
№1(949) 30 қаңтар 2019 жыл 1

№ 1 (949) 30 қаңтар 2019 жыл

  ЖАСТАР ЖЫЛЫ
салтанатпен 

ашылды
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің 4000-нан астам 
студенті мен магистранты Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен «Тəуелсіздіктің 
ұрпақтары» атауымен өткен Жастар жылының 
салтанатты ашылуын тікелей эфирде тама-
шалады. Онлайн көрсетілім университеттің 
барлық факультеттері мен мəжіліс залдарында 
ұйымдастырылды.

Президенттің айтуынша, жастар өз тарихын білуі 
жəне мақтан тұтуы қажет. Бүгінгі жас ұрпақ өз елін 
жоғары биіктерге жеткізе алады деген нық сенім 
білдірген Елбасы «Қазақстанның болашағын жастарға 
сеніп тапсыруға болады деп ойлаймын. Біз текке жұмыс 
істеген жоқпыз. Біз дұрыс ұрпақты тəрбиелей алдық деген 
сенімдемін. Еліміздің болашағы үшін алаңдамаймыз. 
Сендер Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына шығара 
аласыздар», - деп атап көрсетті. Талантты жастар үшін  зор 
мүмкіндіктерге жол ашыларына «Тəуелсіздік ұрпақтары» 
атты Жастар форумы тағы бір дəлелдегендей. Президент 
өз сөзінде жастарды қолдауға арналған шараларды 
толықтай қамтитын шаралардың ауқымды платформасын 
қалыптастыру қажеттігін  айтқан болатын. Ал бүгінгі фо-
рум жастар бас қосқан ашық идеялар алаңы боп, жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашар, талантын шыңдап, жетістікке 
жетем деген жастар үшін мотивация болғаны айқын.

«Терең білім – тəуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой –  азаттығымыздың алдаспаны» 
деген Елбасы атап өткендей, терең білім мен ақыл-ойды қару еткен Махамбет Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студент жастары үшін де 
Жастар жылы жасампаз істермен дəлелдер мерейлі жыл болмақ.

СТУДЕНЧЕСТВО – 
передовая часть     
казахстанской   

молодежи
Свыше 4000 студентов и магистрантов 

Западно-Казахстанского государственного 
универси т е т а  им .М .Ут емисова  с т а ли 
свидетелями открытия Президентом страны 
Нурсултаном  Абишевичем  Назарбаевым 
Года  молодежи  в  Казахстане .  Прямая 
трансляция с участием Главы государства 
на торжественной церемонии в павильоне 
«НурАлем» выставочного центра EXPO 2017 в 
г.Астане - в он-лайн режиме была организована 
на всех факультетах в актовых и конференц-
залах университета. 

Студенчество и молодежь вуза с большим интересом 
и пониманием встретили инициативу Лидера нации 
по активному привлечению казахстанской  молодежи 
к  проводимым  в  стране  преобразованиям .  Год 
молодежи должен стать кульминацией многогранной 
масштабной работы, проделанной под руководством 
Главы государства в сфере модернизации и повышении 
конкурентоспособности казахстанского общества. 

Коллектив  Западно -Казахстанского  государственного  университета 
им.М.Утемисова - вуза с вековой историей, принимает самое непосредственное 
участие в подготовке и воспитании поколения людей новой формации.

62-ші 
«Денсаулық» 
спартакиадасы
Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде 
профессор-оқытушылар
құрамы мен қызметкерлер 
арасында дəстүрлі 
62-ші «Денсаулық» спартакиадасы өтті. 

Жалғасы 3-бетте. 
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Получили сертификаты по программе 

«Проектный менеджмент»
В Западно-Казахстанском государственном 

университете им. М.Утемисова в рамках повышения 
качества системы высшего образования сотрудники 
и преподаватели вуза прошли обучение и получили 
сертификаты по программе «Проектный менеджмент». 

Тренинг, построенный на основании руководства «PMI 
PMBOКGuide (Свод знаний по управлению проектами 
Института управления проектами США)», освещающим 
все области знаний  по управлению проектами по развитию 
личной эффективности, эмоционального лидерства, 
навыков управления проектами и менеджмента высшего 
образования, провела Компания Digital Academy. 

Были изучены 28 ключевых компетенций проектного 
менеджера по трем основным направлениям: Стратегия, 
Люди и Практика. По итогу тренинга были вручены серти-
фикаты, и как признаются сами слушатели, у них значи-
тельно расширилось понимание принципов управления 
проектами даже у опытных руководителей, а новичкам 
дан основательный фундамент в дальнейшей работе 
над проектами. По словам организаторов, данный курс 
готовился в течение пяти месяцев, и сегодняшние его 
участники могут пройти международную сертификацию. 
Тренер курса Иван Чубисов, опытный практик, имеющий 
степень магистра в управлении проектами (г.Киев) и 
международный диплом Cambridge IE (Великобритания) 
в управлении проектами, действующий асессор КАУП, 
Delta IPMA, выразил готовность сопровождать профес-
сиональное становление и развитие новоиспеченных 
менеджеров. Классические базовые знания по данному 
проектному менеджменту – основа развития современ-
ного университета.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 
гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша əлемдегі ең жақсы 100 оқулықты қазақ тіліне аударып, 
жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасалатынын айтқан болатын. 
Осыған орай университет аясында барлық факультеттерде «100 оқулық» бағдарламасы бойынша апталық 
өткізілді. Апталық тарих, экономика жəне құқық факультетінің дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік-саяси 
пəндер кафедрасының ұйымдастырумен өткізілді.

«100 оқулық» 
бағдарламасы аясындағы апталық
Апталықтың алғашқы аптасы тарих, экономика жəне 

құқық факультетінде басталды. «Жылжымалы көрме: 18 
оқулық» презентациясы ұйымдастырылды. Дүниежүзілік 
тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер кафедрасының 
меңгерушісі, т.ғ.к., доцент А.Ш. Журасова, оқытушы Ж. 
Калиева студенттерге кітаптардың қысқаша мазмұнын 
баяндап берді. Көрме барысында 1-4 курс студенттері 
қазақ тіліне аударылған 18 жаңа оқулықпен таныстырылды. 

«100 оқулық» бағдарламасы апталық аясында «Мен не 
білемін?» атты интеллектуальдық ойын өткізілді. Кафедра 
оқытушылары  аға оқытушы Б.М.Мырзабаева, ф.ғ.к., доцент 
К.М.Науанова, аға оқытушы Г.Н.Есеева, оқытушылар 
М.Б.Гайсина, Н.Н.Майманова интеллектуалдық ойынның 
бағдарламасын дайындап, қазақ тіліне аударылған жаңа 
кітаптардан сұрақтар əзірледі. Ойынға тарих, экономика 
жəне құқық факультетінің əр кафедрасынан дайындалған 
5 команда қатысты.

Студенттерге қазақ тілінен аударылған 18 оқулықтан 
философия, дінтану, əлеуметтану, экономика бойынша 
сұрақтар қойылды. Ойын қорытындысы бойынша 1 орынды 
«Альтаир» тобы, 2 орынды «Ақжайық жастары» иеленді. 

Апталықтың соңғы күні «100 оқулық» бағдарла-
масы бойынша апталық аясында кафедраның аға 
оқытушысы Б.С.Боранбаева, оқытушылар Ж.А.Калиева, 
Н.Н.Майманова, Ж.К.Алдияровтың ұйымдастыруымен 
«Қоғамдық сананың жаңғыруы: гуманитарлық білімнің 
сапалы жаңаруы» тақырыбындағы дөңгелек үстел 
өткізілді. Модератор – Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік 
саяси пəндер кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к.,доцент 
А.Ш.Журасова.

Дөңгелек үстел барысында Ж.Молдағалиев атындағы 
облыстық ғылыми-əмбебап кітапханасының «Қоғаммен 
байланыс жəне көпшілік жұмыс» секторының жетекшісі 
Нуфтуллина Аягул Рухоллақызы «Студент жастардың білім 
сапасын арттырудағы электронды оқулықтардың маңызы» 
атты, «Халықаралық қатынастар» мамандығы 2-курс  
студенті Аяпберген Айнур «Гуманитарлық ғылымдардың 
таңдаулы оқулықтарының өзектілігі» атты, «Тарих» 
мамандығының 3 курс студенті Есенова Наргиз  «100 новых 
учебников: важный проект воплощается в жизнь»атты, 
«Менеджмент» мамандығының 3 курс студенті Сайлауов 
Аслан «Төртінші индустриялық ревалюция» атты, СПС-
21 тобының студенті Оспанова Аида «Философия пəні 
бойынша оқулыққа қысқаша шолу» атты, «Əлеуметтану» 
мамандығының 1 курс студенті Қайыржанова Назерке – 
«Дінтану курсы жəне жаңа оқулықтар» атты, «Əлеуметтану» 
мамандығының 3 курс студенті Батырханқызы Айкөркем 

«Гуманитарлық білім берудегі  «Əлеуметтану негіздері» 
оқулығының маңызы» атты баяндамалар оқыды.

Сонымен қатар апталық аясында факультетте 
«18 оқулық» жазба жұмыстар конкурсы (эсселер) 
ұйымдастырылды. Факультет бойынша барлығы 22 
жұмыс қабылданды. Жеңімпаздарды анықтайтын арнайы 
комиссия құрамында аталмыш кафедраның доценті 
ф.ғ.к., Г.Б. Мулдашева, аға оқытушы, т.ғ.к., Боранбаева 
Б.С., аға оқытушы т.ғ.к., С.М. Гиззатов, оқытушылар Ж. 
А. Калиева, Ж.К. Алдияров болды. Комиссия шешімі 
бойынша жүлделі 1 орынды «Аймақтану» мамандығының 
1 курс студенті Джаумытбаева А.К., 2 орынды Есеп жəне 
аудит мамандығының 3 курс студенті Х. Қойланова жəне 
Халықаралық қатынастар мамандығының 2 курс студенті А. 
Даулеткалиева, 3 орынды Құқықтану мамандығының 1 курс 
студенті А.Тапаева жəне Есеп жəне аудит мамандығының 
2 курс студенті Г. Есетова иеленді. 

Бұл апталық Мəдениет жəне өнер, филология, 
жаратылыстану-география, педагогика жəне физика-
математика факультеттерінде жалғасын тапты.

Апталық тың  ал ғ ашқы  ек і  к үн і нде  барлық 
факультеттерде дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік-
саяси пəндер кафедрасы Ғылыми кітапханамен бірігіп 
жылжымалы көрме ұйымдастырып, жаңа оқулықтар 
бойынша таныстырылым жасады. Апталық аясында 
студенттердің, кітапханашылардың, жас ғалымдардың, 
профессорлық-оқытушылық құрамның қатысуымен 
брейн-ринг интеллектуалдық ойыны, дөңгелек үстел, 
эсселер конкурсы өткізілді. Факультеттер арасында 
өткен көрме барысында Педагогика жəне психология 
кафедрасының аға оқытушысы Н.У.Кулдашева факультет 
студенттеріне психология, əлеуметтік педагогика 
бағытындағы оқулықтарды таныстырып, оқып шығуға кеңес 
берді. Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі 
мамандығының 4 курс студенті Ж.Утебаева Э.Аронсонның 
«Көпке ұмтылған жалғыз» оқулығын талдап, өзінің ойымен 
бөлісті. Физика-математика факультетінде Дүниежүзілік 
тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер кафедрасының 
оқытушылары К.М.Науанова, Т.Т.Шайхиев, Н.Н.Майманова 
кітаптарды таныстырса, филология факультетінде «100 
оқулық жобасы» тақырыбында М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дың музейінде айтыскер ақын, университетіміздің 
түлегі Талғат Мықимен кездесу ұйымдастырылып, кездесу 
барысында магистр, аға оқытушы Г.Г.Тұрғаналиева 
студенттерге «100 оқулық» жобасы бойынша түсіндірме 
жұмыстарын өткізді. 

«Маған қажетті 18 оқулық» тақырыбындағы эсселер 

байқауында педагогика факультетінде 30 дан астам эссе 
жұмыстары қабылданып, жүлделі орындар анықталды. 
Ең үздік деп танылған 3 орынға: І орын – «Педагогика 
жəне психология» мамандығының 4 курс студенті 
Мухамбетжанова Назерке, ІІ орын «Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен əдістемесі» мамандығының 4 курс 
студенті Утебаева Жанель жəне ІІІ орын «Мектепке дейінгі 
оқыту жəне тəрбиелеу» мамандығының 1 курс студенті 
Кащиева Нурсулу иеленді.  Эссе байқауын филология 
факультетінің белсенді студенттері А.Сагиева, Б.Салауатов, 
А.Қуанышева ұйымдастырды. Эссе жарысына 15 студент 
қатынасты. Үздік эсселер анықталып, жүлделі орындар 
белгіленді. Эссе жазу барысында студенттеріміздің 
ой ұшқырлығы, оқулықтар туралы терең білімдері 
айқындалды.

«Брейн-ринг» интеллектуалдық ойыны барысында 
педагогика факультеті бойынша 5 команда, Мəдениет жəне 
өнер факультеті бойынша 4 команда, физика-математика 
факультеті бойынша 3 команда қатысты. Мəдениет 
жəне өнер факультетінде өткен ойын қорытындысы 
бойынша «Рухты жастар» командасы алғырлығымен 
көзге түсіп, 1-орынды иеленді. Педагогика факультеті 
бойынша ойын нəтижесінде І орын «Ақиқат жастары» 
тобы, ІІ орынды «ПиП-11» тобы, ІІІ орынды «ПиМНО-11» 
тобы өз қанжығаларына байлады.  Физика-математика 
факультеті бойынша ойынға белсенді атсалысқан 
Мақсат Айəділ, Бақтыгерейқызы Аселхан, Базаров 
Мейірбек үздік деп танылды. Физика-математика жəне 
филология факультетінде өткен интеллектуалдық ойын 
өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып, барлық коман-
далар белсенді қатысты.  Филология факультетінде 
өткен интеллектуалды сайысқа төрт команда қатынасты. 
Өздерінің белсенділігімен, білімділігімен оза шауып, «Қазақ 
тілі мен əдебиеті» мамандығының 3-курс студенттері 
1-орынды иеленді.

«Қоғамдық сананың жаңғыруы: гуманитарлық білімнің 
сапалы жаңаруы» тақырыбындағы дөңгелек үстел 
аталмыш факультеттерде ұйымдастырылды. Дөңгелек 
үстел апталықты қорытындылаумен жалғасып, жүл-
делі орындар марапатталды. Мəденет жəне өнер 
факультетінің студенттік деканы, «Мəдени -тынығу жұмысы» 
мамандығының 3 курс студенті Н.Садиков, «Əлеуметтану» 
мамандығының 3-курс студенті Кенжетайқызы Ажар, 
«Кітапхана ісі» мамандығының 2 курс студенті Қибатова 
Гулзинат баяндама жасады. «Қазақ тілі мен əдебиеті» 
кафедрасының магистр-оқытушы Ж.Қ.Сапарованың 
ұйымдастыруымен «18 оқулық» атты дөңгелек үстел 
оздырылды. Дөңгелек үстел барысында т.ғ.к., доцент 
С.М.Ғиззатов, А.О.Рахымғалиева, Г.Ə.Еркеғалиева сынды 
оқытушылар мен Ж.Автаева, т.б. студенттер баяндама 
оқыды. Баяндамаларды оқу барысында сұрақтар қойылып, 
қызу талқыланды. Дөңгелек үстелден соң апталық қоры-
тындыланып, барлық қатысушылар мен жеңімпаздарға 
диплом, бағалы сыйлықтар (БҚМУ пакеті, футболка, кепка) 
табысталды. 

Айлық барысында тарих, экономика жəне құқық, 
филология, физика-математика факультеттері үлкен 
белсенділік танытты.  Айлық барысындағы студенттердің 
белсенділігі оларға рухани толығу əкеліп, үлкен ой салды 
деген тұжырым жасауға əкелді. 

К.М. НАУАНОВА, 
ДТ жəне ƏСП кафедрасының доценті, ф.ғ.к., 

М.Б. ГАЙСИНА, 
оқытушы
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6262-ші -ші 
«Денсаулық» спартакиадасы«Денсаулық» спартакиадасы

(Жалғасы. Басы 1-бетте.)

