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Ар-намысты 
арқалаған рухты 

БАТЫР 
БАУЫРЖАН

4-бет

Шығыстың 
ғұлама ғалымы

7-бет

 Наука 
ЗКУ ИМ.М.Утемисова – 

Высоте быть!

10 стр.

Студенттік шақ – Студенттік шақ – 
қайталанбас ғажап сәтқайталанбас ғажап сәт

12-бет

Тағы бiр 
кiтаппен толықты

3-бет

 Событие...
.... 1 октября 1932 года в городе Уральск основан педагогический инсти-

тут, которому было присвоено имя заместителя наркома просвещения СССР 
М.Н.Покровского, с 1937 года институт носил имя А.С.Пушкина. В послевоен-
ные годы Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина стал крупным 
учебным заведением, выпускающим ежегодно более 700 выпускников по 18 
специальностям. 

В мае 1996 года Постановлением 
П р а в и т е л ь с т в а  К а з а х с т а н а 
Уральский педагогический институт 
им .  А .С .Пушкина  преобразован  в 

Западно-Казахстанский гуманитарный 
у н и в е р с и т е т  и м .А .С .П уш к и н а .                                
1 4  февраля 2000 года Постановлением 
Правительс тва  Каза хс тана  был 

с о з дан  Запа дно -Ка з а хс т ан с к ий 
государственный университет, в 2003 
году ему присвоено имя Махамбета 
Утемисова. Постановлением прави-
тельства РК от 11 октября 2019 г., при-
казом № 345 Комитета государствен-
ного им уще с т в а  и  п р и в а т и з а ц и и 
Р К  от  0 2  июня  2 0 2 0  г о да  ЗКГ У                        
им.М.Утемисова преобразовался в НАО 
ЗКУ им. М. Утемисова.

С днём рождения, ЗКУ 
им.М.Утемисова!!!

С днем рождения, Университет!

2 қазан күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде 
қарашаңырақтың тірегі – ұлт болашағының мəңгі мызғымастай іргетасын қалап 
беруші, қадірлі ұстаздарға арналған мерекелік шара өтті. Аталмыш шараға 
университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен ардагер ұстаздар, студенттер 
қауымы қатысты. 

алаштың баласы бас қосқанда төрдегі 
орын  - ұстаздікі» деуі ұстаздар қауымына 
берілген зор баға деп ойлаймын. Осы 
жолдағы еңбектеріміз елеулі, жетістіктеріміз  
мол болсын! – деп ұстаздар қауымын кəсіби 
мерекелерімен құттықтады. 

Университет ректоры ұстаздардың төл 
мерекесінде болашақ ұрпақты тəрбиелеу 
ісінде жемісті еңбек етіп келе жатқан бір топ 
ұстаздарды  марапаттап, салтанатты түрде 

қызметкерлері кəсіподағының Құрмет гра-
мотасын табыс етті. 

Мерекелік кеште университетіміздің 
түлектері Римма Нұрсұлтанова мен Бибігүл 
Берекетова «Сильные люди», Мəдениет 
жəне өнер факультетінің оқытушы-ма-
гистрі Гүлмира Өтегенова «Бұлбұлым», 
ҚР Мəдениет саласының үздігі Қуаныш 
Қисметов «Подари», студент Алихан 
Əжімұратов «Ұстазым» əндерін шырқаса, 
профессор Максим Попов Джеймс Ласттың  
«Элегия» шығармасын фортепионада 
ойнады. Хореграфия мамандығының 
студенттері «Джайф» биін билеп, кештің 
сəнін келтірді. 

Шəкірт санасына білім сəулесін шашып, 

Салтанатты  шара  кез інде  сөз 
алған университет ректоры Нұрлан 
Хабиболлаұлы:

- Құрметті əріптестер! Сіздерді алтын 
күздегі ерекше мереке ұстаздар күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! Ғасырға 
жуық тарихы бар университетіміз мыңдаған 
ұстазды дайындап шығарған ұстаздар 
ұстаханасы. Осындай қастерлі атты иелену 
осы университетте қызмет атқарған жəне 

 Ўстаз аты – биік, əрі мəѕгілік Ўстаз аты – биік, əрі мəѕгілік

атқарып жатқан барлықтарыңыздың 
өлшеусіз еңбектеріңіздің арқасы. Ұстаз 
алдында студент атанған жасты жеті түрлі 
іліммен тəрбиелеу мақсаты тұр. Қазақтың 
ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Алты 

Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттарды 
тапсырды. Ал университетіміздің кəсіподақ 
төрағасы Мерген Сүлейменов университет 
оқытушылары мен қызметкерлеріне Батыс 
Қазақстан облыстық білім жəне ғылым 

ғылымның шырағын жағып жүрген ұлағатты 
ұстаздар кеш соңында көтеріңкі көңіл-күй-
мен естелік суретке түсті. 

Азиза СУЙНШКАЛИЕВА
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Халықаралық конференция өттіМахамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университетінің 
педагогика факультетінде «Кəсіби 
даму жүйесіндегі жаңа парадигма: 
жаңаша көзқарас жəне кəсіби өсу» 
деген атаумен халықаралық ғылыми-
практикалық конференция өтті. 

К о н ф е р е н ц и я ғ а  і р г е л і  о қ у 
орындарынан білікті ұстаздар қатысты. 
Соның бірі де бірегейі – Б.Б.Городовиков 
а тын д а ғ ы  Қ а лма қ  мемле к е т т і к 
у н и в е р с и т е т і н і ң  п р оф е с с о р ы , 
педагогика ғылымдарының докторы 
З.О.Кекеева. Профессор «Мектепке 
дейінгі жəне бастауыш білім берудің 
сабақтастығы мəселесі жоғары мектепті 
дамыту ресурсы ретінде» тақырыбы 
аясында ұтымды ой мен сүбелі сөздерін 
ортаға салды. 

Аталмыш конференцияға өз ісінің хас 
шеберлері, жергілікті оқу орындарының 
оқытушылары да атсалысты. Атап 
айтқанда, ҚР білім беру жүйесінің 
басшысы жəне ғылыми-практикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 
р е с п у б л и к а л ы қ  и н с т и т у т ы ны ң 
педагогика жəне инклюзивті білім беру 
кафедрасының меңгерушісі, педагогика 
ғылымдарының кандидаты, профессор 
Ж.И.Сардарова «Білім берудің жаңа 
парадигмасы жағдайында педагогтардың 
кəс і би  қ ұз і рет т і л і г і н  дамыт удың 
өзекті  мəселелері» тақырыбында , 
Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары 
педагогикалық колледжінің директоры, 
педагогика ғылымдарының докторы 
С.М.Бахишева «Өзін-өзі оқыту ұйымы 
педагогтарды өзгерістерге дайындау-
дың факторы ретінде» тақырыбында, 
А.С.Макаренко атындағы №6 жалпы 
орта мектебінің мұғалімі, директор 
орынбасары Л.Г.Круглова «Қазіргі білім 
беру парадигмалары» тақырыбында, 

олимпиада  резерв ін і ң  облыстық 
мамандандырылған мектеп-интернат 
колледж і  коммуналды  мекемес і 
директорының тəрбие іс і жөніндегі 
о рынб а с а ры  Ж .А .Байм у к аше в а 
«Педагогикалық  практика  арқылы 
болашақ мұғалімдердің шығармашылық 
белсенд іл і к тер ін  қалыптастыру» 
т а қ ы ры бы н д а  с ө з  қ о з ғ а с а ,  ө з 
оқ у  ордамыз ,  қ арашаңырағымыз 
Ма х ам б е т  Ө т ем і с о в  а ты н д а ғ ы 
Батыс  Қазақстан  университетінен 
педагогика  факультетін ің  деканы , 
педагогика ғылымдарының кандидаты 
Г.А.Ерғалиева «Болашақ мамандарды 
к ə с і би  қ а лыптас тырудың  ө зе к т і 
мəселелері» тақырыбында, педагогика 
жəне  психология  кафедрасының 
доценті, педагогика ғылымдарының 
кандидаты Н.А .Гусева «Мұғалімнің 
кəсіби деңгейін арттыру – білім беру 
жүйесін жаңғыртудың қажетті шарты» 
та қырыбында ,  педа г о г и к а  жəне 
психология кафедрасының доценті, 
педагогика ғылымдарының кандидаты 
Н .А .А дельбаева  «Б іл ім  беруд і ң 
жаңа парадигмаларын дамытудың 
алғышарттары» тақырыбында ой өрбітті.

Бəсекеге қабілетті ұрпақ дайындауда 
мұғалімнің рөлі ерекше екендігі сөзсіз. 
Демек, тəжірибе алмасу мақсатында 
өтк із ілген  бұл  шараның  болашақ 
ұстаздарға берері мол болды десек 
қателеспейміз. Бұл сөзіме дəлел – 
ректор,  б .ғ.к .,  қауымдастырылған 
профессор  Н .Х .Серғалиевт ің  жан 
тебіретерлік сөздері. Ол өз сөзінде: «Ел 
президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан  халқына  жыл  сайынғы 

Еңбек нарығындағы бəсекелестіктің 
қазіргі жағдайында ең жоғары деңгейде 
белгілі бір құзыреттерге ие адамдар 
ғана жеңіске жетеді.

Осылайша, біздің оқу орнымыздың 
əртүрлі мамандықтарының студенттері 
қазіргі жəне болашақ үшін керемет 
таңдау жасайды. Біздің мемлекет білім 
беру жүйесін реформалау үшін үлкен 
қаражат бөлуде. Қазақстан барлық 
салаларда, соның ішінде білім беру 
жүйесінде де алға ілгерілеуі тиіс», – деп 
кəсіби кадрлар даярлауды тілге тиек 
етеді.

Жанат ЖҰМАХАНОВА,
Педагогика факультетінің 

3- курс студенті

Ежегодные традиционные 
«Ивановские чтения – 2020»
15-16 октября 2020 г. в стенах нашего университета проходила ежегод-

ная традиционная конференция «Ивановские чтения - 2020». В этом году 
республиканская научно-практическая конференция с международным 
участием в онлайн-режиме и была приурочена 70-летию профессора, доктора 
биологических наук Дарбаевой Талшен Есеномановны.

Работа конференции проходила по 
трем основным направлениям:

1. Биологическое разнообразие фло-
ры и фауны Северного Прикаспия.

2. Природное, историко-культурное 
наследие Казахстана и сопредельных 
территорий.

3. Методические аспекты преподава-
ния естественных дисциплин в современ-
ных реалиях.

На пленарном заседании были 
заслушаны секционные доклады, а 16 
октября был организован выездной се-
минар «Биоразнообразие пойменных ле-
сов» по маршруту «Уральск – Погромное 
(Теректинский район)».

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился и.о. 
проректора по науке и международным 
связям Ахмеденов К.М.

В работе пленарного заседания 
к о нференции  приняли  у ч а с т и е 
видные ученые России: Сафронова И.Н.– 
д.б.н., профессор, научный соотруд-
ник  Ботанического  института  им . 
В.Л.Комарова Российской академии 
н а у к  ( г .С а н к т -П е т е р б у р г ,  РФ ) ; 
Силаева  Т.Б. - д.б.н., профессор кафе-
дры ботаники, физиологии и экологии 
растений Мордовского государственного 
университета им.Н.П.Огарёва (г.Саранск, 
Республика Мордовия).

Также с интересными докладами и 
с поздравлениями выступили коллеги 
и ученики юбиляра: Рамазанова Н.Е.– 
PhD доктор, доцент,  зав. кафедрой 
физической и экономической геогра-
фии Евразийского Национального 
Ун и в е р с и т е т а  и м .Л . Г. Гумилева ; 
Карагойшин Ж.М. – к.б.н., доцент ка-
федры охотоведения и рыбохозяй-
ства Казахского агротехнического 
университета  им .С .Сейфуллина ; 
Рамазанов С.К.– к.г.н., доцент кафедры 
географии и другие.

Много теплых слов и благодарностей 
п р о з в у ч а л о  в  а д р е с  юбил я р а , 
п о с в я т и вш е й  4 0  л е т  н а у ч н о -
практической деятельности изучению 
флоры, растительности и экологическим 
проблемам Западного Казахстана. 

Т.Е .Дарб ае в о й  п р и н а д л еж и т 
авторство 170 научных публикаций, в 

том числе 7 монографий и 5-ти учебных 
пособий. Она является соавтором кол-
лективных монографий по учебно – 
методическим разработкам в области 
экологии и биологии. Ею исследованы 
меловые возвышенности Подуральского 
плато, Общего Сырта, Эмбенского плато 
в пределах Актюбинской, Атырауской и 
Западно-Казахстанской областей. 

Сфер о й  н ау ч ны х  и н т е р е с о в 
и профессиональной деятельности 
Т.Е.Дарбаевой  является  флора  и 
растительность Северо -Западного 
Казахстана, включающего бассейн 
р.Урал, кальцефитные и галофитные 
варианты Евразиатской степной и Сахаро-
Гобийской пустынных зон; геоботаника, 
генезис флоры меловых возвышенностей 
и лесных, овражно-балочных систем 
Северо-Западного Казахстана.

В  н а у ч н ы х  т р у д а х  Та лш е н 
Есеномановны впервые проведена 
инвентаризация  флоры  Северо -
Западного Казахстана и выявлено 938 

видов, произрастающих на меловых 
массивах края. Впервые для района 
исследования  выделены  эколого -
исторические свиты и составлен список 
охраняемых растений, включающий 
186 видов, из них 10 видов занесены в 
Красную книгу РК, а остальные виды 
включены в Зеленую книгу Западно-
Казахстанской области.

Т.Е.Дарбаева является куратором 
гербария Западно -Казахстанского 
г о с ударс твенно го  университета 
им.М.Утемисова (код гербария PPIU), 
включенного в международную базу 
данных «TheIndexHerbariorum». В 2017 
году её включили в состав редколлегии 
«Бо т а н и ч е с к о г о  ж у р н а л а»  п р и 
Ботаническим институте РАН г. Санкт-
Петербурга. В 2020 году Т.Е.Дарбаева 
была приглашена в состав редакционной 
коллегии периодического журнала 
«Вопросы степеведения» (ИС УрО РАН).

Под  н а у ч ным  р у к о в о д с т в ом 
Т .Е . Д а р б а е в о й  о р г а н и з о в а н ы 

ботанические экспедиции в пределы 
Северного Прикаспия.

При активном участии Т.Е.Дарбаевой 
о р г а н и з о в а н ы  с о в м е с т н ы е 
международные экспедиции с учеными 
из  Германии  (Г.  Фрайтаг,  20 0 0) , 
Башкирии (2002), Литвы, Белоруссии, 
Украины, Ис п а н и и  ( 2 0 0 5 ,  2 0 0 6 -
2017).  Дарбаева  Т.Е. тесно сотруд-
ничает с учеными-геоботаниками МГУ 
им.М.В.Ломоносова - (Онипченко В.Г.), 
научными соотрудниками Ботанического 
института им. В.Л. Комарова  Российской 
академии наук г.Санкт-Петербурга 
(Сафронова  И .Н .) ,  профессором 
Национального университета штата 
Айова - Р.Шультц (США).

Талшен Есеномановна воспитала 
много поколений научных и педагогических 
работников и имеет многочисленных 
учеников, которые впоследствии стали 
специалистами в области экологии и 
биологии в ведущих вузах Казахстана.

Под ее руководством подготовлено 22 
магистра. Из них в настоящее время - 2 
доктора PhD.

О д н о в р е м е н н о  с  р а б о т о й 
преподавателя Талшен Есеномановна 
у ч а с т в о в а л а  в  8  п р о е к т а х  п о 
изучению влияния Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
на экосистемы Приуралья. 

Дарбаева Т.Е. работала в качестве 
руководителя крупных проектов. За 
многолетнюю и плодотворную работу 
Талшен Есеномановна награждена 
нагрудным знаком «За достигнутые 
успехи в области науки Республики 
К а з а х с т а н»  (2 0 0 7 ) ,  «Отл и ч н и к 
просвещения Республики Казахстан» 
(2012) и нагрудным знаком «Ибрай 
Алтынсарин» (2017 г.).

Ректорат, профсоюзный комитет, 
коллектив естественно-географического 
факультета и кафедры биологии и 
экологии, а также выпускники разных 
лет искренне и сердечно поздравляют 
Талшен Есеномановну с замечательным 
юбилеем!

От всей души желаем юбиляру  
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
активного долголетия и благодарных 
учеников!

жолдауы республиканың кез келген 
тұрғыны үшін маңызды оқиға. Əркім 
өзі үшін басты бағытты табады. Нақты 
практикалық істердің бұл бағдарламасы, 
əрине, барлық қазақстандықтарға, 
ең  алдымен ,  біз ге ,  педагог тар ға 
қатысты. Мемлекет басшысы бейресми 
білім  берудің  балама  нұсқаларын 
енг ізу,  дербес  оқыту  нəтижелерін 
т а н у  жə н е  к ə с і б и  д а ғдыл а р ды 
сертификаттау көзделетін үздікс із 
білім беру тұжырымдамасына да назар 
аударды. Біздің алдымызда күрделі 
міндет тұр: кəсіби кадрларды даярлау 
тұрғысынан мемлекеттің үмітін ақтау, 
жауапкершілікті күшейту уақыты келді. 
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28-я международная 
конференция CEEMAN
Ежегодная 28-я конференция международной 

ассоциации управления и развития в динамичных 
обществах CEEMAN, Словения, впервые, в связи 
с пандемией, прошла в дистанционном формате 
online. Сегодня ассоциация имеет высокую 
популярность, объединяет лидеров ведущих 
университетов и компаний самого высокого 
уровня в области управления, образования и 
бизнеса в более чем 50 странах, расположенных 
на континентах Северной и Южной Америки, 
Европы, Азии, Африки и Австралии.

В партнерстве с Альянсом развивающихся 
экономик мира ведущей темой конференции 2020 
(рабочий язык конференции: английский) стал 
обмен опытом и обсуждение новых технологических 
подходов в условиях пандемии, передовые обучающие 
и бизнес-технологии, эффективные технологические 
идеи в научных исследованиях и университетском 
обучении, дистанционное взаимодействие между 
профессионалами-партнерами, бизнес-школами, 
международными организациями и консорциумами. 

Очень важно отметить, что команда организаторов 
в лице президента ассоциации Даники Пург (Danica 
Purg) и директора Ольги Велигурской (Olga Veligurska), 
создала уникальную благоприятную площадку для 
взаимодействия всех участников. При использовании 
коммуникационной платформы, позволяющей 
комбинировать группы по многим тематическим 
направлениям, конференц-холл , сессии в аудиториях 
и кофе-брейк комнаты для проведения рабочих пауз с 
непринужденной атмосферой для личного общения.

Грандиозным  завершением  еже годной 
конференции стало концертное выступление  
инструментальной группы Teo Collori в CEEMAN 
studio, где блестяще прозвучала фолк- и джаз-му-
зыка в живом исполнении гитар, струнных и духовых 
инструментов. Автору статьи посчастливилось стать 
участником этой конференции, получить заряд новых 
идей, профессиональных контактов и отличного 
настроения.

Ольга ВОРФОЛОМЕЕВА,
 ЗКУ им. Махамбета

Менің болашақ 
мамандығым – заңгер
Қазан айының 22-жұлдызында М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан университетінің 
Тарих, экономика жəне құқық факультеті Құқықтық 
 пəндер кафедрасының оқытушылары, 1-курстың 
топ кураторлары А.Қ.Отеуова мен Т.И.Қазиевтің 
ұйымдастыруымен “Менің болашақ мамандығым 
– заңгер” атты кездесу ұйымдастырылды. 

Кеш қонағы ретінде Индер АПБ ЖПҚб-нің ЮПТ 
КТІЖ УПИ полиция лейтенанты Амангельдиева Айдана 
Саматқызы, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына 
арналған бейімдеу орталығының қызметкері Қайыржан 
Айнара Нұрбайқызы, Атырау қаласы Ішкі істер басқармасы 
жедел басқару орталығының бейнебақылау бойынша 
кезекші инспекторы Куанышкалиева Гульвира Сабитовна 
сынды белді университет қабырғасының түлектері 
қатысты. 

Шараны ұйымдастырудағы мақсат – «заңгер болу – 
заман талабы» демекші, осы мамандықтың қыр-сырын, 
ерекшеліктері мен кемшіліктерін түсіндіру, оқу жүйесі 
туралы сөз созғау. Шара барысында студенттер өздерін 
қызықтырып жүрген сұрақтарын кеш қонақтарына қойып, 
біршама пайдалы кеңестер мен кеш қонақтары жайлы 
көптеген ақпараттар алды. 

