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Жегені – жантақ, арқалағаны – алтын
Шараға қатысқан ғылыми жұмыстар 

жəне халықаралық байланыстар жөніндегі 
проректор Қ.М. Ахмеденов: 

Алаш қайраткері Міржақып Дулатов: 
«Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің 
өзі де мықты» деген екен. Сондықтан мен əр 
түрлі жаңа идеялардың ұйытқысы болып, ең 
үлкен істер атқарып жүрген баспасөз қауымы 
қандай құрметке де лайықты деп білемін. 
Біздің қара шаңырағымыздағы баспа 
тарихы тереңнен басталатыны баршаңызға 
мəлім. Бүгінгі таңда да оқытушылар мен 
студенттерге сапалы əрі дұрыс ақпаратты 
жедел жеткізуге атсалысып жүрген БАҚ 
жəне баспа өкілдерінің əрқайсысының өз 
орны бар. Сіздерді кəсіби мерекелеріңізбен 
құттықтаймын,-деді.

ҚР Журналистер Одағының мүшесі 
Абат Сатыбайұлы бұқаралық ақпарат 
құралдарының өткені мен бүгініне көз 
жүгіртіп, сала жастарына сəттілік тіледі. 
Сонымен қатар, университет баспасөз 
қызметі БҚУ Басқарма төрағасы-ректор  
м.а. Нұрлан Хабиболлаұлының өңірдегі БАҚ 
басшыларына жолдаған алғыс хаттарын 
табыс етті. 

Ғұлама ғалымның да, біртуар дарынның 

да, қарапайым қауымның да 
тілін таба білетін БАҚ жəне 
б а с п а  с а л а сының  б а рша 
қызметкерлеріне университет 
оқытушылар мен студенттерін, 
ЖОО жұмысшыларын ақпарат 
ж ə н е  б а с п а  қ ы з м е т і м е н 
қамтамасыз ету бағытындағы 
жасаған жұмыстары үшін риясыз 
алғысымды білдіремін. Қалам 
ұстаған қауымның жыл он екі 
ай тынымсыз еңбегі қашанда 
құрметке лайық. Журналистиканың 
қызығы өз алдына, қиындығы бір 
төбе, жауапкершілігі тағы бар. Бұл 
маған өте таныс. Себебі өзім де 
осы саланың қайнаған ортасында 
қалыптастым. Сала өкілдеріне 
шығармашылық табыс пен отбасы 
амандығын тілеймін!

Айзада ДЮСЕНОВА

28-маусым сол «төртінші биліктің» төл мерекесі. Ақпарат майданында «қаруым – қалам, өрісім – қағаз» деп, 
ақиқаттың ауыр жүгін арқалап жүрген БАҚ жəне баспа қауымын М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 
басшылығы құттықтады. Кəсіби мерекеге орай редакциялық баспа орталығы мен телестудия жəне баспасөз қызметі 
ұжымына ректор Н.Х.Серғалиевтің алғыс хаттары табысталды. 
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Íîâîñòè ÌÎÍ ÐÊÍîâîñòè ÌÎÍ ÐÊ  

Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау – еліміздің əлеуметтік-құқықтық саясатының 
басым бағыттарының бірі. 2022 жылды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Балалар жылы» деп 
жариялады. Осыған орай биыл балаларды қорғауға, сапалы біліммен қамтуға, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
денсаулығын нығайтуға, инфрақұрылымды дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр.

Балалар жылы – 2022

Қос министрлік қалыптасты
Білім жəне ғылым министрлігі оқу-ағарту 

министрлігі жəне жоғары білім министрлігі болып 
екіге бөлінді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару 
жүйесін одан əрі жетілдіру жөніндегі шаралар 
туралы» бүгін жарияланған жарлығымен екі 
министрліктің еншісі бөлінген.

Білім жəне ғылым министрліг інің «мектепке 
дейінгі, орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру, қосымша білім беру, балалардың 
құқықтарын қорғау, мектепке дейінгі, орта, техникалық 
жəне кəсіптік , орта білімнен кейінгі білім беру 
саласындағы сапаны қамтамасыз ету, мектепке 
дейінгі, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беруді 
цифрландыру саласындағы функциялары мен 
өкілеттіктері оқу-ағарту министрлігіне берілген.

Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, 
тіл саясаты, ғылым, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру мен ғылым саласындағы сапаны 
қамтамасыз ету, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беруді цифрландыру саласындағы 
функциялары мен өкілеттіктер Ғылым жəне жоғары 
білім министрлігіне берілген.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Асхат 
Аймағамбетов Оқу-ағарту министрі, биыл ақпанда 
парламент мəжілісіне «Нұр-Отан» партиясының 
тізімімен өткен депутат Саясат Нұрбек Ғылым жəне 
жоғары білім министрі қызметіне тағайындалды.

«Атамекен» өнер ордасында Қарашығанақ 
Петролиум Оперейтинг Б.В. мен Батыс Қазақстан 
облысының əкімдігі бірлесіп 10-маусым күні Uralsk 
Green Forum 5-халықаралық экологиялық форум 
ұйымдастырды.

Форумның мақсаттары мен міндеттері:
- Тəжірибе алмасу жəне «жасыл» экономика 

тұжырымдамасын іске асыру аясында одан əрі 
ынтымақтастық үшін платформа құру;

- Бірлескен күш-жігерді тұтастыру жəне өңірдің орнықты 
дамуының ортақ пайымын қалыптастыру үшін қоршаған 
ортаны қорғау мəселелері бойынша кешенді диалогты 
нығайту;

- Жастардың экология мəселелерінен көбірек хабардар 
болуына жағдай жасау арқылы экологиялық құндылықтарға 
басым беретін жаңа буынды тəрбиелеу болып табылады.

Қазіргі кезде, ғаламдық жағдай барған сайын күрделеніп, 
өткір сипат алып барады. Сондықтан айналадағы ортаны 
қорғау мəселесі алға шығып отыр. Ғасырдың бас кезінде 
ақ В.И.Вернадский таяу болашақта Жердің табиғатындағы 
антропогендік сипаттағы, адамның қарекетінен болатын 
өзгерістер планеталық сипат алады деп болжаған еді. Бұл 
болжам нақты шындыққа айналып отыр.

Адамзаттың алдында ,экологиялық мəдениет, жаңа 
технологиялық мəдениетті қалыптастыру міндеті тұр.

Бұл форумда, сансыз, есепсіз лақтырылатын қоқыс 
мəселесі басты нысанға алынған болатын. Бұл халықтың 
денсаулығы мен өміріне қауіп-қатер тудырып, флора мен 
фауна түрлерінің азаюына, қоршаған ортадағы тепе-
теңдіктің бұзылуына əсер етуде.

Елімізде 3500 полигон бар, олардың жартысынан көбі 
рұқсат етілмеген. Қалдықтар араласып, ұшып кетеді, ал 
кейбірі тұтанып жанып кетеді. Бұл ретте қалдықтардың 
80-90% – ын қайта өңдеуге болады, бірақ Қазақстанда бұл 
сала нашар дамыған. Бірақ əрбір жеке адамның деңгейінде 
қоқысты азайтуға үлес қосуға болады – макулатураны 
тапсыру, сусындардан бөтелкелерді екінші рет пайдалану 
жəне ең бастысы: сəнде кезекті үрдіс үшін емес, сол затқа 
нақты мұқтаж болған кезде ғана сатып алу.  Осы сəннің, 
əлем брендтері табиғатқа жасап жатқан қастықтары туралы 
деректі фильмді қарауға кеңес бергім келеді. 

“Реальная цена моды” (2015г)- сəн индустриясының, 
магнаттарының біздің планетамызға əкелген зардаптары 
туралы шындық суреттеледі.

Канадалық режиссер, сценарист Аланис Обомсавин  

«Соңғы ағаш кесілген кезде, соңғы балық ауланған кезде, 
соңғы өзен уланған кезде ғана сіз – банктегі шоттың байлық 
болмайтынын, ақшаның тамақ болмайтынын түсі не сіз, бірақ 
ол кезде бəрі кеш болады» деген сөзі бар.

Осы сөзді əр адам ой елегінен өткізу қажет деп 
ойлаймын.

Көктемде заңсыз балық аулағандардың көп ұсталып 
жатқаны, шөп шүйгін шықсын деп даланы өртеп, оның соңы 
орман өртіне ұласатын кездерді де көріп жүрміз. Кəуап үшін 
сексеуіл шауып, отын қылатындар да арамызда кездесіп 
қалады. Ешкім көрмес деп, қоқысты көліктің терезесінен 
лақтырып жіберетіні ше!? Біздің жасыл болашағымыз үшін 
ең алғашқы қадам болып, табағитқа жаңашыр, экологиялық 
білімді, таза сананы əр азаматымыздың бойына сіңіру 
болып табылады.

Форумға оралатын болсақ, спикерлер керемет эко-и-
деялармен бөлісті. Экологиялық заңнамаларды одан əрі 
жетілдіріп, жаңа бастамалар мен ұсыныстар тыңдалды.

Шара соңында қатысушы-студенттерге , “Жасыл түр-
лендіру: трендтер мен қиындықтар” V Uralsk Green Forum 
аясында 2022 жылы 10 маусымда Қазақстан Республикасы, 
Орал қаласында “Тұрақты болашақ үшін жасыл бағыт” ECO 
TALKS-қа қатысқаны туралы сертификат табысталды.

Индира ЖУЛКАШЕВА, 
БГ-21

Оралда халықаралық Оралда халықаралық 
экофорум өттіэкофорум өтті

Еліміздің еңселі елтаңбасы, аспан түстес көк 
туы, айбарлы əнұраны бар. Осыдан тура 30 жыл 
бұрын егемендігін енді алған елдің өз рəміздері 
пайда болды. Бүгінде тəуелсіз Қазақстанның ұр-
пағы байрақты биік ұстап, əнұранды асқақтата 
шырқап айтулы мерекені атап өтті. 

ЕЛТАҢБА – ЕЛДІГІМ, 
КӨК ТУЫМ – ТЕҢДІГІМ

Маусым айының 3-жұлдызында рəміздер күніне 
орай университетімізде факультеттер арасында 
квест өткізілген болатын. Квест кезінде студенттерге 
мемлекеттік рəміздер туралы сұрақтар қойылып, 
білімдері сынға түсті. Олар QR- кодты сканерлеп, 
көрсетілген жерге барып,сұрақтарға жауап берді. 
Бұл квест студенттерді шапшаңдыққа да тексерді. 
Нəтижесінде, жүлделі 1-орынды тарих, экономика 
жəне құқық факультеті иемденсе, 2-орын физика- 
математика факультетіне бұйырды, ал 3-орынды 
филология факультеті өз қанжығасына байлады. 
Шараның басты мақсаты студенттердің білімін 
толықтырып, олардың арасындағы достық қарым-
қатынасты нығайту болатын. Студенттерімізге 
осындай білім додаларының биігінен  көрінуді тілейміз! 

Балалар жылы аясында олардың сапалы өмір сүруіне, 
қауіпсіз қоршаған ортада өсіп-өнуіне ықпал ету мақсатында 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті Орал 
қаласындағы №1 ЖББОМ-мен орнатылған серіктестік 
негізінде жазғы лагерь өз жұмысын бастады. Ашылу  
салтанатында мəдениет жəне өнер факультетінің 
студенттері қызықты бағдарлама ұйымдастырып, əсем 
əуен жолдап, мың бұралған бимен əрлей түсті. Түрлі 
мультфильмдердегі кейіпкерлердің костюмдерін киген 
көңілді студенттер жас бүлдіршіндерді ортаға алып, ойын-
сауықтың көркі одан əрі қыза түсті. 

Бұдан бөлек БҚУ оқытушылары мектеп оқушыларына 
арнап семинарлар, концерттік бағдарламалар мен 
үйірмелерге жетекшілік жұмыстарын жүргізіп келеді. 
1-маусым «Балаларды қорғау күніне» орай мерекелік 
шара ұйымдастырылып, тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік 
мəселелер жөніндегі проректор Т.М.Даришева қатысты. 

Дəл осы күні М.Өтемісов атындағы БҚУ ректоры 
Н.Х.Серғалиев əлеуметтік желідегі парақшасында барша 
балаларды мерекелерімен құттықтап, жазба қалдырды: 

Орал шаһарында балалар жылы қарсаңында  
сериалды шаралар легі өткізілуде. Ата-ананың ең үлкен 
бақыты – баласының жақсы азамат болып өсуі болса, ілгері 
ойлайтын мемлекет пен қоғамның да басты мақсаты – елге 
ие болатын білімді де Отаншыл ұрпақ тəрбиелеу. Себебі, 
бүгінгі ұрпақ – ертеңгі ел үміті, ұлттың жалғасы. Сондықтан 
бала қуанышын бағына балаған ата-ана үшін де, бар тілегі 
мен елдік мұратын балалармен байланыстырған мемлекет 
үшін де бұл мерекенің маңызы зор. Бүгінде баршамыздың 
алдымызда тұрған зор міндет – ұрпаққа заманауи білім 
беріп, салауатты өмір салтын ұстануға жағдай жасау. 

Бала бойындағы мүмкіндіктерді ашу. Сол себепті де біздер 
балалардың тиісті күтім мен қамқорлық көруіне жұмыс 
жасап келеміз. Бұл бағытта елімізде жеткіншектердің білім 
алуына, шығармашылығын шыңдауына барлық жағдай 
жасалған.

Қымбатты балалар! Біздің көңіліміздің гүлі, көзіміздің 
нұры, болашағымыз – сендерсіңдер! Əрқашан жүздеріңізден 
күлкі, жүректеріңізден мейірім кетпесін!-делінген. 

Енді статистикалық мəліметтерге көз жүгіртіп көрелік... 
2021 жылдың маусым айындағы деректерге сəйкес, 
Қазақстанда 6,1 млн бала бар. Оның жартысынан көбі, яғни 
3,1 миллионы – ұл бала, ал 3 млн – қыз бала. 3,4 млн бала 
мектепте оқыса, 914 мың бала мектепке дейінгі тəрбиемен 
жəне оқытумен қамтылған.
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РЕФЕРЕНДУМ 
қалай өтті?

Маусымның бесінде 27 жылдық үзілістен 
кейінгі ел тарихында екінші референдум өтті. 

Референдум нəтижесінде 1995 жылы 30 тамызда 
жалпы дауыс беру арқылы қабылданған елдің 
қолданыстағы негізгі заңының үштен бірі өзгереді деп 
күтілуде. Референдум өткізу идеясы ұсынылғаннан 
кейін, оны қолдағандар да, қарсы шыққандар да болды. 
Дегенмен, референдум белгіленген күні өтіп, дауыс 
беру таңғы сағат 7.00-ден кешкі 20.00 дейінгі аралықта 
жүрді. Бұл айтулы оқиғаға арнап республиканың 
барлық облысынан 10 мыңнан астам дауыс беру 
учаскелері ашылды. Шетелдегі қазақстандықтар үшін 
52 мемлекетте 65 учаске жұмыс істеді. Референдумды 
10 ұйым мен 25 елден 272 бақылаушы, сондай-ақ 215 
шетелдік журналист бақылады.

М .Өтем і с ов  атында ғы  Батыс  Қаза қ с тан 
университетінің профессор-оқытушылар құрамы 
мен студенттері де бұл күні белсенділік танытты. 
Оқытушылар өздерінің тұрғылықты мекен-жайлары 
бойынша дауыс берді. Ал, 3 жатақхананың тұрғында-
ры алдын ала сайлау учаскелерін анықтап, бекітілген 
орындарға ала таңнан ағылып барып, өз таңдауларын 
жасады. Университет ректоры Нұрлан Хабиболлаұлы 
Серғалиев те өз мекен -жайы бойынша дауыс 
беріп, əлеуметтік желіде сайлау учаскесінде түскен 
фотосымен бөлісті.

Орталық сайлау комиссиясы республикалық 
референдумның алдын-ала нəтижесін жариялады. 
Конституцияға  өзгерістер  мен  толықтырулар 
енгізуді қолдағандар 77,18%, қарсы болғандар 
18,66% - ды құрады. 2,58% бюллетен жарамсыз деп 
есептелді, ал, 1,58% бюллентен дауыстарды санау 
кезінде ескерілмеген. Дауыс беруге құқылы 11 734 
642 адамның 7 986 293-і референдумға қатысқан. 

БІЛІМДЕГІ БƏСЕКЕЛЕСТІК

2022 жылдың 6-12 
маусымы аралығында 

М.Өтемісов атындағы БҚУ, 
физика-математика фа-
культетіне Ұлы Казимир 

университетінің (Быгдощ 
қаласы, Польша) даму жəне 
ынтымақтастық жөніндегі 
проректоры, ғылым док-
торы, профессор - Марек 
Мацко іссапармен келді. 

ErasmusErasmus++

Профессор Марек Мацко автоматтандырылған жоба-
лау саласындағы машина жасау пəні (бұрынғы машина-
ларды жобалау жəне пайдалану) бойынша техникалық 
ғылымдар  маманы. Ғылыми қызығушылығы пластмас-
саны өңдеу кезіндегі техникалық құрылғының тиімділігін 
анықтау, сипаттау жəне арттыру мəселелерімен байланы-
сты. Марек Мацконы қызықтыратын бұл мəселеге машина 
дизайнын əзірлеу: өңделетін материалдардың қасиет-
терін, өңдеу параметрлерін қалыптастыру жəне қолдану 
жатады. Соңғы жылдардағы зерттеу жəне практикалық 
қызығушылығы 3D баспаны биомедициналық технология 
мен инженерлік салаға енгізуге бағытталған.

Бір апта бойы Марек Мацко физика, информатика ка-
федраларының оқытушылары мен 6В06102 Ақпараттық 
жүйелер, 6В06103 Есептеу техникасы жəне бағдарла-
малық қамтамасыз ету, 6В01506 Информатика, 6В01503 
Математика-информатика, 6В01505 Физика-информатика 
мамандықтарының студенттері мен магистранттарға 
«SolidWorks бағдарламасында 3D модельдеу» тақырыбын-
да практикалық сабақтар мен семинар-тренингтер өткізді. 

SolidWorks бағдарламасы - Microsoft Windows пай-
даланушының графикалық интерфейсін қолданатын 
автоматтандырылған жобалау жүйесі. Кеңістіктік ойлау 
мен елестетуді жаттықтыруға арналған арнайы кескін-

дерді қарастыру оқушылардың, студенттердің жəне 
магистранттардың ерекше қызығушылығын туғызды (1 
сурет). Профессор Марек Мацко курс қатысушыларына 
əр түрлі күрделі сызбаларды бір ортақ кескінге біріктіруге 
болатынын үйретті. 

Профессор Марек Мацконың іссапары информатика 
кафедрасының ұйымдастыруымен, физика-матема-
тика факультеті оқытушыларының, магистранттары 
мен студенттерінің қатысуымен өткен «Білім сапасын 
арттыру бағытында тəжірибе алмасу» тақырыбындағы 
дөңгелек столмен аяқталды. Бұл бас қосуда студенттер 
мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын ұйымда-
стырудың, біріккен ғылыми зерттеулер мен халықаралық 
ынтымақтастықты жалғастырудың мүмкіндіктері мен 
мəселелері сияқты көптеген сұрақтар талқыланды.  
Профессор Марек Мацконың кеңестері мен ұсыныстары 
кафедра ПОҚ кəсіби жəне ғылыми тұрғыдан өсуіне, білім 
беру сапасының артуына, оқу үдерісінің жетілуіне себеп 
болатынына сенеміз.