Спар т а к и а д а ғ а  қ а ты с ушы  9  к ома н -
да бірнеше спорттық жарыс бойынша сынға 
түсті. Волейбол, шахмат, дойбы, теннис, фут-
бол, асық ату, дартс, эстафета, арқан тарту 
түрлері бойынша жарыстар ұйымдастырылды. 
Шараның салтанатты ашылуында сөз сөйлеген 
университет ректоры Нұрлан Хабиболлаұлы 
университет ім ізде  дəстүрлі  түрде  өтет ін 
«Денсаулық» спартакиадасының университет 
тарихындағы орны ерекше екенін атап өтті. 
«Халық денсаулығының кілті – салауатты өмір 
салтында», «ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз 
– белсенді, білімді жəне денсаулығы мықты аза-
маттар» деген Елбасы Жолдауына тоқталған 
университет ректоры денсаулықты нығайту мен 
салауатты өмір салтын насихаттауда спорттық 
шаралардың маңызы зор, осындай дəстүрге ай-
налған спорттық жарыстардың жыл сайын жалға-
сын тауып, оған ардагер ұстаздардың, ғалымдар 

мен оқытушылардың, қызметкерлердің бірге қатысуы 
жас ұрпаққа зор үлгі екендігін атап өтті. Ардагер ұстаз 
Мерует Жолдықайырова осындай дəстүрлі түрде өтетін 
спорттық шараларға университет ұжымы белсенді қа-
тысу керектігін, спортпен айналысу денсаулық кепілі 

екендігін айтып өтіп, биыл 62-ші рет өткізіліп отырған 
университет тарихындағы маңызды шара спартакиада 
қатысушыларына жүрекжарды тілегін жолдады. 

4 күнге созылған спартакиада ойындарының 
қатысушылары шексіз позитив пен жұмысқа деген 

құлшыныс алды. Нəтижесінде əр түрлі сайыстар бойын-
ша жүлдегерлер анықталды. Бас жүлдені университет 
əкімшілігі қанжығасына байласа, 2-3- орындар жара-
тылыстану-география жəне педагогика факультеттеріне 
бұйырды.

«САН МЕН САПАНЫ ЕҢБЕКПЕН ҰШТАСТЫР Х2»
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 28 қаңтар күні «Сан мен сапаны 

еңбекпен ұштастыр» атты жоғары оқу орындары арасында қаланы қардан тазарту челленджін 
бастады.

Университеттің 100 шақты студенті коммуналдық сала 
қызметкерлеріне көмек көрсету мақсатымен қолдарына 
күрек алды. Студенттер үш топқа бөлініп, Пугачев көше-
сінен Дина Нұрпейісова көшесіне дейінгі Достық-Дружба 
даңғылы бойындағы қарды тазалады.

– Елбасы Н.Назарбаев Жастар жылының салтанатты 
ашылуында жастарды еңбек етуге шақырды жəне 
еңбектің сапалы болуын талап етті. Осы орайда 

университеттің жастар ісі жөніндегі комитеті студенттердің 
бос уақытын тиімді пайдалану, жастарды игі іске 
жұмылдыру, қаланың көркеюіне атсалысу, еңбек етуге 
тəрбиелеу мақсатында челлендж бастап, қар тазалауға 
көмектескеніміз жөн деп санадық. Өйткені биылғы түскен 
ұлпа жылдағыдан көп жəне екі ауысыммен тазалағанның 
өзінде тазалықшыларға салмақ түсіруде, – дейді 
университеттің жастар ісі жөніндегі комитетінің жетекшісі 

Жанбота Ешимова.
М.Өтемісов атындағы БҚМУ студенттері өздері 

бастаған челленджді «Сан мен сапаны еңбекпен 
ұштастыр Х 2» форматында Жəңгір хан атындағы Батыс 
Қазақстан аграрлық-техникалық университетіне жолдады. 
Енді БҚАТУ-лықтар студенттерді екі есе жұмылдырып, 
тазалау аймағын да арттыруы керек.

Челлендждің ерекшелігі осы – кезекті оқу орны 
челленджді жолдаған оқу орнынан қатысқан студенттер  
саны мен тазартқан аймағынан екі есе көрсеткішпен 
челленджді орындап, кезекті оқу орнына жолдайды.
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Берекелі бірлік мерекелі тірлікке жеткізер
Рухани жаңғырудың мəні

Парыз. Мағынасы телегей терең ұғым. 
Перзенттік парыз. Азаматтық парыз... 
Өз тұсында қазақ əдебиетінің абызы, 
классик жазушы Əбдіжəміл Нұрпейісов 
ақсақал экологиялық проблеманы көтерген 
«Сең» туындысын орыс тіліне аударып, 
шығармаға лайықты атау беруде ойланы п-
толғанып, ұзағырақ жүріп қалады. Кейін 
«Парыз» («Долг») деп ат беріп, айдар 
таққанда, ел азаматтары «О, бұл іспетті 
проблеманы көркем əдебиетте көтере білу 
– нағыз азаматтық парыз емес пе?!» деп қол 
соққаны белгілі. Ендеше, өмірлік тəжірбиесі 
ұланғайыр ел тұтқаларының, ақсақал 
ардагер ағаларымыздың, университеттің 
профессор -оқытушыларының бүгінгі 
жастарға ел бірлігі турасында ой өруі – 
парыз іс.

Қашан да бірлік – тіршілік көзі, бір-
лік –  ырыстың мерейі, бірлік – ұлтты 
сақтаудың бір кепілі. Демек, ел бірлігі – ең 
асыл қасиет. Бірлік біздің қасиетті туымыз 
дерлік. Ал, туды биікте желбірете ұстаса 
ғана сəнді. Халық айтпайды, халық айтса, 
қалып айтпайды. Бірлеспеген білектің 
əлсіз боларын білеміз. Бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығарғанға не жетсін. 
«Біріккен екі бірлігі жоқ жетіні жеңеді». 
«Біріккен жүз бытыраңқы мыңды алады». 
Саусақ бірікпей, ине ілікпесі, қол жұмыл-
май жылынбасы аян. Кеңесшіл ел азбасы, 
кеңесіп пішкен тон келте болмасы бел-
гілі. «Төртеу түгел болса – алар, алтау 
ала болса алдырар». «Алтау ала болса, 
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса 
төбедегі келеді». «Екі ауыз біріксе, кер 
ауызды басады». Демек, айналып келген-
де, береке басы бірлікте.

Түркі бабаларымыз бірлікті елдің іргесі 
сөгілмесін кейінгі ұрпаққа айтуды парыз 
санағандықтан, ғибратты сөз түйіндерін 
тасқа қашап жазып, дала заңдары тек 
достық пен бауырластыққа негізделгенін 
аң ғартқан .  Анақарыс  (Анахарсис ) 
сынды арысымыз бақытты шаңырақты 
жалтылдаған сəнді сарай емес, жан 
жарыңның, жақын-жораларың мен сүйкімді 
балаларыңның сыңғырлаған күлкісі, 
ырысы мен ынтымағы тұрғысында түсініп, 
үйді балташылар мен тас қалаушылардың 
еңбегінің ғана емес, үй ішінде тұрып жатқан 
адамдардың өзара қарым-қатынасының 
жемісі деңгейінде пайымдаған. Тоқсары 
(Токсарид) данышпан достық туралы көп 
сөзден достық пейілді бір іс артықтығын 
болжайды. Тоныкөк (Тоң-ұқық) баһадүр 
түнде  ұйқы  көрмедім ,  к үндіз  к үлк і 
көрмедім, қызыл қаным төгілді, қара терім 
сөгілді, күшімді сарқа жұмсадым, жауға 
да шаптым құрсанып, бəрі де ел үшін 
деп еңселі ой тастайды. Білге (Мерген) 
қаған ел болып бірігуден асқан бақыт 
жоқтығын баса айтады. Күлтегін сынды 
арлы азамат бек ұлдарың құл болмасын 
десең, пəк қыздарың күң болмасын десең, 
бірлік керектігін, тату елге тыныштық пен 
тоқшылық қашан да нəсіп боларын айтып 
кеткен.

Жаңа тəуелсіз мемлекеттің негізін 
қалаушы, оның бірліг ін қамтамасыз 
етуші, ел Атазаңын, адам мен азаматтың 
қ ұ қы  мен  бостандығын  қор ғаушы  
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан  Назарбаевтың  «Ақыл -
парасат кітабына» ел бірлігі хақындағы 
60 ой-толғам енгізілген. Бір ғажабы, 
олардың əрқайсысы – асыл афоризм, 
кесек алтын ойдың үзігі дерлік дүниелер. 
Елбасы ой-толғамдарына бойлай айтсақ, 
бақ та, тақ та таласқанға бұйырмайды, 
халықтық іс тек жарасқанға бұйырмақ. 
Бақсақ, біздің бабаларымыз тірі болуы 
үшін бір болған, ендеше біз ірі болу үшін 
бір болуымыз керек. Тек бірлесіп қана, 
бүкіл халықтың күш-жігерін  біріктіріп қана 
алға баса аламыз. Қазақ елінің Президенті 
Н.Назарбаев: «Егер де халықтың бірлігі 
болмаса, отансүйгіштік жанқиярлығы 
болмаса, бұл жер де, қазақ халқы да, 
Қазақстан да тəуелсіз ел болмас еді»,- деп 
шегелейді. Турасын айтсақ, ауызбіршілік 
жоқ жерде ешқашан ұлттық идеялар 

жүзеге асқан емес. Бұл орайда да Елбасы: 
«Қазақты еш уақытта сырттан жау алған 
емес, ала алған да емес, қазақ əлсіресе, 
алауыздықтан  əлс іреген ,  күшейсе, 
бірліктен күшейген». «Бабаларымыз 
өзгелердің төріне шығу үшін өзі де 
меймандарына қақ төрден орын беріп, 
құрмет көрсеткен»,- деп ой қорытады. 
Олай болса, еңсесі биік елдікке есі кеткен 
ғана топырақ шашады. Өз халқын сүйетін 
адам, өз жұртына жақсылық тілеген кісі 
өзге халықтарды ашындырмайды, өз 
ұлтын ешкімге қарсы қоймайды. Елбасына 
сүйенсек , Қазақстандағы ұлтаралық 
жарастықтың  негізгі ұйытқысы болу 
міндетін алдымен осы Атамекеннің иесі – 
қазақ халқы өз мойынына алуы тиіс. Осы 
тұста баса ескереріміз, жаулықтың ең 
үлкені, ең қиыны – ынтымақ үшін ымыраға 
бара алмау.

Ойлы да саналы ұрпаққа мəлімі – 
Ордабасы биігінде бар қазақтың басын 
қосып, тірі қалу үшін ірі болу керектігін, 
ірі болу үшін бір болу керектігін ұрпақтан 
ұрпаққа ұқтырып кеткен үш ұлы биіміз 
– Төле би, Қаз дауысты Қазбек би, 
Əйтеке би – алдымен қазақтың бар 
баласының азаттықты мұрат тұтуын 
қамдағаны. Осы тарихи тұсты терең 
білетін Елбасымыз: «Дүниеде өзара сенім 
мен ынтымақтастық негізінде шешуге 
болмайтын проблемалар жоқ екендігіне 
сенімдімін. Мұны ұғыну үміт ұялатып, 
болашаққа сенімді нығайтады». «Кіммен 
дос болу, кіммен жақындасу, кімнен өзіңді 
алысырақ ұстау – ұлтты сақтаудың бір 
кепілі»,- деген тұжырымдарға салмақ 
дарытады.

Анық білеріміз – егер қандай да бір 
ел тұрақтылықтан айырылса, онда күллі 
жаһандық тыныштыққа қауіп төнгені. Бұл 
ретте тұрақтылық саяси мəселелерді 
шешудің күшке негізделмеген тəсілдеріне 
көбірек сүйенгенде ғана сақталмақ. Бұған 
қоса айтсақ, «популизм» «этнопопулизм» 
деген ұғымдар бар. «Популизм» латын 
тілінен аударғанда «populus» деген 
сөз, халықтың құқығы мен мүддесі үшін 
күрес дегенді білдіреді. Популизм – 
жекелеген адамдар тобының , кейбір 
басшылардың ,  адамдардың  көң іл -
күйлерін қалыптасқан жағдайларға 
байланысты өз мүддесіне пайдалануы. 
Заманауи саяси лексикондағы «популизм» 
түсінігі көп жағдайда саяси күрестердегі 
тактикалық  əдістердің  құралдарын 
анық тауда ,  көпш іл і к т і ң  қо ғамдық 
санасының апелляциясына байланысты 
жиі қолданылады, максимализм жəне 
саяси шешімдерді бірыңғай бейімдеп 
қабылдауда да қоғамдық өмірде көрініс 
береді . Ал , «этнопопулизм» ұғымы 
ұлттық ділге (менталитетке) бағыттала 
таразыланады. Бұл реттегі Елбасы 

түйіндері  де  ойлантпай  қоймайды . 
Мəселен, Елтұтқасы: «XXI ғасырда 
елдерді ұлы жəне қосалқы, бастаушы 
жəне еруші елдер деп бөлу  өркениеттілік 
тұрғысында мүлде ескірген. Үстемдікке 
ұмтылу инерциясы прогреске апармайды. 
Ол планетамыздың жекелеген елдер мен 
аймақтарын жаһандық дамудан шетқақпай 
қалдыру қаупін туғызады. Бұл – баршамыз  
үшін де  тығырық»,- деп жазады. Бүгінде 
айқыны популистер саяси ұпай жинау үшін 
ештеңеден тайынбайды. Ең бір қасиетті 
ұғымдарды да саудаға салады. Олар 
адамдардың үлкен уəделерге, даңғаза 
ұрандарға оңай иланатындықтарын да 
жақсы біледі. Қоғамның небір күрделі 
мəселелерін оп-оңай шешіп тастауға уəде 
береді. Ал ондай жол көбіне-көп біреу-ақ: 
өз халқыңды жұрттың бəрінен де артық 
халық деп ұғындырып, оны басқаларға 
қарсы айдап салу. Ал, этнопопулизм – 
демократиялық қоғамның денесіне шыққан 
безеу емес, дерт. Онымен ұдайы күреспей 
болмайды. Ол жағдайға байланысты 
тез өзгеріп тұрады. Қоғамды одан əрі 
жетілдіргенімізде де қыр соңымыздан 
қ а лм а й ды .  Мұ н д а й  к е с а п а т п е н 
əкімгершілік жолмен де, идеологиялық 
жолмен де күресіп, көп ештеңе бітіре 
алмайсың . Онымен күрестің жалғыз 
жолы – адам материалының сапасын 
жақсартуға күш салу. Елбасы осы реттегі 
ел тағдырына қатысты тұжырымдарын 
кезекті Жолдау, бағдарламалық мақала, 
үндеулерінде дамыта, тарата айтқаны 
мəлім. Бүгінгі əлем төртінші өнеркəсіптік 
революция дəуіріне, технологиялық , 
э к о н оми к а лы қ  жə н е  ə л еум е т т і к 
салалардағы терең жəне қарқынды 
өзгерістер  кезеңінде қадам басуда 
екенін ескерсек, жаңа технологиялық 
қал біздің қалай жұмыс істейтінімізді, 
азаматтық құқықтарымызды қалай іске 
асыратынымызды, балаларымызды қалай 
тəрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертерін 
ойланбасқа болмайды. Олай болса, ұлт 
əлеуетін арттыру үшін мəдениетіміз бен 
идеологиямызды одан əрі дамытуға 
тиіспіз. Рухани жаңғырудың мəн-маңызы 
нақ осында. Бүгінгі таңда өз тарихын, 
тілін, мəдениетін білетін, заманына 
лайық шет тілдерін меңгерген, озық əрі 
жаһандық көзқарасы бар қазақстандық 
– қазіргі қоғамымыздың идеалы. Біз 
XXI ғасырдың жаһандық картасында 
ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар 
ұлт  ретінде «Жаһандағы  заманауи 
қазақстандық мəдениет» жобасын іске 
асыруға тиіспіз. Күллі əлем бізді қара 
алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі 
бастамаларымызбен ғана емес, мəдени 
жетістіктерімізбен де тануы тиіс.

