президентті Н.Ə.Назарбаев «Болашаққа 

бағдар:рухани жаңғыру» атты мақаласында «Біз мақсатымыз 
айқын бағытымыз белгілі, ол – əлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу» деген еді. Айқындалған мақсатымыз 
бен бəсекеге қабілеттілікті негізге ала отырып «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 оқулық» жобасын 
ұсынды. Оның барлық бағыттары бойынша əлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты əртүрлі тілдерден қазақ тіліне 
аударып, жастардың білім алу мүмкіндігіне, прагматизм мен 
бəсекелестікке қабілет сияқты жаңғырудың басты күшіне 
айналудың негізін қалап отыр. Қоғамдық жəне гуманитарлық 
ғылымдар бойынша 100 жаңа оқулық жобасы аясында биыл 
17 кітап түпнұқадан аударылды.

Тізімге еңген аталмыш кітаптардың ішінде қазіргі қоғамның 
алдынғы міндеттердің қатарында тұрған ең маңызды 
көкейкесті мəселесі – технологиялық революцияның негізін 
сипаттайтын Клаус Швабтың «Төртінші индустриялық 
револяция» атты оқулығы. Бұл кітаптың мазмұны «бұл жолы 
бəрі басқадай болады» деген көнеден келе жатқан тəмсілді 
шыңдыққа айналдыратын, «технологиялар мен цифрлық 
қайта құрулар маңайындағысының барлығын түбегейлі 
өзгерте алады» деген түйінді ойдан бастау алады. Кітап 
жақын болашақта барлық саладағы түбейгелі өзгерістердің 
бір -бір толассыз толықтарып жатқан технологиялық 
жаңалықтар легі келер ұрпақтың өмірін қалай өзгеретіне 
егжей тегжей анықтама бере отырып, жаһандық дамуға 
əкелетін өзгерістерге ғылыми тұрғыдан сипатта береді. 
Мəселен оның негізгі бағыттары:имплаттық технология, 
цифрлы көру жаңы интерфейс ретінде, смарт интернет, 
жаппай компьютерлендіру, қалтаңыздағы суперкомпьютер, 

ортақ ақпарат қоймасы(storage), интернетті бұйымдар жəне 
бұйымдар интернеті, желіге қосылған үй, ақылды қалалар, 
шешім қабылдауға қажетті ауқымды мəліметтер (BIG DATE), 
автономды көліктер, жасанды интеллект жəне шешім қа-
былдау, роботехника мен сервистер, Bitcoin жəне blockchain, 
3D басып шығару жəне өндіріс, 3D басып шығару жəне 
денсаулық сақтау, жобаланған тіршілік иелері (designer being), 
нейротехникалар.

Жоғарыда айтылған инновациялық технологиялардың 
дамуының басты бағытының негізі ретінде экономика, 
бизнес, медицина, биология, элеуметтік психология үрдісінің 
жаңаша дамуының озық үлгілерінің дамуына əкелуде. Себебі 
имплантты технология адам денсаулығын жақсартуға 
арналған құрылғы, сонымен қатар тыныс алу жиілігі, жүрек 
соғысын, көңіл күй жағдайы, белсенділікті анықтайтын 
смарт интернет желісіне қосатын чиптер, адамның өмір 
сүру ұзақтығының кепілі ретінде денсаулықты қадағалай 
отырып, автоматты түрде тез анықтауға мүмкіндік береді. 
Бұндай иннивациялық даму қарқынының он ықпалы мен 
қатар теріс ықпалы робаттандыру үрдісінде қатар жүреді. 
Қазақстан осы кезекте табысқа қол жеткізу мақсатында ТМД 
елдер ішінде бірінші болып денсаулық сақтау эконимикалық 
даму үрдісінің қай саласын алып қарасақта жан-жақты 
ақпараттандыруға көшті. Жалпы алған төртінші индустриялық 
революцияның жаңалықтары Қазақстан үшін үлкен жол ашып, 
мемлекетіміздің жетілдіруіне одан əрі үлес қосатына анық.

Гүлсезім НАУРЫЗБАЕВА, 
Тарих, эконимика жəне құқық факультеті, 

«Тарих» мамандығының 3-курс студенті
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Ìîòèâàöèÿ äëÿ ìîëîäåæè 
1 октября прошла интеллектуальная площадка 

под названием «ӨРКЕНИЕТ: JAIYK SMART IDEAS 
CLUB», основанная на принципах и ценностях про-
граммы «Рухани жаңғыру». Главной же целью ме-
роприятия было выявление активной, креативной 
и думающей молодежи, которая сможет рассказать 
о своих идеях и достижениях. 

В качестве спикеров встречи были приглашены 
известные личности Казахстана, которые поделились 
своими личными историями из жизни, дали дельные со-
веты... Организатором  мероприятия  выступил медиаме-
неджер, продюсер, президент благотворительного фонда 
«Қайыр», Посол международной организации «Global gift 
gala foundation», наш земляк Алпамыс Шаримов, он при-
звал молодежь больше мечтать, ведь именно благодаря 
этому можно достичь успеха. Гостем мероприятия была 
певица, Лауреат молодежной премии «Серпер», кава-
лер ордена «Құрмет» Тамара Асар, которая поделилась 
своим алгоритмом успеха, рассказала о преодолении 
проблем и путях саморазвития. О тайм-менеджменте 
рассказала телеведущая и журналист Динара Сатжан. 
Телеведущий, продюсер, телепродюсер и медиаме-
неджер Нурлан Коянбаев поделился секретами своей 
творческой «кухни».

В конце мероприятия с прекрасной песней высту-
пил Ернар Садирбаев, более известный под сцени-
ческим псевдонимом Амре, покоривший «Славянский 
базар-2018».

 Ïðîôèëàêòèêà 
        ïðàâîíàðóøåíèé
3 октября прошло собрание для студентов 1-4 

курсов c участием старшего инспектора местной 
полиции Бердибека Камысбайулы Тулеугалиева и 
проректора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Туймеш Малбагаровны Даришевой. На 
обсуждение были вынесены  вопросы профилактики 
правонарушений  в  обществе ,  повышения 
эффективности предупредительной работы, 
противодействия вовлечению несовершеннолетних 
и молодежи в совершение преступлений. 

Старший инспектор рассказал о принудительных 
мерах воспитательного воздействия, которые 
применяются в отношении несовершеннолетних за 
совершение административных правонарушений и 
мелкого хулиганства. Даны комментарии к статье 434 
«Мелкое хулиганство» Кодекса РК об административных 
правонарушениях. Участники встречи узнали, к чему 
могут привести нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание к физическим 
лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест 
общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс 
коммунальных отходов в неустановленных местах. 
Гость напомнил, что при повторных правонарушениях, 
совершенных в течение одного года, после наложения 
административного взыскания может быть наложен  
административный арест сроком до пятнадцати суток. 

Студенты были проинформированы о работе полиции 
и  участковых инспекторов.

Айша КЕМЕШОВА

«Ұлттық спорт – денсаулық кепілі»«Ұлттық спорт – денсаулық кепілі»
Денсаулық - тəн, рухани жəне əлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі ширықтыру, шынықтыру, 

сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды шыңдау денсаулыққа қызмет етеді десек 
қателеспейміз. Сондықтан да адам өмірінде дене тəрбиесінің алатын орны зор.

«Уральская осень Пушкина»
На филологическом факультете состоялся поэтический вечер «Уральская осень Пушкина», 

посвящённый трехдневному пребыванию выдающегося русского поэта А.С.Пушкина в Приуралье. 
Мероприятие подготовили студенты и магистранты 1 курса кафедры русской филологии под 
руководством кандидата филологических наук, доцента Умаровой Г.С. 

Программа была проникнута атмосферой тех памятных 
дней, столь дорогих для всех уральцев, и которая так искусно 
была создана студентами-первокурсниками. 

Александр Сергеевич пробыл в Уральске всего двое с 
половиной суток — с 21 по 23 сентября. Но они так много 
вместили в себя! Именно в наших краях великий классик 
собрал исторический материал, который позднее вылился 
в строчки романа «Капитанская дочка», хроникальные 
повествования «История Пугачева» и «Замечания о бунте», 
в записи старинных казачьих преданий и песен.  Наряду с 
вопросами, касавшимися сбора материалов о восстании, 
тонкий ценитель народного творчества знакомился с 
фольклором казахов. Из Приуралья поэт увез запись 
казахской поэтической легенды о Козы-Корпеш и Баян-слу. 

Следует отметить, что поэт хотел посетить Уральск еще 
раз, об этом гласит его подпись «До встречи в степях или 
над Уралом». Это свидетельство привязанности поэта к 
полюбившимся местам. 

Ребята, организаторы этого поэтического вечера, 
продемонстрировали мастерство не только в повествовании 
об уральских дорогах поэта, но также предложили 
окунуться в  волшебный мир поэзии и сказки А.С. Пушкина. 

В ходе мероприятия, ведущими которого были 
студенты Нургалиева Виктория и Мукашев 
Диас,  присутствующим посчастливилось 
вновь перелистать страницы его творчества, 
вспомнить произведения, связанные с самыми 
теплыми воспоминаниями детства каждого из 
нас. 

Проникновенные выступления ребят, которым 
удалось по-своему, сквозь призму собственного 
виденья, прочитать и объяснить поэтический 
мир Пушкина, позволили нам вслушаться 
в голоса наших современников.  Это отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила» (Сламихина Полина), стихотворения 
«Зимний вечер» (Жанаш Тогжан), «Осень» (Автаева Жанна), 
«Признание» (Мукашев Диас), «Смерть поэта» (Каржау 
Айдос), «Памятник» (Осинскова Екатерина), «Выздоровление» 
(Русланова Руфина).  В современном звучании, под аккорды 
гитары, было представлено стихотворение «Я помню чудное 
мгновенье» студентом Сарминым Алексеем. Артистические 
способности продемонстрировали студенты Сармин А., 
Сламихина П., Нуртазина А., Абдулова М., инсценировавшие 
«Сказку о рыбаке и рыбке». 

Данное мероприятие носило литературно-краеведческий 
характер, на котором были использованы ТСО: презента-
ция «Уральская осень Пушкина», видеоролик «Дорогами 
Пушкина», иллюстративный материал к сказке «О рыбаке 
и рыбке».

В завершение преподаватель Умарова Г.С. выразила 
благодарность всем участникам, подарившим массу 
положительных эмоций и впечатлений гостям вечера и 
высоко оценила современное понимание студентами 
творчества А.С. Пушкина.

Кафедра русской филологии

Дене тəрбиесі – қоғамдағы жалпы мəдениеттің бөлігі, 
адамның дене қабілеттерін дамыту мен денсаулығын 
нығайтуға бағытталған əлеуметтік қызметтің бір саласы. 
Жастардың жан-жақты дамуын дене тəрбиесінсіз елестету 
мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп – күн режиміне 
спортпен жүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы 
үшін табиғи факторларды тұрақты пайдаланатын, 
жұмысты белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын, 
жас адамды айтамыз. Бір сөзбен айтқанда, дене тəрбиесі 
- барлық тəрбие атаулының бір саласы. Оның түп қазығы - 
қозғалыс, қозғалыссыз тіршілік болмақ емес. Дене тəрбиесі 
жаттығуларын жүйеге түсіріп белгілі бір мақсатқа бағыттаса, 
оның берері көп. Атам қазақ бірінші байлық - денсаулық деген, 
ал сол денсаулықтың кепілі – спорт. Спорт сөзінің мағынасы 
кең. Дене тəрбиесі соның құрамдас бөлігі, дəлірек айтқанда 
бастапқы баспалдағы. Онымен тұрақты шұғылданған 
адамның денсаулығы мықты болмақ. Бұл сөз кезегінде жақсы 
оқуға, жемісті еңбек етуге деген ынта - жігерді арттырады.

Салауатты өмір салты дегеніміз - адамның тұрмыстағы 
күнделікті қалыптасқан дағдысы мен əдеті бойынша еңбек 
ету, бос уақытын дұрыс пайдалана білу, өзінің рухани жəне 
материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырып, саяси 
жəне қоғамдық өмірге белсене қатысуы. Салауатты өмір 
салтын қалыптастыруда дене тəрбиесінің маңызы зор. 
Оның маңызды міндеттерінің бірі оқушылардың салауатты 
өмірге деген ықылас жігерін қалыптастыру болып табылады. 
Оның маңыздылығы жыл сайын артып келеді. Жастарды 
болашақтың тірегі болатын, денсаулығы мықты азамат 
ретінде қалыптастыру керек.

Ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында  спортты 
мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бірнеше 
түрге бөлген. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде 
спорттың 33 түрінен жаттығу жасау керектігін айтқан.

Елбасымыз Н. Ə. Назарбаев өзінің “Қазақстан - 2030” 
стратегиялық бағдарламасында халықты салауатты өмір 
салтына ынталандыруды басым бағыттың бірі ретінде атап 
көрсетті. Сондай - ақ Президентіміздің қолдауымен 2003 жыл 
– денсаулық жылы болып жарияланған. Расында да, бүгінгі 
таңда еліміздің ақсақалдарынан кішкентай баласына дейін 
дене тəрбиесіне ерекше мəн беруде.

Қазақ халқының ұлт ойындарының өзіне тəн бір ерекшелігі 
сол – ол тек көңіл аулап, қызық қуып, уақыт өткізу үшін емес, 
белгілі бір білімділік, тəрбиелік мақсат көздейтінінде. Қазақ 
халқының ұлт ойындары негізінен үш саладан тұрады:

- Ойын - сауық ойындары
- Оймен келетін ойындар.
- Дене шынықтыру спорт ойындары.
Қазақтың ұлттық ойыны тоғыз құмалақ ойынын алатын 

болсақ, университеттегі студенттер арасында тоғыз 
құмалақ ойынына қызығушылық өте жоғарғы деңгейде деп 
айта аламыз. Тоғыз құмалақ спорты бойынша жастарымыз 
Қазақстан, Азия, Əлем чемпионаттарына қатысып, спорт 
шеберлігіне үміткер, спорт шебері, халықаралық  дəрежедегі 
спорт шебері нормаларын орындап жүрген жастарымыз 
бар. Жақын арада халықаралық дəрежедегі спорт шебері 
Сағынбаев Жарасқан əлем чемпионатына қатысуға жолдама 
алып келгенін мақтан етеміз.

Денсаулық - зор байлық. Сол себепті де қазақтың ұлттық 
ойындарын күнделікті өмірде, сабақ кезінде тек қана қызық 
үшін емес, тəрбиелік мəні бар өсиет ретінде қолдану арқылы 
біз салауатты өмір салтын ұстанамыз, сонымен қатар адам 
бойындағы ізгі қасиет парасаттылықты қалыптастырамыз. 
Қорыта айтқанда, өмір салты салауаттылықты ұстану 
барлығымыздың парызымыз.

Н.Қ.ИМАНГАЛИЕВ, С. БЕКПАЕВ,
Дене тəрбиесі кафедрасының оқытушылары

Спорт

Советы и наставления от успешных женщин ЗКОСоветы и наставления от успешных женщин ЗКО
В стенах нашего университета прошла встреча 

студенток с уважаемыми женщинами нашей области, 
которые преуспевают и в карьере, и в семье. Гостями 
данного мероприятия выступили председатель 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при  Президенте РК совместно с акиматом 
ЗКО Ш.Х.Курманалина, а также такие специально 
приглашенные опытные врачи, юристы и представители 
разных сфер деятельности как Г.М.Кулжанова , 
А.Ж.Жумагулова, Л.А.Гохгальтер, Ж.К.Хуспанова и др.

В ходе мероприятия были подняты острые вопросы 
сегодняшнего дня: разводы, увеличение числа оставленных 
детей, ранняя беременность, суициды, бытовое и социаль-
ное насилие, а также другие злободневные немаловажные 
проблемы. Цель встречи состояла в создании диалоговой 
площадки между девушками и успешными, деловыми 
женщинами Западно-Казахстанской области.

Шалкыма  Хайруллаевна  провела  беседу  со 
слушательницами на тему роли родителей и дочери в семье, 
как говорится в казахской пословице: «Əке - асқар тау, ана 
қайнар бұлақ, бала - жағасындағы құрақ». А бизнес-леди 

Жулдыз Казиевна поделилась своими пятью секретами 
настоящего счастья, что тщательно записали учащиеся:

- Первое правило состоит в том, что надо всегда спрашивать 
себя «Чего я хочу?». Следующее: экологичность. В-третьих, не 
забывайте, что неудача – это ключ к росту, развитию, не надо 
бояться провалов. Четвертое правило – всегда помнить, что 
«я - женщина». И последнее, как бы банально это не звучало: 
«Учиться, учиться и еще раз учиться!»

В завершение встречи гостям участницы задавали 
различного рода вопросы. Воодушевленные встречей, сту-
дентки высказали свои предложения и пожелания проводить 
такие мероприятия чаще.

На сегодняшний день очень важно, чтобы девушки были 
заинтересованы вопросами укрепления семейных цен-
ностей. Ведь основное предназначение женщины – стать 
хранительницей очага, любящей женой, достойной дочерью 
и будущей матерью. Весь этот процесс происходит через ду-
ховно-нравственное, семейное воспитание подрастающего 
поколения, что являлось главной задачей встречи, которая 
прошла успешно.

Айша КЕМЕШОВА
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Традиционно  люди, поступившие в учебные  заведения, студентами считаются после 
посвящения их в таковые.

Надолго запомнится первокурсникам факультетов культуры и искусства, истории, 
экономики и права, естественно-географического 11 октября 2018 года. В просторном  
актовом зале партии «Нур-Отан» состоялась акция посвящения их в студенты старейшего 
вуза Казахстана. О славных страницах его становления, этапах развития, о людях, соста-
вивших его историю студенты узнали задолго до начала мероприятия, ознакомившись с 
многочисленными экспонатами главного музея университета. Красочно украшенную сцену 
занял огромный экран с символами  всех шести факультетов. С приветствием к перво-
курсникам обратился ректор вуза, кандидат биологических наук, ассоциированный про-
фессор Н.Х. Сергалиев. Он отметил, что нынешним первокурсникам предстоит вступать в 
самостоятельную жизнь  в период всесторонней модернизации социально-экономической  
и общественной жизни страны, и это требует максимального усердия, пытливой учебы 
и полной самореализации молодых людей в стенах альмаматер, пожелал им отличной 
учебы и интересных студенческих буден в одном из красивейших городов Казахстана.

Поздравления продолжили активисты студенческого самоуправления, стройотрядов-
ского движения и именные стипендиаты. Под звуки нестареющего студенческого гимна 
«Гаудеамус» студентам вручены символические студенческий билет и зачетная книжка, 
символический «Ключ к знаниям».

В большом сборном концерте приняли участие студенты старших курсов - лауреаты 
городских, областных и республиканских конкурсов, слушая которых первокурсники  по-
лучили представление о том, как в стенах университета можно развить свои творческие 
способности и стать как девчата из танцевального ансамбля ЗКГУ и ребята из команды  
КВН «Мурагер», участниками и лауреатами престижных конкурсов.На следующий день 

состоялось посвящение в студенты  на трех остальных факультетах.                 

Н. КУАНГАЛИЕВ

Новый отряд студентов

Қазіргі заман жаһандану 
үрдісінде дамуда. Уақыттың əр 
сағатында жаңа бір жаңалықтар 
ашылуда .  Дамушы  елдер 
дамыған елдер соңынан еруде. 
Бірақ, мемлекеттің жоғалтпау 
керек құндылығы бар, ол – 
ұлттық құндылықтары. Соның 
ішінде тілі, діні, əдет-ғұрпы, салт-
дəстүрі. Осыған байланысты 
елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
”Ру хани  Жаң ғыру ”  а т ты 
б а ғ д а р л а м а с ы  ж ү з е г е 

асырылуда. Ұлттық сананы қалыптастыру 
жолында тілдің атқарар рөлі өте маңызды. 
Жер бетіндегі адам баласына қатысты 
дүниенің негізгі кілті тіл болса, сол тіл 
арқылы адам мен адам, қоғам мен қоғам, 
қауымдастықтар мен өркениеттер танысып, 
ұғысады. Қазақстан тəуелсіздік алғалы 
ширек ғасырдың ішінде зор табыстарға 
жетті. Ана тілде сөйлеу арқылы санамыздың 
бір түкпірінде жатқан өткен тарихқа деген 
көзқарасымызды түзейміз, келешекке 
деген сеніміміз ұлғаяды.Осыған орай 
қыркүйек айында тарих, экономика жəне 
құқық факультеті, ”экономика жəне менед-
жмент” кафедрасының аға оқытушысы 
А.Б.Егзалиеваның ұйымдастыруымен, 
3 – 4-курс студенттерінің қатысуымен    
“Рухани жаңғырудың жолы – мемлекеттік 
тіл” тақырыбында танымдық кеш өткізілді. 
Кеш барысында рухани жаңғырудың 
бағыттары, жаңа ғасырдағы қазақтың 
келбеті, бітім-болмысы қандай болу керек, 

санамызды қалай таза, ашық қалпында 
ұстай аламыз, болашаққа бару  үшін бізге не 
керек, мемлекеттік тілдің келешектегі рөлі 
жəне алатын орны туралы мəселелер ортаға 
салынды. Сонымен қатар күй тартылып, 
көне əрі ұмытылып бара жатырған əдет-
ғұрып, салт-дəстүрлер жайлы сөз қозғалып, 
студенттер топтарға бөліну арқылы 
берілген түрлі тапсырмаларды орындады. 
Елбасының ешқандай тілге аударылмай 
терең мағынада өз ұлтына жолдаған 
“Рухани жаңғыру” атты бағдарламасына əр 
қазақ жанашырлықпен үлес қосуда, соның 
бір дəлелі жоғары оқу орындарындағы 
жүргізіліп жатырған бірізді шаралар. Біздің 
мемлекетіміз осындай қадаммен дамуға 
дайын. Жаһандану үрдісіндегі кез-келген 
өзгерісті қабылдай алатын еліміздің 
иммунитеті қалыптасуда деп айта аламын.

Алина ҚИБАТОЛЛАЕВА,
Тарих, экономика жəне құқық факультеті, 

Менеджмент мамандығының 
3 курс студенті

«Қазақтың болашағы – 
қазақ тілінде»
                            Н.А.Назарбаев

Тіл – мемлекеттің тұғырлы тірегі, 
халықтың рухани байлығы, өткені мен 
болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің 
қадір-қасиетін біле білген халқымыз оны 
ұлттың рухына, қазына байлығына балайды. 

қ ұ ра лды .  Бұл  ойында  Қ аза қ с тан 
Республикасының мемлекеттік тілінің 
қазіргі жағдайы баяндалып, тартысты 
ойын өрнегін көрсетті. Мемлекеттік тілдің 
бүгінгі деңгейі көрсетіліп, тіліміздің сапасын 
қазіргіден де жоғарғы биікке жеткізу үнделді. 
Студенттердің қарқыны өте жақсы, форматты 
толық үйреніп, сөйлеу шеберліктерін 
тиімді пайдаланды. Дебат ойындарының 

Себебі, тіл – халықтың жаны, сəні, тұтастай 
кескін-келбеті, ұлттық болмысы. Адамды 
мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дəстүрі. 
Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, 
ана тіліміз – қазақ тілі. Осы айбыны асқақ 
тіліміздің мерекесі, күздің алғашқы айының 
22-жұлдызы – біз үшін қуаныш, ал оны бір 
кісідей ат салыса тойлау бақыт іспеттес. «Тіл 
– тірегім, соғып тұрған жүрегім» атты көркем 
сөз оқу жəне дебат сайыстарының өткізілуі 
осы айтылғанымның дəлелі. Дебат ойынына 
екі топ қатынасып, соның бірі «Еркіндік» 
тобы «Бастауышта оқыту педагогикасы 
мен əдістемесі» мамандығының 1-курс 
студенттерінен құралған болса, екіншісі 
«Өрле» тобы «Мектепке дейінгі білім беру» 
мамандығының 1-курс студенттерінен 

нəтижесінде 1-орынды «Өрле» тобы, 
2-орынды «Еркіндік» тобы иеленді, жəне осы 
ойынның «ең үздік спикері» Кащиева Нұрсұлу 
марапатталды. Тіліміздің жанашырлары 
осылай өз пікірлерін ортаға салып, еліміздің 
дамуына өз үлестерін қосуда. Осы орайда,  
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Хасанова Іңкəр Өтебайқызына 
жəне педагогика факультетінің 1-курс 
студенттеріне алғысым шексіз. Болашақта 
бұл студенттер биік белестерден көрініп, 
елімізідің абыройын асқақтататынына 
сенімдімін! 