Физика-математика факультеті ұжымы университет 
ректоратын, Халықаралық байланыстар жəне көптілділік 
орталығын профессор Марек Мацконы шақыру арқылы 
бізге білім көтеруге, шетелдік сарапшымен тəжірибе ал-
масуға жасалған мүмкіндіктер үшін алғыс білдіреді.  

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан универ-
ситетінде жыл сайынғы «Оқытудың инновациялық 
технологияларын енгізу» байқауының қорытындысы 
шығарылды.

«Оқытудың инновациялық технологияларын ен-
гізу» байқауы жыл сайын ІІ кезеңде, I кезең – факуль-
тетте, II кезең – университетте өткізіледі. 2021-2022 
оқу жылында байқаудың I кезеңіне 20 инновациялық 
жоба ұсынылды. Байқаудың I кезеңінің қорытындысы 
бойынша II кезеңге 12 жұмыс жолданды. 2022 жылдың 
21 маусым күні М.Өтемісов атындағы БҚУ профес-
сор-оқытушылар құрамы арасында инновациялық 
жобалар байқауының II кезеңі өткізілді. 

Байқау қорытындысы жəне комиссия шешімі бойын-
ша 12 жобаның ішінен үздік 6 жоба анықталды, олар I, II, 
III дəрежелі дипломдармен жəне қаржылай сыйақымен 
марапатталды:

I дəрежелі диплом – қазақ филологиясы кафедрас-
ының аға оқытушысы, магистр Турганалиева Ганмиркун 
Ганмирхановна «Көлемді прозалық шығармаларды 
тиімді оқыту жолдары»; II дəрежелі диплом – бейнелеу 
өнері жəне дизайн кафедрасының оқытушысы, магистр 
Пазлышанова Жансая Ниязбаевна «QR-как средство 
повышения мотивации и автоматизации процесса обу-
чения»; педагогика жəне психология кафедрасының  аға 
оқытушысы, магистр Муканова Нуржанат Ергеновна «ЖОО 
білім беру үдерісінде Apper мобильді қосымшасын қолдану 
мүмкіндіктері»; III дəрежелі диплом – дүниежүзі тарихы 
кафедрасының аға оқытушысы, философия докторы (PhD) 
Əмен Асхат Жангелдіұлы жəне ҚР тарихы кафедрасының 
аға оқытушысы Жалекенова Гулбарам Тлеккабыловна 
«Этнический атлас Западно-Казахстанской области»; 

химия кафедрасының оқытушысы, магистр Мукашева 
Маншук Муратовна «Студенттердің эксперименттік дағ-
дыларын жетілдіруде компьютерлік бағдарламаларды 
қолдану»; математика кафедрасының оқытушысы, магистр 
Бердымуратова Нұргүл Нұрлыбекқызы «Студенттердің 
эксперименттік дағдыларын жетілдіруде компьютерлік 
бағдарламаларды қолдану».

Байқаудың қорытынды кезеңі бойынша 8 қатысушыға 
алғыс хат табыс етілді. Қатысушылардың барлығының 
жұмыстары «Озық педагогикалық тəжірибе мектебі» жи-
нағында жарияланады.

Жаңартпашылық технологиялар жəне 
цифрландыру департаментінің 

əдістемелік жұмыс жəне білім беру технологиялары бөлімі  

Æұìûñ áåðóøіìåí æүçäåñó
16 маусым күні М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан университетінің студенттері Ақтөбе 
облысы,Ойыл аудандық білім,дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімінің жалпы орта білім беруді 
ұйымдастыру бойынша бас маманы Бегалин 
Есенгелді Бақтыбайұлымен кездесті.  

Түлектерді жұмысқа бөлу жəне ұйымдастыру 
бойынша өткізіліп отырған шарада  Ойыл ауданы мен 
ауылдары мектептеріне жаратылыстану- математика 
жəне гуманитарлық бағыттарда мамандар қажет 
екені айтылып, жол жəне газ мəселесі,үй-жай кезегі 
бойынша сұрақтарға жауап берді. Шара барысында 
Есенгелді Бақтыбайұлы студенттердің көкейінде 
жүрген сауалдарға жауап беріп,болашақ үздіктерге 
ақ жол тіледі.

Гүлнұр ТӨРЕМҰРАТҚЫЗЫ

КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУДЕН КЕШІГІП ҚАЛМАКЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУДЕН КЕШІГІП ҚАЛМА
2022 жылдың жазғы талапкерлері үшін жағымды 

жаңалығымыз бар. Арнайы бакалалавр иелері мен 
басқа да талапкерлерге магистратураға түсу үшін 
кешенді тестілеуге қатысуға өтініштер қабылдау 
басталғанын хабарлаймыз.

Кешенді тестілеу шілде айының 20-сы мен тамыздың 
10-ы аралығында электронды форматта өтеді. Білім беру 
бағдарламасына сəйкес талапкерлерге жеке комиссияның  
қабылдауымен тесттің форматы жайында түсіндіру 

жұмыстары жүргізіліп, олар тиісінше өздеріне сəйкес 
мамандық пен жоғары оқу орнын таңдайды.

Үміткерлер шет тілі, оқуға дайындықты анықтау жəне 
білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест 
тапсырып, білім гранттары үшін сынға түседі. 

2021-2022 оқу жылында  талапкерлерге 13мыңнан 
астам грант бөлінді. Оның ішінде педагогикалық мамандық 
иелеріне- 3642 грант, инженерлік, өңдеу жəне құрылыс 
салаларына – 3429, ақпараттық- коммуникациялық 

технологиялар  бойынша -  1233 грант тар  саны  
қарастырылуда. 

Жыл сайын аталған тестілеуге өтініш білдіретіндердің 
қарасы жоғары. Болашақта өз саласының үздігі болуға 
асығатын белсенділер үшін бұл сынақ кəсіби білік пен терең 
білімді шыңдаудың үлкен кепілі болмақ. Қатысушыларға 
алдағы болатын тестілеуден сүрінбей өтіп, ел қызметі 
жолындағы маңызды кезеңдеріне сəттілік тілейміз! 

Гүлнұр ТӨРЕМҰРАТҚЫЗЫ
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Білім ап      
саяңда...

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіне – 90 жыл

БҚУ əнұраны
Асқақтаған атың мəлім ұлы қазақ еліне,
Бой түзеген ерке сұлу Ақжайықтың төрінде,
Махамбеттей батыр бабам жастарымның ұраны
Өзіңменен көркейеді, шежірелі Оралым,
Алтын Орда қасиетті асқарымсың шыңдағы,
Сан ұрпаққа білім беріп, өмірге де шыңдадың.
Тəуелсіздік алған елдің тірегі деп келемін,
Ұрпағымның ертеңі тек сен деп білемін.

Қ-сы:
БҚМУ, болашағымның тұмары,
БҚМУ, білімнің кəусəр бұлағы,
БҚМУ, жастықтың мəңгі ұраны,
БҚМУ, БҚМУ!

  (Қуаныш Қисметов)

Ñөçáàñû
Тынымсыз күрестен тұратын тіршіліктің қадірін тереңнен түсінген бабаларымыз бағзы замандарда-ақ 

«білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» деп, түгел сөздің түбірін тобықтай түйген. 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті тек облыстық немесе аймақтық білім беру жүй-

есіне ғана емес, республикалық аренада өзіндік озық дəстүрлерін қалыптастырған, қоғамға жоғары 
білімді мамандар даярлауда 90 жылдық бай тарихы мен айшықты қолтаңбасы бар өңірдегі бірегей білім 
ордасы һəм ірі ғылыми-оқу орталығы. 

Қазақ халқының басынан өткен талай заманалық оқиғаларға куə болған Ақжайық топырағы – Қазақ 
мемлекеттілігінің бастау бұлағында тұрған шежіре өлке, Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасқан 
киелі мекен.

Тарих тұңғиығына бойласақ, еліміздің Батыс аймағы бағзыдан ілім-білімге кенде болмаған өңір. 
Патша заманының өзінде Бөкей даласында алғашқы қазақ-орыс дүнияуи мектебінің қазақ балаларына 
есігін айқара ашуы – өлкедегі білім нəрінің тамыры тереңнен бастау алатынын аңғартады. 

Еліміз бойынша алғашқы жоғары оқу орны – Қазақ педагогикалық институты – 1928 жылы Алматыда 
ашылса, содан кейін көп ұзамай байтақ республикамыз бойынша екінші боп құрылған педагогикалық 
жоғары оқу орны – Орал педагогикалық институты еді. 

Сөздің қысқасы, биыл М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің өз шəкірттеріне есігін 
айқара ашқанына 90 жыл толғалы отыр. Күллі республикамызға мəшһүр, осы бір айтулы ЖОО-ның соңғы 
30 жылы менің жеке өміріммен тікелей байланысты. Олай болса бəрін басынан бастайық.

(Жалғасы. Басы №3 санында)

14. Ұñòàç – ұëûқ åìåñ, ұëû қûçìåò

Ғинаятолла ағамыз аспай-саспай маған қарап əзілдеп 
«Ал, Жаңабек, сенің шеберлігіңді көрдік. Мен саған тес 
дедім, «сен жақсылап тестің», ана Қайнарға айт (сол кез-
дегі біздің топтың старостасы), ертең цемент алып қоямын, 
сенің тескеніңді бітеуге келіп кетсін» деп  əзілдеді. 

Біздің топқа Қазақстан тарихынан дəріс оқыған ұстазда-
рымыздың бірі –  Ғаділше Айталиев ағамыз. Келісті, көрікті 
кісі еді. Əзіл-қалжыңы өзіне жарасып тұратын. Киімі киісіне 
айрықша мəн беріп, ағылшынның «дендиі» құсап кербез, 
жинақы жүретін. Жерлестігі мен ағалығын білдіріп, мені 
өзіне жақын тартатын. Алайда біздерден кейін көп ұзамай 
мектепке ауысып кетті.

Бірде жыл сайын дəстүрлі түрде өтетін студенттердің  
ғылыми-тəжірибелік конференциясының алдында маған 
баяндама жасауға қолқа салды. Қателеспесем, 3-курстағы 
кезіміз. Ғылыми жетекшіміз екеуміз ақылдаса келе, төмен-
дегі тақырыпқа тоқталдық.

Сол жылдары Кіші жүздің атақты ханы  Əбілхайыр 
ханның 300 жылдық мерейтойы мемлекеттік деңгейде ата-
лып өтпей, қазақ зиялыларының арасында қазақстандық 
мерзімдік баспасөзде қызу пікір-талас жүріп жатқан-ды. 

Сөйтіп, студенттердің конференциясында өз деңгей-
імде баяндама жасадым. Бұл туралы менен бір-екі курс 
төмен оқыған Тоқтар Кенжеғалиевтің өз естелігінде былай 
деп жазғаны бар: «Студенттік шақ қашан да қызық қой. 
Білмегеніңді біреуден үйреніп, білгенімді көпке көрсетсем 
бе деп жүрген сондай күндердің бірінде факультетте ғылы-
ми-теориялық конференция өтті. Оған еті тірі деген сту-
денттердің біразы қатысып, алғашқы ізденістерін талқыға 
ұсынды. Кімге қай жұмыстың қаншалықты əсер еткенін 
қайдам, сол жиында маған бізден бірер курс жоғары оқи-
тын сұңғақ бойлы жігіттің баяндамасы ұнады. Мінберден 
отырған жұртқа шүйіле қарайды, əр сөзін аузынан шегелеп 
шығарады, тұрысы өзіне бек сенімді адамның кейпі. Анау-
мынау емес, Кіші жүз ханы Əбілқайырға «ауыз салған». Бұл 
өзі сол кез тұрмақ қазірдің өзінде жете зерттелмеген, жай 
студент түгілі, сақа ғалымның өзі тереңдеп бара бермейтін 
тақырып-тұғын. Жігіттің батылдығы көпшілікке ұнады, зал 
дүр етіп барып басылды. Кейбір «жаттанды» баяндамамен 
келгендерді бір сəтке болса да ойландырып тастағандай 
еді бұл еңбек» (Тоқтар Ғабдірешұлы. Ж.Жақсығалиев: 
«Тарихтың бір парағын бүтіндесем...» жас ғалым жайлы 
үзік сыр.//Орал өңірі. 9қараша 2004 жыл).

Шынын айтуым керек, нақ сол сəтте студенттердің осы 
бір қайшылықты тұлға туралы маған қойған сан алуан 
сұрақтарының бəріне толыққанды жауап бердім деп өтірік 
айта алмаймын. Біздің кезімізде студенттер өздерінің  өте 
белсенділігімен ерекшеленетін. Қайсыбір сауалдарға 
келгенде абдырап, тақырыпты əлі терең меңгермегенім 
байқалды. 

Шындығына келгенде əйгілі тұлғаның саясатын толық 
ақтап алатындай жағдайда емес едім. Ол кез тұрмақ, бүгін-
нің өзінде атышулы Кіші жүз ханының төңірегінде тарихшы 
қауымның арасында дау-дамайдың толастамағанын еске 
түсірсек, мəселенің мəн-жайы өзінен-өзі түсінікті бола 
түсері хақ.

Осы конференцияда бəрін көріп-біліп, сырттай бақылап 
отырған Бақтығұл Бірімжаров  ағамыз «Сен бала келесі 
жылы осы тақырыптан диплом жұмысын жазуға қалай 
қарайсың, саған сұранып тұрған тақырып екен?» деп, қара 
көзілдірігін сəл көтеріп қойып, өзінің бір қырындап қарай-
тын əдетімен маған шекелеп қарады. Егер келіссем, өзінің 
жетекшілікке алатынын  айтты. Ғылымға сəл икемім бар 

екенін байқаған кəрі тарлан мені осылай «тұзаққа» түсірді. 
Бақтығұл Қабдырұлы – талантты лектор еді. Алдында 

жатқан лекциясына бір қарауды білмейтін. Соған қара-
мастан өзінің дəрістерінде Қазақ тарихына қатысты қан-
шама деректер мен фактілер, цифрлар мен даталарды 
рет-ретімен жүйелеп, жіпке тізгендей түзіп шығатын. 
Осынша мəліметтің бəрі «ағайдың басын жарып жібермей, 
миының ішіне қалай сиып тұр екен» деп таңқалатын едік.  

Аталмыш тақырып кейін менің өмірлік наныма айналды. 
Олай дейтінім аспирантурада ғылыми жетекшім, кəнігі 
кəсіби тарихшы Тұяқбай Зейітұлымен бірге бұ мəселенің 
тұңғиығына тереңдей бойлап, кандидаттық диссертация 
қорғаған едім.

Ол кезде студенттердің барлығы бірдей қазіргі-
дей дипломдық жұмыс жазбайтын. Тек үздік дипломға 
бітіруші үміткерлерге ғана мүмкіндік берілетін. Соның 
өзінде таңдау еркі олардың  өз ықтияларында болатын. 
Институтты бітіретін жылы біздің топтан «қызыл дипломға» 
үміткер тек үш-ақ студент болдық. 

Олар тасқалалық Бауыржан Алышев (бүгінде өңірімізге 
белгілі дүние жүзі тарихы пəнінің əдіскер-мұғалімі) мен 
қаратөбелік Айзада Шайхиева (қазіргі таңда Орифлэйм 
саласында облысымызға белгілі кəсіпкер) еді.

15.Êіòàï – áіëіì áұëàғû

Ол жылдарда студенттердің кітапқұмарлығы ерекше 
еді. Қазіргідей ғаламтор жоқ. Негізгі білім нəрін кітаптан 
алатын. Тəуелсіздіктің таңсəрісінде Қазақ тарихына 
қатысты оқулықтар, зерттеулер, жалпы ұлттық мүдде 
тұрғысынан жазылған еңбектер сирек-ті.

Ел егемендігімен бірге ұлттық тарихи сана жаңа ке-
зеңге аяқ басты. Сең қозғалды. Күллі республикамызда 
хандар, билер, батырлар, мəдениет қайраткерлерінің 
мерейтойлары басталды. Тарихи тұлғаларға қатысты 
жаңаша көзқарастар айтыла бастады. 

Қазақтың классик ақыны Есенғали Раушановтың: 
               «Аулақпын дерегі жоқ болжамдардан, 
                 Əр жұртта ұмытылып олжаң қалған. 
                 Жамағат, біздің тарих –  алтын шынжыр, 
                 Əр жерден жиі үзіліп –  көп жалғанған»,-деген 

шумақтары айна-қатесіз ақиқат еді. 
Мəселен, қазақ тарихының тарландары Ермұхан 

Бекмахановтың «Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылда-
рында» (А.,1994), Манаш Қозыбаевтың «Жауды шаптым ту 
байлап» (А.,1994), Көшім Есмағамбетовтің «Қазақтар ше-
тел əдебиетінде» (А.,1994), Кеңес Нұрпейісовтің «Алаш һəм 
Алашорда» (А.,1995),  Жанұзақ Қасымбаевтың «Кенесары 
хан» (А.,1993), Мəмбет Қойгелдиевтің «Алаш қозғалысы» 
(А.,1995), Талас Омарбековтің «Зобалаң» (А.,1994), Мəмбет 
Қойгелдиев пен Талас Омарбековтің «Тарих тағылымы 
не дейді?» (А.,1993), Ордалы Қоңыратбаевтың «Тұрар 
Рысқұлов: Қоғамдық-саяси жəне мемлекеттік қызметі» 
(А.,1994), Хамит Мадановтың «Қазақ халқының арғы-бергі 
тарихы» (А., 1995), белгілі жазушылар мен филолог-ға-

лымдардан Мекемтас Мырзахметовтің «Қазақ қалай оры-
стандырылды?» (А.,1993), Тұрсын Жұртбайдың «Дулыға» 
(1, 2том. А.,1994.), Қойшығара Салғариннің «Қазақтың қилы 
тарихы»(А.,1992), т.с.с. жалғаса береді.    

Нақ осы кезде жергілікті жерде тарихшылар Тұяқбай 
Рысбековтің, Бақтығұл Бірімжаровтың, Мұрат Сдықовтың, 
Исатай Кенжалиевтің, Ғинаятолла Қарабалиннің өлке-
танушылар Жайсаң Ақбайдың, Қайыржан Хасановтың, 
Зұлқожа Шарафуддиннің өңірлік мерзімдік баспасөзде 
мақалалары жариялана бастады. 

Бір назар аударарлық нəрсе со жылдары студенттер 
кітап сатып алуға ерекше ынтық еді. Ленин даңғылын-
дағы «Киров» аялдамасына жақын маңдағы кітап сата-
тын  «Жалын» (қазіргі «Слабода» мейрамханасы) жəне 
«Сəлем» фотосалонының жанындағы «Кітап» (қазір кеңсе 
тауарлары) дүкендеріне түскен тың туындыларды қалт 
жібермейтінбіз. 

Сол уақытта жатақхана бөлмелерінде студенттердің 
əрқайсының шағын кітап сөрелері болатын. Жəне бір ке-
реметі ол кезде баспалардан шығатын кітаптың таралымы 
орасан зор еді. 

Айталық, біз институтта оқыған жылдары Алматы қала-
сындағы «Жалын» баспасынан жарық көрген Шапырашты 
Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп -тұқияннан өзіме шейін» 
атты кітабы 300 000 данамен таралған-ды. 

