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ҚР  Білім  және  ғылым 
министрлігінің 
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8-бет

«Болашаќ» баєдарламасыныѕ баєытымен«Болашаќ» баєдарламасыныѕ баєытымен

Їздік оќытушысы – 2021
ҚР Білім жəне ғылым министрлі-

гінің ұйымдастыруымен өткізілген 
«Жоғары оқу орнының үздік оқы-
тушысы – 2021» байқауында 45 ЖОО-
ның 718 үміткерінің ішінен суырылып 
шығып, үздік 150жеңімпаздың тізіміне 
енген əріптестерімізді құттықтаймыз!

Кушеккалиев Алман Нысанбаевич- 
студенттердің сүйікті оқытушысы ғана 
емес, оқу ордамызды цифрландыру 
бағдарламасының  басы - қасында 
жүріп, IT бөлімді бірнеше жылдар бойы 
басқарып келе жатқан білікті маман. 

Кажимова Қарлығаш Рахимовна - үкілі үмітімізді 
ақтап, докторантура дипломын иеленіп келгенде 
қатты қуантып еді. Мəдениет жəне өнер факультетінің 
тізгінін ұстап, сан шəкірттің шырағын жағып жүрген 
ардақты ұстаздарымыздың бірегейі. 

Ғылым мен білімнің ескегін қатар есіп, оқу ор-
дамыздағы оқытушылардың оза шауып, жүлде 
алып жатқандары Махамбет ұрпақтары үшін үлкен 
қуаныш. Қадірлі Алман Нысанбайұлы жəне Қарлығаш 
Рахимқызы! Ел дамуы жолындағы сүбелі істеріңізге 
береке, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз!

Оценка «Атамекен»
По итогам рейтинга Министерства образования и науки РК и 

Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»  образовательные 
программы ЗКУ имени М.Утемисова вошли в ТОП-10: 

І место
6В01401 Начальная военная подготовка

ІІ место
6В01510 География 
6В01201 Дошкольное обучение и воспитание
6В01405 Изобразительное искусство и черчение

ІІІ место
6В01509 Биология (образование)
6В01601 История (образование)
6В11102 Культурно-досуговая работа
6В02302 Русская филология
6В02105 Хореография

ІVместо
6В01507 Химия (образование)
6В01301 Педагогика и методика начального обучения
6В01404 Музыкальное образование
6В02123 Дизайн моды

V место
6В01101 Педагогика и психология
6В01704 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
6В01801 Социальная педагогика и самопознание

6В01504 Физика (образование)
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ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
в методическом формировании выпускников
Круглый стол был открыт показом видеофильма о 

ЗКУ им. М. Утемисова. Затем выпускники продемон-
стрировали в видеофильме свою студенческую жизнь 
и деятельность в стенах университета.

Затем выпускники выступили по основной теме 
круглого стола и поделились своими мнениями. 
Сначала слово было предоставлено выпускникам 2016г.

Жиенгалиев Талғат Арманұлы. В своем выступлении 
он отметил, что в Уральске работает программистом-
электронщиком в компании ТМК – Казтрубпром и знание 
языка программирования, освоенного в университете, 
пригодилось ему. В настоящее время он работает в 
техническом направлении с программами Step7, LAD, 
STL, FBD.

Қуат Алтын Қуатқызы. Живет и работает в ЗКО, 
Акжаикский район, с. Аксуат, СОШ им.С. Ошанова, 
учитель информатики, педагог-модератор. В своем 
выступлении она остановилась на трудностях, с кото-
рыми ей пришлось столкнуться в начале своей трудовой 
деятельности в школе. Это: 1) обучение школьников 
по обновленной программе 2) преподавание робото-
техники 3) преподавание языка программирования 
Python, вместо изученного языка С++. Тем не менее, 
она отметила, что смогла самостоятельно преодолеть 
данные трудности и приобрести опыт, достичь высоких 
показателей и результатов в подготовке учеников.

Ғаділ Айжан Нұрболатқызы. Живет и работает 
в ЗКО, Жангалинский район, Жангалинская СОШ, 
учитель информатики и математики. Она отметила, 
что свою трудовую деятельность начала методистом 
в Жангалинском районном отделе образования, были 
свои трудности в такой ответственной работе. Смогла 
устроиться преподавателем математики в школу 
только после получения второго высшего образования, 
и отметила, что этот период - самый интересный и 
беззаботный для студентов, что трудные моменты 
начнутся именно в трудовой деятельности и пожелала 
им доброго пути.

Дуюсенгалиева Баянсұлу Серіккалиевна. Работает 
учителем информатики и является педагогом-моде-
ратором в ЗКО, район Байтерек, Макаровская СОШ. 
Она рассказала, что в своей трудовой деятельности 
столкнулась с трудностями в преподавании языка 
программирования Python и робототехники, также 
она отметила, что в этом году в первый класс введен 
предмет «Цифровая грамотность».

Айшуақова Бекзат Қаныбекқызы. ЗКО, Акжаикский 
район, Кенсуатская ОШ, учитель информатики. В своем 
выступлении она сказала, что преподает информатику 

в 1-9 классах, а также работает инженером-техником. 
Несмотрря на то, что в первые годы были некоторые 
трудности в привыкании к школе, общении с коллективом 
и учеником, в настоящее время она является одним из 
самых авторитетных преподавателей и специалистом, 
отвечающим за онлайн-мероприятия проводимые в 
школе: Күнделік.kz, НОБД и т.д. Она поблагодарила 
преподавателей кафедры за их труд, за все образование 
и воспитание, которое они дают выпускникам.

 Затем слово было предоставлено выпускникам 
2021 г.

Ибраймов Дарын. Работает в г. Уральск, заме-
стителем директора по информатизации Западно-
Казахстанской областной специализированной 
школы-лицея-интернат информационных технологий 
для одаренных детей, а также учителем информатики. 
Он отметил, что не сталкивался с трудностями в 
преподавании предмета, как заместитель директора 
по информатизации у него были некоторые трудности 
в работе с документами, но, решив возникающие 
проблемы, можно закалить себя. В настоящее время 
он преподает робототехнику, медиа, компьютерную 
графику, и знания, полученные в университете, вполне 
достаточны, чтобы стать специалистом и в гимназии и 
в лицее.

Ислямов Эльдар Жеңісұлы. Специалист по дизайну, 
издательскому делу и информационным технологи-
ям методического центра управления образования 
Атырауской области, учитель информатики в средней 
школе имени Ы. Алтынсарина города Атырау. В своем 
выступлении он отметил, что выпускник специальности 
«Информатика» может работать не только учителем 
информатики, но и дизайнером, разработчиком сайтов, 
инженером-программистом, мобилографом и т. д., в 
зависимости от своих предпочтений и интересов. Он 
дополнительно работает специалистом по дизайну в 
Жанаталапском Доме культуры г. Атырау. Занимаясь 
созданием видеофильмов, дизайном и иллюстрацией 
еще со школьной скамьи, продолжив их в студенческие 
годы, он сейчас работает специалистом. Тем самым он 
поблагодарил преподавателей, которые помогли ему 
стать профессионалом.

Зеріпбаева Диана. Учитель информатики школы-
лицея №27 г. Актобе. Она отметила, что из-за малого 
количества практики, связанной с дистанционным 
прохождением педагогической практики в период ка-
рантина, у нее возникли трудности в становлении себя 

ØәêіðòàқûØәêіðòàқû
Академик Шахмардан Есенов атындағы 

ғылыми  білім  беру  қоры  27 000 теңге -
ден тұратын 20 студентік шəкіртақы байқауын 
жариялайды.

Бағдарлама қатысушылары: қазақстандық 
университеттерде жаратылыстану- ғылыми, 
техникалық, медициналық жəне ІТ мамандықтары 
бойынша бакалавриаттың 2-3 курс жəне  магистратура 
мен интернатураның 1-курс студенттері, 18 жасқа 
толған Қазақстан азаматтары.

Гранттар саны: 20
Ш. Есенов атындағы шəкіртақы Байқауына 

қатысу үшін үміткер:
Қ о р д ы ң  y e s s e n o v f o u n d a t i o n .

org сайтында онлайн–өтінімді толтыруы жəне кел
есі құжаттарды ұсынуы қажет…

Міндетті құжаттар:
Жеке куəлік көшірмесі;
«Қазіргі əлемде кəсіпқой маман болу оңай ма? 

Бұған не кедергі келтіреді жəне не ықпал етеді?» 
атты тақырыпқа эссе/уəждемелік хат. (Microsoft Word 
форматында);

Транскрипт (орта балл 3,0 кем емес);
Бакалавриатты бітіргені туралы диплом 

(магистратура мен интернатура студенттері үшін).
Қосымша құжаттар:
Ғылыми  сертификаттар /дипломдар  – 2 

сертификаттан көп емес;
Əлеуметтік белсенділік/еріктілік қызметі үшін 

сертификаттар – 3 сертификаттан көп емес;
Жарияланымдар – 2 жарияланымнан көп емес.
Ғылыми жетекшісінің ұсынымы (бакалавриат/

магистратура бағдарламасының жетекшісі, кафедра 
меңгерушісі);

*Қормен сертификаттардың шектеулі саны 
қаралады. Ізденуші жетістіктерін барынша жақсы 
жағынан көрсететін сертификаттарын өз бетінше 
іріктеп алуы қажет.

Өтінімдер қордың yessenovfoundation.org 
сайтында 2022 жылдың 24 қаңтары мен 25 ақпаны 
аралығында қабылданады.

*Өтінімді қабылдау 2022 ж. 25 ақпанда Нұр-
Сұлтан қ. уақыты бойынша (GMT+6) сағат 15:00 
аяқталады.

Барлық өтінімдер қордың yessenovfoundation.org 
сайтында толтырылады.

Ғылыми кеңесте
31 қаңтар күні М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан университетінде кезекті ғылыми 
кеңес өтті. Күн тəртібінде ғылыми жұмыстар 
қорытындыланып, физика-математика жəне 
жаратылыстану-география факуьтетіндегі жаңа 
оқу бағдарламаларының жəйі талқыланып, 
ағымдағы мəселелер де қаралды. Ғылыми кеңес 
мүшелері жауапты тұлғалардың есебін тыңдап, 
дауысқа салды. Өткен жылдармен салыстырған-
да ғылыми еңбектер саны азайғанын жəне оқы-
тушылардың ғылыми дəрежелеріне байланысты 
университет ректоры Нұрлан Серғалиев бірқатар 
уəжін айтты. 

Еске сала кетейік, өткен жылы ҚР БҒМ қолда-
уымен 4 ғылыми жоба грант ұтса, Тұрар Төлегенұлы 
Шайхиевтің бастамасымен 2 əлеуметтік жоба іске 
асырылды. Қазіргі таңда АҚШ елшілігімен универси-
тет арасында көлемді 2 жоба төңірегінде келіссөздер 
жүргізілуде. 2021 жылы университет ғалымдары 
мұрындық болған интеравтикті ғылыми монография 
жарық көрді. Кітаптың ерекшелігі сол, парақтардағы  
QR код көмегімен түрлі видео материалдар мен 
мəліметтерді смартфон арқылы қосымша көре 
алады. 

Өткен жылдан қалған өзекті тақырып та сол, ғылыми 
ортада бəсекеге қабілетті 2 бірдей журналда жарық көр-
ген материалдар саны көңіл көншітпейді. Scopus жəне 
Web of Sc ience басылымдарында   зерттеу 
жұмыстарын жариялағысы келетін ғалымдарға 
университет басшылығы да қолдау көрсетуге əзір.

В рамках научно-методического семинара кафедры информатики был проведен круглый стол на тему: 
«Проблемы и рекомендации в методическом формировании выпускников». В нем приняли участие декан 
физико - математического факультета, к.с.н., доцент Абулкасова Д.Б., преподаватели кафедры, выпускники 
сельских школ г. Уральска, Атырау, Актобе, окончившие специальность «Информатика» в 2016, 2017 и 2021 
году, а также студенты 3,4 курсов. Круглый стол был организован на платформе Google Meet.

как специалиста, в настоящее время она трудится над 
приобретением опыта.

В завершение семинара от имени студентов 
выс т упили  с т удент  4  к урса  специальнос ти 
«Информационные системы» Еслямгали Еламан 
и студент 3 курса специальности «Информатика» 
Орынгали Аружан, которые поблагодарили коллектив 
кафедры за проведение такого полезного мероприятия 
и пожелали выпускникам успехов в работе.

В ходе семинара к. п. н., доцент Медешова А. Б. 
задавала вопросы, принимала активное участие в 
свободном обмене мнениями выпускников.

В заключение, декан физико-математического 
факультета Абулкасова Д. Б. отметила, что, несмотря 
на то, что семинар проходил в онлайн-формате, между 
преподавателями кафедры и выпускниками, окончив-
шими обучение 6 лет назад, был высокий уровень ак-
тивности и связи, и пожелала выпускникам дальнейших 
успехов и высоких достижений в работе.

В завершение семинара, который традиционно 
проводится  два  года  подряд ,  была  отмечена 
необходимость выявления проблем в методологическом 
развитии выпускников как специалистов и их учет 
при планировании образовательного процесса. 
Свидетельством этого является то, что в учебных планах 
специальностей кафедры основное внимание уделяется 
углубленному изучению следующих дисциплин: «Язык 
программирования Python», «Робототехника». Кроме 
того, планируется набор студентов по специальности 
«Информатика и робототехника» со следующего 
учебного года по лицензии, полученной в результате 
работы по данному направлению.Білім берудегі цифрлық технологиялар

М.Өтемісов атындағы БҚУ-да «Білім берудегі цифрлық технологиялар» тақырыбында халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция өтті. 

Конференция жұмысына отандық оқу орындарымен қатар, алыс-жақын шетелдердегі ғалым-мамандар қатысты. 
Цифрлық технологияға көшу бағдарламасы Қазақстанда 2018 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. Осы уақытқа дейін 
айтарлықтай табыстарға қол жеткіздік. Бұл бағыттағы жұмыстарды жүйелі жүзеге асыруда мұндай бас қосулар маңызды 
екені сөзсіз. «Білім берудегі цифрлық технологиялар», «Цифрлық ортадағы инклюзивті білім беру», «Мүмкіндіктер мен 
тəуекелдер», «Білім берудің əр түрлі деңгейлеріндегі онлайн оқытудың педагогикадағы  аспектілері», «Робототехника 
жəне білім беру», «Интернет жəне цифрлық ортадағы байланыс тəуекелдері» тақырыптарында секциялар өткізіліп, 
сала мамандары баяндамалар жасады. Университеттің ғылыми жұмыстар жəне халықаралық қатынастар жөніндегі 
проректоры Қажымұрат Ахмеденовтың ойынша, цифрлық технологиялардың білім-ғылым саласындағы дамуы 
маңызды мəселе, осы бағытқа байланысты жастар мен мамандардың пікірі қоғам үшін актуалды жəне адами капитал 
мен дəл осы цифровизация тақырыптары алдағы жылдарда ең өзекті болып қала бермек.
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ҚР Білім және ғылым министрлігінің жаңалықтарыҚР Білім және ғылым министрлігінің жаңалықтарыНовости МОН РКНовости МОН РК  
2022 жылғы 24 қаңтардан бастап Қазақстан бойын-

ша барлық білім беру ұйымы дəстүрлі түрде офлайн 
форматта жұмыс істейтін болады. Мұндай шешімді 
коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу 
жөніндегі ведомствоаралық комиссия қабылдады.
Білім беру ұйымдарының жұмыс алгоритмі келесідей.
Мектепке дейінгі ұйымдар (балабақшалар) балаларды 
ата-аналарының өтініші бойынша қабылдайды. 
600 балаға дейін оқушысы бар жалпы білім бе-
ретін  мектептерде  – толыққанды  офлайн  оқу.
600-ден астам оқушысы бар мектептерде офлайн 
оқыту кезінде толымдық жобалық қуаттың 50%-ынан 
аспауы тиіс. Бұл жағдайда БҒМ 1-4 сынып оқушыларын 
олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, дəстүрлі 
форматта оқытуды ұсынады. Себебі бастауыш сы-
нып балаларына қашықтан білім алу қиынға соғады.

5-11 сынып оқушыларына келер болсақ , мектеп 
əкімшіліктеріне балаларды штатты форматта оқы-
ту, ауысымдар мен ішкі ауысымдардың жұмысын 
ұйымдастыру, кейбір пəндер бойынша сабақтар-
ды қашықтан оқыту форматына ауыстыру туралы 
ата -аналардың өтініштерін ескеру ұсынылады.
Мектептерден тыс ұйымдардағы оқу: жеке сабақтар 
толыққанды офлайн форматта, 15 адамға дейінгі 
топтық сабақтар – штаттық режимде, мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған түзету кабинеттерінде 
(орталықтарда) – жеке сабақтар мен 8 адамға дейінгі 
топтық сабақтар – штаттық режимде жүргізіледі.
Еліміздің колледждері мен ЖОО-ларында оқыту аралас 
форматта: практикалық, лабараторлық, семинар 
сабағы, өндірістік іс-тəжірибе – штаттық режимде, 
дəрістер – онлайн форматта өтеді.

Оқу форматы оңтайландырылды

Министрліктен маңызды ақпар!
ҚР  БҒМ  А ЛҚ А  ОТЫРЫСЫ :  2 0 2 2  ЖЫЛЫ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ САПАЛЫ БІЛІМ АЛУҒА 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ АРТАДЫ. 2022 жылы қазақстандықтар-
дың сапалы білім алуға қолжетімділігі артады. Бұған 
жаңадан 200 мектеп салу арқылы оқушылар орнының кө-
беюі ықпал етеді. Білім беру ұйымдарына білікті педагог-
тер тартылады. Ол үшін министрлік қазірдің өзінде əле-
уметтік пакетті ұсынуды қолға алды. Балабақшаларда, 
мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында 
білім алу үшін қауіпсіз жəне қолайлы жағдайлар жасалып, 
білім беру қызметінің сапасына бақылау да күшейтіледі. 
ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа 
отырысында барлық өзекті мəселе, білім жəне ғылым 
саласындағы 2021 жылғы жұмыстың қорытындылары 
мен 2022 жылға арналған міндеттер талқыланды. Алқа 
отырысына ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 
Ералы Тоғжанов қатысты. Жиынға ҚР Білім жəне ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов модераторлық етті.
Мектепке дейінгі білім беру саласында республика 
бойынша балабақшаларға кезекке тұрудың бірыңғай 
базасы құрылады. Ол мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарындағы орындарды бөлудің ашықтығын, 

қ аржының  дұрыс  жұмсалуын  жəне  ке зек т і ң 
қайталанбауын қамтамасыз етеді. Мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарының, əсіресе жекеменшік балабақшалар 
қызметінің сапасын жақсарту бойынша шаралар 
қабылданады.

Білім жəне ғылым бірінші вице-министрі Шолпан 
Қаринова педагогтердің біліктілігін арттыруға, қала 
мен ауыл оқушылары арасындағы білім алшақтығын 
азайтуға да баса назар аударылатынын атап өтті.
«Биыл кемінде 70 мың педагог жаңа білім беру 
бағдарламалары бойынша біліктілікт і арттыру 
курстарынан өтеді. Сондай-ақ Маңғыстау, Атырау, 
Алматы жəне Түрк істан облыстарында мектеп 
оқушыларының білім сапасын арттыру мақсатында осы 
өңірлерге педагогтерді тарту үшін арнайы бағдарлама 
іске асырылады. Оларға айтарлықтай əлеуметтік қолдау 
көрсетіледі (коэффиценті жоғары жалақы, баспана 
жалдау жəне коммуналдық төлемдер шығындарын өтеу). 
Бұл шаралар аталған аймақтарда білім беру сапасы 
бойынша үлкен алшақтықты азайтуға бағытталған», – 
деді Білім жəне ғылым бірінші вице-министрі Шолпан 
Қаринова.