Кеш соңында Жастар ісі жөніндегі комитеттің аға 
консультанты Е.Ж.Ешимова кеш қонақтарына өзінің тілек-
лебізін білдіріп, шараның жоғары деңгейде атап өтілгенін 
айтып, студенттердің  алдағы өміріне сəттілік тіледі.

Система «Антиплагиат» 
как инструмент повышения качества 
научных и учебных работ в Республике Казахстан 
В  ЗКУ  им .М .Утемисова  с  2018 

года под руководством ректора , 
ассоциированного  профессора 
Н .Х .Сергалиева ,  внедряется  и 
реализовывается целый комплекс 
антикоррупционных механизмов 
и технологий, благодаря которым 
значительно  минимизированы 
коррупционные риски.

Одним из механизмов культивирования 
и продвижения норм добропорядочности 
в  среде  обу чающихся  является 
внедрение проверки всех выпускных 
работ, магистерских диссертаций через 
систему «Антиплагиат». Академическая 
честность, по мнению Дона МакКейба (создателя 
термина «АЧ»), означает предотвращение плагиата и 
мошенничества на основе академических стандартов 
честности.

 Одним из инструментов академической честности 
является применение программных обеспечений 
антиплагиата.

14 октября  2020 года  я  принял  участие  в 
национальном  онлайн - с еминаре  «Сис тема 
«Антиплагиат» как инструмент повышения качества 
научных и учебных работ в Республике Казахстан», 
организованной компанией Антиплагиат (Россия). 
Данная программа внедрена в нашем университете 
и показала свою эффективность. Действительно, 
внедрение системы Антиплагиат, имеющей 15-летний 
опыт детектирования заимствований, способствует 

повышению ответственности авторов, росту качества 
образования и научных работ.

Этот национальный онлайн-семинар, организован-
ный специально для вузов, НИИ и других организаций 
Республики Казахстан, дал полезную и интересную 
информацию о функционале и перспективах развития 
системы. В онлайн-семинаре приняли участие пред-
ставители ведущих вузов, руководители библиотек, 
НИИ, издательств Республики Казахстан. Спикеры 
онлайн-семинара поделились с коллегами методо-
логией внедрения и опытом эксплуатации системы 
«Антиплагиат» в своих организациях, обсудили методы 
борьбы с неправомерными заимствованиями в научных 
работах, ответили на злободневные вопросы. Во время 
встречи мы смогли пообщаться с коллегами в чате и 
задать вопросы специалистам.

 ЗАСЕДАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ УНИВЕРСИТЕТА
В ЗКУ им.М.Утемисова проводится активная работа по противодействию коррупции, предупреждению и 

недопущению коррупционных правонарушений. Одним из эффективных ее элементов является открытое 
обсуждение бюджета университета и планируемых затрат. Согласно подпункту 3) статьи 4 Закона РК 
«О противодействии коррупции» одним из основных принципов противодействия коррупции является 
принцип гласности и прозрачности.

22 октября 2020 года в ЗКУ им.М.Утемисова 
состоялось очередное заседание бюджетной комиссии 
университета. В вузе на общественных началах 
создана Бюджетная комиссия, которая позволяет 
максимально открыто осуществлять производственную 
деятельность. Председатель комиссии - главный 
экономист университета Əмірғали Айдос Орынбайұлы.  
Принципом распределения полномочий между 
коллегиальным органом Бюджетной комиссии и 
субъектами индивидуального принятия решений 
является превалирование полномочий коллегиальных 
органов и принятие решений субъектами на основе 
предоставленных полномочий, показателей плана вуза 
и подразделений, а также внутривузовских нормативных 
документов.

Деятельность Бюджетной комиссии направлена на 
своевременную и качественную разработку проекта 
бюджета ЗКУ, его корректировку и исполнение. В 
состав бюджетной комиссии из 25 членов включены 
представители  студенчества ,  профессорско -
преподавательс ко г о  с о с тава ,  с тру к т у рных 
подразделений  университета ,  общественных 
объединений. В ходе заседания были обсуждены заявки 

факультетов и структурных подразделений университета 
по приобретению товаров, услуг и работ для включения 
в план развития 2021 года. К примеру, в ходе обсуждения 
изменены заявки естественно -географического 
факультета, запланировано приобретение лицензионной 
ГИС программы Educational Academic Departmental 
Medium Term License для 50 пользователей в обучении 
применения геоинформационных систем для будущих 
географов и экологов. По заявке от факультета 
культуры и искусства обсуждено и принято решение 
вместо закупки моноблоков приобрести графические 
планшеты для учебного процесса по художественной 
графике. Также планируется дооснащение современным 
учебно-научным оборудованием кабинетов физики, 
криминалистики, химии и других учебных лабораторий. 
После обсуждения все предложения, высказанные чле-
нами бюджетной комиссии, были включены и утверждены 
заявки в план развития, которые в дальнейшем будут 
обсуждаться на Ученом Совете университета и Совете 
директоров. Все служебные записки по приобретению 
товаров, услуг и работ будут проходить только с визой 
членов бюджетной комиссии.

Кажмурат АХМЕДЕНОВ

Тағы бiр кiтаппен толықты
Ғылыми кітапхананың қоры Самат Бақытжанұлы Құрманалиннің сыйға тартқан «Кіші жүз жəне Есет 

Көтібарұлы бастаған ұлт – азаттық көтеріліс (1847-1858)» монографиясымен толықтырылды. 

Самат Бақытжанұлы – тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент. Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университетінің профессоры, Қазақстан 
Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері. 
1994 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтының тарих факультетін үздік дипломмен 
бітірген.

Монографияда ХІХ ғасырдың 40-50 жылдарын-
дағы патшалық Ресейдің отарлық саясатына қарсы 
шыққан қазақ жамағатының күресінің заңдылығы ай-
қындала түседі. Бірыңғай тарихи құбылыс болған, ХVIII 
ғасырдың ортасынан басталып, ХХ ғасырдың басына 
келіп тірелген, одан əрі «Алаш азаттығы» феноменін 
қалыптастырған, тіпті ХХ ғасырдың 20-шы жылдарының 
аяғынан 1986 жылға дейін созылған, осыншалықты ұзақ 
дəуірге жеткен азаттық күресінің тарихындағы атақты 
батыр, даңқты би Есет Көтібарұлы бастаған ұлттық 
қозғалыстың шежіресі баяндалады. 

Монографиямен оқу залдарында жəне БҚУ элек-
тронды кітапханасында цифрлық форматта танысуға 
болады.
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Ар-намысты арқалаған рухты 
БАТЫР БАУЫРЖАН

 

 Жаратылыстану-география факультетінде студенттермен  халқымыздың аты аңызға айналған қаhар-
маны, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық, ерлік істерін айту, студенттердің бойында 
патриоттық сезім қалыптастыру, Отанды сүюге тəрбиелеу, батырдың биік тарихи тұлғасын тереңірек 
таныту, оның өнегелі өмірін, ерлігін бүгінгі ұрпаққа кеңінен үлгі ету мақсатында  «Ар-намысты арқалаған 
рухты батыр Бауыржан» атты адалдық сағаты ұйымдастырылды.

Жыр етіп Бауыржанның батырлығынЖыр етіп Бауыржанның батырлығын

Жыл сайын елімізде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүлдем 
төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін 
сақтауға жəне нығайтуға бағытталған қарқынды 
жұмыстар атқарылуда. Осы орайда 15 қазан күні 
М.Өтемісов атындағы БҚУ филология факультеті 
бойынша жалпыреспубликалық «Адалдық 
сағаты» акциясы өтті. 

 Адалдық сағаты өтті

Биыл аты аңызға айналған батыр тұлға, Кеңес 
Одағының батыры Бауыржан Момышұлының туғанына 
110 жыл толмақ. Соған орай, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы комиссия мүшелерінің қатысуымен филология 
факультетінің профессор-оқытушылар құрамы мен 
1-4-курс студенттеріне батырдың патриоттылығын, 
адалдығын, сенімділігін, қаһармандығын еске ала 
отырып, «Ар-намысты арқалаған рухты батыр 
Бауыржан» тақырыбында онлайн бейне-дəріс өтті. 
Аталған іс-шараны филология факультетінің тəрбие 
ісі жөніндегі декан орынбасары Есбергенова Гульнар 
Исамадиновна ашып берді. Іс-шара барысында 
студенттерге Бауыржан Момышұлының «Сен – ата-
анаңның үмітісің. Сен қайталанбас тұлғасың, өз 
өміріңнің белсенді жасаушысысың, сондықтан өзіңе 
ғана сен» деген тұжырымының маңызы түсіндірілді. 
Бұл ойымен батыр өскелең ұрпақты адалдыққа 
шақырып, арсыздықтан аулақ болуға үндейді. Кейін 
«Адалдық сағаты» туралы бейне-дəрістер «Youtube» 
арнасы арқылы қазақ жəне орыс тілдерінде көрсетілді. 

 Åë åðòåңі - àäàë ұðïàқ
15 қазан күні М.Өтемісов атындағы БҚУ-да Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

бастамасымен «Ар-намысты арқалаған рухты батыр Бауыржан» тақырыбында кезекті онлайн адалдық 
сағаты өткізілді. Адалдық сағатына М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің оқытушылар 
құрамы, студенттері мен арнайы қонақтар қатысты.

 АДАЛДЫҚ-АДАМДЫҚ 
БЕЛГІСІ 

Жақында Мəдениет жəне өнер факультетінде 
«Əділд ікке  үндеген  Қожа  Ахмет  Ясауи» 
тақырыбында 1-курс студенттерінің қатысуымен 
адалдық сағаты өтті.

Адалдық сағатының мақсаты – студенттерді 
аты əйгілі, орта ғасырлық сопылық əдебиеттің ірі 
өкілі Қожа Ахмет Ясауидың екі əлемнің де мəн-
жайын, адамгершілік, имандылық, адалдық, ина-
баттылық тəрізді күрделі мəселелерді сипаттаған 
«Диуани Хикмет» атты мұрасымен таныстыру. 
Аталмыш шараға тəрбие іс і жəне əлеуметтік 
мəселелер жөніндегі проректор Т.М.Даришева 
мен аға консультант Ж .Е.Ешимова қатысып, 
университеттің талап-тəртіп ережесімен жəне 
академиялық адалдық қағидаларымен таныстырды. 
Жиын соңында студенттер өзара пікір алмасты. 

Биыл аты аңызға айналған командир, 
көптеген марапаттардың иегері, жазушы 
жəне Кеңес Одағының Батыры Бауыржан 

Момышұлының туғанына - 110 жыл. Осыған 
орай 16 қазан күні  физика-математика 

факультетінде  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің бастамасымен «Ар-

намысты арқалаған рухты батыр Бауыржан» 
тақырыбында онлайн адалдық сағаты өтті.

Дəріс барысында батырдың өмір жолы, 
еңбектері сөз болды. Алғысөзді факультет 
деканы Айман Амангельдиевна алып, Бауыржан 
Момышұлының өміріне қысқаша шолу жасады.  Келесі 
сөз кезегін алған «Рухани жаңғыру» институтының 
директоры, профессор, Абат Сатыбайұлы батырдың 
сіңірген еңбектері мен шығармашылығын студенттерге 
түсіндірді. Ұлтжандылық пен батырдың ана тілге деген 
құрметі ерекше екеніне назар аудартты. Сондай-ақ, 

жиын барысында студенттерге Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрлігінің қолдауымен түсірілген бейне-сабақ 
көрсетілді. Студенттер Бауыржан Момышұлының нақыл 
сөздері мен жазған еңбектерінен үзінді оқып, кешті 
қорытындылады. 

Республикалық адалдық сағаты əр студентке 
атамыздың асыл қасиеттерін бойларына сіңіріп, 
адал, білімге құштар, шыншыл, патриот болуға 
үндейді деп ойлаймыз. Адалдық сағатында универ-
ситетіміздің жемқорлыққа қарсы топ мүшесі, жара-
тылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы  

М.В.Мамышева батыр бабамыздың өмір жолымен 
таныстырса, география ғылымдарының кандидаты, 
доцент, ардагер ұстаз С.К.Рамазанов батыр баба-
мыздың нақыл сөздерімен таныстырды. Өз кезегінде 
студенттер аты аңызға айналған қаһарманның өлең-
дерін оқыды.

«Адалдық сағатын» ұйымдастырудағы басты 
мақсат- құндылықтарды жастардың бойына сіңіру 
арқылы адал еңбек пен рухани адамдық қасиеттер 
жоғары бағаланатын, жемқорлықсыз парасатты қоғам 
құруға шақыру. 

Айта кетейік, биыл аты аңызға айналған командир, 
көптеген марапаттардың иегері, жазушы жəне Кеңес 
Одағының Батыры Бауыржан Момышұлының туға-
нына 110 жыл толып отыр. Бауыржан Момышұлының 

мұрасы ерлік пен тəртіпке, патриотизмге толы, өмір 
жолы ар-намыс, əділдік жəне адамгершілік қағидала-
рына негізделген.

Шара барысында, «Рухани жаңғыру» институтының 
директоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы жəне 
Экономика  жəне  менеджмент  кафедрасының 
оқытушысы, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агентттіктің 
мүшесі Чудрова Венера Утегеновна сөз алып, батырдың 
ерлік істері мен рухтылығын, қайсарлығын, Отанына 
деген адалдығын атап өтті. Содан соң, Ақпарат жəне 
қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Агенттіктің 
YouTube-арнасынан көпшілік назарына бейнесабақ 
ұсынылды. 

Жиын соңында Бауыржан Момышұлының рухына 
тағзым ретінде батырдың өнегелі өмір жолын үлгі еткен 
жастардың бірі, филология: қазақ тілі мамандығының 
4-курс студенті Қуанышбайұлы Дəулет «Батыр баба 
Бауыржан» атты өзінің жыр-шумағын арнады.

Осылайша, адалдық сағаты өз мəресіне жетіп, жиын 
соңында қатысушылар өзара пікір алмасып, ұйымда-
стырушыларға алғыстарын білдірді.

Шұғыла ЕҢСЕП,
Филология факультетінің 2-курс студенті

Халықтың қаһарман перзенті
 
19 қазан күні Тарих, экономика жəне құқық факультетінің ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен «Ар-намысты арқалаған рухты батыр Бауыржан» тақырыбында 
кезекті онлайн адалдық сағаты өтті.

Биыл аты аңызға айналған командир, көптеген 
марапаттардың иегері, жазушы жəне Кеңес Одағының 
Батыры Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл 
толды. Адалдық сағатын факультеттің тəрбие ісі 
жөніндегі декан орынбасары Н.Н.Майманова ашса, одан 
əрі заң ғылымдарының магистрі, оқытушы Досжанов 
Қайырбек Мыржақожаұлы қазақ тілінде өз баяндамасын 
оқыды. Экономика ғылымдарының магистрі, оқытушы 
Усенко Мария Сергеевна орыс тілінде жалғастырды. 
Адалдық сағаты барысында батылдық , адалдық 
жəне табандылық қасиеттер Бауыржан Момышұлын 

Халық қаһарманы еткендігі жайында жəне сол кездің 
өзінде-ақ оның тұлғасынан жоғары патриоттық рух, 
шешім қабылдаудағы сенімділік, тəртіп, даналық пен 
парасаттылық қасиеттері де табылғандығы туралы 
айтылды.

Адалдық сағаты барысында жастар полк командирінің 
батырлық əрекеттері мен өмірлік қағидаларын еске 
түсіріп, ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет 
ету керектегін тағы бір ұғындырды.  

А.МАРАТОВА,
МО-31 тобының студенті
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14 октября, на 82-м году жизни, перестало биться сердце уважаемого ветерана Западно-Казахстанского университета 
им.М.Утемисова, ученого, кандидата педагогических наук, профессора, патриота своего вуза и Приуралья - Ломоносова 
Ильи Матеевича. Илья Матвеевич Ломоносов родился 22 марта 1938 года в г. Прилуки Черниговской области. В 1956г. 
окончил среднюю школу №10 г.Уральска. В 1961  году, после окончания физико-математического факультета Уральского 
педагогического института имени А.С. Пушкина, талантливому выпускнику сразу же доверяют должность директора 
Фурмановской средней школы. В 1968 году И.М. Ломоносов успешно защищает кандидатскую диссертацию.

 Илья Матвеевич стоял у истоков 
развития  педа го г ичес кой  нау к и 
Западного Казахстана. С 1969 по 1982 г.г. 
он возглавлял кафедру педагогики. В 
течение 15 лет он руководил факультетом 
«Будущего учителя», через который 
прошли педагогическую профориентацию 
тысячи учащихся городских и сельских 
школ, многие из которых в дальнейшем 
выбрали профессию учителя. 

Илья Матвеевич внес большой вклад 
в развитие системы педагогического 
образования  Западного  региона 
Казахстана. Во всех уголках Казахстана 
и стран СНГ работают его ученики. 
С 2001 по 2008 год Илья Матвеевич 
возглавлял  региональный  Центр 

образования госслужащих при акимате 
Западно-Казахстанской области. С 2009г. 
он являлся бессменным директором 
Центра повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров 
Западно-Казахстанского университета 
им.М.Утемисова и до последнего дня 
плодотворно трудился на этом поприще. 
Им пройден путь от ассистента кафедры 
до профессора, опубликовано более 
100 статей, издано около 30 учебно–
методических пособий и научных трудов. 
По его монографии «Будущая профессия-
учитель» работают педагогические 
классы Республики. Настольной книгой 
многих госслужащих, предпринимателей 
и студентов является его учебное пособие 

«Этика и психология делового общения». 
За большой вклад в систему образования 
и воспитания Илья Матвеевич награжден 
Почетной грамотой Министерства 
просвещения Республики Казахстан, 
Почетными грамотами областного 
управления образования и отраслевого 
комитета профсоюзов. 

Илья Матвеевич Ломоносов – один 
из корифеев науки и образования 
Западно-Казахстанского университета 
им.М.Утемисова, которому он посвятил 
более чем полувековую жизнь. Имя ува-
жаемого коллеги, учителя, наставника 
мы навсегда сохраним в нашей памяти.     

  
Ректорат ЗКУ имени М. Утемисова

Жизнь, отданная родному вузу

Педагог. Ученый. Организатор
Сатубалдин Сагындык Сатубалдиевич 

открыл второй десяток ректоров Уральского 
педагогического  инстит у та ,  доктор 
экономических наук, профессор, академик 
НАН РК, академик МЭАЕ.

Сагындык Сатубалдиевич - первый 
ученый-экономист из казахов, который 
еще  при  Советс кой  влас ти  был 
направлен на учебу за рубеж. В 1975 г., 
пройдя жесточайший конкурсный отбор, 
он поехал на два года на стажировку в 
США. За столь короткий период времени 
сумел получить несколько дипломов и 
сертификатов: по английскому языку, 
экономике,  бухгалтерскому  учету, 
анализу хозяйственной деятельности, 
аудиту и банковскому делу.

По поручению ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и по согласованию 
с ЦК Компартии Вьетнама Сагындык 
Сатубалдиевич  в  числе  ведущих 
московских профессоров организовал 
Высшую школу управления народным 
хозяйством в СРВ.

Позднее ,  в  целях  повышения 
качества подготовки специалистов, 
укрепления материально-технической 
базы региональных вузов и пополнения 
их кадрами высокой квалификации, 
Первый  секретарь  ЦК  Компартии 
Казахстана Д.А. Кунаев командирует в 
11 высших учебных заведений страны на 
должности ректоров молодых докторов 
и профессоров из Алма-Аты. В их числе 
был и профессор С.С.Сатубалдин, ко-
торый с 1985-го по 1990 год возглавлял 
Уральский  педагогический институт - 
один из старейших и престижных вузов 
Казахстана.

Сагындык Сатубалдиевич сделал 
главную ставку именно на качество 
подготовки  специалистов .  Одним 
из первых в республике он создал в 
институте обучающий компьютерный 
к лас с ,  началос ь  с троительс тво 
спортивного комплекса, общежития 
нового типа на 920 мест, был организован 
учительский десант из 20-25 выпускников 
в отдаленные районы области. 

В период руководства Сагындыка 
Сатубалдиевича пристальное внимание 
в институте уделялось повышению 
качества обучения, и с этой целью 
на  всех  факультетах  и  кафедрах 
разрабатывались планы работы по 
с о в е рш е н с т в о в а н ию  ме т о д и к и 
преподавания. На кафедрах тщательно 
отрабатывались формы и принципы 
методической работы. 

Нау ч ный  п о т е н ц и а л  к афед р 
общественных наук был очень высок. 
Например, на кафедре политэкономии, 
где   был  профессором  Сагындык 
Сатубалдиевич, число педагогов с уче-
ной степенью составлял 71%, что выше в 
2 раза среднереспубликанского уровня. 