Бұл кітап кезінде тарихи һəм əдеби ортада ерекше 
қоғамдық пікір туғызды. Еңбектің ХVІІІ ғасырдың қолжазба-
сы екендігіне күмəнмен қараған зиялылар болды. Əсіресе 
белгілі жазушы Қабдеш Жұмаділовтың сыни мақаласы 
айды аспанға шығарды. 

Ойымызды тобықтай түйсек, өткен ғасырдың 80-90 
жылдарындағы қазақ студенттерінің ұлттық тарихи санасы 
жоғары болды. Соның бір көрінісі 1986 жылғы Алматыдағы 
желтоқсан көтерілісінде қазақ жастарының қолында Ілияс 
Есенберлиннің «Көшпенділері» мен Олжас Сүлейменовтің 
«Азиясы» қатар жүрген-ді.

Ал 90-жылдары ұлттық сана жаңа дəуірге аяқ басты. 
Ғасырларға созылған отаршылдықтан əбден есеңгіреп 
қалған халық бірте-бірте есін жинап, келер күнге үлкен 
үмітпен қарай бастаған еді.

16.Құдай-ау, қайда сол жылдар..
Сол бір қызығы мен қиындығы мол студенттік жылдар-

дан алдымен нені еске түсіруге болады? Сол бір кезден 
қалған қандай əсерлі сəттер санада қайта-қайта жаңғы-
рып тұр? Одан бері де бір буын алмасып, заманмен бірге 
құндылықтарда өзгергенін еске түсірсек, оның қазіргі жас 
толқын үшін тағылым алар тұстары қандай? Міне, осы 
сұрақтарға көктей шолу жасап, сағынышқа толы өткен 
жылдарға сапар шегейік. 

Есімізден енді шықпастай һəм өшпестей боп, жады-
мызда тасқа қашалған қəріптердей хатталып қалған нəр-
селердің бірі – сол жылдары біздер төрт курста үш-төрт 
ғимаратқа көшіп-қонып жүріп оқыған едік. Осыған орай 
əзіл-шынын араластырып, «біздер, тарихшылар – нағыз 
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көшпенділердің ұрпақтарымыз» дегенді жиі айтатынбыз.
Алдымен институттың бас ғимаратында (№1ғимарат), 

сосын қазіргі шаһарымыздың орталығындағы «Nur Otan» 
(ол кезде «Форум» деп аталды) кеңсесінде, содан кейін 
өзіміздің тарих, экономика жəне құқық факультетінде (№3 
ғимарат, Сарайшық көшесі, 34) білім алдық. Сабағымыздың 
оқу кестесіндегі ретіне қарай ара-тұра институттың басқа 
да корпустарында төбе көрсететінбіз.

Қазіргі студенттер көбіне қолжетімді, тез дайын бола-
тын донер, бургер, суши, хотдог сияқты фастфуд өнімдерін, 
сосын газдалған сусындарға «өш» екенін білеміз. Олар 
уақытын үнемдеу үшін көбіне сыртта тамақтанғанды жақсы 
көреді. Мейрамхана, кафелерде шығыс тамақтары, кəріс 
асханасын, т.б. ұнатады. 

Ал біздің студенттік жылдарда бұ жағы қалай болды? 
Соған қысқаша барлау жасайық. «Юбилейный» (қазіргі 
«Батыр қыздар») аялдамасындағы «Марина» кафесіне 
өзіміз сүйсініп ішетін, құйылып болғаннан кейін де көпке 
дейін көпіршік атып тұратын қоп-қою коктейль үшін арнайы 
баратынбыз. 

Сол сияқты институттың бас ғимаратының жанындағы 
«Аққу» жəне №3 жатақхананың жертөлесіндегі «Нежность» 
кафелері студенттер қауымының тұрақты асүйлері болды. 
Өйткені бұл асхана-дəмханалардың бағасы ілім-білім 
іздеуші шəкірттер  үшін өте қолайлы болатын.

Əсіресе со кездегі Ленин даңғылындағы «Диетический» 
асханасының (қазіргі «Типография» аялдамсының 
артқы жағында) тағамы əрі дəмді, əрі арзан-ды. Өзіміз 
білім алған тарих жəне шет тілі факультетіне жақын 
«Облисполком» (қазіргі «Өлкетану» музейі) аялдамасын-
дағы «Раушан» (қазіргі атауы «Додо Пицца») кафесіне 
ара-тұра аялдайтынбыз.  

Біздің корпустың оң жағындағы «Вечерний бриз» (қазір 
Еуразиялық банк) кафесіне кіріп-шығып жатқан жандар біз 
үшін шетінен «бай-шонжарлар» боп көрінетін. Өйткені ол 
заманда мұндай «майлы жерді» студенттердің қалтасы 
көтере бермейтін.   

Картоп, рожки мен маргарин, шөлмектегі айран (кефир) 
мен тəтті нан (булка) сол жылдардағы студенттердің не-
гізгі қоректерінің бірі десек қателеспесіміз анық. Сосын 
кефирдің шыны шөлмектерін жалтыратып жуып, оның ішін 
сым-тікендері бар сүңгімен жақсылап тазалап, оны кейін 
дүкенге қайтадан тапсыру үлкен өнер еді.   

«Сельхоз работадан» дорбалап тасыған картоптары-
мыз керуеттің астында жазға дейін жататын. Жасыратын 
несі бар, ауылдан келген біздер үшін сүт қатқан кофе мен 
какао жəне үлкен көшелердің бұрыш-бұрышында сары 
түсті бөшкемен сатылып тұратын кваста бастапқыда таң-
сық сусын боп көрінген-ді. 

Газвода ішу үшін көшедегі автоматқа алдымен тиы-
нымызды салатынбыз. Егер тиын түспесе жұдырықпен 
тарсылдатып ұрып, оны салдырлатып түсіретінбіз. Содан 
кейін ғана барып газдалған сусын шүмектен сарылдап 
ағатын.

Бертін келе балалар мен жастардың сүйікті сусыны ли-
монадтың орнын қытайлық ұнтақтан жасалған түрлі-түсті 
Юпи (Yupi) алмастырды. Олар студенттік кештердегі 
дастархандарда графиндермен тізіліп тұратын.

Қазіргі жастардың айтуынша, олар шетелдік кино 
индустриясына көп қызығады. Netflix, Marvel, Disnei, DC, 
дорама (Корей фильм, сериалдары) жəне т.б. танымал 
компаниялардың фильмдері жастарға өтімді болып келеді. 
Көбіне фантастика, триллер, комедия сияқты жанрларды 
таңдайды екен. Олар отандық киноөндірісі де жақсы дамып 
келе жатқанын алға тартады.

Енді біздің кезімізде қалай болып еді? Тағы да сту-
денттік жылдарымызға оралайық. Айталық, «Мир» (қазір 
«Сиберия» мейрамханасы), «Орал» (қазір «Пинта» 
мейрамханасы), «Чапаево» (қазір үстел теннис залы), 
«Гагарин» (қазір балалар театры) кинотеатрларына жігіт-
тердің қыздарды «шұбыртып» киноға апаруы ерекше бір 
үрдіс болды. 

Ол уақыт атыс-шабыс, боевик кинолар «Рембо», 
«Терминатор», «Трудная мишень», «Крепкий орешек», 
«Универсальный солдат», «Музыкант», «Скорость», т.б. 
экранды жаулап алған жылдар еді.  

Əлемнің кино жұлдыздары Брюс Ли, Сильвестр 
Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварцнеггер, 
Джеки Чан, Чак Норрис, Боло Йен, Саммо Хун, т.б. өнерін 
тамашалап, олардың шеберліктеріне сүйсінетінбіз.

Мəселен, қазіргі жас буын үшін ондай дүниелердің  еш 
қызығы жоқ екенін байқау қиын емес. Ал біздің заманымы-
зда ондай контенттер негізгі «тренд» болып саналатын. 

Əсіресе, біздің студенттік жылдарда қазақ жаста-
рын өзінің көркемдігімен баураған «Афганский излом», 
«Махаббат бекеті», т.б. көркем фильмдердің кинотеатр-
ларда бір күнде қайта-қайта көрсетілгені есімде.

Сол заманның сəніне айналған нəрселердің бірі –  
Ленин даңғылындағы «Сəлем» фотосалонының алдында 
студент деген қауым бір-біріне іркесіп-тіркесіп, ұбап-шұ-
бап, топ-тобымен жүретін. 

Ол жылдары студенттердің өзара кездесулері,  жатақ-
ханалардың ұядай бөлмелерінде өтетін той-топырлар, 
кеш болса үзіліссіз айтылатын əн-жырлар, жалдамалы 
жер үйлерде жиі өткізілетін басқосу-вечерлер, «призыв-
никтерді» əскерге шығарып салу, оларды қарсылап алу, 
т.б. жиындар əсте үзілмейтін. Заман қанша қиын болса да, 
осының бəріне уақыт та, қаражат та табылып жататын.

Əсіресе ауыл шаруашылығы институты мен педин-
ститут студенттерінің арасындағы танысу кештері, ал-
дыңғысында ерлердің, соңғысында арулардың көп болуы 
көтерілген мəселенің мəйегін аша түседі.

«Өртенген сезімін өшіре алмаған» талай жастар осын-
дай кездесулерден кейін шаңырақ көтеріп, жарасымды 
жұп болған-ды.

Хакім Абайдың: «Құдай-ау, қайда сол жылдар,
                             Махаббат, қызық мол жылдар?
                             Ақырын, ақырын шегініп,
          Алыстап кетті-ау құрғырлар!,-дегені 

осындайда еске түседі.
Ауылмен сөйлесу үшін «облисполкомдағы» комму-

таторға келіп, кезекке тұратынбыз. Біріншіден, кезектің 
ұзақтығы, екіншіден, байланыстың нашарлығы кісінің 
сабырын сарқып, көңілін сарғайтатын. Енді «алло» дей 
бергенде байланыс үзіліп кетіп, жүйкені жұқартатын.

Сол уақыттағы байланыс құралының бірі – хат жазу 
болатын. Талай ғашықтардың сағынышқа толы хаттары 
айлап жүретін. Қазір бұлардың бəрі тарихтың еншісіне 
айналды. 

Орал орыстанған қала болғасын ба, ол кезде студент-
тер қалашығынан қазақылықтың иісі бұрқырап тұратын. 
Пединституттың жеті жатақханасындағы студенттер 
бір-бірімен сапырылысып (ол кезде №5 жатақханадан 
басқасында өңкей студенттер болды), мидай араласып, 
оған басқа да жастар қосылып, өмір қайнап жататын. 
Студенттік қалашық –  пединститут ауданының сəні еді.  

Орал қаласындағы жастардың орталық би алаңы 
саналатын «Фурмачиден» басқа пединститут пен пед-
колледждің жатақханаларының астыңғы қабаты, яғни 
жертөлесінде жəне «Сказкада» аптаның соңында қызатын 
дискотекалар – сол заман жастарының өміріндегі қызықты 
дəуреннің бірі боп саналатын. 

17. Әêå – àñқàð òàó

Құдайдың бергеніне шүкір! Студенттік жылдардағы 
тұрмыс-тіршілігім өзім қатарлас бозбалалармен салысты-
рғанда өте жайлы (комфорт) болды. Тəуба! Бағым бес елі 
екен. Жолым жалтырап, жарқырап жатты.

Олай деуіме сеп, менің алдымдағы туған екі апам сол 
кезде осы институтта оқып жатқан. Солардың қасына №3 
жатақхананың №57 бөлмесіне орын теуіп, «əзір асқа тік 
қасық» болдым. 

Бауыр еті балаларын орналастыруға келген əкем өзара 
тату-тəтті болып, бір-біріңе қарайласып, қамқор болып 
жүріңдер деп, ақылын айтты. Кейін білдім. Бізден де басқа 
бір бөлмеде тұратын бірлі-жарым ағайынды студенттер 
бар екен.

Əкемнен алған тəрбием бойынша өзімде кейін отба-
сылық осы бір əдет-салтты бұзбай, өзімнен кейінгі екі інім 
мен екі қарындасымды қасымнан екі елі алыстатқаным 
жоқ. Ол кезде мен бөлек шаңырақ көтерген едім.

Сол кездегі №3 жатақхананың №5 жəне №7 жатақха-
наның №515-516 бөлмелерінде олар менімен бірге тұрды. 
Əрине, бəрі бір мезгілде емес. Үлкендері институтты 
бітіріп, кішілері одан кейін түсіп, олар бірін-бірі алмасты-
рып жатты.

Өзімнің замандастарым сияқты менің де тоғыз жыл 
өмірім жатақханамен тығыз байланысты. Осылай төрт 
жыл студенттік, бес жыл мұғалімдік ғұмырым өзіміздің 
Альма-матер – М.Өтемісов атындағы БҚУ-нің қос жатақ-
ханасында өтті. 

Сонымен, əңгімемнің негізгі арнасына қайтадан ора-
лайын. Менен төрт жас үлкен апам Раушан мектеп бітір-
геннен кейін екі жыл қатарынан қазақ филологиясына түсе 
алмай, үшінші жылы барып оқуға тырнағын іліктірген-ді. 
Мектепте жақсы оқыды. Белсенді оқушы болды. Əсіресе 
көркем сөз оқығанда аудиторияны теңселтіп, тыңдарма-
нын тебірентіп жіберетін.

Одан кейінгі апам Шынаргүл Федоровкада нағашы-
ларымның қолында сəби кезінен тəрбиеленіп, менен бір 
жыл бұрын сондағы орыс мектебін алтын медальмен 
тəмамдап, физматтың табалдырығын аттаған-ды.

Совет үкіметі жылдарында орта мектепті алтын ме-
дальға бітірушілер ілуде біреу болатын. Ол кезде бұл 
жайт қазіргі «алтын белгілер» жарысындай жаппай на-
уқандық сипат алмаған-тұғын. Медальисттер санаулы еді. 
Сондықтан болар, олар қадірлі болды. 

Оны орта жəне аға буын өкілдері жақсы біледі. Əр мек-
тептен шамамен он шақты жылда осындай үздік бір түлек 
түлеп ұшса, ол сол мектеп үшін ұлан-асыр той болатын. 
Мұны тек сөз орайында ғана айтып отырмын.

Осылай студенттер қатарына менде қосылдым. 
Жоғарыда айтқанымдай, ол жалпы елдегі қиын жылдар 
еді. Əке-шешеміз «үлде мен бүлдеге орап, ішпесті ішкізіп, 
киместі кигізді» десем күпірлік болар. Ең бастысы – та-
мағымыз аш болған жоқ.

Əкем киім-кешек пен үй тұрмысына көп мəн бермейтін 
қарапайым жан еді. «Алқам-салқам» боп, үстіне ілінген 
нəрсемен жүре беретін. Бəлкім бұған мамандығы да əсер 
еткен шығар. Жұмыс бабына байланысты кабинетте көп 
отырмайтын. Мал маманы болғасын қысы-жазы қырға 
шығатын. Малшы-шопандардың қыстағын жиі аралайтын. 
Көбіне жау киіммен жүретін. 

Бұ мəселеде «сұлуынан жылуы» деген қағиданы берік 

ұстанатын. Оқуға түсетін жылы мені базарға аяқтай алып 
барды. Іші натуральный мех (табиғи жүн), сырты кеңес 
үкіметі кезіндегі совхоздың сар плащына ұқсас  брезент 
(су өтпейтін қалың кенеп) мата сияқты материалмен ты-
сталған қалың тон алып берді.

Маған қарап «Іші жылы болады балам, осыны ки-
сең тоңбайсың» деді. Өзім бəлендей ұнатып тұрмасам 
да біз үшін əкенің айтқаны – заң. Болды. Бітті. Ештеңе 
талқыланбайды. 

Əкем сырт көзге ызғарлы, қатал, сұсты көрінетін. 
Сондықтан болар бала кезімізден папамыздың қасы мен 
қабағына қарап, ығып тұратынбыз. Бірақ іштей мейірімді 
еді. Онысын көп сыртқа шығара бермейтін. 

Үнемі біздерге «Киім –  білім болмайды. Біріншіден, 
қарындарың ашпасын. Асқазандарыңды бұзып алмаңдар. 
Тиын-тебендеріңді тамақтан аямаңдар. Денсаулықты қай-
тарып ала алмайсыңдар. 

Екіншіден, болашақта жақсы маман болғыларың келсе, 
осы бастан тиянақты білім алыңдар, ізденіңдер. Ең ба-
стысы –  осылар. Қалғаны рет-ретімен өз орнына келеді. 
Бəріне үлгересіңдер. Ақша мен дүниенің қадірін өздерің 
еңбек еткенде түсінесіңдер» деп отыратын. Міне, əкеміздің 
өмірлік ұстанымы осындай еді.

18. Өëіàðà

Кейін көрдім. Қыс мезгілінде өзім құралпы жігіттердің 
дені – сол уақыттың сəні, насоспен үргендей үріліп һəм 
түбіті қомпиып тұратын «аляска» күрткесін киеді екен. 

Басыма екі апамнан қалған, қылшықтарын сулап та-
рап, жатқызып қоймасаң тікірейіп кететін «нутрия» бөрік-
терді алма-кезек ауыстырып киіп жүрдім. Алдыңдағы 
үлкендердің киімін киіп өскен ауыл баласы емеспіз бе?! 
Сондықтан оған еш арланғаным жоқ.

Сол 1 курсқа түсетін жылы үш қысқы аяқ киімімді 
бірінен соң бірін қолды қылып, қатты қиналғаным бар. 
11 сынып оқитын жылы ауылдың дүкеніне қытайдың 
фирмалық қысқы кроссовкасының бірнеше данасы келді. 
Бұрын-соңды ауыл баласы көрмеген, көздің жауын ала-
тын ерекше таңсық дүние еді. Сапасы да жоғары болатын. 

Соны тортасы айырылған алты литр шыжғырылған 
сары майға анам маған алып берді. Тек жалғыз мен емес, 
көптеген кластастарымыз су жаңа аяқ киімге осылай қол 
жеткізді. Алдымен осы керемет кроссовкамды баукеспе 
ұрылар қапыда қағып кетті.

Одан кейін жоғарғы сыныптарда киген ескілеу ақ 
етігімді (сапошкамды) жатақханада группалас қыздарға 
барып отқанда тағы бір сұғанақ «меншіктеніп» үлгерді. 
Ішке кіріп-шыққаным сол еді, қас пен көздің арасында 
«іліп» кетіпті. 

Жүгіріп барып базардан сатып алатын ақша жоқ. 
Халықтың «кассадағы» азды-көпті ақшасын инфляция 
жеп қойған. Басқаша айтқанда, ел-жұрттың жылдар бойы 
жинаған бар қаржы-қаражаты босқа күйіп, «топан ақшаға» 
айналған ауыр кез. 

Мал өтпейді. Өтсе де су арзан. Бір қойыңның құны бір 
рояль. Жалақы тағы жоқ. Болса да кешігіп беріледі. Ол 
елдегі өте қиын жылдар еді. Əрине, басты тылың –  əкең 
мен шешең. Үйге хабар бердім. 

Іле-шала үйдегілер беріп жіберген ескі үлгідегі қо-
нышы қысқа қысқы бəтеңкі тағы да маған бұйырмады. 
Жолда қолды болып кетті. Беріп жіберген кісі аманатқа 
адал болмай, содан ізім-қайым жоғалды. 