Hello hungary
ВЕНГРИЯ  ПРЕДОСТАВИТ  КАЗАХСТАНЦАМ 

250 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ В  РАМКАХ 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ  С  МОН  РК .  Ве н г р и я 
предоставит казахстанцам 250 образовательных 
грантов. Наши граждане смогут бесплатно обучить-
ся в вузах Венгрии благодаря соглашениям, достиг-
нутым между Министерством образования и науки 
Республики Казахстан и Министерством человече-
ских ресурсов Венгерской Республики в рамках сти-
пендиальной программы «Stipendium Hungaricum».
«Сейчас мы работаем над совершенствованием 
правил по отбору претендентов для их обучения в 
рамках таких межправительственных соглашений. 
Будут инициированы преимущества для социально 
уязвимых слоев населения, например, таких, как дети 
из многодетных семей, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями, а также для 
претендентов из сельской местности», – сообщил 
председатель правления Центра международных 
программ  Ануар  Жангозин .  Стипендиальная 
программа «Stipendium Hungaricum» предоставляет 
казахстанцам 250 грантов по следующим программам:
по  про грамме  бакалавриата  –  110 мест ;  по 

программе магистратуры – 90 мест; по программе 
«бакалавриат+магис трат ура» –  3 0  мест ;  по 
программе  док торант уры  –  20 мест.  Гранты 
покрывают расходы на прохождение языковых 
курсов венгерского языка, академическое обучение, 
проживание в общежитии, медицинскую страховку, 
также студентам  выплачивается  ежемесячная 
стипендия.

Обучение проходит на английском и венгерском 
я зы к а х .  Пре т е н де н ты  п р охо д я т  г о д и ч н о е 
изучение венгерского языка при выборе обучения 
на венгерском языке, после чего обучаются по 
выбранной программе. Более подробная информация 
о стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» 
будет дополнительно опубликована на сайте АО 
«Центр международных программ» или на сайте 
Министерства образования и науки РК. АО «Центр 
международных программ» работает над заключением 
новых  договоренностей  с  другими  странами .
В 2021 году Казахстан уже расширил географию 
международной стипендии «Болашак» новыми 
странами. Количество вузов для обучения увеличилось 
со 138 до 207 на 2021-2023 годы.

«Интересы Казахстана 
для меня – превыше всего»: 

интервью президента РК 
К.-Ж. Токаева – 

политический мессендж 
стране и миру

Очень внимательно посмотрел видеозапись 
интервью президента нашей страны Касым -
Жомарта Токаева журналисту телеканала «Хабар 
24» Вере Захарчук. Сразу скажу – мне было очень 
интересно. Интересно, как гражданину Казахстана, 
которому далеко небезразлично то, что происходит 
в его стране, и особенно то, что говорит президент 
этой страны о случившихся в ней трагических 
событиях. Интересно и как человеку, в сферу 
профессиональных интересов которого входит 
такой феномен как политика. У политологов, 
кстати, есть такая профессиональная шутка: 
«Язык политику дан для того, чтобы скрывать свои 
мысли»… И действительно, наблюдая интервью 
тех или иных политиков, то как они отвечают на 
различные неудобные для них вопросы, уходя 
разными способами от конкретных ответов на них, 
убеждаешься в правоте этой шутки. А вот интервью с 
К.-Ж. Токаевым получилось совсем не таким. Конечно, 
журналист не пыталась его как-то провоцировать, на 
чём-то ловить или в чём-то уличать. Может быть, у 
неё просто не было особых оснований для этого? 
Но, тем не менее, она задавала вопросы, которые 
волнуют очень многих людей, как в нашей стране, 
так и за её пределами и которые являются по сути 
очень острыми. (Как отметил Берик Уали, пресс-се-
кретарь Президента РК, эта беседа была рассчитана 
на максимально широкий охват аудитории, в том 
числе и за рубежом и связано это с актуальностью 
темы и интересом во всем мире к происходящему 
в Казахстане.) Так вот, у меня создалось чёткое 
впечатление, что, отвечая на вопросы журналиста, 
К.-Ж. Токаев, говорил именно то, что он по этим 
вопросам действительно думает. Я увидел умного, 
интеллигентного в самом хорошем смысле этого 
слова человека, человека высокой, в том числе 
политической, культуры. Я увидел Политика, который 
искренне открыт к общению, который слышит не 
только себя и озабочен не тем, чтобы кому-то 
понравиться, а интересами государства. Я увидел 
очень искушённого в политике Лидера, который, тем 
не менее, является очень искренним и у которого, 
видимо, есть действительно стойкий, естественный 
иммунитет к тщеславию, к восхвалениям… И этому 
лидеру предстоит сложнейшая работа по решению 
масштабных задач социальной модернизации 
нашего общества. И он хорошо понимает, что, как бы 
не были остры социально-экономические проблемы, 
которые в первую очередь волнуют казахстанцев, 
необходимо проводить реальные политические 
реформы, реформы, ограничивающие власть и в 
то же время делающие эту власть по настоящему 
эффективной. Без этих политических реформ 
не будет позитивных изменений в экономике, в 
социальной сфере, в культуре. Представляется, 
что мы слишком долго «топчемся» на стадии 
либерализации нашей политической системы, пора 
двигаться дальше, ответственно и продуманно, 
запуская механизмы её реальной, а не виртуальной 
демократизации. 

В целом, в этом интервью К.-Ж. Токаев дал свой 
ответ на многие волнующие общество вопросы, в пер-
вую очередь – о характере, причинах и последствиях 
трагических январских событий, квалифицировав 
их  как  единую ,  весьма  профессионально 
спланированную и организованную операцию 
по осуществлению в стране государственного 
переворота. Он представил своё видение дальнейших 
политических и социально-экономических реформ в 
Казахстане, его взаимоотношений с ключевыми 
внешнеполитическими партнёрами – с  Россией, 
Китаем и США. Президент высказал своё мнение и 
по ряду других вопросов, в том числе о специфике и 
роли казахстанской интеллигенции, по проводимой 
им кадровой политике, о своей миссии на посту 
Президента. Думаю, что нет смысла это интервью 
пересказывать, лучше его посмотреть как говорится 
«в живую» и тут Google может действительно помочь.

П.А. ДОБРЯЕВ, 
кандидат философских 

наук, 
ЗКУ им. М. Утемисова

Совместные подготовки кадров
Казахстанские вузы и научно-исследовательские 

и н с т и т у т ы  б уд у т  п р о в о д и т ь  с о в м е с т ны е 
исследования и вести работу по подготовке кадров.
Казахстанские вузы и научно-исследовательские 
институты подписали соглашения о сотрудничестве. 
Это позволит усилить применение результатов 
научных исследований в образовательной среде, 
будет способствовать развитию исследовательского 
потенциала, а также повысит конкурентоспособность 
специалистов. Подписание договоров состоялось 
в ходе форума вузов и научно-исследовательских 
институтов в г. Алматы. В мероприятии принял участие 
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
«Нам необходима тесная, масштабная и многосторонняя 
интеграция научной и образовательной деятельности. 
Мировой опыт показывает, что страны-лидеры сумели 
достаточно эффективно интегрировать науку и 
образование. Эта практика актуальна и для казахстанской 
системы образования и науки. Теперь и наши вузы 
совместно с НИИ будут осуществлять совместную 
подготовку научных кадров. Реализация данного 
проекта придаст импульс развитию системы высшего 

образования, научной деятельности и наращиванию 
потенциала научно-исследовательских институтов», 
– отметил в своем выступлении Асхат Аймагамбетов.
Асхат  Аймагамбетов  добавил ,  что  примеры 
совместной  работы  между  отечес твенными 
вузами и НИИ уже имеются. К примеру, Казахским 
национальным университетом им. аль -Фараби 
с о в м е с т н о  с  Нау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м 
институтом проблем биологической безопасности 
разработана  новая программа «Вирусология», 
и открыт совместный диссертационный совет.
В рамках сегодняшних решений вузы и НИИ совместно 
разработают более 500 образовательных программ 
для подготовки кадров. Это позволит обеспечить 
применение результатов научных исследований в 
образовательных программах. В целях передачи 
передовых  научных  знаний  студентам  буду т 
привлечены более 300 ученых НИИ для чтения лекций 
и ведения занятий, рецензирования и руководства 
их научными проектами (работами) и диссертациями 
в вузах. До этого большинство ученых НИИ не были 
задействованы в преподавательской работе в вузах.
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Казахстанской 
земле 

НУЖЕН МИР

Хочется сказать, что во все времена 
исторические события подвергаются 
искажению людьми, заинтересованными 
видеть в них только негативное. Так, 30-е 
годы XIX века царское правительство 
подо гревало  вражду  каза хс ко го 
населения с русским, в частности, 
уральскими казаками. В тот период 
в Оренбургскую губернию прибыл 
Владимир Иванович Даль с целью 
изучения данной проблемы в качестве 
сотрудника Министерства иностранных 
дел. Современная территория Западного 
Казахстана, как известно, входила в 
состав этой губернии. 

В .И .  Д а л ь ,  н е  р у с с к и й  п о 
национальности, составил один первых 
толковых словарей русского языка, как 
известно всем со школьной скамьи. 
Во время своего пребывания в наших 
краях он изучает казахский язык, в 
результате чего становится первым 
лингвистом -тюркологом ,  впервые 
опубликовавшем в Германии научную 
статью об особенностях казахского языка. 
Даль доказывает  самодостаточность 
казахского языка и пишет, что данный 
языка  не является диалектом тюркских 
языков, в частности, татарского.

Впервые  в  мировой  и  русской 
литературе Даль пишет повесть, главными 
героями которой являются казахи. 
Писатель не использует фантазию, 
а пишет свое произведение в рамках 
натуральной школы, получившей к тому 
времени широкое распространение в 
русской литературе. Автор повествует 
о событиях, имевших место в реальной 
жизни, прославляя казахскую женщину, 
которая выходит замуж за любимого 
человека. Подобного явления еще не 
было в мировой литературе.

В  конте кс те  вышес казанно го  
интересен рассказ автора о судьбе 
Бекея, сумевшего жениться на любимой 
вопреки воле отца, который с самого 
детства засватал сыну другую, нелю-
бимую,  девушку. Согласно традиции 
своего народа, Бекею необходимо было 
собрать средства на калым,  и он сумел 
это сделать благодаря русским друзьям 
из Уральска. 

Никита Федорович Савичев (1820-1885) 
– уральский казак, этнограф, писатель. 
Именно впервые пишет о Курмангазы, 
об Исатае Тайманове. Так вот, Савичев 
пишет о Курмангазы следующее: «Я еще 
на первых порах был удивлен, а после 
поражен игрой  Курмангазы… Сыгырбаев 
– редкая музыкальная душа, и получи 
он европейское образование, то был бы 
в музыкальном мире звездою первой 
величины». А на одном из интернет-
сайтов я обнаружила контент, выражав-
ший возмущение некоторой части казах-
ской молодежи по поводу увековечивания 
памяти писателю: установлению бюста 
в Уральске. Полагаю, что молодые люди 
несведущи о роли Савичева в сохранении 
сведении о культуре народа-соседа.

Разак Абдрахмановия Абузяров – 
профессор Западно-Казахстанского 
г о с ударс твенно го  университета 

К великому сожалению, в тяжелые для страны времена чаще всего звучат не-
гативные призывы, которые, как  думается, еще больше усугубляют проблемы 
в обществе. Говорят или пишут о неприязни друг другу народов одной страны. 
Подобного рода грязные игры зачастую находят своих игроков. В частности, 
очень расстроила меня передача, или так называемое «исследование» январ-
ских событий в Алматы российского блогера Пивоварова. Большей частью 
у него звучала мысль о необходимости русских людей, жителей Казахстана, 
покинуть страну. Не все так просто, совершенно не согласна с «исследованием» 
Пивоварова чужой для него страны. 

им.М.Утемисова, татарин по нацио-
нальности, восторженно писал о поэзии 
Жубана Молдагалиева. Профессор особо 
подчеркивал дух поэта-евразийца, воспе-
вавшего выдающиеся таланты русского 
Пушкина, украинца Шевченко, татарина 
Габдулы Тукая.

Акуштап  Бак тыгереева ,   поэт 
Приуралья, рассказывает о русском 
фельдшере  Петре  Григорьевиче 
Пастухове, который в послевоенные годы 
волей судьбы оказался в Акжаикском 
районе. Многие казахи, появившиеся 
на свет в те годы, называли его «киндик 
шеше»/ крестной матерью. Именно они 
проводили этого светлого человека 
в последний путь по национальным 
обычаям казахского народа. 

Уральский русский поэт, недавно 
ушедшая из жизни, Т.Азовская называет 
Урал «пограничной полосой» Евразии, 
где начинается «родство / кровей 
горячих/ Связь Руси и Поля». Это «речь 
вольницы многоязыкой/ степной напев, 

/похожий на разлив…»; «белый тополь, 
черный вяз», «…в крещенские морозы/
мерный звон колоколов».

Кадыр Мырза Али, вспоминая детство, 
пишет стихотворение о своем друге-
однокашнике немце, который прекрасно 
говорил на казахском языке, и в детстве он 
дает себе зарок выучит немецкий – язык 
друга. А это было послевоенное время, 
когда многие враждебно воспринимали 
все, что связано с немецким.

О  научных  трудах  казахс ко го 
этнографа Матжана Тлеужанова с 
высокой оценкой рассказывает своим 
студентам доцент кафедры русской 
филологии Галина Анатольевна Донскова. 
Талантливый  филолог, совместно со 
студентами и магистрантами,  проводит  
много исследований по выявлению 
тюркизмов, казахизмов в «Словаре» 
репрессированного ученого, казака 
Нестора Михайловича Малеча (1887-1979).

Учитель русского языка, педагог с 
большим стажем Татьяна Петровна 

Никифорова, работающая в школе-
гимназии вальдорфской ориентации,               
с  горечью говорит о плохом качестве 
преподавания казахского языка в классах  
с русским языком обучения.  Педагог 
с сожалением констатирует о том, что 
богатая казахская литература почти 
не изучается в русских классах. Ведь у 
педагога-профессионала болит душа за 
дело, по поводу незнания отечественной 
культуры  и  литературы  молодым 
поколением!

В передаче Пивоварова одна из 
жительниц г. Актау, русская по нацио-
нальности, отвечая на вопрос: нравится 
ли ей жить в Казахстане и  желает ли она 
переехать в Россию, сообщает, что ее 
сыну интересно изучать казахский язык 
и учиться в школе, в которой он – один из 
лучших учеников.

Сегодня алмаатинский молодой поэт 
Игорь Бушмелев стихами выразил свою 
боль за родной город и уверенность в ее 
светлом будущем благодаря единству 
всех казахстанцев:

Яблоки на снегу
Топчут здесь дикари.
Несколько дней в аду,
Несколько дней горит
Яблочный город,
Светлый и вежливый,
Взятый на абордаж
Лютым невежеством.
Вместо гирлянд – огонь,
Вместо салютов – дым.
Встретили Новый год
Нынче совсем иным.
Яблоки на снегу,
Яблоня вся в огне.
Толпы гиен бегут
Сделать еще больней,
Грабить и разорять,
Зверски разинув пасть.
Пепел рассеял рябь –
«Яблоку негде упасть».
Это ли не предел?
Это ли не беда?
Пули летят в детей
И в молодых солдат.
Алые капли их
Юной густой крови
Смоют потом дожди,
Но память их оживит
И яблоки на снегу,
И порванный камуфляж
Тех, кто погиб в бою
За яблочный город наш.
Но скоро придет весна –
На яблоне снова цветы.
Мы справимся, как всегда,
Вместе: Алма и Ты.

Так почему мы, жители нашей страны, 
в первую очередь, педагоги, не говорим 
о хороших и прекрасных людях нашего 
многоязычного казахстанского общества 
во имя укрепления мира и дружбы 
между соотечественниками разных 
национальностей!? Тем всегда была 
сильна наша земля.

Г.УМАРОВА, 
ЗКУ им.М.Утемисова

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ 

2022 жылдың 11 қаңтарында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы кезекті жолда-
уын жариялады. Жолдаудың басты мақсаты-жаңа Қазақстанды құру, жаңа бағытты айқындау, 
халықтың əлеуметтік – мəдени жағдайын көтеру болды.  Ел жастарын қолдау, олардың білімге 
деген құштарлығын арттыру үшін білім гранттарын көбейту мəселесінде президентіміз маңызды 
шешім қабылдады. Жолдауда бакалавр студенттерінің шəкіртақысын 58000-ға дейін өсетіні 
айтылды. Бұл – болашақ мамандарға деген үлкен жауапкершілік пен сұраныстың артатынын 
білдіреді. Сонымен бірге жоғары оқу орындары мамандардың сапалы даярлануына жауап 
беруге міндетті екені айқындалды. Жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң əрбір жасты жұмыспен 
қамтуға жағдай жасалуы керек. Бұл оқу орнын бітірген əр түлектің талабы мен арманы.

Жаңа Қазақстан
Жыл сайын шебер кəсіпкер, білікті маман боламын деген əр түлек өзіне керек университетті 

таңдайды.Бүгінде еліміздегі жоғары оқу орындарының көпшілігі дерлік ішкі жағдайы нашар.Оқу 
ордасының босағасын аттағаннан бастап, студент өзін еркін ұстауы қажет. Университет іші толықтай 
жабдықталып, əсем, көрнекті болуы керек. Бұл студенттеріміздің оқуға деген ынтасын арттырады. 
Қазіргі кезде кейбір оқу орындары ертеректе салынғандықтан ескі. Жастарға жағдай жасалмаған. 
Сондықтан президентіміздің жолдауынан кейін бұл мəселе де шешімін табады деген зор  үміттемін. 

Елімізде болған қайғылы жағдайға байланысты президентіміз ел тағдыры үшін қажет шешімдер 
қабылдады. “Қасіретті қаңтар”оқиғасы халықты да, ел басшысын да одан əрі шыңдай түсті. 30 жылда 
болмаған ең ауыр дағдарыс бізді бір болуға, əр жеке тұлға өз ісінің іскері атанып, қолда барды бағалауға 
үйретті. Алдағы уақытта Қазақстан əлем танымас елге айналып, үлгілі мемлекет болады деген сенім мол. 

Гүлнұр ТӨРЕМҰРАТҚЫЗЫ

Жолдау - жастарды қолдау
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылы 11 қаңтар-

да Қазақстан халқына жолдау жасады. Мақсаты Қазақстанды 
дамыту, халықтың əлеуметтік жағдайын көтеру. Сонымен қатар 
жастардың дамуына қолдау көрсету. Яғни білім беру жүйесі 
қолжетімді əрі инклюзивті болуы тиіс екенін айтты. Биылғы 
қаңтар айынан бастап педагогтардың жалақысын 25%ға  өсірді. 
Бұл көрсеткіш қазіргі жастарды, яғни, мұғалім болуға ниетті 
адамдардың ынтасын жоғарылатты. Сұранысқа ие барлық 
мамандықтар техникалық жəне кəсіби білім жүз пайыз тегін 
берілуі керектігі айтылды. Жəне бизнеспен айналысуға бет бұрған 
жастарға қолдау көрсету керек екенін жеткізді. Ең жағымды жаңа-
лықтардың бірі бакалавр студенттерінің шəкіртақысын 58000-
ға, ал магистр студенттерінің жалақысын 80000-ға өсірді. Бұл 
жастардың білімін дамытуға, оқуға деген құштарлығын арттыруға 
үлкен септігін тигізеді. Себебі қазіргі таңда білім алмаған жастар 
жетерлік. Жоғарғы оқу орнын бітірген мамандарды толығымен 
жұмыспен қамтуды тапсырды. 

Ендігі кезекте жастардың болашағы жарқын болмақ .
Қазақ халқының болашағы үшін бізге берілген мүмкіндіктерді 
пайдаланып, елімізді дамыту басты міндетіміз деп санаймыз.

Жансая СУЛТАМУРАТОВА                      
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ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТЫМЫЗ ЕДІ

Қарт қойнында қалаш бар. Ақылды 
қария – ағып тұрған дария. Қарты бар 
елдің қазынасы бар. Кəрісі жоқтың 
жасы дуана. Бəрі де рас. Дəлелі – жас 
ағашқа сүйеніп күн көрген қу ағаштай 
болмауды əркез ойлайтын Қаламғали 
сынды ауылын аздырмас ақсақалдың 
күллі ағарту саласындағы, білім-ғылым 
саласындағы төккен тері.

«Ораздының кəріс і қартайғанда 
қазына болады, Шиырлының кəрісі 
қартайғанда қазымыр болады» деседі. 
Жасында бейнетті көре білген, кейін 
зейнет иесі атанған Қаламғали ақсақал 
– қазыналы қартымыз еді. «Жақсы адам 
қартайса, жазып қойған хаттай» деген 
тұжырым осы Қаламғали ақсақалға 
қарата айтылғандай еді. 