Перестройка потребовала усиления 
идейно-нравственной направленности 
воспитания. В центр воспитательной 
д е я т е л ь н о с т и  б ы л  п о с т а в л е н 
метод индивидуального подхода к 
формированию личности учителя. Это 
учитывалось в выработке методов 
воспитательной работы.

С.С.Сатубалдин прошел стажировку 
в США и стал сторонником интеграции 
образования, производства и науки. 
Институт переходил на новые планы 
и  про граммы  обу чения  по  всем 
специальностям. В них были введены 
к у рсы  «Основы  информати к и  и 
вычислительной техники», «Экономика 
народного образования», создана 
специальная лаборатория. Сагындык 
Сат у ба л дие ви ч  на пра в ляе т  н а 
курсы повышения квалификации по 
информатике и вычислительной технике 
преподавателей в МГУ, МГПИ и КазГУ, 
создает необходимые условия в вузе 
для компьютеризации учебного процес-
са. Благодаря этому институт одним из 
первых в республике приступил к ре-
шению вопросов изучения и внедрения 
вычислительной техники и информатики 
в учебно-воспитательный процесс.

Под руководством С.С. Сатубалдина 
в вузе заметно улучшилось физическое 
воспитание студентов, укрепилась 
его материально -техническая база, 
сам  он  пос тоянно  у частвовал  в 
спортивных соревнованиях студентов 
и преподавателей, подавая личный 
пример.

Результаты его огромных усилий 
были оценены по достоинству - на VII 
съезде работников высших учебных 
заведений  и научных учреждений 
страны С.С. Сатубалдину присвоили в 
числе 11 новаторов звание «Отличник 
просвещения СССР», он был избран 
делегатом XVIII съезда профсоюзов 
СССР.

В  1989 г  Сатубалдин  С .С .  был 
переведен на ответственную рабо -
ту в г.Алматы. Затем был назначен 
в 1993 году первым заместителем 
исполнителъного директора КИМЭП при 
Президенте РК. Все свои знания, весь 

свой талант руководителя, 
всю свою душу Сагындык 
Сатубалдиевич вложил в 
это новое детище.

С .С .Сат у ба лдиным 
о п у б л и к о в а н о  б о л е е 
4 5 0  нау чных  т рудов , 
общий  объем  которых 
превышает  575 п .л .,  в 
их числе коллективно и 
индивидуально написанные 
монографии ,  учебные 
пособия, брошюры. Они 
изданы в США, Англии, 
Японии, Южной Корее, 
Вьетнаме, КНР, СНГ и др. 
государствах мира. Ряд 
опубликованных  работ 
используется в качестве учебников, 
учебно -методических пособий для 
подготовки  экономистов  в  вузах , 
колледжах и на курсах повышения 
квалификации стран СНГ. Под его 
руководством подготовлено около 
60 кандидатов экономических наук 
и оказана научная консультация в 
подготовке 15 докторов экономических 
наук. 

В  19 9 8 г оду  ему  присуж дено 
звание Заслуженный деятель науки 
и техники Республики Казахстан, в 
2002 году - Государственная премия 
им.Ч.Валиханова. 

В  п е р и о д  с  2 0 0 0 г.  я в л я л с я 
стипендиатом Государственной научной 
стипендии для ученых и специалистов, 
внесших выдающийся вклад в развитие 
науки и техники Республики Казахстан. В 
2004 году за научно-исследовательскую 

и  п р а к т и ч е с к ую  д е я т е л ь н о с т ь 
С.Сатубалдину было присвоено почетное 
звание «Выдающийся мыслитель ХХI  
века» Международным биографическим 
центром Кембриджского университета 
(Великобритания). Этим же Центром он 
назначен заместителем Генерального 
директора данного центра по странам 
Азии  и  на г ра ж ден  Серебряной 
медалью. В 2005 г. Объединенное 
о бще е  с о б р а н и е  п о  к у л ьт у р е 
(США) совместно  с  Американским 
биографическим институтом наградили 
его Международной  наградой «ЗА 
МИР».

Заслуги Сагындыка Сатубалдина 
красной нитью проходят через историю 
Университета, и его имя навсегда 
останется в памяти и сердцах наших 
преподавателей ,  с отрудников  и 
студентов. 

Коллектив  Западно -Казахстанского  университета 
им.М.Утемисова с чувством глубокого сопереживания и 
поддержки выражает глубокие и искренние соболезнования 
семье, родным и близким в связи с уходом из жизни Сагындыка 
Сатубалдина, известного ученого, доктора экономических наук, 
возглавлявшего Уральский педагогический институт с 1985-го 
по 1990-годы… 

Ректорат Западно-Казахстанского 
университета им.М.Утемисова
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Жалындап өткен Жұбан ақын
 Қàçàқ өëåңіíің  
        àñқàð áåëі

Биыл қазақ халқының көрнекті ақыны Жұбан 
Молдағалиевтің туғанына - 100 жыл. Осы атаулы 
мерейтойға орай 22 қазан күні М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан университетінің 
Музыкалық білім мамандығының Моб-11, Моб/у-13 
топ студенттеріне топ кураторы К.Е.Бисекованың 
ұйымдастыруымен «Мен қазақпын» тақырыбында 
дəріс-концерт ұйымдастырылды. Шараның 
мақсаты - жерлес ақын Ж .Молдағалиевтің 
өмірі мен шығармашылығымен таныстыру. 
Ақынның қалам өнеріндегі асқан дарынын, 
шеберлігін таныту, ақынның шығармашылығына 
сүйіспеншіліктерін арттыру.

Шара барысында топ кураторы ақынның өмірі 
мен шығармашылығы жəне отбасы жөнінде терең 
мағлұмат беріп, Ж.Молдағалиевтің өлеңдері мен 
поэмаларының, шығармалар жинағының шығу 
тарихына терең тоқталып өтті. Топ студенттері 
Қ.Жұбанова, И.Мулековалар Орал қаласындағы 
Ж.Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми əмбебап 
кітапханаға барып, кітапхана қызметкерлерінен 
сұхбат алып бейнесюжет дайындаса, Теректі ауданы 
Ақжайық ауылдық кітапханасына топ студенті 
Б.Ажгереева барып, ақынның мерейтойына орай 
ұйымдастырылған шараларға қатысып, еңбектеріне 
кішігірім зерттеу жүргізіп, бейнесюжет арқылы 
студенттермен бөлісті. Жұбан Молдағалиевтің 
«Күз» өлеңін Ш.Сəкенұлы мəнеріне келтіріп, 
əсерлі орындаса, А.Құбаев пен Н.Сағынтай «Еділ 
мен Жайық» əнін өте тамаша орындап, қатысып 
отырған жұртшылықты өнерлеріне тəнті етті. 
Кешті тобымыздың ақын студенті Н.Зайыровтың 
Ж.Молдағалиевке арнап жазған арнауын топ студенті 
К.Аюпова оқып, қорытындылады.

Шара соңында Жастар ісі жөніндегі комитеттің 
аға консультанты Ж.Е.Ешимова сөз алып, осындай 
шара өткізген студенттер мен топ кураторына 
ризашылығын  білд ірсе ,  факультет  деканы 
Қ.Р.Кажимова мен деканның тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Р.Ж.Куаншалиевалар студенттерге 
алғыс айтып, өнерлеріне тəнті болғандарын жеткізді.

Мəн-мағынаға толы кештің өскелең ұрпаққа 
пайдасы зор екенін ұғына отырып, болашақта да 
осындай шаралар көптеп ұйымдастырылып тұрса 
екен деп тілек білдірдік.

Камила БИСЕКОВА,
Мəдениет жəне өнер факультетінің оқытушысы

Бүкіл қазақ елінің ақыны Жұбан Молдағалиев 
осыдан тура 100 жыл бұрын Батыс Қазақстан облысы 
Тайпақ ауданында дүниеге келген. Əкесінен ерте 
айырылып, анасының тəрбиесінде ер жетеді. Қазақ 
əдебиетіне қызығушылығын да оятқан осы анасы 
Зəріп екен. Оқып жүрген кезінде де əртүрлі əдебиет 
үйірмелеріне қатысады. Оның ең алғашқы туындысы 
1939 жылы «Комсомол» атты жастар газетіне шыққан 
«Ленин тірі» өлеңі еді.

20 жасында, яғни 1940 жылы ол  əскери қызметке 
шақырылады. Содан ол Ұлы Отан соғысына қатысады 
да, ақындық өнері жолда қалады. Сондай сұрапыл 
соғыс күндері «Отан үшін» қазақ газетіне қызметке 
шақырылады. Сөйтіп, ақындық өнері қайта қолға 
алына бастайды. Қызметінде ол көптеген орыс ақын-
жазушыларымен танысады. Олардың ішінде Александр 
Исбах, Михаил Матусовский, Борис Бялик, Сергей 
Михалков, Степан Щипачев, тағы басқалары болған. 
Бұлар оның ақындық өнеріне пайдалы болды. Жұбан 
Молдағалиевтің соғыс кезіндегі өлеңдері батырлыққа, 
жігерлендіруге бағытталған. Мəселен, «Бір бассаң да 
алға бас», «Біз жеңеміз» атты өлеңдерінде ерлікке 
үндеу идеясы орын алады. Ал, солдаттардың ерлігін 
«Батыр туралы баллада», «Əлия», «Ер қабірі» атты 
еңбектерінде керемет сипаттайды. Əсіресе, «Батыр 
туралы баллада» атты өлеңінде ажалмен тоғыз рет 
бетпе-бет келіп, оны жеңіп шыққан жауынгердің ерлігі 
суреттеледі.

Соғыстан кейінгі жылдары Ж.Молдағалиевтің 
ақындық өнері одан əрі дамып, қызметі жоғарылай 
береді. 1948-1952 жылдары «Лениншіл жас» газетінің 
бөлім меңгерушісі, жауапты хатшысы, бас редактордың 
орынбасары, 1952-1954 жылдары Қазақстан Жазушылар 
одағының кеңесшісі, 1957-1963 жылдары «Жұлдыз» 
журналының бас редакторы, 1963-1971 жылдары 

Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, ал 1973 
жылдан 1984 жылға дейін Қазақстан Жазушылар одағы-
ның бірінші хатшысы қазметтерін атқарады.

Ж.Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның 
есімін əдебиет əлеміне енгізген шығармасы - 1964 
жылы жарық көрген «Мен – қазақпын» поэмасы. Бұл 
поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры 
жайлы лирикалық-публицистикалық стильде толғана 
жырлады. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда 
оның ерлік дəстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, 
адамдары жайлы асқақтата көркемдеп жырлай білді.

Ж.Молдағалиев ақын, жазушы, жауынгер болғанымен 
қатар, қазақ жастарының да қорғаушысы болды. Оған 
Қадыр Мырза Əлінің мына сөзі дəлел: «Колбиннің 
алдында қыршынынан қиылғандарды қорғап сөз айтқан 
бір ғана ақын болды. Ол – Жұбан Молдағалиев. Ол 
Жазушылар одағында өткен жиналыста Колбиннің 
алдында өз ойын ашық айтты. Осының бəрін немен 
тынарын сезіп тұрып, біліп тұрып, солай істеді. Батыр 
болуға тиісті азамат еді. Батырлық істеді. Жылдар бойы 
жүрегін қысып келген запыранын құсып тынды. Ондай 
батылдықтан кейін оның тірі жүруі ақылға сыймас еді».

Қазіргі қазақ əдебиетінде Жұбан Молдағалиев тұғы-
ры биік ұлы тұлға, келешек ұрпаққа өшпес үлгі болып 
қала бермек, ол əрқашан өзі жырлаған халқының жа-

дында. Жұбан Молдағалиевтің туған 
жерінде ақынның құрметіне орай 
ескерткіш орнатылды, ал облыстық 
ғылыми əмбебап кітапханасы оның 
есімімен аталды.

Гаухар БАҚЫТЖАНОВА,
Əлеуметтану мамандығының 

2-курс студенті

 К юбилею поэта
20 октября 2020 года кураторы группы Юр-22 

провели кураторский час, посвященный 100-летию 
Жубана Молдагалиева «Счастья вам, люди!». 
Со вступительным словом видеоконференцию 
открыла куратор Усенко Мария Сергеевна. С 
докладами о жизни и творчестве поэта выступили 
студенты Ауельбаева Динара и Танирбергенова 
Томирис. 

Жубан  Молдагалиев  – уроженец  Западно -
Казахстанской области, один из прославленных 
сыновей казахского народа, в чьих бессмертных 
стихах и поэмах бьется горячее сердце патриота и 
мужественного человека. Его произведения изучали и 
продолжают изучать в школах и вузах страны.

На кураторском часе студенты имели возможность 
соприкоснуться с незаурядным творчеством поистине 
народного поэта, еще глубже проникнуться поэтически-
ми образами и основными мотивами художественного 
наследия знаменитого земляка.

 Жолдау - дамудың басты бағыты
Ел Президенті Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
халыққа өзінің  кезекті 
жолдауында сындарлы 
с а я с а т т ы ң  б а р л ы қ 
бағыттарына  тоқтала 
отырып  басты  нег із г і 
мəселелерге тоқталды. 
Қ а з і р г і  ел де  б олып 
жатқан ахуалға басты 
назар аударып, маңызды 

мəселелердің бар екенін ашық айтып, оны шешу 
жолдарына нақты бағыт берді.  

Жолдау барысында əлеуметтік-экономикалық  
барлық жағдайға тоқтала отырып, оны шешудің 
тетіктерін толық айтып өтті. Президент ешқандай 
саланы назардан тыс қалдырмады. Көтерілген 
мəселелердің бəрі бүгінгі күннің өзекті мəселесі. Ендігі 
мəселе – оны орындау. Президент əр сала бойынша не 
істеу керектігін айтып, көрсетіп берді. Оны жүзеге асыру 
əрқайсысымызға байланысты. Жолдауда айтылған 

мəселелер бойынша  жаңа мыңжылдықта білімі мен 
білігі үйлескен мамандардың бəсекесі басым болады. 
Бұны уақыттың өзі көрсетіп отыр. Еліміздің жоғары оқу 
орындарының алдында ой-өрісі дамыған, талантты, 
білімді, еліне жанашыр болатын патриоттар  тəрбиелеу 
міндеті тұр. Осы орайда Мемлекет басшысы бүгінгі 
Жолдауында оның негізгі бағыттарын ашық айқындап 
берді. Президенттің биылғы Жолдауы осынысымен 
үлкен маңызға ие.  Күн сайын жаңарып жатқан бүгінгі 
уақытта  ғылым саласына мемлекет тарапынан зор 
көңіл бөлініп келеді.

Қазақстанның бұл тараптағы мақсаты – ғылымның 
дамуына жаңа қарқын беру, оның дамуы үшін дұрыс 
бағыттарды қабылдау жəне отандық бизнестің 
ғылыммен тығыз байланыста болуына ықпал ету. 
Бұл орайда елімізде біршама бастамалар қолға 
алынды. Өз Жолдауында солардың бірқатарын 
Президент нақты атап көрсетті. Атап айтқанда, ғылыми 
жобаларды қаржыландыруға мемлекеттік қазынадан 
қомақты қаражат бөлініп, жас ғалымдардың ғылыми 
идеялары жан-жақты ынталандырылмақ. Сонымен 

қатар, əлеуметтік мəселелерге де тоқтала отырып, 
аз қамтылған көпбалалы отбасыларға əлеуметтік 
көмектердің берілуі, халық арасындағы баспана 
мəселелерінің оңтайлы шешілуі көңіл қуантарлық 
жағдай.     

Қазіргі уақытта пандемияның салдарынан 4,5 
миллион адам жұмысынан айрылғанымен мемлекет 
тарапынан 42500 теңге əлеуметтік көмек беріліп, 
халықтың жағдайын шешуде. Пандемиямен күрес 
барлық адамзат баласы үшін үлкен зұлмат жағдай 
болса да, ел тыныштығы мен тұрақтылығын сақтауда 
мемлекетіміздің барлық органдары аянбай еңбек 
етуде. Елге қиын жағдай тұсында əр азамат көмек 
күткен жандарға қол ұшын беріп, еліміздің татулығы 
мен тұрақтылығының мықты екендігін көрсетті. Алдағы 
сындарлы уақытта ел Президентінің Жолдауында 
айтылған бағыттарды басты назарда ұстап, бірге күресе 
білейік. Əрдайым еліміз тыныш, тəуелсіздігіміз мəңгілік 
болсын!

Қанат ТОҒАЙБАЙҰЛЫ,
Дене тəрбиесі кафедрасының оқытушысы, магистр

Жолдауға - қолдау
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Øûғûñòûң Àðèñòîòåëі
8 қазан  күні  Педагогика  факультетінің 

ұйымдастыруымен студенттерге Аристотельден 
кейінгі екінші ұстаз атанған Əбу Насыр əл-
Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын атап өту, 
оның өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беру, 
ғұламаның жаң-жақты ерекше тұлға болғандығын 
дəріптеу  мақсатында «Шығыстың Аристотелі» 
тақырыбында онлайн дəріс өткізілді. 

Шара барысында педагогика факультетінің 
деканы Ергалиева Гүлжан Алғазықызы, ҚР та-
рихы кафедрасының аға оқытушысы, магистр 
Жалекенова Гүлбарам Тілекқабылқызы, оқытушы, 
магистр Гарифуллина Амина Байгалиевна тақырып 
бойынша дəріс оқып, баяндама жасады.  Шара 
соңында педагогика жəне психология кафедрасының 
оқытушысы, магистр Даулетова Асель Тельманқызы 
студенттермен кері байланыс орнатып, сұрақ-жа уап 
айдарын өткізді.

 Жақында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университеті филология факультетінде ZOOM 
платформасы арқылы «Шығыстың Аристотелі» 
тақырыбында дəріс өтті. 

Шығыстың 
ғұлама ғалымы
Оған  филология  факультетін ің  профессор -

оқытушылар құрамы мен студенттері қатысты.  Шара 
модераторы - филология факультетінің тəрбие ісі 
жөніндегі декан орынбасары Есбергенова Гульнар 
Исамадиновна .  Дəріст і  М .Өтемісов  атындағы 
Батыс Қазақстан университеті «Рухани жаңғыру» 
институтының директоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы 
«Даналықтың рухани нəрі (Түркі əлемінің рухани 
жұлдызы, ғұлама ғалым Əбу Насыр əл-Фарабидің 
афоризмдері негізінде)», орыс филологиясы ка-
федрасының оқытушысы, магистр Болат Гульжан 
Муратовна «Аль-Фараби-выдающийся мыслитель 
Востока» тақырыбында, Орал қалалық №2 кітапхана 
филиалының кітапханашысы Акимова Мирамкул 
Кундилдаевна «Əбу Насыр əл-Фараби-даналық діңгегі» 
тақырыбында «Əдебиеттің əлеуметтік маңызды 
түрлерін сатып алу, басып шығару жəне тарату» кіші 
бағдарламасы бойынша жарық көрген жаңа əдебиетке 
шолу жүргізді. Дəріс өте жоғары деңгейде өтті. 

Əл-Фараби – көрнекті ойшыл, 
өзінің замандастарының 
арасындағы ең ірі ғалым, 

философ жəне шығыс 
аристотелизмінің ең ірі 

өкілі. Өзінің білімділігі мен 
сауаттылығының арқасында 

«Екінші Ұстаз» атауына ие болды. 
Əл-Фарабидің шығармашылық 
мұрасы орасан зор. Осындай 

«Шығыстың Аристотелі» атанған 
ғұлама ойшылдың құрметіне, 
1150 жылдығына жалпы уни-

верситетішілік шаралар қатары 
леп алды. Соның бірі - физика 

– математика факультетінде 
өткен онлайн-дəріс.

Шара барысында университетіміздің «Рухани 
жаңғыру» институының директоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 
Педагогикалық ғылымдары академиясының академигі 
Абат Сатыбайұлы сөз бастап, Əл-Фарабидің ел басқарар 
тұлға моделі туралы пайымдарын студенттерге жеткізе 
алды. Одан əрі университетіміздің Тарих, экономика 
жəне құқық факультетінің оқытушы магистрі Ақылбек 
Габиденұлы сөз алып, ғұламаның өмірі мен енбектеріне 

 Әл-Фараби ілімі көпке үлгі

тоқталды. Сонымен қатар, физика -математика 
факультетінің оқытушы-магистранттары ғұламаның 
физика мен математика саласына сіңірген еңбектері 
туралы сөз қозғады. 

Қорыта келе, «Шығыстың Аристотелі» атанған Əбу 
насыр Əл-Фарабидің қандай ғұлама, ойшыл адам 
болғанын түсініп, алдағы уақытта осындай дəрістердің 
керектігіне көзіміз жетті. 