Сөйтіп, қысқы каникулда ауылға дірдеңдеп жазғы 
кроссовкамен барғаным бар. Осы бір елеусіз мысалдар-
дың өзінен-ақ сол заманның кішкене көрінісі көз алдыңнан 
көлбеңдеп өтеді. Мақсат – қара аспанды төндіріп, ауызды 
қу шөппен сүрту емес, тек сол уақытқа сəл саяхат жасау.

Шындығына келсек, сол бір кезеңнен жоқшылық пен 
мұқтаждықтың лебі еседі. Тоқшылық пен молшылық за-
ман болса осындай ұсақ-түйек ұрлық қалыпты нəрсеге 
айналар ма еді?! 

Ол кезде «щипачтар» мен «карманщиктер» туралы 
жиі айтылатын. Сол жылдары норка бөрігі барларға түн 
мезгілінде тұтқиылдан тиісетін «барымташылар» мен 
тіпті оны күшпен тартып алатын «қаныпезер қарақшы-
лар» көбейді. 

Базарда «Шарик-Малик» ойнататын «каталалардың» 
заманы келді. Тепсе темір үзетін соқталдай жігіттер ауыл-
дан келген өз қазағының аузын аңқитып, қалтасындағы 
азын аулақ тиын-тебенін көз ілеспес жылдамдықпен 
қағып алатын. Тұзаққа түскенін кеш білген аңқау қазақ 
аңырап, зар еңіреп  қалатын. 

Базардың ішінде «үйірімен» жүретін олар ілезде жан-
жаққа тарап үлгеретін. Қызық көру үшін дүр етіп жиналған 
жұрт, əп сəтте тыншып, тылсым тыныштық орнап, əркім 
өз шаруасымен кететін. 

Ол жылдары орталық базарда басына ақ жаулық 
ораған, алдындағы табуретканың үстіндегі ақ матаға 
41 құмалағын шашып жіберіп, болашағыңа бал ашатын 
балшы һəм құмалақшы апа-əжелеріміз жиі кездесетін.

(Жалғасы келесі санда)

Жаңабек ЖАҚСЫҒАЛИЕВ,
М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың доценті, 

тарих ғылымдарының кандидаты,
облыстық мəслихаттың депутаты
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ҚАЛИМОЛЛА МЫРЗАҒАЛИЕВ – 
ҰСТАЗ,  ҒАЛЫМ, ТӘЛІМГЕР

Қай қоғам, қай кезеңде болмасын 
адамзат тарихының тағылымы мол тұста-
рын зерттеп-зерделеу - өткенін еске алу 
арқылы іске асатыны белгілі. Бүгіні мен 
болашағын айқындау - игі жақсы зиялы 
қауымның белсенді іс-əрекеті арқылы 
танылса керек. Сол мақсатта күш-қайра-
тын, білім-жігерін, ақыл–ойын парасат-
тылығы мен біліктілігін жас ұрпақ тəрби-
есіне арнаған ұстаз  ғалымдарымызды 
еске алып отырудың үлкендер үшін де, 
кішілер үшін де тəлімдік мəні зор болмақ.

БҚУ-дің 90 жылдық мерейтойы қар-
саңында біз бүгін осы сондай айтулы 
тұлғаның бірі, бар ғұмырын шəкірт тəрби-
есіне, жас ұрпақтың білім алуына арнаған 
ұстаз əрі ғалым жəне тəлімгер Қалимолла 
Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің шығар-
машылық ғұмырына арнап отырмыз. 

Қазақтың ұлы ақыны əрі педагогы 
Мағжан Жұмабаев өзінің бір еңбегінде: 
«Қазақтың  қаны  бір, жаны бір қолбас-
шысы - мұғалім. Еліміздің аз ғана жыл-
дық ояну дəуіріне баға беру үшін алты 
алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын 
- мұғалімдердікі» деп көрсеткен екен. 
Ендеше нағыз ұстаз есіміне сай лайықты 
жандарды қадірлеу, құрметтеу керектігі 
айқын аңғарылады. Яғни ұстаздар қауым-
ның қай қоғам, қай кезең болмасын, тіпті 
арғы-бергі тарихымызға үңілсек те, алар 
орны, берер əсері, шығар биігі жоғары 
бағаланған. 

Сондай -ақ ,  қазақта  «Ердің  атын 
сұрама, бітірген іс ін сұра» деген де 
аталы сөз бар. БҚМУ-дің 80 жылдық 
мерейтойы үстінде марқұм Қалекеңнің 
шығармашылық ғұмырбаянына тағы бір 
тоқталып өтудің артығы болмаса керек-ті.

Қ .Ж .Мырзағалиев  1928 жылы  15 
ақпанда Чапаев ауданында (қазірг і 
Ажайық), Киров (қазіргі Алғабас) ауылын-
да дүние келген. Сол кезең үрдісіндегі 
ауылдық жеті жылдық мектепті бітірген 
балаң шəкірт одан əрі білім алу мақса-
тында Орал педагогикалық училищесіне 
келіп түседі. Бастауышта білім беру мен 
оқытудың қыр-сырымен қаныққан жас 
педагог, одан да əрі білімін тереңдетіп, 
толықтыруды көздейді. Ол 1946 жылы 
А.С.Пушкин атындағы Орал педагоги-
калық институтына түсіп, оны қазақ тілі 
əдебиеті мамандығы бойынша 1950 
жылы бітіріп шығады.

Жоғары білімді жас маман 1950-
1958 жылдары Қазталов ауданының 
орталығында, Киров, Богатырев орта 
мектептерінде қатардағы мұғалім, оқу 
ісінің меңгерушісі қызметтерінде болады. 
Тəжірибесі толысып, қанаттанған ұстазды 
1958 жылы сол кездегі Орал пединститу-
тының ректоры Сəрсен Ақмурзин жоғары 
оқу орнына оқытушылыққа шақырады. 
Қазақ тілі мен əдебиеті кафедрасында 
сонау 1958 жылдың тамызынан 2003 
жылдың ақпанына дейін қатардағы оқы-
тушы, аға оқытушы, педагогика ғылы-
мының кандидаты, доцент, профессор, 
кафедра меңгерушісі болып адал қызмет 
етті. Қалимолла Жұмағалиұлының өткен 
53 жылдық педагогикалық қызметінде 
айрықша есте қалар, ұмытылмас күн-
дері де жоқ емес. Соның бірі 1953 жылы 
Қазақстан мұғалімдерінің Республикалық 
ІІІ съезіне облыс атынан делегат болып 

қатысуы. Содан соңғы даталы күннің қата-
рына 1968 жылы белгілі əдебиеттанушы 
ғалым, академик Қажым Жұмалиевтің 
жетекшілігімен «Қазақ əдебиетін оқыту 
əдістемесі» мамандығы бойынша «Қазақ  
мектебінің 5-7 сыныптарының əдебиет 
сабағында оқушылардың əдеби-тео -
риялық ұғымдардын қалыптастыру» 
тақырыбында жазылған диссертациясын 
сəтті қорғап, педагогика ғалымдарының 
кандитаты ғылыми дəрежесі иеленуі. 
1972 жылы Жоғары аттестациялық ко-
миссияның шешімімен доцент дəрежесін 
алса, 1996 жылы М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ-дің Ғылыми кеңесінің ұйғарымымен 
«Университет профессоры» академи-
ялық атағына ие болды. Профессор Қ. 
Мырзағалиевтің ерен еңбегі университет 
ректораты, кафедра, деканат тарапынан 
қолдау тауып отырды. Адал да жемісті, 
нəтижелі еңбегі үшін ол «Қазақ ССР халық 
ағарту ісінің озық қызметкері», «КСРО 
халық ағарту ісінің үздігі» атақтарына 
ие болып, Ы.Алтынсарин атындағы ме-
дальмен, «Ұлы Отан соғысына 50 жыл» 
мерекелік медалімен, сондай-ақ Білім 
министрлігінің грамоталарымен, ди-
пломдарымен сан мəрте  марапатталды. 

Бар ғұмырын шəкірт тəрбиесі мен білім 
беру ісіне арнаған ұлағатты ұстаздың 
əдістемелік-педагогикалық жəне ғылыми 
еңбектері өзінің маңыздылығымен, құн-
дылығымен ерекшеленеді. Оннан астам 
оқу құралы мен оқулықтың, монография-
ның жəне көмекші əдістемеліктердің авто-
ры, ғалым-ұстаз Қ.Мырзағалиевтің басты 
еңбектерінің бірқатарын атасақ керек-ті. 
Олар: «Əдебиет сабағында əдеби-тео-
риялық ұғымдарды оқыту» (мұғалімдер-
ге көмекші құрал), «Мектепте əдебиет 
теориясы ұғымдарымен таныстыру» 
(монография), академик С.Қирабаевпен 
бірлесе жазылған жалпы білім беретін 
мектептің 10-класына арналған «Қазақ 
əдебиеті» оқулығы (1997 жылдан бері 
қарай төрт рет басылды) республика 
шəкірттерінің игілігіне айналды. Аталған 
оқулыққа арналған таралымы  бірне-
ше мың əдістемелік пен хрестоматия 
құрастыруға да ат салысты (авторлары: 
Ə.Шəріпов, С.Қирабаев, Қ.Мырзағалиев).

Жарты ғасырдан астам педагогикалық 
қызметінде профессор Мырзағалиевтің 
100-ден аса мақаласы жарияланған. 
Бұлардың баршасы мəрт еңбекпен, үлкен 
ізденіспен келген дүниелер.

Ол еңбектердің нег ізг і дені оқы -
ту  əдістемесіне  арналған .  Алайда , 
мерзімді баспасөз беттерінде жария-
ланған публицистикалық дүниелерден 
ұстаз-ғалымның өз замандастары, əріп-
тестері туралы да тереңнен толғанғанын 
аңғаруға болады. Мысалы, академик 
Қ.Жұмалиевтің туғанына 90-жыл толуы-
на орай «Ғалымның  ұлағатты хатта-
ры», əріптес ағасы, белгілі əдістемеші 
Атымтай Көшімбаев туралы «Ғалымның 
қилы тағдыры», академик Серік Қирабаев 
хақында «Белгілі ғалым белестері», 
Сəрсен Ақмурзин туралы «Ұлағатты  
ұстаз», профессор М.М.Тілеужановқа 
арналған «Наш юбиляр», өзінің қызмет 
ұясы - университетінің 65 жылдығына 
арналған «Кафедра тарихына көз жі-
берсек» т.б. көптеген еңбектерінен ұс-
таздың парасат пайымға толы, өнегелі 
көзқарастарын аңғарып, білуге болады. 
Қазақтың біртуар марғасқалары, белгілі 
ақын-жазушылары туралы, олардың 
шығармашылық ізденістері жайында 
жазып отыруды əдетке айналдырған Қ. 
Жұмағалиұлының ғылыми-əдеби мақа-
лаларының негізгі тақырыбы ретінде 
Ы.Алтынсарин, Ш.Уəлиханов, ұлы Абай, 
Шəкəрім, Шəңгерей Сейіткерейұлы, 

С.Сейфуллин, Б.Майлин, С.Мұқанов, 
М.Əуезов, Ж.Молдағалиев сынды тұлға-
лар портретін көруге болады.

Ұстаз-ғалымның қаламынан туын-
даған сын-пікір мақалалардың өзі сан 
алуан тұрғыда келеді. Олардың басым 
бөлігі ұлт əдебиетін оқытудың жай-күй-
іне арналып отырады. Өз пəнін, өз ма-
мандығын терең түсіне, құлай сүйген 
жанның бас ауыртып, балтыр сыздатар 
проблемасы да орта мектептегі  қазақ 
əдебиетінің оқытылуы, оның бағдар-
ламасы мен оқулығына, əдістемелік 
оқу құралдары мен хрестоматияла -
рының мазмұн құрылысының сапалық 
жағын қарастырып, тексеруге арналған. 
Мəселен, «Оқулығымыз оңайлады ма?», 
«Оқулықтардың методикалық деңгейі», 
«Оқулықтардың жайы ойлантады (5-8 
сынып оқулықтары бойынша)», «Əдебиет 
пəнін қалай оқытып жүрміз», «Жаңарған 
əдебиет оқулығы (10 сынып)», «Арзаны 
емес , маржаны болсын (5 -сынып)», 
«Бағдарламаға байыппен қарасақ», т.б. 

Профес с ор  Қ .Мырза ғ а лиев т і ң 
əдіскерлік-ғалымдық бітімін толықты-
рып тұратын жəне бір тұс - оның Абай 
мен М.Əуезов жəне Махамбет Өтемісұлы 
шығармашылықтарына арналған еңбек-
терін бөліп атар едік. Мысалы, «Абай 
жұмбағы шешіле бермек», «Поэзия алы-
бы», «Əдебиетіміздің алыбы», «Терең  
түсінуге  тиіспіз», «Эпопея тағылымда-
ры», «Абай жолын» тағы бір парақтасақ», 
«Дəуірнамалық эпопея», «Махамбеттің 
жебесі» туралы бірер сөз», «Исатай 
басшы мен қосшы» (Махамбет поэзиясы 
туралы)», «Махамбет жырларының бел-
гісіз жолдары», т.б. Бұл мақалалардан 
профессор Қ.Мырзағалиевтің қазақ əде-
биеттану ғылымының дамуына өзіндік 
үлес қосқанын аңдауға болады. 

Тəуелсіз еліміздің жаңарған оқулығын 
жазуда да Қалимолла Жұмағалиұлының 
қомақты үлесі бар. Мəселен, ХІХ ғасырдың 
ІІ жартысы мен ХХ ғасыр басындағы қазақ 
əдебиетінің жүйесін құрайтын 10-класс 
оқулығының «Шəкəрім  Құдайбердіұлы», 
«Шəңгерей Сейіткерейұлы Бөкеев», 
«Ахмет  Байтұрсынов», «Міржақып 
Дулатов» тарауларын Қ.Мырзағалиев 
жазды. Аталған тарауларда көп жылдарға 
созылған ақтаңдақтар ақиқатын ашып, 
оны оқушының қабылдауына лайықтап 
жүйелеген.

Əсіресе, бұрын-соңды көп зертте-
ле қоймаған Шəңгерей Сейіткерейұлы 
Бөкеев шығармашылығын танытуда ав-
тор жергілікті мұрағат материалдарына 
үңіле еңбек етті. Шəңгерей мен Ғұмар 
Қараштың рухани байланыстарын терең 
ашып көрсетуге ұмтылды. Ал Міржақып 
Дулатов өмірі мен қайраткерлігін, журна-
листік, ағартушы-педагогтік қырын оның 
көсемсөз жанрындағы еңбектері арқылы 
танытуға ден қойды.

Профессор Мырзағалиевтің респу-
бликалық басылымдарда өзгеріспен 
жəне толықтырылып басылып жатқан 
оқулықтардың сапасы, кемшін тұстары, 
педагогикалық ынтымақтастық, ұлттық 
тəрбие хақында, мемлекеттік тіл  мəсе-
лесі, əдебиеттің тарихы мен теориясы т.б. 
тақырыптарда көптеген ғылыми-əдісте-
мелік мақалалары жарияланды. Əдіскер-
ғалым Қ.Мырзағалиев еңбектерімен та-
нысу барысында оның ең бір жетік білетін 
жəне  осы салада батыл қалам сілтеген 
тақырыбы 5-8 сынып оқулықтары мен 
көмекші əдістемелік құралдарға жазған 
сын-пікірлері. Əсіресе, оқулықтардағы 
тапсырмалардың көпке байқала бермес 
кемшіліктер немесе хрестоматиялық 
нұсқалардағы орынсыз қысқартулар мен 

шұбалаңқы оралымдарды жіпке тізгендей 
көрсетіп, ұтқыр да нақты оймен дəлел-
деп бергенде, оқулық авторларының 
өздері уəж айта алмай ғалым білімінің 
тереңдігіне таң қалысатын. Жаңа буын 
оқулықтарын (оқу-əдістемелік кешен) 
сыннан өткізу алаңы - С.Сейфуллин 
атындағы дарынды балаларға арналған 
№11 облыстық мектеп-интернат кешені 
ұстаздарымен үнемі шығармашылық бай-
ланыста болып, факультативтік сабақтар 
да өткізіп жүрді.

Профессор Қ. Мырзағалиев жоғарғы 
мектеп студенттеріне дəріс оқи жүріп, 
«Қазақ əдебиеті əдістемесінен курс 
жұмыстары», «Мемлекеттік тіл -елге 
тірек», «Сөз өнерінен - ойлау өнеріне» 
сынды əдістемелік құралдар жазды. 
Олардың бірқатары əлі күнге ізденім-
паз қажетіне жарауда. Ғалым-педагог 
Қ. Мырзағалиевтің қарымды  еңбегінің  
бастысы - «Мектепте əдебиет теориясы 
ұғымдарымен таныстыру» деп атала-
тын монографиясы. Бірінші шыққан 
басылымда «Əдебиет сабағында əде-
би-теориялық ұғымдарды оқыту» деп 
аталды. Кейіннен өңделіп, толықтырылып 
жарық көрді. Бұл еңбегінде ғалым жалпы 
білім беретін орта мектеп шəкірттеріне 
əдеби-теориялық ұғымдарды меңгерту-
дің оңтайлы əдіс-тəсілдеріне тереңдеп 
барады. Əдіскер ғалым əдеби–теориялық 
ұғымдарды мектеп бағдарламасындағы 
тақырыптар жүйесіне сай əдебиеттің 
тектері мен түрлеріне, жанрлық ерек-
шеліктерін ескере отырып, оқытуды 
ұсынады. Айталық , кейіпкер ұғымын 
дамыту, көркем текст композициясын 
таныту жолдары, сюжет табиғаты, ро-
мантика мен реализмнің бірлігі, дəстүр 
мен жаңашылдық, жанр мен стиль т.б. 
мектеп қабырғасындағы шəкірт білуге 
міндетті дағдыларды нақты мысалдар 
арқылы дəйектейді.

Ғалым -ұстаз Қ .Жұмағалиұлы көп 
жылдар бойына білімнің қара шаңы-
рағы – БҚМУ- де еңбек те жүріп, қазақ 
əдебиетін оқыту əдістемесінің ғылым 
ретінде қалыптасуы мен дамуына зор 
үлес қосты. Өзіне дейінгі, замандас 
жəне кейінгі толқын əріптестері арасын-
да ұстаз есімін құрметпен бөліп айтуға 
болатындай. Белгілі əдебиетші əдіскер-
лер: академиктер: Қажым Жұмалиев, 
Серік Қирабаев, профессорлар: Əуелбек 
Қоңыратбаев, Атымтай Көшімбаев, Шайқы 
Кəрібаев, Серік Мақпырұлы, Төлеутай 
Ақшолоқов, Əнеш Дайырова жəне басқа-
лардың қатарында профессор Қалимолла 
Мырзағалиев есімі де жиі аталады. Оның 
нақты дəлелі ретінде академик Серік 
Қирабаевпен бірлесе оқулық жазуы неме-
се хрестоматия құрастыруды оған сеніп 
тапсыруы - ғалымға көрсетілген үлкен 
сенім мен зор құрмет деп ұққан абзал.

Бүгін, міне Қара шаңырақ – Махамбет 
университетінің 90 жылдық мерейтойы 
ұарсаңында абзал азамат, үлкен ұстаз, 
еңбекқор ғалым, белгілі педагог, майтал-
ман əдіскер Қалимолла Жұмағалиұлын 
еске алудамыз. Ғалым-ұстаздың аруағы-
на басымызды ие отырып, ол қалдырған 
мұралардың ізденушілердің  əл і де талай 
қажетіне жарап, пайдасын тигізетіндігіне 
жəне ол жазбалардың ғұмыры мəңгілік 
болатындығына күмəніміз жоқ. 