Қаламғали ақсақал – қазақтың батагөй 
қариясы еді. Дəлелі – өз тəжірибесінен 
суырып салып айтатын ақ батасы. 
Бір үлгісі төмендегіше: «Кемеңгердің 
алғыр  ойын  берс ін ,  Ек і  дүниен ің 
абыройын берсін! Талаптымен тау 
астырсын, Талантымен таластырсын, 
Жақсылықпен жанастырсын! Білімдерің 
молая  берс ін ,  Еңбектер ің  зорая 
берсін, Мақсаттарың айқын болсын! 
Елбасымыз аман болып, Ақ Жайығым 
жайнай берсін ! Əумин !» (Жазушы -
журналист Мира Шүйіншəлиеваның 
Қаламғали ағадан алған сұхбатынан; 
Қ.Сүйіншəлиев. «Бұл – мен күтпеген 
қос қуаныш» // «Жайық үні» газеті, №2, 
15.01.2015 ж., -6-б.)

Ғибратты ғ ұмыр  иесіннің  өміри 
жолына  үңілсек , Білім беру іс інің 
үздігі, соғыс жəне еңбек ардагері, Орал 
қаласының Құрметті азаматы, тарих 
ғылымдарының кандидаты, доцент, 
запастағы полковник Сүйіншəлиев 
Қаламғали Жұмашұлы 1925 жылы қаңтар 
айының 18-і күні Батыс Қазақстан облысы  
Ақжайық ауданы (бұрынғы Тайпақ ау-
даны) Қызылжар ауылдық кеңесіне 
қарасты Базартөбе кеңшарында шаруа 
отбасында дүниеге келген. Ұлты – қазақ. 
1930 жылы Сүйіншəлиевтер отбасы Орал 
қаласына қоныс аударады да, 1933 жылы 
Қалам ағамыз Селекционная тəжірибе 
станциясы жанындағы №12 жетіжылдық 
мектепке бірінші сыныпқа барады. Бір 
жылдан соң, яғни, 1934 жылы əкесі 
Жұмаш ұзаққа созылған ауыр науқастан 
кейін, ал Ақтеңге есімді анасы 1980 жылы 
қайтыс болады. Өзінің айтуы бойынша, 
Қаламғали ағасы Ғаббас Лұқпановтың 
тəрбиесінде болған. Ғаббас ағасы 1943 
жылы Сталинград түбіндегі шайқаста 
қаза тапқан. Ханғали есімді ағасы да -Ұлы 
Отан соғысына қатысушы, Əл-Фараби 
атындағы  ҚазМУдың  профессоры 
(Алматы), атақты əдебиеттанушы ғалым, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері. 

Қаламғали Жұмашұлы жетіжылдық 
мектепті бітірген соң, оқуын жалғастыруға 
Тайпақ ауданына ағайындарына оралады. 
Қаламғали ағамыз еңбек жолын 1942 
жылдың желтоқсан айынан 1943 жылдың 
қаңтар айы аралығында трактор жөндеу 
зауытында жұмысшы болып бастаған. 
1943 жылы ол мектепті бітіре салысымен, 
Кеңес əскері қатарына шақырылады. 
Əскерде Қаламғали ағамыз Закавказ 
майданындағы Əуе шабуылдарына қарсы 
қорғаныс (ƏШҚҚ) бөлімінің зеңбіректік-
артиллерия полкының 13-батареясының 
командирі болады. Белоруссия мен 
Украинаны неміс басқыншыларынан 
азат  ет у  майданына  қ атыс ады . 
Запастағы полковник Сүйіншəлиев 
Қаламғали Жұмашұлы жанқиярлық ерен 
еңбегі үшін Құрмет грамоталарымен, 
медальдармен марапатталған. Атап 
айтар болсақ , ол «Қызыл жұлдыз» 
орденімен, «Кавказды қорғағаны үшін», 
«Германия маңындағы жеңісі үшін» 
(1946), «Маршал Георгий Жуков» (1996), 
«Фашист басқыншыларынан Украинаны 
азат еткені үшін» (2004), «Ұлы Отан 
соғысының жеңісі үшін», «Ұлы Отан 
соғысының жеңісіне 25 жыл», «Ұлы Отан 
соғысының жеңісіне 30 жыл», «Жеңістің 
40 жылдығы», «СССР Қарулы күштерінің 
50 жылдығы», «СССР Қарулы күштерінің 
60 жылдығы»,  «Астанаға 10 жыл» 
(2008), «Фашист басқыншыларынан 
Белоруссияны азат еткені үшін» (2009), 
«Ерен еңбегі үшін» (2009), «Еңбек арда-
гері» т.б. медальдармен марапатталған. 

тұлға Фаруза Ниетқызы Сұлтанова 
–  Қалам ғали  Жұмашұлының  өз і 
айтқандай, асыл жары, салқындығы мен 
ызғары мол болған 20 ғасыр ағысында 
сəуле болып, жан сұлулығымен нөпір 
толқынға, қиналған ұлтқа үміт берген 
қазақ қыздарының бірі. Сұлулық рухта, 
одан өріле тарайтын əдепте. Мінез – 
сана табиғаты. Жан кеңістігі ерекше 
Фаруза қыз туралы ақындардың «Мен 
қазақ қыздарына қайран қалам» деп  
жырлауы тектен тек емес,» ˗ деп 
жазғаны өте орынды дер едік.

Ғажабы сол, жүрген жері берекелі 
Қаламғали ақсақалдың тарихтану, 
өлкетану, мəдениеттану, тұлғатану 
бағытындағы  т уындылары  –  зор 
табандылықтың арқасында көз майын 
тауыса отырып, зерде сүзгісінен өткізе 
əзірлеген бірегей тəжірибелік пайымды 
түйіндері десек, артық айтқандық емес. Өз 
тұсында Қаламғали аға батыр Махамбет, 
ақын Махамбет туралы қалам тербеп, 
зерделі еңбектерін баспаға ұсына да 
білген. Алғашқыда 2002 жылы Ханғали 
Сүйіншəлітегімен бірлесіп «Ішкі Орда 
жəне жалынды ақын Махамбет»  атты 
оқу-əдістемелік құралын, ал 2004 жылы 
«М.Өтемісұлы – ұлт-азат көтерілістің 
рухани дем берушісі» туындысын жазған. 
Қос кітап та – аруақты ер Махамбеттің 200 
жылдық мерейтойына арналып батыр 
өмірінің негізінде жазылған еңбектер. 
Зерттеу еңбегінде тарихшы - ғалым 
Қаламғали Жұмашұлы Тəуелсіз еліміздің 
жаңа талап-тілектері үдесінде өзіндік 
тың деректерін, болжамдарын тарата 
баяндап, көтеріліске қатысты бұрынғы 
біржақтылықты, таптық сана əсерін 
өзінше таразылайды. Отаршыларға 
қарсы ұлт-азаттық қозғалысқа, тарихқа 
сай бағасын ұсынуы, Ұлт қаһарманы 
Махамбет шығармашылығын кешенді 
тұрғыда таразылай талдауға ниеттенуі 
аса  сəтт і  өрілген .  Мəселен ,   бұл 
орайдағы тарихшы-ғалым Қаламғали 
ағаның махамбеттануға қатысты түйін-
тұжырымдарының өзі бір шоғыр. Осы 
тұста айта кетер жағымды жаңалық: 
бұйыртса, Қаламғали Жұмашұлының 
кө з і  тір і с і н де  б і з ге  тапсыр ған 
«Махамбет Өтемісұлы – ұлт-азаттық 
көтерілістің рухани дем берушісі» атты 
еңбегінің толықтырылған қолжазбасы 
нег і з і нде  материалдар  (50 бет 
көлемінде) «Махамбет» республикалық 
əдеби-мəдени, танымдық журналының 
2022 жылғы №1, №2 – сандарында 
(Алматы қаласы) жарық көрмек.

Дүние үлкен көл емес пе, замана 
соққан жел емес пе. Уақыт керуеніне 
бөгет жоқ. Уақыт тас екеш тасты да 
тоздырады. Уақыт – көшкен керуен...
Қаралы жиында сөз алған Махамбет 
университетінің ректоры, профессор 
Нұрлан Хабиболлаұлы Серғалиев: 
«Ардақты ағайын! Халқымызда қаза 
ортақ, қайғы кезек, өлім хақ делінеді. Иə, 
қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін 
тұлпар жоқ. Бүгінгі күні Сүйіншəлиевтер 
əулетіне  қайғыра көңіл айтамыз. 
«Ақылды қария – ағып тұрған дария» 
деген. Жақсы адам қартайса, қазына 
емес пе. Қаламғали ағамыз – қазыналы 
ақсақалымыз еді. Қаламғали ағамыз – 
Махамбет университетінің ғана емес, 
Қазақ елінің ақылды қариясы еді. Ағайын! 
Қаламғали ағамыздың топырағы торқа 
болсын, қалғандарға өмір берсін!» - деп 
Қаламғали абыздың артында қалған 
ұрпағына өз жұбатуын айтты.

«Есік алды төбе болса, ерттеп қойған 
атпен тең, Ауылда бір қария болса, жазып 
қойған хатпен тең» деген. «Жастың тілегі, 
қарттың батасы қабыл» демекші, біздің 
де сөз соңында айтарымыз, ақ сақалды 
Қаламғали атамыздың күйлі болғаны, 
ел-жұртына сыйлы болғаны, немере, 
шөбере көрген тоқсан отаулы үйлі 
болғаны рас. Ендігі игілікке толы ырыс 
кейінгі ұрпағына жұғысты болғай!

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,
Қазақстан Педагогикалық ғылымдары
академиясының академигі, Қазақстан
Республикасы Журналистер одағының 

мүшесі

Жанар ҚАБДІРАХИМОВА,
«Рухани жаңғыру» институтының

ғылыми қызметкері

Дана халқымыз адамның алпысын дер шағы, жетпісін мер шағы, сексенін 
жер шағы, тоқсанын шер шағы, жүзін көр шағы деген ғой. Осыншама дəлдікпен 
айтылған өлшемдерге сүйенсек, шағын мақаламыздың кейіпкері Сүйіншəлиев 
Қаламғали (Қалам) Жұмашұлы ағамыздың 97 жасы адам баласының кемел 
кезеңі емес пе. «Кемел» сөзі (араб тілінде «камал») «толық», «кең» мағынасын 
білдіреді. Сол себептен де - күллі мұсылман жұртына ортақ атау. Ата-бабамыз 
перзентінің ақыл-ойы кемел, мінезі көркем, болашағы жарқын болғай деп тілеген. 
«Кемел тұлға» (арабша «инсан-и камил» - толық адам) – ақыл-ойы толысқан 
кемел шақтағы кісі. Діни ілімде кемел тұлға – кісілікке жат қылықтардан əбден 
арылып тазарған, ішкі жан-дүниесі ағарып, рухани қасиеті артқан, мүлтіксіздіктің 
қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған асыл адам. Ол – кейінгі жаңа ұрпаққа 
темірқазықтай жол көрсетуші, бағыт-бағдар беруші. Кемел адам – нұрлы ақыл 
иесі. Нұрлы ақыл иесі əділетсіз іске аяқ баса қоймайды, ар биігінен аттап 
баспайды.  Қаламғали ақсақалымыз да – осы іспетті тірі жанға қиянаты жоқ, 
кісілік келбетіне мейірім шуағы ұялаған, үнемі үлкендік үлгісінен, кінəраты 
жоқ кішіпейілдігінен, жасандылығы  жоқ жайсаңдылығынан, айрандай ұйыған 
адамдық қалпынан айнымайтын жан еді. Жайық келместің кемесіне өзінің тағы 
бір ардагер азаматын шығарып салды. «Ең басты мақсатым – азамат болу» 
деп өмірін соңына дейін жақсылыққа арнаған Қаламғали сынды ағамыздың 
өмірден өткеніне өкініп қала бердік. Не дерің бар, Алланың бұйрығымен өмірден 
озған Қаламғали ағамыз да – кемел кезеңінің биігіндетұғын. Жастың тезі бола 
білген айтқан сөзі дəрі Қаламғали ағамыз – кемел шағында сақалына ақ түссе 
де, көңіліне дақ түспеген, көзі қартайса да, көңілі қартаймаған, дауасыз дерт 
кəрілікке бас имеген, қажуды ар көретін, ұят санайтын бірегей ізгі дағды иесі еді.

Ағамыз əскери міндетін 1946 жылы 
аяқтаған. 

Қаламғали Жұмашұлы соғыстан 
оралғаннан кейін 1946 жылы А.С.Пушкин 
а тында ғы  Орал  п еда г о г и к а лы қ 
институтының тарих факультетіне оқуға 
түсіп, 1950 жылы «тарих пəні мұғалімі» 
мамандығы бойынша тəмамдаған. 
Осы  жылы Батыс Қазақстан облыстық 
Білім беру бөліміне инспектор ретінде 
жұмысқа жіберіледі, ол жерде ағамыз 
1951 жылдың ақпанына дейін жұмыс 
жасап, осы жылы  облыстық партия 
комитетінің насихаттау жəне үгіттеу 
бөліміне партиялық жұмысқа алынып, 
мектептер бойынша нұсқаушы ретінде 
бекітіледі. Бұл қызметте Қаламғали 
ағамыз 1955 жылдың қыркүйегіне дейін 
жұмыс жасап, осы жылдың қыркүйек 
айынан  бастап  жоғарыда  аталған 
педагогикалық институттың  КСРО 
тарихы кафедрасының оқытушысы 
болып ауысады. 

Қаламғали Жұмашұлы 1965 – 1969 
жылдары Əл-Фараби атындағы (бұрынғы 
С .М .Киров  атында ғы)  ҚазМУдың 
аспирантурасын сырттай оқып бітіріп, 
«Қазақстан комсомолы – партияның 
мəдени  революциядағы  белсенді 
көмекшісі» (1928 – 1941 ж.ж.) («Комсомолы 
Казахстана  – активный  помощник 
партии в культурной революции» (1928-
1941 г.г.)). тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын сəтті қорғап, «Қазақстан 
тарихы» мамандығы бойынша тарих 
ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дəрежесіне (Мəскеу, 1969 ж., 3 сəуір, №3 
хаттама) ие болады. Кейін 1972 жылы 
маусым айының 7-сінде (Мəскеу) доцент 
ғылыми атағы беріледі. 

Қаламғали Жұмашұлы 1970 – 1975 
жылдар аралығында педагогикалық 
инстит у т тың  сырт тай  оқ у  бөл ім і 
бойынша тарих-филология факультеті 
деканының орынбасары,  1975 жылдан 
тарих жəне педагогика факультетінің 
деканы болып тағайындалады. Тарихшы-

ғалым Қаламғали Жұмашұлы Отандық 
тарихтың қалыптасуына қомақты өз 
үлестерін қосқан көптеген кəсіби маман 
кадрлар даярлай білді, атап айтсақ, 
ғылым докторы, профессор, академик 
М.Н.Сдықов, ғылым кандидаттары 
З.К.Мұхлисова, Н.Смирнова, Г.Ким жəне 
басқалар.

Қаламғали Жұмашұлы 1985 жылдан 
бері зейнеткерлік демалыста болса 
да ,  қоғамдық  жұмыстардан  қалыс 
қалмай ,  оқытушылық  қызметін  де 
жалғастыра білді. Жоғары оқу орын-
дарында сабақ беріп, алуан тақырып-
тардағы алқалы жиындарға, дөңгелек 
үстелдер мен ғылыми конференцияларға  
белсенді қатыса алды. Қаламғали 
Жұмашұлы көп жылдар бүгінгі Махамбет 
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университетінің ардагерлер кеңесінің 
төрағасы бола білді. Сүйіншəлиев 
Қаламғали Жұмашұлы өз тұсында 
қо ғамдық  жұмыстармен  белсене 
айналысып, бірнеше рет институттың 
партия ұйымының бюросына жəне 
Рес пу бли к а лық  «Б і л ім»  қ о ғ амы 
б а с қ а р м а с ы н а  м ү ш е л і к к е  д е 
тағайындалғаны кейінгі ұрпақты тəнті 
етпей қоймайды.

Қ а л ам ғ а л и  а ғ а ны ң  ж ұ б а йы , 
құдай қосқан қосағы Фаруза кейуана 
да сексеннің бесеуіне келіп өмірден 
озды. Сұлтанова Фаруза Ниетқызы 
анамыз да 30 жылдан аса университет 
кітапханасының қайталанбас білгір 
маманы  рет інде  абыройлы  еңбек 
ете білді. Үлкен құрмет иесі, еңбек 
ардагері Фаруза анамыздың өміри 
жолы тағылымға толы. Əсіресе, Фаруза 
Ниетқызы – отбасында Қаламғали 
сынды азаматының абыройын əркез 
биік қоя білген еңбекқор нағыз қазақ 
əйелінің бірегей эталоны. Кейуана 
қадір-қасиеті турасында танымал ұстаз, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 
Хамида Ихсанқызы Қожабергенова 
апамыздың: «Мінезіне көркі сай, біртума 
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Åùå îäèí ñåðòèôèöèðîâàííûé êëèåíò ïî ÇÊÎ
Коневодство Казахстана является одним из основных секторов в экономике государства. С древних времен лошадь 

считалась для кочевников  и источником питания, и средством передвижения, и рабочей силой. Издревле по настоящее 
время на территории нашей республики наиболее развито табунное коневодство. На бескрайних казахстанских степях 
насчитываются несколько тысяч голов лошадей, неудивительно ведь в процессе тщательной естественной селекции  
и отбора появились породы лошадей крупные, выносливые, неприхотливые в содержании и питании, с хорошими 
скаковыми данными.

бонитировка лошадей, привлечение к 
работе различных специалистов в обла-
сти селекции, ветринаров, в т.ч. научных 
сотрудников. На каждую племенную 
лошадь ведутся зоотехнический учет, 
соответствующие документы, данные 
заносятся  в журналы, ведется паспорт 
и при продаже выдается племенное 
сведительство. 

В сентябре 2021 года крестьянское 
хозяйство заявило о соответствии своей 
системы менеджмента качества стандарту 
СТ РК ISO 9001-2016.  Сертификационный 
аудит,  проведённый  экспертами -
аудиторами Западно-Казахстанского 
филиала органа по подтверждению 
соответствия систем менеджмента АО 
«НаЦЭкС» подтвердил соответствие 

сис темы  менеджмента  качес тва 
требованиям СТ РК ISO 9001-2016 и 27 
сентября 2021 г. был выдан сертификат 
соответствия KZ.Q.01.0318.C21.003107 
яркому представителю современного 
сельского хозяйства.

    Н.Р.МУЛДАХАНОВ,
Научный сотрудник ЗКУ им.М.Утемисова 

кандидат сельскохозяйственных наук

Глава крестьянского хозяйства Садыров Данияр и табуны Кушумской породы

РУХАНИ АСТАНА ТҮРКІСТАНҒА САПАР: Тіл Құрылтайы

Одним из ярких примеров такого 
отбора является работа Крестьянского 
хозяйства «Сергазиев  И.С.», которое 
находится в Жангалинском районе, 
Западно -Казахстанской  области . 
Крестьянское хозяйство создано в 1990 
году, основателем его является отец 
нынешнего руководителя Сергазиев И., 
основной деятельностью является селек-
ционная работа и разведение племенных 
лошадей Кушумской породы. Кушумская 
лошадь сегодня – одна из наиболее 
качественных местных пород. Эти лошади 
имеют приличные размеры по сравнению 
со степными лошадьми, но ведут такой 
же образ жизни, отлично приспособлены к 
круглогодовому пастбищному содержанию   
в степях. 

На  сегодня  основной  задачей 
хозяйства является сохранение генефонда 
и увеличение чистопородного поголовья 
лошадей кушумской породы, которые 
имеют большую научную и практическую 
з н а ч имо с т ь  в  дел е  ул у чшени я 
продуктивного коневодства Казахстана. 
Крестьянское хозяйство неоднократно 
участвовало  в  республиканских  и 
региональных конкурсах и выставках, где 
их лошади занимали призовые места. 