Зарина ДУМАНҚЫЗЫ,
Педагогика жəне психология мамандығының 

3 курс студенті

Тіл – ұлттық кодты 

сақтаушы құндылық
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ 
в архитектуре старого Уральска

Средь шумного бала…Средь шумного бала…
Вот и завершился IV Благотворительный Гранд Бал, прошедший под идеей Place of Mercy. 

Каждый год организаторы находили, чем удивить гостей. В этом году красную дорожку 
главного светского события Уральска украсили собой такие яркие звезды казахстанского 
шоу-бизнеса как Торегали Тореали, Тамара Асар, Нурлан Коянбаев, Нурболат Абдуллин, 
Гульнур Оразымбетова, Асылхан Толепов и Динара Сатжан. Однако, главной целью Бала 
было вовсе не роскошное торжество, а благотворительность.

Подготовка к четвертому по счету Благотворительному 
Гранд Балу началась за месяц до самого мероприятия. 
Первой главной задачей организатров было привлечь 
самую активную, самую лучшую часть молодежи на 
кастинг, который проходил по традиции в Казахском 
Драматическом театре 8 сентября.

- В этом году мы добавили новые танцы в программу. 
Помимо традиционных венского и казахского вальса, 
полонеза, появились кадриль и гавот. Хотелось бы 
подчеркнуть, что на кастинг мы приглашали не тех, кто 
умеет танцевать, а тех, кто хочет помогать людям. Нам 
важна личность участников, а не их танцевальные данные, 
- рассказала хореограф-балетмейстер проекта Карлыгаш 
Кадырбекова.

Дебютантами Бала стали самые разные представители 
молодежи: студенты, многодетные мамы, военные, врачи, 
спортсмены, сельская и рабочая молодежь, а также те, 
кто только начал поиски себя. Их всех объединила одна 
идея – творение блага для родной земли и народа. Они 
стали наглядным примером патриотизма и человечности 
для тысяч других таких же молодых людей. 

Бал проходил, основываясь на приницпах и ценностях 
программы «Рухани жаңғыру», в целях модернизации 
общественного сознания, при поддержке управления 
молодежной политики Западно-Казахстанской области.

- Я работаю в поликлинике №5 специалистом по 
формированию здорового образа жизни. Каждый день я 
помогаю людям разных возрастов. Моя профессия сама 
призвана именно помогать, потому тема благотвори-
тельности для меня близка, - поделился дебютант Асхат 
Байгудеев.

На протяжении целого месяца дебютанты не только 
репетировали танцы, но и участвовали в различных 
благотворительных акциях. На их счету уборка берегов 
Урала, посещение пожилых людей, помощь нуждающимся 
семьям. Также почетные гости Бала приняли участие в 
этих акциях, и посетили дома престарелых, детские дома 
и интернаты.

На одну из репетиций по традиции пришел особый 
гость. В этот раз им  стала актриса, певица и телеведущая 

– Гульнара Силбаева. Кроме того 
дебютантов ждала  мотивационная 
встреча с Алпамысом Шаримовым.

Итак, репетиции позади, наступил 
долгожданный  и волнительный 
момент.  1 октября ,  банкетный 
зал роскошного ресторана «Ак 
Сарай», который по всем параметрам соответствует 
торжественности самого события. Парни в смокингах, 
девушки в шикарных белых платьях, гости под стать 
дебютантам, яркие огни, красивая музыка… Атмосфера 
настоящей сказки, о которой мы мечтаем с самого детства. 

Каждый год в Уральске проходил персональный 
«звездопад», к нам слетались самые яркие звезды 
казахстанского шоу-бизнеса и гости мирового уровня. В 
разные годы сцену Дворца Бракосочетаний украшали: 
Димаш Кудайбергенов, Макпал Исабекова, Таукель 
Муслим, Ерке Есмахан, Ринат Гайсин и победитель 
Евровидения Эльдар Гасымов. В этот раз на зов 
орагнизаторов откликнулись: Нурлан Коянбаев, Торегали 
Тореали, Тамара Асар, Гульнур Оразымбетова и гостья из 
Европы - именитый дизанер Jasmin.

Вечер открылся как и положено с красной дорожки. 
В фанзоне у нового ресторана «Ак Сарай» за несколько 
часов начали собираться люди, которые хотели увидеть 
своих кумиров вживую. Помимо заявленных звезд, 
среди гостей Бала были и обладательницы титулов 
Мисс Уральск Вероника Залата и Айдана Каримова, а 
также чемпионка Азии по ММА Нуржамал Садыкова. Не 
обошли вниманием такое мероприятие и официальные 
лица: заместитель акима Западно-Казахстанской области 
Габидола Оспанкулов, руководитель управления моло-
дежной политики Аян Сакошев.

- Меня вдохновляет пример маленького города 
Витебска, который в разы меньше Уральска. Однако, бла-
годаря традиционному вокальному конкурсу «Славянский 
базар», он стал знаменит даже за пределами страны. Я 
хочу, чтобы Благотворительный Гранд Бал стал визитной 
карточкой Уральска, чтобы наш город ассоциировался 
с ним, - поделился в одногм из интервью автор проекта 

Алпамыс Шаримов.
Ведущими Бала стали неповторимые Динара Сатжан, 

Асылхан Толепов, для которого, к слову, это не первый бал, 
а также Сергей Жужа и Нурбигуль Егизова.

60 пар единым движением открыли Бал традиционным 
вальсом. Среди них была и особая пара – Абзал Адилов, 
который подарил свою почку девушке из Шымкента, с су-
пругой. В прошлом году такими символами человеческой 
добродеятели стали Марлен и Анель. 

Была и еще одна изюминка Бала. За три года гости 
привыкли видеть на вечере выступления детей, людей с 
ограниченными возможностями. В этот раз средь шумного 
бала вальсировали пожилые пары, который также, как и 
дебютанты, готовились к такому важному событию. 

Выступления звезд и танцы сменялись друг за другом, 
и вот пришел момент провозгласить Короля и Королеву 
Бала. Ими стали Нурбек Куатов и Ботагоз Жылкайдар.

- Я уже второй год являюсь участником танцевального 
ансамбля «Шах», благодаря чему и узнал о предстоящем 
Гранд Бале. Я сам из солнечного города Актау, в Уральск 
приехал учиться. Я очень благодарен судьбе, что попал 
в этот красивый город, который дал мне возможность 
стать не просто дебютантом такого масштабного Бала, 
но и получить титул Короля, - поделился новоиспеченный 
король Благотворительного Гранд Бала, студент 3-го курса 
экономического факультета КазИИТУ. 

На этом закончился IV Благотворительный Гранд Бал. 
Торжество окончено, но остались добрые дела – все 
собранные средства пошли на лечение и реабилитацию 
незрячей девушки из Шымкента - Гульхаи Жаушбаевой. 

Дана ДУЙСЕКЕНОВА, 
cтудент 3 курса по спец. ГМУ

В городе с великой историей, ранее именуемом 
Яицким городком, выступил с лекциями архитектор, 
скульптор, писатель и художник Рустам Вафеев. Данная 
лекция проходила в старейшем здании синематографа 
в кинотеатре имени Ю. Гагарина, что стало памятным 
событием  для всех присутствующих уральцев. Речь 
пошла о памятниках архитектуры города, которые на 
данное время утеряли свой первозданный вид под воз-
действием особенностей нынешнего градостроения и 
урбанистики.

Началом выстуления послужил памятник геральдики 
– герб Уральской области. По словам самого лектора, 
это своеобразный ключ, который открывает нам ворота 
в историческое будущее нашего края. Проникновенный 
рассказ охватил времена Ногайской орды,  ее исторические 
достояния: мечети (Белая мечеть, мечеть Караула 
Бабаджана, Ново -татарская слобода), жилые по -
стройки (дом Ванюшиных,  дом Каревых, дом Муртазы 
Губайдулина).

Историческим началом основной части доклада было 
упоминание про известного войскового архитектора 
И.А.Теца, который проектировал большинство известных 
зданий в старой части Уральска: Русско-киргизская 
школа (ныне Западно Казахстанский областной историко-
краеведческий музей), особняк архитектора И.А.Теца (вы-
ставочный зал), доходный дом купцов Ванюшиных, летнее 

помещение дома наказного атамана в войсковом саду, 
триумфальная арка ко дню юбилея Уральского казачьего 
войска. Изюминкой всех исследований Рустама Вафеева 
стали его невероятные наблюдения аналогов данных 
построек во всем мире.

Ознакомившись с данными историчекими памятниками 
можно четко увидеть, как под влиянием времени, 
государствнных проектов, урбанизации менялся сам вид  
города.

Исторический центр Уральска — это музей под 
открытым небом, — убеждён Рустам Вафеев. — С 1821 
года он стал отстраиваться по единому генеральному пла-
ну и к началу ХХ века в его центральной части сложился 
крупный градостроительный комплекс с храмами, мече-
тями, общественными и частными зданиями, бульварами 
и площадями. Только одна Большая Михайловская улица 

(ныне проспект Достык-Дружба) — это полтора километра 
сплошной исторической застройки, где представлены зда-
ния различных архитектурных стилей. В Казахстане про-
сто нет таких городов. В последующий советский период 
многое было разрушено, а сам Уральск стал заштатным 
областным городом. 

«Смотрите, как виртуозно работал Тец,- подчеркнул 
лектор,- черпайте этот опыт из глубин истории. Если 
вы хотите сохранить город вместе с ее историческими 
ценностями, важно опираться на свои традиции, 
качественно реконструировать, не копировать чужие 
варианты. Общественность должна корректировать, 
участвовать в обсуждении всех проектов.»

Руфина РУСЛАНОВА,
студента 1 курса
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Подводим первые итоги
В областной специализированной школе №8 для одаренных детей г.Уральска прошёл ряд мероприятий 

на казахском, русском, английском, языках в рамках Дня языков народа Казахстана. Проведены открытые 
уроки, интеллектуальные турниры, внеклассные мероприятия, торжественная линейка. Учащиеся исполняли 
песни на разных языках, подготовили танцы, выразительное чтение стихотворений, писали сочинения, 
обсуждали значение языка в жизни народа.  

Школа-вуз

Ученица 6 А класса Хожантаева Алина выступила с 
презентацией своей книги в помощь ученикам 5 классов 
«Сборник сочинений и не только…». В книгу вошли работы, 
выполненные на уроках русского языка в течение учебного 
года. Свою книгу Алина передала в дар в школьную 
библиотеку. 

«В своей книге я обращаюсь к пятиклассникам 
школ города, в этом году они перешли на обновлённое 
содержание образования. Программа русского языка, по 
которой вы будете учиться в этом году, научит  вас понимать 
тексты, извлекать из них нужную информацию, предоставит 
возможность говорить с одноклассниками на интересные 
темы, выражать свое мнение, развивать творческие 
способности, создавать собственные тексты. Поверь 
мне, учить русский язык станет довольно увлекательным 
занятием. Каждый раздел состоит из нескольких тем. 
Обычно дается какой-либо текст, который обсуждается 
всем классом. Для самостоятельного выполнения даются 
задания под заголовком «Пишем». В своей книге я 
предлагаю примерные варианты выполнения этих заданий. 
Поначалу они будут помогать и подсказывать вам, а затем 
вы уже сможете работать самостоятельно. Искренне 
надеюсь, что мой пример вдохновит и вас, мои дорогие 
друзья, на издание собственных книг!» 

Учитель русского языка и литературы Тасеменова 
Гульмира Сырымовна на уроке в 5 классе предлагает 
учащимся задание: «Напишите два коротких письма в 
официальной и неофициальной форме для Правительства 
и интернет-форума, в которых предложите свою идею для 
эффективного изучения казахского языка школьниками». 
Вариант из книги Алины:

1) Мы, учащиеся ОСШОД №8 города Уральска, для 
эффективного изучения казахского языка предлагаем 
ввести в образовательную программу просмотр фильмов 
на казахском языке и обсуждение их в классах, а также 
проведение интеллектуальных игр на казахском языке 
в школах. Это должно способствовать лучшему и более 
быстрому освоению казахского языка. 