Асылы, жақсылықты жадында сақтай 
білген елдің рухы қашан да биік. «Өткенге 

қарап, ертеңіңді түзеу» өсиетін ұстансақ, 
өткеннің өнегесі баға жетпес байлық 
екенін танимыз. Осыны жадында тұтып, 
тарихтан тағылым ала білген халқымыз 
Тəуелсіздік дəуірінде татулық пен бірліктің, 
тыныштық пен тұрақтылықтың арқасында 
талай  келел і  толағай  табыстар ға 
кенелуде. Берекелі бірлігімізді көздің 
қарашығындай сақтай алсақ, мерекелі 
тірлігімізге төнетін қауіп жоқ. Ел мен 
жердің иесі ретінде Қазақстандағы жақсы 
мен жаманның бəріне қазақ жауапты. 
Осы ұлы жауапкершілікті сезініп, барша 
ұлыстардың ұйытқысы болып, өзгеге 
өнеге көрсете білуді Елбасымыз əркез 
баса айтады. Қазақ елі Президенті 
Н.Назарбаев:  «Жаңғырту  саясатын 
құруда барлық сын-пікірлерді жəй ғана 
есепке алып қоймай жағдайды оңға 
қарай өзгерту бойынша шараларды 
қабылдау маңызды. Осыны ескерген ғана 
сақтанады. Сақтанған сақталады»,-дейді. 
Олай болса, нағыз саясатшыға ең кемі 
үш қасиеттің (теориялық дайындық , 
экономикалық қызмет тəжірбиесі, қа-
былданған шешімнің орындалуына жау-
апкершілік) керектігін ескеру жөн. Демек, 
бұл реттегі кең құлашты ұланғайыр елдік 
оркестр іспетті істің бір ғана дирижері 
болуы тиіс, бірақ сонымен бірге ол 
жеке музыканттың абыройы мен рөлін 
төмендетпейтін дирижер болуы тиіс. Ең 
дұрысы, елдік тұтастыққа жік түсіретін, 
ағайын арасын суытатын қадамдардан 
аулақ болу жөн. Ал, рухы биік тұлғаның 
рухани құндылықтарға терең бойлай 
білген, тұла бойына ауадай сіңдіре 
білген, құнарлы нəр іспетті ұялата білген 
тұлғаның осы үдеден табылары анық.

Абат САТЫБАЙҰЛЫ,
 «Рухани жаңғыру» институтының 

директоры,  п.ғ.д., профессор

Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане.
Критерии отбора победителей:
1. Читатель (студент), посетивший библиотеку 12 

и более раз в год, и прочитавший от 14 до 29 книг;
2. Читатель (студент), является активным участни-

ком массовых мероприятий, проявляет свои знания, эрудицию, 
интеллект, участвуя в литературных играх, викторинах, тестах, 
а также талант – в творческих конкурсах;

3. Читатель(студент), является активным помощником библи-
отеки в привлечении других читателей.

Номинации конкурса:
«Суперчитатель» (определяется по количеству прочитанных 

книг);
«Самый активный читатель» (определяется по количеству 

посещений);
«Самый преданный читатель» (год записи читателя в 

библиотеку).
Участником конкурса можно стать на любом этапе времени. В 

конце года в каждой номинации будут выбраны самые активные 
читатели, которые будут награждены грамотами и призами. 

Қазақстанда «Жастар жылы» жариялануына байланысты М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапханасы «Ең үздік оқырман» байқауын өткізеді.   
Жеңімпаздарды іріктеуге қойылатын талаптар:
1.Кітапханаға 12 немесе жылына бір реттен көп 

келген жəне де 14 пен 29 аралығында кітап оқыған 
оқырман (студент);

2. Түрлі  көпшілік іс-шаралар, əдеби ойындар, вик-
ториналар, тестерге қатысып өзінің білімділігі, білгірлігі, ақыл, 
ой-өрісінің кеңдігін көрсетіп жүрген оқырмандар, сондай-ақ 
шығармашылық байқауларға қатысқан дарындар (студенттер);

3.  Басқа  да оқырмандарды (студенттерді) кітапханаға 
тартуға  белсенді көмектескен  оқырман (студент)

  
Сайыстың аталымдары:
«Ең үздік оқырман» (қанша кітап оқығанына қарай 

анықталады);
«Ең белсенді оқырман» (кітапханаға келуіне қарай 

анықталады);
«Ең адал оқырман» (оқырманның кітапханаға тіркелген 

жылымен анықталады).
Байқауға кез-келген уақытта қатысуға болады. Жылдың 

соңында əр аталым бойынша  ең белсенді оқырмандар ірік-
теліп, мақтау қағазымен, түрлі сыйлықтармен марапатталады.
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Тəжірибе алар – мол сапар...
«Заманауи əлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен 

өлшенеді». Иə, Елбасымыздың осылай білім жолына баса зер сала отырып, 
біз секілді ізденімпаз жалынды жастарымызды қашанда қолдайтынын əр 
жолдауларында ашып айтқан. Университет қабырғасында жүріп, тек қана 
білім ала қоймай, сонымен бірге өз білімімізді дамытып, көп ізденістермен 
айналыса отырып, ғылыми конференцияларға да ат салысып келеміз. 
Солардың бірі де бірегейі Қарағанды қаласы Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінде 2018 жылы 7-8 желтоқсанда  өткен 
“Қазақстан – Менің Отаным» атты ҮІ Республикалық студенттік ғылыми – 
тəжірбиелік конференцияға қатысып, жүлделі ІІІ орынмен оралдық. Бұл 
сапар бізге сəтті сапар болды. 

Конференцияның пленарлық мəжілісінде сыйлы 
қонақ ретінде сөз сөйлеп, Ақ Жайық жастарының білім, 
ғылым жолында жасап жатқан жұмыстарын таныстырып, 
университетіміздің деңгейін көрсеттік. 07.12.2018ж күні 
өткен аталмыш конференциясында «Қазақстанның қазіргі 
заман тарихының өзекті мəселелері» бағыты бойынша өз 
бағымызды сынадық. Түрлі идеялар мен ұсыныстарды 
ортаға талқыға салып, ойымызды айқын жеткізе алдық 
деп санаймыз. Жарыс соңында арнаулы сертификат 
табысталып  қатысушымыздың бірі Тарих, экономика 
жəне құқық факультетінің ІҮ кур студенті  Сертаева Гүлжан 
Орынғалиқызы ІІІ дəрежелі дипломмен марапатталды. 
Конференцияның 2-күнінде тарихы бай Е.А.Бөкетов атын-
дағы Қарағанды мемлекеттік университетінің мұражай-
ымен тереңірек таныстық. Зерттеу барысында көптеген 
тарихи оқиғалардың ізімен сақталған жəне жинақталған 
фото шежіреге ерекше назар аудардық. Бұл конференция 
бізге  үлкен рухани тебіреністі тудырды. Болашаққа 
жаңаша көзқарасымыз бен бірге Қазақстанның үздік  
оқу орындарының ғылыми белсенді студенттерімен 
тəжірибе алмастық. Аталған университеттің тарихшы 

ғ а лымдарының 
тың əрі ой салар 
өзекті əңгімелерін 
жадымызға түйіп, 
ө з і м і з  с е к і л д і 
ғылым жолын серік қылған əр түкпірден келген жас буын 
студенттерімен де достық жібін жалғадық. Осындай түрлі 
конференциялық жарыстарға қатыстырып, қол ұшын 
созып, бар білімін біздер үшін аямайтын жетекшіміз 
Байбулсинова Альфия Сабырғалиқызына алғысымыз 
шексіз. Біздің жетістігіміз – жетекші жетістігі. Студент 
үшін – ізденісте жүру, өзінің алған білімін ортаға салып, 
өзгелермен бөлісе білу, түрлі пікірлерді ой таразысынан 
өткізіп, оны болашақта іске асыру басты шыңға жеткен, 
үлкен жетістіктерінің бірі. Тек қана бір ортада қалып 
қоймай, жан жақты даму, ғылыми білім жолына түсу, 
тұлғалы азамат, азаматша болып жетілу, қазіргі таңда 
нарықтың білім бəсекесін игеру заманауи қоғам талабы 
болып отыр.

Айеркем БАЙТҰРСЫНОВА,
Ист-41 тобы студенті

ÆÀҢÀ ÆÎÁÀÍÛҢ ÎҚÓËÛҒÛÌÅÍ ÒÀÍÛÑÓ
Қазіргі таңда Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  бағдарламасы аясында іске асырылып 

жатқан «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының алғашқы 18 оқулығы толықтай аударылып, жарыққа 
шығарылды. Əлемнің ең үздік авторларының еңбегінен жинақталып, қазақ тіліне аударылған бұл оқулықтар 
ұстаздарға, студенттер қауымы мен ғылыми ізденушілерге жəне көпшілік оқырманға арналған. Жоба мақса-
ты – жастарды дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуына үлкен мүмкіндіктер туғызу. Ендігі 
міндет – осы оқулықтардың білім алушылар арасында толықтай игеріліп, меңгерілуі үшін оқу орындарында 
таныстыру шараларын ұйымдастыру.

Бұл шара бойынша тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің аға оқытушысы Янтурсина Зульфара 
Юмагазиевнаның ұйымдастыруымен «экономика жəне 
менеджмент» кафедрасының 2 курс студенттері мен 
оқытушылары арасында дөңгелек үстел оздырылды. 
Жиында 18 кітаптың бірі - «Экономикс» оқулығы талданды. 
Алдымен, сөз кезегі шараға қатысушы қонағымыз - №2 
жаратылыстану ғылыми оқу залының кітапханашысы 
Ихсанова Алмагуль Азаматовнаға берілді. Сөз барысында 
кітапханашы «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының 
қоғамға пайдасы мен маңызы жайлы, алда атқарылатын 
міндеттер мен жастар арасында осы оқулықтар бойынша 
өткізілетін түсіндірме жұмыстары жөнінде атап өтті. 
Ал, шара ұйымдастырушысы Зульфара Юмагазиевна 
«Экономикс» оқулығының негізгі қарастырылатын 
тақырыптары мен оқулық авторларының маңызды 
ой-тұжырымдамаларымен бөлісті. Əлемнің 25 тіліне 
аударылған осы оқулық жөніндегі қажетті ақпараттар 

шағын бейнероликпен көрсетілді. Кейін студенттер бұл 
оқулықтың əр бөліміне жеке тоқталып, əртүрлі елдердің 
экономикалық даму процесін көрнекі мысалдармен, тарау 
соңындағы жаңалықтарымен түсіндірді. Жиын соңында 
факультеттің кафедра оқытушылары алған əсерлерімен 
бөлісіп, оқулық жөніндегі жеке пікірлерін айтты.

 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
елдің жаһандық дамуы мақсатында жастарды қолдап, 
ел болашағын жастармен байланыстырып келеді. 
Бүгінде Елбасының жүргізген сындарлы саясаты мен 
экономикалық даму стратегиялары арқасында еліміз 
көптеген жетістіктерге жетіп, əлем мойындаған мемлекетке 
айналды. «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы да 
жастардың жаһандық бəсекеге бейімделген мамандарды 
даярлауда зор үлесін қосады. Бұл алдағы уақыттың жемісі!

Альбина ЕЛЕУСИНОВА
«Тарих,экономика жəне құқық» факультеті,

«Экономика» мамандығының 2-курс студенті

Қанша қан төгілсе де, қаншама жан пида 
болып, қанша тарлан мерт болса да, байырғы 
бабамыз  «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» 
заман ширегін тəуекелге берсе де, бəрі-бəрі кейінгі 
жас буын, жер мұрагерлері үшін ғана су кешіп, 
отқа жанған. Аманатқа берілген, мүмкін, қуанышқа 
қанық, мүмкін, берекеге толы өмірін кіндік жері 
мен өртеген намыс мүддесі жолында құрдымға 
берді. Қара жер көтермес қайғының жарасын, 
орасан зор күткен үмітімен ғана жамағандай боп 
отырды. Қантөгіс пен жанберістен алақанымызға 
алмасқан сүттен ақ, судан таза тегіміздің арманы, 
сан ғасырлар бұрынғы көшпенділердің, қазіргі 
қазақ қауымының дербес «қағанат» құруымен 
аяқталды.

Солайша, келер күнге арман артқан дархан 
дала елі əлем назарын тез арада өзіне аудартып 
та үлгерді.

Ел басына күн туғанда, қаhармандар қарап 
қалған ба? Арада қанша уақыт зымырады. 
Қаралы күннің қайғысы алыстап, жарасының 
орны жазылып, зардабы ұмыт болды. Сан ғасыр 
қол жетпей, жылт етсе алыстағы сағым көрінетін, 
бейбіт көк ту аясында уайымсыз, қорқынышсыз 
баянды ғұмыр кешудеміз. Қорғансыздың күнін 
кешкен, арайлы атар таңның тор ішінде қамаулы 
құс сынды қайраны жоқтықтан қарсы алған 
момын қазақтың тіршілік көрінісі, қаhармандарды 
алаңсыз қалдырмады. Ғұмырының қыл үстінде 
тұрып, жаңа атқан жас бүршіктей қыршынынан 
қиылатынын біле тұра, тəуекелге барды. Жас 
– кəрісіне  қарамастан, адам жанын жалмап 
алатын қанды алаңға кім үшін, не себепті өз 
еріктерімен барды? Көп толғануды қажет етпейтін 
бұл сауалдың  бір ғана жауабы бар: келешекте 
мерейі асып-тасқан, қасиетті мекенді, бостандық 
бесігі əр күні əлдиінде тербетсін деген зор үміт. 
Тал шыбықтай жас буын тектілігін айқын көрсетіп, 
теңдік пен əділдікті арман – сыңар қылғаны ғана, 
күрес пен ереуілге шығуға мəжбүр еткен.

Қазақ қауымы бас бостандығының жолында 
бозтайлақтарын, елі үшін еңіреген ерлерін 
құрбандық секілді, жоғалтып алып отырды. Əділет 
пен құқық іспеттес асыл қасиеттерден жұрдай 
қантөгерлер қазақ жұртының бейбітшілігіне 
құрық салып, бөгеп отырды. Бұл мезетте кеудені: 
жағдайы мүшкіл халықты, тəуелсіздік шыңына кім 
жетектеді?- деген сұрақ бей – жай қалдырмас.

Ежелгі дəуірде ел – керуенін даңқты дарын 
иелері жетелесе, кейінгіде тек елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаевтың ұстанған берік саясаты арқылы 
жыл сайын биікке ұмтылудамыз. «Ынтымақтың 
түбі - игілік» - деп, дана халқым бекерге айтпаса 
керек, тəуелсіз мемлекет атануымыздың түп 
қайнары ауызбіршілігімізде  емес пе? Алтайдан 
Атырауға дейінгі байтақ жердің кеудесіне қоныс 
тепкен менің елім, көршілес шет елдерден асып 
түспесе, кем түскен емес. Азияның құнарлы-
жазық жер алабына күмбез көтеріп, жерұйық 
көріп жайланған Қазақ еліне біреулер қызығып, 
біреулер үлгі алумен бой түземей ме? Қазақ 
жұртшылығына басқасынан орны мен маңызы 
биік дəуірдің арайлы таңы, 1991 жылдың 16 
желтоқсан жұлдызы жаңа тарихының алтын 
босағасы болды.

Дəуірлер бойы қасықтап жиған бірлігі, 
айрандай ұйып, дос-бауыр өзегі бір-бірімен 
өріліп жатқан, ашық аспан бостан елді паналаған 
халықпыз. «Аманатқа қиянат жоқ»-демекші, қолда 
бар қазынаны қастерлеп, тарихымызды ұлықтау 
– тəуелсіздігімізді  асқақтата түспек. Ата-баба 
аңсаған Мəңгілік Ел бұқарасына ел көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаев өз жолдауында: «...Ең қиын 
жылдар дəл қазір артымызда қалды, сондықтан да 
мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін»-
деп, думаны мен сəні үйлесім тапқан еліне үлкен 
үміт артты.

Ғасырлар тоғысында өмір сүріп жатқан 
біздерге, осы ғасырдың өркендеуін көру бақыты 
бұйырыпты. ҚР-ның іргесі жаңа қашалған 
Конституциясының қабылдануы тəуелсіздігіміздің 
аса биік саяси белесі болды. Ата заңымызбен 
қоса халықаралық алаңдағы алғашқы басты оқиға 
Президент Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен 
Семей ядролық полигонын жабу жəне ядролық 
қару-жарақтан бас тарту болды. Əлем нарығының 
қақпасы ашылып, күрт еліміздің экономикалық 
деңгейінің шарықтауы-үздік жетілу қарқыны деп 
аталды.Жеріміздің баурайында топырақпен 
қымтаулы жатқан қазба-байлықтарымыз, Ұлы 
өлкені пана қылған ұлт өкілдерінің бірлігі,нұрлы 
жолымыздағы өлшеусіз ширек ғасырлық маңдай 
теріміздің қорытындысы Республикамыздың 
гүлденуі шетелдік зерттеушілерді таңдай 
қақтырды.