Работа крестьянского хозяйства 
«Сергазиев И.С.» - это ежедневный труд 
семьи главы Садырова Данияра и его 
братьев и других родственников. Это 
постоянный мониторинг окружающей 
среды, улучшение жизни для лошадей, 
уход за лошадьми, молодняка, ежегодная 

Құрылтай Түркістан қаласында 2021 жылы қараша айының 25-і мен 26-сы күндері өткізілді. Ал бүгінгі Түркістан 
қаласы – Түркістан облысының орталығы. Түркістан облысы 2018 жылы маусым айының 19-ында Оңтүстік Қазақстан 
облысының атауын өзгерту нəтижесінде бекітілген-ді. Өңір аумағы – 116,1 мың км2. Облыста өңірлік маңызы бар 3 
қала, 13 аудан, 836 елдімекен, 177 кент жəне ауылдық округтер бар. Тұрғындар саны 2 миллионнан асады. Түркістан - 
ғасырлар бойы Қазақ хандығының, жалпы бүкіл түркі дүниесінің саяси жəне рухани өмірінің өзегі. Түркістан қаласы 
– түркі дүниесінің рухани астанасы. Оның бай тарихы, зор болашағы бар. Қала Ұлы Жібек жолының дəл ортасында 
орналасқан. Байқағанымыз – өңірде қым-қуыт тіршілік қарқынды  жүруде: ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізілуде, 
инфрақұрылым жылдам дамып, сауда саласы да өркендеуде. Өңірдегі туризмнің əлеуеті аса зор... 

Құрылтайды ұйымдастыру комитеті 
тарапынан алдын-ала шақырту қағазын 
алдым. «Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы» қоғамдық бірлестігінің президенті 
Ерден  Задаұлы  Қажыбек т ің  2021 
жылғы қарашаның 8-індегі жолданған 
шақыру хатында: «Құрметті Абат 
Сатыбайұлы! Сіздің «Халықаралық 
«Қазақ  тіл і» қо ғамы» қо ғамдық 
бірлестігінің кезекті Құрылтайына 
делегат  ретінде  тіркелген ің ізд і 
хабарлаймыз («Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы бірлестігінің БҚО филиалы 
төралқасы жиынының шешімі, 14 қазан 
2021 ж.) жəне Құрылтай мəжілісіне 
шақырамыз» делінген. Бұның өзі зор 
қуаныш болды. Құрылтай бағдарламасы 
аясында қарашаның 25-і күні мəдени 
іс-шаралар жоспарына сəйкес Отырар 
ауданы территориясындағы əулие Арыстан 
баб кесенесіне жол тарттық. Бүгінде 
Қазақстан жерінде ортағасырлар мен 
жаңа заманнан қалған мыңдаған сəулет 
өнері ескерткіштері сақталғаны мəлім. 
Осы ескерткіштердің басым бөлігі – халық 
арасында қастерлі болып саналатын 
тарихи тұлғалардың кесенелері. Əулие 
жерлер – Қазақстан мен Орта Азия 
мұсылмандарының зиарат жасайтын 
орындары. Əулие жерлер ішінде қазіргі 
Түркістан облысы Отырар ауданындағы 
Қоғам ауылынан солтүстікке қарай 
орналасқан, байырғы Отырар қаласының 
орталық бөлігінен 4 км қашықтықта 
жатқан Арыстанбаб кесенесі дүйім жұртқа 
танымал. Арыстанбаб (Арсланбаб, Баб 
Арслан) əйгілі түркі шайқы Қожа Ахмет 
Ясауидің ұстазы болған. Кесененің байырғы 
шырақшылары Арыстанбаб атты лақаптың 
екі сөзден тұратынын, «Арыстан, арслан» 
«үлкен, зор» дегенді, ал «баб» сөзі «қақпа» 
мағынасын білдіретінін айтады. Академик 
В.В.Бартольдың айтуынша, түркі елінде 
«баб» тіркесі ислам дінін таратушылардың 
есімдеріне қосылған. Арыстанбаб - 
Мұхаммед пайғамбардан ұзақ ғұмыр 
кешуге бата алған сахабалардың 
бірі. Арыстанбаб есімі Қожа Ахметтің 
басты шығармасы «Хикметтерінде» жиі 
аталады. Арыстанбаб Қожа Ахметке 

ислам мен сопылық негіздерін үйреткен. 
Қазақстандағы əулие жерлер арасында 
Арыстанбаб қабірі ерекше қастерленеді. 
Арыстанбаб – түркілік сопылықтың 
іргетасын қалаған тарихи тұлға. 
Аңызға сүйенсек, Арыстанбаб кесенесін 
Темірдің өзі салдырған. Түркістанда Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің тұрғызып қойған 
қабырғасын түнде бір үлкен бұқа келіп 
құлатып, қайта-қайта бұза берген. Сол кезде 
Темірдің түсіне бір қария кіріп, алдымен 
Қожа Ахметтің ұстазы Арыстанбабтың 
қабірінің басына мазар орнату қажеттілігін 
айтады. Бұл талапты Темір бар ынтасымен 
орындайды, осыдан кейін түркістандық 
кесененің құрылысы сəтті аяқталады. 
Қасиет иесіне тəу ету барысында Қазақ 
халқының ұлттық мəдениетінің, ана тілінің, 
дəстүрі мен əдет-ғұрпының жаңарып 
дамуына елеулі үлес қосқан тарихшы-
этнограф, мəдениет министрі, мемлекет 
қайраткері, ұлтымыздың біртуар тұлғасы 
Өзбекəлі Жəнібековтің мазарына да бас 
ие құран бағышталды. Сол күні жиылған 
қауымның қатысуымен ҚР ҰҒА академигі, 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
президенті, қоғам қайраткері, академик 
ғалым Өмірзақ Айтбайұлы Айтбаевты еске 

а л ы п , 
арнайы 
ас  бер ілд і . 
Ас  беру  рəс імінен  соң ,  Құрылтай 
делегаттары Түркістан қаласына қайта 
оралып, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
кең көлемде экскурсия жасады. Түркістан 
қаласында орналасқан Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі - Қазақстан мен Орта Азия 
тарихы мен сəулет өнерінің ең таңдаулы 
жəдігерлерінің бірі. Күллі Орталық Азия 
көлемінде оған ауқымы мен көркемдік 
деңгейі тұрғысынан тең келетін бірде-бір 
сəулет ескерткіші жоқ. Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі - əлемдік деңгейдегі ескерткіш 
талаптарына жауап беретін ғимарат 
ретінде «ЮНЕСКО-ның əлемдік мұра 
тізіміне» енген Қазақстанның тұңғыш 
тарихи жəдігері. Алып құрылыс аса атақты 
əулие, дін таратушы, түркілердің сопылық 
бірлестігінің негізін қалаушы, ақын Қожа 
Ахмет Ясауи қабірі үстінде тұрғызылған. 
Қалаға оншақты шақырым қашықтық 
қалғанда-ақ орта ғасыр дəуірі үшін алып 
құрылыстың күмбездері мен мұнаралары 
көрінеді. Кесененің жалпы биіктігі 39 м 
жоғары, ұзындығы 62,5 м, ені – 46,5 м. 
Ғимарат əртүрлі көлемдегі бөлмелерден 

(жалпы саны 34) тұрады. Əртүрлі мақсаттар 
үшін салынған бөлмелерді құрап қиыстыру 
нəтижесінде бұл кешен мүлдем ерекше 
сомдалған. Түркістанның бас жəдігері 
болып табылатын ғимаратта XIV-XV ғғ. 
шеберлері жасаған аса көркем туындылар: 
алып тайқазан, қола шырағдандар, қола 
лаухалы (ту басы) байрақ, өрнекті ағаш 
есіктер, қабір үстінің жабуы сақталған. 

Кешк і  ас  үс т і н де г і  Қ ұрылтай 
делегаттарына арнайы ұйымдастырылған 
концерттік бағдарламадан соң , күш 
атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлының 
150 жылдығына орайлас қазақ күресінен 
спорттық іс-шараны тамашалау ұсынылды.

Ал қарашаның 26-сы күні сағат 08:00-де 
Түркістан қаласындағы «Farab» кітапхана-
сының конференц-залында «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлесті-
гінің VI Құрылтайы өз жұмысын бастады. 
Қатысушыларды тіркеу, кітап көрмесі, 
мандат комиссиясының есебі, қоғамның 
мүшесі болған өмірден өткен азамат-
тарды еске алудан соң, ҚР Мемлекеттік 
хатшысы Көшербаев Қырымбек Елеуұлы 
кең көлемді баяндама жасады. Одан 
əрі Қоғамның Орталық Кеңесінің жазба 
есебі талқыланып, қоғамның Орталық 
тексеру алқасының есебі тыңдалып, 
Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда 
қабылданды. Қоғамның Орталық кеңесінің 
жаңа құрамы сайланды. Қоғамның 
Басқармасы, Орталық тексеру алқасының 
құрамы, «Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы» қоғамдық бірлестігінің президенті 
(Берік Əбдіғали, Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Нұр-Сұлтан қалалық 
филиалының төрағасы, ҚР Парламенті 
Мəжілісі депутаты), вице-президенттері 
сайланды. Нəтижеде Қоғамның жаңа 
Бағдарламасы қабылданып, Құрылтай 
қаулысы бірауыздан бекіді. Құрылтай 
соңы марапаттау рəсімімен жалғасып, 
фотосессияға ұласты. Сөйтіп, Құрылтай 
зор нəтижемен тəмамдалды. 

О с ы  Қ ұ р ы л т а й  б а р ы с ы н д а 
«Мемлекеттік тілге құрмет» бірлестігінің 
төрайымы, қоғам қайраткері, азербайджан 
қызы  Асылы  Осман  апайыммен , 
Республикалық əдеби-көркем, көпшілік 
«Таң-Шолпан» журналының бас редакторы, 
қаламгер Нұрлыбек Саматұлымен етене 
шүйіркелесіп, шығармашылық байланыста 
болуға уағдаластық. Қысқасы, бұл күндер 
мен үшін бірегей олжалы іссапар болды. 
Қолдаушыларға мың алғыс!

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,
«Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» 

қоғамдық бірлестігінің VI Құрылтайының 
делегаты, академик

Ұлттық рухани жаңғыру

СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
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ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ 
факультетіфакультеті

БЕТ РЕДАКТОРЫ: Иванова Назкен

Òіë ìәðòåáåñі
Мəртебемсің, асқарымсың тілімсің
Даралаған, ашылмаған сырымсың.
Əлихандар, Ахмет, Мұхтар Міржақып,
Жылдарбойы меңгерілген білімсің.

Абай, Мағжан, Ілиястар жырлаған,
Тілімізді мойындаған мың адам.
Ақында сен, шешенде сен, би де сен.
Əлдиді де өз тілімде тыңдағам

Əкем қазақ, анам қазақ, тіл қазақ.
Сатпайықшы тілімізді боп мазақ
Мұра болып қалған көне бабадан,
Дамытамыз, жаңғыртамыз біз əлі-ақ.

Шешеннің құралыда болдың сен,
Қазақ тілі аспанмен тең, аймен тең.
Домбырамның тілі де бар, үні де,
Сайрайыншы өз тілімде даламда кең.

Табиғатпен сен арқылы тілдесем,
Анамның деміменен үндесем
Түн жамылса айға қарап телміреп,
Болдың маған жүрек те сен күн де сен

Сақ, ғұндарды тілім келді жағалап.
Атам кетті тек өзіңді таңбалап,
Өзге елге кеткенде тек қадірлеп,
Шалақазақ тілде кетті домалап.

Жаңғыртамыз, дамытамыз тілімізбен
Не өтпеді қайран қазақ күнімізден.
Дауда шештің, туды 
         да  сен көтердің
Қымбатқой шыққан 
              тіл үнімізден.

Бибі АСЛАНБЕКҚЫЗЫ
Филология факультетінің 

1-курс студенті 

Àóûëäû àңñàó
Ез көңіл тербеп балаша мұңды,
Кешемін күйді бақыттан құнды.
Сағынышпен ауырған жүректің үнін,
Басамын қалай?
туған жер енді...

Аймалап,иіскеп ақ маңдайымнан,
Сыйлаған сыршыл көңілдін күйін.
Еркелеп тағы бір барып қайтсам,
Сағыныш үні басылар дейін.

Басыма қонған бақыттың бəрін,
Өшіріп барады тар тіршілік.
Қалада сірə адам көп дейміз,
Болмады бəрінде адамгершілік.

Кей уақыт жаным сыздайды тағы,
Ойлана қалсам егерде.
Қалада ғұмыр бөлек қой сүрген,
Жылаумен өткен сəттерде.

Көрінбей мұңым қарбалас кезбен,
Елесі қалды сол түнде.
Аңсаған сəттер,қайырылмас күндер,
Сағымның салқын сəтінде...

Сағынып қазір барамын сені,
Жыр берген маған туған жер.
Атыңа сызат келтірсем егер,
Кешірші мені, туған ел.

Мауқымды басып төріңе барсам,
Қанатыңды ашарсың кең жая.
Жаныңды егер ұға алмасам да,
Топырағыңнан кетірмеспін еш зая.

Айна ДАУТОВА,
Филология факультетінің 1-курс студенті

Мақсаты 
айқын, 

болашағы 
жарқын 
бір үйдің 
балалары

Қасым-Жомарт Кемелұлына алғыс!

Студенттік шақ адам өміріне үлкен өзгерістер мен 
жаңа тəжірибелер, таныстықтар мен көптеген қызықты 
оқиғалар əкелетін шақ. Студенттік шақтың қызықты 
əрі есте қаларлықтай өтуі əрбір жастың өз қолында. 
Сабақ оқумен қатар қоғамдық жұмыстарды бірге 
алып жүру, университет қазанында бірге қайнап, оның 
дамуына титтей де болса үлесін қосу, жаңа орта мен 
жаңа мүмкіндіктерге жол ашу сізбен бізге байланысты. 
Осы жазбамды филология факультетінің сүт бетінің 
қаймақтары, идея мен креативке тұнып тұрған белсенді 
студенттеріне арнағым келеді. Осы оқу жылының 
басынан бастап студенттік деканның міндетін атқару 
қызметі тапсырылды. Қиын да қызықты, жауапкершілігі 
мол бұл жұмыс еңбекті, ынта мен тиянақтылықты талап 
етеді. Факультетіміздегі бұрынғы студенттік декандар 
Аяжан Ерболатқызы, Сауат Саматұлының бастап 
берген бастамалары, солар салып берген даңғыл 
жолмен жүру арқылы, сол адамдар көрсетіп кеткен 
тəжірибелер арқылы бүгін де көптеген жетістіктерге 
жетіп, факультетіміздің абыройына нұқсан келтірмей, 
ойдағыдай жұмыс жасап келеміз. Студенттік деканат 
құрамындағы 20 адамның əрқайсының ойып алар орны 
бар. Өз жұмысын білетін, жауапкершілік ала алатын, 
түрлі идеяларға тұнып тұрған, еңбектенуді жаны 
сүйетін, басқа студенттердің студенттік шағы қызықты 
өтуі үшін түрлі шараларды ұйымдастырып, үлесін 
қосып жүрген белсенді студенттердің əрқайсысы бір 
төбе. Студенттік деканның оқу, ұйымдастыру ісі, ғылым 
жəне спорт жөніндегі орынбасарлары, түрлі бағыттағы 
жетекшілері мен студенттік деканат жанынан құрылған 
топтар факультеттің қоғамдық өмірін алға жылжыту үшін 
аянбай еңбек етуде. Атап айтар болсам, пысықтығымен 
көзге түсіп, үнемі шауып жүріп берілген тапсырмаларды 
мұқият орындап жүрген қолғанат, жанашыр адам - 
Азатова Жансая. Ақыл-ойдың өзегі, тың идеялар мен 
креативті бастамалар айтып, барлық шараны ойдағыдай 
өткізіп, нəтижелі еңбек атқарып жүрген - Агниязова Асем 
мен Сапиева Алия. Спорт жағынан бар жауапкершілікті 
мойнына алып, факультет арасында да турнирлер 
өткізіп, студенттермен тығыз жұмыс жасап жүрген 
- Ибадуллаева Күмісай. Факультетіміздегі 3 бірдей 
кафедраның керемет координаторлары - Елеу Талшын, 
Мадиярова Ұлмекен, Жалелов Дархан. Компьютер 
жағынан, монтаж, түрлі афишалар мен презентациялар 
дайындауда көмек қолын созатын - Екпінов Бекзат. 
Университетішілік көлемде түрлі шаралардың тізгінін 
ұстап жүрген жүргізуші жəне факультет əнұранының 
авторы - Азербаев Темірхан. 

Биылғы оқу жылында университетімізге қадам 
басып, оқу орнының табалдырығын аттаған 1-курс 
студенттері  де  айтарлықтай  нəтиже  көрсетіп , 
қатарымызға қосылды. Əн-би, көркемсөз, жүргізушілік, 
сценарий жағынан жетекшілік етіп, жас болса да бас 
болып, қазірден еңбекке етене араласып жүрген “ең 
кішкентайларымыздың” тигізіп жатқан көмегі өте зор. 
2019-жылы құрылған “FF Ultras” фан-клубы биыл да өз 

жұмысын жалғастырып жатыр.  Айта кетерлік жаңалық, 
факультетімізде 1-курс студенттерінің бастамасымен 
“актерлік шеберлік” арнайы тобы құрылғалы жатыр. 

Бір үйдің баласындай татулықта, ынтымақ пен 
бірлікте жұмыс жасап отырған команданың осы уақытқа 
дейін жасаған жұмысы да аз емес. Биылғы жылдың 
өзінде ауыз толтырып айтарлықтай біраз шара өткіздік. 
Түрлі кездесулер, əр мерекеде жоғары дəрежеде 
өткен концерттер, “Күзгі бал - 2021” шарасы, бірнеше 
этаппен өткізілген “Sen say” зияткерлік ойыны, дəстүрге 
айналған “FF Cup” турнирі жəне жылды қорытындылау 
мақсатында биыл үлкен көлемде ұйымдастырылған 
“FF премия” шаралары команданың біріге жасаған 
жұмысының арқасы. ҚР Тұңғыш президенті Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев атындағы арнайы шəкіртақы 
иегері - Талапова Асель Қайратқызы мен М.Тілеужанов 
атындағы атаулы шəкіртақы иегері Азатова Жансая 
Мейрамбекқызының өткізген “Елдіктің 7 тұғыры” жəне 
“Мəтжан Тілеужанов мұрасы” атты тағылымы мол 
шараларын атап өтпеске болмайды. 

Басқа факультеттермен достық қарым-қатынаста 
болып, біріне үлгі көрсетіп, бірінен өзіне керек 
тəжірибе алып жүрген команданың алға қойған 
жоспары көп. Өздері ұйымдастырып қана қоймай, 
университетішілік шараларға белсене қатысып, 
үнемі жүлдені қанжығасына байлап келеді. Көптеген 
факультетаралық байқауларда көзге түсіп, топ 
жарып, мерейімізді үстем етіп жүр. Облыстық жастар 
форумында белсенділік танытып университетіміздің 
атын асқақтатып жүрген факультетіміздің бетке ұстар 
студенттері ректордың құрмет грамотасы мен алғыс 
хаттармен марапатталды. 

Талап, ниет, төзім, еңбек, қарапайымдылық. Осы 
5 түрлі қасиетті бойына дарытқан, бірінен бірі асып 
түсетін, тəрбие мен ақылын ұштастыра білген əр 
үйдің бір бір “алтындары” бір командада біріге жұмыс 
жасап, айрандай ұйып отыр. Осындай дəрежеде жұмыс 
жасауымыз барлық жағынан көмек көрсетіп отырған 
факультет деканы Айдарбек Ахметұлының жəне 
тəрбие-ісі жөніндегі орынбасары Гүлжан Мұратқызының 
бізге деген сенімі мен қолдауының арқасы деп білемін. 

Қазақылықтың иісі аңқып тұратын, сөзге шешен 
ақындар, жыршы жігіттер мен ізетті, бұрымдарына 
шолпы тағып, барлық жерде сəлем беріп, сыйластығын 
көрсетіп тұратын, нағыз қазақы тəрбиенің көзін 
көрген, ақылына көркі сай арулар оқитын филология 
факультетінде білім алып жатқанымызды мақтан етеміз 
жəне оның гүлденуіне бар күш-жігерімізді саламыз. 
Тапсырылған жұмыстарды абыроймен атқарып, бізге 
сенген адамдардың үмітін ақтайтынымызға сенемін. 
Қазіргі бірлігімізден, ынтымақ пен берекемізден, 
абыройымыздан айырмасын, алтындар!