Зейнолла МҮТИЕВ,
ұстаз шəкірті, 

М. Өтемісов атындағы БҚУ-дың 
қазақ филологиясы кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры, 

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент
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НИ МИНУТЫ ПОКОЯНИ МИНУТЫ ПОКОЯ
– Скажите, когда вы захотели стать 

преподавателем?
– Желание стать учителем возникло 

еще в начальной  школе. Ребенком 
хотелось  подражать  своей  первой 
у чительнице  Каламсие  Истаевне 
Аймишевой. В ней нас восхищало всё: 
умение учить нас чтению, правописанию, 
ее манера говорить, одеваться. Да и все 
знания тогда ученики получали благодаря 
учителю. Мы детьми очень любили и 
уважали своих учителей. В старших 
классах интерес к русской литературе 
пробудила учительница Ольга Львовна 
Матвиенко. Она не уставала заниматься с 
нами дополнительно во внеурочное время 
литературой, организовала литературный 
клуб «Алые паруса», мы участвовали в 
конкурсах. Мой отец, Умаров Сидагали 
Турмакович, всю жизнь проработавший 
учителем, очень радовался моему реше-
нию поступить в педагогический институт. 
Из семерых детей в семье только я пошла 
по его стопам. Разумеется, он поддержал 
меня с удовольствием.

– Расскажите, пожалуйста, где вы 
учились?

– Родом я с Астраханской области в 
России, среднюю школу закончила там же. 
В Уральский педагогический институт им. 
А.С. Пушкина меня убедила поступить моя 
старшая сестра. Она приехала после учебы 
с Астрахани по распределению работать 
гидромелиоратором. Тогда ведь была 
единая большая страна. При поступлении 
в вуз надо было сдать письменный экзамен 
– сочинение по литературе, устно сдать 
экзамен по русскому языку и истории. 
Да и конкурс был большой. Мне удалось 
поступить сразу.

– А что вы помните из студенческой 
поры?

– Студенческие  годы  у  многих 
молодых людей – самый романтический 
период жизни, самая счастливая пора, 
возможность  почувствовать  себя 
самостоятельным человеком. Помню 
студенческие субботники, пионерскую 
практику в лагере, стройотряд, где было 
всегда весело. Из преподавателей 
моё восхищение как преподаватель-
профессионал  вызывал  Владимир 
Матвеевич Костюков, читавший  курс 
современного русского языка. Его лекции 
для меня были всегда очень интересными. 
Я до сих пор могу, закрыв глаза, по памяти 
вспомнить их. Он всегда был увлечен 
своей работой, что «заражало» и нас. 
Владимир Матвеевич мог незаметно 
настроить студента на деловой лад. 
Помню случай: в дождливую осеннюю 
погоду он явился на лекцию в грязных 
брюках... Тогда мы временно учились 
после пожара крыши главного корпуса 
в здании современного Налогового 
департамента, а перед зданием были 
вырыты ямы. Мы, студенты, конеч -
но, были удивлены видом преподава-
теля. Утром мы тоже перепрыгивали 
через эту яму.  Владимир Матвеевич 
спокойно сообщил нам, что упал в 
яму и не следует обращать внимание 
на него, а лучше, не теряя времени, 
начать занятие.  Вот такой практический  
жизненный опыт моего уважаемого 
преподавателя стал важным принципом 
в моей педагогической деятельности: 
несмотря на любые ситуации, учитель 
не должен терять драгоценное время 
работы. Вот ещё один пример настоящего 
профессионализма – Николай Иванович 

Фокин.  Он требовал от нас, будущих 
учителей -филологов, подробного и 
вдумчивого чтения художественного 
произведения (сейчас это называют 
«искусство медленного чтения»). Мы 
несколько раз ходили к нему сдавать 
зачёт по содержанию художественных 
текстов. Благодаря его требовательности, 
наверное, русская литература стала 
моим увлечением, работой и предметом 
научной деятельности.

– По вашему опыту, что самое 
трудно в работе со студентами?

– Когда студент безразличен к учёбе, 
не стремится взрослеть, не пытается 
развить в себе критическое и творческое 
начало. К счастью, таких случаев, в моей 
практике преподавателя,  бывает нечасто.

– Как вы можете охарактеризовать 
себя в двух слова?

– Мне всё вокруг интересно: люди, 
работа, жизнь. Не умею отдыхать – это 
моя отрицательная черта.

– В любом деле есть переломные 
моменты, какие были у вас?

– Когда не стало моих любимых 
родителей – жизнь теряет много ярких 
оттенков.

– Поделитесь, что вам давало сил 
и мотивацию?

– Это моя семья и интерес к своей 
работе.

– Что вы можете посоветовать 
студентам?

– Больше читать классическую русскую, 
казахскую и мировую литературу. Сейчас 

век информации, убивающей знания. 
Высокохудожественная литература – 
учебник  знаний о жизни. В школе нужны 
знающие своё дело учителя.

– Кому вы благодарны за свои 
жизненные достижения?

– Своим  бабушке ,  родителям , 
беззаветно нас любивших, воспитавших 
быть трудолюбивыми. Любимой семье: 
супругу, сыну и дочери за поддержку; 
своей сестре Галя-апа – очень сильной 
натуре. Профессору ЗКГУ Сериккали 
Габдешевичу Шарабасову, ученому, 
оказавшему неоценимую помощь при 
работе над учебником по истории ка-
захской литературы. С его легкой руки, 
впервые составила учебник по истории 
казахской литературы и читала рос-
сийским студентам-казахам лекции по 
родной казахской литературе, начиная 
с 2009 года. Книга выдержала Конкурс 
учебников нового поколения при МОН 
РК. Также я благодарна профессору 
Сара т о в с к о г о  г о с уд ар с т в е н н о г о 
университета им. Н.Г. Чернышевского 
Юрию Николаевичу Борисову – своему 
научному руководителю при работе над 
кандидатской диссертацией. 

Альбина ЖЕКЕНОВА, 
студентка 2-курса

Тїлектен тілекТїлектен тілек
Махамбет  Өтем і с ов  атында ғы 

Батыс Қазақстан университеті ең ірі оқу 
орындарының қатарында. Биыл киелі 
шаңырағымызға тоқсан жыл толып отыр. 
Тарихы тереңде жатқан ордамыз біз 
үшін қастерлі. Оқу ордасы 1932 жылы 
Халық ағарту ісінің негізінде ашылған. 
1937-ші  жылдан  бастап  институтке  
А .Пушкин  аты  бер ілд і .  1996 жылы 
Пушкин атындағы Батыс Қазақстан 
Гуманитарлық  Университет і  болып 
өзгерген .  2000 жылы  Университет 
Орал қаласындағы Батыс Қазақстан 
агротехника академиясы жəне Мəдениет 
инс ти т у тымен  б і р і к т і р і л і п  Батыс 
Қазақстан Мемлекеттік Университетті 
болып  қайта  қ ұрылды .  2002 жылы 
БҚАУ құрамынан шығып, 2003 жылы 
Университетке Махамбет Өтемісов аты 
берілді. Батыс Қазақстан облысындағы 
і р і  ғылыми  о қ у  орталы ғы  болып 
саналады. Бұл оқу орнында доктор, 
ғалым дəрежесіндегі ұстаздар білім 
береді. Ұлағатты ұстаздарымыз əлемдік 
спортшыларды, мықты журналистерді, 

тіл мамандарын, тəжірибелі мұғалімдерді 
тəрбиелеуде. 

Білім ордасы 90 жылдық мерейтойын 
атап өтеді. Мерейтойда түрлі іс-шаралар 
ұйымдастыру  жоспарланып  отыр .
Мерейтойға арнап киелі шаңырағымызды 
бітірген түлектеріміз тілектерін білдіруде. 
Соның бірі университетіміздің түлегі  
«Ақиқат» п ік ірсайыс  орталығының 
беделді мүшесі Абатбаева Күнсұлу 
Аманкосқызы өзінің жүрек жарды тілегін 
жолдап, өзінің естеліктерімен бөлісті.

- Мен қасиетті де киелі қара шаңырақтың 
түлегі болғаныммен мақтанамын. Бүгін 
осынау қара шаңырағымыздың іргесі 
қаланғанына 90 жыл толыпты. Ендеше, 

мерейтой құтты болсын!Университет 
қабырғасында   оқып  жүргенде  тек 
қана білім нəрімен сусындап қоймай, 
сабақтан тыс  қоғамдық жұмыстарға, 
қосымша үйірмелерге көптеп қатыстық. 
Белсенділер тобы құрылып, əртүрлі 
бағыттағы іс-шаралардың басы-қасында 
жүрдік. Жалпы университетте кез-келген 
қызығушылықты шыңдайтын дүниелер 
жетерлік, соның ішінде өзім түлеп ұшқан 
«Ақиқат» ЖҚБ пікірсайыс клубын айтар 
едім. Студенттік шағымның қызыққа 
толы күндері аталмыш дебат клубының 
мүшелерімен өтті. Дүйсенбіден жұмаға 
дейін сабақта, ал сенбі мен жексенбі 
күндері турнирде жүретін едік. Ірілі-

ұсақты жүлделерді қанжығаға байлап 
та үлгердік. Білім теңізіндегі машақаты 
мол сапарда осы оқу орнын таңдағаныма 
қуанамын. Өзім бітірген филология 
факультетінде аңыз адамдар білім берді 
десем артық емес. Білікті де білімді, өз 
ісінің майталмандары профессорлық-
о қы т ушылы қ  қ ұ р ам  шə к і р т т е р і н 
жоғары  деңгейде  оқыта  алды .  Тек 
оқытып қоймай, бойымызға адалдық, 
əділдік, парасаттылық сынды адами 
құндылықтарды сіңірді. Сондықтан бұл 
оқу орнына алғыстан басқа айтарым жоқ.

Жансая СУЛТАМУРАТОВА
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Õàëûқàðàëûқ «Ìàõàìáåò» 
ñûéëûғû òàáûñòàëäû

Ұстаз туралы ұшқары, піспеген пікір айту – қай кезде 
де, қай шəкірттің де азаматтығына сын болған, бола да 
береді. Ұстаздың үлкен-кішісі һəм жақсы-жаманы жоқ. 
Ұстаз барлық уақытта өз биігінде, өз тұғырында қала 
беретін текті тұлға! Осынау тоқсан жылдық тарихы 
бар қара шаңырақта білім алған кезеңде көптеген 
ұстаз алдынан өттік, айтқан ақылын тыңдадық, сөзін 
көңілге тоқыдық, білмегенімізді біліп, кемшілігімізді 
түзедік. Олардың қай-қайсысы да көкірек сарайымызда 
осы күнге дейін жарқырай жанып, жол сілтеп, бағыт-
бағдар ұсынып, болашағымыздың бағдаршамы болып 
келе жатқаны да айдай ақиқат. Шəкірттің жетістігі 
ұстаздың жанын жадыратады деседі. Ал, алдыңдағы 
үлгі тұтар, ардақты оқытушының еңбегі еленгенде 
шəкірт көңілі көлдей таситынына куə болдым. Өзге 
емес, өз ұстазымның омырау тұсына азаматтығы мен 
адалдығын, білім мен ғылым саласындағы cіңірген 
еңбегіне орай кезекті медалін таққанын сүйіншілеп 
жазбасам, маған сын болар. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университеті «Рухани жаңғыру» 
институтының директоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстан Педагогикалық 
ғылымдар академиясының академигі Абат Сатыбайұлы 
Қыдыршаевқа ҚР Халықаралық «Махамбет» қоры 
комиссиясының  шешімімен  «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
МАХАМБЕТ АТЫНДАҒЫ СЫЙЛЫҚТЫҢ ИЕГЕРІ» атағы 
берілді. Сонымен қатар, қор төрағасы Болат Батырұлы 
арнайы Алғыс хат табыстады. 

Біз де ұжым тарапынан Абат Сатыбайұлын 
марапатымен  қ ұ т тық таймыз !  Жаны  жайсаң 
ұстазымыздың жетістіктері көп болуына тілектеспіз!

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университетінің 2022 жылдың 30 мамырындағы 

(№ 9 хаттама) ғылыми кеңесінің шешімімен 
география ғылымдарының кандидаты 

Ахмеденов Қажымұрат Мақсотұлына 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
университетінің профессоры академиялық атағы 
берілді. Университет тарихында аталған ғылыми 
атақ тұрақты мерзімге алғаш рет беріліп отыр.
Университет ұжымы Қажымұрат Мақсотұлын  

шын жүректен құттықтайды!

***
Коллектив Западно-Казахстанского университета 

имени Махамбета Утемисова сердечно поздравляет
ƏМЕН АСХАТ ЖАНГЕЛДІҰЛЫ

с присвоением степени Доктора философии 
(PhD) по специальности 6D020400 - 

«Культурология» согласно Приказу Казахского 
Национального университета имени аль-
Фараби № 2012-б/а от 30 мая 2022 года.

Желаем крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов!

***
Коллектив Западно-Казахстанского университета 

имени Махамбета Утемисова сердечно поздравляет
АКАТЬЕВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
с присвоением степени Доктора философии 

(PhD) по специальности «Химия» соглас-
но Приказу № 743 н/к от 6 июня 2022 года.

 Желаем крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов!
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Марапат

День русского языкаДень русского языка

День рождения Пушкина отметили в Западно-Казахстанском университете им. М.Утемисова. 6 июня 2022 
года в ЗКУ им. М. Утемисова прошло ежегодное знаменательное мероприятие – День рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Также, в 2010 году, этот день был учреждён ООН как День русского языка. Ведь именно 
Пушкин смог внести неизмеримый вклад в развитие русской литературы. После его реформы, основой нового 
русского литературного языка стал язык простого народа, тот, который был подвластен всем. Литература 
стала общедоступной. Все мы выросли на его сказках. Читая произведения Александра Сергеевича, у 
читателя возникает ощущение, что он просматривает новостную статью, в которой речь уже идет не о просто 
«персонажах, созданных кем-то», а о реальных людях, которых ты встречал на пути своём. Ведь меняется 
лишь время, но люди остаются прежними.

Т р а д и ц и о н н о 
6  июн я  с т уд е н ты 
и  п р е п о д а в а т е л и 
собираются в сквере 
университета, чтобы 
возложить  цветы  к 
памятнику и почтить 
память поэта.

П о  п р о г р а м м е 
концерта, нас ждали 
с т и х о т в о р е н и я 
и  п е с н и  п о э т а ,  в 
исполнении студентов 
фи л о л о г и ч е с к о г о 
фак ультета .  Были 
з а д е й с т в о в а н ы , 
начинающие свой путь, 
будущие  учителя  и 

преподаватели кафедры русской, казахской и английской 
филологии. 

Таким образом, мы услышали студентку 1 курса 
Назарук Диану, онапрочитала стихотворение «Пророк», 
которое являлось одним из самых программных 
произведений поэта. «Стихи, сочинённые ночью, во 
время бессонницы…» читал студент 2 курса Азербаев 
Темирхан, «Сквозь волнистые туманы» – Шарапутынову 
Асият с 1 курса.

Народ Казахстана многонационален и полиязычен, 
поэтому мы читаем Пушкинане только на русском, 
но и на других языках, в том числе и на казахском 
языке. Стихи Александра Сергеевича Пушкинабыли 
переведены на казахский язык Абаем Кунанбаевы и 
Фаризой Онгарсыновой. Их читали студенты второго 
курса Райымбек Кенже и Нурдаулет Габдреш. Студенты 
кафедры английской филологии Лобикова Оксана, 
Жарасов Азилхан и Иванова Екатерина читали Пушкина 
на английском и французском языках.

Поэзия Пушкина находила отражение в музыкальных 
произведениях известных русских композиторов. Студент 
1 курса русской филологии Менсейт Нурсултан, также 
не стал исключением. Он написал композицию на стихи 
Александра Сергеевича «Я вас любил», которую и 
исполнил на мероприятии. 

На концерте принимали участиене только студенты. 
Также слово было предоставлено проректору по 
воспитательной работе Даришевой Т.М, кандидатам 
филологических наук, доцентам кафедры русской фи-
лологии Умаровой Г.С. и Донсковой Г.А., и кандидату 
филологических наук, доцентукафедры иностранных 

языков Чечётко М.В.
Кандидат филологических наук, доцент ЗКУ Гульнар 

Сидегалиевна Умарова поделилась малоизвестными 
фактами биографии Пушкина и сказала, что свет гения 
поэта сопровождает нас всю жизнь – от сказок до 
серьезных произведений, их можно перечитывать, и в 
каждый период жизни они воспринимаются по-разному.

Г.С.Умаровой рассказала, что под влиянием Пушкина 
оказались многие казахские поэты, в числе которых был 
Абай Кунанбаев. Именно он впервые перевел отрывки из 
романа «Евгений Онегин», а полностью роман перевел 
репрессированный поэт Илияс Жансугуров. Ему удалось 
в казахском варианте сохранить «онегинскую строфу». 
Очень много произведений посвятил Пушкину Жубан 
Молдагалиев.

О влиянии стиля А.С.Пушкина на поэзию татарского 
поэта Габдуллы Тукая писал профессор ЗКУ Разак 
Абдрахманович Абузяров. По его мнению, поэтому Г.Тукай 

упростил татарскую поэтическую речь от персидских, 
тюркских тяжеловесных слов.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков Маргарита Владимировна сообщила 
об уральских краеведах, оставивших научные труды по 
посещению Пушкиным нашего города. 

Интересный факт: В Уральске, вединственном 
городе в Казахстане, А.С.Пушкин собирал материалы 
для книги «История Пугачевского бунта» и повести 
«Капитанская дочка».Здесь же услышал трогательную 
историю любви Козы Корпеш и Баян Сулу. Запись этой 
легенды, сделанная на восьми листах рукой неизвестного 
человека, обнаружена в архиве поэта и хранится в 
Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге.

Очень увлекательным было выступление доцента 
Галины Анатольевны Донсковой, знатока старого 
Уральска. Она провела занимательную викторину по 
историческим местам, связанную с именем русского 
поэта.

Завершил концерт студент 1 курса Канат Гульназ, 
который прочитал стихотворение «Я памятник воздвиг 
себе нерукотворный…».

Подводя итоги, хочется отметить организованность 
данного мероприятия. То, с какими чувствами были 
прочитаны стихотворения великого поэта, даёт 
понять, что творчество Александра Сергеевича 
Пушкина неподвластно времени. Старание студентов и 
организатора мероприятия, магистра русской филологии 
Самал Сериккалиевны Альмурзиной, было вознагражде-
но бурными аплодисментами. 