Тəуелсіздік шыңы бізге оңай мойын ұсынған 
жоқ. Ұлттық тілдің, дəстүрдің, салт-сананың 
қайталанбас тірегі-тəуелсіздік.

Азиза НАСИМУЛЛИНА,
12 ЖОББМ 11-сынып оқушысы
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Жастар жылы – жастарға артылған сенім
2019 жылдың Жастар жылы 

болып жариялануы, əрине, біз үшін 
үлкен бір тосын сый болды десек 
артық етпес. Себебі Елбасымыз 
бұл жылы жастарға ерекше көңіл 
бөлінуі керектігін өз жолдауында 
атап көрсеткен болатын. 

«Бой емес, ой жарыстыратын 
заманда» жастардың сыни тұрғы-
сынан ойлау қабілеті мен бəсекеле-
стікке деген ынтасы жоғары болуы 
шарт. Бойда жастық жалын мен жігер 
барда, Елбасымыз діттеген жолда нəтижелі жұмыс атқары-
лады деген үміт басым. Менің ұққаным, əр адам өз кəсібі 
мен ісін сүйіспеншілікпен атқарса жетістікке қол жеткізуге 
болады. Біздің басты мақсат қазір білім алу болса, 
білімнің шыңына жетіп, үздік оқу арқылы өз маманының 
майталманы болуы керек деп ойлаймын. Ол үшін тіл игеру, 
жаңалықтан тыс қалмай, ақпаратты игеруге тырысу керек. 
Елбасының Жолдауын жас ұрпақ қолдап, екі аяғына нық 
тұрған, мүмкіндігі мығым мемлекеттің болашағы жарқын 
боларына сенімім зор.

Жалпы, мемлекет тарапынан əрқашан жастарға  жүйелі 
түрде қолдау көрсетіліп келеді. Біз бұл қолдауды көріп те,  
сезініп те жүрміз. Олай болса, биылғы жылдың жастар 
жылы болып жариялануы, ел болашағы – жастардың, өз – 
өздерін дамытуға, білімін, өнерін шыңдауға тағы бір серпін 
беріп отыр. Сондықтан биылғы жыл еліміздегі жастар үшін 
үлкен мүмкіндіктер, жаңару мен даму жылы болмақ.

Орынгүл ИДЕЯТОВА, 
Тарих, экономика жəне құқық факультеті

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару мамандығының 
3 курс студенті

ҚР Президенті атындағы атаулы шəкіртақы иегері
 

Жаңа жобалар жүзеге аспақ
23 қаңтар күні Астана қаласында «Тəуелсіздік ұрпақтары» 

жастар жылының ресми ашылу салтанаты өтті. М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ақпараттық технология жəне библиография бөлімінде 
кітапхана ісі мамандығының студенттері мен кітапхана 
қызметкерлері тікелей көрсетілімді тамашалады.

Ел Президенті Н.Ə.Назарбаев 2019 жылды «Жастар 
жылы» деп жариялады. Жолдау аясында жастар жылының 
таңбасы айқындалып, салтанатты ашылуы болды. 
Шарада ел жастарының жеткен жетістіктері мен алдағы 
уақытты жүзеге аспақ ниетті жобалары таныстырылды.  
Атаулы жылдың ашылуына қатысқан Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы өз сөзінде: - Жастар саясаты саласындағы ең 
өзекті мəселе – жұмыспен қамту. Қазақстанда жұмыспен 
қамтуда мəселе жоқ, мамандық таңдауда мəселе бар,–
деді.  Жастардың тың идеялары аталмыш жыл аясында 
əр салада қолдау таппақ. Шарада əр алуан мамандықтың 
иесі атанған азаматтар сөз сөйлеп, ұсыныстар білдірді. 
Алдағы уақытта елбасы болашақ арманды қалыптастыру 
жолындағы «Startup» жобаларын қолдайтын қор ашуды 
тапсырды. Жиында жастар игі бастамалар арқылы ел 
болашағының көркеюіне үлес қосатындарына уəде 
етті. Ел тұтқасын берік ұстап, болашақтың негізін қалау 
жастар қолында. Осы жыл ішінде үлкен мүмкіндіктерге 
қолдау табылып, еліміздің əл-ауқаты мен тұрмыс сапасын 
жақсартатын жаңа дүниелер жасалынатыны хақ. Ол үшін 
біздей білімге құштар болашақ мамандар сауатты болуы 
тиіс. Жастар жылында белсенді болып, ел ертеңінің 
жарқын болуына өз үлесімізді қосайық!

Көрсетілімнен соң мынадай ой түйген «Кітапхана 
ісі» мамандығының 2-курс студенті Лунара Жанабаева: 
– Жастар жылынан көптеген жаңалықтар күтемін. Біз 
болып елдің дамуына өз септігімізді тигізгеніміз жөн. 
Осы жыл аясында жастардың жалынды əрі білімді екенін 
дəлелдеуіміз қажет,– деді.

Гүлзинат ИБРАГИМҚЫЗЫ, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ

Мəдениет жəне өнер факультеті
«Кітапхана ісі» мамандығының 2-курс студенті

Жастарға берілген үлкен мүмкіндік
Əрбір мемлекеттің болашағы жастардың қолында 

екені белгілі. Мемлекет тарапынан жастарды қолдау 
шаралары біздің елімізде тəуелсіздік алған жылдардан 
бері жүргізіліп келе жатыр. Оның айқын көрінісі - жастардың 
шетелде білім алуына мүмкіндік беретін «Болашақ» 
бағдарламасының іске асырылуы, жас стартапшыларды 
қолдайтын заңнамалардың қолданылуы жəне мүмкіндігі 
бар жобаларды бюджеттік субсидиялау, «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасы жəне тағы да басқалары болып 
табылады. Ал, Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 

2019 – Жастар жылы 
биылғы жылды жастар жылы деп жариялауы – аға буын 
өкілдерінің оңды істерін жалғастырушы жастар қауымының 
рухани шыңдалуы мен əлеуметтік дамуына үлкен серпіліс 
беретін бастама болып отыр. Жастар жылының салтанатты 
ашылуында Президент жастардың болашақтағы басым 
назар аударуы тиіс бағыттары мен арман-мақсаттарға 
жету жолында атқарылуы тиіс шаралар жүйесін тілге тиек 
етті. Елбасының айтуынша, Қазақстандық жастардың 
арасында жұмыссыздық жоқ, керісінше жұмыс орнына 
қызметке орналасатын мамандық иелері тапшы, оның 
үстіне көптеген мамандықтар болашақта жойылуына 
байланысты жаңа мамандықтарға сұраныс көбейетінін 
айтты. Яғни, жастар мектеп кезінен бастап мамандық 
таңдауда мұқият болуы керек деді. Осы бағытта жастарды 
қаржылай жəне əлеуметтік қолдау мақсатында оларды 
жалдамалы пəтерлермен неғұрлым көбірек қамтамасыз 
ету, 2019-2021 жылдары бюджеттен 32,1 миллиард теңге 
бөле отырып, барлық өңірде «Жас кəсіпкер» бағдарла-
масын жүзеге асыру, жоғары оқу орындары мен колледж 
студенттері үшін барлығы 70 мың орындық жатақханамен 
қамтамасыз ету, еріктілер қатарында белсенді қызмет 
атқарып жүрген студенттердің шəкіртақысын 30%-ға 
арттыру, тиімділігі жағынан сырттай оқыту формасынан 
бірнешесе есе асып түсетін қашықтықтан оқыту техно-
логиясын жетілдіру, «Жас маман» жобасын жүзеге асыру 
жəне тағы басқалары бар. Жастар бұл бастаманы өздеріне 
көрсетілген қолдау ғана емес, өз əлеуетін толық ашатын 
мүмкіндік ретінде қабылдау керек. Оқытушы ретінде, 
жас ғалым жəне жас маман ретінде бұл бастамалардың 
барлығы жақсы нəтижелерге алып келеріне сенемін. 100-
ге 200 қағидасы негізінде жастарды замануи техникамен 
жабдықталған үздік жоғары оқу орындарында оқытатын 
болсақ, оқу орнын бітіруші жас түлектердің бəсекеге 
қабілеттілігі жүздеген есе артады деп ойлаймын. Ғылым 
мен білім – мемлекет құрушы негізгі обьектілер, ал жастар 
– болашақты өркендетуші субьектілер. Бұл бағытта 
барлығымыз аянбай еңбек етсек, əлемнің дамыған 30 
елі қатарына жедел енеріміз сөзсіз. Тек жаңашылдықтан 
қорықпай, барлығын байыппен қабылдап, жоғары білім-
біліктілікпен іске асыратын болсақ, ондаған жылдардан 
соң, əлемнің қуатты державаларының біріне айналарымыз 
да ғажап емес. 

Əділ ТӨЛЕПОВ
М.Өтемісов  атындағы БҚМУ есеп жəне 

қаржы кафедрасының оқытушысы, 
экономика ғылымдарының магистрі

Не хочу слышать «Что нам даст этот Год молодёжи?»,  говорите: « Я, в этот год переверну все существующие горы!»
23 января Президент Республики 

Казахстан  Н.А.Назарбаев дал старт 
Году молодёжи. 

Объявление Главой государства 
Н.Назарбаева 2019 года Годом 
молодёжи - отличная возможность 
для молодёжи. Президент всегда 
поддерживает молодежь и говорит, 
что будущее нашей страны в руках 
молодёжи. Пришло время молодым 
людям проявить свою энергию. 
Будущее начинается сейчас, история пишется сегодня. 
Мы - молодежь Казахстана, должны приложить все свои 
усилия, чтобы 2019 год стал началом  вершин современной 
успешной нации.

 «Молодежь - это ключевой фактор конкурентоспособ-
ности страны. Мы уже вошли в 50 наиболее конкуренто-
способных стран. Но этого мало. Идёт жёсткая конкурен-
ция, где победит та страна, у которой будет креативное 
поколение, которое сумеет поднять науку. Всё зависит от 
человека, от его развития, интеллектуального, творческого 
потенциала. И именно от вас, молодые люди, от вашего 
патриотизма, образования, профессионализма зависит 
будущее Казахстана»,-отметил Глава государства.

В своём обращении к молодёжи Н.Назарбаев, особо 
отметил развитие волонтёрства. Хочу сказать, каждый, кто 
думает о своей семье, о своём окружении, о своей школе, 
о своём университете, о своей работе и, конечно, о своей 
стране, является волонтёром.

 Я, как студент  Западно-Казахстанского государствен-
ного университета имени Махамбета Утемисова, поздрав-
ляю всю Молодежь нашей необъятной страны с офици-
альным принятием именного года. Будущее Казахстана  
в наших руках, и поэтому каждый должен начать с себя. 
Молодость должна у нас ассоциироваться с постоянным 
движением. Реализуйтесь, совершенствуйтесь, действуй-
те, создавайте новые проекты и только тогда мы воплотим 
сегодняшнюю программу в реальность. Я призываю всю 
Молодежь быть активными.  

Акнур ОРАЛБАЕВА, 
студентка факультета истории, экономики и права, 

специальности «Юриспруденция» 2-курс, 
Студенческий декан факультета истории, 

экономики и права

Молодежь – основа будущего
Как нам всем хорошо известно, наш Президент 

Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи и 
по этому случаю сегодня прошла церемония открытия Года 
молодежи в Казахстане, в котором приняли участие, а также 
выступили представители молодежи, которые достигли 
больших успехов в разных сферах. Я знаю, что каждый из 
нас истинный патриот своей страны, даже многие из тех, 
кто этого не признает, всегда замирают, когда слышат Гимн 
нашего Казахстана. Воистину, Родина – это святое! Сегодня 
все мы стали свидетелями, что Послание Президента, 
которое было адресовано нам, воплощается в жизнь и 
дает свои плоды. 

Н.А.Назарбаев сказал: «Молодежь – основа будущего, 
получит новые возможности строить свое будущее» и 
доказательством этому стал сегодняшний форум, который 
позволил молодежи Казахстана предложить новые проекты 
и рассказать о тех результатах, которых они достигли. 
На сегодняшний день проблема самореализации и 
самоутверждения личности является очень актуальной 
темой для обсуждения. Почему это так? Причиной этому 
служит не то, что нет возможностей, а то, что молодежь 
сама же отстраняется от этого. У каждого из нас есть свои 
мечты, свои цели в жизни, но какой будет толк в этом, если 
мы не будем к ним стремиться и что-либо делать для того, 
чтобы их достичь? Сегодня мы увидели людей, которые 
шли к своей мечте и сейчас уже добились многих высот, но 
чем мы хуже? У нас тоже есть возможности, у нас здоровые 
руки и ноги, есть голова и все остальное, так почему же мы 
не трудимся и не добиваемся таких же побед? Наверное, 
многие из вас скажут: «У этих людей просто талант, мне это 
не дано, поэтому я не смогу этого сделать». Конечно, очень 
легко сказать так и ничего при этом не делать. Но кто сказал, 
что эти люди ничего не делая, только благодаря тому, что 
им «дано», достигли таких небывалых высот? За каждой 
победой скрывается огромный труд, огромное желание и 
упорство.  Не просто так ведь люди получают «Алтын Белгі», 
поступают в Назарбаев университет, в 13 лет учатся в КБТУ, 
занимаются робототехникой, сажают деревья, открывают 
новые сайты или кафе и рестораны. Они все обычные люди, 
которые имели мечту, которые сумели поставить цели в 
жизни и которые упорно трудились ради этой цели.

Я считаю, что сегодняшний форум послужил для многих 
толчком, чтобы задуматься о своем будущем. Глядя на 
все это, невольно начинаешь задумываться: «А что я 
сделала и могу сделать для процветания своей страны, 
ведь я тоже золотое поколение этого государства?» 
Мы не должны просто так наблюдать за всем этим, мы 
должны сами все это воплощать в жизнь, сами всего этого 
добиваться. Я – магистрантка, а вместе с тем я – учитель 
математики. Я готовлю детей для поступления в Назарбаев 
интелектуальную школу и думаю, что именно это станет 
моим самым большим вкладом в развитие нашей страны. 
Я уверена, что дети, которым я даю свои знания и даю 
свое воспитание, в будущем смогут поставить себе цели 
и осуществить их, и внесут огромный вклад в развитие 
нашей страны. Я очень рада, что маленькие дети стремятся 
попасть в эту школу не для престижа, а для того, чтобы 
совершенствоваться со всех сторон.

Мы – золотая молодежь Казахстана, благодаря нашим 
предкам, живем в мирное время без войн и без трудностей. 
Н.А.Назарбаев правильно говорит, что будущее в руках 
молодежи. Столько было вложено в нас и до сих пор 
вкладывается, настало наше время реализовать себя, 
чтобы в дальнейшем внести свой вклад и стать частью 
истории для будущих потомков. 

Анар АМАНГЕЛДИНА,
Физико-математический факультет, 

специальность Математика,
магистрантка 1 курса

«Тәуелсіздіктің ұрпақтары» жастар форумы
Жастар – кез келген қоғамның болашағы мен қозғаушы 

күші. Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі – бəсекеге 
қабілетті жастар буыны, ал бұл тікелей жас қазақстан-
дықтардың білім мен білік саласындағы олардың ұмтылысы 
мен ынтасына байланысты. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев 
жастарға үлкен үміт артып, «Қазақстандықтардың əл – 
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
жолдауында  2019 жыл Жастар жылы екенін жариялаған 
болатын. 

Қоғамның маңыды бөлігін құрайтын жастарға кең 
мүмкіндіктер берілуі тиіс, осы орайда нақты ұсыныстар 
қабылданып, жастардың жан-жақты көмекке ие болуын 
қамтамасы ету мақсатында «Тəуелсіздіктің ұрпақтары» 
жастар форумы өтті. Елбасымыдың қатысуымен 
өткен жиында еліміздің ең табысты, жүрегі елім деп 
соғатын жалынды жастар қатысты. Сонымен қатар, 
Республикамыздың 115 жоғары оқу орны мен 475 колледж 
тікелей эфир арқылы қатынасты. Солардың ішінде 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
университеті барлық оқу корпустарында тікелей эфирге 
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қатысты, яғни біздің университетіміздің жастары да 
белсене араласты. Форумда жастар өз ұсыныстары мен 
тілектерін білдіріп, нақты іске асыратын  іс-шараларының 
жоспарларымен бөлісті.

Жиырма жеті жыл ішінде еліміз орасан жетістіктерге 
жетіп, бүкіл əлем мойындаған елге айналды. «Ең негізгі 
жеткен жетістік – cендерді, жаңа буын қазақстандықтарды 
тəрбиелеп шықтық», - деп елбасымыз өз қолдауын білдірді.