Ақмерей ЖОЛМҰРАТОВА,
 ФИ-21 тобының студенті

 Онлайн-дәріс: мен түйген түйін
Қазан айының 8-і күні Қазақстан Республикасының тарихы кафедрасының ұйымдастыруымен «Тарих» 

мамандығының 1-4-курс студенттеріне арналған əлем мойындаған ғалым-ойшыл Əбу Насыр Əл-Фарабидің 
1150 жылдығына орай «Шығыстың Аристотелі» тақырыбында онлайн-дəріс өтті. 

ойшыл да шыға алады. Дəрістің басты 
тақырыбы да, мақсаты да осы. Əйгілі 
ғұламалардың еңбектері ешқашан 
ұмытылмауы керек. Керісінше əр 
ұрпақтың бойында жаңғырып тұруы 
қажет.

Д ə р і с к е  қ а т ы с а  о т ы р ы п , 
Əл-Фараби туралы осы уақытқа 
дейін естімеген, білмеген біраз 
мəліметтермен таныстым. Əрине, 
болашақ тарихшы-маман ретінде осы 
жолда əлі де жұмыстанып, тарихи 
тұлғалар туралы ғылыми ізденістер 
жасаймын деген ниеттемін.  Болашақ 
– жастардың, яғни біздің қолымызда! 
Сондықтан, өткенімізге көз жүгіртіп, 
тарихты бағалай білу өз қолымызда. 
Бұл əлемдік өркениет тарихындағы 
мəдени мұрамыз деп білемін. 

 ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫҚ ТҰЛҒАСЫ

14 қазан күні Тарих,экономика жəне құқық фа-
культетінің Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік 
саяси пəндер кафедрасының ұйымдастыруымен 
əлем мойындаған ғалым-ойшыл Əбу Насыр Əл-
Фарабидің 1150 жылдығына орай “Шығыстың 
Аристотелі” тақырыбында онлайн-дəріс өткізілді. 

Дəрісті факультетіміздің декан орынбасары 
Н.Н.Майманова ашып,өзіндік ой-пікірімен бөлісті.
Сонымен қатар кафедрамыздың оқытушы-магистрі 
Б.М.Мырзабаева қазақ тілінде “Əлемнің екінші 
ұстазы“ туралы барлық қызықты мəліметтермен 
бөліссе, Г.Н.Есеева шараны орыс тілінде жүргізді.

Дəр іс  барысында  ойшыл  Əл -Фарабид ің 
өмірбаяны,барлық өмірін арнаған білім жолы, ерең 
еңбектері мен шығармалары туралы ой өрбіттік.
Ғылымның қай саласына болсын өзіндік орнын ойып 
тұрып қалдырған Əл-Фарабидің еңбегі студенттерге 
ерекше əсер қалдырды.Дəрісте ҚР Президенті 
атындағы атаулы шəкіртақы иегерлері А.Маратова 
МО-31,К.Жасылбекова МО-32 тобының студенттері 
“Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары” 
атты еңбекке тоқталып,қазіргі мемлекет басшысы 
мен Əл -Фараби айтқан мемлекет басшысын 
салыстыра отырып,өзіндік сыни пікірлерін қалдырды.

А.МАРАТОВА, 
МО-31 тобының студенті

Дəріске 70-ке жуық студенттер мен кафедра 
оқытушылары қатысты. Дəрісті тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент М.Г.Дюсенгалиева қазақ тілінде, 
ҚР тарихы кафедрасының аға оқытушысы, магистр 
Г.Т.Жалекенова орыс тілдерінде жүргізді. Дəріс өте 
қызықты презентациялармен көркемделіп, əл-Фараби 
өмірінің қызықты тұстары туралы, студенттердің біле 
бермейтін қызықты мəліметтермен толықтырылды. 
Дəрістен менің түйгенім төмендегідей: 

Болашақ ұрпақ Əл-Фарабидің кім екенін жəне оның  
еңбектерін білуі керек. Ол өзінің білімге құмарлығының 
арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. 
Бүгінгі күнге дейін оның логика, метафизика, этика, саяси 
жəне əлеуметтік философия, музыка мен медицинаға 
арналған жүзден аса трактаттары сақталған. Ол ең 
алғаш болып музыканы математикалық негізде жүйелеп, 
оны ғылымның бір бағыты ретінде көрсеткен. Оның 
жазған еңбектері күні бүгінге дейін мəн-мағынасын 
жоғалтпады. Оны біліп, дəріптеп өскен ұрпақтан ғалым да, Бекзада БЕЙБІТҚЫЗЫ,

«Тарих» мамандығының 2-курс студенті 
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 Ұстаз талапты болса,
 Шəкірт талапты болады.

    (Халық даналығы)
 
Жер жаһанды жайлаған ауыр індет кімді болса да 

бей-жай қалдырмағаны сөзсіз. Барша халық болып, 
ел болып күресудеміз. Төрт көзіміз түгел, бауырымыз 
бүтін, жақындарымыз жанымыздан алыстамасын деп 
қолдан келер амал-шарамыз тек үйде болу. Тіпті, білім 
саласында бұрын-соңды болмаған ерекше жағдайда 
дəріс алып, сымсыз байланыс пен интернет желісіне 
тəуелді болып, ZOOM платформасы арқылы білім 
алудамыз. 

Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен 
айналысса да, өміріндегі ең ұмытылмас сəттер 
болып студенттік кездер қалатыны анық. Адам бір 
жылын ойласа дəн себеді, бар ғұмырын ойласа ағаш 
отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа ұрпақ 
тəрбиелейді. Иə, расымен ақылдың көзі болған бабалар 
сөзі тегін айтылмаған болса керек.

Қасиетті мамандықты қадір тұтқан қайратты жандар 
бар ғұмырын бала жүрегіне жол табуға, санасына 

сəуле түсіруге бағыттайды. Дəлірек айтсақ, адамды 
өмір сүре білуге тəрбиелейді. Сол үшін бойындағы 
асыл қасиеттерін шəкірттеріне сіңіріп тер төгеді. «Ұстаз 
болу – өз уақытын аямау, өзгенің бақытын бағалау», - 
деп Жан Жак Руссо айтқандай, білім алушылар мен 
адами қарым - қатынас ұстанып бір жағынан сырласып, 
екінші жағынан бағыт сілтеп, уақыт талабына сай 
жаңа заманның адамын тəрбиелеу, оқыту үшін білімін, 
біліктілігін арттырып, үнемі ізденіс үстінде жүруі қажет.

 Өз  і с іне  берілген ,  жаңалықты  жатсынбай 
қабылдайтын, шəкіртінің жанына нұр құятын  аяулы 
ұстазымның бірі де бірегейі – М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Биология 
жəне экология» кафедрасының доценті, биология 
ғылымдарының кандидаты, ұлағатты, аяулы ұстазымыз 
– Бимагамбетова Гульнара Адилгиреевна. 

Əрдайым өзін -өзі қамшылау, білімдіден үйрену, 
білгенін үйрету, сол арқылы қоғамды алға сүйреу – ұс-
тазымыздың ерекше қасиеті. Мұғалімдік мамандықты 
меңгеріп, ұстаздарымыздың соңынан тəй-тəй басып 
еріп келе жатқан ізбасарлары болғандықтан «Оқу мен 
оқытудағы жаңа əдістер», «Биологияны оқытудағы 
инновациялық технологиялар» атты бірқатар пəндердің 
қыр-сырын меңгерудеміз. Осы сабақтар барысында 
ұстазымыз Гульнара Адилгиреевнаның  білім берудегі 
қолданатын əдіс-тəсілдері өте ерекше. 

Ең бірінші орында тəрбие, əдептілік сабақ басында 
көрсет іледі .  Ұстазымыздың  жағымды ,  көң ілд і 
атмосфера құрай отырып Zoom арқылы өткізген 
сабағында уақыттың қалай жылдам өтіп кеткендігін 
де аңғармай қаламыз. Қашықтан отырып-ақ алдында 
отырған барлық білім алушыларға назар аударып, 
сабақты ерекше түсіндіріп, талдауға жағдай жасауы 
əрбір студенттің қызығушылығын арттырады. Сабақ 
барысында алдымен сергіту сəті арқылы серпіліп, 

 Ұстазы жақсының 

 Ұстаз еңбегі – өлшеусіз... Ұстаз еңбегі – өлшеусіз...
сабаққа деген құлшынысымыз оянса, екіншіден, 
логикалық сұрақтар арқылы ойлау деңгейіміз артып, 
жаңа оқыту технологиясы арқылы сабаққа деген 
жоспарымызды дайындасақ, сын тұрғысынан ойлап, 
ойын технологиясы арқылы көңілді ойын ойнап, ой-
пікірімізді ортаға салып, сабағымыз өзара пікірталасқа  
ұласып, əр аптадағы сабағымыз бірінен-бірі өткен 
қызықты болып, қашықтан оқуға тез бейімделіп 
келеміз. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға 
қарамастан қашықтан оқыту кезінде заман талабынан 
артта қалмаған, үнемі шығармашылық ізденіс үстіндегі 
ұстаз өз ісінің шебері екеніне əр сабағында көзімізді 
жеткізіп, əрдайым жаңашылдығымен əрбір студентті 
таңқалдырумен келеді. 

Ұстазымыздың  пікірі өзгеше құнды, əр сабағы бір-
біріне ұқсамай, есте қаларлықтай өте қызықты өтеді. 
Əр аптада өтетін сабағынан тың жаналықты тағаттана 
күтеміз. 

Өз іс інің шебері білім ізденушілердің өмірге 
көзқарасын, бір-біріне деген сый-құрмет сезімдерін 
қалыптастырып, білім мен тəрбиенің ұрығын шашып, 
адамгершіліктің дəнін сеуіп, дұрыс бағытқа бейімдеп, 
өз саласы бойынша біліктілік дағдыларын ұштастырып 
жүрген ұстазымыз Гульнара Адилгиреевнаның əр 
сабағынан қашықтан оқытып-ақ сабақты тыңғылықты 
меңгеруге болатындығына көз жеткізудеміз. 

Адам сүйген ісіне жан-тəнімен беріліп, оған өзінің 
барлық күш-жігерін жұмсаған кезде марапат пен 
сый-құрмет өзі іздеп келеді. Біліктілігі мен іскерлігін 
ұштастыра отырып, білім беру ісіне сүбелі үлесін аянбай 
қосып келе жатқан ардақты ұстазымызға алдағы уақытта 
шығармашылық табыс, жемісті еңбек, сарқылмас қуат 
тілейміз. Ұстазымыздан аларымыз əлі де көп.

Арайлым ҚАНАТОВА,         
Биология мамандығы Б-45 тобының студенті

1 қазан күні «Ұстаздар күні» мерекесіне орай 
педагогика факультетінің ұйымдастыруымен 
«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» атты онлайн 
мерекелік шара өткізілді. 

Шара барысында педагогика факультетінің 
деканы Ергалиева Гүлжан Алғазықызы ұстаздарға 
жылы лебізін білдіріп, баяндама оқыды. Жыл 
сайын педагогика факультеті жаңашылдығын 
шəкірт тəрбиелеу ісіне жұмсауды мұрат еткен жас 
мамандармен толығып отырады. Білікті оқытушылар 
қатарынан көрініп, білімді жастар тəрбиелеуді басты 
мақсат еткен жас оқытушы, магистр Нұрлыбек 
Наурызбаев факультеттің ұстаздар қауымын 
мерекемен шын жүректен құттықтап, алғысын 
білдірді. Ұстаздарға Арай Олжағали «Ұстазым» əнін 
орындаса, педагогика факультетінің студенттері 
көркемсөз оқып, онлайн құттықтауын тарту етті.

стамы жақсы

Ученых  естественно - географического 
факультета ЗКУ им. М.Утемисова с тем, что их 
научный проект «Оценка состояния гидробионтов 
и микробиома водоемов Западного Казахстана» 
под научном руководством к.б.н., ассоциированного 
профессора  Сергалиева  Н .Х .  был  одобрен 
Республиканским научным советом и включен на 
грантовое финансирование научно-технических 
проектов на 2020-2022 годы на на общую сумму 
56,5 млн. тенге. В течение 27 месяцев ученые 
биологи и географы будут проводить исследования 
современного состояния гидробионтов и микробиома 
водоемов Западного Казахстана. В рамках развития 
научной школы по биологическому направлению 
в реализации проекта будут принимать участие 
молодые ученые Сарманов А.Е., Султанов Е.С., 
которые в данный момент за счет средств универ-
ситета обучаются в аспирантуре Казанского феде-
рального университета. Также к проведению научных 
исследований будут привлечены магистранты и 
студенты университета.

ф

Поздравляем!Поздравляем! Ўлы халыќтыѕ — Ўлы Абайы
Қазан айының 14-ші 

жұлдызында Тарих, эконо-
мика жəне құқық факультеті 
Экономика жəне менеджмент 

кафедрасының аға 
оқытушылары А.Б.Егзалиева 

мен А.Ж.Акмалиеваның 
ұйымдастыруымен ұлы 

ақын Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына орай 1-2-
курс студенттерінің қаты-
суымен факультетішілік 

«Ұлы халықтың — Ұлы 
Абайы» атты əдеби-

танымдық сайыс өткізілді.

«Ұлағат», «Жалын», «Жас 
қ ы р а н»,  «Р у х ты  жа с т а р» 
атауымен 4 топ жəне Құқықтану мамандығының 
студенті А .Қайырболат қатысып, «Таныстыру», 
ақынның өмір жолы, шығармашылығы жайлы жан-
жақты мəліметтер қамтылған «Ұяшықтар» мен «Абай 
шығармаларынан үзінді» деп аталатын кезеңдер 
бойынша бақ сынасты.

Үш кезеңнің нəтижесі бойынша «Ұлағат» командасы 
(Мен-21) 1-орынға, «Рухты жастар» командасы(Т-11) 

2-орынға», «Жалын» командасы (ГМУ-11) мен 
А.Қайырболат (Юр/у-29) 3-орынға ие болды. Танымдық 
сайысқа белсенді қатысқаны үшін УА-11 тобының 
студенттерінен құралған «Жас қыран» командасы 
алғыс хатпен марапатталды.

М.СМАҒҰЛ,
ГМУ-31 тобының студенті
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» Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
2020 жылды «Еріктілер жылы» деп 
жариялаған болатын. Осыған орай 
қазан айының 15-жұлдызында 
Тарих, экономика жəне құқық фа-
культетінің студенті, Г.А.Кушаев 
атындағы атаулы шəкіртақы 
иегері Максимов Заманбектің 
ұйымдастыруымен «Волонтер болу 
– ерлікпен тең» атты волонтерлық 
ұйым жетекшілерімен кездесу өтті.

Конференцияны Жастар ісі жөніндегі 
комитет аға консультанты Ж.Е.Ешимова 
ашып берді. Университетіміздегі 
волонтерлік қозғалыс жайында, əлеу-
меттік кредит бойынша студенттеріміз 
қандай жұмыстар атқара алатынына 
тоқталып өтті. Кездесумізге бірқатар 
спикерлер қатысты. Солардың бірі - 
Орал қаласының ақпараттық талдау 
жəне жастармен жұмыс жөніндегі 
ресурстық орталығының басшысы 
Дулат Нұрбергенұлы. Ол студенттерге 
«Волонтер деген кім?», «Ол қандай болу 
керек?» деген сұрақтарға толыққанды 
жауап беріп, өзіндік тəжірибесімен, 
сонымен қатар волонтер болған 
кездегі қызықтарымен бөлісті.

Келесі сөз кезегін Тарих, экономи-
ка жəне құқық факультетінің жанынан 
құрылған «Рухты жастар» қайырымдылық 
ұйымының жетекшісі А.Қ.Қисымова 
алды. Ол ағымдағы жылдың ақпан 
айында Нұр-сұлтан қаласында 
өткен «Еріктілер жылының» ашылу 
салтанатына қатысып қайтқан болатын. 
А.Қисымова осы жөнінде жəне «Рухты 
жастар» ұйымы мен волонтерлікке 
қалай келгендігі жайлы əңгіме өрбітті.

Кездесу соңында студенттердің 
сұрақтарына жауап беріліп, 
пікір алмасылды.

З.Г.МАКСИМОВ,
Ист-21 тобының студенті
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Қазақтың көне тарихындағы, көркем əдебиетіндегі 
шешен-билерді (Майқы, Кетбұға, Асан қайғы, Жиренше, Төле, 
Қазыбек, Əйтеке, Сырым) түгел түптеп білу, мұраларына 
үңілу, керегінше пайдалану да жас ұрпаққа қажетті қағида. 
Шешендік өнердің туып, қалыптасуы қоғамның пайда 
болуымен байланыстылығы туралы пікірді қазақ шешендік 
өнерінің даму тарихы да дəлелдейді. Демек, қазақ халқының 
зор мақтаныш боларлық мəдени бай мұраларының мол 
саласы - əдебиет мұрасы. Философиямен қабысқан терең 
ой-пікірлер арнасынан асқан ақыл, сезімді сергітіп, жүрек 
тербеткендей қажырлы қайрат, екпін, ынта, аңсаған əділдік, 
бой шымырлатып, жүйе босатарлықтай сөз - осылардың 
бəрі қазақ халқының ауыз əдебиетінің асылдығын көрсететін 
қасиеттер. Сол себептен де «Өнер алды-қызыл тіл» дейді 
қазақ мақалы. Қазақ халқы адам баласының қоғамдық 
қатынасының ең маңызды құралы сөзді өте жоғары бағалай 
білген. «Сөз тапқанға қолқа жоқ» деп, орынды айтылған 
жақсы сөздер отыз тістен шығып, рулы елге жайылған, көпке 
өнеге болған. Мұндай жүйелі сөздер ауыздан-ауызға көшіп, 
атадан балаға ауып, біздің заманға да жеткенін көреміз. 
Қазақ халқының ғасырлар бойы сақталып келе жатқан ауыз 
əдебиеті - түпсіз бұлақ, бітпес мол қазына. Қазақ халқының 
мəдени мұрасының ішінде көпке дейін ойдағыдай еске 
алынбай, зерттеу жағынан кенже қалып келген өткендегі ұлы 
сөз аталарының, айыр көмей, темір жақ шешендерінің қамал 
бұзарлықтай қаhарлы, жүйе босатарлықтай жылы сөздері, 
өмірді кеңінен алып, заманында кемеліне келтіре сөйлеген 

би-шешендердің ескіден қалған нақыл сөздері қазақтың 
ауыз əдебиетінен көрнекті орын алады. Шешендерден 
қалған мұндай шебер сөздер, бір жағынан,қазақтың елдік, 
қоғамдық өмірінің күллі қырларын елестететін айнасы болса, 
екіншіден, халықтың ой-пікірінің, сана-сезімінің, жалпы 
дүниетанушылық көзқарасының арнасын, жеткен кемелін 
көрсетеді. Əділетті сағалаған шешен-билердің, ақыл айтқан 
қадірлі ақсақалдардың атақтарын іргелі қазақ еліне əйгілі 
еткен - олардың ұлт атынан, іргелі ел, аймақ атынан айтқан 
шешен сөздері, əділ биліктері, өмірдің өзгешеліктерін ақылға 
салып, өлшей айтқан болжал сөздері. Бұл тұрғыдан келгенде, 
от ауызды орақ тілді шешен-билеріміз – ұлт көшбасшылары.