2) Я считаю, что было бы неплохо на уроках казахского 
языка смотреть фильмы на государственном языке, испол-
нять песни. Думаю, что данные нововведения будут инте-
ресны не только учащимся, но и учителям. Так, проведенный 
в нашем классе интеллектуальный марафон на казахском 
языке доказал всем, что этот процесс может быть веселым и 

увлекательным, помогающим в освоении государственного 
языка. 

Книга Алины может быть хорошим стимулом для других 
учащихся. А вот её одноклассницу, ученицу 6 А класса 
Жусупкалиеву Жанель, беспокоит то,  что так редко можно 
увидеть молодых людей, подростков, учеников, читающих 
книги. В век информационных технологий это, безусловно, 
проблема современного общества. «Я всех призываю 
читать! Когда люди читают, пополняется их словарный 
запас, люди становятся умнее и грамотнее. В каждом 
доме должны быть книги. Вспомните, сколько книг было 
раньше в квартирах! Появилось свободное время, можно 
сесть и почитать, лишним чтение не будет никогда. Если вы 
думаете, что чтение - это скучное и неинтересное занятие, 
то вы ошибаетесь. Каждый человек может выбрать для 
себя определённый жанр, автора. Сегодня государство 
предпринимает всё для развития функциональной 
грамотности общества для того, чтобы молодёжь была 
конкурентоспособной, грамотной, активной. Мы - будущее 
страны! Мы должны повышать свой интеллект, быть 
эрудированными, креативными. Скажу словами известного 
писателя: «Люди перестают мыслить, когда перестают 
читать». Именно этому учат нас в школе».

Учебный процесс в школе продолжается. Уроки, 
мероприятия, линейки, родительские собрания - 
систематически подводятся итоги за определённый 
период. По словам директора школы Каржауовой 
Анаргуль Шалибековны: «Намечена огромная работа 
по повышению качества образования путем вовлечения 
всех участников образовательного процесса, внесения 
изменений через новые подходы, исследования урока, 
воспитание лидерства учеников и педагогов школы. 
Преобразования, проводимые в школе, невозможны без 
работы в сотрудничестве. Также намечены следующие 
задачи: расширять ученическое самоуправление, 
вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, 
содействовать непрерывному профессиональному раз-
витию педагогов. Это приоритетные направления в работе 
школы на предстоящий год».

Гульмира ТАСЕМЕНОВА, 
областная специализированная школа №8 

для одаренных детей г.Уральска

Люзья  Кадимовна  Даминова ,  окончив 
школу  в  селе  Александр -Гай ,  поступила в 
Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского на специальность «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы». 
Будучи молодым специалистом, она поехала в 
Узбекистан и проработала два года учителем рус-
ского языка в сельской школе. Именно в это время 
в ней зародился интерес к методике преподавания 
русского языка, как неродного. 

Ее энергии 
хватает на все!
В 1974 году ей поступило предложение  поработать  

в Тартуском  университете (Эстония). Однако она 
решила остановиться в уже знакомом ей Уральске, 
поближе к родным краям. Так началась ее препо-
давательская деятельность в тогда еще Уральском 
педагогическом университете имени А.С.Пушкина. 

В 1982 году она защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Обогащение русской речи учащихся 
казахской школы общественно-политической лексикой 
(на материале телепередач)». В 1983 году ей была 
присуждена ученая степень кандидата педагогических 
наук, а в 1990 – ученое звание доцента. 

Л.К.Даминова известна в школах города и области 
как опытный методист. Она активно привлекает к 
научной деятельности студентов, проводит профори-
ентационные работы среди учащихся города и об-
ласти, регулярно читает лекции на курсах в областном 
институте усовершенствования учителей. 

 Свободное от работы время она посвящает пу-
тешествиям. Это увлечение зародилось в ней еще в 
студенческие годы. Люзья Кадимовна путешествова-
ла не одна,  будучи старостой, она организовывала 
поездки для всей группы. С тех пор она объездила 
почти всю Европу и Азию, а также некоторые страны 
Северной Африки. 

По ее словам, она тщательно готовится к каждой 
поездке: прежде чем посетить какую-либо страну, 
Люзья Кадимовна подробно изучает культуру, быт, 
географию и местные достопримечательности. Такая 
подготовка помогает ей удачно посещать различные 
страны мира. 

Л.К.Даминова – уникальный человек! Не каждая 
женщина может совмещать и путешествия, и работу, 
и дом. А ее энергии хватает на все!

К.СУКПУСУНОВА, А.ДАУЛЕТБАЕВА, 
фил-42 

Ұстаз...Қандай қасиетті сөз! Адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, оның 
бірі – Ұстаз.

Ұстаздар мерекесі қарсаңында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жара-
тылыстану-география факультетінің биология мамандығының Б-11 топ студенттері факультет ұстаздар 
қауымына арнап шағын мерекелік ашық кураторлық сағатын ұйымдастырған болатынбыз. 

Ұстаз – ұлағатты тұлға
«Ұстаз – ұлағатты тұлға» атты мерекелік шарамыз 

өте жоғары деңгейде өтті деп есептейміз. Б-11 топ сту-
денттері өз өнерлерін ерекше ынтызарлықпен ортаға 
салды. Дəлірек айтсам, Тезекбаева Лиза, Масалимова 
Милана сынды тобымыздың көркем сөз оқу шеберлері 
«Ұстаз» туралы туындыларды ерекше ырғақта орын-
дап берді. Ал биші қыздарымыз болса мың бұралған 
əсем билерімен ұлағатты ұстаздарымызға ерекше 
əсер сыйлады. Тобымыздың студенті Төлепова Жанар 
өзінің ұстаздарға деген жүрекжарды лебізін жүрегінен 
шыққан өлең жолдарымен жеткізді. Топ студенттері 
«Ұстаз», «Ұстазым менің» атты əндерді хормен орын-
дап берді. Ал, тобымыздың күйшісі Ергенова Айдана 
«Балбырауын» күйін төгілткенде ұстаздарымыз ерекше 
күйге бөленді. Кешіміздің қонақтары – ардагер ұстаз, аға 
оқытушы Болатова Қанжан Беймұханқызы, доцент, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының кандитаты Г.Н.Кадисова, 
оқытушы магистрлер Ə.Д.Құрмекеш, Ж.Н.Уалихметова, 
М.Берлігужин, А.Оскина т.б сынды ұстаздарымыздың қа-
тысуымен ойындар да ойнатылды. Шара соңында, сүйікті 

кураторымыз б.ғ.к., доцент Гүлнар Əділгерейқызы барша 
ұстаздарды мерекесімен құттықтап, жүрек түкпірінен 
шыққан сөздерін жаудырды.

Қорытындылай келе, бұл кураторлық сағат арқылы 
ұстаз ұғымын одан əрі тереңірек ұғындық десем артық 
айтқандық болмас.

«Ұстаз жолы – ұлы жол» демекші, ұстаздарымы-
здың абыройлы істері бізді ұлылыққа, биік шыңға 
жетелейді. Сол себепті ұстаздарымызға мың тағзым. 
Ұстаздарымыздың шəкірт тəрбиелеу жолындағы ең-
бегі елене берсін деген ниетпен өз өлең жолдарымды 
арнаймын:

Ұстаздар – ғажабы  ғой ғаламаттың
Сарқылмас байлығы ғой адамзаттың.
Ұстаздарды ұлықтайық баршамыз,
Жайсаңдықтың иесі, жомарт, пəк тым!

Айшат РАШИДОВА,
Жаратылыстану-география факультетінің 1-курс студенті

Выбор профессии 
12 октября на базе университета учебным центром  

«Qalam» и центром довузовской подготовки была 
проведена встреча с учащимися 10-11 классов на 
тему «Выбор профессии: по любви или по расчету».  

В данном мероприятии участвовали свыше 200 
учащихся городских школ. Перед учениками школ 
выступили: руководитель центра довузовской подготовки 
Аманбаев А.С. и преподаватели вуза.

 Были представлены информационные материалы 
о вузе, учащиеся ознакомились с правилами приема, 
специальностями  вуза ,  с  условиями  обучения; 
преподаватели ответили на интересующие вопросы и 
пригласили старшеклассников на курсы «Воскресных 
школ»,  проводимых на факультетах. 
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Шамғали Сарыбаев – 
тіл әдістемесінің білгірі 

Елімізде қазақ тілін оқыту əдістемесінің алғашқы 
туындылары дара дарын Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінен 
бастау алары даусыз. Ал, осы ғылым саласының жаңа са-
тыға көтерілуінде, ғылыми негізінің қалануында Шамғали 
Сарыбаевтың орны айрықша. Ғалым бүгінгі таңда ғылымда 
белгілі замандас тілші, əдіскерлер Телжан Шонанов, Қажым 
Басымов, Сейіл Жиенбаев, Ғали Бегалиевтермен бірге тілтану 
ғылымының дамуында, өркендеп кемелденуінде өзіндік бір 
топ құрап, теория, əдістеме мəселесінің əр саласында қажетті 
еңбектерін жазған. Қазақ тілін қазақ мектептерінде оқыту, орыс 
тілді мектептерде оқыту əдістемесіне байланысты мақалалар 
жазып, оқу құралдарын, оқулықтарын шығарған. Осы ретте 
Шамғали Харесұлы Сарыбевтың əдістеме іліміне қатысты 
жазған еңбектерінің маңызы аса жоғары. Əдіскер ғалым оқыту 
əдістемесі ілімінің екі арнасында танылған. Ғалым өзінің еңбек 
жолын мектеп мұғалімі ретінде қазақ мектебінде де, орыс 
мектебінде де тілден сабақ бере жүріп, үнемі осы істі жетілдіру 

мен жақсартудың жолын шарқ ұрып ізденумен айналысқан. 
Ол қазақ тілін оқыту тəжірибесін, тілді оқытуды жақсарту 
мəселелері туралы тұжырымдарын, оқыту ісін жетілдіруге 
септесер түйіндерін мақала,оқу құралы, оқулықтар негізінде 
жариялап отырған. Ғалым осы арнадағы жанқиярлық еңбектері 
арқылы қазақ тілі мұғалімдерінің тəжірибелік тұрғыда толыса 
қалыптасуына көмектесіп қана қоймай, өзі де ғалым ретінде 
танылған. 

Шамғали Сарыбаев қазақ мектебінде қазақ тілін оқыту 
əдістемесі ілімінің ғылым ретінде əлі қалыптаспаған тұсында 
тынымсыз тер төкті. Бұл тұста қазақ мектебінің өзі жаңадан 
қалыптаса бастаған-ды. Қазақ тілін оқыту əдістемесінің  
мəселелері мақала деңгейінен аспаған тұста ғалым ғылыми 
ізденісін қарқынды бастап, осы ғылымның ірге тасын 
қалаушы дəрежесіне дейін көтерілген. Осы саладағы əдіскер-
ғалымның негізгі еңбегі – қазақ мектебінде қазақ тілін оқыту 
əдістемесіне сəйкесті жазылған «Қазақ тілі методикасының 
кейбір мəселелері» атты қос кітабы. Бұл еңбектің алғашқы 
кітабы 1956 жылы,  екіншісі кітабы 1959 жылы жарық көрген. 
Десек те,  Ш.Сарыбаевтың аталған еңбегі əдістеме ілімінің 
біраз дамыған кезінде жарық көрген, яғни, бұл саладағы 
ғылыми жаңалықтар бұл еңбекте негізінен қамтылған. 
Əдістемелікте қазақ тілі фонетикасынан бастап барлық сала 
қамтылып, мұнда əр тақырыптың əдістемелік жүйесі нақтылы 
жасалған.Еңбек мұғалімдерге тəжірибелік тұрғыда мол 
көмек берген, қазақ тілі мұғалімдерінің қолынан түспейтін, 
сабаққа даярлануда үнемі қолданыстағы нағыз жəрдемші 
əдістемелік көмекші құрал болған. Осы еңбек негізінде ғалым 
қазақ тілі мұғалімдерін дайындаған, студенттерге дəріс 
оқып, педагогикалық тəжірибеде қолданылуына жетекшілік 
жасаған. Бұл оқу құралдары 1956 жылы Д.Əлімжанов, 
Ы.Мамановтардың авторлығымен басылым көрген «Қазақ 
тілін оқыту методикасы» атты оқулыққа дейін бірден-бір оқу 
құралы болған. Демек, ғалым оқулықтары арқылы елімізде 
сандаған қазақ тілі мұғалімдері  даярланса, бұл ретте қазақ 
тілін оқытудың негізі қағидаларын, əдістер жүйесін, қысқасы, 
осы реттегі білімді Ш.Х.Сарыбаев əзірлеген оқулықтардан 
алған. Олай болса, қазақ тілі мамандарын тілді оқытуға 
үйреткен, жол сілтеген, тіл шеберлігіне баулыған, ғалым 
еңбектерінің маңыз-мəні орасан. Демек, Ш.Х.Сарыбаевтың 
қазақ тілін оқыту ісіне арналған еңбектері əдістеме ілімінің де 
ғылым ретінде қалыптасуына үлес қосқан, əдістану ілімінің 
теориялық, тəжірибелік тұрғыда толысуына бірден-бір сеп 
болған. Ш.Х.Сарыбаевты ғалым ретінде танылуында оның 
өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқытуға қатысты ғылыми 
еңбектерінің мəні зор. Ғалымның бұл саладағы еңбектері 
де баспа бетінде жариялаған мақалалардан бастау алды. 
Олардың бəрі қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытуды жақсарту, 
оның тиімді əдіс-тəсілдерін мұғалімдерге жеткізу, мұғалім 
тəжірибелерін тарату, өз ізденістері мен тəжірибелерінің 
негізінде жеткен табыстарымен бөлісу мақсатында болған. 