Эвита КАЗИЕВА, 
студентка Фил-32
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Білім беру бағдарламалары 
тобының коды мен атауы

Білім беру бағдарламаларының атауы 
(мамандық)

5 пəн тапсыратын талапкерлерге

1 бейіндік пəн 2 бейіндік пəн

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

В001 Педагогика жəне психология 6B01101 Педагогика жəне психология Биология География

В002 Мектепке дейінгі оқыту жəне 
тəрбиелеу 6B01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу Биология География

В003 Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі

6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
əдістемесі Биология География

В004 Бастапқы əскери дайындық 
пəнінің мұғалімдерін даярлау

6В01408 Бастапқы əскери жəне дене шынықтыру 
дайындығы

Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

В005 Дене шынықтыру пəнінің 
мұғалімдерін даярлау 6B01402 Дене шынықтыру жəне спорт Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

В019 Əлеуметтік педагогика жəне 
өзін өзі тану мамандарын даярлау 6B01801 Əлеуметтік педагогика Биология География

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

В012 Химия пəнінің мұғалімдерін 
даярлау

6В01507  Химия Химия Биология

6B01508 Химия-Биология Химия Биология

6В01515 Химия ағылшын тілінде Химия Биология

В013 Биология пəнінің 
мұғалімдерін даярлау

6B01509 Биология Биология Химия

6В01516 Биология ағылшын тілінде Биология Химия

6B01526 Биология-География Биология Химия

В014  География пəнінің 
мұғалімдерін даярлау

6В01510 География География Дүниежүзі тарихы

6В01511 География жəне балалар-жасөспірімдер 
туризмі География Дүниежүзі тарихы

6B01512 География-Тарих География Дүниежүзі тарихы

В051 Қоршаған орта 6B05201 Экология Биология География

В052  Жер туралы ғылым 6В05204 География Математика География

В053 Химия 6B05301 Химия Химия Биология

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

В009 Математика пəнінің 
мұғалімдерін даярлау

6В01501 Математика Математика Физика 

6B01502 Математика-Физика Математика Физика

6B01503 Математика-Информатика Математика Физика 

В010 Физика пəнінің мұғалімдерін 
даярлау

6В01504 Физика Физика Математика

6B01505 Физика-Информатика Физика Математика

6В01513 Физика ағылшын тілінде Физика Математика

В011 Информатика пəнінің 
мұғалімдерін даярлау

6B01506  Информатика Математика Физика

6В01514 Информатика ағылшын тілінде Математика Физика

6B01518 Информатика жəне робототехника Математика Физика

В057 Ақпараттық технологиялар
6B06102 Ақпараттық жүйелер Математика Физика

6B06103 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету Математика Физика

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ

В016 Қазақ тілі мен əдебиеті 
пəнінің мұғалімдерін даярлау

6B01701 Қазақ тілі мен əдебиеті Қазақ тілі Қазақ əдебиеті

6B01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 
қазақ тілі мен əдебиеті Қазақ тілі Қазақ əдебиеті

6B01711 Қазақтілі мен əдебиеті, ағылшын тілі Қазақ тілі Қазақ əдебиеті

В017 Орыс тілі мен əдебиеті 
пəнінің мұғалімдерін даярлау

6B01703 Орыс тілі мен əдебиеті Орыс тілі Орыс əдебиеті

6B01704 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі 
орыс тілі мен əдебиеті Орыс тілі Орыс əдебиеті

В018 Шетел тілі пəнінің 
мұғалімдерін даярлау

6B01705 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын жəне 
неміс тілдері/ ағылшын жəне француз тілдері) Шетел тілі Дүниежүзі тарихы

В037 Филология
6B02301  Филология: қазақ филологиясы Қазақ  тілі Қазақ  əдебиеті 

6B02302 Филология: орыс филологиясы  Орыс тілі  Орыс əдебиеті 

Білім беру бағдарламалары 
тобының коды мен  атауы

Білім беру бағдарламаларының атауы 
(мамандық)

5 пəн тапсыратын талапкерлерге

1 бейіндік пəн 2 бейіндік пəн

ТАРИХ, ЭКОНОМИКА ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

В008 Құқық жəне экономика негіздері 
мұғалімдерін даярлау 6В01407 Тарих, құқық жəне экономика негіздері Дүниежүзі 

тарихы География

В015 Гуманитарлық пəндер бойынша 
мұғалімдерді даярлау 6B01601 Тарих Дүниежүзі 

тарихы География

В034  Тарих 6B02202 Тарих, мұрағат ісі жəне мұражайтану Дүниежүзі 
тарихы География

В038  Əлеуметтану 6B03101 Əлеуметтану Математика География

В040 Саясаттану 6В03106  Аймақтану Дүниежүзі 
тарихы Шетел тілі

В140 Халықаралық қатынастар жəне 
дипломатия 6B03102 Халықаралық қатынастар Дүниежүзі 

тарихы Шетел тілі

В044  Менеджмент жəне басқару

6B04102 Экономикалық қауіпсіздік Математика География

6B04106 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару Математика География

6В04108 Экономика жəне менеджмент Математика География

6В04110 Адам ресурстарын басқару Математика География

В045 Есеп жəне салық салу 6В04111 Есеп жəне аудит Математика География

В046 Қаржы, экономика, банк жəне 
сақтандыру ісі 6B04105 Қаржы Математика География

В047 Маркетинг жəне жарнама 6В04114 Маркетинг жəне бизнес Математика География

В049  Құқық

6В04202 Құқықтану Дүниежүзі 
тарихы Құқық негіздері

6В04203 Құқық қорғау қызметі Дүниежүзі 
тарихы Құқық негіздері

6В04204 Кəсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу Дүниежүзі 
тарихы Құқық негіздері

В091 Туризм 6B11101 Туризм География Шетел тілі

МƏДЕНИЕТ ЖƏНЕ ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ

В006 Музыка пəнінің мұғалімдерін 
даярлау 6В01404 Музыкалық білім Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

В007 Көркем еңбек жəне сызу пəнінің 
мұғалімдерін даярлау 6В01406 Мектептегі көркем еңбек жəне дизайн Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

В021 Орындаушылық өнер

6В02113 Аспаптық орындау: Ішекті аспаптар Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

6В02114 Аспаптық орындау: Үрмелі аспаптар Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

6В02115 Аспаптық орындау: Фортепиано Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

6В02102 Вокалдық өнер Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

6В02116 Дəстүрлі-музыкалық өнер: Халық əні Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

6В02117 Дəстүрлі-музыкалық өнер: Халық 
аспаптары

Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

В027 Театр өнері 6B02104 Режиссура Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

В028  Хореография 6B02105 Хореография Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

В031 Сəн, дизайн
6В02123 Сəн жəне костюм дизайны Шығармашылық 

емтихан
Шығармашылық 

емтихан

6В02124 Интерьер дизайны Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

В043 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу 
жəне мұрағат ісі 6B03201 Кітапхана ісі Қазақ/ Орыс тілі Қазақ/ Орыс 

əдебиеті 

В092 Тынығу 6B11102 Мəдени-тынығу жұмысы Шығармашылық 
емтихан

Шығармашылық 
емтихан

ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМДЕРІ:

Шығармашылық білім беру бағдарламаларына өтініш  қабылдау – 20 маусым – 7 шілде
Грант конкурсы – 13-20 шілде
ҰБТ-ға өтініштер қабылдау мерзімі (ақылы мерзімге) – 15-30 шілде
ҰБТ-ны өткізу мерзімі (ақылы мерзімге) – 10-20 тамыз
Қабылдау емтиханы (əңгімелесу) – 15 жəне 22 тамыз
Университетке қабылдау мерзімі – 15-25 тамыз

БІЗ СІЗДІ МЫНА МЕКЕН-ЖАЙ БОЙЫНША КҮТЕМІЗ:
Орал қаласы, Н.Назарбаев даңғылы 162,

тел.: 8 (7112) 50-44-20; 87715355516, 87051694030
Instagram: makhambet.university

Біздің сайт: a.wku.edu.kz
Электрондық пошта: priem_zku@mail.ru
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Красный – 
сигнал тревоги

Сохранение биоразнообразия является основным направлением в деле охраны окружающей 
среды. В связи с ухудшением экологической ситуации и изменением климата меняется видовой 
состав растительного и животного мира. Вследствие негативного антропогенного воздействия 
неуклонно сокращаются ареалы обитания диких животных и их численность.

Скоростная урбанизация, расширение территорий 
населенных пунктов и увеличение площадей, используемых 
под ведение сельского хозяйства, оставляют все меньше 
шансов на выживание диким видам животных. Сокращение 
флоры и фауны, вымирание видов одних животных, 
стоящих на грани исчезновения других, – на сегодняшний 
день одна из самых болезненных экологических проблем 
мирового масштаба. Многие животные уже бесследно 
исчезли с лица земли – все это результат деятельности 
человека. Все мировые СМИ широко освещали трагичную 
историю северных белых носорогов, когда в Кенийском 
зоопарке в 2018 году умер последний самец этого вида, 
из его потомства остались всего две самки, это последние 
представители данного вида на земле. Этих огромных 
гигантов, являющихся вторыми по величине животными 
после слона, сгубила людская жадность, браконьерство 
и сокращение ареала обитания. Меры к их спасению 
конечно принимались, на возрождение популяции были 
потрачены огромные средства, но было уже слишком 
поздно. Если бы кампания по спасению этого уникального 
животного началась раньше, популяцию удалось бы 
сохранить. Такая же ситуация может произойти с любым 
видом диких животных, численность которых неуклонно 
сокращается. Поэтому сейчас крайне важно прикладывать 
все усилия к сохранению тех немногих наших соседей по 
планете, которые еще остались, ведь только человек как 
представитель «разумного» вида может и обязан сделать 
это. И меры по сохранению биоразнообразия необходимо 
принимать на местах, в каждой области, регионе, на раннем 
этапе, а не ждать, когда останется пара особей и уже 
ничего нельзя сделать. А для этого редким и находящимся 
на грани вымирания животным необходима  защита на 
законодательном уровне. Признанным во всем мире и 
эффективным механизмом сохранения редких животных 
являются Красные книги, история создания которых была 
положена 70 лет назад Международным Союзом охраны 
природы и природных ресурсов (IUCN). В настоящее 
время, кроме Красного списка МСОП, в большинстве стран 
мира созданы национальные Красные книги, в том числе в 

Западно-Казахстанского университета им.М.Утемисова 
Кажмурат Ахмеденов.

По информации ученых вуза, в ЗКО обитает 55% всего 
видового состава фауны Казахстана, здесь насчитывается 
462 вида животных и птиц, из 846 обитающих по республике.  
Так, в классе костные рыбы в ЗКО насчитывается 50 видов из 
104 общереспубликанских, в классе земноводные – 7 видов 
из 12, пресмыкающиеся – 15 видов из 49. Птиц в ЗКО обитает 
214 видов из 499, млекопитающих 75 из 178.

Издание  региональных  Красных  книг  имеет 
наиважнейшее значение для сохранения биологического 
разнообразия, так как на местном уровне гораздо быстрее 
можно заметить сокращение численности того или иного 
вида и вовремя на раннем этапе принять меры к сохранению 
популяции, не ожидая пока исчезающий вид будет внесен 
в республиканскую Красную книгу. Промедление в таких 
случаях может стоит целой популяции. К примеру, старожилы 
помнят, что раньше в ЗКО лоси встречались довольно часто, 
но так как за охоту на них уголовной ответственности не было, 
ареалы их обитания никто не сохранял, резкое сокращение 
лесных массивов привело к тому, что сейчас у нас осталось 
всего 12 особей лося, животные периодически переплывают 
Урал и мигрируют в соседнюю РФ, так как им требуются 
большие пространства леса. Теперь это очень редкое для 
нашей области животное, но при внесении его в Красную 
книгу у этих великанов появится шанс на выживание.

Как отмечают ученые, региональные Красные книги 
– эффективный способ сохранения биологического 
разнообразия, включая редкие и исчезающие виды растений, 
грибов и животных. Кроме того, Красная книга становится 
отражением уровня развития ботанических и зоологических 
исследований региона, так как публикации Красных книг 
объективно показывают степень изученности биологического 
разнообразия экосистем региона, уровня квалификации 
специалистов, особенно в трудных таксономических 
группах, глубины понимания биологии и экологии растений 
и животных, сведений о динамике численности популяций 
и ее флуктуациях, причинах сокращения ареала. Ведение и 
издание региональной Красной книги является долгосрочной 

материалов. Первый год  – растения, амфибии, рептилии, 
птицы, второй – беспозвоночные, рыбы, млекопитающие, 
грибы и третий – издание Красной книги. Мы вышли на 
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Западно-Казахстанской области» 
с предложением рассмотреть возможность включения в 
план природоохранных мероприятий 2023-2025 гг. работу 
по подготовке материалов к Красной книге ЗКО (растения, 
амфибии, рептилии, птицы), – говорит К.Ахмеденов.

Благодаря ученым вуза в прошлом году в свет вышла 
книга «Хищные птицы ЗКО», которая является уникальным 
учебно-методическим пособием для школьников и студентов. 
Только сохранив ареал  можно сохранить популяцию. 
Научное сообщество, экологическая общественность и 
природоохранные ведомства солидарны в том, что для ряда 
ООПТ необходим перевод в статус Заповедника. Этот вопрос 
уже не первый год поднимают по Кирсановскому заказнику. 
Также крайне важно расширение особо охраняемых 
территорий для сохранения биоразнообразия.

В рамках целей Конвенции по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия предлагается несколько 
направлений: защита особой среды обитания – создание 
национальных парков, биосферных заповедников и 
других охранных зон; защита отдельных видов или групп 
организмов от чрезмерной эксплуатации; охрана экосистем 
и естественных мест обитания, а также поддержание 
и восстановление жизнеспособных популяций в их 
естественной среде.

Поддержание биоразнообразия, наряду с его устойчи-
вым использованием, является сложной и комплексной 
проблемой, которая связана с целой системой юридиче-
ских, научных, организационных, финансовых, этических, 
воспитательных мероприятий. ООПТ это только первый 
законодательно обоснованный шаг к сохранению местоо-
битания видов, а далее возникают проблемы полноценного 
функционирования заповедной территории.  Для сохра-
нения биоразнообразия необходимо проведение научно-
исследовательской работы, чтобы определить научную 
значимость объектов. Здесь крайне важна просветительская 

Республике Казахстан. В июне 1992 года на конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро 
была открыта для подписания Конвенция о биологическом 
разнообразии. Республика Казахстан ратифицировала эту 
конвенцию, данным постановлением предусматривается 
разработка и принятие законодательных нормативов и 
правил, касающихся охраны, сохранения численности и 
ареалов, находящихся под угрозой исчезновения видов и 
популяций животных и растений.

В ЗКО обитает свыше половины видового состава 
животного мира Казахстана.

Необходимость создания Красной книги региона ученые 
западноказахстанских вузов и сотрудники природоохранных 
ведомств поднимают уже не первый год. Но чем дольше 
данный вопрос находится на стадии обсуждения, тем меньше 
шансов на выживание остается у тех редких популяций 
животных и птиц, которые обитают в нашей области.

Сотрудниками Западно-Казахстанского университета 
им.М.Утемисова на инициативной основе разрабатывается 
проект издания Красной книги Западно-Казахстанской 
области.

– Для больших по площади государств, с разнообразны-
ми природными условиями и богатым биоразнообразием, 
актуально создание региональных кадастров редких и 
исчезающих видов. На наш взгляд, эта проблема уже 
давно назрела в Республике Казахстан, девятом по пло-
щади государстве в мире. В этом отношении Западно-
Казахстанская область, в силу своего географического 
положения, богатейшей и разнообразной флоры и фауны, 
высокого естественно-научного потенциала, может и 
должна иметь свою региональную Красную книгу. Работа по 
созданию региональных Красных книг в РК уже начата, в 2006 
году под редакцией А.М.Мелдебекова вышла «Красная книга 
Алматинской области. Животные». Это издание – первый 
опыт составления областной Красной книги в Казахстане. 
Помимо обитающих на территории Алматинской области 
112 редких видов животных, занесенных в республиканскую 
Красную книгу, в это издание были включены дополнительно 
еще 124 вида, важных для сохранения именно на территории 
области. Аналогичная работа проводится в Мангистауской 
области, – говорит кандидат географических наук, профессор, 
и.о. проректора по научной работе и международным связям 

программой мониторинга биологического разнообразия на 
региональном уровне и механизмом для работы ученых: 
ботаников, зоологов, экологов и государственных органов 
по учету и разработке мер сохранения редких и исчезающих 
таксонов. Информация, отображаемая в Красной книге ЗКО 
может быть использована при научных исследованиях, 
в качестве основного материала в ресурсоведческих 
работах для проведения природоохранных мероприятий, 
обоснования выделения заповедников, заказников, 
памятников природы, других особо охраняемых природных 
территорий, имеющих наиважнейшее значение для 
сохранения ареала обитания редких видов.

– Для разработки стратегии необходима анали-
тическая составляющая, которая состоит из оценки 
угрозы биоразнообразию и инвентаризации видов с 
количественным учетом. Это позволит вычленить наиболее 
уязвимые виды, вызывающие тревогу из-за сокращения  
численности, сужения ареала, редкой встречаемости, 
деградации ландшафтов и т.д. По итогу составляются 
списки редких и исчезающих видов животных и растений 
для региональной Красной книги, сюда же вносятся причины 
сокращения и необходимые меры охраны, – рассказывает 
Кажмурат Ахмеденов.

Естественно Красная книга сама по себе не решает 
проблему охраны редких видов растений и животных, но 
это сигнал тревоги, призывающий к принятию особых мер. 
Региональные Красные книги являются справочниками 
о видах растений, животных и птиц, нуждающихся в 
особой охране и официальными нормативно-правовыми 
документами, положения которых обязательны для 
выполнения юридическими и физическими лицами. Они 
играют важную роль при проведении государственной 
и общественной экологических экспертиз. Также имеют 
крайне важное значение для проведения экологического 
воспитания, так как наглядно показывают молодому 
поколению как уязвима природа.

– Сбор материалов и издание Красной книги ЗКО требу-
ют многолетних научных исследований, наш университет 
обладает соответствующей материально-технической 
базой и квалифицированными кадрами, имеет опыт приро-
доохранного проектирования может провести эту работу в 
течении 3-х календарных лет. Два года займет подготовка 

работа с местным населением и привлечение их к сохранению 
биоразнообразия. Помимо этого редкие и исчезающие виды 
птиц и животных, равно как и ареал их обитания, должны 
быть защищены законом. В качестве негативного примера 
можно привести ситуацию с Битикским водохранилищем. За 
несколько лет местные фермеры практически уничтожили 
обитающие там популяции краснокнижных птиц: кудрявых 
пеликанов, колпиц и уток савки. Значительно сократилось 
количество гнездящихся там диких гусей и лебедей.  Гурты 
скота, пасущиеся по берегам водоема, разрушали гнезда, 
а скотовладельцы поджигали камыш, чтобы росла свежая 
трава. В результате такой варварской деятельности птицы 
погибали и не могли выводить потомство.  Если бы данная 
территория вовремя была объявлена заповедной и там 
действовали соответствующие охранные нормы, птиц 
можно было бы спасти. По словам орнитолога, магистра 
биологических наук, научного сотрудника Западно-
Казахстанского университета им.М.Утемисова Михаила 
Шпигельмана, незначительное количество этих редких 
водоплавающих птиц осталось на озерах в Жангалинском 
районе. Но, если вовремя не принять меры к сохранению, 
то и эти популяции тоже исчезнут.

– Любой пойменный лес должен быть особо охраняемой 
территорией. У нас нет ни одного национального парка, не 
развивается внутренний экологический туризм. ООПТ могут 
приносить доход, нужно развивать экотуризм, это направ-
ление сейчас очень развито во всем мире и пользуется 
большим спросом, – говорит М.Шпигельман.