 Қысқасы, көшбасшылыққа тəн қазақ шешендік өнерінің 
тарихи тармақтары сан қатпарлы. Ұлттық шешендік өнерінің 
тарамдарын білу – бүгінде ұтқыр ойлы, шешен тілді 
көшбасшы ұрпақ тəрбиелеудің кепілі де. Халқымыздың сөйлеу 
өнеріне қай кезеңде де ерекше мəн бергені аян. Ал қазіргі 
таңда тілдік қатынастың барлық түрлерін игерген жоғары 
мəдениетті көшбасшы тұлғаларға қоғам қажетсінуі айқын 
аңғарылуда. Қайта оралған «тиімді коммуникация жағдайы 
мен формасының құралы» шешендіктану (риторика) ғылымы 
қоғамдағы сөйлеу мəдениеті деңгейін көтеру мен көшбасшы 
шешен тұлғаларды баулу, қалыптастыру мəселесін шешу 
жолдарын ұсынуы тиіс. Ал əлемдік шешендіктану ілімінің бір 
тармағы қазақтың шешендік дəстүрін, əлеуметтік феномен 
тұрғысынан таразылағанда, белгілі бір əлеуметтік ортада, 
қоғамда, қалай да бір адами оқиғаға байланысты қалыптасып, 
айрықша тапқырлықпен, суырыпсалмалықпен, көркем тілмен 
айтылатын озат ойлар мен тəлімді тұжырымдар үрдісі болмақ. 
Ал қазақтың от ауызды орақ тілді көшбасшы шешен-билер 
мұрасының тағылымын рухани байлығымыз ретінде кейінгі 
ұрпаққа қалай дəріптеп, оның тереңдігіне, тұңғиығына қалай 
бойлап жүрміз? Мəселен, қазақ халқы шешендік мұрасының 
көшбасшы жас атаулыға жұғысты болар өнегелік-тағылымдық 
бір қыры - сөздің құдіретті күшке ие екендігін аңғартуы, сөздің 
өзіндік бояуы, дəмі, адам сезіміне əсер етерлік қоңыр исі бар 
екендігін, ал оның күші дауыс ырғағы арқылы берілетіндігін 
танытуы. Демек, дауыс үнділігі - сөйлеушінің сан қырлы 
қалтарысты иірімдерін танытатын басты құрал да. Шаршы 
топ алды қарсыласынан сескенгендер ол құралды орынды 
қолдана да алмайды, дірілдеп, жарқыншақталып шыққан 
дауысыңнан сенің кім екенің де танылмақ. Мысалы, халық 
шежіресінде Қазыбек бидің қалмақ ханы Қонтажыға айтқан 
сөзінің аса байсалдылықпен айтылатынын, əр сөздің үні сазды 
шығатынын, онда асып-сасудың, мүдірудің жоқтығын білеміз. 
Бұл байсалдылықпен, қоңыр үнділікпен, ешбір кідіріссіз 
екпіндете шыққан дауысынан жауы оның психологиясын 
біліп отыратындығын байқаймыз. Онда Қазыбектің ерлігі, 
қайсарлығы сезілумен қатар, достық құшағы да ұғынылады. 
Шешен сөзі қарсыласының жан жүйесін босатып тастайды, 
абдыратып жібереді, бірақ өзі ықшам, белі бекем буылған, 
өлісерге баруға бел байланған, серттен ауытқу сезілмейді, 
қарсыласын ойынан жаңылыстырып, құмықтырып тастайтыны 
аңғарылады. Мəселен, Абылайдың заманында қалмақ пен 
қазақтың арасындағы жауынгершілік кезінде қалмақтың 
Қонтажы ханы қалың қолмен келіп, бейбіт жатқан қазақ елінің 
бір шетін шауып əкетіпті. Қоралы қой, үйірлі жылқыға қосып, 
«құл етемін» деп ұл əкетіпті, «күң етемін» деп қыз əкетіпті. «Сөз 
бермейтін шешенмін, жол бермейтін көсеммін, қол бастаған 
батырмын, мың кісіге татырмын» деп, кеудесін қағатын 
Қонтажы емес пе. Қонтажы алдына жауласқан елдің адамы 
барса, теп-тегіс бауыздап, аттарын жылқысына қостыра 
салады екен. Сол Қонтажыға «мен барайын» дегендерден 100 
кісі елші болып барғалы жатады. Ол кезде Қазыбек тайға мініп 
жүретін 15 жасар бала екен. Көзкөрім жерге дейін елшілерді 
шығарып салып, бір дөңнің басына келгенде Абылай жұрттың 
бəріне қарата былай депті:

- Батыр болып қол бастау, көсем болып ел бастау 
оңай емес. Осының бəрінен де ел тағдырын шешерлік сөз 
бастау оңай емес. «Жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек 
елшіден». Ел тағдыры қылыштың жүзімен де, шешеннің 
сөзімен де шешілетін кез болады. Айтылған сөз атылған 
оқпен тең, оны қайтып ала алмайсың, байқап сөйлеңдер. 

Дəлдеп атып жауды өлтіруге де болады, дəлдеп айтып 
көндіруге де болады. Қонтажыға құлақкесті құл емес екен-
дігімізді естеріңнен шығармаңдар. Жау алдында жасық елдің 
адамына ұқсамаңдар. Тауындағы түлкіні бабындағы тазы 
алар. Тозғындаған аққуды шалғындаған қаз алар. Бірліктерің 
берік болсын. Үлкендеріңді кішің сыйлаңдар. Орынды жерінде 
кішіні де тыңдаңдар. Басшыларың Тайкелтір би болсын, 
атшыларың мына тайлы бала болсын. Атшыдан бастап 
басшыға дейін ел намысы үшін бара жатқан елші екендеріңді 
естеріңнен шығармаңдар. Қонтажы икемге келетін бол-
са, асықпассыңдар, егер икемге келмесе, қар суы кеппей 
келетін болыңдар. Ал, жолдарың болсын, барыңдар, - деп 
Абылай дөң басында тұрып қалыпты. Елшілер Қонтажының 
елі қайдасың деп жүріп кетіпті. 

Өз кезеңінде елшілер ханның ордасына келеді. 
Айдаболдың Тайкелтірі майдалап сөйлейтін бақпа адам 
екен. Салған жерден ақтарылмай, ханның көмейін байқайын 
деген оймен:

- Өгізді өлеңге, өрлікті төменге байлап, алдыңызға келіп 
отырмыз, алдияр! – деп, сөзді ханға тастапты.

Тайкелтірдің бірден кішірейе сөйлеуі, ханның мерейін 
өсіре, қаhарлана түсуіне жол ашады. Өзінен əлсізді оп-оңай 
ауызына қағып салып, жаман үйренген тəкаппар шіркін, 
жантайып жатқан қалпында:

- Кешке дейін бір жауап берермін, жауап бермесем, 
ат-көліктерің аманында елдеріңе қайта берерсіңдер, - деп, 

қолын есікке қарай бір сілтейді де, сөзді келтесінен кесіп 
жібереді. Кесіліп қалған сөзді іле жалғай алмай, Тайкелтір 
кідіріп қалғандай болады. Сол кезде, босағада отырған бала 
орнынан атып тұрып: 

-  Ел ебелек емес, ер көбелек емес, тақсыр! Дат! - депті. 
Хан көзінің астымен сүзе қарап:

-  Сен кім едің? - дегенде, бала кідірместен:
-  Менің халқым - қазақ, руым - Қаракесек, əкем - Келдібек, 

атым - Қазыбек. Елде жүргенде балалардың басшысы едім, 
қазір ағаларымның атшысымын. Ат бəйгесіне бірінші рет 
қосылып тұрмын, - депті. 

- Датыңды айт! - деп, хан сұқ қолымен өзінің алдын 
нұсқапты. Бала адымдап басып, ханның алдына барыпты да, 
оның көзінен көзін айырмастан тұрып, мынаны айтқан екен:

Қазақ деген мал баққан елміз,                   
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.  
Қатты болсаң темір шығарсың,         
Жерімізді жау баспасын деп,                                      
Найзамызға үкі таққан елміз.                                     
Жау аяғына басылмаған елміз,                                   
Ешбір дұшпан басынбаған елміз.                               
Адал көңілімізді жасырмаған елміз,                   
Басымыздан намыс асырмаған елміз.                   
(Бала сөйлеген  сайын ханның көзі  бажырая түседі).                                         
Атаның өсиеті балаға,                            
Баланың айтатын анты анаға:                     
-Арымнан жаным садаға!                                 
Ерлеріміздің анты осындай,                            
Еліміздің салты осындай,                                    
Досымызды сақтай білген елміз,      
Дəм-тұзын ақтай білген елміз.                   
Еңкейді деп шалқая берме,                             
Асқақтаған хандардың                                
Ордасын таптай білген елміз.
Анадан ұл туса, құл боламын деп тумайды,
Енеден қыз туса, күң боламын деп тумайды.  
Ұл мен қыз сенің тұтқыныңда отырса,             
Оларды азат етпей еліміз тынбайды.          
Елімізден құт қашпасын деп,                             
Сен темір де, мен көмір       
Еріткелі келгенмін.
Сен көкте ұшқан құс болсаң,  
Мен іліп түсер сұңқармын.
Сен жерде жортқан аң болсаң,               
Мен қуып жетер тұлпармын.
Сен қабылан болсаң, мен арыстан -
Алысқалы келгенмін.         
Жау тілегенге жасын түседі,   
Табысқалы келгенмін.
Елімнің шетіне ойран салған өзің,
Беретін болсаң, айыбыңды мойындап бітім бер!
Болмаса тұрысатын жеріңді айт,                                                                                          
Шабысқалы келгенмін! – депті.
Хан бажырайған қалпында отырып қалып, сəлден кейін 

есін жиғандай тамсанады да:
- Япырмай, дауысың қаздың дауысындай екен, қазақ деген 

қаз дауысты болады екен. Сенің атың қаз дауысты Қазыбек 
болсын. Мына қасыма отыршы, - деп, хан қағыла түсіпті.  
Сөйтіп, ісі əділ елдің елшілерінің сөзі қаhарлы əрі қылышынан 
қан тамған ханды қалбаң қақтырыпты. Қонтажы қанша бой-
лауық, кер аяр болғанымен лажсыз көніпті. Тұтқындарды 
босатып, тартып əкелген мал-мүліктерді айып-анжысымен 
қайтармақ болыпты. Жегенін қайта құсу ханға оңай болып па, 
шауып алып келген мал-мүліктерді түгелдеп жиып болғанша, 
көктем де келіп қалады. Елшілер де аттарына қонуға айна-
лады. Елшілерді құрметпен аттандырып салуға көп халық 
жиналады. Екі елдің адамы қош айтысып, енді айырылайын 
деп тұрғанда, қазақтың бір жас жігіті келіп көпке арыз етеді.

-  Мен жылқышы едім, жылқы бағып жүргенде Қонтажының 
қолы бас салды. Тұтқын етіп осында əкелді. Келген соң бір 
уəзір үстімдегі тонымды тартып алды. Еркіммен бермеп едім, 
ұрып тісімді сындырды. Жаныма балаған жалғыз атым бар 
еді, мына қайтып бара жатқан жылқының ішінде көрінбейді. 
Күрек тісім сынып, күлкім бұзылды, киімімнен айырылып, көр-
кім бұзылды, атымнан айырылып, ұйқым бұзылды, халайық, 
осыған не айтасыңдар? - депті əлгі жігіт.

Хан мен елшілер бетпе-бет тұр екен. «Қайтер екен, не 
айтысар екен» деген халық, оларды қоршай қалады. Ойда-
жоқта айтылған арыз хан мен елшілерді халық алдында 
таразыға тағы бір тартады.

Алтын сапты болат семсерін беліне байланып, жанат 

ішігін үстіне киініп, қарақасқа тұлпарына мінгелі тұрған хан:
 -  Ат дегені сырты түк, іші боқ бір тай шығар. Тон дегені 

тоқтының терісі шығар, оның несін сөз етіп тұр, бітіскеннен кей-
ін «қол сынса, жең ішінде, тіс сынса, ауыз ішінде» кете бермес 
пе? Қайта сөз қозғаудың не орны бар, - деп, теріс айналыпты. 

Ханның сөзі жөн сияқты. Елшілер тағы бір тұйыққа 
тірелгендей болып аңыра қалыпты. Сонда тайына мініп тұрған 
Қазыбек тебініп, ілгері шығып:

- Қалайша тіс сынса, ауыз ішінде, қол сынса, жең ішінде 
кете бермек. Біз – жаманымызды жасырмайтын, жақсымызды 
асырмайтын елміз. Астыңдағы мінген ат, қанат емей немене, 
Тоқтышағым терісі, жанат емей немене, Ауыздағы отыз 
тіс, болат емей немене, Қанатынан айырылу, болатынан 
майырылу оңай емес, хан! Табысқаның рас болса, еліміздің 
адамын қанатынан қайырмай табыс, болатынан майырмай 
табыс, жанатынан айырмай табыс. Жаяу, жалаңаш жүре 
беретін ол - сенің құлың емес, еліміздің ерікті ұлы. Ерікті ұл 
көрікті болуға тиісті, - деген екен.

 Олақ ой, шолақ тілді хан көп алдында Қазыбектен 
оңбастай жеңіледі.

- Жанатыңа жанатым, - деп, ол үстіндегі жанатын шешеді. 
Қанатыңа қанатым, - деп, тұлпарын жігіттің алдына көлденең 
тартады. Болатыңа болатым, - деп, беліндегі семсерін береді. 
Жəбір көрген жігіт жанатты киіп, болатты асынып, қарақасқа 
тұлпарға қарғып мінеді. Елшілер шүу деп жүріп кеткенде, хан 
тұрған орнында тұрып қалыпты. Іргелі ел атынан айтылған 
сөздің атасына түсінген Қонтажы Қазыбектің билігіне қол 
қоймасқа шарасы қалмайды. Тілектерін орындайды. Сөйтіп, 
қажыры қатты қарлы сөз берілместей қамалды алып, ел-жұр-
тының ар-намысын аяққа бастырмай, жоғары ұстатады. 
Біздіңше, көшбасшыға тəн шешендіктің биік үлгісі осындай 
болса керек-ті. 

Шешендік – Ұлы Дала елі тектілігінің айқын белгісі. Ұлт 
шешендігінің көшбасшылық өнегелік тағылымы тұңғиық 
терең. Қысқасы, шешендік – ел келешегі жастардың рухын 
аспандатар, асқақтатар өнер. Ал Ұлы Дала елінің халықтық 
рухы орасан. Тек рух сақталса ғана, жастар рухын оята 
білгенде ғана халық мерейі, абыройы қаз қалпында болмақ. 
Рух тұнған тұста ғана қалыптасу үстіндегі тұлғаны тұтандырар, 
ілгерілетер идея да күшті. Демек, бүгінде жастардың рухын 
еселеп жандандыра, жаңғырта түсер кешенді ойлы істер 
ауадай қажет. Ал ел болашағы – қазақ жастарының рухының 
биіктігі, жоғарылығы – Ұлт Тəуелсіздігі сақталуының бірден-бір 
айғағы. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне келсек, шешендік 
шежіре - рухани байлық көзі. Халқымызға тəн шешендік өнер 
тəліміне кейінгі ұрпақты тəнті етер болсақ, орасан рухани 
шапағат, парасат сыйлаймыз. Ал рухы зор, рухани бай ұрпақ 
– еліміздің сенімді келешегі.

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,  
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

университетінің «Рухани жаңғыру» институтының 
директоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар 

академиясының академигі, 
ҚР Журналистер одағының мүшесі

Шешендік – ұлт тектілігі 
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 Наука ЗКУ ИМ.М.Утемисова – Высоте быть!
Учеными ЗКУ им.М.Утемисова - 

кандидатами географических 
н а у к  К . М . А х м е д е н о в ы м 
и  С .К .Рама з а н овым  -  2 4 
октября 2020 года совместно 
с энтузиастами-краеведами, 
музейными  работниками , 
представителями МИО и СМИ 
была достоверно подтверждена 
высшая точка всей Западно-
Ка з а хс т анс кой  облас ти  - 
безымянная гора, продолжение 
меловых гряд Подуральского 
плато с абсолютной отметкой 
279 метров. 

Гора с народным названием 
«Шыбынды» расположена в 11 км 
севернее бывшего пос.Отрадное, 
в 2,8 км от государственной гра-
ницы с РФ в пределах Акбулакского сельского округа 
Шынгырлауского района ЗКО. В научной литературе 
и топографических картах этот факт давно уточнен, 
но широкой общественности мало известен. В 1985 
году географами Г.Е.Москалевым и А.Г.Тарановым 
в книге «Природа Уральской области», в 1998 году 
географом А.А.Джубановым в разделе рельеф в книге 
«Природно-ресурсный потенциал....»,  в 2001 году в 
«Зеленой книге Западно-Казахстанской области»,  под 
редакцией профессора А.З.Петренко, указывается, что 
высшая точка области расположена к северо-западу 
от пос.Отрадное с абсолютной высотой 279 метров. 
Таким образом, на основе анализа литературных 

Студенты исторического факультета, в отличие от 
студентов других факультетов, имеют особую традицию. 
По окончании летней сессии они отправляются в степи и 
две недели проживают вдали от цивилизации, проходя 
археологическую практику. Конечно же, для специаль-
ности «История и археология» это нормальное явление, 
неразрушаемая закономерность. А закончившим 1-й 
курс – таким, как мы новичкам, это очень интересно. К 
сожалению, начавшаяся пандемия отодвинула сроки 
и сократила продолжительность археологической 
практики, но все же мы туда попали! Итак, обо всем по 
порядку.

Наша археологическая практика проходила летом, 
с 22 по 27 июня 2020 года на археологическом 
памятнике Деркул 2, который находится у села Бирлик 
Таскалинского района Западно-Казахстанской области. 
Нас встретили руководители практики и студенты-
магистранты, которые сопровождали во время практики. 

Собственно, на месте археологического памятника 
проходили раскопки, недалеко от места раскопок в 
домике жили девушки, а ребятам пришлось устраиваться 
в палатках. Сразу, после прибытия, я и однокурсники 
Азат и Эльдар начали устанавливать  палатку. В тот 
же день, пообедав, мы отправились к  памятнику, где 
руководители практики ознакомили нас с местностью, 
объяснили цели и задачи нашей профессиональной 
практики. Дальше, разделившись на группы, мы провели 

источников, топографических карт и полевых измерений 
наивысшей точкой области является гора «Шыбынды» 
Шынгырлауского района - 279 метров! Вторая по высоте 
гора - г.Актау в Бурлинском районе (262 метра), третья - 
гора Большая Ичка в Таскалинском районе (259 метров). 

Предлагаем установить памятный знак на горе 
«Шыбынды». Благодарим идейного вдохновителя и орга-
низатора выезда, обладателя знака «Лучший краевед», 
магистра истории, выпускника ЗКУ им.М.Утемисова 
Курумбаева А.Ш. и акимат Шынгырлауского района 
за содействие и благоприятную организацию выезда.

Кажмурат АХМЕДЕНОВ

археологическую разведку. Основная научная цель 
археологической разведки – поиск материальных 
данных, необходимых для исследования быта, искусства, 
религиозных верований народов, населявших в древние 
века определенный географический район; составление 
топографических планов, определение связи между 
памятниками и местными природно-ландшафтными 
условиями, определение точного местонахождения 
памятников, закономерности их расположения. 

Пока мы проводили археологическую разведку, 
наступила ночь, и мы вернулись в лагерь, где, помывшись 
и поужинав, легли отдыхать. У нас было довольно 
строгое расписание: отбой в 23.00, подъем в 4.00 утра. 
После обеда мы отдыхали, так как днем было очень 
жарко, и продолжали работу вечером до сумерек. 

В первое время, когда приехал, думал, будет очень 
тяжело. Но уже на второй день время пролетело очень 
быстро. Конечно же, было неудобно и непривычно 
спать в палатке. По ночам было прохладно, к тому 
же нас облюбовали пауки и тараканы. Но практика 
проходила так интересно, что маленькие неудобства 
стали незаметны. 

Для проведения раскопок нам разделили секторы 
периметром 6х2 метра для троих человек, на каждого 
приходился участок 2х2 метра. Так как места раскопок 
разрабатывались впервые, нам приходилось аккуратно 
углубляться в землю, используя лопаты и шпателя. 
Найденные артефакты мы складывали в мешки и 
отправляли девушкам, где они их зачищали с помощью 
кисточек и щеток. Всего наш поток выкопал около 20-ти 
мешков различных остатков жизнедеятельности той 
эпохи.

Теперь о находках! Стоит сказать, что у некоторых 
(если не у большинства) во время подготовки к 
практике были, так сказать, наполеоновские планы.  
Хотелось найти что-то такое, что явно принадлежит к 
определенной исторической эпохе. Кто-то хотел найти 
какую-нибудь монетку. И в первые дни мы были слегка 
расстроены, поскольку находки не соответствовали 
нашим ожиданиям. На раскопках мы раскопали в земле 
несколько костей животных и черепки от керамических 
изделий. Безусловно, это было очень увлекательно 
и полезно. Мы удостоверились, что на этом поле 
действительно раньше жили люди, и эти находки хоть 
и не были тем, о чем мы мечтали, но все же были 
настоящими археологическими находками, которые 
были свидетелями жизни прошлых эпох.

На моем секторе культурный слой появился на 
глубине 180 см. Культурный слой – это наслоения на месте 
поселения человека, сохраняющие материальные следы 
его деятельности: остатки строений, жертвоприношений, 
потерянные вещи, сломанные инструменты и многое 
другое. За время раскопок я нашел череп буйвола (по 
рассказам руководителей практики, это третий череп 

О ПРОХОЖДЕНИИ 
археологической практики

буйвола, найденный в этих местах), череп волка или 
собаки, множество костей и окаменелые фекалии 
древних животных, очень много осколков керамической 
посуды. По прогнозам наших руководителей, найденным 
нами артефактам примерно 6 тысяч лет!