Ғалым-əдіскер бұл саладағы зерттеу жұмыстарын ертерек 
бастап, зерттеу қорытындыларын мұғалімдер қауымына 
мақалалары арқылы таныстырып отырған. Сол тұста өзге 
ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқытуға қатысты мұғалімдер 
басшылыққа алатындай əдістемелік құралдың жоқтығын 
жақсы білетін ғалым мақалаларға қоса салаға сəйкесті оқу 
құралын да даярлап ұсынған. Ол «Мектеп тəжірибелері» (Орыс 
мектебінде қазақ тілін оқыту методикасының мəселелері) 
деген атпен 1941 жылы баспадан шығады. Əдістемелік 
көмекші еңбек  мұғалімдердің қолынан түспейтін құралға 
айналады. Нəтижеде осы зерттеулерінің қорытындысы ретінде 
ғалым 1944 жылы кандидаттық  диссертация қорғайды. 
Осы тұрғыдан келгенде ғалым Ш.Х.Сарыбаевтың ғылыми 
зерттеулерінің шыңы – «Методика преподавания казахского 
языка в русской школе» атты диссертациялық еңбегі. Ендеше, 
Шамғали Сарыбаев – бұл салада ғылыми диссертация қорғап, 
педагогика ғылымдарының кандидаты дəрежесін алған 

алғашқы тұлға. Бұл – тілді оқыту əдістемесі бойынша қорғалған 
тұңғыш диссертация. Өз заманында бұл – ғылымдағы өте 
зор жетістік. Дау жоқ аталмыш зерттеу – қазақ тілін өзге 
ұлт өкілдеріне оқытуда мұғалімдерге терең ой салған, осы 
саладағы зерттеуші ғалымдарға үлгі болған, олардың ғылыми 
ізденістеріне негіз берген зерделеу туындысы. Күні бүгінге 
дейін аталмыш салада қорғалған диссертациялардың қайсысы 
болмасын бұл зерттеуді айналып өткен емес. Кейінгі тұстарда 
жазылып қорғалған диссертациялардың бəрінде де ғалым 
Шамғали Сарыбаевтың зерттеу еңбегі жоғары бағалануы көп 
тұстан хабар бергендей. 

Ізденімпаз ғалым өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту 
əдістемесінде тəжірибелік, теориялық тұрғыдан да ірі 
табыстарға қол жеткізе білді. Мəселен, ғалым - ұстаз оқытқан 
академик М.С.Сильченко, академияның корреспондент-мүшесі 
Н.С.Смирнова сынды ғалымдар қазақ əдебиетіне қатысты 
еңбектерді қазақ тілінде оқып түсінумен қоса, оны терең 
зерттеу дəрежесіне көтерілгені мəлім. Ал баспасөз бетінде 
жарияланған материалдарға жүгінсек, мұғалімдер қауымы, 
шəкірттер шоғыры Шамғали Харесұлы еңбектерін жоғары 
бағалағанын байқау қиын емес. Мəселен, Ə.Əдірахманов, 
Е.Ділмұхамедов сынды ғалымдар «Өрен ұстаз, таңдаулы 
методист» деген мақаласында Ш.Х.Сарыбаевтың 1926 жылы  
«Жаңа мектеп» журналының 7-8 - сандарында жарияланған 
«Тіл құралды оқытудағы тəжірибе» атты мақаласы мен 1932 
жылы Ташкентте тіл мұғалімдері үшін басылып шыққан 
«Жаздырып үйретудің əдістері» кітапшасындағы теориялық - 
əдістемелік тұжырымдарын қазақ тіл біліміндегі іргелі түйіндер 
сапына қосады. Сондай-ақ, ғалымның тіл білімі мəселесіне 
арналған мақалаларының бірсыпырасы ғылым саласының ең 
бір күрделі мəселелерін көтерген. Мысалы, «Грамматикалық 
мағына деген не?» мақаласы, немесе төрт етістік (отыр, тұр, 
жүр, жатыр) туралы пікірлері, бір жағынан, ғалымның сол 
кездегі білімділік дəрежесіне өлшем болса, екінші  жағынан, 
осындай қиын мəселелерде өз пікірін дəлелдей аларлық 
оның ғалымдығын да айқындайды. Бұған қоса ғалым қазақ 
жазуының қайта-қайта өзгеруі емленің қалыптасуына үлкен 
кедергі келтірген тұста бұрынғы төте жазу, 1930-1940 жылдар 
аралығындағы латын алфавиті, 1940 жылдан кейінгі орыс 
алфавитінің оқу ісін де, жазу ісін де қиындатып жібергеніне 
қатысты біраз мақалаларын емлені оқытуға арналған («Емле 
жүйелері», «“Еңбектің” əріптері  туралы», «“Еңбектің” жазуы 
туралы», «Түрліше жазылатын бір мəнді сөздер туралы», 
«Қазақ сөйлеміндегі үтірдің жазылатын орындары», «Ы», 
«І» - нің жазылуы туралы», «Қосылып жазылатын сөздер мен 
қосылмай жазылатын сөздер», «Қосылып жазылатын сөздердің 
екінші түрі»). Сондай-ақ ғалымның баспа бетін көрмеген 
жазбаларының тақырыптары да сан алуан  («Жазылуы қиын 
сөздердің емлесін үйрету», «Сөз ішінде бір-біріне тетелес, 
əрі дыбыстас екі дауыссыздың емлесін үйрету», «Біріккен 
сөздер», «Оқу кітаптарында орфографиялық темалар 

қалайша орналасуы керек жəне орфографиялық норма”, “ 
Қазіргі орфографиямыз бен əрпіміз”, “Жазудың маңызы”, “Сан 
есімді оқытуға байланысты мəселелер”). 

Бір ғажабы, Ш.Х.Сарыбаев “Қазақ тілі методикасының 
кейбір мəселелері” атты əдістемелік еңбегінде орта мектеп-
тегі қазақ тілінің əр сабағының оқытылу əдістемесінің жүйесін 
жасаған. Тіл мұғалімдері ғалымның осы еңбегі арқылы əр 
тақырыптағы сабақтарды қалай оқытуды үйренген. Осы 
еңбекте ғалым тілдегі əр тақырыпты қалай оқытудың үлгісін 
берген, онда қолданылатын əдіс-тəсілдерді, тілдегі əр тақы-
рыпты оқытқанда кездесетін қиыншылықтардан жеңіл өтудің 
жолдарын да, қате жолға түспеу үшін істелетін жұмыстар-
ды да көрсеткен. Қысқасы, əдіскер-ғалым əр тақырыптағы 
сабақтың тұтас сəтіндегі кезеңдік жұмыстардың жүргізілу 
əдісін жүйелі түрде ұсынған. Сол арқылы мұғалімдердің 
сабақта қателеспеуіне жағдай жасаған. Бұл – жас мұғалімдер 
үшін жасалған үлкен қамқорлық, тəжірибелі мұғалімдер үшін 
тиімді тəжірибе. Мəселен, мұғалімнің əр сабақты өзі 
дайындамай маман əдіскерлер арнайы дайындаған тəсілмен 
сабақ өткізу арқылы сабақ сапасын қамтамасыз етуі шет 
елдік оқыту технологиясында  бүгінде кең орын алынған. Осы 
реттегі əр сабақ əдістемесін дайын түрде  ұсыну елімізде 
Ш.Х.Сарыбаевтан басталғандығы айқын. Ғалым-əдіскердің  “III 
кластың қазақ тілі оқулығына  методикалық нұсқаулар” атты 
еңбегі де осы бағытта жазылған. Демек, қазақ тілін оқытудағы  
əр жеке сабақ əдістемесін жасаудың негізін қалаушы – Шамғали 
Сарыбаев. Бұл тұста мұғалімнің жеке ізденісін де жоққа 
шығармасымыз даусыз.

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының құнарлы ойларына 
үңілсек, жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір əдіс жоқ, бір 
ғана əдісті болу – олақтық, түрлі əдісті болу, керек орнында 
жоқ əдісті табу – шеберлік, мұғалім əдісті көп біліп, оларды 
өзіне сүйеніш, қолғабыс ете білуі тиістігін атағаны бар-ды. 
Демек, əдіссіздік – əлсіздік. Осы тұрғыдан келгенде Шамғали 
Сарыбаевтың əдістемелік шеберлігінің оқыту үдерісіндегі 
көрінісіне дəлел болар тəсілдері де бір шоғыр. Ғалым-əдіскер 
оқыту ісіндегі жүйелілік, байланыстылық тəсілін қолдап, сабақ 
түсіндірудегі сатылық тəсілдерге (тақырыпты тақырыпшаларға 
бөле, бірітіндеп түсіндіру; жеңілден ауырға, қарапайымнан 

күрделіге, жалқыдан 
жалпыға, жалпыдан 
ж а л қ ы ғ а  қ а р а й 
түсіндіру; тақырыпты 
негізін түсіндіруден 
бастау) акцент береді. 
Тақырыпты  қарапайым, 
ең тиімді жолмен түсіндіре келе, оқыту үдерісіндегі нақтылыққа 
баса мəн береді. Оқушы белсенділігін өз деңгейінде ұстау, 
арттырып отыру (оқушыны сабаққа қатыстыру, назарын аудару, 
сұрақ беру, жауап алу, ортақ мақсатқа, іске жұмылдыру) əр кез 
ескеріліп, оқытуда салыстыру, қайталау, пысықтау, көрнекілік 
əдістеріне бойлап, сабақты түрлендіруді, нəтижеде оқушы-
ны ойландыра оқытуды (жазба жұмысы немесе келтірілген 
мысалдар арзан сөздерге құрылмауы тиістілігі, естіп жазу, көріп 
жазу, түсінікті жазу, есте сақтауға мүмкіндік жасау əдістерін 
қолдану) таразылайды. Демек, ғалым қолданған түрлі амал-
тəсілдердің қай-қайсысы болмасын Ш.Сарыбаев еңбектерінде 
түрлі тақырыптарға байланысты қолданысқа түсіп, тиімділігі 
эксперимент нəтижесінде айқындалған.