Большая часть видового состава обитает в лесах и при 
выводе земель из лесного фонда для ведения хозяйственной 
деятельности животные теряют свой ареал обитания, 
что приводит к их гибели. Тенденция отвода земель под 
бизнес, вырубка леса губительны для животного мира. 
Компенсационные посадки, если они даже и производятся, 
не смогут обеспечить кормовой базой и домом животных и 
птиц, они просто не смогут там жить. Лес – это уникальная 
экосистема и никакими компенсационными посадками его 
не восстановить, поэтому все леса должны быть ООПТ и 
вывод земель из лесного фонда для ведения хозяйственной 
деятельности недопустим.

Евгения МАКСИМОВА,
zhaikpress.kz
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Студентка 2 курса специальности иностранный 
язык Жанна Хусаинова, обучавшаяся в «Высшей Школе 
Экономики» в Быдгоще (Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bygdoszczy) поделилась своими впечатлениями: «С 
первого же дня мы включились в процесс учебы, в ходе 
которой предусмотрено по 3-4 учебных пар в день. 
Занятия по моей специальности проводились на трех 
языках: английский, русский, польский. В результате, 
я получила понятие о структуре европейской системы 
образования, улучшила свои знания английского языка, 
ознакомилась с польской культурой, а также изучила 
новый для меня польский язык на базовом уровне. 

Кроме того, я посетила ряд европейских стран, такие 
как Франция, Швеция, Бельгия, Италия, где также уделяла 
внимание их культуре, архитектуре и языкам. За время 
пребывания в Европе, я познакомилась с авторитетными 
преподавателями, учеными, представителями разных 
культур, мы обменивались информацией об особенно-
стях и традициях наших стран. Также университет WSG 
предоставил нам возможность участия в различных 
волонтерских программах, что я нахожу полезным для 
себя опытом.

и они охотно узнавали от меня про казахскую культуру и 
про Казахстан в целом. А у профессоров университета 
я черпал не только знания, но и их опыт преподавания, 
ведь я будущий учитель.

Эта  программа  подарила  мне  очень  много 
возможностей и открыла для меня мир, и за это я 
благодарю свой ЗКУ им. Махамбета Утемисова».

В целом, данная 
поездка позволи -
ла мне расширить 
свой кругозор, лич-
ный опыт, оказала 
влияние  на  мое 
п р е д с т а в л е н и е 
мира .  Поэтому  я 
очень благодарна 
нашему  государ -
ству  и  Западно -
Ка з а хс т а н с к ом у 
университету им. 
М .  Утемисова  за 
предоставленную 
возможность».

С т у д е н т 
Даниял  Исатаев 
также был участ-
ником программы 
«Академичес кая 
мобильность» от 
ЗКУ  им .М .Утеми -

сова: «За эти 4 месяца я кардинально поменял своё 
мировоззрение, научился многим вещам, нашёл много 
новых друзей, путешествовал по Европе и, конечно же, 
я учился в университете WSG. 

Я посетил такие страны как Франция, Испания, 
Германия, Швеция и Чехия. Благодаря тому, что я был 
студентом по обмену, я познакомился со многими людьми 

Ежегодно студенты 
ЗКУ им. М. Утемисова направляются 

по  про грамме  а ка демической 
мобильности в другие вузы мира , 
работающие по Болонской системе. 
Академическая мобильность позволяет 
студентам получить опыт обучения 
за рубежом, перенять новые знания, 
повысить свою конкурентоспособность, 
расширить свой кругозор, улучшить 
навыки языковой компетенции и просто 
ознакомиться с культурой и страной.

За 2021-2022 учебный год 220 студентов 
ЗКУ им.М.Утемисова обучались по 
академической мобильности в вузах 

Казахстана, СНГ и за рубежом.

С т у д е н т к а  3 
к у р с а  к а ф е д р ы 
иностранных  языков  
Ай г е р і м  Ок т я б р о в а 
т а к ж е  п о д е л и л а с ь 
в п е ч а т л е н и я м и  о т 
учёбы по академической 
мобильно с т и :  «Моё 
у в л е к а т е л ь н о е 
п у тешес т вие  в  мир 
у в л е к а т е л ь н о г о 
у ч е б н о г о  п р о ц е с с а 
Польши начало с того, 
что в сентябре 2021 года 
ЗКУ  им .М .Утемисова 
п р е д о с т а в и л 

мне  возможность  стать  участником  программы 
академической мобильности. Мне стало интересно 
данное  предложение, ведь  оно несло  за собой 
колоссальный опыт получения новых компетенций и 
знаний в области моей специальности, знакомство 
с  с и с темой  обра зо вания  с т раны  партнёра , 
совершенствование английского языка, изучение 

другого языка, обмен опытом со студентами других 
стран. Также это редкий шанс посетить одну из самых 
красивых стран мира. Моё обучение исключительно на 
английском и на русском языках. Также у нас были курсы 
польского языка, которые проходили два раза в неделю. 
С группой мне очень повезло: ребята отзывчивые, 
если что-то не понимала, переспрашивала у ребят, 
оставались после пар и вместе разбирали тему. 

По времени одна пара могла длиться от 1 до 4 часов 
без перерывов, что стало большим «сюрпризом для 
меня». Но так как каждое занятие было интересным и 
продуктивным, то время пролетало почти незаметно. 
Преподаватели были компетентны в своих сферах 
преподавания, обладали нужными навыками. 

Конечно, помимо учёбы я общалась с представителями 
других стран и национальностей, многие стали мне 
настоящими друзьями, с которыми можно было общаться 
на «ломанных» языках, но мы всё равно понимали друг 
друга. Мы угощали друг друга национальными блюдами, 
слушали национальную музыку, ходили на вечеринки, в 
музеи, ездили в другие города на экскурсии. Было тяжело 
прощаться с друзьями, которые стали настоящей семьёй 

для меня за эти 4 месяцев пребывания в Быдгощ. Сейчас 
мы не перестаём общаться благодаря социальным сетям.

Данная программа обучения в Университете Экономики 
позволила мне приобрести опыт сотрудничества в 
международной академической среде, познакомиться 
с образовательной системой Польши, развить навыки 
межкультурной коммуникации и работы в команде, 
завести новых друзей, получить новые знания в области 
моей специальности».

Как видно, все студенты получили бесценный опыт 
в виде полученных знаний по своей специальности, 
улучшили знание английского языка и даже выучили 
новый – польский, обрели новых знакомых и друзей. К тому 
в ходе общения нашим студентам удалось познакомить 
иностранцев с некоторыми традициями казахской 
культурой, что тоже немаловажно. Все респонденты 
преисполнены благодарностью к государству  и 
нашему ЗКУ им. М.Утемисова за возможность посетить 
страны зарубежья для обмена опыта. Думается, что 
это действительно поможет стать им настоящими 
профессионалами своего дела.

Жанна АВТАЕВА

В рамках академической мобильности
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Кəсіби ќўзыреттілік - сапалы білімдеКəсіби ќўзыреттілік - сапалы білімде

«Жасыл ел» – 
жастар тірегі
Мен маусым айының бірінші жұлдызынан бастап 

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы “Жасыл Ел” 
жастар еңбек жасағының бір мүшесі болдым. Иə, 
жасаққа кірмес бұрын, біраз жүрегім дауаламағаны 
рас. Алайда, “Жасыл Ел” еңбек жасағына кіргенім, 
дұрыс шешімдерімнің бірі екеніне əбден көзім жетті. 
Оған сай аргументтерді келтірсем…

“Адал еңбек елге жеткізер” демекші, алғашқы 
жұмыс, алғашқы тəжірибе, жаңа мүмкіндік сыйлай 
білді. Əр нəрсенің қадірін ұғындырып, нағыз еңбектің 
бейнесін көрсетті.

Күнделікті күйбең тіршілікте, көзге көрінбегенімен, 
осы жасақта еңбек еткеннен бастап, табиғатымызға 
қаншалықты қажет екендіг імізді түсіндім. Біз-
өткеніміздің болашаққа  үлкен үмітпен артылған 
ұрпағымыз! Демек, елімізді, өз аумағымызды көркейту 
өз қолымызда. Əркім өзінен бастап, “жауапкершілік” 
деген сөздің қасиетін түсінсе, бəлкім,  табиғаттың 
глобальдық проблемалары туындамас па еді…

“Жасыл Ел” студенттік шағымның ең қызықты 
сəттерінің себепшісі бола білді. Себебі, мен бірге 
дамитын, болашаққа бір көзқараспен қарай алатын, 
адал жастардың ортасымен таныс болдым. 

Тəрбиемен қызықты сəттердің тал бесігі - “Жасыл 
Ел” жастар еңбек жасағының жастары барда, ер-
теңімізге сеніммен қарай аламыз!

Жангүлім ТҮНҒАТАР,
БГ-11

ӨҢІРІМІЗДІҢ 85,8% ҚАТТЫ 
ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРЫ ӨҢДЕЛМЕЙДІ
М.Өтемісов атындағы БҚУ мəжіліс залында 23-маусым күні «AMANAT» партиясының Батыс Қазақстан 

облыстық филиалы жанындағы Экология мəселелері бойынша қоғамдық Кеңесінің отырысы өтті. Күн 
тəртібінде екі өзекті мəселе талқыланды. 

М.Өтемісов атындағы БҚУ базасында Физика кафедрасының меңгерушісі Б.С.Имангалиеваның жетек-
шілігімен «Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының «Батыс Қазақстан облысы 
бойынша Кəсіби даму институты» филиалы ұйымдастырған «Физика пəні мұғалімінің кəсіби құзіреттілігін 
дамыту» тақырыбындағы семинар курс өткен болатын. Бұл кездесуге облыстық жəне қалалық мектептерден 
25 физика пəні мұғалімдері қатысты. 

Кездесу барысында Б.С.Имангалиева баяндама жасап, 
бүгінгі Физика білім бағдарламаларымен таныстырып, 
мектеп мұғалімінің дайындығына қойылатын талаптар, 
бəсекеге қабілетті маман дайындаудағы алға қойылатын 
міндеттерді, оқу барысын түсіндіріп өтті. Мектеп мұғалімдері 
өз тарапынан жалпы білім беру бағдарламасындағы 
ерекшеліктер мен жұмыс барысындағы туындаған 

сұрақтарды бірігіп шешу мақсатында ойларын ортаға 
салды. Сонымен қатар А.У.Искалиева сөз алып, Физика 
пəнін ағылшынша оқыту білім бағдарламаларының 
ерекшеліктерін айтып, білім беру барысында қолданылатын 
əдіс-тəсілдерімен бөлісті. Соңында мектеп мұғалімдерінің 
сұранысы бойынша А.Н.Есенгалиева мен А.С.Тажғалиева 
физика пəнінен «Электр жəне магнетизм», «Радиотехника», 

Алғашқысы – қалдықтарды бөлек жинау жəне кəдеге 
жарату мəселесі. Қатты тұрмыстық қалдықтарды 
игеру – «жасыл» экономикаға көшу концепциясындағы 
басты тармақтардың бірі болған. Атап айтқанда, үкімет 
2030 жылға дейін қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта 
өңдеу үлесін 40 пайызға жеткізуі тиіс. Кеңес төрағасы 
Н.Х.Серғалиевтің ойынша, басты міндет – қалдықтарды 
«айналымға» енгізіп, циркулярлық экономикаға ұмтылу. 

Екінші көтерілген сұрақ – Партияның сайлауалды 
бағдарламасы аясында Орал қаласы мен аудандарда 
сұрыптау желілері бар полигондарын салу. Облыстық 
табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы басшысының орынбасары Хайруллин 

Бисенғали Темірланұлының мəлімдеуінше, БҚО-да 147 
полигонның 145-і санитарлық нормаға сай емес. Бүгінгі күні 
облыстағы тұрмыстық қалдықтардың 85,5%-ы өңделмей, 
өңір тұрғындарына қолайсыздық тудыруда. Полигон 
салу мəселесі тек БҚО бойынша ғана емес, жалпы ел 
көлеміндегі өткір тақырыпқа айналды. 

Отырысты қорытындылай келе, кеңес төрағасы 
Нұрлан Хабиболлаұлының жəне кеңес мүшелерінің 
қолдауымен хаттама негізінде көтерілген сұрақтар 
бойынша жауапты мекемелерге кеңес төрағасы ретінде 
сауал жолданып, мониторинг жүргізу мақсатында жұмыс 
тобын құру жөнінде шешім қабылданды.

А.ДЮСЕНОВА

«Электроника» бөлімінен жүзден аса зертханалық 
жұмыстарды жасауға арналған ГалСен аппаратының 
тек зертханалық жұмыстар ғана емес, есеп шығаруға, 
сабақ түсіндіруге, эксперименттік тапсырмалар жасауға 
беретін мүмкіндіктерімен таныстырса, А.У.Искалиева аз 
қамтылған мектептерге де қолданылуға өте ыңғайлы Pasco 
эксперименттік платасын қолдану арқылы жасауға болатын 
оннан астам жұмыс түрлерінен мастер-класс көрсетті. 

Семинар өте жоғары деңгейде қызықты өтті жəне Физика 
кафедрасының ұжымы мен мектеп оқытушылары алдағы 
уақытта осы бастаманы жалғастыруға келісіп тарады.

А.С.ТАЖҒАЛИЕВА,
Физика кафедрасының оқытушысы

Хан ордалы – Сарайшық
Сарайшық пен көне жердің тарихын терең білуге жаным 
құштар болып, Сарайшық ауылындағы «Сарайшық» 
мемлекеттік тарихи - мəдени музей қорына» аялдадым. 
Бұл қорық мешіт, хандар кесенесі жəне музейден 
тұрады. Музейге кірмес бұрын сан ғасырлар бойы 
салтанат құрып, халықтың көз айымынан айналған 
билігі мықты, осы киелі жерде жерленген жеті ханға 
арналып салынған ескерткіш пантеонынан бастадық. 
Көне қаланың салтына сəйкес жеті ханның рухына 
салынған ескерткішті айналып жүріп шығу керек екен. 
Пантеонда осы жеті ханның есімдері мен билік құрған 
жылдары жазылған.

Хандар кесенесінен шыққан соң музей ішіне экскурсия 
жасадық.Музейдің іші сол кезде сауданың отаны болған, 
Сарайшықтың қол өнершілері мен шеберлерінің жасаған 
түрлі өрнектермен безендірілген қыш құмыралар, қару- 
жарақтар, диірменнің қалдықтары жəне сол заманда 

əжелеріміз бен аналарымыздың қолданған түрлі 
нақыштағы алтыннан, күмістен соғылған əшекейлер 
сақталған. Музейдің ішін одан əрі көркейтіп тұрған жарда 
салынған аңызға айналған сурет болатын. Бұл аңыз 
суретте 1343-1457 жылдар аралығында билік жүргізген 
Жəнібек ханның алтын қайыққа отырған қызы жəне аққу 
қонған көл болатын. Бұл көл «Аққу көлі» немесе «Жəнібек 
ханның аққу көлі» деп аталып кеткен. 

Сарайшық тарихы тасқан, салтанаты асқан өз 
ғасырындағы гүлденген шырайлы шаһар. Бұл көне 
шаһарды біреуі білсе, біреуі білмейді. Сондықтан, 
менің құрметті досым мен сені осы тарихы сонау Алтын 
Ордадан бастау алатын, үлкен, терең, ағысы қатты 
өзеннің жағасындағы гүлденген əсем қала Сарайшықтың 
құрметті көрермені болуға шақырамын.

Карина КАРИМОВА,
Тарих факультетінің 2 курс студенті 

Жайық бойы –Жайық бойы –
Жарлауыт,Жарлауыт,
Жар басына жолай шық.Жар басына жолай шық.
Ақ толқынға арбалып,Ақ толқынға арбалып,
Мызғып жатыр Сарайшық! Мызғып жатыр Сарайшық! 

Сарайшық — орта ғасырларда Алтын Орданың ірі 
сауда, 14 ғасырдың гүлденген қолөнер мен экономиканың 
қаласы болғандығы барлығымызға тарихтан мəлім. Мен 
Сарайшық қалашығына 3 апталық саяхат жасадым. Ескі 
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История Вуза 
через призму имён и лицчерез призму имён и лиц

В 2022-23 учебном году один из старейших вузов Казахстана – Западно-Казахстанский университет  
им.М.Утемисова – откроет свои двери для нового поколения первокурсников в 90-ый раз. Наш университет 
богат историей, которая кроется не в прошедших датах, сухих фактах и забытых архивах, а в самих людях. 
Ведь наши преподаватели, работая во благо истории, зачастую сами становятся ею. 

За 90 лет вузом выпущено более 85 тысяч специалистов. И в этом заслуга, конечно же, наших преподавателей. 
Можно перечислить не мало имён заслуженных педагогов и видных деятелей науки, известных также и вне стен 
этого университета. Своими воспоминаниями об университетской жизни поделились преподаватели - доцент 
К.Т. Утегенова и профессор А.Е. Кузьмичева.

К.п.н., доцент кафедры русской фи-
лологии Карлыга Таскалиевна Утегенова 
с большой теплотой вспоминает свои 
студенческие годы, которые провела, учась 
в пединституте. Карлыга Таскалиевна 
стала студенткой пединститута, что 
называется, «по воле судьбы», но после 
педагогической практики осознала, 
что это действительно её призвание, 
и вот уже несколько десятилетий этот 
преподаватель остаётся преданной 
своему делу в стенах нашего вуза.

Самым важным в своей работе она 
считает благодарность и память своих 
учеников. 

Вспомнила она и своих легендарных 
преподавателей – Зою Ивановну Туаеву 
и Разак Абдрахмановича Абузярова: «На 
подготовительных курсах преподавала 
Зоя Ивановна Туаева. Она поразила меня 
до глубины души – это необыкновенный 
человек . Зоя Ивановна рассказала 
обо  мне  Разак  Абдрахмановичу,  и 
спустя некоторое время он предложил 
участвовать в лингво-культурологическом 
кружке .  Они  были  удивительными 
людьми, к которым с теплотой и глубоким 
уважением отношусь не только я. Для 
меня является комплиментом, если мне 
говорят, что я похожа на Зою Ивановна 
или на Разак Абдрахмановича». 

Конечно, каждый преподаватель 
оставляет след в своём ученике, но 
именно эти два человека стали родными 
для К.Т. Утегеновой. Сейчас же, сама став 
опытным педагогом, Карлыга Таскалиевна 
делится мудростью со студентами простой 
истиной, что «Каждый имеет право на 
ошибку». Преподаватель объясняет это 
тем, что не стоит переживать из-за своих 
оценок и ошибок. Ведь оценки – это 
понятие относительное и не является 
показателем компетентности педагога: 
можешь быть отличником, но плохим 
учителем. Но, ты также можешь быть 
троечником, но отличным учителем. 
Совершать ошибки не страшно, ведь мы 
учимся всю свою жизнь, главное – уметь 
анализировать, признавать свои ошибки 
и исправлять их. Нельзя останавливаться 
на достигнутом и, тем более, учитель не 
должен отставать от своих учеников. 
К.Т. Утегенова упомянула, что рядом с 
молодыми ей хочется быть интересной. 