Помимо работы на раскопках у нас также проводились 
обучающие мероприятия. Во-первых, конечно же, наш 
преподаватель Клышев Ерлан Ерсаинович прочитал нам 
курс лекций, рассказывал об археологических раскопках, 
какую пользу они могут принести, как мы можем узнать 
о том, где именно нам следует копать. А руководители 
археологических раскопок рассказывали о методах 
работы археологов.

В общем и целом, впечатления об археологической 
практике у нашего курса полностью положительные. 
Всем очень понравилось приобщение к будущей сфере 
деятельности, каждый из нас мог внести вклад в общее 
дело. Общая атмосфера была очень дружелюбной и 
радостной, всем хотелось больше узнать и больше 
сделать. Хоть работа и была нелегкой, все к концу 
рабочего дня уставали, но все было в удовольствие. Мы 
были очень рады предоставленной нам возможности. 
Без сомнения, кто-то из нас точно захочет вернуться в 
следующем году хотя бы на пару дней на эти раскопки 
и снова почувствовать себя настоящим археологом...

Данияр ХАВЕРОВ,
студент факультета истории, экономики и права 
ЗКУ имени М.Утемисова,  группа «Истр-22», ІІ курс

Қûçûқòû àðõåîëîãèÿ
Біз, «Тарих» мамандығының 1-курс студенттері 

жоспарға сəйкес археологиялық сараманнан 
өттік. Археологиялық экспедицияның туған 
өлкем Тасқала ауданында өтетінін білгенде мен 
қатты қуандым. Себебі, өңіріміз тарихқа бай өл-
келердің бірі. Ал, тарихты қазбалау - мен үшін өте 
қызықты. Оның үстіне жыл бойы «Археология» 
пəнінен алған теориялық білімдерімізді іс-
тəжірибеде қолдана отырып жетілдіру өте 
маңызды. Археологиялық сараман жетекшісі, 
тарих ғылымдарының магистрі Клышев Ерлан 
Ерсаинович бастаған «Тарих» мамандығының 
студенттері Тасқала ауданы, Бірлік ауылына келіп 
жеттік. Келген бойда сараман жетекшісі лагерьде 
орналасу тəртібімен, қауіпсіздік ережелерімен 
таныстырып өтті. Археологиялық сараманымыз 
Ə .Х .Марғұлан  атындағы  археологиялық 
институтының басшылығымен өтті. 

Алғашқы міндетіміз «Деркул-1» тұрағымен танысу, 
зерделеу болды. Тұрақ Бірлік ауылының жанында, 
Деркул өзенінің сол жағалауында орналасқан. 
Тұрақтың ерекшелігі: мəдени қабаты өте қалың, 180 
сантиметрге дейін жетеді жəне ол жəй ғана тұрақ 
емес көпқабатты тұрақ-шеберхана болған. 

«Деркул-1» тұрағының  қазылу əдісімен таныстық, 
бірінші 10 сантиметр жер  қазылғаннан  кейін мəдени 
қабат басталған əр қабатты бөлек-бөлек шығарып, 
шыққан топырақты илеп, табылған жəдігерлерді сол 
жерде бөліп алдық. «Деркул-1» тұрағының солтүстік 
жəне оңтүстік жағынан жерді қазып,  материк 
қабатына дейін барлау жұмыстарын жүргіздік, сол 
арқылы жердің геологиялық қабаттарын анықтадық. 
Тұрақтың жанынан жерді шаршыларға бөліп, 
бұрғылау жұмыстары жүргізілді. Нəтижесінде, жердің 
геологиялық қабаттарының бөліктері ғылыми зерттеу 
жүргізу үшін алынды.

Қазба  жұмыстарынан  бөлек ,  археоло г 
мамандармен тілдесу жиі өткізіліп тұрды. Əр кеш 
сайын Талғат Базарбайұлы дəріс өткізіп, табылған 
жəдігерлермен жақынырақ таныстырып отырды.  

Маған археологиялық сараман қатты ұнады. 
Ол  жерде мен өзім үшін археологиялық тəжірбие 
алдым жəне де тас ғасыры мен энеолит дəуірлері 
аясындағы білімімді кеңейттім. Экспедиция өте 
қызықты өтті. Соңғы күні бізді археологиялық дəстүр 
бойынша археолог дəрежесіне өткізу рəсімі болды. 
Археологиялық сараман соңында ғылыми жұмыспен, 
археологиялық қазба жұмыстарымен тереңірек 
айналысуды мақсат етіп қойдым. 

Еламан МƏСЕЛ,
«Тарих» мамандығының 2-курс студенті 
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СПИД - жастар 
көзімен

Студент жастардың бос уақытын тиімді өткізуді 
ұйымдастыру, талантты жастардың мəдени, 
рухани жəне шығармашылық дамуына үлес қосу 
мақсатында ағымдағы жылдың 15 қазан күні 
Батыс Қазақстан облысы əкімдігі денсаулық 
сақтау басқармасының ЖИТС- тің алдын алу 
жəне оған қарсы күрес жөніндегі облыстық 
орталығыны ң қолдауымен «Жас экономист» 
жастар қоғамдық бірлестігі Жоғары жəне арнаулы 
оқу орындарының студенттері арасында «СПИД - 
ЖАСТАР КӨЗІМЕН!» атты онлайн байқауын өткізді.

Бай қ а у  қ о ры тын ды сы  б о йынша  ү з д і к 
д е п  т а н ы л ғ а н  с т у д е н т т е р  д и п л о мм е н , 
б а ғ а лы  е с т е л і к  с ыйлы қ т а рме н ,  а р н а йы 
н о м и н а ц и я л а р м е н  м а р а п а т т а л д ы .
«ТІРКЕЛ, РЕПОСТ ЖАСА, ЛҮПІЛ БАС» номинациясы 
бойынша:

І орын - Менешова Валиса;
ІІ орын - Маратова Наргиз; 
ІІІ орын - Тулепова Жаркын.

TikTok«СПИД-ЖАСТАР КӨЗІМЕН!» номинациясы 
бойынша: 

І-орын - Варвара Осинковская;
ІІ орын - Биялиева Снежана.

«Пост жарияла!» номинациясы бойынша:
І орын - Матышева Жанерке;
ІІ орын - Сайлаубайқызы Балнұр;
ІІІ орын - Ерболатқызы Дильназ.
Барлық жеңімпаз студенттерді құттықтаймыз!

 Акциздер: теориясы жəне тəжірибесі
Жуырда есеп жəне қаржы кафедрасының аға оқытушысы, экономика магистрі Э.Н.Баудиярованың 

ұйымдастыруымен есеп жəне аудит мамандығының уа-21, уа-31 топ жəне қаржы мамандығының ф-21, 
ф-31 топ студенттеріне Орал қаласы бойынша кірістер басқармасы жанама салықтарды əкімшілендіру 
бөлімінің бас маманы Амангалиева Альбина Ерболатқызының қатысуымен Zoom платформасында 
«Акциздер: теориясы жəне тəжірибесі» тақырыбында онлайн-дəріс өтті.

Лидер бухгалтерского учета -

Дəріс барысында Альбина Ерболатқызы салық салу 
жүйесіндегі өз тəжірибесімен бөлісті, акциздер бойынша 
салық міндеттемесін орындау мəселесі бойынша 
салық төлеушілерге құжаттық тақырыптық тексерулер 
қалай жүргізілетіндігін, құқық қорғау жəне басқа да 
мемлекеттік органдармен бірлескен тексерулерге 
қатысу, хронометраждық зерттеп-тексеру жүргізу, салық 
төлеушіден салықтардың дұрыс есептелгенін жəне 
уақытылы төленгенін растайтын құжаттарды ұсынуды 
талап ету жөніндегі жұмыстар қалай жүргізілетіндігін 
баяндады. Сонымен бірге ондағы қателіктер мен 
оларды шешу жолдары туралы айтты.

Дəріс барысында студенттер сұрақтарын қойып, кері 
байланыс орнатылды, тақырыпқа қатысты мəселелер 
бойынша пікір білдірілді.

 Жайыққа 
                      саяхат

Жақында педагогика факультетінің 1-курс 
студенттеріне арнайы Орал қаласының көрнекті 
жерлеріне онлайн саяхат ұйымдастырылды. 
Шара инстаграм əлеуметтік желісі арқылы тікелей 
эфирде өтті. 

Онлайн саяхат Жеңіс алаңынан бастау алып, 
Е.И.Пугачев атындағы мұражай, М.Өтемісов атын-
дағы БҚУ мұражайы, Ж.Молдағалиев атындағы 
БҚО əмбебап ғылыми кітапхана, Х.Бөкеев атындағы 
қазақ драма театры жəне БҚО тарихи-өлкетану 
мұражайымен аяқталды. Сондай-ақ, Н.Назарбаев 
даңғылында орналасқан өзге де тарихи ғимараттар 
туралы ақпараттар айтылып, студенттердің назарына 
ұсынылды.

20202020На сегодняшний день профессия бухгалтера  - 
одна из самых востребованных. Чем же вызвана ее 
популярность? От умения бухгалтера работать, его 
знаний налогового и бухгалтерского законодательства, 
сегодня, в условиях рыночных отношений, как никогда, 
зависит судьба предприятия. Учитывая финансовую 
деятельность предприятия, бухгалтер контролирует 
все его важнейшие функции.  

15 октября на кафедре учета и финансов была 
проведена ежегодная интеллектуальная викторина 
«Лидер бухгалтерского учета-2020», в которой  приняли 
участие студенты 3 курса специальности Учет и аудит 
и финансы. Организатором выступила преподаватель 
кафедры учета и финансов Тогжанова А.К.

Также в качестве жюри были приглашены: зав. ка-
федрой учета и финансов Искакова Б.Г., преподаватели  
Мустафина А.С., Ахонова Г.К.

Игра проходила он-лайн через платформу ZOOM и  
состояла из 3 туров: 

1 тур: Разминка.
2 тур: Полиглот. 
3 тур: Интеллектуальный. 
В ходе игры студенты-участники показали хорошие 

знания по специальным дисциплинам. Все студенты 
активно участвовали на всех этапах игры, показывая 

высокий уровень интеллекта и полученных умений и 
навыков по предметам «Основы бухгалтерского учета» 
и «Финансовый учет». 1 место с небольшим отрывом 
занял Симонян Эдуард (гр. Ф-32). 

Участники игры пожелали в дальнейшем часто про-
водить такие интересные мероприятия.

 
А.К.ТОГЖАНОВА

Приоритеты – 
изучение языков
16 октября кафедрой всемирной истории 

и  социально -политических  дисциплин 
факультета  истории ,  экономики  и  права 
была проведена интеллектуальная игра под 
названием «Үш тұғырлы ел - болашақтың кепілі». 
Целью мероприятия было формирование 
положительного отношения к изучению языков, 
выделенных в приоритетах Послания Елбасы 
Республики Казахстан.

В данной интеллектуальной игре приняли участие 
3 команды: «Step by step», «Миротворцы», «Blossom». 
В составе команд были студенты 1 и 2 курсов 
специальности «Международные отношения». 
Интеллектуальная игра состояла из 5 туров: 
«Приветствие», «Блиц-опрос», «Узнай по картинкам», 
«Пословицы», «Умные ячейки».

По итогам 5 туров команда «Step by step» (МО-22) 
заняла первое место, команда  «Blossom» (МО-11) - 
второе, «Миротворцы» (МО-12) - третье. В ходе игры 
студенты вели активное обсуждение и проявляли 
интерес к заданным вопросам и заданиям. Все 
участники были награждены дипломами. 

Камила ЖАСЫЛБЕКОВА, 
студентка группы МО-32

Қараша айында қазақтың ұлы ғалымы , 
ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, географ 
Ш.Уəлихановтың туғанына 185 жыл толады. 
Осы орайда Тарих, экономика жəне құқық фа-
культетінің ҚР Президенті атындағы атаулы 
шəкіртақы иегерлері М.Смағұл, Б.Задагереева, 
А.Маратованың бастамасымен 1-курс студент-
терінің арасында «Шығыстың жарық жұлдызы» 
атты танымдық сайыс ұйымдастырылды.

 ШЫҒЫСТЫҢ 
жарық жұлдызы

Сайыстың мақсаты - Шоқан Шыңғысұлының 
жарқын бейнесін, ғалымның баға жетпес еңбектерін 
студенттер арасында насихаттау.

Ш.Уəлихановтың өмірі мен ғылымдағы жолы 
туралы жан -жақты сұрақтар қарастырылған. 
«Ұяшықтар», «Зерде», «Бəйге» атты үш кезең 
бойынша 1-курс студенттері К.Дордий, К.Липнау, 
Г.Ниятиллаева, Б.Сайлаубайқызы, Г.Сариева 
бақтарын сынады.

Сайыс  барысында  Шоқан  т уралы  ашық 
дереккөздерінде айтыла бермейтін құнды ақпараттар 
айтылып, қазақ тарихына қосқан үлесі жайында 
мəліметтер келтірілді.

Байқау қорытындысы бойынша: Г.Ниятиллаева  
(Юр-11)  І  орынды, К.Дордий (Юр-11)  ІІ орынды, 
Б.Сайлаубайқызы (Юр-11)  ІІІ орынды иеленді.

Танымдық  сайысқа  белсене  қатысқаны 
үшін К.Липнау (МО-12) мен Г.Сариеваға (Юр-13) 
ұйымдастырушы тараптан алғыс жарияланды.

Мағжан СМАҒҰЛ,
ГМУ-31 тобының студенті
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Бүгінгі таңда елімізде жаңа білім беру жүйесінің 
қалыптасуы жүруде. Осыған орай, алдыңғы қатарлы 
идеялар мен педагогикалық технологияларды прак-
тикалық тұрғыдан жаңарту жəне оларды ғылыми 
тұрғыда негіздеу бағытындағы жұмыстар жүргізілуде. 
Болашақ маман – бүгінгі студент педагогика теориясы 
мен практикасындағы қазіргі заманғы инновациялық 
технологиялардың түрлерін біліп, оларды оқу-тəрбие 
үдерісінде шығармашылықпен қолдануға тырысуы 
тиіс. Қазіргі заманғы озық технологияларды білім беру 

үдерісінде тиімді қолдану, ең алдымен, оларды терең, 
жан-жақты оқып-үйренуді талап етеді. Сондықтан «Оқу 
мен оқытудағы жаңа тəсілдер»,  Биологияны оқытудағы  
инновациялық технологиялар» курстары кредиттік жүйе 
бойынша біздің  оқу жоспарымызға енгізілген.

Қазіргі уақытта республикамызда бүкіл əлемге 
жайылған COVID-19 іңдетімен қарқынды күрес 
шаралары жүргізілуде. Осыған орай вирустың алдын-
алу мақсатында университетіміз басқа да көптеген 
жоғары оқу орындары сияқты қашықтан оқытуға көшті. 
Ал қашықтықтан оқыту босаңсуға жол бермейді, өйткені 
қазіргі заманғы технологиялар оқу үрдісінің барлық 
кезеңдерін қашықтық форматқа көшіруге толығымен 
мүмкіндік береді. Мемлекетіміз қашықтан оқытуды 
тиімді ету үшін көптеген жұмыстар атқаруда. Осы 
орайда бейнеконференцияларды, онлайн кездесулерді 
өткізуге жəне топтық чаттар құруға арналған ZOOM 
мобильді қосымшасы, Email электрондық поштасы 
жəне оқытушымен күнделікті тығыз байланыста болуға 
өте тиімді WhatsApp платформасы біздің ең басты оқу 
құралдарымызға айналып үлгерді. 

Біздің  жоғары оқу орнымызда мамандар даярлаудың 
сапасын арттыруда мұғалім тұлғасының өздігінен 
дамуына, оның шығармашылық қабілетінің артуына 
мүмкіндік жасауды жəне оқу тəрбие үдерісін жетілдіруді 
қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологияларды 
дұрыс игерту мақсатында осы жылы биология 
ғылымдарының кандидаты, доцент Бимагамбетова 

Гульнара Адилгиреевнаның жетекшілік етуімен «Оқу 
мен оқытудағы жаңа тəсілдер», «Биологияны оқытудағы 
инновациялық технологиялар» курсын қашықтан оқып 
бастадық. Бұл  курстар басқа курстардан өзгеше 
десек артық айтқандығымыз емес. Себебі, болашақ 
педагог ретінде көптеген жаңа əдіс-тəсілдердің түрімен 
танысып қана қоймай, оларды практикада қалай 
қолдану керектігін үйреніп жатырмыз. Ұстазымыз 
Бимагамбетова Гульнара Адилгиреевнаның əр дəрісін 
қызығушылықпен тыңдап, практикалық сабақ сайын 

ZOOM мобильді қосымшасының «ашық алаңында» үнемі 
талқылаймыз. Сабақтың өту барысы бізге қатты ұнайды. 
Практикалық сабақты  барлық студент асыға күтіп, 
белсенді қатысады. Біз оны ұстазымыздың шеберлігі 
жəне ұйымдастырушылық қабілетінің жоғары болуының 
арқасында деп білеміз. Себебі, əр практикалық 

сабақ сайын біз сыни тұрғыдан ойлауға баулитын 
көптеген тапсырмаларды орындап, шағармашылықты 
арттыратын жұмыстар жасаймыз. Соның бір ғана дəлелі 
«Оқу үшін бағалау жəне оқытуды бағалау. Бағалау 
түрлері» тақырыбын менгеру барысында ұстазымыз əр 
студентке өзінің  елді мекенінде жоқ ғимараттарды түрлі-
түсті қағаздардан құрастырып жасау жөнінде тапсырма 
берген болатын. Тапсырманы орындау барысында 
басшылыққа алынатын бірнеше критерийлер қойылды: 
ғимараттың барынша биік болуы, оның беріктігі, қазақи 

нақышта салынуы т.б. Əрі тапсырманың орындалуына 
уақыт шектеулі екені ескертілді. Тапсырманы орындау 
барысында өзіміздің шығармашылық қабілетімізді 
байқай отырып жасалған жұмыстарға бағамызды 
бердік. Бағалауды ұғындыру мақсатында ұстазымыздың 
тарапынан басқа да тапсырмалар беріліп, бағалау  
тақырыбын менгере алдық.

Əр  сабағымыз  осындай  көптеген  қызықты 
тапсырмаларға толы.  Мысалы, оқиға желісін жалғастыру, 
өз ойын айту, өлең жолын аяқтау жəне тағы басқа. Біз 
сабақ сайын өзімізді жан-жақты дамытамыз десек қате-
леспейміз.  Əр  студент сабақта уақытты тиімді пайдала-
нуды, байқампаз болуды, сыни тұрғыдан ойлауды, топта 
бірігіп жұмыс жасауды, бір-біріне көмектесуді, өзгенің 
пікірін құрметтеуді үйрену үстінде. Осы қасиеттерді 
бойымызға сіңіруде аянбай еңбек етіп, көп уақытын бізге 
арнап отырған оқытушымызға алғысымыз шексіз.

«Оқу мен оқытудағы жаңа тəсілдер», «Биологияны 
оқытудағы инновациялық технологиялар» курстарын 
меңгеру барысында əдістемелік қоржынымыз жаңа əдіс-
тəсілдермен толықты жəне өз мамандығымызға деген 
қызығушылығымыз одан əрі арта түсті. 

Бұл əдістемелік шыңдалу жолымыз келесі оқу 
семестрінде өтетін педагогикалық сараманымызға оң 
əсерін тигізетініне еш күмəніміз жоқ.  

Т.БАЗАРБАЙ, А.ХАЙРУШЕВА Е.РАХИМОВ,
Жаратылыстану-география факультеті  

Б-41 тобының студенттері.

Студенттік шақ – қайталанбас ғажап сәтСтуденттік шақ – қайталанбас ғажап сәт
Студенттік шақ - адам өміріндегі қызығы 

мен қиындығы қатар жүретін, ең аяулы, ең биік 
мақсаттар мен асу армандарға толы кезең. Биылғы 
жас түлек, қиялдарын қанаттарына байлап, арман 
мен аманат арқалап келген жас ұландар осы сəттен 
бастап өмір кітабының «студенттік кезең» атты ақ 
парақтарын безендіретін болады.

23 қазан күні жыл сайынғы дəстүр бойынша 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан универси-
тетінің оқуға жаңадан қосылған 1-курс студенттерін 
университет студенттерінің қатарына қабыл-
дау рəсімі өтті. Аталған шара облыстық ТДК-42 
арнасының тікелей эфирінде жалпы жұртшылыққа 
ұсынылды. 