Гульназ ГАДИЛЖАНОВА,
филология факультеті, қазақ тілі мен əдебиеті 

мамандығының 3-курс студенті, студенттік декан 
міндетін атқарушы

Сан  ғасырлық  қиын -қыстау  тарихымыздағы 
жаға ұстатарлық жағдайлардың барлығын артқа 
тастап,ұлттың тұтастығы мен жердің бүтіндігін сақтаған 
қазақ батырлары аз емес. Ержүрек батырларымыздың 
қайтпас қайсарлығымен,еліне сіңірген еңбегі, елім үшін 
деп төккен əрбір тері қазақ халқының мəңгі жүрегінде 
жəне де қазағымыздың əр ерлігі бізге үлгі аманат болып 
табылады. Елімізде орын алған қайғылы жағдай барша 
отандастарымыздың қабырғасын қайыстырды. Осындай 
ел басына күн туғанда  еліміздің тыныштығын сақтау үшін 

ел батырлары жан аямай күресті. Еліміздің тыныштығын 
күзетеміз деп шыққан сарбаздарымыз қыршындай 
кеткен болатын. Ел басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев 
ел аспанын бұлт торлаған кезде  қисапсыз қырылған 
жазықсыз адамдардың отбасыларына қайғырып 
көңіл айтты жəне де борышын өтеп антына адал 
болған сарбаздар «Айбын»орденімен марапатталды. 
Көз жұмған  жауынгерлер бүгінгі күннің батырлары 
ретінде ел есінде сақталады. Еліміздің Президенті 
Қасым- Жомарт Тоқаев елдегі тосыннан орын алған 

жан түршігерлік ахуалға бейжай қарамай елдің 
тыныштығын ұлт тұтастығын сақтау үшін  ел басындағы 
жағдай оңынан шешілу үшін көп күш салған болатын. 
Президентіміз

Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіреміз!

Гульназ АЮПОВА,
Филология факультетінің 1-курс студенті 
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Ўстаздан шəкірт озар...Ўстаздан шəкірт озар...
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы қаңтар айында Қазақстан халқына жасаған 

Жолдауында ХХ ғасырдың басында ағартушылық қызмет атқарған Ахаңның «Мұғалім–мектептің 
жүрегі» деген сөзін бүгінгі білім саласымен де бекер байланыстырмаса керек?! Əрине, қоғам 
мен елдің сауатын ашып, сыни көзқарасын қалыптастыратын - мектеп мұғалімдерінен кейін 
жоғарғы оқу орындары ұстаздарының ұлағатты істері. 

Сан студентке сапалы білім беріп қоймай, мектеп 
бағдарламасы мен оқушылар жата жастана оқитын 
оқулықтардың да мазмұнына мін мен сын айтып, егемен 
елдің ертеңгі білім саласына алаңдайтын жанның бірі - 
əріптесіміз, Утегенова Қарылға Тасқалиевна. Ұзақ жылдар 
бойы ғибратты ғұмырын университетіміздегі орыс 
филологиясы кафедрасымен ұштастырған ұстаздың 60 
жас мерейтойын атап өттік. Педагогика ғылымдарының 

кандидаты, Орыс филологиясы кафедрасының доценті, 
əдіскер Қарылға Тасқалиевнаның бүгінгі күнге дейін 200-
ден астам ғылыми еңбектері, 78 əдістемелік құралы, 
3 монографиясы ел көлемінде ғана емес, шетелдік 
баспаларда да жарық көрген. Қызметтік қадамы 
қарымды ғалым университет қабырғасында декан, 
кафедра меңгерушісі сынды жауапты қызметтерді 
де атқарды. Күллі татар əлеміне танымал, зерттеуші 

ғалым Разак Абрахманович Абузяровтың тікелей 
шəкірті болғандықтан, ұстаз алдындағы антына адал 
болып, шəкірт парызын толық өтеді. Еңбектерін жалғап, 
мұрасын молайтты.

Қадірлі, Қарылға Тасқалиевна ! Сізді 60 жас 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 
Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз!

«БОЛАШАҚ» 
бағдарламасының бағытымен
Атап  айтқанда ,  Жаратылыстану - георафия 

факультетітің деканы, экономика ғылымдарының 
магистрі Тургумбаев Ахан Аскарович М.В. Ломоносов 
атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінің 
География мамандығы бойынша, Мектепке дейінгі 
жəне  бастауышта  б іл ім  беру  кафедрасының 
оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 
Мухиева Гульмира Сейтмуханбетовна Ұлы Казимир 

университетінің (Польша, Быдгощ қ.) педагогика 
мамандығы  бойынша  жəне  Құқық тық  пəндер 
кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық білім 
магистрі Сабыргалиева Назгуль Бактыгалиевна 
Экономика  универс и тет і  (Польша ,  Быд гощ 
қ .)  жобаларды  басқару  мамандығы  бойынша 
тағылымдамадан өтеді. Жас ғалымдарға толағай 
табыстар тілейміз!

Білім ордамыз білікті мамандарымен мақтанады. Ғылым жолы үздіксіз ізденісті талап етеді. 
Университет үшін жылдың соңы жағымды жаңалыққа толы болуда. Оқу орнының 3 оқытушысы 
«Болашақ» бағдарламасының стипендиясына ие болды. Енді олар əлемнің жетекші жоғары 
оқу орындарында білімін жетілдіріп, біліктілігін арттырмақ. Биылғы жылғы көрсеткіш өткен 
жылдармен салыстырғанда едəуір жоғары. Шетелде кадрлар дайындау жөніндегі республикалық 
комиссия отырысының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімінің қорытындысы бойынша М. 
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің оқытушылары Болашақ бағдарламасы 
аясындағы «500 ғалыми тағылымдама» жобасының грант иегерлері атанды. 

Áàñ æүëäå!
Ресей Федерациясының Білім министрлігі 

жəне Астрахань мемлекеттік университетінің 
ұйымдастыруымен өткен В.И.Дальдің 220 
жылды ғын а  а р н а л ғ а н  Х а лы қ а р а лы қ 
шығармашылық жобалар байқауында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан университеті жүлделі 
І орынға ие болды. Байқауға Қытай, Моңғолия, 
Иран, Эфиопия, Түркия, Греция, Əзірбайжан, 
Армения , Қырғызстан жəне т.б. елдердің 
студенттері қатысты. 

Команда құрамында Азербаев Темирхан, 
Габдреш  Нурдаулет,  Азербаева  Малика , 
Кажиахметова Эльнара білімін сынады. Сонымен 
қатар, университетіміздің атынан қатысқан екінші 
топ өкілдері Автаева Жанна, Исаева Регина, 
Асылбекова Ақсəн, Утебаева Жанна жүлделі 
ІІ орынды қанжығаларына байлады. Байқауға 
қатысушы топтарға жетекшілік еткен ф.ғ.к., орыс 
филологиясы кафедрасының доценті, Умарова 
Гульнар Сидегалиевнаға Алғыс Хат табысталды.

Барша жеңімпаз атанған студенттерімізді 
құттықтаймыз!
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Қадірлі достар!
Қазақстан халқы 

д а м у д ы ң  ж а ң а 
с а тысына  қ а д ам 
басты .  Қазақстан 
Республикасының 
м ə ж і л і с і н і ң 
о т ы р ы с ы н д а 
Президент Қасым-
Жомарт Кемелұлы 
Үк і м е т  б а сшысы 
лауазымына Алихан 
С м а й ы л о в т ы 
т а ғ а й ы н д а п , 
п а р л а м е н т 

пен атқарушы билікке бірнеше тапсырмалар 
берді. Қазақстан Халқына бастан өткен қасіретті 
оқиғалардан  соң ақжолтай Жолдау  жасаған 
мемлекет басшысы бірқатар өзекті мəселелерге 
то қ та лып ,  елд і ң  əл -ау қ аты  мен  т ұрмыс -
тіршілігіне қатысты өзекті шешімдерімен бөлісті.
Білім саласының қызметкері ретінде Ел басшымыздың 
Қазақстан көлемінде техникалық білім беру базасын 
күшейту туралы шешімін дұрыс деп санаймын. 
Алайда Ахмет Байтұрсынұлы бабамыздың сөзін 
дəйек еткен Қасым-Жомарт Кемелұлы «Қоғамның 
қозғаушы күші - ұстаз» екендігін баса айтып, мек-
тептің жүрегіне айналған мұғалімдердің мəселесін де 
көтерді. Шетелдік университеттердің филиалдарын 
ашуды, оның екеуін батыс өңірге орналастыруды 
тапсырды.

Тағы бір өзекті мəселе жастар арасында 
Отан алдындағы борышын өтеу мəселесіне де 
тоқталды. Бүгінгі күні егемен ел ертеңі деп үміт 
артар жастардың əскерге құлшынбайтындығына 
қынжылып,»Жастарымызды əскери борышын өтеуге 
қалай ынталандыруға болатынын бүкіл қоғам болып 
ойластыруымыз керек» деді. Өз сөзінде Тоқаев 
мықты халық екенімізді, төл тарихымызда талай 
жаугершілік заманды, ашаршылықты жəне басқа да 
алапат қиындықты бастан өткергенімізді баса айтты.
«Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз үшін 
тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп, бұрынғы-
дан  да  мықты  боламыз», – деді  президент.
Қоғам мен əлеуметтің  əлеуетін көтеру үшін 
қабылданған шешімдер Қазақстан халқының 
қолдауына ие болары сөзсіз. Əлеуметтік теңсіздік пен 
жұмыссыздық мəселесі - жастардың жігерін қайрап, 
жұмысқа ынтасын оятады.

«Ауруын жасырған өледі» демекші, мемле-
кет басшысы шенді шекпендінің арасында та-
раған жемқорлық дертінің бар екенін мойын -
дау керектігін алға тартып, аты жаман кесел-
ден қоғамды құтқарар қадамдарға да тоқталды.
Бір айтарым, Қасым-Жомарт Кемелұлының бүгінгі 
Жолдауы халық үшін хайырлы, келер ұрпақ үшін 
кемелі жоспарларға толы болды. Енді мақсат ел 
болып бейбітшілігіміз мен тəуелсіздігімізге түскен 
сызатты қайта қалпына келтіріп, ел басшысы 
тапсырған тапсырмаларды мүлтіксіз орындап, қазақ 
қоғамын жаңа даму дəуірінде биікке шығару.

Н.Х.СЕРҒАЛИЕВ,
М.Өтемісов атындағы БҚУ 

басқарма төрағасы-ректордың м.а. 

Биыл қасиетті қара шаңырақ атанған 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университеті тарих толқынындағы торқалы 
90 жылдығын атап өтеді. Мерейтойлық 
іс-шаралар легін қаңтар айынан бастап 
жоспарға қосты. Салтанатты шаралардың 
шымылдығын оқу ордасында дəстүрге 
айналған  дүбірлі  дода ,  оқытушылар 
мен  қыметкерлер  арасында  64 -мəрте 
ұйымдастырылған «ДЕНСАУЛЫҚ-2022» 
спартакиадасы ашты. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
өткен жылдардағы Жолдауында «Ұлт денсаулығын 
бекемдеу мəселесі де өте өзекті. Барлық жас 
санаттары арасында бұқаралық спорт түрлерін 
насихаттай беру керек. Бұқаралық спортты 
дамыту – пирамидаға айналуы тиіс. Оның басына 
чемпиондар шықса, оның негізінде біз сау əрі 
саналы ұрпақты, мықты ұлтты қалыптастырамыз. 
Бұл бағыты заңнамалық тұрғыда жалғастырып, 
бұқаралық спортты дамытуда кешенді бағдарлама 
қабылдау керек», - деген болатын. 

Университетіміз жылдағы дəстүрінен қандай 
жағдай болмасын жаңылмайды. Жас маманнан 
бастап, ақсақал қарияларымызға дейін қатысатын 
спартакиада – ұжымның бірлігі мен татулығын, 
өзара қарым-қатынасын бекіте түсіретіне кəміл 
сенеміз. 

9 топтың арасынан оза шауып, бəйге алған 
үздік үштікті: педагогика, жаратылыстану-геогра-
фия факультеттерін, əкімшілік құрамасын шын 
жүректен құттықтаймыз. Барлық қатысушыларға 
алғысымызды білдіре отырып, қызметте толағай 
табыстар тілейміз!

«ДЕНСАУЛЫҚ-2022»
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ПЕДАГОГИКА ПЕДАГОГИКА 
факультетіфакультеті

БЕТ РЕДАКТОРЫ: Серікбаева Гүлсезім

АктивистікАктивистік
  

      қызықтар
      қызықтар

Тәуелсіз Қазақстан
Бүгінгі күнде егеменді ел болғанымызға 30 

жыл толып отыр. Тəуелсіздік - біздің ең қастерлі 
құндылығымыз. Алайда бұл жылдың бастамасы 
елімізге біраз өзгерісімен басталды. Дəл қазіргі 
кездегі еліміздегі ахуалды айта кететін болсақ, 
жыл бастамасы қазақ халқының бейбіт шеруімен 
басталып, содырлардың террорлық іс-əрекетіне 
ұласты. Бұл ахуалды ҚР президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев 2022 жылға арналған іс-қимыл 
жоспарын жариялау арқылы дер кезінде тоқтата 
білді. Бұл оқиға аз уақыттың ішінде елімізге көптеген 
шығын əкелсе, халқымызды бір есеңгіретіп жіберді.

Мемлекетімізді нығайту үшін бір ел болып еңбек 
етіп жатырмыз. Біз үшін ең маңыздысы əр азаматтың 
Тəуелсіздік игілігін сезіне алуы. Біз тұғыры мығым ел 
болу жолында кедергілерді еңсеріп, қиындықтарды 
жеңіп келеміз.

Дəл осы бағытта жұмыстана отырып еліміздің 
тəуелсіздігі мен бірлігін сақтауымыз керек!

Менің факультетім
Мен М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің студентімін. Менің университетімде 6 факультет 

бар. Менің факультетім – педагогика факультеті. Жалпы педагогика факультеті жайлы өз ойым.
Біздің факультетте білікті оқытушылар мен белсенді, үздік студенттер жиналған. Факультетіміз алыс жəне 

жақын шет елдерінің жоғары оқу орындарымен халықаралық қарым-қатынасты нығайтып, дамытуда. 
Жалпы факультетімізде Əлем чемпиондары да бар. Мысалы, қол күрестен Əлем чемпионы Байниязова Мерует 

жəне бокстан Қазақстан чемпионатының жүлдегері Сəбит Даниял. Дəл осы секілді факультетіміздің жетістіктері 
өте көп. Білім жағынан айта кететін болсақ, факультет арасында жоғары деңгейді көрсетеді. 

Біз өз факультетімізбен мақтанамыз!

Жастық шақтың ең керемет шағы студенттік кезең. 
Студенттік өмірді тек оқумен ғана өткізу барлық 
адамның қолынан келеді. Оқумен қатар белсенділік 
өмірді де бірге алып жүру кез келген адамның қолынан 
келе бермейтін жұмыс. Студенттік шақта белсенділік 
таныту арқылы өзімізге қызықты естеліктер сыйлаймыз.

Жалпы активистік өмір - университет үшін жұмыс 
атқару ғана емес, өзімізге қызықты, сенімді достар 
тауып, өмірдің көзге көркемдік сыйлайтын қызықты 
жерлеріне саяхат жасап уақытымызды тиімді өткізу. 

Біздің ортада мың бұралған бишілер, бұлбұл үнді 
əншілер жəне нағыз спорт шеберлері де бар. Əрқайсысы 
өз жұмыстарына асқан жауапкершілікпен қарайды. 
Сабақтан тыс уақытта түрлі идеяларды ортаға салып, 
іс-шаралар ұйымдастырамыз, бас қосып жиындар өткі-
земіз. Əрбір шараның өзіндік ерекше қызықты естелік-
тері мен ұмытылмас сəттері бар.

Өзімн ің  студентт і к  шағымда  осы  белсенд і 
студенттердің қатарына қосылғаныма қуаныштымын!

Ќўттыќтаймыз!
М .Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

университетінде қаңтар айының 18-20 күндер 
аралығында  фак ультет т і ң  процессор -
оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің 
арасында университетіміздің 90 жылдығына 
орай «64-ші Денсаулық спартакиадасы» өткізілді.

Мақсаты: Жалпы университет ұжымын бір-
бірімен жақындату. Спорт- сенің серігің. Ойындар 
арқылы оқытушы-ұстаздардың спортқа деген 
қызығушылықтарын арттыру, өздерінің тек ұстаздық 
қана қабілеттерін емес, спорттық ынталарын 
қатар көрсету болды. Тұлғаның мүмкіндіктерін 
дамыту арқылы шапшаңдық, ептілік дағдыларын 
қалыптастыру.

2 күнге созылған жарыс нəтижесінде Педагогика 
факультетінің жүйріктері ешқандай жарыстан артта 
қалмай, басқа факультеттерден оза шауып жүлделі 
I орынға ие болды!

Серікбаева Гүлсезім,
ПиМНО-21
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БЕТ РЕДАКТОРЫ: Каримова Карина

Факультет туралы ой

Ақпараттық технологиялар 
өмірімізге ендеп кіруде... 

Белсенділер 
құрамы 

Университет жеке бір əлем. Университеттегі 
өмірімді тіптен айтып жеткізе алмаймын. Студенттік 
өмірімнің керемет, бақытты сəттерге толы болып өтіп 
жатқанының себепкерлері «Активистік составта» 
болуым. Университет табалдырығын енді аттап 
бастаған сəттен бізді өздеріне қарап тартқан 
активистер. Менің өмірімнің жаңа бір кезеңі студенттік 
шағымның есте қалмастай етіп өтіп жатқанына 
себепкер белсенді студенттер. Активистік составқа 
келсек активистердің көш басшысы Студдекан Қабекен 
Жұпархан Нұрболатқызы біз үшін жеке дара тұлға, Біз 
Жұпарханды студдекан дем емес, оның бізге деген 
сыйластығынан, бізге деген ыстық бір ықыласынан 
сыйлаймыз жəне  біз өз ойымызды еркін жеткізе аламыз. 
Зам студдекан Қосалиев Нұрхат Асқарұлы. Нұрхат 
ағай сегіз қырлы бір сырлы, қолынан келмейтін ісі жоқ. 
Факультетіміздегі ең үздік ұйымдастырушы Хафизова 
Алсу. Идеяға тұнып тұрған, өзінің креативті ойларымен 
көпті таң қалдыра білетін жан.Университеттен бөлек 
қағамдық жұмыстарда өзін сөрсете білген Шектібаев 
Ислам валонтёрлық жетекші жəне де» Нұр Отан 
«орталығында қоғамдық өмірге белсенді араласатын 
студент жəне осындай студенттеріміз көп. 1-ші курс 
студенттері де жоғары курс студенттерінен кем емес. 
Осы жылғы 1-ші курс активистерін үнемі мақтап жүреді 
себебі өте өте белсенді, қоғамдық, факультет аралық 
жарыстарда жүлделі орындар алып белсенділік көрсетіп 
жүр. 1-ші курс активистеріне де тоқталып кетейін 
Сагидуллаева Гульназ мобилограф, факультетіміздің 
инстаграм желісінің админы. Рахымгалиева Гүлім, 
Рамазанова Ақгүл, Демеуова Шұғыла секілді ең үздік, 
ерекше дарынды қыздарымыз бар. Бұдан басқа да 
студенттеріміз жетерлік біз олармен мақтанамыз. 
Осылай белсенді студенттермен студенттік шағым 
ұмытылмастай өтіп жатыр.

Студенттік жылдар - бұл көптеген жаңалықтар 
ашатын, көңілді жəне жаңа достар табуға мүмкіндік 
беретін тамаша уақыт. Студенттік жылдарыңызды 
бағалаңыз, өйткені олар тез ұшып кетеді жəне 
өкінішке орай, қайтып оралмайды. Студенттік шақты 
тек босқа өткізбеңіз .

Фариза ЖУМАХМЕТОВА,
Халықаралық қатынастар мамандығының 

1-ші курс студенті

Өнер адамдары
Өнерліге өлім жоқ. Өнер адамға туа бітетін өте 

сирек қасиеттердің бірі. Жасынан қазақ əн-жырына 
құштар боп өскен. Халық эстрадасының көркеюіне 
өздерінің үлесін қосқан аға-апаларымыз өте көп. 
Мысалы Бибігүл Төлегенова, Мақпал Жүнісова, 
Нұрғали Нүсіпжанов жəне тағыда басқалары. Ол 
кісілер халық эстрадасының көркеюіне көп еңбек 
сіңірді. Ол кісілердің саз, бұлбұл, көрікті, жанға 
рахат сыйлайтын дауыстарын халық естен кетіре 
алмайды. Өнерлі адамдардың өміржолы да ауыр 
болады. Əсіресе əйел адамға өнер жолын таңдау 

өте ауыр қадамдардың бірі. Бұл туралы Бибігүл 
Төлегенова өзінің мақаласында айтады. Өнерлі 
адамды ел құрметтейді, дəріптейді. Адамның 
өзі ұмытылсада артында қалған еңбегі, өнері 
ұмытылмайды. Б.Момышұлы айтқандай, «Өнер 
–адамның рухани азығы, ол халықтың бүгіні мен 
келешегі, арманы мен қиялы, жалпы болмысы». Шын 
дарын өнер жолында өз орнын таба алады. Күш, жігер 
,ақыл мен қайрат – бұлар өнердегі шыдамдылыққа 
жетелейтін асыл қасиеттер.  Осы апа-ағаларға қарап 
өзіміздің бойымыздағы туа біткен өнерді дамытып, өз 
өнерімізді паш етсек, шыдамдылық пен төзімділікті 
қатар алып жүрсек, болашақта көптеген жетістікке 
жетіге болады.   