Əдіскер ғалым Ш.Сарыбаевтың қазақ тілін өзге ұлт 
өкілдеріне оқытуда  ұсынатын негізгі қағидалары əдістемелік-
тəжірибелік тұрғыда аса құнды (Тіл үйретудің əдістемесінде 
оқушылардың ана тілінің ерекшеліктерін есепке алу, оны 
қажетіне қарай пайдалану, салыстырмалы əдісті қолдану; 
үйретілген   сөзді игеруде тілдік деректерді дұрыс таңдау, 
дұрыс белгілеу; сабақ мазмұнын белгілеуде байланыстылық 
қағидасын негізге алу (тақырыптық  байланыс, грамматикалық 
мəселелердің байланысы); сөздік қорды байыту, сөз 
таңдауда оның күрделі қолданысын ескеру, сөз үйретуді 
деректі мағыналы сөзден бастап, дерексіз мағыналы сөзді 
кейінірек алу; сабақтың уақытын əр жұмыс түріне дұрыс 
бөлу, онда оқушының білімін, ынтасын ескеру, тақырыпты, 
қарастырылатын мəселелерді оқушының меңгеруін есепке 
алу; мəтін тыңдауда ондағы жаңа сөздің есептен тыс көп 
болмауын ескеру; сабақта көрнекілікке мəн беру; оқушыны 
жалықтырмау үдесінде  сабақты түрлендіру; қажетіне қарай 
түрлі əдістерді дұрыс тыңдау, тиімді қолдану; оқушылардың 
сабаққа қызығушылығын арттыруды үнемі есте ұстау).

Қысқасы, ғалым Шамғали Сарыбаев көтерген тілді 
оқытудың  қай мəселесі де кемел ұстаздық ойға, терең 
теориялық негізде құрылғаны анық. Бұл ғалымның шын 
мəнісінде тіл əдістемесіндегі білгірлігін айқындайды.

Абат ҚЫДЫРШАЕВ, 
қоғам қайраткері, Қазақстан Педагогикалық 

ғылымдар академиясының академигі

«Шешендік мектебі» («Школа ораторства» - «School of 
oratory») жаршысының жауапты редакторы – А.С.Қыдыршаев, 

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі
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Чудо!
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«Мəдениет жəне өнер» («Культура и исскуства» - «Culture and art») жаршысының жауапты редакторы - Гүлзинат Қибатова, БД-21-
топ, тілшілері -Ботагөз Хасимова, Гүлсезім Төлегенова, Аида Мағазова, Аманғали Қажекен, МТЖ-11-топ студенттері. Кеңесшісі-
А.С.Қыдыршаев, Қазақстан Республикасы Журналистер о дағының мүшесі

Өнер өрге жүзгізер
2018 жылы қыркүйек айының 21-і күні мəдениет жəне өнер факультетінің «Мəдени-тынығу жұмысы» 

мамандығының 1-курс студенттерінің ұйымдастыруымен «Біз бастаған бастама» атты концерттік бағдарлама 
ұсынылды. Дəстүрлі түрде өтетін сазды кеш бұл жолы да өз бағытынан танбады. Шара мақсаты – жаңа 
ортамен танысу, студенттік қоғамдық өмірге белсене араласу. 

Сазды  ба ғдарламаға  мəдениет  жəне  өнер 
факультетінің деканы Абат Қыдыршаев, профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттер қатысты.Талаптылар 
мен таланттылардың ордасына жиналған студенттеріне 
оң қадам тілеген Абат Сатыбайұлы: – Ақыл жастан, 
тəрбиесі болса. Сіздердің бойларыңызда озық ой, 
сапалы білім жəне қайталанбас өнер болуы тиіс. Адам 
баласы жастық кезеңде уақыт қадірін біліңкіремейді. 
Болашағын ойлаған əрбір жас өз уақытын босқа 
жоғалтпауы керек. Өнерлерің өрге жүзсін,–деді.

«Талант  əр алуан. Оның қыры мен сырын жарқ еткізіп 

аша салу кімге де болса қиын. Əсіресе, бұл - ұлы жазушы, 
ірі таланттарға тəн сипат», – дейді атақты жазушы 
Б.Майлин. Студенттік кезеңге жаңадан қадам басқан 
студент жастар қонақтарға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 
Əсем əн мен күмбірлі күйден шашу шашты. Қызықты 
ойындар ойнатылып, көрермендердің зияткерлік қабілетін 
шыңдады. Адамның адамшылығы қай істі де бастауынан 
көрінеді емес пе?! Алғашқы бастамадан ұйымшылдық 
танытқан топ студенттеріне тек оң қадам тілейміз. 

Гүлзинат ИБРАГИМҚЫЗЫ,
БД-21-топ («Кітапхана ісі» мамандығы)

Ата-анамның үмітін ақтармынАта-анамның үмітін ақтармын
Менде балалық шағымнан өнер 

жолында жүрсем  деген арман 
болатын. Ата -анам мені жан -
жақты болуға баулыды. Əкем де, 
анам да өздерінің оқуға жағдайы 
болмағанын айтып, енді апам 
екеуміздің белгілі бір маман иесі 
болуымызды қалайтын-ды. Мектеп 
біт ірген  соң ,  мəдени -тынығу 
жұмысы мамандығын таңдауда 
көп ойландым. Ата-анамның қара 

қыздарын қолдауы ерекше жігер берді. Ішкі қорқыныш 
та, алаңдаушылық та жоқ емес. Көз қорқақ, қол батыр.
Емтиханға келерде факультет деканы Абат ағаға 
жолығып, мамандық туралы толық мəлімет алдым. 
Ол кісі ашық-жарқын қарсы алып, бəрін де нақтылы 
түсіндірді. Əсіресе, «бойыңды тік ұста, ештеңеге 
алаңдама, бəрін де  табиғи айта біл» дегені əлі есімде. 
Ұстаз-ғалым ағамызға алғысым шексіз. Нəтижеде 
университет студенті атандым. Мен өз мамандығымды 
сүйіп таңдадым, енді əрбір пəнді сүйсініп оқудамын. 
Бұйыртса, жүрегім қалаған мамандық иесі болмақпын. 
Ендігі мақсат-оқуда үздіктер сапында болу, қызыл 
диплом иесі атану. Асқақ арманым алдамас, сірə! 
Титтей жүрегім қалаған маман иесі болу арманыма 
еңбек ету арқылы жетпекпін.

Гүлсезім ТӨЛЕГЕНОВА, 
МТЖ-11-топ                                                   

Біз таңдаған мамандық

Это моя судьба
Закончив 11 классов, я посту-

пила в Западно-Казахстанский 
государственный университет 
имени М.Утемисова. С само-
го детства мечтала поступить 
именно в это учебное заведение. 
И моя мечта осуществилась. Я 
учусь на факультете культуры 

и искусства. Специальность: «Культурно-досуговая 
работа». Многие часто задают мне вопрос: «Почему я 
выбрала эту специальность?». Но задают мне этот во-
прос те, которые меня совсем не знают. С самого дет-
ства у меня было влечение к сцене. Я пела, танцевала, 
проводила мероприятия. Но я не стала развивать свой 
талант и в школе свое внимание уделяла литературе. 
Стать учительем тоже входила в пункты моих желаний. 
К сожалению, на Едином национальном тестировании, 
я набрала недостаточно баллов, чтобы поступить на 
филологический факультет. И меня отправили сдать 
творческие экзамены. И знаете, я сдала экзамены и 
поступила на грант! И я считаю, это моя судьба!

Анара КАНАЛИЕВА,
 гр. КДР-12

Мамандығыммен 
мақтанамын

Дегенім болмады деме, 
Тұрмайды  жолыңда  бəр і . 
Мақсатым  оңбады  деме , 
Арман д ар  о рын да л а ды ! 
Өзгенің қандай адам екенін білу 
үшін оның ақыл-парасатынан 
гөрі, арман-мақсатына назар 

аудара білу орынды. Адамды өмірге ынталандырып, 
күллі тіршілікке мəн-мағына беретін де сол арман емес 
пе? Бізді ғұмыр бойы алғы жетелеп, биік шыңдарға 
шығаратын, шабытты еңбекке жігерлендіретін де-
арман. Арман-қиялдың жетегінде кеткен орындалмас 
десек, қатты қателескеніміз. «Жеңімпаз (чемпион) 
жаттығу залдарында пайда болмайды. Адамның 
ішіндегі құлшыныс, арман -мақсат жеңімпазды 
тудырады»,- деген екен əлемді мойындатқан былғары 
қолғап шебері Мұхаммед Əли. Дəл осы жолда менің 
арманым өмірде қалаған жаңа сатыма аяқ басқызды. 
Өзім қалаған өнер саласы бойынша өлкеміздегі 
Махамбет бабамыздың атындағы  университеттің 
мəдениет жəне өнер факультетінің студенті атандым. 
Қуанышымда шек жоқ. Мақтанарым-академик Абат 
Сатыбайұлының шəкірті атанғаным. Мақсатыма 
нық қадам бастым, ендігі міндетім-өз ісімнің  шебері 
атану, таңдаған саламның Эверест шыңына табан 
тіреу. Дүлдүл қаламгер Ғабиден Мұстафинше айтсам, 
«арман деген көп белес, біріне шықсақ, бірі бар» 
демекші, ой-жоспарымның біріне қол жеткізе тұрып, 
екіншісіне тиянақты түрде қадам басу-менің міндетім. 
Таңдаған мамандығыммен мақтанамын!

Гүлназ ПАТШАГУЛОВА, 
МТЖ-11-топ

Жүрегім 
алдамайды

Үлкен өмірге енді ғана аяқ 
бастық.  Осы жолда лайықты 
мамандық таңдау оңай да емес. 
Жұмысы жоқтың ырысы жоқ. 
Маған  да  өз  болашағымды 

айқындар таңдау жасау қажет болды. Ұстаздарым да, 
сыныптастарым да, туыстарым да- бəрі де маған зор 
үмітпен қарайды. Оқудағы алғырлығымды ескеріп, 
менеджер, дəрігер, инженер секілді мамандықтарды 
таңдауға кеңестерін берді. Көп ойландым. Өзімді осы 
мамандықтардың иесі ретінде елестетіп, болашағыма 
ой жүгіртіп көрдім. Иə, жоғары оқу орнын бітірген соң, 
бір үлкен компанияда не ауруханада беделді, қаржы 
жағынан қысылмайтын тұлға болармын да. Бірақ қай 
уақытқа шейін? Бір күні бұл тек ақша табу орны болып 
қалмай ма? Өйткені, бұл-өзімнің емес, айналамдағы 

адамдардың таңдауы. Жаным өнерге жақын. Бірақ «бұл 
іс маған нан болмайды» деп, кейінге ысырып қоятынмын. 
«Мəдени-тынығу жұмысы» мамандығы туралы естігенде 
ойланып қалдым. Бұндай мамандық бар екенін білмеппін. 
Сұрастыра бастадым. Қысқа айтқанда, іскер де шебер 
ұйымдастырушы болуға мүмкіндік бар. Өзімді сахнаның 
қақ төрінен «көре бастадым». Иə, менің рахаттана жүріп 
жасайтын жұмысым осы болмақ. Ешкімнің ақылынсыз 
таңдау жасадым, осы мамандық бойынша оқуға түстім 
де. Меніңше, мамандық таңдау-өзің айналысқың 
келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың 
келетін ортаны да таңдау. Халқымызда: «Адам екі 
түрлі жағдайда қателеспеу керек: бірі-жар таңдағанда, 
екіншісі-мамандық таңдағанда» деген бар. Əрине, 
жалақысы жоғары мамандықты таңдау да дұрыс шығар. 
Алайда сүйіп таңдар жұмысыңнан көп жетістікке жетіп, 
үлкен белестерді бағындырарыңа еш күмəн жоқ. Осы 
алдағы төрт жыл ішінде білгенімді көрсетіп, білмегенімді 
жарқырата  толықтырып, өз ісімнің нағыз маманы болғым 
келеді.

Загира ЖҰМАҒАЛИЕВА, 
МТЖ-11-топ
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«Журналист» («Journalist») жаршысының жауапты 
редакторы – Жанар Қабдірахимқызы, фил-21-топ 
студенті. Тілшілері – Аружан Маратова, ҚТОМҚТƏ-
11-топ, Гүлбибі Бақытбаева, Айкөркем Хамидуллина, 
фил-13-топ, Көркем Жұмаханова, ҚТƏ-11-топ. Кеңесші – 
А.С.Қыдыршаев, Қазақстан Республикасы Журналистер 
одағының мүшесі

Құшағыңды аш, БҚМУ!