Студенттік қатарға қабылдау рəсімінің шымылдығы 
алдымен заманауи əн-бимен ашылды.

Шара барысында мерекеге орай құттықтау сөз 
арнаған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университетінің ректоры, биология ғылымдарының 
кандидаты, қауымдастырылған профессор Нұрлан 
Хабиболлаұлы Серғалиев: 

- Құрметті студенттер! Сіздердің араларыңыздан 
болашақта ұлағатты ұстаз, ғұлама ғалым, талантты 

өнерпаз, спорт саңлағы, мемлекет жəне қоғам қайраткері 
шығып, қара шаңырақтың түлектер тарихында елеулі 
есімдер жазылады деген үлкен сенімдеміз. Сіз таңдаған 
Махамбет университеті – өңірдегі алғашқы білімнің 
қарашаңырағы жəне ғасырға жуық тарихы бар ұстаздар 
ұстаханасы.Сіздің таңдау бұл – болашаққа зор табысқа 
жетудің негізгі кілті. Махамбет университетіндегі əрбір 
ұстаз сіздерге білім беріп, білікті маман, ұлтжанды 
азамат, талантты тұлға болуға бар күш-жігерін жұмсап 
аянбай қызмет етеміз. Сол жолдағы мақсаттарыңыз 
айқын, мұраттарыңыз биік болсын! Білім əлемінде 
сапарларыңыз сəтті болсын!,- деп білім ордасына 
басқан қадамдарына ақ жол тіледі.

Дəстүр бойынша сахна төріне студенттік ректор 
мен əр факультеттің студенттік декандары, белсенді 
студенттері шақырылды. 1-курс студенттері салтанатты 
түрде студенттік ант қабылдап, оларға 4-курс студенттері 
Жандос Меңдешұлы мен Альбина Елеусинова «Білім 
кілті» мен «Студенттік билет» табыстады. Осы орайда, 
Халықаралық студенттер əнұраны шырқалып, арман 
қуып келген жастар салтанатты түрде университет 
студенттері қатарына қабылданды .

Мерекелік шара одан əрі жалғасып, сахна төрінде 
Махамбет университетінің түлектері, өнерпаздары, 

Халықаралық конкурстың лауреаттары ,университет 
жанынан құрылған би ансамбльдері өз өнерлерін паш 
етіп, əуезді əн, əсем бимен көркемделген концерттік 
бағдарламаға ұласты.

 Тікелей эфирде өткен осынау шара өз мəресіне жетіп, 
рəсім соңында «БатыcStar» тобының орындауындағы 
Қ .Қисметовтің əні мен сөзіне жазылған «Менің 
университетім» əні шырқалып, студенттерге асқан 
рух,жалынды жігер сыйлады.

Шұғыла ЕҢСЕП,
Филология факультетінің 2-курс студенті

БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ
Ə р б і р   ж е к е 

тұлғаның өз ойында 
қ а л ы п т а с т ы р ғ а н 
арманы мен мақсаты 
болады. Дəл сол секілді 
мен  де  М .Өтемісов 
атындағы БҚУ-не түсу 
арқылы өз арманыма 
ж е т у  ж о л ы н д а ғ ы 
алғашқы қадамымды 
жасадым. Мен Тарих, 
экономика жəне құқық 
факультеті құқықтану 
мамандығының 1-курс 
студент ім ін .  Қаз ірг і 
студент ретінде басты міндетім – университетіміздің 
үздік мамандарынан білім алып, болашақта өз 
мамандығымның білгірі атану. 

Əлемдегі эпидемиялогиялық жағдайға байланысты 
алғашқы студенттік кездеріміз қашықтан оқу жүйесінде 
өтуде. Алайда, оған қарамастан ұстаздарымыз 
университет əкімшілігі мен студент арасындағы 
байланысты жоғалтпай, сапалы білім беруін 
жалғастыруда. Алғашқы оқу жылымыз онлайн 
өтіп жатқанымен, университетіміздің жоғары курс 
студенттері əртүрлі бағыттағы шаралар ұйымдастырып, 
университет атмосферасын сезінуге барынша 
атсалысуда. Осыған орай  университет ұжымы мен 
студенттеріне 1-курс атынан алғысымызды білдіреміз!

Өзім қатарлас 1-курс студенттеріне əрдайым білім 
биігінен  көрініп, жаңа оқу жылын мағыналы да, қы-
зықты өткізуге тілектестік білдіремін. Болашаққа басқан 
алғашқы қадамдарыңызбен құттықтаймын!

Дана НҰҒМАНОВА,
ЮР-13 тобының студенті
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 Перспективы 
профессии

В рамках дисциплин «Методика преподавания 
истории» и «Теория и технология обновленного 
образования» старшим  преподавателем 
кафедры  истории  Республики  Казахстан 
Жалекеновой Гулбарам Тлеккабыловны была 
организована онлайн-встреча с тренером ЦПМ 
(Центр педагогического мастерства) города 
Уральск, Сапашевой Эльмирой Ибрагимовной. 
В мероприятии приняли участие студенты 3 и 
4 курсов специальности «История» факультета 
Истории, экономики и права. 

Данная встреча помогла нам увидеть реальную 
картину  преобразований  в  школе.  Эльмира 
Ибрагимовна рассказала нам о роли учителя как 
лидера в школе, поделилась своим педагогическим 
опытом. Мы получили объемную и полезную 
информацию об особенностях обновленного 
образования, о специфике работы с детьми. Она 
ознакомила нас с основными документами учителя, 
это нормативно-правовые документы, учебная 
программа, типовой учебный план и инструктивно-
методическое письмо, а также на примере одной 
темы научила составлять планы к занятиям. Были 
отработаны инновационные приемы, такие как: метод 
проектов, метод кейсов, деловая игра, мозговой 
штурм и др. 

Следует отметить вовлеченность и активность 
наших студентов, которые задавали практические 
вопросы  по  будущей  профес сиональной 
деятельности. Состоялся конструктивный диалог 
по проблемам формирования исследовательских 
навыков учителей и учащихся в рамках обновленного 
содержания образования. 

От имени всех студентов выражаем свою 
благодарность старшему преподавателю, магистру 
Жалекеновой Г.Т. за организацию встречи и  
возможность пополнить свой багаж новыми знаниями.

Гүлдана Нұржанқызы,
студентка 4 курса образовательной программы 

«История» 

Педагогика факультетi – 
жарқын болашақ кепiлi 

30 қыркүйек күні Педагогика факультетінің 
ұйымдастыруымен 1-курс студенттеріне универ-
ситеттің білім беру жүйесін, ішкі тəртібін, қашықтан 
оқытудың білім беру ерекшеліктерін таныстыру, 
студенттердің белсенділігін арттыру мақсатында 
онлайн-кездесу өткізілді. 

Шара барысында педагогика факультеті тəрбие 
ісі жөніндегі деканның орынбасары Тапаева Жанерке 
Таулбаевна, «Ақиқат» пік ірсайыс орталығының 
төрағасы Сүлейменов Мерген Қуанышұлы, «Жас 
экономист» ЖҚБ төрағасы Дүйсенбаев Төрехан 
Ерсайынұлы, Жастар ісі жөніндегі комитеттің жетекшісі 
Қонысбаев Абылай Онғарұлы жəне студенттік ректор 
Мендешұлы Жандос студенттерге ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізіп, университеттің қоғамдық өміріне 
белсенді араласуға шақырды.

Онлайн-кураторский час ко дню языков, 
посвященный 175-летию Абая
В целях ознакомления студентов с творчеством великого поэта Абая Кунанбаева, его жизненным путем 

и формированием в студентах творческих идей, трудолюбия, честности, свободного выражения своих 
мыслей, а также развития поисковой, исследовательской деятельности и приви тия интереса к чтению 23 
октября на 2 курсе организовано торжественное мероприятие к юбилею поэта. 

Абай  Кунанбаев  - великий  поэт  казахского 
народа, философ-гуманист, композитор, ювелирный 
мастер  художественного  слова .  Мероприятие 
проводилось онлайн на платформе ZOOM и началось 
с приветственных слов ведущих. Студенты Татьяна, 
Дильназ, Алина прочитали стихи Абая на русском языке.

Абай – один из величайших гуманистов прошлого. 
Воздействовать на умы и чувства людей, обновлять 
общество средством поэтического слова, глубокое 
уважение к достоинству человека – вот что характерно 
для Абая-гуманиста. 

Студенты Айдана и Анна прочли стихи Абая на 
казахском языке. Был презентован фильм, показан 
видеоролик о жизни и творчестве поэта. Ведущими 

был проведен блиц-опрос о жизни Абая. Безусловно, 
произведения  Абая  воспитывают  в  молодом 
поколении чувства патриотизма, доброжелательности, 
преданности, гуманности, негативного отношения к 
плохим привычкам.

В завершении поэтического часа студенты спели 
гимн Республики Казахстан, и мероприятие закончилось 
поздравительными словами старшего куратора 
кафедры дошкольного и начального образования 
Набиевой Ж.Ж. и куратора групп ПИМНО - 22, ПИМНО/у 
– 24 Панищевой О.А.

О.А.ПАНИЩЕВА,
Куратор групп ПИМНО - 22, ПИМНО/у - 24

 Ìàìàíäûқ òàңäàóûì – Ìàìàíäûқ òàңäàóûì – 
æүðåê қàëàóûìæүðåê қàëàóûì

27 қазан күні экономика жəне менеджмент 
кафедрасының аға оқытушылары З.Ю.Янтурсина, 
А.Б.Егзалиева тəрбие жұмысының жоспарына 
сəйкес дəстүрге айналған «Мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару» мамандығы студенттерінің 
танысу кешін ұйымдастырды. Шара жетінші мəрте 
өз жалғасын тауып, «Мамандық таңдауым – жүрек 
қалауым» атты тақырыппен қашықтан өткізілді. 
Танысу кешінің мақсаты – МжЖБ мамандығы 
бойынша университет табалдырығын аттаған 
1-курс студенттерін жоғары курс студенттерімен 
таныстыру жəне осы мамандық бойынша бітіруші 
түлектерге сəттілік тілеп, естелік қалдыру.

Кеш барысында топ старосталары слайд арқылы 
өлең шумақтарымен əрбір студентке сипаттама 
беріп, таныстырып өтті. Танысу кеші еркін форматта 
өтті .  Жоғары  курс  студенттері  университет 
қабырғасында өткен қызықты сəттерімен бөлісті. 
МжЖБ мамандығының 3-курс студенті, Президенттік 
шəкіртақы иегері  Смағұл Мағжан 1-курс студенттеріне 
степендиант атанудың жолдарын айтып, кеңес берді. 
Мамандық туралы ақпарат беріп, 1-курс студенттерімен 
кері байланыс жасады. 

Кеш соңында 4-курс студенттері университетті 
қимай жүргендіктерін, студенттік жылдардың тез өте 
шыққаны туралы айтып, кураторларына, кафедра 
оқытушыларына алғыстарын жаудырды. 

 Теолог маманмен кездесу
Жуырда М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан 
университеті педагогика 

факультетінің 1-курс 
студенттері арасында 

діни экстремизм 
жəне терроризмнің 

алдын алу, Қазақстан 
халқының дəстүрлі 

мəдени құндылықтарына 
сай келетін сананы 
қалыптастыру, дін 

саласындағы мемлекеттік 
саясатты түсіндіру 

бағытында онлайн түрде 
ақпараттық – түсіндіру 

жұмысы жүргізілді. 

Кездесу барысында Орал қаласының ақпараттық-
талдау жəне жастармен жұмыс жөніндегі орталықтың 
теолог маманы Оразбек Жамбылұлы Амреев жалпы 
бүгінгі əлемде, қоғамда болып жатқан террорлық 
əрекеттер мен дінаралық қақтығыстар туралы, 
сондай-ақ қазіргі уақыттағы дəстүрлі емес діни 
ағымдардан қалай сақтану, олардың қоғамға келтірер 

Жоғары оқу орындары мен орта арнаулы оқу орындарының 1-курс студенттері арасында діни 
экстримизм терроризмнің алдын алуға бағытталған ақпараттық түсіндіру жұмыстарының жасаған 
жоспары бойынша 15 қазан күні физика-математика факультетінің 1-курс студенттерімен теологтың 
кездесуі өтті. 

 СҰРАҚТАРЫНА ЖАУАП АЛДЫ
Кездесуге дін мəселелерін зерттеу орталығының теолог маманы Н.Убаев қатысып, студенттерге жалпы 

əлемде болып жатқан террорлық əрекеттер туралы, сонымен қатар дəстүрлі емес діни ағымдардан қалай сақтану 
керектігін, олардың қоғамға тигізер зияны туралы сөз қозғады. Студенттерге көзі ашық, сауатты маман бола 
білудің, жаман іс-əрекеттерден сақтанудың, рухани құндылықтарды сақтай білудің маңыздылығын түсіндірді. 
Шара сонында студенттер өздерін қызықтырған сұрақтарға жауабын алып, пікірлерімен бөлісті. 

зияны туралы мəселелерге тоқталып, қоғамда 
болып жатқан террорлық түрлі оқиғалар туралы 
жастарға дұрыс бағыт-бағдар беріп, оларды жаман 
іс-əрекеттерден сақтануға, азаматтық сана – сезімді 
қалыптастыруға, рухани құндылықты дəріптеуге 
шақырды. Кездесу соңы сұрақ-жауаппен алмасып, 
студенттер өз пікірлерін білдірді. 
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Ұлылыққа тағызым
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Адам мақсатына өзін -өзі жетілдіру арқылы 
жетеді. 

ƏбуНасыр əл-Фараби
Философ-ғалым, əлем мойындаған тұлға

*** 
Естілердің сөзін ескеріп жүрген адамның өзі де 

есті болады.
Абай

Ұлт руханиятының толағай тұлғасы, 
ұлы ақын, əлемдік деңгейдегі ойшыл

*** 
Қазір қайсысымызға да ақша да, басқа да қат 

болғанымен, ең басты қат нəрсе – ақыл. Жанашыр 
достың ақылы. Көргені көп кемелдің, жеткені көп 
беделдің немесе солардың тереңіне бойлай білген 
зерде мен зейіннің айтатындары.

Əбіш Кекілбайұлы
Классик жазушы

***
Данышпан ғұламалардың озық ойларымен танысу 

– таңғажайып ой жаттығуы іспетті. Ақылды 
құнарландырып, ойды сындарлы етеді. Жасқа да, 
жасамысқа да қажетсіз болуы мүмкін емес.

И.Гердер
ағартушы философ, мəдениет теоретигі

 

І. Абай – рухани ұстаз 

1.1. Ішсем, жесем, ұйықтасам – тəн құмары,
Білсем, көрсем, үйренсем – жан құмары.

1.1.1. Өмірдің алды – үміт, арты – өкініш.
1.1.2. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ.
1.1.3. Кейбіреулер сөзді жүрегімен тыңдамайды, 

құлағымен қармайды.
1.1.4. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, 

құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек,  айлалы 
болмақ, алданбастық – бұл нəрселердің де өз өлшемі 
бар.

1.2. Қолдан келмес іске ұмтыл, азат басың 
болсын құл!

1.2.1. Тегінде адам баласы адам баласынан 
ақыл, ғылым, ар, мінез деген нəрселермен озады. 

Абай – тўтас ќазаќ      
     аќыл-ойыныѕ барометрі

Одан басқа нəрсемен оздым ғой демектің бəрі де 
– ақымақшылық.

1.2.2. Мақсат – алыс, өмір – шақ. 
1.2.3. Ой кеселдері: уайымсыздық, салғырттық, 

ойыншы-күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарға 
берілу. 

1.2.4. Естіген нəрсені ұмытпастыққа төрт түрлі 
себеп бар: бірінші - көкірегі байлаулы беріктік,  
екінші - ғибратлану, тұшынып, ынтамен ұғу, 
үшінші - бірнеше қайтара ойланып, көңілге 
бекіту, төртінші - ой кеселді нəрселерден қашық 
болу керек.

II. Абай мұрасы – рухани қазына 

2.1. Үміт үзу – қайратсыздық
2.1.1. Күллі адам баласын қор қылатын үш нəрсе 

бар, олар – надандық, еріншектік, залымдық.
2.1.2. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпа-

ны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік 
– бəрі содан шығады.

2.1.3. Адам баласының ең жаманы – талапсыз.
2.1.4. Тəуекелсіз, талапсыз мал табылмас.

2.2.Иман – парыз
2 . 2 .1.  Иман  сақтауға  – 

қорықпас  жүрек ,  айнымас 
көңіл, босамас буын керек.

2.2.2. Құдайшылық – жүректе. 
Қалпыңды таза сақта.

2.2.3. Əуелі құдайға сыйынып, 
екінші өз қайратыңа сүйеніп 
еңбек қылсаң, қара жер де құр 
тастамайды.

2.2.4. Сұрауын табамын, 
қалауын табамын деп жүріп 
қорлықпен өмір өткізгенше – 
малды не жерден сұрау керек, 
не маңдай терден сұрау керек.

ІІІ. Абай мектебі – тұлға-
ның рухани жетілу жолы

3.1. Ақыл – жан қуаты
3.1.1. Адамға ақыл керек, іс 

керек, мінез керек. 
3.1.2. Арлану – ақылдының ісі.
3.1.3. Адам ақылсыздығынан 

азбайды ,  ақылдының  сөз ін 
аларлық жүректе жігер, қайрат, 
байлаулылық жоқтығынан 
азады.

3.1.4. Ақыл – жүректің суаты.

3.2. Білімдіден шыққан сөз – 
талаптыға болсын кез,

Нұрын , сырын көруге – 
көкірегінде болсын көз. 

3.2.1. Надан ел – қуанбас 
нəрсеге  қ уанады ,  ұялмас 
нəрседен ұялады.

3 . 2 . 2 .  Ғы л ы м  та п п а й 
ма қта н б а ,  о ры н  тап п а й 
баптанба.

3.2.3. Əсемпаз болма əрнеге, 
өнерпаз болсаң, арқалан. 

Сен де бір кірпіш дүниеге, 
кетігін тап та, бар қалан.

3.2.4. Сенбе жұртқа тұрса да 
қанша мақтап,

Əуре етеді ішіне қулық сақтап.
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап.

Түйін

Абай – рухани бай тұлғаның моделін ұсынушы.
Абайдың рухани мұрасы – тұлғаны түзетудің, 

тұлғаны түлетудің катализаторы. 
Абай мұрасы – қазақ халқының күнделікті өмірінің 

кодексі.
Абай сынды ой алыбының рухани дүниесі – адам 

өмірінің тірегі, еліміздің алдағы стратегиялық бола-
шағын анықтау құралы.