Жастар жылының басты міндеті – жас ұрпаққа жаңа 
Қазақстанды құруға мүмкіндік жасау деп білемін. Бүгінгі 
жастар – ертеңгі кəсіби білікті маман, болашақ отбасының 
тірегі. 

Барлық жастарды  қолда бар мүмкіндіктерін пайдаланып, 
заманауи білім алуға жəне де күннен күнге шамдана түсуіне 
шақырған Н.Ə. Назарбаев, жастарға оң батасын беріп 
форумды аяқтады.

Біз – жастар, елбасымыздың ұлағатты сөдеріне қанат-
танып, елімізді көркейтуге дайынбыз!

Мөлдір ДАУЛЕТОВА, 
3 – курс студенті, шет тілі: екі шет тілі мамандығы

Ұлттың болашағы білімді, жігерлі жастардың қолында
Кез келген қоғамда елдің өркениет көшіне ілесіп не арт-

та қалғанын жастарының белсенділігінен байқауға болады.
Жастар тəрбиесімен жұмысты жақсарту, егемен 

еліміздің салауатты ұрпақтарын қалыптастыру - Елбасының 
əр Жолдауында атап көрсетілетін басты міндеттердің бірі.

Мемлекет басшысының 2019 жылды Жастар жылы 
деп жариялауының өзі əрқашан жастарды қолдап, 
олардың əрбір іс-əрекетіне көңіл бөліп, жасалынып 
жатқан жұмыстарға оң бағасын беріп отырғанының нақты 
дəлелі деп білемін. Сондықтан да егеменді елдің белсенді 
жастары бұл жылда ел болашағына айтарлықтай септігін 
тигізетін тың жобалармен жəне жақсы көрсеткіштермен 
Елбасы артқан сенімді абыроймен атқара алады. Осы 
орайда 23 қаңтар күні өткен «Тəуелсіздік ұрпақтары» 
атты форумда Президент салтанатты түрде ашып берген 
Жастар жылы біз үшін үлкен мүмкіндік деп есептеймін. 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің студент-жастары (барлығы 4 мыңнан 
астам адам) Жастар жылының салтанатты ашылуын 
тікелей эфирден тамашалап, ерекше əсер алды. Елбасы 
жиын барысында атап өткен бағыттардағы жобаларды 
жүзеге асыруға батысқазақстандық жастардың да өз 
үлестерін қосатынына сенімдімін. Ұлттың болашағы 
білімді, жігерлі жастардың қолында. Жақсы нəтижелерге 
толы табысты жыл болсын!

А.ҚОНЫСБАЕВ,  
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік у
ниверситеті жастар ісі жөніндегі комитетінің əдіскері, 

биология мамандығының 1-курс магистранты  

***
Глава государства всегда уделяет внимание развитию 

молодежи, как гаранту будущего нашей страны. Год 
молодежи придаст новый импульс развитию всей нации. 
Образование, трудоустройство, проведение свободного 
времени и ещё много немаловажных пунктов сегодня 
озвучил Глава Государства. Здесь важна обратная связь, 
с этой целью мы должны сконцентрироваться на работе во 
благо страны. Могу с уверенностью сказать, что молодежь 
Казахстана готова к новому этапу в жизни страны. Этот 
важный шаг Президента получил широкую поддержку 
среди молодого поколения, и это можно увидеть по 
опубликованным молодежью позитивным откликам в 
социальных сетях. 

Год молодежи не просто открывает новые возможности 
казахстанской молодёжи - это время стать ответственнее 
и взять будущее в свои руки.

Қоғамның даму үдерісін ілгерілетудің жетекші күші 
жастар екендігі ақиқат дүние. Бүгінгі жастар – ертеңгі 
кəсіби білікті маман, болашақ отбасының тірегі. Əрбір 
жас қоғамда өз орнына ие болу үшін кез келген қоғамдық 
мəселеге бейжай қарамауы тиіс. Себебі патриоттық рух 
та, рухани ерік-жігер де ортамен араласудан туындайды.

Болашақ — біздік і, ұлттың ертеңі — біз. Бізге, 
жастарға, артар сенім де, жауапкершілік те үлкен. 
Сондықтан, Елбасының сөзімен айтсақ, біз, жастар, 
Отанымызда жүзеге асырылып жатқан барлық үдерістерге 
атсалысуымыз қажет! Мұндай атаулы жылда сөзден гөрі 
нақты істі көргіміз келеді.

Айгерим ЛУКПАНОВА, 
филология факультетінің 3-курс студенті, 

Тұңғыш Президент атындағы шəкіртақы иегері.

***
Жастар жылы əр адам өзінің атын шығаруға үлкен 

мүмкіндік беретін жыл, онымен қоса жұмысқа орналасудың 
жаңа əрі сəтті мүмкіндіктерін береді. Жəне осы жылда 
көптеген жастар ұйымдары мотивация алып, ел бойынша 
жастардың дамуы мен таланттарының ашылуына көмек 
беретін мыңдаған креативті əрі жарқын жобалар өз бастауын 
алады. Барлық осы үлкен жұмыс Н.Назарбаевтің қол 

Золотая молодежь 
астында жүргізіледі. Əрқайсысымыз 
сол үшін ат салысуымыз керек, 
өйткені біздің еліміз бізді қамтып, 
бізге үлкен деген мүмкіндіктер беріп 
отыр. Бізге тек қана үлкен жетістіктер 
тілеймін! Барлықтарыңызды жастар 
жылымен құттықтаймын!

Настало время самим создавать...
Год молодежи предоставляет огромную возможность 

каждому заявить о себе, дает новые механизмы успешного 
трудоустройства, формы занятости и досуга, а также в 
этот символичный год молодежные организации получат 
мотивацию, по всей стране будут реализовываться 
тысячи креативных и ярких проектов, идей и много других 
мероприятий, которые будут содействовать развитию и 
раскрытию талантливой молодежи. Всё это масштабная 
работа, которая проводится под руководством Елбасы 
Н.А.Назарбаева. И каждый из нас должен внести свой 
вклад, ведь государство обеспечило нас достаточно, и 
настало время нам самим создавать для себя и своих 
потомков современный развитый Казахстан.

Айша КЕМЕШОВА, 
Үздік студент - 2018

***
Жастар жылының жастарға 

беретін мүмкіндіктері өте көп. Тек 
оны өзіміз пайдалана білуіміз керек. 
Бүгінгі форумға келетін болсақ, 
жастардың бəрі қызыға қарайтын 
жəне түйсігіне түйіп алатын дүние 
көп айтылды. Президент алдында 
өз жетістіктерімен болашаққа деген 
жоспарларымен  бөліскен  жас 
кəсіпкерлер талай жастың жүрегіне 
мотивация берді деп ойлаймын.

Дария ДЖУМАГАЛИЕВА, 
РЯЛ-12

Жастар жылы - ел ертеңі
Биылғы 2019 жыл Жастар жылы, жастар саясаты, 

жастар ісі қыза түспек. Бұл елге тұтқа болатын өскелең 
ұрпақтың оқуы мен тəрбиесіне, өмірге тезірек араласуы-
на қоғамдық ортаның айқындаушы күшіне айналуына 
септігін тигізбек. Жастар – кез келген мемлекеттің ең 
белсенді бөлігі, қоғамның қозғаушы күші. Сондықтан 
ел тірегі – жастар екенін əсте естен шығармаған жөн. 
Қазақстанның əлемдегі ең дамыған 30 елінің қатарына 
кіруі жолында жастардың атқаратын рөлі зор. Жастарға 
үлкен мүмкіндіктер ашылып өзін-өзі дамытуға, бизнес 
тренингтерге, спорттық шараларға, ІТ саласында, мəдени 
жəне кішігірім бизнес саласында өзін көрсетіп толықтай 
дамытуға мүмкіндіктері бар. Мемлекетіміз жастардың 
бүгіні мен болашағына қамқорлық жасап, ертеңімізден 
зор үміт күтеді. Мен Ғинатуллин Саят Отарбайұлы биылғы 
жылды жақсы қолданып, жастарға үлкен септігімді тигі-
земін деген ойдамын.

Саят ҒИНАТУЛЛИН, 
Жаратылыстану-география факультетінің студенті

***
Бүгінде Қазақстанның жастары азаматтық қоғамның 

толыққанды, кəсіпкерлік жəне жауапты субъектісі болды. 
Жастар үшін көптеген бағдарламалар іске асырылады, 
жыл сайын мыңдаған жас мамандар, университеттер 
мен колледж түлектері жаңа өмір бастау мүмкіндіктері 
алады. Мұның бəрі Елбасымыздың көреген саясатына 
байланысты.

Диас МУКАШЕВ, 
РЯЛ-12

Роль молодежи в модернизации казахстанского общества
Одним из главных приоритетов развития нашего 

государства на сегодняшний день является эффективная, 
социально-ориентированная молодежная политика. 
В настоящее время реализация программы «Рухани 
жанғыру» ставит перед казахстанской молодежью новые 
задачи, решение которых требует от каждого молодого 
человека личностного миропонимания и следование им в 
течение всей своей жизни.

Молодежь составляет значительную часть населения 
Казахстана. Численность молодых людей от 14 до 29 лет 
достигла 3,9 млн. чел. (21% от населения страны). Как 
показывает статистика, сейчас проявляется тенденция к 
уменьшению численности молодежи, идет отток молодых 
людей из сельской местности, наблюдается разрыв в 
численности молодежи в различных регионах. Несмотря 
на то, что уровень молодежной безработицы в Казахстане 

является одним из самых низких среди государств-
участников СНГ, тем не менее, данная проблема все же 
существует. Требует своего решения проблема обеспечения 
молодых семей жильем, своевременного трудоустройства 
выпускников по специальности после окончания обучения. 
Немаловажное значение имеет и ценностный аспект образа 
жизни молодежи и ее удовлетворённость качеством жизни.

С целью решения проблем молодежи и преодоления 
трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди, за 
годы независимого развития Казахстана были предприняты 
серьезные шаги. Так, в нашей стране принят закон «О 
государственной молодежной политике в РК», разработана 
Концепция государственной молодежной политики до 2020 
года, провозгласившая главным приоритетом молодежной 
политики создание условий для реализации молодежью 
права на свободное социальное развитие, творческую 
инициативу в соответствии со своими интересами, 
склонностями и физическими возможностями. В целях 
получения социально востребованного образования и 
подготовки конкурентоспособных специалистов, успешно 
реализуется программа «Болашак». Существенную 
поддержку при трудоустройстве молодых специалистов 
и создании рабочих мест для них оказывают программы 
«Молодежная  практика», «С  дипломом  в  село», 
«Молодежный кадровый резерв» и т.д. Обеспечение 
молодёжи жильем реализуется в рамках программ 
«Доступное жилье 2020», «Молодая семья».

Кульминацией масштабной работы, проделанной под 
руководством Главы государства в сфере модернизации 
и повышения конкурентоспособности казахстанского 
общества ,  в  особенности  молодежи ,  является 
провозглашение 2019 года Годом молодежи. И сегодня в 
Астане состоялась церемония открытия Года молодежи в 
Казахстане, на которой выступил Президент Республики 
Казахстан, Лидер Нации – Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Этот год должен стать стартовой площадкой для новых 
достижений в области молодежной политики, активизации 
творческого потенциала и вовлеченности молодежи в 
реализацию программы модернизации общества. Год 
молодежи направлен на формирование креативных, мо-
бильных личностей, способных генерировать и реализо-
вывать новые компетентностные идеи, умеющих находить 
и принимать нестандартные решения, имеющих желание 
к творческой самореализации внутренних ресурсов 
человека, воплощение их в жизнедеятельности.

Залогом успешного осуществления поставленных 
задач станут развитие казахстанского образования 
в соответствии с мировыми стандартами, поскольку 
образование выступает высшей ценностью, устанавливает 
приоритеты в мировоззренческих установках молодого 
поколения и определяет мотивационную и культурную 
составляющую социума, формирует человеческий 
капитал, показывает путь преодоления финансового 
и духовного кризиса. Развитие системы образования 
служит воспитанию людей новой формации, нацеленных 
на  достижение  успеха .  В  условиях  рыночных 
отношений приобретает значимость профессионал в 
определенной области, высококонкурентоспособная 
личность, четко определяющая цель деятельности, 
умеющая прогнозировать варианты, умеющая выбирать 
наиболее рациональный и нравственно оправданный 
путь, способствующий развитию профессиональной и 
жизненной карьеры. Год молодежи будет способствовать 
выстраиванию мировоззренческих ориентиров молодых 
людей.

На решение всех этих целей и задач направлена 
Дорожная карта по проведению Года молодежи «Ел ертеңі 
– болашақ жастардың қолында», предусматривающая 74 
мерприятия по 4 –м ключевым блокам.

Молодежь - это одна из самых организованных, 
социально-активных слоев населения, она объективно 
является генератором новых идей, жизненной силой 
и энергией общества. Молодежь - не просто будущее 
страны, это ее настоящее. Мы уверены, что Год молодежи 
в Казахстане будет способствовать превращению молодого 
поколения в исключительный и важный фактор инноваций, 
новых идей, успешного и эффективного продвижения 
Казахстана к процветанию.

К.М. НАУАНОВА, 
кандидат философских наук,

доцент ЗКГУ им. М.Утемисова,
Г.Н. ЕСЕЕВА, 

старший преподователь
ЗКГУ им. М.Утемисова

***
Жастар жылы жаңа буынға үлкен 

мүмкіндіктер мен сенім сыйлады 
десек болады. Себебі ойы ұшқыр, 
көзі ашық көкірегі ояу жалынды 
жастарға жаңа бір серпіліс əкелді. 
Қоғамды алға ілгерілету үшін жас 
буын өз мүмкіндіктерін шектеусіз 
пайдаланып, еліміздің ертеңі үшін 
жұмыстанатын болады. Елінің 
ертеңін  уайымдайтын жастар, 
еліміздің болашағы, бүгіні, ертеңі.

Жанар ҚАБДІРАXИМОВА, 
фил-21
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Туған жерімізге деген сүйіспеншілік – туған елге деген патриоттық сезімнің 

бастауы. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп аталатын 
мақаласын бүгінгі күнде білмейтін жан кемде-кем. Алайда, мақалада көрсетілген 
айтулы ойларды оқып қана қоймай, жүзеге асыру – біздің міндетіміз. Мақаланың 
«Таяу жылдардағы міндеттер» деп аталатын екінші бөлімінде бірқатар жобалардың 
тізімі жарияланған болатын. Бұл жобалардың бірі - «Туған жер» бағдарламасы 
аясындағы «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы.

Ұлан байтақ ұлы даламызда киелі 
жерлеріміздің саны шексіз. Елбасымыздың 
мақаласына дейін бұл орындар саналынып, 
əр-түрлі топтарға бөлінбеген еді. Туған 
жердің тарихынан сыр шертер бұл киелі 
орындардың бірін білсек, бірін білмедік. Міне 
бұл жоба еліміздегі киелі жерлерді зерттеп, 
халқымызға мазмұнды мағлұмат алуға 
мүмкіндік берген бірден-бір жоба болмақ. 
Мыңжылдық тарихымызда елбасымыздың 
алғаш рет ауқымды жобаны жасауы жəне 
оны біздің жүзеге асыруымыз – рухани 
жаңғыруымыздың басты негіздері болмақ.

Призедент тапсырмасымен осы жоба 
негізінде «Қазақстанның жалпыұлттық 
киелі орындарының 100 нысанының тізімі» 
ұсынылды. Оған Қазақстанның табиғи-
ландшафт объектілері, археологиялық 
жəне архитектуралық ескерткіштер, ерекше 
ардақ тұтатын діни нысандар, тарихи 
тұлғалардың жəне саяси оқиғалармен 
байланысты киелі орындар енген.