Æàñ òіëøіëåð áàñ қîñқàí ñәò
Репортаж этюдтері

2018 жылы  қыркүйек 
айының  22-сінде  Баубек 
Бұлқышев атындағы жас 
журналистер  клубының 
кезекті басқосуы ұйымда-
с тырылды .  Ба с қ о с у ғ а 
біл ім  жəне  ғылым  қара 
шаңырағын таңдап келген 
бірінші курс студенттері мен 
клуб жетекшісі Қазақстан 
Республикасы Журналистер 
одағының мүшесі, профессор 
А.С.Қыдыршаев қатысты.  

Өзара танысу,ілгері жұмыстарға кеңес беру 
бағытында өткен ауқымды мəселелер қозғалды. 
Клубымыздың жетекшісі болашағын журналистикамен 
байланыстырғысы келген 1 курс студенттеріне 
журналистикаға бет бұрудағы көзқарастарын айқындап 
алуды ұсынды. Клуб жетекшісіне мəжіліске қатысқан 
студенттер өз ойларын ағытты. Кейбірі төмендегіше: 
«Үнемі ізденісте жүруді, тағылымды дүниелерді 
жұртшылыққа ұсынғанды қалаймын», «Журналист 
мамандығын таңдап, ата-анамды қуантуды жөн 
көремін. Сол асылдарымды теледидардың ар 
жағынан көрініп қуантқым келеді», «Алтын қалам 
мен ақ парақты өмірлік жолдасым, сырласым еткім 
келеді-ақ. Бұл салаға бүйрегім ерекше бұрады, 
бұл арнадан алыс жүру мен үшін қиын секілді», 
«Шындықты бетке айтатын тұлға болғым келеді». 
Міне, 1 курс студенттерінің өзіндік көзқарастар легі 
осындай. Қысқа да нұсқа лебіз болса да, осы кішігірім 
сөздерінде  өте үлкен дүниелер жатқандай. Көзқарас-
пікірлердің қай-қайсысы да көңілге қонымды, ерекше 
əсерлі. Ата-ана қасынан ұзап, олардың үмітін арқалап 
жат қалаға, жаңа ортаға келген, үлкен өмірге енді 
қадам басқан студенттердің сөздері алғашқыда 
түйеден түскендей болып көрінер, десек те олардың  
əрбірі бір-бір белесті бағындырамыз деп келгендей.

Студенттер тарапынан айтылған пікірлерге риза 
болған ғалым ағамыз əрбір студентке өз батасын 
берді. Басқосу мəжілісінде студенттер Баубек 
Бұлқышев атындағы жас журналистер клубына мүше 
ретінде  қабылданды. Байқағанымыз, осы сəтте 
əрбір студентке қанат біткендей, көңілдері көтеріліп, 
марқая бір жасап қалғандай. Олардың жазу өнеріне 
махаббаттары еселеніп, өмірлеріндегі кезекті кішігірім 
баспалдаққа көтерілгендей. Берілген тапсырманы 
шығармашылықпен орындап, тынбай тер төгуге уəде 
етті. Біз олардың болашақта білгір əрі білікті маман 
боларына сеніммен қарадық.

Жанар ҚАБДІРАХИМҚЫЗЫ,
 Фил-21-топ («Филология: қазақ тілі» мамандығы)

Журналист болам десеңіз...

Арман жолында…
Дүние есігін шыр етіп аштың… Бір мезетте аялы,ыстық 

алақанымен, махаббат пен мейірім тұнған жүрек тұсына 
əкеліп, еміріне иіскеді… «Бұл кім?» деген ой сені мазалап, 
көзіңді ашып, махаббат нұрына бөленген жанды көруге 
асықтың… Күн сəулесіне бөленген бет-əлпеті, еліктің 
көзіндей мөлдіреген жанарымен саған үздіге қарап,əлде бір 
жан түсініксіз сөз айтуда. «Бұл жан маған не айтуда?» деген 
ішкі қызығушылығың артып, оның дауысын естуге асықтың. 
Бұлбұл дауысты жан əлемдегі барлық жақсы сөздерді 
саған арнауда. Кейде күн нұрына бөленген жүзімен, саған 
жымиып қояды. Ол сенің жердегі періштең екенін дəл осы 
сəтте сезген болатынсың. Тіпті, сен үшін өмірін беруге 
даяр жалғыз жан осы еді. Ол-Ана.Сен үшін бүкіл əлемді 
қопаруға дайын жан. Кейде оның осыншама қымбат екенін 
түсінбейсің, кейде оның жүзіне қаяу салатын артық сөз де 
айтып қоямыз. Бірақ, қанша жерден ұрысып, қанша жерден 
ренжіп отырса да, əркез кешірімді, үлкен жүрек иесі. 

Ал, əке… Əке-бұл тірегің. Өз ғұмырнамасын сенің 
армандарыңмен топтастырған жан.Сен жайлы мүлде 
уайымдамайтындай көрінгісі келеді. Бірақ, оның əркез 
айтқан қатқыл сөздері, құлаққа жағымды, мақтау сөздей 

Білім биігіне өрлесем деймін

естіледі. Менің арманыма жетуге 
бар мүмкіндік жасаған, аяулы жан. 
Айналадағы көзқарастарға мəн 
бермей саған əркез күш беретін, 
мықты тұлға.

А р а л … Б а л а л ы қ  б а л 
дəуренімнің, қайта оралмас мектеп 
кезімнің куəсіне айналған-алтын 
ордам. Бұл жердің құмына аунадым, 
асыр-салып ойнадым, тіпті, кейде 
еркелеп те алатынмын…Енді, 
міне дəл бүгін балалықтың бал 
дəмін Аралымның ақ айдынында 
қалдырып, өмірдегі өз орнымды табу үшін Оралыма 
оралдым. БҚМУ-менің балалық арманымды жүзеге 
асыратын сиқырлы мекен. Білікті маман, білімді жастарды 
топтастырған орта. Менің өмірімдегі ең қызықты сəт, 
қайталанбас уақыттың осы жерде өтетініне қуаныштымын. 
Бірақ, туған жерге деген ыстық сағыныш оты жүректі 
өртеуде. Алайда,болашақта мықты тұлға болу үшін, ата-
анамның ақ үмітін ақтау үшін, бұндай қиындықтарға шыдауға 
тура келеді. Құшағыңды аш, мен келемін, БҚМУ!!!

Гүлбибі БАҚЫТБАЕВА,
Фил-13-топ 

Жұмыр  бас ты  пенден і ң 
жұдырықтай жүрегінде бала кездегі 
шексіз қиялдан туған өз болашағы 
туралы армандар  болады. Есейе 
келе арман ұлғайып, таным -
түйсігі кеңейіп отырады. Балалық  
армандар алға мақсат қоюға 
үйретеді. Көз ашқалы жан-жағым 
педагогтар болған соң болар, менің 

де ұстаздық қызметтен алшақтағым келмеді. Бойға  біткен 
дарынның ұшқынын көріп, тілшілік жолға да түскім келеді.  

Естен кетпес естеліктерге толы студенттік шағымды 
БҚМУ-мен байланыстыра келе таңдауым осы оқу 
орнына түсті. Тарихы тереңде жатқан еліміздің іргелі оқу 

орындарымен иық тірестіріп отырған қара шаңырақтан білім 
алу - мен үшін зор бақыт. «Қай қалаға не үшін барғаныңды 
ұмытпа». Бұл - менің өмірлік ұраным. Мен арман қуып 
емес, білім қуып келдім. Кемелді келешекке керек маман 
болу жас өскелеңге парыз деп білемін. Ұстаздарымның 
үйреткенін меңгеріп, қоғамдық жұмысқа белсене араласып, 
үлгілі студент болуға тырысамын. Айдынды Арал жерінен 
жайқалған Жайық жағасына келген Сырдың қызына «өзім» 
деп қараңыздар! Қазіргі заманда бірсарынды ой жетегінде 
қалуға болмайды. Сондықтан өз арманым мен жан 
қалауымды ұштастырып білікті де білгір маман  атанғым 
келеді.

Көркем ЖҰМАХАНОВА, 
ҚТƏ-11-тобы Òіëіì - òұғûðûì

Қазақ тілім - қорғаным, қасиетім, 
Елімен бірге көрген қасіретін.
Мен оның тазалығын жаным сүйіп,
Құдіретіне қашан да бас иемін.
 
Тəуелсізбін тілімнің арқасында,
Тарихы бар созылған сан ғасырға.
Болашаққа аманат боп əр кез де,
Ғұмыры тиісті оның жалғасуға.

Сейіліп көкейдегі көп күдігім,
Сан белеске қолымыз жетті бүгін.
Тұмарыңдай жарқырап тұрсын, жұртым,
Ана тілің - айбының, тектілігің.

 
                                                                          

Аружан МАРАТОВА, 
ҚТОМҚТƏ-11-топ

(“Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен 

əдебиеті»мамандығы)

       

Журналист болу - арманым
үшін бəрі де қажет. Қорыта айтқан-
да, сүйікті елімізге пайда əкеліп, 
елдің өркендеуіне өз үлесімізді 
қосуымыз керек. Мына дəуір бізді 
осыған ш ақырады.

Айкөркем ХАМИДУЛЛИНА, 
Фил-13-топ 

Еліміз жаңа дəуірге аяқ басуда. Цифрландыру 
əлеуметтік-экономикалық дамудың жəне халықтың 
тұрмыс жағдайын өркендетудің шешуші факторларына 
айналуы керек. Мемлекет басшысының биылғы Жолдауы 
осы жолдағы айрықша даярлықты, мақсаттарды айқын-
дайды. Ендігі кезек істе.Осы орайда еліміз жастарға зор 
үміт жүктейді. XXI ғасырдың азаматына сай жаңаша ой-
лап шешім қабылдауымыз керек. Ол үшін қажетті білімді 
игеріп, жалықпай ізденуге тиіспіз. Сонда ғана қазіргі 
əлем-жəлем əлемдегі буырқанған тірліктен өз орнымызды 
тауып, мүмкіндіктер мұхитында еркін жүземіз. Сонда ғана 
уақыттан қалмаймыз, оза шабамыз.Ілгері дамыған ел-
дерден қалмауымыз керек.Журналист болу-бала күннен 
бергі арманым. Бұқаралық ақпарат құралдарынан сөздің 
майын тамызып, нағыз қазақы мінезбен, бітім - болмыспен 
танылып жүрген осы кəсіп иелерін көріп, оқып, тыңдаған 
сайын журналистикаға құмарлығым одан əрі арта түседі. 
Қызығы мен шыжығы көп бұл сала өкілдерінің жұртымы-
зға əкеліп жатқан пайдасы, рухани ырысы ұшан теңіз. 
Қалам мен микрофон иелерінің нағыз қызған өмірдің 
ортасынан табылуы керемет емес пе. Əрине, журналист 
мамандығын игеру оңай емес. Өзіндік қатаң талаптары 
бар. Мысалы, алғашқы болып бəрін естіп, көріп, елге 
жеткізу басты талаптың бірі. Ең алғашқы, яғни, бірінші 
болу əрбір болашақ журналистің қағидасы болуға тиіс. 
Сондықтан қазірден бастап ізденіс үстіндемін. «Армандар 
орындалады, мақсатың айқын болса» деген қағида-өмір-
лік ұстаным. Қазағымның салт-дəстүрі, бітім-болмысы 
жайында хал-қадерімше көп оқып-тоқудамын. Келешек 

Êåóäåìäåãі êөêòåìіì
Мен көктемге ғашық болып жүргем, шын,
Сезбей, тіпті, жарқын жаздың жеткенін.
Өлеңдерім енді əрлеп үлгерсін,
Сұлулығын сипаттаумен көктемнің.
Құстар келіп сауық-сайран құратын,
Мінезі оның мейірімді, шырайлы.  
Көктем бізге төгетұғын шуағын,
Сол себепті, көктем маған ұнайды.
Көктемде мен қаламын көп қуанып,
Самал желі бетімнен кеп өпкенде.
Мен білетін ақиқат бар, ол - анық,
Мен ғашықпын көктемге!
Көктем əсер етіп жатыр дейді осы,
Сезімдер мен оянатын тіршілік.
Көз алдымда тұрар көктем бейнесі,
Жыр жазамын бір шабытпен құлшынып.