P.S. Абай – тұтас қазақ ақыл-ойының барометрі 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаев «Абай жəне ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
атты мақаласында халқымыздың біртуар ұлы перзенті 
Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жылдық мерейтойын 
лайықты атап өтудің той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін аса 
қажеттілігін баса айтқан-ды. Мемлекет басшысы Абайға 
құрметті бүгінгі жаңа ұрпақты тəрбиелеудің тиімді тəсілі 
тұрғысында таниды. Бұл ретте Ел Президенті: «Ұлттық 
сананы сақтау жəне оны заман талабына бейімдеу 
– мемлекеттік маңызы бар мəселе. Өйткені сананы 
жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен 
дамуына жол ашамыз. Осы орайда Абай мұрасының 
тигізер пайдасы зор. Абайдың ой-тұжырымдары 
– баршамызға қашан да рухани азық. Ұлтымызды 
жаңғырту ісінде оның еңбектерін басшылыққа алып, 
ұтымды пайдалану жайын ой елегінен өткізген 
жөн»,-деп пайымдайды. Одан əрі ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы: «Абайды терең тануға баса мəн 
бергеніміз жөн. Абайды тану – адамның өзін-өзі тануы. 
Адамның өзін-өзі тануы жəне үнемі дамып отыруы, 
ғылымға, білімге басымдық беруі –кемелдіктің көрінісі. 
Интеллектуалды ұлт дегеніміз де осы. Осыған орай 
Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына 
айналуы қажет... Абай туындыларының мазмұны 
жалпыадамзаттық құндылықтарға толы. Оның 
қара сөздері – əлем халықтарының ортақ қазынасы. 
Бұл - классикалық үлгідегі өнегелі ойлар шоғыры. 
Нақыл сөз, ғибратты сөз, ғақлия сөздер деп əрқилы 
аталғанымен, бұл – ерекше жанр. Абай қара сөздерінің 
басты миссиясы - ойлану, өзгеге ой салу, мақсатты 
ұстанымға айналдыру. Демек, ұлы ойшылдың қара 
сөздері - аса құнды еңбек,-деп түйіндейді. Қысқасы, 
Ұлт Президентінің тұжырымдарына сүйене айтсақ, 
Абай − елдік мұраттың айнымас темірқазығы. Абай - 
ұлтымыздың мəдени капиталы. Абай – жаңа Қазақстан 
бренді. Ақынның мұрасы – күллі адамзат баласының 
рухани азығы.
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Жұбантану парағы

«Рухани жаңғыру» институтының студенттерге арналған беті, №9(20), қазан, 2020 жыл

Уикипедия ашық энциклопедиясы мəліметтеріне 
сүйене айтар болсақ , медаль (француз тілінде 
medaille, итальянша medagllia, латынша metallum-ме-
талл) - қайсыбір ел тарихындағы  орнықты орны бар  
оқиғалардың, көрнекті қайраткерлердің мерейтойлық 
мерзіміне сəйкесті  не жердің құрметіне орайлас  
екі жақты (кейде бір жақты) бейнеленген ерекше 
белгі (металл белгі). Əдетте медальдің алдыңғы 
беті, артқы беті жəне қыр жағы болады. Сондай-ақ 
медаль дөңгелек, тік бұрышты, кейде көпбұрышты, 
сопақша немесе басқа пішінде шығарылады. Алғашқы 
медальдар Ежелгі Римде мəлім болған. Алыс жо-
рықтардан оралған жауынгерлерді ерекше белгімен 
марапаттау дəстүрі болған. Аталған белгіні олар 
кеудесіне немесе киімінің бұрышына таққан. Жезден 
немесе күмістен жасалған арнайы белдіктерді фалера  
атаған. Десек те, медаль соғу өнері  XIV-XV ғасырларда 
Италияда, Византияда кеңінен тарала бастаған. Ал 
Ресейде XVIII ғасырдан бастап империяның жорықта-
рына, соғыстарына жəне басқа да айтулы оқиғаларға 
арналған (Мəселен, «Полтава жеңісі үшін» (1709), 
«Романовтар əулетінің патшалық құрғанының 300 
жылдығы құрметіне» (1914), т.б.) түрлі медальдар 
шығарылып тұрған. КСРО кезінде 1939 жылы Кеңес 
Одағы Батырының атағының айырым белгісі ретінде 
«Алтын жұлдыз» медалі (1940), Социалистік Еңбек 
Ерінің атағының айырым белгісі ретінде «Орақ пен 
балға» алтын медалі тағайындалған. Сондай-ақ 
жауынгерлік ерлігі үшін («Ерлігі үшін», 1939), Ұлы 
Отан соғысы кезеңінде қорғаныста көрсеткен ерлігі 
үшін («Мəскеуді қорғағаны үшін», 1944), қалалар мен 
аумақтарды азат еткені үшін («Берлинді алғаны үшін», 
1945; «Белградты азат еткені үшін», 1945), еңбектегі 
үздік жетістіктері үшін («Тың жерлерді игергені 
үшін», 1956; «Еңбек ардагері», 1974), Кеңес халқының 
тарихындағы аса маңызды оқиғаларды  мерекелеу  

күндеріне арналған («Ленинградтың 250 жылдығы 
құрметіне», 1957), көп балалы аналарға арналған 1-ші 
жəне 2-ші дəрежелі «Ана медалі» (1944),  т.б. көптеген 
медальдар шығарылған.

Қазақстанда  «Қазақстан  Республикасының 
мемлекеттік наградалары туралы» ҚР Президентінің 
заңдық күші бар Жарлығына (23.01.1996) сəйкес 
азаматтар  еңбектегі үздік жетістіктері мен жауынгерлік 
ерлігі үшін марапатталатын медальдары белгіленді 
(«Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерен ең-
бегі үшін», «Шапағат»). Сондай-ақ, ғылым, мəдениет, 
экономика саласындағы жетістіктері үшін, мəселен, 
Нобель сыйлығының лауреаттарына, халықаралық  
кон к урс тардың  жең імпаз дарына ,медальдар 
тапсырылатыны мəлім. 

Осы əлемдік, елдік дəстүрлердің жалғасы іспетті 
қоғам қайраткері, Қазақстанның Халық жазушысы, 
КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, ақын Жұбан 
Молдағалиевтың 100 жылдығына, Қазақстанның 
Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
ақын Қадыр Мырза Əлінің 85 жылдығына арналған 
жаңа ұрпаққа ұлттық құндылықтар негізінде рухани 
тəрбие беру бағытындағы əзірленген игі шаралардың 
жоғары деңгейде өткендігі Ақжайық атырабы үшін 
зор абырой болды. Осы жылғы қазан айының 2-сі 
күні Батыс Қазақстан облысы əкімдігінің қолдауымен 
Батыс Қазақстан облысы Мəдениет басқармасының 
ұйымдастыруымен ел тарихында өшпес із қалдырған 
тұғырлы тұлғаларымыздың өнерге толы өнегелі өмір 
жолын насихаттау бағытында нəтижелі іс атқарып, 
еліміздің рухани тұрғыда дамуына қомақты үлес қосқан 
азаматтарымызды марапаттау шарасы өткізілді. Бұл 
ретте ортақ іске үлес қосқан азаматтарымыз Батыс 
Қазақстан облысының əкімдігі арнайы əзірлеген 
«Жұбан Молдағалиев» медалімен марапатталды. 
Бұл саптағы азаматтардың əрқайсысы жөнінде 
молынан марқая айтуға əбден болар еді. Солардың 
бір тобы – «Жұбан» энциклопедиясын басылымға 
əзірлеушілер. Осы сапта тер төге еңбек еткендер қа-
тарынан ардагер ағалар Ақбай Жайсаң Досболатұлын 
(идея авторы), Хаймулдин Ғазиз Усағалиұлын, БҚО 
Мəдениет басқармасы басшысы Дүйсентегі Сайран 
Темірғалиұлын, ардагер журналист Əліпқали Тихон 
ағаны, ардагер ұстаз Үзілдік Елубайқызын, Жұбан 
Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облысының 
əмбебап ғылыми кітапханасының директоры  Оразаева 
Шолпан Қуанышқалиқызын, кітапхана директоры-
ның орынбасарлары Сағынова Нұрлыгүл Аяпқызын, 
Жиеналиева Ұрқия Кенжебайқызын, кітапхананың 
бөлім жетекшісі Татенова Майра Тұрланқызын, кітапха-
на  əдіскерлері Арыстанова Құралай Темірболатқызын, 
Қазбенова  Саягүл  Тыныштыққызын ,  Қаденова 
Самал Қайырғалиқызын, Есенғалиева Нұрсұлу 
Қуанғалиқызын  айтар  едік .  Дау  жоқ ,  «Жұбан» 
энциклопедиясын даярлаудағы көзге онша көрінбейтін 
сан тарау қыруар жұмыстардың дұрыс та нəтижелі 
бағытта жүйелі өрілуіне осы Жобаның жетекшісі 
əрі Бас редакторы Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университетінің «Рухани жаңғыру» 
институтының директоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстан Педагогикалық 
ғылымдары академиясының академигі, «Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым саласына қосқан 
ерен еңбегі үшін»  медалінің иегері Қыдыршаев Абат 
Сатыбайұлының төккен терін айрықша баса айтамыз.

Егер энциклопедияны белгілі бір білім, ілім өрісін 
молынан қамтыр анықтамалық бағыттағы сан алуан 

мəлімет-деректер  жинақтала  өріле  ұсынылған 
ғылыми басылым десек , осы саптан табылған 
«Жұбан Молдағалиев» энциклопедиясы  Батыс 
Қазақстан облысының орталығы Орал қаласындағы 
«Полиграфсервис» баспасынан алғашқы рет басылым 
көрді. Көлемі- 608 бет. Бұған қоса 16 бет түрлі түсті 
фотосурет қоса берілген. Таралымы – 450 дана. 
Энциклопедия көрнекті қоғам қайраткері, қазақ 
əдебиетінің талантты өкілі, ірі эпик, рухты ақын, ҚР 
Абай атындағы Мемлекеттік сыйлықтың иегері, КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 
Халық жазушысы, публицист  Жұбан Молдағалиевқа 
арналған. Энциклопедияға ақынның шығармашылығы, 
өмірбаян деректері, қайраткерлік қызметі, əдеби жəне 
публицистикалық мұралары жөнінде материалдар 
енгізілген. Сондай-ақ ақын туралы жазылған еңбектер 
мен олардың авторлары жөнінде де мəліметтер 
ұсынылған. Тұңғыш рет жарық көріп отырған тұлғалық 
энциклопедия ұлт тарихындағы көрнекті қарымды 
қаламгер, айтулы ақынның өмірі мен қызметі жəне 

шығармашылығымен танысқысы келетін барша 
оқырман қауымға арналған. 

«Жұбан Молдағалиев» энциклопедиясы «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында Батыс Қазақстан 
облысының  əкімі Есқалиев Ғали Нəжімеденұлының 
тікелей  қолдауымен жарық көрді.  Облыс əк імі 
эциклопедияға арнап жазған  «Ақ Жайықтың  ардағы» 
атты алғы сөзінде: «Ақ Жайықтың киелі топырағында 
дүние есігін ашып, қыран құстай қияға самғап, алты 
Алаштың Жұбанына айналған ақын, Қазақстанның 
Халық жазушысы  Жұбан  Молдағалиевтың 100 
жылдығы  қарсаңында   жарық  көрген  т ұң ғыш  
энциклопедия  өз оқырмандарына жол тартты. Бұл 
- біздің батыс қазақстандықтар үшін зор мақта-
ныш. Қолға тиген басылымда Жұбан ақынның ерлік 
пен азаматтыққа, өршіл рухқа, перзенттік парызға, 
туған халқына шексіз сүйіспеншілікке толы өмір 
жолы мен əдеби мұрасы жинақталып, тұлға туралы 
жазылған замандастарының, əдебиет зерттеушілерінің 
еңбектері туралы деректер топтастырылады... Жұбан 
ақынды асқақтату арқылы ұлтымыздың рухын көтеріп, 
мəртебесін биіктете түсеміз.  Жұбан жырлары жас 
ұрпақтың ар-намысын асқақтатып, ұлт ұлы болудың, 
халыққа қалтқысыз қызмет етудің үлгісін көрсетеді. 
Бұл энциклопедия - елдігіміздің , ақынға шексіз 
құрметіміздің белгісі. Осы құнды еңбекті баспаға 
дайындаған редакция алқасына зор алғысымызды 
білдіремін»,- деп жоғары бағалады. 

     «Жұбан» энциклопедиясының  Бас редакторы Абат 
Сатыбайұлымен дидарласып сөзге тартқанымызда: 
Энциклопедия - белгілі бір салаға қатысты жинақы 
ойдың туындысы. Осы жылғы наурыз айынан бастап 
елдегі пандемия тажалымен жағаласа жүріп, санитар-
лық - эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай 
отырып, аса жауапкершілікпен бір кісідей жұмыла іске 
кірістік. Мақсат - сенімнен шығу, ұятқа қалдырмау. 
Бастапқы  жоспарымызда  жұбантануға қатысты  300-
ден аса тұлғалар мəліметін ұсынуды, 500-ден аса  
елдімекен атаулары мен ақын шығармашылығына 
қатысты зерттеу еңбектер мен жинақтарды сара-
лауды, екі мыңнан аса зерделеу  мақалаларды талдау 
негізінде деректі мағлұматтарды енгізуді мақсат 
тұттық. Энциклопедияға түгелдей болмағанымен, со-
ның басым бөлігі енгізілді. Əлі де қыруар материалдар 
қолымызда. Энциклопедиялық туындыны даярлауда 
Махамбет университетінің ғалымдары мен Жұбан 
кітапханасының əдіскер мамандары жанқиярлық 
еңбек үлгісін таныта білді. Əрине, бұл секілді іргелі 
еңбекті баспаға даярлауда кемдеу тұстар болмайды 
деп айта алмаймын. Десек те, қазақтың рухани ұстазы 
Абай ғұлама айтпады ма: «Адамның адамшылығы істі 
бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен 
емес» деп. Қысқасы, елдігіміздің, Жұбан ақынға шексіз 
құрметіміздің белгісіндей «Жұбан» энциклопедиясын 
көпшілік оқырманға дер кезінде, дəл уақытында  ұсына 
білдік қой деп ойлаймыз»,- деді.

Терлеп көрмеген тер қадірін қайдан білс ін ! 
Осынау ел басына төнген қиын да күрделі тұста ар 
биігінде бола біліп, елдің, жердің туын жоғары ұстап, 
жанқиярлық еңбек үлгісін танытқан,  нəтижеде Жұбан 
сынды біртуар ұлт перзентіне бүгінгі жəне кейінгі 
ұрпаққа өнегелі өзіндік ескерткіш орнатқан («Жұбан» 
энциклопедиясы жаңа ұрпаққа арналған ескерткіш) 
азаматтардың тағылымды ісіне тəнтіміз. Айтарымыз, 
мың  алғыс! Қандайма қиын тұстарда да  мойымайтын 
маңдай, таңғалмайтын таңдайларыңыз  бүгінгі, кейінгі 
ұрпаққа үлгі болғай!

Индира СҰЛТАНИЯЗОВА,
М.Өтемісов атындағы  Батыс  Қазақстан  

университетінің қазақ филологиясы кафедрасының  
меңгерушісі, PhD, доцент
Айдарбек АҚБОЛАТОВ, 

М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың орыс филологиясы  
кафедрасы меңгерушісінің м.а., қауымдастырылған 

профессо р

«Жұбан» медалімен марапатталды
 Ел болу үшін, əр қазақта Жұбан мінезі болуы шарт.

Асанəлі ƏШІМОВ,
Қазақстанның Еңбек ері, Қазақстанның халық əртісі, 

театр жəне кино актері
(БҚО Орал қаласындағы Жұбан ескерткішінің ашылуында сөйлеген сөзінен)
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Жақында  «Текті сөздің төресі» 
атты облыстық Дəстүрлі əн байқауы 
өткен  болатын .  Осы  байқау ға 
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан университеті Мəдениет 
жəне өнер факультетінің 1-курс 
студенті Кенесары Булғанбаев 
қатысып,  жүлделі І орынды иемденді. 

Шын жүректен құттықтаймыз!

* * *
Қазақстанның Халық жазушысы 

КСРО жəне Қазақстан Мемлекеттік 
сый лықтарының лауреаты, қазақтың 
ақиқық ақыны Жұбан Молдағалиевтің 
туғанына 100 жыл толуына арналған 
«Мен -қазақпын» тақырыбында онлай н 
бей нежазба бай қауының 2-орын 
иегері атанған М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университеті орыс 
филологиясы факультетінің 4-курс 
студент і  Оразбай  Мирамгүлді 
құттықтай мыз! 

* * *
Жалынды жырдың иесі, жерлес 

а қын  Жұбан  Молда ғ а лиев т і ң 
100 жылдық  мерейтойына  орай 
ұйымдастырылған «Жұбан оқулары» 
онлайн байқауына қатысып, көркемсөз 
оқуда ерекше шеберлік танытқаны үшін 
ҚТƏ-11 тобының студенті Маратова 
Раушанды жəне ақынның əдеби 

мұрасын насихаттауға үлес қосқаны 
үшін КЯЛШ-15 тобының студенті 
Корчемкина Аннаны құттықтаймыз.

Же т е к ш і с і  -  Ес б е р г е н о в а 
Г у л ь н а р  И с а м а д и н о в н а .
Жетістіктеріңіз көп болсын!

 
 

Батыс Қазақстан

РЕДАКЦИЯҒА КЕЛІП ТҮСКЕН МАТЕРИАЛДАР ӨҢДЕЛЕДІ. ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДƏЛДІГІ ҮШІН АВТОР ЖАУАПТЫ. ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ ПІКІРЛЕРІ РЕДАКЦИЯ КӨЗҚАРАСЫН БІЛДІРМЕЙДІ.

 
 

  
 

 
 

  Азиза СУЙНШКАЛИЕВА 

  Аида ОРАЗОВА, Дария ДЖУМАГАЛИЕВА,
Нұрайлым ҚҰБАЕВА, Гүлбибі БАҚЫТБАЕВА, 
Анэля ЖОНЫСОВА, Шұғыла Еңсеп
СПОРТ-ТІЛШІ: НҰРЛЫБЕК НАУРЫЗБАЕВ

Мекен-жайымыз: 090006, Орал қ., Н.Назарбаев даңғылы, 162, тел.: 50-94-45. Біздің сайт: www. wksu.kz, e-mail: orken.gazeti@mail.ru 

 
Асель АБДУЛЛИНА

  
 

 
 «Көкше-Полиграфия» АҚ баспаханасында басылды.

Мекен жайы: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы,
Ауельбеков көшесі, 98. 
Тел.: 8-716-2-25-14-90
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 «IQ MAKHAMBET»
12 қазан күні Тарих, экономика жəне құқық факультетінің ҚР Президенті 

атындағы атаулы шəкіртақы иегерлері М.Смағұл, Б.Задагереева жəне 
А.Маратованың ұйымдастыруымен 1-курс студенттерінің арасында «IQ 
MAKHAMBET» интеллектуалдық сайысы өткізілді.

Сайысқа əртүрлі мамандықта білім 
алатын 5 студент қатысып, «Ұяшықтар», 
«Капитандар сайысы», «Ва-банк» деп 
аталатын үш кезең бойынша бақтарын 
сынады.

Ұйымдастырудағы басты мақсат 
— қатарға  жаңа  қосылған  1-к урс 
студенттерінің бос уақытын тиімді əрі 
қызықты өткізуге баулу, белсенділік 
танытуға ынталандыру.

Сайыста Қазақстан тарихы, уни-
верситет, логика мен спорт бағыттары 
туралы сұрақтар жан-жақты қамтылды.

Нəтижес і н де  Юр -13  тобының 
с т удент і  Нұғманова  Дана  айқын 
басымдықпен жеңіске жетіп, 1-орын-
ды  қ а н жы ғ а сын а  б а й л а ды .  А л 
Адилов Нұрпейіс 2-орынды(Ист-11), 
Мартасова Наргиз 3-орынды(Юр-13) 
иеленді. Интеллектуалдық сайысқа 
белсене қатысқаны үшін Джайылганова 
Айманға(Ист-11) алғыс жарияланды.

Мағжан СМАҒҰЛ,
ГМУ-31 тобының студенті

20 қазан күні Орал қаласының əкімі Абат Шыныбеков 
«Деркөл» мəдени-демалыс орталық саябағындағы «Жасыл Ел» 
еңбек жасақтарының жұмысының қорытындылау іс-шарасына 
қатысқан болатын.

 Әêіì êóáîãûí èåëåíäі
Шара барысында қала əкімі А.Шыныбеков «Жасыл ел» 

жастарымен бірге саябақтың жеміс бағына көшеттер отырғызып, 
биыл жөндеуден өткен шағын футбол алаңында оздырылған  
жарыс жеңімпаздарын марапаттады. Аталмыш жарыста М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенттері жүлделі І 
орын алып,  Орал қаласы əкімінің кубогын иеленді. Студенттерімізді 
шын жүректен құттықтаймыз!

 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
олимпиада жүлдегерлері
Қазан айының 16-шы жұлдызында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің ұйымдастыруымен 5В020300 – «Тарих» білім беру бағдарламасы 
бойынша онлайн форматта XXII республикалық пəндік олимпиада өтті. 

Білім бəсекесінде университетіміздің намысын 3-4 курс тарихшыларынан құралған 
«Ақжайық жастары» командасы қорғады. Команда капитаны - Хамза Серікболсын, 
мүшелері - Сағынова Əлия, Усманова Айдана, Жайлан Гүлғасыл. Жетекшісі -  т.ғ.к., 
доцент Байбулсинова Альфия Сабыргалиевна.  

Тартысты білім бəсекесінде жоғары интеллектуалдық жəне ғылыми шығармашылық 
потенциалын көрсетіп, үздіктер қатарынан көрінген «Ақжайық жастары» командасы 
жүлделі ІІІ орынға ие болды. Жүлдегерлерімізді құттықтай отырып, білім бəсекесінде 
əрдайым бəстеріңіз биік болсын деп тілек білдіреміз. 

Бәрекелді!
Музыкалық білім мамандығының 

4-курс студенті Бекжан Мырзаев 
онлайн түрде өткізілген «Осенние 
г р ё з ы »  а т т ы  х а л ы қ а р а л ы қ  
конкурстан  «Халықаралық аспаптар 
(домбыра)» номинациясы бойынша 
лауреат атанды. Жетекшісі – аға 
оқытушы Кенжегелиева Ақшолпан 
Жұбатқызы . Студентімізді жетісті-
г імен құттықтай отырып, шығар -
машылық табыс тілейміз!