Батыс Қазақстан облысы бойынша 
«Ірі орта ғасырлық қалалық орталықтар 
жəне Қазақ хандығының астаналары» 
санаты бойынша «Жайық қалашығы, 
тарихи оқиғаларға байланысты 15 орынның 
қатарында «Бөкей Ордасы» тарихи 
кешені енді. Сонымен қатар жалпыұлттық 
маңызы бар қасиетті 100 орыннан басқа, 
жергілікті маңызы бар 500 нысанның тізімі 
жасалды. Алғашында Батыс Қазақстан 
облысы бойынша 100 нысанның қатарына 
жоғарыда аталған 2 нысан ғана болды. 
Кейіннен «Қасиетті Қазақстан» ғылыми 
зерттеу орталығы мамандары облыстағы 
тарихи жəне табиғи кешендерді  аралап, 
нəтижесінде Ақжайық өңірінен  ұлы дала 
ұлықтайтын киелі орындардың саны 
6-ға жетті. Соңғы қосылған 4 нысанның 
қатарында Тақсайқорған кешені б.з.д. VI-V 
ғ.,  Жұмағазы хазірет (ХIХ ғ) Ғұмар Қараш 
зираты, Жымпиты-Күнбатыс Алашорда 
астанасы бар.

Қ а р аш а  а йы ны ң  15 -ш і  жə н е 
2 2 - ж ұ л д ы з ы н д а  П р е з и д е н т 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

білімділігімен ерекшеленіп «Шалқар», 
«Жерұйық» жəне «Сарыарқа» деп аталатын 
Г-11, Гео-11 топтарынан құралған студенттер 
келесі кезеңге өтті. Қараша айының 21-нде 
сайыстың тартысты ІІ туры өтті. Бұл тур 3 
кезеңнен тұрды.

Kahoot ойыны
Бейнелі сұрақ.
БҚО бойынша «Қазақстанның жал-

пыұлттық киелі орындарының 100 ныса-
нының тізіміне» енген нысандарға презен-
тация жасау.

Kahoot ойыны қатысушылар мен 
көрермендер үшін қызықты болды. 
Студенттер ұялы телефондарымен 
интернет желісін пайдалану арқылы 
сұрақтарға жауап беріп жəне автоматты 
түрде сұрақтарға дұрыс жауап беруіне 
қарай  балл  жинады .  Бұл  кезеңде 
«Шалқар» тобы шапшаңдығымен үздік 
нəтиже көрсетті. «Бейнелі сұрақтар» 
кезеңінде «География» кафедрасының 
оқытушыларымен дайындалған Батыс 
Қазақстан облысының экономикалық 
жəне физикалық жағдайларына, киелі 
орындарына  байланысты  бейнел і 
сұрақтар болды. Соңғы кезеңде үш топ 
«Жайық қалашығы», «Бөкей ордасы» жəне 
«Алашорда» музейі тақырыптарында 
презентациялық жобалар ұсынып, қорғады. 
Бұл сайысқа келген əрбір адамның рухани 
қуаттанып, киелі орындар туралы танымы 
кеңейді десем, артық айтпаспын! Сайыс 
жеңімпаздары еліміздің қала атаулары 
жазылған тəттілермен, карта суреті 
бейнеленген шыны ыдыстармен жəне І 
орынға ие болған топтағы Латиф Санжар, 
Ермекбаев Қобылан  кинотеатрға 2 тегін 
жолдама ұтып алды. Университетімізде 
еліміздің, халқымыздың рухани жаңғыруына 
бастау болар осындай шаралар саны 
көп болса, студенттеріміздің білімі мен 
танымының кеңеюіне мол мүмкіндік болары 
анық!

Сымбат ТҰРЛЫМАНОВА,
«География» мамандығының 

1-курс магистранты 

ру хани  жаң ғыру» бағдарламалық 
мақаласының негізінде «Туған жер» 
бағдарламасы аясында университетіміздің 
Жаратылыстану-география факультетінің 
1 - 2  к у р с  с т уде н т т е р і  ара сында 
«Қазақстанның киелі орындарының 
географиясы» деген атаумен 2 кезеңнен 
тұратын зияткерлік ойын өтті. «География» 
мамандығының 1-курс магистранттарының 
ұйымдастыруымен өткен зияткерлік 
ойынның мақсаты: ұлттық бірлікті сақтау, 

Қазақстанның революциялық емес , 
эволюциялық даму бағыттары, «Туған 
жер»,  «Қазақстанның киелі орындарының 
географиясы» жобасын жүзеге асыру. 
Сайыстың І турында сұрақтар республика 
көлемінде  болды. Бұл турға 1-2 курс 
студенттерінен тұратын 6 топ қатысты. І 
тур «Зымыран сұрақтар», «Өлкеге саяхат», 
«Алтын сандық», «Сандар сөйлейді» 
жəне «Əуенді тап» кезеңдерінен тұрды. 
Қызыққа толы өткен бұл турда өздерінің 

ДӘРІС АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ

«Педагогика», жəне «Тəрбие жұмысының 
теориясы мен əдістемесі» пəндері бойынша 
мұндай дəрістерді қолдану əртүрлі 
сала бойынша болашақ мамандарды 
дайындап жүргендіктен бұл курстардың 
мақсаты мен рөлін, пəндер жүйесіндегі 
негіздерін таныстыруымда септігін тигізеді. 
Себебі мен теориялық материалдарды 
болашақ мамандардың практикаларымен 

ұштас тыру  маңызды  орында  деп 
есептеймін. Тілдің бай лексикалық-сөздік 
жүйесі оқытушының сөздік мəнеріндегі 
педагогикалық мəдениеттілігінің анық 
белгісі болып табылады. Сондықтан 
болашақ оқытушының (мұғалім) сөйлеу 
мəдениеті – сөз  мəнеріне, шеберлігі, 
стилистикалық ойды нұсқаны таңдай 
білу, ойын анық жəне айқын жеткізе 

білу дағдысын студенттерге түсіндіру 
қазіргі таңда басты мəселеге айналып 
отыр. Күнделікті дəрістерімде қолданып 
жүрген əдістер арқылы студенттер ғылыми 
білімдері мен қатар, өздерінің өмірлік жəне 
кəсіби тəжірибелерімен толықтай бөліседі.  
Қазіргі таңда пəнді жақсы, терең білетін, 
күнделікті сабақтағы тақырыпты толық 
қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, 
əр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу 
іскерлігі, оқытудың дəстүрлі жəне ғылыми 
жетілдірілген əдіс-амалдарын, құралдарын 
еркін меңгеретін, оқушылардың пəнге 
қызығ ушылығын  арт тыра  отырып 
дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 
бағытындағы жұмыстану мұғалімнің басты 
міндеті. Сол себепті дəріс кезінде болашақ 
шығармашыл мұғалімдерді даярлау басты 

мақсат болып отыр. Дəрісте шығармашылық 
бағытта тапсырмалар жүйесін ұсыну 
өмір талабы. Себебі жаңа формация 
мұғалімі- рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі 
жүзеге асыруға талпынған əдіснамалық , 
зерттеушілік, дидактикалық - əдістемелік, 
əлеуметтік тұлғалы,коммуникативтілік, 
а қ п а р а т т ы қ  ж ə н е  т а ғ ы  б а с қ а 
құдыреттіліктердің жоғары деңгейімен 
сипатталатын рухани-адамгершілікті, 
азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, 
шығармашыл тұлға. «Мұғалімге тіл өзінің 
ойын жеткізу үшін ғана берілмеген, ол 
басқаның ойын ояту үшін беріледі» деген 
О.Ключевскийдің пікірін жалғастыратын 
болсам, болашақ мамандарды педагог 
қызметіне деген құлшынысын арттыру, 
бойындағы қабілеттерін дамытуда дəрісті 
жаңаша ұйымдастыра отырып баяндау 
студенттердің шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға баулуға мүмкіндік береді. 

Л.М.МАДЕНОВА,
Мектепке дейінгі жəне бастауышта білім беру 

кафедрасының аға оқытушысы, магистр

ЖОО-дағы дəріс – дидактикалық циклдың ең бастысы болып есептеледі. Дəріс- 
теориялық білім берілетін оқу сабақтарының негізі болып саналады. Дəрісте 
ғылыми білімдерді жүйеге келтіру, мəселенің мəнін ашу, нақты ғылымның қазіргі 
жағдайы мен даму перспективасы қарастырылып, студенттердің танымдық 
қызметі белсендіріледі (шығармашылық ойлау қалыптасады). Сол себепті өзімнің 
дəріс сабақтарымда студенттердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру 
мақсатында ақпаратты, проблемалы, «Екеуара дəріс», алдын- ала қателігі 
жоспарланған дəріс, пресс-конференция дəрістерін кеңінен қолданып келемін. 
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Самара мемлекеттік өнер институтының кіші формадағы театрлардың 
Халықаралық Жастар спектакльдері «Театромагия» Жастар ісі жөніндегі феде-
ралдық агенттігінің (Росмолодежь) қаржылық қолдауымен Жоғары білім беру 
ұйымдары арасында жастар жобаларының Бүкілресейлік байқауы аясында 
фестиваль жүзеге асырылды. Бұл фестивальде Орал қаласы атынан БҚМУ-нің 
Мəдениет жəне өнер факультетінің «Мұрагер» студенттік тетарының жетекшісі 
аға оқытушы, магистр Искакова И.И, режиссері Гатау Сағди Чеховтың «Қораптағы 
адам» қойылымымен өнер көрсетті.

«Мұрагер»____________ 
театрының тынысы

Бізді Самара университетінің студент-
тері жақсы қарсы алып, университетпен 
таныстыра қонақжайлық танытты. Жоба 
барысында Мəскеу, Саратов, Самара, 
Челябинсктен келген педагогтардың ма-
стер класстары, жобаға қатысып жатқан 
театрлардың қойылымдары, Самара 
қаласының М.Горкий атындағы драма 
театрының шығармашылық ұжымымен 
таныстық. Уақытымыз тек шығармашылық 
ізденістерге толы болды.

Фестиваль  қатысушылары  мен 
қонақтарына Разночинцева Марина 
Анатольевна сахналық қозғалыс бойын-
ша мастер-класс өткізді. Мастер - класс 
М.А.Разночинцевтің «Актердің ойын 
кеңістігіндегі сахналық нысанамен жұмы-
сы» əдісімен өткізілді. М.А.Разночинцева 
- пластикалық театр, сахналық қозғалыс 
жəне актерлік шеберлік саласындағы 
жетекші маман. Əр түрлі ұжымдардан 
əртістер, режиссерлер мен қонақтар жи-
налды. Барлық тілек білдірушілерді ортаға 
шақыра отырып, Марина Анатольевна 
былай деді: «Жүз рет көргеннен гөрі бір 
рет жұмыс істеген дұрыс». Мастер – класс 
көптеген тренингтер мен жаттығулардан 
тұрды. Қатысушылардың əңгімесінде 
Марина Анатольевна сахналық қозғалы-
стың қандай жазықтықтары бар екенін, өз 
денесін қалай жылытуға болатынын, бей-
тарап жағдай деген не жəне т.б. əдіс-тəсіл-
дерді анықтап берді.

В.В.Белоусов - актер, режиссер, РФ 
мəдениетінің еңбек сіңірген қызметкері. 
Педагог В.В.Белоусовтың жетекшілігімен 
сахналық қозғалыс бойынша мастер - 
класс сəтті өтті. Бізге мастер - класс өте 
ұнады.Бұл күні біз жақсы əсер алдық. 
Тапсырмаларды орындау барысында 
біраз демалдық, бірақ жұмыс өте жемісті 
болды. Бұл біз үшін жағымды шаршау 
болды. Біз көп нəрсені ескердік жəне өз 
тобымызбен сабақтарда қайталап жүрміз.

«Студенттік театрлар» номинациясы 
аясында фестивальде Челябинск Н.Коляда 
«Старая зайчика», Пермь Л.Баффи 
«Бонобо», Самара Ф.Г.Лорка «Кровавая 
свадьба», Мəскеу С.Мрожек «В открытом 
море», Саратов А.Афанасьев «Аффект» т.б 

қойылымдарын ерекше атап өтуге болады. 
Көрермен ықыласына бөленген Самара қа-
ласының өнер мемлекеттік университетінің 
студенттері қойған Ф.Г.Лорка «Кровавая 
свадьба» қойылымы көпшілікке ұнады.  Ф. 
Г.Локидің поэтикалық трагедиясы - испан 
ақыны ең танымал драмалық туындысы. 

Махаббат пен жек көрушілік, құмарлық 
жəне кек алу сезімін өртеу қақтығысы 
нəтижесінде жақын адамдардың өлімі мен 
азабына əкеледі. Адамның махаббатына 
бағынбаушылық, оның жауапсыздығы 
құмарлық пен қан кек билеуші мағынасыз 
əрекеттерге əкелетініне арқау болды.

«Қораптағы адам» қойылымы шығар-
машылық ұжымның импровизациясымен 
құрылған. Беликов нақтылық тітіркен-
діргіштерінен үнемі қорғана өмір сүрді. 
Беликов қазіргі кезеңге жиіркенішпен 
қарай отырып, бұрынғыны мақтады, ал өзі 
дəріс берген ежелгі тілдер қазіргі нақты 
өмірден жасыратын «қолшатыры» мен 
«галошы» болды. Осы түсініксіз адам 
басқа адамдардың бойына да қорқыныш 
үйірді. «Қораптағы адам» əңгімесі арқылы 
автор қорқыныштың нақтылықтың алдын-
да адамды ұшқырлай түсетіндігін айтқы-
сы келді. Чехов барлық зиялы қауымға 
қысқа да нұсқа, сатиралық мінездеме 
береді. Режиссері - Гатау Сағди, суретші - 
Мурзагалиев Елжан, жарықпен көркемде-
уші - Жолдыгалиева Анар, музыкамен көр-
кемдеуші - Жетісова Айзада. Режиссердің 
ой-тұжырымы, мақсат-мұраты ең ал-
дымен актер ойыны арқылы ашылуы 
шарт. Рөлдерде Беликов – Гатау Сағди, 
Аванасий – Бимаганбетов Нұрболат, 
Варенька – Аскарова Айкоркем, Михаил 
– Жанатов Нұрдəулет, көпшілік сахнада 
- Өркен Ахмет, Ерболатова Айнур, Абуов 
Ержан.Сахнада ұжым тұтастығы болды, 
кейіпкерлер өз рөлдерін шынайы актер-
лік ойынмен ашуға тырысты.Студенттер 
автордың ойын терең түсініп, өз кейіпкер 
жанын барынша жинақы ашуға ұмтылып, 
актерлік шеберлігі қалыптасып келе 
жатқан  жас талант иелері екенін көрсеті.

Бұл студенттік, Жас фестиваль жəне 
бұл оның басты артықшылығы. Бұл тірі, 
шынайы театр өнері. Осы кезекте сту-
денттерге қолдау көрсетіп, үміт артқан 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, 
п.ғ.к., профессор Н.Х.Серғалиевке өнер 
саласы бойынша мамандарды дайында-
уда біліктілікті арттыруда, жеке тұлғаның 
шығармашылық қабілетін дамытуда, кəсі-
би жан – жақтылығын қамтамасыз етуге  
жанашыр болғаны үшін Мəдениет жəне 
Өнер факультеті атынан алғыс білдіреміз. 
Шəкірттеріңіз үміттеріңізді ақтай берсін!-
Жетістікке жете берейік!

А.Б.ЖОЛДЫГАЛИЕВА,
Режиссура  мамандығының 

2-курс студенті

Ауыл - ел бесігіАуыл - ел бесігі

«ЕҢ ҮЗДІК 
ОҚЫРМАН-2018»

Қ Р  Ұ л т ты қ  а к а д е м и я лы қ 
к і т а пханасы  Ж .Молда ғ а лиев 
атындағы  облыстық  əмбебап 
ғылыми кітапханасының оқырманы, 
М .Өтем ісов  атында ғы  Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
Педагогика факультетінің 4-курс 
с т уд е н т і  Аманб а е в  Қ уа ныш 
Иратұлын «Ең үздік оқырман-2018» 
аталымымен марапаттады.  

Б і з д і ң  р е д а к ц и я л ы қ  ұ ж ым 
да  С і з д і ң  жет і с т і г і ң і з г е  қ уана 
отырып ,  болашағыңызға  сəттілік 
тілейді. Əрдайым биік белестерді 
бағындыруыңызға тілектеспіз. Үздік 
оқырманның – үздік түлек боларына 
сенеміз!