Көркем ЖҰМАХАНОВА,
ҚТƏ-11-т обы 

Жан қалауы

Ізденіс үзігі
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Заседание круглого стола  

«Формула успеха»«Формула успеха» C Днем бухгалтера!
От всей души поздравляем аппарат 

бухгалтерии ЗКГУ им М.Утемисова 
с профессиональным праздником – 
Днем бухгалтера! 

Современный бухгалтер – это  
специалист, обладающий отличным 
знанием бухгалтерского учета и на-
логового законодательства. Для этого 
необходимо много трудиться, посто-
янно повышать свою квалификацию. 
Но вместе с тем, именно багаж зна-
ний бухгалтера и делает его крайне 
востребованным специалистом, без 
которого невозможна работа ни одного 
предприятия, независимо от формы 
собственности и вида деятельности. 

Примите пожелания плодотворной 
работы, неиссякаемой творческой 
энергии, благополучия, успехов и про-
цветания на долгие годы! 

Кафедра «Учет и финансы»

5-го октября 2018 года на факультете истории, экономики и права ЗКГУ  
им.М.Утемисова был проведен круглый стол на тему «Формула успеха» с участием 
представителей предприятий города Уральска.

На мероприятие были приглашены 
Машкова Светлана Николаевна - директор 
сети магазинов «Автодоктор», Жаркова 
Надежда Владимировна - директор ТОО 
Trust account, Идгеева Зухра - бизнес-тре-
нер, Таканова Асель -  эксперт, технолог, ко-
лорист, Мендыгазиева Лейла - HR менед-
жер агентства недвижимости «Контакт», 
Кадырова Жанар - директор частного 
агентства занятости, Гулицкая Евгения 
–бизнес-консультант, преподаватели 
кафедры Скок Елизавета Анатольевна, 
Другакова Любовь Александровна, а 
также учащиеся средней школы № 6 и 
студенты 1-4 курсов специальности учет 
и аудит, финансы.

Гости  рассказали о своем жизненном 
пути, дали ценный совет по выбору про-
фессии, ответили на вопросы выпускни-
ков. Каждый приглашенный поделился 
своим опытом в создании и развитии 
бизнеса, рассказал, какие необходимы на-
выки и умения для продвижения в рынок, 
роста бизнеса. Подобные встречи студен-
тов, школьников и представителей пред-
приятий уже стали хорошей традицией.

 А.К. ТОГЖАНОВА

Айбергенова Нұрай: «Жаманның 
ақылы – білегінде, Жақсының білімі – 
жүрегінде»,- демекші қазіргі қазақ қоға-
мының яғни жалпы жастардың рухани 
байлығы, білімі, салт-санасы осындай иық 
тіресетін алпауыт мемлекеттермен тең 
болуға шамасы жете ме? Бұл сұрақтар елім 
деп елжірейтін, толғанатын қайбір қазақты 
ойландырады. ХІХ ғасырдың көрнекті 
ғалымы Əлихан Бөкейханов сияқты нар 
тұлғалы, елінің қамын ойлаған арыстай 
азаматтардың жолын қуатын жастарымыз 
бар ма? 

Біздің еліміз қаншама қиын-қыстау, тоқы-
рау жылдарды кешсе де, қазіргі кезде Əлем 
мемлекеттері арасынан өз орнын, тəуел-
сіздігін алды. Ал, осы тəуелсіздік алғаннан 
кейінгі экономикамыз, түгел дерлік қоғамы-
мыз тікелей жастардың патриотшылдығы-
на, білім-парасатына байланысты. Ондай 
ұрпақтарды болашаққа жігер беріп дайын-
дайтын ұлы тұлғалардың ұлы сөздері.

Қазақ арасында «Жақсының аты өл-
мейді, ғалымның хаты өлмейді.»-деген 
жақсы бір сөз бар. Осы тұрғыда бүкіл қазақ 
халқының ғалымы болып саналатын Абай 
атамыздың қара сөздері, Мұхтар Əуезовтың 
«Абай жолы» романы өшпес өнеге болмақ. 
Абай  Құнанбайұлы  қазақ  халқының 
болмысын  сипат тайтын ,  сынайтын 
тəрбиелік маңызы зор ұлы тұлғалардың 
бірі. Қазіргі дамыған заманда кітап оқитын, 
соның ішінде ұлыларының шығармаларын 
оқитын жастар қатары өте сирек болып 
барады. Инновациялық-технологиялар 
дамыған, əртүрлі ресурстармен қамтылған 
заманның жастарының басым көпшілігінің 
ойы, мақсаты жаратылыстану ғылымдарын 
меңгеру, жақсы табыс табу. Яки жақсы 
жұмыс табу, жақсы ақша табу жақсы өмірдің 
кепілі дегенімен, əр адамда ақшадан 
да қымбат рухани байлық болуы тиіс. 
Оған көмектесетін қазіргі заманның дара 
ойлайтын, рухани азығы мол адамдар. 

С о н ы ң  б і р е г е й і  ф и л о л о г и я 
ғылымдарының кондидаты, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
Қазақ əдебиеті кафедрасының доценті 
Омар  Жəлелұлымен  кездесу  өт т і . 
Қарастырылған тақырыбы «Ұрпағым 
ұлағатты болсын десеңіз...» атты тренингте 
бізд ің  университет ім ізден  физика -
математика факультетінің ұстазы жəне 

Қоғамның рухани баюына не керек?Қоғамның рухани баюына не керек?

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақ 
əдебиеті кафедрасының доценті, Абайтанушы Омар Жəлелұлыменəдебиеті кафедрасының доценті, Абайтанушы Омар Жəлелұлымен

түйгенім 1000. Қазіргі біздің беріп жатқан 
тəрбиеміз қандай? Қандай тəрбие беріп 
ұрпағымызды ұлағатты қыламыз? Қазақ 
айтпақшы «Меңіреу əйелден – меңіреу 
бала туады» ұрпағымыздың көзі ашық, 
көкірегі ояу, саналы болсын десек, алған 
жарымыздың бойында  осындай мінездердің 
болуы қажет екен. Аталарымыз айтып 
кеткен: «Баланы 5 жасқа дейін патшаңдай 
сыйла, 13 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 13 
жастан кейін досыңдай сырлас» осы өсиетті 
орындап, баламызға уақыт тауып көңіл 
бөлу – біздің міндетіміз. Баламызға үйде ер 
жоқта тəрбие беретін жан бұл сенің жарың. 
Себебі «Еркек түздің адамы» дейді. Ал сол 
жарымыздың «текті» жерден болуы шарт 
екен. Неге? Себебі қазақ айтады: 

«Қалың малын аз төлеп, тексіз жерден қыз 
алсаң, айтқаныңды сөз етер, Қалың малын 
көп төлеп текті жерден қыз алсаң, тік тұрып 
қызмет етер.» Ал текті жердің қызы деген 
қандай қыз? Ол – туысынан, байлығынан, 
руханилығы жағынан ең жоғарғы межедегі 
əйел заты. Ұлжан анамыз Абайды дəретсіз 
емізбеген, осыдан-ақ  Абайдың арлы, таза,  
иманды екенін біле аламыз. Баламыздың 
ұлағатты болуының өзі жақсы тəрбиеден 
басталады, ал жақсы тəрбиенің бөлігі, бұл 
– кітап. Қазіргі жастар неге кітап оқымайды? 
Себебі – «сенімсіздік». Біз баланың  кіш-
кентайынан қолын қағып, жаңа нəрсені үй-
ренуге талпынса, тыйым салып, қателессе 
«жұрттың баласымен» салыстырып тауын 
шағамыз. Оның барлығы баланың өсе келе 
өзіне сенімсіз, ынжық болып өсуіне əсер 
етеді. Əрбір баланың саналы да, сапалы 
ұрпақтың қатарынан болуы үшін, қашан да 
тəрбиенің сипаты маңызды орын атқарады.

студенттері болып қатыстық. Бұл тренингте 
біз мақала басында айтылған, көкейде 
жүрген сұрақтарға нақты жауап алдық. 
Осындай бүгінгі таңның ұлы тұлғасы, 
Абайтанушы, Омар Жəлелұлы қазақ 
жастарының ойын өзгертуге, рухани баюға 
əсерін тигізетін адамдардың бірі. Тренинг 
барысында Абай Құнанбайұлының қара 
сөздерін, өлең жолдарын бізге мысал 
ретінде көрсетті. Сонымен қатар мұрат 
– білімнен шықпайтынын, мұрат тек 
мінезден шығатынын ұқтырды. Яғни 
біздің қазіргі кездегі мұратымыз – жақсы 
адам болып, халыққа пайдаңды тигізетін 
өнегелі жастардың қатарынан болу. Себебі 
қазіргі таңда оқыған адамдар өте көп, 
халыққа пайдасы тимейтін, керісінше 
зиянын тидіретін. Осы орайда Абдурахман 
Сағадиевтің:

Көп оқыған адамсың,
Үлгі тұтар ісің жоқ.
Кітап артқан көп есек,
Түк білмейтін надансың...-дейтін ұй-

қас жолдарында барлығы айғақталады. 
Жəне де Омар Жəлелұлы ақылмен емес, 
жүрекпен сезінуге, ұғынуға кеңес береді. 
Абай атамыз айтқандай:

Ақылмен ойлап білген сөз,
Бойыңа жұқпас сырғанар.
Ынталы жүрек сезген сөз,
Бар тамырды қуалар.
Қазаққа бірінші адам болуды, əр нəрсеге 

ынтамен, жүрекпен сезінуге шақырады. 
Олай болса Омар Жəлелұлы секілді қазақ 
қоғамының ұлы тұлғалары ақсап тұрған 
заманға өте қажет. Осы тренингтен алған 
əсеріміз өте керемет. Көп нəрсені ұғындық, 
түйдік. Тренигтен алған əсерімді өлеңмен 
жеткізетін болсам:

Ұлылардың ұлылығын ұлықтап,
Өнегесін өлең жырмен парақтап.
Болмысы боп саналатын Абайды,
Омар Жəлел қоғамына танытпақ.
Қара сөзден үзінділер келтіріп,
Болашаққа жақсы үмітпен сендіріп,
Қандай жақсы сондай ердің болғаны,
Бабалардың бізге жолын үлгі етіп!

Дидар Мұхамбетов : Бұрынғы қазақ 
қоғамында əр үйдің, əр шаңырақтың бір 
ғана  мақсаты болды. Ол бала тəрбиесі 
еді. Семинар- тренинг осы сияқты көптеген 
тақырыпты қамтыды. Түсінгенім 100, 

Кадырова Г.М., Физика кафедрасының 
аға оқытушысы: Абайтанушы, ғалым  Омар 
Жалелұлының «Ұрпағым ұлағатты болсын 
десеңіз...» атты семинар-тренингінен кейін, 
мынадай ой келді: мектеп қабырғасында 
оқушыларға осы кісінің деңгейінде Абай 
атамыздың еңбектері түсіндірілсе, онда 
еліміз мықты мемлекет болар ма еді. 
Кездесуден керемет жан азығын алдым 
деп ойлаймын. 

Тал бесіктен жер бесікке дейін білім 
іздеген қазақ сіздей-ақ болсын. 

Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың ұлы 
Абай бабамыздың 1995 жылы болып 
өткен 150 жылдық мерейтойында сөйлеген 
сөзінде айтқан мына салихалы ойы кімге 
болса да бағыт бергендей болады:

«. . .Абай  əлем і  б і зд і  жет і  т үнде 
адастырмас темірқазық іспетті. Соған 
қарап  т ірл і г ім ізд ің  дұрыс -бұрысын 
сараптай аламыз. Өйткені, жанды жегідей 
жеп жүрген көп сауалдың жауабын Абай 
əлдеқашан айтып кеткен. Абайды оқып 
отырып-ақ, көштің басын баяғыда-ақ жөнге 
салып алуға болатын еді. Сорлатқанда 
біреудің уақыты жетпейді, біреудің ұғымы 
жетпейді, біреудің атымен зауқы жоқ. 

...Қазіргідей заманда Абай жырларына 
айына емес, аптасына емес, күніне бір 
үңіліп қоймай болмайды. Сонда жан қинап 
жүрген қай күмəннің де бəріне жауап таба 
аласың».

Бұл сөздер əрбір адамның дұрыс 
жетілуіне кепіл болатын, қоғам өмірінде 
басшылыққа алатын бағдарламалық ойлар 
тəрізді.