Шұғыла ДЕМЕУОВА,
МО-11 тобының студенті 

«Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тəтті», - 
деп бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, білім мен өнер 
жас ұрпақтың болашағының жарқын болуына бірден-бір 
кепіл. Білім жайында жер бетіндегі ақын жазушылардың 
бəрі де қалам тербеді. Нақыл, қанатты, ұлағатты ой 
айтып, бізге құнды мұра етіп қалдырды. Қазақстанда 
білім беру мазмұнын жаңарту шеңберіндегі білім беру 
үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер 
енгізілуде. Жаһандану заманында жас ұрпақтың жаңаша 
ойлау қабілеті мен белсенділігін арттыру, білімге деген 
құштарлығын ояту, өмірде оны қолдана білуге үйрету - 
бізұстаздардың басты міндетінің болуымен қатар, оларға 
үлкен жауапкершілікті еселейді.Жаңартылған білім беру 
бағдарламасының негізгі мақсаты - өскелен ұрпақты 
оқытуға үйрету, əлемдік білім кеңістігіне қол жеткізу, 
инновациялық білім негіздерін терең меңгерту болып 
табылады. Иə,білім нəрін беру де оны алу да заман талабы 
технологияларды пайдаланумен тығыз байланысты. XXI 
ғасыр - жаңа технологиялар ғасыры. Сондықтан білім 
беру үрдісінде жаңа технологияларды тиімді қолдану 
заман талабы. Əсіресе шет тілін үйренуде мұның пайда-
сы өте зор. Себебі адамдар бүкіл бір ұлттың мəдениеті 
мен əлеуметін тіл үйрену арқылы үйренеді. Яғни, 
көрсетілген міндеттерді ескере отырып, біз заманауи 
оқытуды тəжірибемізге енгізіп, ойлау қабілеті дамыған, 
өз бетінше шешім қабылдай білетін, басқалармен пікір 
бөлісетін білімді, адамгершілігі мол, ұлтжаңды, ұрпақты 
тəрбиелейміз. Ақпараттық технология - ақпараттарды 
сақтау, өңдеу, жинау үшін бір технологиялық үрдіске 
бағытталған əдістер - технологиялық құралдардың 
біртұтастылығы  болып  табылады .  Білім  беру 
барысында ақпараттық технологияны қолдану білім 
сапасын жақсартуға көмектеседі.Сонымен қатар 

кейде қол жетпейтін білім 
мен мəліметтерді əр түрлі 
формада ұйымдастыруға , 
көрнекіліктерді пайдалануға 
мүмкіндік береді. Ақпараттық 
технологияның  мақсаты -
ақпаратты талдау жəне оның 
негізінде қандай да бір іс-
əрекетті орындау бойынша 
шеш ім  қ а был д ау  үш і н 
шығару. Ақпараттық салаға 
дербес компьютерді енгізу 
жəне телекоммуникациялық байланыс құралдарын 
қолдану ақпараттық технологияны дамытудың жаңа 
кезеңін анықтады. Мұның бəрі біздің өркениетті 
дамытуымыздың ,əлемдік ақпаратты пайдалану 
мүмкінділігіміздің мол екендігін көрсете отырып  Кеңес 
ғалымы, теориялық жəне жүйелік бағдарламалаудың 
бастаушыларының бірі А.П.Ершовтың «Ақпараттық  
сауаттылықтан - ақпараттық мəдениетке» деген нақыл 
сөзімен айқындасақ болады.

Қорытындылай келе, «Болашақта өркениетті ел 
қатарына қосылатын болсақ ,отан сүйгіш, өз өлкесін, 
туған жерін сүйе білетін, ұлтжанды, патриоттық 
сезімдерге бай, жан-жақты білімді, дені сау ұрпақ 
тəрбиелеуде еш уақытта естен шығармауымыз керек», 
- дейді елбасы Н.Ə.Назарбаев. Елбасымыз айтқандай 
еліміздің болашағы жас ұрпақтың қолында. Еліміздің 
болашақ жастарына заман талабына сай білім беру 
- бүгінгі күннің басты талабы. Осы талапты орындау 
мақсатында біз ұстаздарға жүктелер міндет орасан зор.

Балнұр САЙЛАУБАЙҚЫЗЫ,
ЮР-21 тобының 2 курс студенті

Мен, Галимова Кəмшат 
Аманжолқызы  Махамбет 
Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан Университетінің 
Тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің  Құқықтану 
маманды ғының  2  к у р с 
студентімін.Тарих, экономика 
жəне  қ ұ қық  фак ультет і 
жас тарихшыларды, білікті 
заңгерлер мен есепшілерді 
болашаққа дайындайтын білім 
ордасы. Біздің факультетіміз 

болашақ жастардың өсіп-өркендеуіне үлкен септігін 
тигізуде. Мысалы, «V Бүкілресейлік ғылыми-зерттеу 
байкауы», жəне Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне арналған «Мен жастарға сенемін», 
Астана қаласында өткен «XXI ғасырдағы Алаштың 
ақ жолы», «БҚУ Жұлдызы -2021» атты осындай 
шараларда біздің факультетіміздің білімді студенттері 
жүлделі орындарды иеленді» БҚУ Жұлдызы-2021» 
ректорымыздың атынан берілген алғыс хат иегерлерінің 
көбі біздің факультетіміздің студенттері болған еді. 

Осылайша, университетішілік болып жатырған көптеген 
шаралар студенттердің жан-жақты дамып, басқа өңірдегі 
университеттермен өздерін салыстыра отырып,жеңіске 
жетуге талпынады.Біздің Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан Университеті, тарих, экономика жəне 
құқық факультетінің студенттері əлемдік деңгейдегі 
шыңды бағындыра алатын мықты маман болып, 
болашаққа қадам басады.Мысалы, мен өзімді айтатын 
болсам, мен Орал қаласындағы осы Махамбет Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан Университетін өз қалауыммен 
таңдадым. Осылайша, тарих, экономика жəне құқық 
факультетінің, Құқықтану мамандығын факультетіміздің 
білікті, білімді ұстаздарынан дəріс алып жатырған 
студенттердің бірі ретінде мақтан тұтамын. Менің 
бұл ойымды мен ғана емес, факультетіміздің барлық 
студенттері келеседі деген ойдамын. Мен бұл қаланы, 
бұл университетті, осы факультетте оқып жатырғаныма 
ешқашан өкінген емеспін. Үлкен өмірде жетістікке жету 
үшін, ұлылардан білім алған адам, жетістіксіз қалмайды 
деп сенемін. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғаріп 
екенін жадымыздан шығармайық.

 Кəмшат ГАЛИМОВА,
Юр-21 тобының студенті

Сүйінші!!!
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

университеті, Құқықтану мамандығының 
4-курс студенті Қайырбергенұлы Нұрəділ 
Біріккен Араб Əмірліктерінің Дубай қаласында 
өткен ММА-ден Əлем чемпионатында бақ 
сынап, жүлделі 2-орынға ие болды!

Дəл қазіргі уақытта палуанымыз елге қарай 
жолға шықпақ! Махамбет бабасының өр рухын 
жанына серік етіп, дүбірлі додада ел мерейін 
үстем қылған Нұрəділ шəкіртіміздің талай тұғырға 
именбей шығуына тілектеспіз!

БҚУ - чемпиондар мекені!
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БЕТ РЕДАКТОРЫ: 
Утепбергенова Гүлжауар

БЌУ-дыѕ жастары

Фэнтези 

«Star wars: 
ҚазақMan»

Күндердің бір күніңде Зұлымдықтың патшасы 
Жер бетіне жойқын соққы береді. Өзге ғаламшарлық 
əлемнің күшіне қарсы тұратын күш жоқ. Күтпеген 
шабуылдан қалалар қирап, адамдар қайда қашарын 
білмеді. Илон Масктың Марсқа ұшу жобасынан 
үміт үзген ғалымдар бір ауыздан жаңа қаһарман 
шығаруды көздеді. Оның міндеті – Жер бетін сақтап 
қалу болатын.

Àðõèìåä
АҚШ-ның Гавайи штаты. Обсерватория. Демалыс 

күні Люси мен Брэйн күндізгі уақытта кезекші 
міндетін атқаруда. Старчип телескобы арқылы 
Проксима Б өзге планетасынан бағытталып келе 
жатырған қара шиыршық сəулені байқады. Мұндай 
күшті жылдамдықтағы алапатқа Люси таң қалып əрі 
күдіктеніп, компьютерге мақсатын анықтауға отырды.

- Брэйн, өзің қарашы. Проксималық мақұлықтардың 
радиосигналын ұстау мүмкін емес. Жарық жылдам-
дығымдай жүйткіген. Біраз ақпарат алуға болатын еді. 
Қап, қырсық шалғаны-ай!

- Басқа жолын табу керек. Олардың қандай 
екенінен бұрын Жер планетасына не ойлағаның білу 
маңызды. Радиосигнал жылдам орын ауыстырады. 
Мүмкін, оны тосып, ұстау үшін антенна бағытын алдын 
ала бұрып қойайын.

- Табылған ақыл, антенна жеткізіп болғанша 
мəлімет орта жолда өз-өзің жоғалтуда. Солай істеген 
дұрыс болар.

Старчип телескобы антеннаға сай бағытқа 
бұрылады. 12 950 астрономиялық бірлік қашықтықтан 
келе жатқан қара сəулелі шиыршықтың бұрылысының 
алдынан тосып тұр. Екі астрофизиктің ойлағаны іске 
аспады.

- Брэйнн, Старчип бейнені дұрыс жібермеуде не-
месе антенна бұрылу бұрышы зонадан ауытқып кетті, 
- деп Люси сарсаңға салынуда.

- Құдайым ай! Онда ақау телескоптан. Антенна 
қалай бұрылса да, телескоп оған тəуелді.

Механикалық машиналарды екеуі шұқылауда. 
- Люси, телескоп аппаратының перезагрузка кноп-

касын бас.
- Олай болмайды, себебі шекті зонада жүр. 

Байланыс бізбен əлсіз болып барған сайын, қайта 
орнату екіталай.

15 секунд өтті. Өкінішке орай компьютерде қара 
экран. Брэйн, абыр-дабыр болып:

- Əлі де кеш емес! , - деп кнопканы басты.
Қазақстан. Нұр -Сұлтан қаласы. Кешкі уақыт. 

Армат əкесімен бірге көз қиығын аспанға салып қойып 
əңгімелесуде. Мұны байқаған əкесі:

- Балам, ғарышқа ұшқын келе ме?,- деп сұрады.
- Əке ол алыыыста ғой. Оған зымыран керек. Ал 

ол қымбат машина.
- Хм, шынымен қалайсың ба?
- Иа, күшті емес пе?! Ғарышқа ұшып сендерге сəлем 

жолдаймын. Жұлдыздарды жақыннан көрем.
- Ендеше балам, тыңда. Саған бір құпияны 

айтайын...
- Қандай құпия əке? Оны менен басқа ешкім білмей 

ме?
- Иа, ұлым. Тыңда. Біздің қанымызда супер 

қабілетке ие дарынды күш бар. Бірақ оны дамыту өз 
қолыңда. Ақылға салып қолданбасан өз-өзіңе ғана 
емес басқаларға да зиян тиеді.

- Қандай күш əкее?
- Бұл  қанымызда  ежелден  келе  жатқан 

өзгеғаламшар күші. Осыдан 450 жыл бұрын бабамызға 
бір ерекше жаратылыс иесі көктегі жұлдыздарды 
көрсетіп, “сендерге қауіп төніп тұр, бірақ қашан екені 
белгісіз. Бұл күш шынайы ниеттен, жүректен шығады” 
деп табыстаған. Сол мезетте жаны қиналып, жоғалып 
үлгерген екен. Бұл əділеттіліктің белгісі.

- Сонда қауіп қайдан төнеді?
- Ғарыштан,-деп əкесі түнгі аспанның бейнесіне 

бір қарады. 
Брэйн мен Люси үнсіз. Үмітін үзгені соншалық, салы 

суға батып отырды. Брэйн батырманы басқанына 
өкінбесе де басын төмен салбыратып, өзің біртүрлі 
сезініп тұр еді. Кенет компьютердің экраны ақ-қара 
сызықтарымен сызылып бастады. Мұны байқаған 
Люси:

- Брэйн, əлі де үміт бар. Мынаны қара,-деді.
- Мəссаған. Жарайсын Старчип. Сені жасауға 10 

жыл бекер кетпеді. 
- Бір суретті шығаруға тырысып жатыр. Əйтсе де 

болар емес?
(…Жалғасын келесі газет 

басылымынан оқи аласыздар)
Саябек БИСЕНҒАЛИ,

Физика-Математика факультетінің 
ФИ-21 тобы студенті

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 90 жылдық мерейтойына орай қысқы демалысты 
тиімді өткізу мақсатында 18-20 қаңтар аралығында дəстүрлі университетішілік профессор-оқытушылар 
құрамы мен қызметкерлер арасындағы 64 Денсаулық спартакиадасы оздырылды. Спартакиаданың 
мақсаты - салауатты өмір салтын насихаттап, спорт түрлерімен шұғылдануға дағдыландыру, ұжымды 
бір-бірімен жақынырақ таныстыру  еді. Физика-математика факультетінен профессорлық-оқытушылық 
құрамы арасынан аталған шараға командалар бекітіліп, алдын-ала дайындықты бастап кетті. 

Махамбет  Өтемісов  атындағы  Батыс 
Қазақстан университетінде террористік акт қаупі 
төнген кезде білім алушылардың іс-əрекеттері 
тақырыбында түсіндірме жұмысы жүргізілді

ÒÅÐÐÎÐÈÑÒІÊ ÀÊÒ
Аталған іс-шараға факультетіміздің 1 жəне 2 

курс студенттері түгел қатысып, физика математика 
факультетінің деканы Абулкасова Дина Бакытжановна 
сөз сөйледі. Студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жəне олардың іс-əрекеттері туралы мысал ретінде 
видеороликтер көрсетілген болатын. Бұл тəрбие 
сағатынан студенттер өздеріне керек қауіпсіздік 
ережелерін алып, түйін түйді деп ойлаймыз.

Гульсим БЕИСОВА, 
Физика-Математика факультетінің  

И-11 тобы студенті

Махамбет Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан 
университетінің «физика-

математика» факультетінің 
бірнеше белсенді студенттері 

бар. Белсенді студенттер 
дегеніміз кімдер? Олардың 

мақсаттары қандай? 
Университеттегі алар 

орындары қандай? Міне 
біздің ойымызда осындай 
сұрақтар туындайды. Осы 

сұрақтарға жауап бере 
отырып, сіздерге белсенді 

студенттер туралы қысқаша 
мəлімдегім келеді.

Жалпы  белсенд іл і к  деп 
адамның, іс-əрекеті үстіндегі 
жағдайын айтады. Тіршілік жəне іс -əрекеттері 
барысында адамның қарым-қатынас жасау, тапшы 
жəне өзін-өзі тəрбиелеу белсенділігі дамиды. Қарым 
– қатынас жасау белсенділігі жеке адам қасиеттерінің 
(мархабаттық, қайырымдылық, қамқорлық, өзі үшін 
жəне басқа адамдар алдында өзінің қылықтары жайлы 
жауапкершілік сезімі т.б.) қалыптасуына мүмкіндік 
туғызады. Өзін-өзі тəрбиелеу белсенділігін қоғамдық 
пайдалы жұмыстарға байланысты тапсырмаларды 
орындау арқылы дамиды.. Студенттер университет 
қабырғасында жүріп, белсенділікті əрқайсысы əрқалай 
түсінеді. Белсенді болудың пайдасы өте зор. Біз жай ғана 
студент болып белгі бір мамандық иесі болып жүрсекте, 
қоғамға белсене араласып жүріп, түрлі жағынан өзімізді 
дамытып, жаңаша нəрселер үйреніп, біліммен қатар 
басқаша өнер үйренеміз. Айналамызға пайдамызды 
тигізе жүріп, биік-биік жетістіктерге жетеміз, ата-
анамызды қуантамыз, білім ордамыз университетімізді 
қуантамыз. Əр жеткен жетістігіміз үлкен бақыт, абырой, 
дəреже жəне біздің болашағымыз. Болашақ маман иесі 
болған кезде еңбегіміздің жемісін көреміз. Бізге тек 
мамандығымыз бойынша білім алып жүргеніміз аздық 
етеді деп ойлаймын. Əр адам жан-жақты болса, үнемі 
өзіне сеніп, жауапкершілікті ала білсе, алға ұмтылуға 
қорықпай күш салса, сол адамнан еңбек сүйер, білікті 

маман, жетістіктері мол, тəжірибелі тұлға шығары айдан 
анық.

Физика-математика факультетінде 50-55 шақты 
белсенді студенттер бар. Əр студенттің өзіңнің алар 
ерекше орындары бар. Жеке-жеке міндеттері бар. Əр 
студенттің өздеріне берілген жауапкершіліктері бар. 
Факультеті үшін жандарын салып, үнемі мен дейтін 
студенттер көзге түсіп жетістіктерге жетіп келеді. 
Активисттік құрамда жүрген студенттер факультеттің 
қоғамдық жұмыстарымен қатар сабақтарында жақсы 
оқып келеді. Мысалы, маған активистік құрамда жүру 
сабақтарыма кедергі емес. Қайта  өзімді дамытуға 
, жаңаша бағытта танылуыма үлкен əсерін тигізеді. 
Факультеттің студенттері əр топ студенттері болсада 
бірігіп ұйымшылдықпен тату-тəтті. Іс-шараларда, 
концерттік бағдарламаларда өздерін көрсетіп, суырылып 
шығып бар өнерлерін көрсетеді. Түрлі шаралардан 
жетістікттерге жетіп, айналаларына қуаныш сыйлап 
келеді. Мен факультет ішіндегі студенттерді бəрін 
сипаттап үлгермесемде, оладың біздің мақтаныштарымыз 
екенін айтқым келеді. Бəрі бір үйдің балаларындай!!!

Гүлжауар УТЕПБЕРГЕНОВА, 
Физика-Математика факультетінің белсендісі, 

ИС-21 тобы студенті

Спартакиаданың алғашқы күні факультеттердің 
профессорлық-оқытушылық құрамы бір-біріне сəт-
тілік тілеп, шағын футбол мен шахмат бойынша бақ 
сынасты. Физика-математика факультетінен шағын 
футболға Гумаров Г.С., Кадырбаев М.М., Имангалиев 
М.М., Кубегенов Е.С., Лайхов Е.Е., Едіге Н.Б. бекітілді. 
Команда университетіміздің «Педагогика» жəне «Тарих, 
экономика, құқық» факультеттері ПО құрамымен 
тартысты ойын көрсеткенімен финалға өте алмады. 
Шахматтан өнер көрсеткен Искалиева А.У., Бапиев И.М. 
қарсыластарына есесін жіберіп алса, Едіге Н.Б. əдемі 
ойынды тең баллмен аяқтады. Екінші күні жалғасын 
тапқан спартакиада бағдарламасы бойынша факультет 
командалары волейбол мен дойбы спорт түрлерінен 
сайысұа түсті. Дойбыдан қарсыластарына дес бермеген 
Кадырбаев М.М., Дошева Г.С., Бапиев И.М. басқалардан 
үздік шығып, жүлделі 1 орынды физика-математика фа-
культетінің қанжығасына байлады. Волейбол ойыны да 
керемет əсерлі өтті. Өткен жылдарда үнемі жоғары дең-
гейде көрініп жүрген факультет командасының Кадырова 
Г.М., Есенгалиева А.Н., Бапиев И.М., Имангалиев М.М, 
Иксебаева Ж.С., Маутеева С.М. құралған тұрақты құрамы 
бұл жолы да биіктен көрініп, іріктеу кезеңде «Мəдениет 
жəне өнер», «Тарих, экономика жəне құқық» факультет-
терімен ойнап жеңіске жетсе, спартакиаданың үшінші күні 
өткен финалда «Педагогика» факультет құрамасын 2:0, 
«Жаратылыстану-география» факультетін 2:1 көрсет-
кішпен ұтып, жүлделі 1 орынды иеленді.  Алайда үстел 
теннисіне қатысқан Маутеева С.М., Едіге Н.Б., Кубегенов 
Е.С. қарсыластары басым түсіп, жеңісті қолдан беріп ал-
дық. Арқан тартуға қатысқан Имангалиев М.М., Кубегенов 
Е.С., Маутеева С.М., Иксебаева Ж.С., Амантурлина Г.К., 
Химеденова З.М. командасынан қарсыластары күштірек 
болып шықты.  Жеке өнер көрсетуден Кадырова Г.М. 
«Волейболдан үздік ойыншы», Кадырбаев М.М. жəне 

Бапиев И.М. «Дойбы спорт түрінен үздік ойыншы» ди-
пломдарымен жəне сыйлықтармен марапатталды. 