М е н , 
Ж о л а м а н о в а 
Арна Романқызы 
М . Ө т е м і с о в 
атындағы Батыс 
Қ а з а қ с т а н 
м е м л е к е т т і к 
у н и в е р с и т е т і 

филология факультетінің 2018 жылғы  
түлегімін. 4 жыл бойы ұстаздарым берген 
біліммен бөлісейін деп, университет 
біт ір іс іммен ,  Шыңғырлау  ауданына 
аттандым. «Жас маманға» жұмыс ауадай 
қажет екені белгілі. Іздегенге сұраған, 
Шыңғырлау колледжіне қазақ тілі мен 
əдебиеті пəні оқытушысы керек дегенді 
естіп, жұмысқа қарай жол салдым. 1 
қыр к ү й е к т е н  бас т а п ,  қы зме т і м е 
кіріскеннен кейін, жас жеткіншектерге 

біліммен қоса, тағылымды тəрбие де 
қажет екендігін ойлап, қыз балаларға 
арналған ұйым ашуды қолға алдым. Білім 
ордасының басшысы ұсынысымды бірден 
қолдап, колледжімізде «Айша» қыздар 
клубы өз жұмысын бастады. Ұлттық 
ойындарымызды дəріптеу мақсатында, 
өзім қызыға ойнайтын тоғызқұмалақты 
шəкірттеріме де үйретуді бастадым. 
Қатысушылар  саны  артқан  сайын 
команда жасақтап отырамын. Бүгінгі күні 
15 тоғызқұмалақшы облыс көлеміндегі 
турнирлерде жеңімпаз атанып жүр. 
Балалардың оқуға ынтасын арттыру үшін 
аудандық кітапханамен тығыз байланыс 
орнаттық . Ұжымда жылы қабылдап, 
ортамда сыйлы болуым 87 жылдық тарихы 
бар қара шаңырақтың берген тəрбиесінің 
арқасы  деп  білемін .  Тіпті  жұмысқа 

орналасарда жарияланған конкурсқа 
барғанымда, бірнеше үміткердің ішінен 
«М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың түлегін 
қабылдаймыз. Себебі БҚМУ – уақытпен 
дəлелденген сапа» - деді. 

Ендігі, Елбасымыз бастап берген 2019 
– Жастар жылында, білікті жас маман 
ретінде өзімді озық қырымнан көруді  
мақсат еттім. Ауылда қызмет атқарып 
жатқаныма еш өкінбеймін. Себебі бұл 
да Елбасының бізге қойған бір талабы. 
Ақын да, ғалым да, шен киген шенеунік те 
ауылдан шыққан. Олай болса, жастарды 
ауылға шақырамын. Бірге еңбек етейік, 
бірге жетістікке жетейік, бірге Қазақстанды 
көркейтейік!

Арна ЖОЛАМАНОВА, 
Шыңғырлау колледжінің қазақ тілі мен 

əдебиеті пəні оқытушысы

200 орынға уәде берді
Қаңтар айының 25 жұлдызында Махамбет Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Ақтөбе қаласы жастар 
ресурстық орталығының басшысы, ҚР Үкіметінің Дарын мемлекеттік 
жастар сыйлығының иегері Ж.М.Табылғановпен БҚО оқу орындарында 
білім алып жатқан Ақтөбе жастарымен кездесу өтті. 

Кездесу  барысында  студенттер 
өздерінің көкейіндегі сұрақтарына жауап 

алып ,  ой  -  ұсыныстарымен 
бөлісті. Кездесуді қортындылай 
келе  Ж .М.Табылғанов  Батыс 
Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н д а ғ ы 
Ақтөбелiк 200 ге жуық студентті 
жаз  мезг іл інде  «Жасыл  ел» 

жастар еңбек жасағымен қамтамасыз 
етуге уəде берді. Ақтөбе қаласының 

жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық 
орталығы мен БҚО жастармен жұмыс 
жөніндегі ресурстық орталығы өзара 
келімсімге келіп, меморандумға қол 
қойды .  Меморандум  аясында  ек і 
орталық арасында тəжірибе алмасу, 
б ір і к кен  і с -шаралар  өтк і зу  сынды 
келісімдер бар. 
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Ұлт жады

Рухани жаңғырудың жолы қайсы?
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Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор.
***

Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Қазақстан Республикасының Президенті

Жалпақ əлемді аузыңа қарату үшін, рухани ерлік 
керек, жалпақ əлемге қысылмай, қымтырылмай қарау 
үшін, рухани байлық керек.

Əбіш Кекілбаев, 
классик жазушы

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып 
жүруі, яғни, одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.

***
Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде са-

на-сезіміміз бен дүниетанымымызға əбден сіңіп қалған 
таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы 
елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. 

***
Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағы-

мына икемделу арқылы жаңа дəуірдің жағымды жақтарын 
бойға сіңіруіміз керек. 

***
Əжептəуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихы-

ның тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық 
кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай. 

***
Озық  дəстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру 
елдің ұлттық-рухани тамырынан нəр ала алмаса, ол 
адасуға бастайды. 

***
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың 

өзі бəсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге 
мүмкіндік алады. Бəсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың 
аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса 
сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. 
Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге, білім, 
қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресур-
стары болуы мүмкін. 

***
Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи бай-

лығымен емес, адамдарының бəсекелік қабілетімен ай-
қындалады. Сондықтан əрбір қазақстандық, сол арқылы 
тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы 
керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тіл-
дерін білу, мəдени ашықтық сияқты факторлар əркімнің 
алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. 

***
Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен таптау-

рын болған қасаң қағидаларды өзгертпейінше, біздің 
толыққанды жаңғыруымыз мүмкін емес. 

***
Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қа-

нымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан 
ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. 

***
Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты 

өмір салтын ұстануға, кəсіби тұрғыдан жетілуге 
басымдық бере отырып, осы жолда əр нəрсені ұтымды 
пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі деген осы. 

***
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың 

кемелденуін білдіреді. 

***
Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əде-

биетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық 
рухымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс. 

***
Жаңғыру ұғымының өзі – мейлінше  көнерген, жаһандық 

əлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен əдеттерден 
арылу.

***
Біз əркім жеке басының қандай да бір іске қосқан үлесі 

мен кəсіби біліктілігіне қарап бағаланатын меритокра-
тиялық қоғам құрып жатырмыз. Бұл жүйе жең ұшынан 
жалғасқан тамыр-таныстықты көтермейді. 

***
Ұлттық код, ұлттық мəдениет сақталмаса, ешқан-

дай жаңғыру болмайды. 
***

Алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 
өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек. 

***
Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі 

жылдам дəуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кəсібін неғұрлым 
қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар 
ғана табысқа жетеді. 

***
Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін 

əркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін 
межелердің қатарында білім əрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік 
қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 

***
Эволюциялық даму қағидасы əрбір қазақстандықтың 

жеке басының дербес бағдарына айналуға тиіс. Бірақ 
қоғамның эволюциялық дамуы қағида ретінде мəңгі тұмша-
ланудың синонимі емес. Əлемдегі оқиғаларды ой елегінен 
өткізіп, қорытынды жасау – қоғамның да, саяси партиялар 
мен қозғалыстардың да, білім беру жүйесінің де ауқымды 
дүниетанымдық, рухани жұмысының бір бөлігі.

***
Ағылшын тілін меңгеру – жаһандық əлемге еркін кірігіп, 

жұмыс істеудің басты шарты. 
***

«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық» деп кері 
тартпай, ашық болу, басқалардың ең озық жетістіктерін 
қабылдай білу – табыстың кілті, əрі ашық зерденің басты 
көрсеткіштерінің бірі. 

***
Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағидаларын қалып-

тастыруды ғана емес, сонымен бірге, біздің заман сынағына 
лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге 
асыруымызды да талап етеді. 

***
Қазақ тілін біртіндеп латын əліпбиіне көшіру, яғни, 

2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқу-
лықтарды латын əліпбиімен басып шығара бастау.

***
Бізге инженерлер мен дəрігерлер ғана емес, қазіргі за-

манды жəне болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар  
ауадай қажет. Алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша əлемдегі ең жақсы 

100 оқулықты əртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, 
жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде 
білім алуға мүмкіндік жасау. Сəйкесінше, 2018-2019 оқу 
жылының өзінде студенттерді осы оқулықтармен оқыта 
бастау.

***
Халқымызда «Туған жерге туыңды тік» деп бекер 

айтылмаған. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни, туған жеріңе 
деген сүйіспеншіліктен басталады. Демек, «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алу. 

***
Туған жерге, оның мəдениеті мен салт-дəстүрлеріне 

айрықша іңкəрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің 
маңызды көріністерінің бірі. Бұл кез келген халықты əншейін 
біріге салған қауым емес, шын мəніндегі ұлт ететін мəдени-
генетикалық кодының негізі. 

***
Халықтың санасына аса маңызды жалпыұлт-

тық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек. Ол 

үшін «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары», 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобаларын 
қолға алу  керек.

***
Біз жат идеологиялардың əсері туралы айтқанда, олар-

дың артында басқа халықтардың белгілі бір құндылықтары 
мен мəдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз керек. 
Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз 
арқылы ғана төтеп бере аламыз.

***
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мəдени-географи-

ялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухни 
жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық 
қалқанымыз əрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы. 

***
Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқса-

майтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, «Жаһандағы 
заманауи қазақстандық мəдениет» жобасын іске асыруға 
тиіспіз. Мəдени қазыналарымызды əлем жұртшылығына 
таныстырудың мүлдем жаңа тəсілдерін ойластыру керек. Біз 
заманауи мəдениетіміздің қандай өкілдері əлемдік аренаға 
жол тартуы керектігін анықтап алуымыз керек. 

***
Бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына 

назар аудару. Дау жоқ, бұл ретте жасалған жұмыстардың 
маңызы мен ауқымына ешбір күмəн жоқ. Десек те, біз 
«Жаныңда жүр жақсы адам» деген тұжырымның байыбына 
бара бермейміз. Шын мəнінде, Тəуелсіздік дəуірінде өзінің 
еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама за-
мандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары – кез 
келген статистикадан артық көрсеткіш. Оларды телевизи-
ялық деректі туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз 
керек. 

***
Ақылымен, дарынымен заманауи Қазақстанда жасап 

жатқан нақты адамдарды қоғамға таныту. «100 жаңа 
есім» жобасының өңірлік нұсқасын жасау. Ел-жұрт  
ұлтымыздың алтын қорына енетін тұлғаларды білуге 
тиіс.

***
Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып қалған 

дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол 
өмір сүру үшін заман ағымына саналы түрде бейімделуге 
қабілетті болуы керек. 

***
Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің 

дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере 
білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп 
қала береді.

Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласынан («Егемен Қазақстан» 
газеті, №70, 12 сəуір 2017 ж., 1-2-б.б.)

«Rýhanı jańǵyrý» - («Рухани жаңғыру») бетін 
əзірлеген А .С.Қыдыршаев, «Рухани жаңғыру» 
институтының директоры, п.ғ.д., профессор
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҰЛТ БОЛШАҒЫНЫҢ ІРГЕТАСЫ
В данной статье всесторонне обсуждены проблемы программной статьи Главы государ-

ства Назарбаева Н.А. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Основа духовной модернизации 
опирается на язык, литературу, историю и национальную культуру.

Ключевые слова: духовная модернизация, язык, литература, национальный код.  

Елбасы Н.Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сəуірінде 
жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  
атты бағдарламалық мақаласы  қоғам санасына жаңа 
сілкініс туғызып, мемлекет құраушы ұлттың  көкейкесті 
мəселелерін көтеруімен аса құнды құжатқа айналып 
отыр. Бұл Мəңгілік ел идеясының сүйенер тірегі, ұлттық 
идеяның бастауы. Осы тұста күрделі сұрақ туындай-
ды, рухани жаңғыру деген не?, нені жаңғыртамыз? Біз 
науқаншыл халықпыз ғой. Жыл аяғы есеп беру, есеп 
алу, жыл басы жоспарлау мəселесінде əңгіменің төркіні 
рухани жаңғыруға барып тіреліп жатыр. Жаңғырамыз 
деп жамырап жүрген жоқпыз ба? Тұтас ұлттың 
шаруасын дүрлігіп барып, басылатын кезекті науқан-
шылдық жұмысқа айналдырып жібермейміз бе? Жыл 
қорытындысын қарап отырсақ, біз материалдық дүние 
мен рухани дүниені ажырата алмай жүрген сияқтымыз. 
Меценаттар, қалталы азаматтар көпір, балабақша, 
мектеп, мешіт салып, ауыз су тартқызып жатыр деп 
ду-ду етеміз. Бұлар материалдық дүние, экономи-
каның жаңғыруы, өсуі, бəрі де ұлт игілігі үшін көңіл 
қуанатын нəрсе. Ұлттық буржуазияның қалыптасуы, 
қалталылардың халыққа бет бұруы. Дегенмен рухани 
дүние емес.  Рухани дүние адам жанын, ішкі сарайын 
байытатын нəрсе. Біздің ұлтқа тəн азығымен қатар, 
жан азығы керек.

Қазақстанда саяси жəне экономикалық жаңғыру-
лар тəуелсіздік алған тұстан жоспарлы өтіп келеді. 
Ал рухани мəселе көлеңкеде қалды ма деген күдікті 
сейілтіп, Елбасы рухани жаңғырудың басты қағидала-
рын, алдағы міндеттерді елеп-екшеп берді.  Елбасы 
«Əжептəуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры та-
рихының тереңінен бастау алатын рухани коды бола-
ды. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты –сол 
ұлттық кодты сақтай білу»,-деп атап көрсетті. Ұлттық 
код неге сүйенеді деген сұрақ туындайды. Сөз жоқ 
ұлттық кодтың басты тірегі -тіл, əдебиет, тарих, ұлттық 
мəдениет, ата-баба дəстүрі. Уықты басқұр сақтаса, 
ұлтты дəстүр сақтаған. Бұлар қазақ қауымын əлемдік 
басқа ұлттардан ажыратып, өзіндік бет-бейнесі бар ұлт 
екенімізді көрсетіп тұрған негізгі атрибуттар. Осылар 
əлсіресе, бұзылса, сақталмаса, зертелмесе ұлттық 
бейнеміз де бұлдырай бастайды. 

ХХІ ғасырда жаһандануға жұтылып кетпеу үшін ана 
тіліміздің, МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІМІЗДІҢ əлеуеті, қызметі  
əлеуметтік өмірдің бар саласында өркендеуі қажет. 
Латын жазулы қазақ əліпбиін қабылдау егемендік жа-
риялағанмен пара-пар дүние. Қазақ тілінің жаңғыруы. 
Жаңа емле-ережені қабылдауда тіліміздің ұлттық им-
мунитетін ескере отырып, жұмыстану қажет. Елбасы 
жақында ғана «Үкімет пен Парламент өзінің жұмысын 
тек мемлекеттік тілде жүргізуі керек. Басқа азаматтар-
ды, ешкімді режітпеу үшін оларға аудару керек», деп 
нақты тұжырым берді.

Б і з  «Мəң г і л і к  ел ге» өз  ƏДЕБИЕТІМІЗБЕН , 
Абайымызбен, Əуезовпен баруымыз керек. Кезінде 
А.Твардовский «Пушкинсіз барған коммунизмнен не 
үміт, не қайыр» деген еді. Сананы жаңғыртып, «талап, 
еңбек, терең ой, қанағат, рахым» ойлап қою үшін Абайға 
жүгінейік. Қазақ əдебиетін жас ұрпақ, қазақ мектебінің 
өзі қандай дəрежеде оқып жатыр деген өзекті сұрақ 
туындайды. Ақпараттық заманда шығарма түгіл хат 
жазуды ұмытып барамыз. Сондықтан кітап оқу, қазақ 
əдебиетін оқу –жас ұрпақтың сүйікті ісі болмаққа керек. 
Ата-ана да, мұғалім де, қоғам да немқұрайлы болмай, 
бұл іске ашық санамен қарасақ, əрекеттенсек жөн. 

Ұлттық мəдениеттің бір тірегі-ҰЛТТЫҚ МУЗЫКА. 
Құрманғазының дауылпаз күйлері,  Мұхиттың, Ақан 
серінің асқақ əндері.. Теледидарда дəстүрлі əн азайып, 
арзан күлкілі, сайқымазақ шоулар халықты шаршатқа-
нын ескеру керек. Халықты ес-түссіз қызықтыратын 
шоудан гөрі тəрбиелік, танымдық шараны көбейтсек 
нұр үстіне нұр болар еді. Ұлттық бірегейлікті сақтау үшін 
«Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 
əдебиетіміз, барлық жоралғыларымыз. Бір сөзбен ай-
тқанда, ұлттық рухымыз мəңгі қалуы тиіс»,-деп Елбасы 
ашып айтты.

Тарихи дəуірлерден, ғасырлар қойнауынан нəр 
алып қалыптасқан ҰЛТТЫҚ МƏДЕНИЕТІМІЗ бар ел-
міз. Түрік ойшылы Зия Көкалыптың «мəдениет ұлтық 
категория, ал өркениет адамзаттық категория»,- деген 
тұжырымдарының маңызы зор. Өркениет жетістіктерін 
басқа елдерден алып пайдалана береміз. Ал мəде-
ниет ұлтттық тамырдан бастау алатын дүние. Кобо 
Абэ «экономика жəне онымен байланыстының бəрі 

де мəдениетке бағынышты» деген. Рухани, мəдени 
жаңғырусыз саяси жəне экономикалық реформаларда 
жетістікке жету қиын. Сондықтан да Елбасы «ұлттық 
код, ұлттық мəдениет болмаса, ешқандай жаңғыру бол-
майды» деп отыр.  Біздің ұлттық мəдениетіміз, ұлттық 
дəстүрлеріміз тек қазақ ұлтының өмір сүру дағдысы. 
Тозығын тастап, озығын алу алып, Елбасының айтуын-
ша, «озық дəстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышартына айналдыра білуіміз қажет». 

Рухани жаңғырудың 6 бағытын айқын: бəсекеге 
қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, 
білімнің салтанат құруы, сананың ашықтығы, еліміздің 
эволюциялық дамуы. Осы ұлы мақсаттар жолында ұлт-
тық құндылықтарға сүйене отырып, жұмыстану басты 
парыз əрі міндет. Ұлттық құндылық ғасырлар бойы жи-
нақталған, ұлттық қалыптасу жолында сүзгіден өткен, 
этникалық қауымдастықтың өзіндік бет-ажарын бел-
гілейтін рухани идеялар. Ал бұларды ұрпаққа оқытатын 
ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМДЕР. Елбасы мақаласындағы 
«гумманитарлық зиялы қауым өкілдері еліміздің жоға-
ры оқу орындарындағы гуманитарлық кафедраларды 
қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің қолдауы-
на ие болады» деп айтылған сөз ЖОО ұстаздарын 
қанаттандырды. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
ЖОО-да гуманитарлық бағытта көптеген кафедралар 
ашылды. Дегенмен соңғы жылдарда жабылу үрдісі бар. 
Атап айтсақ көптеген ЖОО-да «қазақ əдебиеті» кафе-
дралары жабылып «қазақ тілі» кафедраларымен бірік-
тірілді. «Қазақ əдебиеті» кафедраларын қайта ашып, 
«Этнопедагогика», «Этнопсихология» кафедраларын 
да қайта қолға алу керек. «Тəрбиесіз еккен білім адам-
заттың қас жауы» емес пе. Адам тəрбиелейтін əдебиет 
сияқты гуманитарлық пəндерді оқыту, гуманитарлық 
кафедраларды жандандыру ісіне мемлекет қолдау 
көрсетсе, нұрлы жолымыз мəңгілікке ұласатыны сөзсіз.

Рухани жаңғыру ұзаққа созылатын үдеріс. Тəуелсіздік 
алғанымызға 26 жыл болды. Бір ұрпақ өсіп қалыпта-
сты. Қазақ жастар шетел асып, іс жүргізіп. дүниенің 
ғылым-білімін, тілін игеріп оқып жүр. Қуанарлық жай. 
Дегенмен осы ұрпақтың ішінде өз ана тілін біл-
мейтін, рухани тамырдан қол үзген, туған елін 
сағынбайтын жандар бар екенін жоққа шығара 
алмаймыз. Бұл еліміздің, ұлттық саясаты мен 
педагогикасынан кеткен қателіктер. Осындай 
кемшіліктерді түзеу үшін, білім беру жүйемізді 
жаңғырту, жаңа оқу бағдарламаларын ұлттық 
негізде қалыптастыру көкейкесті мəселе. 
Жалпы рухани жаңғыруды қазақ қоғамында ХХ 
ғасырдың басында Алаш арыстары бастаған 
еді. Алаш ардақтылары қазаққа не керек 
екені жақсы білді. А.Байтұрсынов «Əдебиет 
танытқыш», Ж. Аймауытов «Психология», 
М.Жұмабаев «Педагогика» т.б. оқулықтар 
жазды. Елбасы ұсынып отырған  «Жаңа гума-
нитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқу-
лық» жобасы аса маңызды, ескіні еске алып, 
жаңғырту. Əлемдегі ең жақсы деп танылған 
100 оқулықты қазақ тіліне аудару қолға алы-
нуда. Тек осы кітаптар күллі қазақ қауымына 
түсінікті тілде, қазақ тілінің шұрайын сақтап 
аударылса деген тілек бар. Сонымен қатар 
отандық ғалымдарымыздың да оқулықтарын, 
оқу құралдарын, монографияларын сарап-
тамадан өткізіп, мол тиражбен шығаруды 
қолға алуымыз керек. Ел болам деген ұлт өз 
жақсысын қадірлеуді үйренгені абзал. Қаныш 
Сатпаевтарды туған қазақтың құрсағынан та-
лай ғұламалар өсіп-өнуде.

Сонымен қатар «жаһандағы заманауи 
қазақстандық мəдениет» жобасы аясында 
мəдени жетістіктерімізді БҰҰ-ның алты тілінде 
сөйлету өте маңызды. Бір мысал: РФ құрамын-
дағы Саха Республикасында саха бауырлар 
үлкен істер істеп жатыр. Олонхоларын (эпо-
старын) ЮНЕСКО –ның «адамзаттың матери-
алдық емес мұрасы» тізіміне кіргізіп, ағылшын, 
француз, неміс тілдеріне аударуда. Жыл сайын 
ЮНЕСКО-ның қатысуымен  «Ысаах» мейра-
мын тойлап, үлкен ғылыми конференциялар 
өткізуде. Олонхосустарын (жыршыларын) 
«ұлттың материалдық емес мəдени мұрасын 
сақтаушы» деп құрметтеп, степендия тағай-
ындауда. Кішкентай ұлтқа үлкен қылыш емес, 
үлкен мəдениет керек деген осы. Ал біздің 

400-ден астам эпостық жырларымыз да адамзаттың 
байлығы. Осындай жауһарларды əлем тілдерде сөй-
летсек, тəрбиелік кинотуындылар жасасақ жаһандағы 
дербес ұлттық мəдениетіміз айқын көрінеді.

Күллі Қазақстан азаматы  бірегей болсақ. біртұта-
стансақ құба-құп.  «Бəріңіз бір енеден туғандай бо-
лыңыз: жат жанынан түңілсін, айнала алмай ат өлсін, 
айыра алмай жат өлсін»,-деп Бұхар жырау айтан сөзді 
Елбасы да айтып отыр. Ұлттық болмысты сақтай оты-
рып, азаматтық бірегейлікке, яғни Қазақстанның бар 
азаматының елшілдігіне, мемлекетшілдігіне қол жеткізу 
-басты мұрат. Тату елге-тыныштық пен тоқшылық нəсіп. 

М.Қашқари былай дейді. «түркілер көркемдік, сүй-
кімділік, жарқын жүзділік, əдептілік, жүректілік, үлкен-
дерді, қарияларды құрметтеу, сөзінде тұру, мəрттік, 
кішіктік, тағы сондай сансыз мақтаулы қасиетке ие». 
Бұл қасиеттер сөз жоқ қазаққа тəн. Соңғы бодандық 
замандарда белбеуіміз босағанмен, осы аталған қа-
сиеттердң шама-шарқымызша сақтап келеміз. Тəуелсіз 
Қазақстанның жас ұрпағы бабалардан жеткен ұлттың 
өмір сүру дағдысын сақтай отырып, жақсы қасиеттерді 
бойына сіңіре отырып, заманауи білім-ғылымды игеріп, 
бəсеке қабілетті болып өркендеуіне бар жағдай жаса-
лып отыр. 

Революциялық емес, эволюциялық жолды таңдаған 
Қазақ елі ТАРИХЫН түгендеуді əлі де жалғастыра 
бермек.  Ұлттың жаңғыруының басты себебі тарихтан 
тағылым алу, ақ пен қараны ажырата білу.

Президентіміз Н.Ə.Назарбаевтың 2018 жылы 11 
қаңтардағы «Төртінші өнеркəсіптік революция жағдай-
ындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауының 
да маңызызор.Əсіресе адами капитал –жаңғыру негізі 
деп алдымызға көп міндеттер қойып отыр. «Барлық 
жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде 
өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету» қажет»-деп 
атап өтті. Білім беру ісі ұттық рухани жаңғырумен үнемі 
сабатастықта жүргізілуі керек. Рухани жаңғыру бүгін-
гінің ісі, болашақтың алтын діңгегі. Рухани тамырдан 
қол үзбеген, ұлттық тілі мен мəдениетімен өмір сүріп, 
заманауи ғылым, білімді игерген ТОЛЫҚ ҚАЗАҚ қалып-
тастыру басты мақсат. Ұлы Абай «Ақыл, қайрат, жүректі 
бірдей ұста, Сонда толық боласың елден бөлек»-деп 
жол көрсетті. Кемел ұрпақ, кемел қазақ - Мəңгілік елдің 
иесі.

М.Б.САБЫР, 
филология ғылымдарының докторы, профессор

Көңіл айту!
Қазақстанның Ресейдегі Төтенше жəне Өкілетті елшісі, 

саясаттану ғылымдарының докторы, мемлекет жəне 
қоғам қайраткері, университетіміздің түлегі Тасмағамбетов 
Иманғали Нұрғалиұлы БҚМУ професоры Фартушина Мария 
Максимовнаның қайтыс болуына орай туған-туысқандары 
мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. 
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ҚҰРМЕТТІ 
Бекбаев Сатыбалды Шамранұлы!

Сізді 65 жас мерей тойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз! Біз Сізді 
Қазақстандағы ғылым мен білімнің 
дамуына лайықты үлес қосқан тамаша 
оқытушы,  тəжірибелі педагог-əдіскер, 
көптеген оқу-əдісмелік құралдарының 
авторы ретінде білеміз . 

Сізді керемет əріптес, аймақтағы 
самбоның негізін қалаушы жəне көш-
басшы, өте көп спортшыларды дайын-
даған тамаша жаттықтырушы ретінде 
бағалаймыз жəне құрметтейміз. Сіздің 
еңбегіңізге таңғаламыз, соның арқа-
сында самбошылар əртүрлі деңгейдегі 
жарыстарда үлкен табыстарға қол 
жеткізді .   

Сатыбалды Шамранұлы, біз Сізге 
шын жүректен зор денсаулық, отба-
сылық бақыт жəне ұзақ мағыналы 
ғұмыр тілейміз. 

Игі тілекпен: М.Өтемісов атын-
дағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің дене тəрбиесі кафе-
драсының əріптестері.

  Мерейлі
3 қаңтар күні университет ректоры Нұрлан Серғалиев ардагер ұстаз Темірболат 

Құбашевты арнайы қабылдап, 80 жылдық мерейтойымен құттықтады. 
– Сіз Қазақстан Республикасының білім беру ісі мен спорт саласына толағай үлес 

қосқан, өресі биік, өрісі кең ұстаз əрі талантты педагог, білікті ұйымдастырушы ретінде 
өңірімізге танымал тұлғасыз. Сіз жетекшілік етіп баулыған шəкірттеріңіздің бірқатары 
білім беру мен спорт саласының мақтаныштарына айналып отырғанын ізгі ниетпен айта 
аламыз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің нəтижесінде бокспен жаттығып жүрген спортшылар 
түрлі деңгейдегі жарыстарда жоғарғы табыстарға қол жеткізіп, өлкемізде осы спорттың 
мəртебесін асыруға зор септігін тигізіп келеді. Соңғы отыз үш жылда М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқытушы, кафедра меңгерушісі, 
доцент лауазымдарында қызмет етіп, оқытудың барлық мақсаттары мен міндеттерін 

жасжас
жүзеге асыруға бағытталған 30-дан астам 
оқу-əдістемелік құралдарын шығарып, 
студенттің кəсіби біліміне бағдарлама 
жүргізуге арналған əдістемелік ұсынбалар 
дайындап, қажырлы еңбек етіп келесіз. 
Асқақ абырой биігімен жеткен мерейлі 80 
жасыңызбен құттықтай отырып, деніңізге 
саулық тілеп, отбасыңызда бақ-дəулет, 

амандық пен шаттық салтанат құрып, 
ұзақ ғұмыр сүруіңізге шынайы тілектестік 
білдіреміз, - деп университет ректоры тілегін 
білдірді. Мерейтой иесі де университет 
басшылығына көрсеткен қолдау мен зор 
құрметтері үшін өз ризашылығын білдірді. 
Мерейтойлық құттықтау педагогикалық 
факультеті мен ардагер ұстазымыздың 
бүгінде қызмет атқаратын дене тəрбиесі 
кафедрасының ұйымдастыруымен өткізген 
танымдық кешке ұласты.

Темірболат Құбашев – 1939 жылы 2 
қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Сырым 
ауылында дүниеге келген. Ол Қазақстан 
Магнитогорск тау-кен металлургиялық 
комбинатында жұмыс істейтін Челябинск 
металлургия зауытындағы №2 Қарағанды   
техникалық училищесінде комсомол 
бағыты бойынша мектепті (1958) бірінші 
болып аяқтағандардың қатарында болды. 
Ол 1960 жылдың 3 шілдесінде бірінші 
домна пештің ашылуына қатысқандардың 
бірі. Содан кейін Тəуелсіз Қазақстанның 
тұңғыш президенті Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевпен танысқан. Үш жыл бойы 
ол Магнитогорск қаласында жұмыс істеп, 
1962 жылы Алматы дене шынықтыру 
институтына түскен. 1966 жылы Атырау 

қаласындағы Дене шынықтыру жəне спорт 
институтын бітіріп, сол оқу ордасында1970 
жылға дейін жұмыс істейді.

Соңғы отыз сегіз жылда Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінде оқытушы, 
кафедра меңгерушісі, доцент қызметтерін 
атқарды. Темірболат Құбашев 2009-2012 
жж. қала əкімінің штаттан тыс кеңесшісі. 
2006 жылдан 2010 жылға дейін - «Ақ Орда» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Батыс Қазақстан филиалының атқарушы 
директоры. 1998-2004 жылдары облыстық 
туристік-спорт кешенінде аймақтағы бірқа-
тар жаһандық бəсекеге қабілетті спортшы-
лардың пайда болуына елеулі үлес қосып,  
жоғары лауазымды тұлғаның міндеттерін 
орындайды. 1991-1995 жылдары бөлім 
басшысы болады. 

Осы жылдардағы жетістіктерді оның 
студенттері қорытындылайды. Олардың 
ішінде Марат Оразалиевич Даубаев, 
Татьяна Ивановна Клименко, Болат 
Укасович Альмуханов, кандидаттық 
диссертацияларын қорғады. Қазақстанның 
еңбек  с і ң і р г ен  жат тық тырушысы 
Жұбанышқали Жəрдемов пен Қамеш 
Исмагулов педагогика саласындағы ПАК-
тың доценті атағын алды.

Т.Қ ұ башев  жалпы  б і л і м  беру 
тапсырмаларын орындауға арналған 30-
дан астам оқу құралдары жариялады.

Студент терд і  кəс іпт і к  даярлау 
бағдарламасы бойынша«Дене шынықтыру 
тарихы»,  «Спорт тық  медицина», 
«Медициналық-педагогикалық бақылау», 
«Оқу-тəрбиелеу іс-қимылында қаңылтыр 
мен  ұлттық  ойындарды  қолдану». 
«Жастарды дене тəрбиесі арқылы зиянды 
əрекеттерден қорғау». жəне т.б. əдістемелік 
ұсынымдары шықты. Ол біздің еліміздегі, 
аймақтағы білім беруді дамытудағы 
қазақстандық ғылымның дамуына лайықты 
үлес қосқан, қазіргі заманғы қоғамдағы ең 
танымал оқу орындарының бірі ретінде 
университеттің беделіне жəне имиджіне 
лайықты үлес қосқан тұлға.

Облыстағы бокстың негізін қалаушы 
əрі көшбасшысы Құбашев Темірболат, 
жастардың арасында бұл спорттың кең 
таралуына үлкен үлес қосты. Оның еңбегінің 
арқасында боксшы спортшылар түрлі 
деңгейдегі жарыстарда үлкен жетістіктерге 
жетті, бұл елдегі спорттың дамуына септігін 
тигізді. 2 əдемі қыз тəрбиеледі. Құбашев 
Темірболат – əр түлектің табыстылығының 
тамаша үлгісі.