Ойын соңында командалар тамаша көңіл-күймен, 
спартакиаданы ұйымдастырған «Дене тəрбиесі» кафед-
расы мен М.Өтемісов атындағы БҚУ кəсіподақ ұйымына 
ризашылық сезімдерін білдіріп, тарады. Біз өз кезегімізде 
факультетіміздің намысын қорғап, шараға қатысқан ұс-
таздар қауымына жəне Физика-математика факультетінің 
құрама командасының дайындығына атсалысып, коман-
да құрамында өнер көрсеткен Акмуханов Е.У. факультет 
атынан алғыс білдіреміз! 

А.С.ТАЖҒАЛИЕВА,
Физика-математика факультетінің

тəрбие ісі жөніндегі декан орынбасары

Start спартакиада
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯ
факультетіфакультеті

БЕТ РЕДАКТОРЫ: 
Бисенғалиева Айгерім

Арман жолындаАрман жолында

Áіç áіðãåìіç!
Заң тəртіпке бағынған құл болмайды,
Жəрдемдескен еліне қор болмайды.
Қиын-қыстау кезеңде көмектескен-
Ешқашан да ешкімнен кем болмайды.

Біз бəріміз Тəңірге бағынамыз,
Кейбір өткен күндерді сағынамыз.
Осы күнге шүкір етіп төзсек дағы,
Бір сарынды өмірден жалығамыз... 

Жалындаған жүректерде үміт бар,
Қай дерттің де ішінде бір бүлік бар.
Дүниеде орын алған жағдайлар
Жалған ба əлде рас па деген күдік бар.

Қолдан келер шара да жоқ алайда,
Үйде болып,таза жүрсек,жарайды 
Көңіл бөлсек заңға тағы бəріміз
Бұл індетті жеңеміз біз қалайда.

ҚАЗАҚПЫЗ біз-алған талай асуды,
Батыл жүрек білмейді еш жасуды.
Барлығына сабырменен қараймыз,
Біз біргеміз!
Қиындыққа шыдаймыз!

Жайна БУЛАТОВА,  
Хим – 13

Òóғàí æåðіì 
Қазақстан-атамекен құт қонған жер, 
Кең дала, суы мөлдір-құт тұңған жер. 
Көкорай белестері мақпал кілем, 
Қырларында қызғалдақ құлпырған жер. 

Өзіңсің Қазақстан əн арманым, 
Аяулым, алтын бесік қара орманым. 
Дархан далам, мөлдір суым, 
Бұл менің баға жетпес бақ-байлығым. 

Туған жерім-мекенім, 
Өзіңді мақтан етемін. 
Мəңгілік сенің жаныңда, 
Болсам деп арман етемін.

Асылай 
ЕРМАҒАМБЕТОВА,  

ХБ-11

«Кітап - асыл қазына»
Кітап білімнің қайнар көзі. Онсыз, яғни кітапсыз өмір сүру XXI ғасырда мүм-

кін емес екендігі мəлім. Кітап қана дəл мəнді білім береді, себебі ол адамды 
терең ойлауға жетелейді. «Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол» деп 
текке айтылмаған. Кімде де болса білімділікке сəл-пəл болсада құштарлығын 
дамытуға көмектеседі. Кітап оқыған адамның шетте калмасы анық. 

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі  білім қазынасы. Ал білім 
сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан  ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем 
əдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, 
тарихы мен тағылымының алтын сандығы. 

«Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап 
оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да тиылар едік» - деген еді Ғабит Мүсірепов. Қазақтың 
көркем тілі – қазақ тілі қазақтың көркем əдебиетінде. Ал ұлттың əдебиеті мен тілі ең 
алдымен əр ұлттың өзіне керек. Қазіргі қазақ қоғамының алдында тұрған мақсаты 
жастарды  кітапқа, оның ішінде қазақ тілінде жазылған кітапқа баулу. Достар, «Артық 
білім кітапта, Ерінбе оқып көруге», — деп ұлы ақынымыз Абай жырлағандай ерінбей 
білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасын тек кітаптан ғана таба алатынымызды 
ұмытпайық.

Айнагүл ЖУМАГЕРЕЕВА,
Хим -13 тобы

«Биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Тəуелсіздік – біздің ең қастерлі 
құндылығымыз. Егемендік дегеніміз – жалаң ұран мен жалынды сөз емес,» - деп айтқан 
болатын біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында. Бұл айтқан 
сөздерге біз жастар толықтай қосыламыз. Еліміздің болашағы жастар екені, ал жастардың 
да соңғы болып жатқан оқиғаларға алаңдаушылық туындағаны анық. Біздің ойымызша 
бұл біздің Қаңтар трагедиясы біздің егемендігімізге тікелей төнген қауіп. Кейбір күштер, 
арандатушылар осындай сəтті пайдаланып өздерінің құйтырқы ойларын жүзеге асырмақ 
болды. Бірақ Қасым-Жомарт Тоқаевтің кеменгерлігімен, көрегендінің арқасында ол кісінің 
жасаған табанды шешімдердің арқасында еліміз бұл қиындықтыда жеңіп шықты. Өкінішке 
орай адам шығынынсыз болмады. Қаза болғандардың туысқандарына барлығына көңіл 
айтамыз. Ендігі тілеріміз еліміздің, біздің басшылардың осындай оқиғалардың тағыда 
қайталанбауын қадағалау. Біз жастар үшін Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталды.  
Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

Нұрлан ҚОСАНОВ, 
БГ-21 тобы

«Болашағымыз өз қолымызда»

Мен, армандар орындалады дегенге 
бала күнімнен сенетінмін. Ол тіпті 
өтірік деседе. Бала күнімнен қатты 
арманшыл болдым. Не болса соны 
қиялдай беретінмін. Өсе келе, мен 
бұл  «Арман» атты  сөзге  бей  жай 
қарамадым. Армандарды мақсатқа, 
мақсатты əрекетке, əрекетті нəтижеге 
айналдыруды ойлай бастадым. Қазір 
біз XXI ғасырдың жастары, керемет, 
барлы ғы  дамыған  заманда  өс і п 
жатырмыз. Осындай дамыған заманда, 
мүмкіндік туып тұрған заманда сіз бен 
біздің дамымай, артта қалуымыз ол 
қате болатын шығар. Қазір мүмкіндік 
өте көп. Біз сол мүмкіндік арқылы 

армандарымызды орындай аламыз. 
Сіз оған мотивация, жігер керек десеңіз 
олда бар. Көрдіңіз бе? Қазір заман 
дамыды. Сол заманды дамытып отырған 
өзіміз сияқты адамдар. Мысалы, менің 
арманым грантқа түсу болды. Мен 
оған əрекет еттім, күні-түні еңбектену 
нəтижесінде М.Өтемісов атындағы 
Батыс  Қазақстан  университет іне 
оқуға түстім. Міне, менің бір арманым 
орындалды. Мен оны сызып тастадым. 

Енді басқа арманымды орындауға 
талпынамын. Арман ол жəй арман 
болып қалмау керек деп ойлаймын. 
Əрине, түрлі қиындықтар басымызға 
түседі. Бірақ оның бəрі өтеді. Жалпы 
үлкен адамдар өзінің басынан өткен 
қиындығын, қиындық деп еске алмайды 
екен. Сол бір қызық кездер еді деп еске 
алады екен. Мен ойымша арманыңды 
орындау ешқашан кеш емес. Керісінше 
жетістік. Егер адамда ниет болса ол 

ештенеге қарамайды деп ойлаймын. 
Армандаңыз. Армандар орындалады. 
Міндетті түрде!

Ақерке ТЕМІРҒАЛИЕВА, 
Хим-11

Шара барысында студенттерге қазіргі 
Қазақстанда болып жатқан эпидемиялық 
ахуалға байланысты бірнеше сұрақтар 
қойылды. Мысалы: COVID-19 туралы не 
білесің? Вирустың алғашқы белгілері 
қандай? Вирустан сақтану шараларын 
білесің бе? Сонымен қатар, студент-
терге «Карантин кезіндегі Қазақстан» 
мен «Болашақтағы Қазақстан» тақы-
рыптарында постер қорғауға тапсырма 
берілді. Шара соңында студенттер қазіргі 
елімізде болып жатқан індетке байланысты 
жəне болашақта Қазақстанды қалай 
елестететіндері туралы өз ойларын ашық 
жеткізе білді.

 Қаңтар айының 26-шы жұлдызында жаратылыстану-география факультетінде, Б-31 тобының студенттеріне топ кураторы С.Ж.Кажымуратованың 
ұйымдастыруымен «Менің денсаулығым-менің болашағымның кепілі» атты кураторлық сағат өткізілді. Кураторлық сағаттың негізгі мақсаты – салауатты өмір 
салтын қолдау, індеттен сақтану. Кураторлық сағат студенттердің көңіл-күйлерін көтеру мақсатында ерекше əдіспен басталды. 

««Ìåíің äåíñàóëûғûì - ìåíің áîëàøàғûìíûң êåïіëіÌåíің äåíñàóëûғûì - ìåíің áîëàøàғûìíûң êåïіëі»»
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КУЛЬБЕКОВА Зульфира

«Кітап оќып жїрсіз бе?»
«Адамның 

адамшылығы - 
жақсы ұстаздан»

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе 
– ас бер, он жыл қалғың келсе, ағаш 
отырғыз, ал мəңгі қалғың келсе, шəкірт 
тəрбиеле» дейді халық даналығы. 
Мен  үшін ең қастерлі  де, қасиетті 
тұлға – ұстаз! Ұстаздың бойындағы 
білім мен ақыл – ойының қуаты талай 
тентекті жуасытып, не бір еркені 
сабасынатүсіреді, тəртіпке баулып, 
есейтіп, ер жеткізеді. Сондықтан əрбір 
шəкірт өзіне үлгі өнеге болған сүйікті 
мұғалімін ұстазым деп атайды. Менің 
есімде қатты қалған ұстазымның сөзі 
«бүгін бірдеңе істеп үлгеру керек» деп 
əркез өз ақыл кеңесін жалықпастан 
түс інд ір іп ,  үйретт і .  Мен  мықты 
ұстаздардант əжірибе мен тəрбие 
алғаныма қуанамын. Шəкірт-ұстаз 
айнасы. Берілген білімді лайықты 
деңгейде алып жүруге тырысамын. 
Сол себептен осы жолда аянбай еңбек 
етемін.

Аида ҚОЖБАНОВА,
МТЖ  мамандығының 4 курс студенті 

бітіруші түлек!

«Білімді ұрпақ - тəуелсіздіктің алтын 
діңгегі» деп білім саласына қашан да 
ерекше назар аударып келеді. Бүгінде 
Егеменді Қазақстанда жастардың сапалы 
білім алуларына барлық жағдай жасалып 
жатыр.

Егемен еліміздің ертеңі жастардың 
қолында екені белгілі, сол ұрпаққа 
білім мен тəрбие беру жолында қызмет 
ететін  ұлағатты ұстаздардың еңбектерін 
сөзбен жеткізу мүмкін емес. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында білімнің əрдайым 
бірінші орында тұруы қажет екені ерекше 
аталып өтілген болатын. Сіз бен біздің 
жеткен жетістігіміз бен шыққан шыңымыз 
ең алдымен Алланың,одан кейін Ата-
ананың жəне де ұлағатты Ұстаздардың 
арқасы.

Мұғалім – мамандық болса, ұстаздық 
адам бойындағы ұлы қасиет. Ұстаз 
мəртебесінің артуы ең алдымен ұстаз 
деген  ес імге  қаншалық ты  лайық 
болуына байланысты. Бүгінг і жаңа 
дəуірдің, жаңарған білімнің мұғалімге 
қояр талабының жүгі ауыр, олар үлгі 
боларлық бар жақсылық атаулының ең 
биігінен көрінуі тиіс. Əрбір көзі ашық адам 
сауатын  ашу үшін ең бірінші ұстазға 
жүгінеді. Ал ұстаздың міндеті ештеңеден 
хабары жоқ шəкірттен тұлға дайындау. 
Өмірдің өзі де ұстаз. Бірақ осынау «ұстаз» 
сөзінің астарында мыңдаған білім мен 
ғылым, махаббат пен сүйіспеншілік 
жатқанын байқай бермейміз. Ұстаз болу 
кез келгеннің қолынан келе бермейді. 
Шəкірт тəрбиелеу, оны биікке жетелеу, 

қанаттандыру, жаны мен тəнін, болмысы 
мен барын беру тек ұстаздың қолынан 
келетін қасиеттер.

Ұ с т а з  б ол у  жас т а л ғ ам а й ды .
Қазіргі заманда жаңа технологиялар 
мен  бағдарларды  шəк ірт  бойына 
ұғындыру жолында Президентіміз жас 
мамандарға үміт артуда. Осы жолда 
еңбек етіп жүрген жас мамандардың 
бірі де бірегейі-Еслямгалиев Əбілқайыр 
Мақсотұлы. Жас болса да, бас бола 
білген Əбілқайыр Мақсотұлы бүгінгі жас 
мамандардың  көшін бастар ұстаздардың 
ең озық үлгісі əрі мақтауға тұрарлықтай 
тұлға. Тектіліктен нəр алған бекзада 
болмысымен ұстаздық жолмен қатар, 
Мəдениет жəне өнер факультетінің тəрбие 
ісі жөніндегі декан орынбасары қызметін 
атқарып келеді. Мектеп өмірінен түлеп 
ұшып, «студент» статусын иеленген əр 
жас түлекті өз қанатының астына алған 
Əбілқайыр Мақсотұлының орны мəдени-
тынығу жұмысы мамандығының 1 курс 
студенттері үшін тым ерекше. Қанаттары 
əл і  қатаймаған  «балапандарды» 
ыстық ықыласпен қарсы алып, күні-
бүгінге  дейін өзінің ағалық, ұстаздық 
қамқорлығын көрсетіп келе жатыр.Əркез 
тура жол сілтеп, жақсы мен жаманның 
жігін ажыратып, «Мəдениеттің ұлттың 
айнасы» екенін тереңінен ұғындырып 

келеді. Əбілқайыр Мақсотұлы əр тəрбие 
сағатын ыждаһаттылықпен ұғындырып, 
жас шəкірттердің білім мен білікті 
шыңдау жолында зор күш салу үстінде. 
Осындай Хан Тəңіріне тең ұстазымызға  
бас иіп тұрып алғыс айтамыз! Біз де 
ұстаздарымыздың үкілеген үмітін ақтап, 
мəдениет саласының үздігі болуға бар 
күшіміз бен ынтамызды салудамыз! 

Өмірімізге шуағын төккен ұлағатты 
ұстаз жүрегі қазақ ұлтына қызмет жасап 
жүрген  қаншама шəкіртке ізгілік сəулесін 
құйып келе жатыр. 

Мың ғасыр өтсе де ұстаздың аты жəне 
«Ұстаз» деген ұғым өлген жоқ. Өйткені, 
қай дəуір болмасын, ол қоғамға ұстаздың 
еңбегі керек-ақ, тіпті зəру десек артық 
айтқанымыз емес. Əр таңның атысы 
мен əр күннің батысы өзінің емес, шəкірт 
қамы үшін қамығып жүретін əрбір ұстаз 
атаулы жандардың еңбегін ұлы демей 
не дейсіз?! «Ұлтқа тұтқа болар ұл, ары 
болар қыз тəрбиелесем»- деген ұлы 
мақсаттың жетегіндегі  ұлы мамандық 
иелеріне айтар алғысымыз шексіз! Сіздер 
тəрбиелеп жатырған жас буыннан Хəкім 
Абай мен Ахметтің жолын жалғар ғұлама 
ғалымдар шығатынына кəміл сенімдімін! 
Шығар биіктеріңіз тек, Мұзарттар болғай! 
Биік шыңдарыңыздан құламай, «ҰСТАЗ» 
атын көкке көтеріп жүре беріңіздер!

«Óàқûòïåí òіëäåñó»
(«Ұлтымыздың басынан өткерген 
тарихи оқиғаларынан бір-бір ой»)

Ұрпақ:
Мен – Қазақпын! 
Қазақ боп туғаныма мақтанам!
Ұлт мұрасын сан ғасырлар сақтаған
Өтсе дағы бастан талай зобалаң,
Ұл-қыздары үміттерін ақтаған!
Тəуелсіз ел Қазакстан-мекенім.
Саяңда өсіп,тəлім алып келемін.
Қойнауына енiп ұқтым тарихтың,
Азаттықтың қиындықпен келгенін.

Елім жайлы айтатыным көп менің
Тыңдар болсаң айтып берем 
   теп-тегін,
Алдыңғы елдің қатарына қосылып,
Қазақ үшін жарқырады көкте күн!
Қазақ хандығы:
Туған олар қазағым деп, арым деп,
Арамдықпен таптатпаған тағын тек.
Үш жүздің басын қосып, нық бекініп,
Хандыққұрды, «Қазақ»үшін жаным 
    деп.
Жоңғар шапқыншылығы:
Нар қазағым жойылмаған өлмеген,
Кесіп өтпей, өзгелерді көлденең.
Тұтқиылдан шабуылдаған əр жауды,
Жеңіп шықты парасатты ойменен.
Ашаршылық:
Бұл қазағым көріп талай азапты,
Жүректерге жігер отын маздатты. 
Қолдан жасап  Голощекин  жіберген
Ашаршылық азайтты ғой қазақты.

(Жалғасы келесі санда...)

Нұрайзат МАРАТОВА

ЖАҚСЫ 
адам єана 
ўстаз бола алады…

«Білім — кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерде отырады. 
Сондықтан, болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды 
басқарады»  

ҚР-ның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев

Кітап адам баласының сан ғасырлық 
ақыл -ойының  жеміс і ,  тарихы  мен 
тағылымының алтын сандығы. «Кітап 
дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы 
ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. 
Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан 
да тыйылар едік», - деген еді Ғабит 
Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу, 
оны түсіну мен түйсіну, алған əсерді өмір 
қажетіне жарата білу – əрбір адамның 
білігі мен білімін, пайымы мен парасатын 
айқындайтын алғышарттардың бірі. 

«Кітап маған тақтан да қымбат», - деп 
көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер 
ойымыз, адамға жан азығы, рухани 
байлығы бола білгенде осы- кітап.  
«Надан мен қас болғанша, кітаппен дос 
бол», - дейді Баус. Кітап – сенің асып-
таспайтын асыл досың. Себебі кітаппен 
дос болған адамның ой-өрісі кең, сөз 
мəдениеті жоғары, саналы, жан-жақты 
болып тəрбиеленері сөзсіз. Білімнің көзін 
ашып, ең алғаш ғылым саласын таңытқан, 
оқытып-үйреткен - кітап. Жалпы алғанда 
кітаптың адамзат ғұмырына пайдасы 
көп,зияны жоқ. Білім-ғылым үйретуі 
бір төбе болса,өмір сүру жолдарын 
үйретуі биік төбе. Шынында  кітап-
адамның ішкі жан дүниесінің құлыптанған 
қақпасы. Кітап-адам жанының азығы, 
тəн қазынасы. Адамды бір мезетте 
жылату, күлдірту, қуанту секілді түрлі 
эмоцияларды бастан кешіруге өз септігін 
тигізетін осы кітап.

Адам атаулыны білімге, ғылымға, 
өмірді жаңа бағытта көруге, жалпы 
көз  қарастарыңды  жақсы  жағына 
өзгертуге көмектесетін кітапты қазіргі 
таңда оқып, біліп жүрміз бе?!Шынында 
арамыздағы жандардың жарты бөлігі 
кітапты мектеп өмірінен кейін ұстап,оқып 
көрмегендер. Жалпы «біз» кітаптың 
бетін ашпаймыз ғой...ашпаймыз! Неге? 
Кітап оқымағанымызға  не себеп? 
«Жұрттан қалмайық» деп қолымызға 

бір-бір телефоннан ұстап алып,ішіп-
жегенімізге мəзбіз. «Заманыңа қарап 
бөркіңді ки»демей ме дана қазақ?! 
Заман талабына сай өмір сүреміз деп 
барымыздан  айырылып  қалмасақ 
болғаны!Жоғарыда мен Елбасымыздың 
сөзін «бисмиллях» есебінде алып, 
сіздерге ой салғым келді.Яки сіз қанша 
жерден бай болсаңызда, əкім болсаңыз 
да, технологияны жетік меңгерсеңіз 
де сіздің көңіл түпкірінде кітапқа деген 
«махаббат» болмаса бəрі құр далбаса.

Елімізде орын алған оқиғаларға 
байланысты төтенше жағдай еңгізілді. 
Оған қоса əлеуметтік желілер мен 
интернет байланысы да өшірілген 
болатын. Осы интернетсіз күндер де 
бейне бір тас ғасырында қалып қойғандай 
күй кештік. Бірақ, «қанға сіңген» детіміз 
бен телефоннан бас алмадық. «Ішіміз 
пыспасын» деп телефонның ішін керегі 
жоқ ойындар мен бағдарламаларға 
т о л т ы р ы п  қ о й д ы қ .  О с ы н д а й 
қарекеттерімізден бізге келіп кетер пайда 
қандай?Тек нəпсі құмарлыққа салынып, 
виртуальды əлемнің «құлы»болдық та 
қалдық. Əрине телефонның пайдасы 
жоқ емес бар.Бірақ , біз таңымызды 
телефонмен атырып, күнімізді батырып 
жүрміз ғой. Санамызды улап, айналаға 
көз жүгіртуді қойдық. Бұл бір жазылмас 
дертпен бірдей. 

Тағы бір мысал келтірсек, сізге шұғыл 
арада күрделі тапсырманы орындау 
қажет бірақ бұрынғыдай Яндекс, Google 
дейтіндер атымен жоқ. «Ат айналып 
қазығын табар» дегендей сіз бəрібір сол 
уақытта қолыңызға кітап ұстайсыз жəне де 
мен оған жүз пайыз кепілдік беремін. Кей-
кезде əлеуметтік желілерге дұрыс ақпар 

салынбайды, ал кітапта нақтыдəлме-
дəл ақпарат көздері жазылады. Міне, 
кітаптың артықшылығы. Кітап оқу – 
жадыны жəне ойлауды дамытады. Яғни, 
көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, 
тез қорыта алады. Күнделікті өмірде 
кітап оқитын кісі мен оқымайтын кісінің 
айырмашылығын тез байқауғаболады. 
Кітап оқитын адам ақыл, парасат, таным, 
білім, елмен қарым-қатынас, тілбайлығы, 
сыпайылығы мен мəдениеттілігі секілді 
бірсыпыра ізгіқасиеттерімен ерекшеленіп 
тұрады.

Егер алынған ақпарат жадта сақталса 
жəне іс жүзінде кəдеге жараса ол екі есе 
пайдалы болмақ. Кітапты оқу бір бөлек 
те ондағы мəліметтерді, оқиғаларды 
есте сақтау бір бөлек. Көбіне біз оқыған 
кітаптағы оқиғаларды, мəліметтерді 
ұмытып қалып жатамыз. Бұл – табиғи 
процесс. Сондықтан да кітапты бар 
ыждахаттылығымызбен,  бар зейінімізбен 
оқуымызқажет. Əлемнің екінші ұстазы 
атанған Əл-Фараби бабамыз бір кітаптың 
өзін бірнеше мəрте оқып шығатыны 
туралы тарих беттерінен мəлім емес пе?!

Кітап – білім бұлағы екені бəрімізге 
аян.Əрдайым адамның ақылшысы, 
танымның қайнар көзі болған кітаптан 
ажырап қалған жоқпызба?Қазіргі таңда 
өскелең ұрпаққа кітаптың қадір-қасиетін 
ұғындыру мақсатында қандай қарекеттер 
атқарып жүрміз? Соңғы реет қашан кітап 
оқып едіңіз? Оқыған нəрсеңізді өмірде 
пайдаланасыз ба?Сіз осы сұрақтарды 
өзіңізге қойып көріңізші. Жауабын таба 
алар ма екенсіз көрейік...

НұрАйзат Маратова, 
МТЖ-11
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Мўєалім – мектептіѕ жїрегі
(Жас мамандар слёті ұйымдастырылды)

Ағымдағы жылдың  қаңтар айында Батыс Қазақстан облысы Білім басқармасының жұмыс жоспары-
на сəйкес Білім беруді дамыту орталығының ұйымдастыруымен  жас мамандардың кəсіби шеберлігін 
қалыптастыру, іскерлік ізденімпаздыққа дағдыландыру жəне əдістемелік қолдау көрсету мақсатында 
«Жас мамандар слёті» форматындағы педагогикалық фристайлі өткізілді. Педагогикалық фристайл Орал 
қаласының №16, 34, 38, 44, 46, 50 - білім ордалары мен Эстетикалық бағыттағы гимназиясы (ЭБГ) сынды 
білім ұйымдарының базасында ұйымдастырылды. 

де танымал кəсіби мамандар да шақырылды. Олар - 
Білім Кіds, Антикор, ҰБДҚ (Ұлттық бірыңғай деректер 
қоры), «Ұлттық Ustaz»  мамандары, Педагогикалық 
шеберлік орталық тренерлері, БҚО «Рухани жаңғыру» 
саласының жетекшілері, ЖОО оқытушы-ғалымда-
ры, үздік педагог-ұстаздар, «Өрлеу» орталығының 
тренерлері, «Педагогтар қауымдастығы» жетекшілері, 
STEM академиясы, Bilim Media орталығының ма-
мандары, «Болашақ» желілік қауымдастығының мү-
шелері жəне ақын-журналистер. Олар жасқану мен  
қорқынышты білмейтін батыл ұстаздарға, ұлы жолға 
нық қадам басып, жігерін жанып келген жас мамандарға 
еңбек жолында кездесетін сан алуан иірімдер мен 
іркелістер туралы айта келе, өз ісінің шебер маманы 
болуға бағыт-бағдар бере білді. 

Үздік те тəжірибелі ұстаздар мен орталық тренерлері 
оқу үрдісіндегі қолданылатын түрлі əдіс-тəсілдері 
мен белсенді технологияларды тиімді үйлестірудің 
тəжірибелік қырларымен бөлісті.  Қысқа мерзімді 
жоспар, дарынды оқушылармен жұмыс барысындағы 
шеберлік сыныбы, тарихи КВЕСТ ойыны, Тимбилдинг, 
Бенефис шоу, Дежавю: «Инновациялық идеялар 
керуені», «Сатылай кешенді талдау» грамматикасы 
бойынша практикалық жұмыс, оқу сауаттылығы 
тапсырмаларымен жұмыстану, «Педагогикалық 
консилиум» жүргізудің жолдары талқыланып, эссе жазу 
жəне АҚШ-тың Фулбрайт бағдарламасы бойынша  жаңаша 
оқытудағы технологияларды қолдану тəсілдерімен 
тəжірибе алмасты. «Үлкендер жолы – ұлылық , 

мамандардың сандаған сауалдарына кең көлемде 
жауап берді. Жас мамандардың аға сөзіне ризашылығы 
қайтара -қайтара соғылған қол шапалақтармен 
айқындалды. Мəселен, Абат ағайға өз ризашылығын  
БҚО Тасқала ауданының Амангелді мектеп балабақша 
кешенінің тарих пəні мұғалімі Владимирова Жадыра 
Владимирқызы: «Рухани азық бере білген ұстазсыз! 
Жүрегінде жалыны бар, қуатсыз! Мұра қалсын, ұрпақ 
өссін, мəлім сол, Деп санайтын үлгі тұтар адамсыз! 
Сіздей алып, биік таудай баласын, Əрбір ана əулетіне 
сыйласын!» - деп білдірді...

Сонымен  бірге  слет  барысында  «Аналар», 
«Əкелер», «Ұлдар», «Қыздар» клубтарының жұмысы, 
«Жобалық жұмыстар» туралы коучингтер өткізіліп, 
іс-тəжірибелерімен алмасылды. Психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастырудағы арнайы 
педагогтар қызметінің маңыздылығын таныту, тəрбие 
жұмысын ұйымдастырудағы құжаттар, қамқоршылық 
кеңес жұмысы туралы айта отырып, жас мамандардың 
сауалдарына жауап берілді. Бастауыш сынып жəне 
өзін-өзі тану педагогтары «Сабақ жоспарлаудың 
ерекшеліктері. Рефлексия мен кері байланыстың 
айырмашылығы» тақырыптары бойынша топпен 
жұмыстар жүргізді. Слётке қатысушылар «Мұғалімнің 
эмоционалдық ұстамдылығы», «Бүгінгі жас маман 
болашақтың жаңа формациядағы педагогі», «Жас 
маманға көмек - заман талабы» атты шеберлік 
сыныптары мен мультимедиялық таныстырылымдар 
көрсетіліп, құнды ақпараттар берілді. Қысқасы, слётке 

болашақ иесі – бүгінгі жас маман» тақырыбында 
жас педагог-психологтерімен, «Болашаққа сенімді 
қадаммен» тақырыбында қоғамдық-гуманитарлық 
бағытындағы бөлімі, «JASTAR-INNOVATION STAR» 
тақырыбында жаратылыстану- математикалық 
бағытындағы жас педагогтерімен тəжірибелік жұмыстар 
жүргізілді. Нəтижеде жас мамандар слётке арнайы 
шақырылған қонақтарға көкейінде жүрген  сауалдарын 
армансыз қойып, тұщымды əрі нақты жауап алып, аса 
ризашылықпен алғыстарын жаудыра тарқасты.

Жеңіскүл НАРИКОВА,
Батыс Қазақстан Білім басқармасы Білім беруді дамыту 

орталығы қоғамдық-гуманитарлық бөлім басшысы 
(Орал қаласы)

Слетке барлығы 705 жас маман қатысты. Олар 
- мектепке дейінгі ұйым  директорлары, бастауыш 
сынып мұғалімдері, қоғамдық-гуманитарлық жəне 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндердің 
мұғалімдері, психологтар мен əлеуметтік, инклюзивтік 
оқыту педагогтері, бастауыш мектеп жəне негізгі, 
жалпы орта білім беретін мектептің директорлары 
мен оқу ісі, əдістемелік жұмысы жəне тəрбие ісі 
жөніндегі орынбасарлары. Өз іс-тəжірибелерімен ой 
бөлісіп, пікіралмасу мақсатында арнайы тəжірибелі 

ұрпағы жүрер ұғынып» тақырыбындағы сыр-сұхбатта 
Махамбет атындағы Батыс Қазақстан университетінің 
профессоры, «Рухани жаңғыру» институтының 
директоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының 
академигі Қыдыршаев Абат Сатыбайұлы өз сөзінде 
келешекте ел тізгінін қолға алатын жастардың барынша 
білімді, жан-жақты білікті болуы қаншалықты маңызды 
болса, олардың Отанға сүйіспеншілігінің мол болуы 
басты қажеттілік екендігін атап өтті. Ғалым ағамыз жас 

қатысушы спикерлер өзіндік іс-тəжірибелерімен, 
педагогикалық-психологиялық қызметтің сапасын 
арттыру жəне жетілдіру туралы ойларымен бөлісіп, жас 
мамандарға əдістемелік көмек көрсетті. 

Жалпы  жас мамандар  слёті  форматындағы 
педагогикалық фристайлі бірнеше тақырыптарға 
бөліне өткізілді. Атап айтсақ, «Үйренейік, ізденейік, 
жас маман» тақырыбында мектеп директорларының 
тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары, «Жарқын 
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Көңіл айту
Университет кітапханасының 

дамуына өзіндік қолтаңбасын 
қалдырған өнегелі ұстаз, кітапхана 
ісінің көрнекті маманы , еңбек 
ардагері Фаруза Ниетовна дүниеден 
озды. 

Фаруза Ниетовна Султанова 
1937 жылы 1 шілдеде Жанақала ау-
данында дүниеге келген. 1955 жылы 
10-жылдық мектепті бітіріп, Орал пе-
дагогикалық институтына оқуға түсіп, 
1960 жылы  «Қазақ тілі əдебиеті жəне 
тарих» мамандығын ойдағыдай бітіріп 
шығады. 1960 жылдың 29 қазаннан 
1961 жылдың 15 наурызына дейін 
Қазақ пансионында тəрбиеші қызметін 
атқарады. Фаруза Ниетовна 1961 
жылдың 17-ші сəуірінен  бастап  - 1995 
жылына дейін А.С.Пушкин атындағы 
Орал педагогикалық институтында 
кітапханашы болып  еңбек етті. 30 
жылдан астам кітапхана саласын-
дағы еңбегі əрқашанда үлкен абырой 
мен құрметке ие болды. Бұған дəлел 
ретінде грамоталарын, алғыс хаттарын 
айтуға болады. Мұндай жетістікке, 
ұзақ жылдардағы ізденісінің, тиянақты 
білімнің, іскерлігінің арқасында жетті. 

Кітапхана саласының білгір маманы, 
ел – жұртқа сыйлы апайымыздың  
дүние салуына орай тума- туыстарына 
қайғырып, көңіл айтамыз. Фаруза 
анамыздың жарқын бейнесі жадымызда 
сақталады.

 Ғылыми кітапхана ұжымы

Жақсы жұмыс - жанға тыныс
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің жұмыс берушілер кеңесі 

туралы ережесіне сəйкес Педагогика факультетіндегі білім беру бағдарламаларының 
жұмыс берушілерімен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелдің мақса-
ты - жұмыс берушілерді білім беру бағдарламаларын, элективті пəндер каталогын, 
оқу-жұмыс жоспарларын, оқу үрдісінің кестесін əзірлеуге тарту. 

Дөңгелек үстелге кафедрамыздың жұмыс берушілері 6В01201 “Мектепке дейінгі оқыту 
жəне тəрбиелеу” білім беру бағдарламасы бойынша Орал қаласындағы 49 Ақниет бөбек-
жайының директоры А.С.Убишева, 6 ЖОББМ директоры А.К.Қалымбет шақыртуымызды 
қабыл алып, келіп қатысты. 

Бірлескен жұмыста өте құнды пікірлерін ортаға салып, тың ұсыныстарымен бөлісті. 
Кафедрамыздың алдағы жұмыс жоспарларында жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескеріп, 
элективті пəндер каталогына енгізу бойынша жұмыстанатын боламыз. 

Сондай-ақ жұмыс берушілер дуалды оқыту элементтерін енгізу бойынша да жасалып 
жатырған жұмыстарымызға оң бағасын беріп, кадр даярлау мəселесінде бірлесіп жұмыс 
жасауға, практика базаларында əдістемелік көмек көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. 

Дина ХАБИЕВА, 
аға оқытушы, магистр 

Ќадірлі достар, ќўрметті əріптестер!Ќадірлі достар, ќўрметті əріптестер!

 Мерейтой қарсаңында университет 
тарихы үшін сіздердің əдемі əңгіме-
леріңіз бен ерекше естеліктеріңіз 
баспаланатын, бүгінгі күні арамыздан 
алшақтап кеткен жандардың жазбала-
ры жарияланатын  кітап жарық көреді. 
Аталмыш к ітаптың жұмыс жоспа-
рындағы атауы «ЖОО ғұмырындағы 
ұмытылмас жылдар мен есімдер». Бұл 
жобаның іске асуына тікелей өздеріңіз 
мұрындық боласыздар.

 Сондықтан ректорат сіздердің 
əрқайсыңызға университет тарихы-
ның беттерін жандандыратын, жас 
ұрпаққа уақыт рухын сезінуге мүмкін-
дік беретін, олар да туған жоғары оқу 
орнына деген мақтаныш пен адалдық 
сезімін тудыратын, сізбен жақынырақ 
танысуға көмектесетін естеліктеріңізді 
жазуды сұрайды. Жазыңыз, бұл ұр-
паққа қажет.

 Баспадан шығаруға қойылатын 
талаптар: мақала Microsof t Word 
форматында қабылданады. Мақала 
көлемі 1-2 бет, Times New Roman 
қарпі – 12, жиектері – жоғарғы жəне 
төменгі – 2 см, сол жағы – 3 см, оң 

жағы – 1,5 см, абзац – 1,25, жоларалық 
интервал – 1. Автордың (лардың) тегі 
мен аты-жөні; тегі мен аты (толық жа-
зылады) – ортасында қалың қаріппен 
жазылады. Ғылыми атағы, ғылыми 
дəрежесі, лауазымы немесе маман-
дығы. Барлық толық түсті суреттерде 
(фотосуреттерде) TIFF (300 пиксель/

дюйм) пішімі болуы керек.
 Мақаланы  қабылдау  мерз імі : 

01.03.2022 ж. дейін. Мақалаларды 
келесі электронды мекенжайға жібе-
рулеріңізді сұраймыз: botik06_89@mail.
ru, k.abylai_95@mail.ru.

Осы игі іске ат салысқаныңыз үшін 
алғысымызды білдіреміз!

 Биылғы жыл оқу ордамыз үшін ерекше - университетіміздің 90 жылдық мерейтойы. Көбіңіз осы қара шаңырақтан 
түлеп ұшып, оқытушыларыңызды мəңгі есте сақтап, студенттік шақтан тəтті естеліктер жинаған боларсыздар...
Бəлкім қызметтік жылдарыңызда да қызықты оқиғаларға қанық боларсыз. Сіздердің еңбек жолдарыңыздағы  
жемісті күндер мен жеңісті сəттер - біздің университетіміздің айқын тарихы болары сөзсіз.

«БІР ЕЛ – БІР КІТАП»«БІР ЕЛ – БІР КІТАП» 
2022 жылғы «Бір ел–бір кітап - 2022» республикалық 

акциясы аясында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 
шығармаларын оқуға қолдау көрсетілді. Осыған орай, 
Ахмет Байтұрсынұлының барлық шығармаларын жариялау 
туралы  шешім  қабылданды .  Оқырмандарға  Ахмет 
Байтұрсынұлының шығармашылығын келесі бағыттар 
бойынша оқу ұсынылады: 

1. «Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы»,
2. «Ахмет Байтұрсынұлының əдеби шығармалары»,
3. «Ахмет Байтұрсынұлының қанатты сөздері»,
4. «Қазіргі заманғы ахметтану ғылымы».

«ОДНА СТРАНА – ОДНА КНИГА»«ОДНА СТРАНА – ОДНА КНИГА»
В рамках республиканской акции» Одна страна – одна книга - 2022 « в 2022 году была оказана поддержка чтению 

произведений народного учителя Ахмета Байтурсынова. В связи с этим было принято решение опубликовать все 
произведения Ахмета Байтурсынова. Читателям предлагается прочитать творчество Ахмета Байтурсынова по 
следующим направлениям: 

1. «Научное наследие Ахмета Байтурсынова»,
2. «Ллитературные произведения Ахмета Байтурсынова»,
3. «Крылатые слова Ахмета Байтурсынова»,
4. «Современная ахметология».

Көңіл айту
Университетімізде бірнеше жыл-

дар бойы қызмет атқарған, ардақты 
əріптес іміз Живолбаев Жұмаш 
Ишпанович мезгілсіз арамыздан алыс 
кетті. Марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университеті ұжымы 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. 
Жұмаш Ишпановичтің жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын! 

Жұмыс атқарған жылдары бас-
шылыққа өзінің еңбекқорлығымен, жа-
уапкершілігімен көріне білген. Өз ісінің 
адал еңбеккері, айтылған уақытынан 
кешікпейтін, бір сөзді дара тұлға болды. 
Жұбайы екеуі 1 ұл, 1 қыз тəрбиелеген 
бақытты отбасының отағасы болған.

Бақұл болыңыз, Жұмаш ағай!

Университет ұжымы

Тел.: 50-51-46, 51-41-99