В этом году 19 июня ровно год, как нет 
с нами педагога, доктора педагогических 
наук, профессора Разак Абдрахмановича 

Абузярова (16.06.1932 – 19.06.2021). В 
Каза хс тане  и  Рос сии  профес с ор 
Р.А .  Абузяров известен тем, что вёл 
активную деятельность по бережному 
сохранению памяти и наследия татарского 
поэта Г. Тукая, чье становление как 
яркой личности и талантливого поэта 
состоялось в Уральске

Карлыга Таскалиевна Утегенова 
описывает профессора как человека, 
который упрямо и твёрдо шёл к своей цели: 
«Рассуждая о какой-то справедливости 
или несправедливости я, как Разак 
Абдрахманович, рушу стены, если нужно». 
Он был требовательным преподавателем 
и сейчас его бывшие ученики вспоминают 
его за это с благодарностью. Также 
Утегенова вспоминает, что её учитель был 
очень работоспособным и «чистым, как 
ребёнок», и даже где-то немного наивным.

Кузьмичева Александра Егоровна – 
кандидат физико-математических наук, 
профессор, учитель высшей категории, 
Отличник образования  Республики 
Казахстан, Ветеран труда. Александра 
Ег о р о в н а  ра с с к а зывае т ,  ч т о  её 
студенческие и первые годы работы в вузе 
совпали с первыми запусками спутников 
в космос, и поэтому тогда в пединституте 
один преподаватель с филфака вместо 

приветствия  говорил : 
«То л ь к о  ф и з и к а  в 
почете, только лирика 
в загоне». Физика была 
с а мым  п р е с т и ж н ым 
направлением  среди 
молодёжи того времени.

« П о  ф и з и к е 
в ы п у с к а л а с ь  м а с с а 
литературы и классических 
у ч еб ни к о в  миро в о г о 
уровня. Наша библиотека 
всех их приобретала. Я 
думаю, что она была одной 
из богатейших библиотек, 
оснащенных передовой 
литературой по физике. 
И студенты всем этим 
интересовались»  – пре-

даваясь воспоминаниям, рассказывала 
Александра Егоровна Кузьмичева. 

А.Е. Кузьмичева пришла в институт, 
когда начиналась большая физика, 
менялась  про г рамма  под готов к и 
учителей  физики .  Поэтому  к  нам 
прислали преподавателей высокой 
физики с других институтов и стран. 
Однако сама Александра Егоровна 
не стремилась быть учителем – из-за 

проблем с речью. Жунусов Есенгали 
Жунусович смог разглядеть в ней физика 
и со словами: «Все преодолеем» помог 
ей стать той, кто она есть сейчас. После 
окончания института, по рекомендации 
Е.Ж. Жунусова Кузьмичева остаётся 
преподавать на кафедре физики. 

Несмотря на почтенный возраст, 
Кузьмичева  Александра  Егоровна 
следит за веяниями науки и старается 
заинтересовать  своих  ст удентов , 
изучая новейшие разработки в сфере 
нанотехнологий.

Помимо науки, Александру Егоровну 
волнуют темы воспитания и патриотизма 
в молодежи. Например, часто исследуется 
тема участия Казахстана в российских 
испытаниях: «Я считаю, что каждый 
казахстанец должен помнить и гордиться 
тем, что первый полёт человека в космос 
был совершён из космодрома Байконура». 
Также преподаватель советует всем 
своим студентам и магистрантам учиться 
не ради стипендии и оценок, а ради 
самих знаний. И учиться необходимо так, 
чтобы вы смогли передать свои знания 
будущему поколению. 

Эвита КАЗИЕВА, 
студентка Фил-32

Анализ итоговой аттестацииАнализ итоговой аттестации
Итоговая аттестация (ИА) обучающихся выпускных курсов 2021-2022 

учебного года, согласно утвержденным графикам, проводилась с 18 мая 
по 22 июня 2022 года. 

К началу ИА контингент обучающихся выпускников составил  1902 человек, из них 
по бакалавриату - 1640 человек (1188-очное, 452 - очное сокращенное с применением 
ДОТ), по магистратуре - 262 человек.

Из них недопущено до итоговой аттестации: 7 обучающихся, из них по очной форме 
обучения бакалавриата - 1 студент (ОП Культурно-досуговая работа), по магистратуре 
- 6 человек (ОП География - 3 магистранта, ОП Физика, Педагогика и психология, 
Биология - по 1 магистранту), восстановились перед ИА 7 студентов (2-очное, 5 - очное 
с применением ДОТ). Таким образом, в ИА должны были принимать участие 1902 
обучающихся.

К 90-летию ВУЗА
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ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ - 

Â ÁÀØÊÈÐÈÞ
Əссəлəмəғəлəйкүм! Меня зовут Эвита, я студентка Западно-Казахстанского 

университета им. М.Утемисова, специальности «Филология: русский язык» и 
сегодня я расскажу вам о том, как я уехала учиться в Башкирию по программе 
академической мобильности.

Я часто задавалась вопросом: «Какого это – быть студентом другого 
вуза, другой страны?». С помощью академической мобильности, которую 
предоставляет наш вуз, я смогла это испытать. 

Благодаря этой стажировке мне довелось ближе познакомиться с культурой 
другого народа. В Башкирии для меня удивительным было абсолютно все: от 
архитектурных сооружений до быта обычного человека этой страны. 

Еще на первом курсе я узнала о 
возможности обучения в другой стране и 
решила как можно скорее воспользоваться 
этим. К сожалению, на долгий промежуток 
времени, который длился 2 года, нас 
закрыли на карантин. И наконец, на 3 курсе, 
пришло время выйти в оффлайн-режим. 
В конце первого семестра на кафедре 
объявили о наборе студентов в Уфимский 
педагогический институт сроком на один 
семестр. Посовещавшись с родителями, 
я обратилась в отдел академической 
мобильности для уточнения всех деталей. 
Через месяц были куплены билеты и 
собраны чемоданы. И оставалось самое 
сложное, попрощаться с семьей на целых 
полгода. 

«Почему все -таки Башкирия?» – 
спросите вы, ведь наш вуз предоставляет 
возможность учиться в институтах по 
всей России и Зарубежью. Ответ прост: 
природа, архитектура и менталитет.  В 
Уфе меня встретили привычные взгляду 
вывески на схожем с родным языком, так 
как башкирский и казахский относятся к 
одной тюркской группе.  

Так как в то время в России и Казахстане 
все еще действовал карантин, и тем более 
подкрадывался омикрон, меня поселили в 
профилакторий, который был специально 
оборудован для иностранных студентов 
и полностью пригоден для жизни. Там 
я находилась 14 дней, а моей соседкой 
оказалась девочка из Китая. Она также 
обучалась на 3 курсе, как и я. Кроме нас 
в профилактории проживали студенты из 
Колумбии и Казахстана. Тогда я думала, 
что наконец-то познакомлюсь со своими 
одногруппниками и преподавателями, 
но все оказалось немного иначе. После 
карантина  нас  всех  расселили  по 
общежитиям. Я раскладывала вещи и 
предвкушала начало учебного семестра, 
однако знакомство пришлось отложить на 
целых 2 месяца. В Уфе объявили карантин. 
Многие школы и институты закрылись на 
неопределенный срок. В это же время 
по всей Башкирии выпало рекордное 
количество снега, но и без этого климат 
явно отличался от мне привычного. 

Я проживала в студенческом городке, 
или другими словами – в центральном рай-
оне Уфы, где расположено большинство 
институтов и общежитий. Также в этом вузе 
обучается большое количество студентов 
из Египта, Китая, Турции, Азербайджана и 
Южной Америки. Институт без затрудне-

ния проводил занятия для иностранных 
студентов на английском языке.

У каждого корпуса БГПУ есть свои 
названия. Тот, в котором я обучалась 
называется Институт филологического 
о б р а з о в а н и я  и  меж к у л ьт у р ны х 
коммуникаций. В данном корпусе есть 
такие кафедры как: 

• Кафедра английского языка
• Кафедра романо-германского язы-
кознания и зарубежной литературы

• Кафедра методики преподавания 
иностранных языков и второго ино-
странного языка

• Кафедра межкультурных коммуника-
ций и перевода

• Кафедра русской литературы
• Кафедра  татарс ко го  языка  и 
литературы

• Кафедра иностранных языков 
• Кафедра русского языка, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики.

В ЗКУ каждый факультет относится к 
своей кафедре, там также можно узнать 
о преподавателях, которые относятся к 
твоему факультету. Однако, в БГПУ ты 
будешь находиться в определенном корпусе, 
где тебя будут ждать преподаватели, 
с которыми ты встретишься в течение 
семестра, однако каждый преподаватель 
относится к определенной кафедре, а не 
все к одной кафедре и одного факультета. 
Также, стоит забыть о кураторе, так как в 
БГПУ его просто нет – вместо куратора 
отвечает староста группы. На нём лежат те 
же обязанности за группу, что и возложены 
на куратора.  

Трудность, с которой я столкнулась 

в первый день учебы – это совершенно 
непривычная система образования. 
Давайте разберем «+» и «–» подробнее:

Первые месяцы семестра вы будете 
только слушать.

И это вправду так. Первые месяцы в 
Уфимском институте посвящены лекциям, 
где студенты слушают и записывают. Зато 
потом начинается время практических 
занятий. Время, где работать будете уже 
Вы. В общем, в этом и заключалась глав-
ная сложность, к которой я привыкала 
большую часть времени. В отличие от 
БГПУ, в ЗКУ время для лекционных и прак-
тических занятий есть на каждой неделе.

Одна пара длится 1.5 часа.
Это было тяжело, но только первое 

время. В дальнейшем эти 1.5 часа стали 
проходить для меня очень быстро. 

Но это лишь то, с чем мне пришлось 
ознакомиться. Конечно, у всего есть свои 
плюсы, и сейчас мы о них поговорим:

Перемены.
В БГПУ в среднем перемены длятся 20 

минут, но большая – целый час. Как я узнала 
в течение учебы, студентам института при-
шлось приложить не мало усилий, чтобы 
добиться такого времени на перемены. 

Век технологий.
Ни одно лекционное и практическое 

занятия не обходились без сопровождения 
презентациями и видеороликами с YouTube 
или др. Создание собственных презентаций 
и видео поощрялось дополнительными 
баллами при оценивании практического 
занятия. 

Эта поездка познакомила меня с 
творчеством одного из выдающихся 
людей Башкирии – Дмитрием Борисовичем 
Масленниковым.  В этом году исполнилось 
5 лет, как нет всеми уважаемого и тепло 
любимого ДБ (Таким образом подписывался 
Дмитрий Борисович Масленников). По этому 
случаю мы всей группой написали сценарий 
и сняли видеоролик, где рассказывали о 
жизни Дмитрия Борисовича Масленникова, 
а также читали его стихи. 

Если однажды решишь поехать учиться 
в прекрасный город «Трех шурупов», ты 
не останешься равнодушным к этому 
городу. Ведь здесь есть все: старая 
архитектура, отличное образование, 
добрые и отзывчивые люди, неимоверное 
количество скверов и парков, и безумно 
вкусные традиционные блюда. 

Эвита КАЗИЕВА, 
студентка гр. Фил-32

Біз енді студент емеспіз
Студенттік шақ адам өмірінің ең 

маңызды да мағыналы кезеңдерінің бірі. 
Бұл сəт асыл армандардың кемесінде 
жүзіп, ақ жағаға қалай жетсем екен? - деп 
ойланатын кез. Мектеп қабырғасынан 
түлеп ұшып, үлкен өмірдің есігін ашуға  
асығатын жандармыз. 

Ең алғашқы күн. Сен 
е к е у м і з 

дəл і з  б о йын 
аралап, ғұмырластарың отырған 

аудиторияға қарай беттеп келеміз. 
Ойымда:«қандай ортаға түстім? кімдермен 
араласамын? неден бастаймын» деген 
сансыз сауалдар бар. Айналамда алты 
түрлі ғаламнан келгендей, мінездері 
түрліше адал жандар.

Б ір -б і р ім і з г е  таңырқ ай  қ арап , 
алдымыздағы 4 жылды бірге өткізетінімізді 
ойлап, ойша қуанамыз.  Осы тұрғыдан мен 
жолы болған адамдардың қатарынанмын. 
Себебі 4 жылдың торабында оқу жағынан 
да мəдени шаралар болсын, ең бастысы 
қиын сəтте жанымнан табылған əр 
ғұмырласыма алғысымды білдіремін. 
Олар мені əр кез шыңдап, алтын сəтімнің 
шырайын кіргізген шуақты жандар болды.

Бұл кездің қызықты тұстарының бірі-  
жатақхана өмірі емес пе? Шыны керек, 
өз басым жатақханада тұрып көрмесем 
де қасымдағылардың сол өмірдің дəмін 
сезінгенін өз көзіммен көрдім. Бір бөлмеде 

6 адам жанұя секілді бірде тату бірде 
таласып күн кешеді. Олардың мемлекетіне 
кірсең, сен, мен деместен бірге əрекет етіп, 
қолдауларын аямай білдіріп жүреді.

 «Мен студентпін. Менің 
ендігі миссиям 

университетке дəл осындай жемісті оймен 
келдік. Оның əрі қарай нəтиже беруі өз қо-
лымызда. Сол үшін мен де, олар да табанды 
еңбек еттік. Сессия, студенттік шаралар, 
халықаралық жарыстар, думанды сəттер. 
Біз осының бəрінен өттік. Бірде құладық, 
қайта тұрдық,алдағы күннен үміт үзбей, 
өзімізге сеніммен қарадық.Өйткені бізде 
мақсат пен міндет бар еді. 

Адамдардан: «қайтадан студент 
болғым келеді» деген сөзді жиі естимін. 
Мезг ілс із  шақты  аңсау  көп  жанды 
жабырқатады. Əрине, ол кезді сағыну 
дұрыс, тек өкінбесек болғаны. Орындалмай 
қалған жоспарлар мен бармай қалған 
кездесулер, көңілің қалаған затты жасай 
алмау секілді дүниелерді қайталамас үшін, 
ол күйді уақытында кешу керек.

Ақтарыла айта бергің келетін керемет 
дəуреннің де аяқталатын тұсы келді. 

Мемлекеттік емтихан тапсырып, 4 
жылдық еңбегіңді қорытындылап, диплом 
қорғап шығасың. Соңғы жасайтын əрекетің 
- қолыңа түрлі-түсті дипломыңды алып, 
университет есігін көппен бірге жабу. Ол 
кездегі эмоция, сезім, сөзі мен суреті 
жетпес ерекше толқыныс қой. Бəрі де 
аяқталды.

Осы сағаттар мен жылдар ішінде 
өстім, өркендедім. Ешкімге ұқсамас 
тағдыр жасадым, жарқырадым. Бейтаныс 
болып көрінген бұл ғұмыр маған басқа 
қырынан көріне бастады. Жүрер жолым 
мен жұлдызды сəтімді айқындаған оқу 
ордам мен дамушы ортама айтар алғысым 
шексіз. Мен есейдім. Ал сен ше?

Гүлнұр ТӨРЕМҰРАТҚЫЗЫ

мамандығыма сай жеткілікті білім алып, 
болашақта өз саламның үздігі 
болу». Бəріміз 
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СӨЗ ҚАДІРІН 
БІЛЕМІЗ БЕ

Бүгінгі ұрпақ сөз қадірін білмейді деседі. Себебі неде? 
Ойсыздық па? Қанға сіңіп кеткен құлдық сана ма? Əлде?.. Сөз адам 
санасының басты белгісі емес пе. Қазақ халқы ежелден сөз қадірін 
білген, сөзге тоқтаған. Ұрпағына «ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле» 
деп үлкен міндет жүктеген. Аңдамай сөйлесең, ауырмай өлесің, 
қадір-қасиетің кетеді, елге күлкі боласың деп, қасықтап жинаған 
абырой-беделіңді шелектеп төгесің деп ескертіп, сөз құдіретін 
асырып отырған. Сөз біздің ата-бабамыз көтере алмаған үлкен 
жүкті ғасырлар бойы көтеріп, шашпай-төкпей бүгінгі күнге жеткізген. 
Сөздің күші – құрғақ қиялдың емес, тірі өмірдің бетке шыққан 
шырайы. Күллі əлемде сөздің сиқырындай, сөздің салмағындай, 
сөздің сымбатындай, сөздің сəулетіндей еш нəрсе жоқ. Олай болса, 
халқымыздың сөзді асыл көруі тегін емес. Осыдан кейін «алмас 
қылыштың майданда серік, асыл сөздің майданда да, сайранда да 
серік» екендігіне қалай иланбайсың. Əрине, сөздің қысқасы жақсы. 
Тілдің көркі сөз екенін білсек, сөз қадірін білмеген өз қадірін білмесі 
айқын. Себебі, ойды сөз қозғайды, жақсы сөз жанды жылытады. 
Халық жадында «айтылған сөз атқан оқтай, жай кетпейді» 
деген бар. Олай болса, таудай сөздің тарыдай түйіні бар емес пе. 

?
Адамзатты сөз бұзады. Жаман сөз жылатады, жақсы сөз жылытады. 
Қысқасы, сөз қадірін қасиетшідей ұғатын, сөз қасиетін тамыршыдай 
сезетін кəсіби маман ретінде жүйелі сөз жүйесін табарын, жүйесіз 
сөз иесін табарын ұққанға жетер баға жоқ. Жаратылысынан сөзді 
бағалап, киелі санаған халық оның талай тамаша тұлғаларын 
дүниеге əкелді. Осы ретте Қаз дауысты Қазыбек би, Төле мен 
Əйтеке билер еске түседі. Бұлардың қай-қайсысы да – елдің қамын 
жеген, халықтың бірлік-ынтымағы мен жақсылығы жолында түн 
ұйқысын төрт бөліп, қайрат көрсеткен би-шешендер. Кешегі ұлан 
байтақ жерді сақтап, бізге жеткізген ата-бабаларымыз кімдер еді, 
қандай болған, біз кімдердің ұрпақтарының жалғасымыз деген 
толайым сұраққа осылардың өмір-күрес жолдарынан, бізге жеткен 
шешендік сөздері мен ғибрат-өсиеттерінен жауап таба аламыз. Бұл 
данагөйлердің басты қаруы, өткір жебесі сөз болды. Сөз қадірін, 
қуат-күшін, иірімін білді. Өздері шешендігімен, даналығымен сөз 
бағасын көтерді. Олар бықсып жанған жоқ, жалындап, дұшпанның 
мысын баса, айбынын арттыра сөйледі. Айтқан сөздері мірдің 
оғындай дəл тиді. Өткір қылыштай қиып түсті. Осындай сөз қуаты 
мен даналықты ұштастырған даралардың эталоны ретінде үш биді 
алдымен айтамыз.

Сөзге ой түрткі. Ой – тамыздық. Ой – адам рухының тұғыры, 
адамзат өркениетінің қозғаушы күші. Демек, бұл ретте де жаратқан-
ның бір əміршісі – сөз. Сөзді құдірет демей көріңіз! Көне Шығыс 
ғұламалары да бұны айқын сезінген. Ат тұяғынан жаратылған 
қазақ үшін сөзден қуатты, сөзден асыл ештеңе жоқ. Бір кереметі, 
бабаларымыз жығылғанды сөзбен көтерген, жылағанды сөзбен 
жұбатқан, дұшпанды сөзбен тоқтатқан. Қазақ халқының ұлттық 
менталитетінде сөз дертке дəрмен болар ем, жасқа ұлағат 
болар тəрбие, келешекке аманат қылып қалдырар асыл мұра 
тұрғысында ұғынылған. Демек, сөздің киесі бар. Сөз – киелі. 
Киелі нəрсеге қалай-солай қарамас болар. Сөз өнері – қазақтың 
қанына сіңген таусылмайтын байлық та. Ал тамыры тереңде 
жатқан түгесілмейтін қазақ ойының қазанынан сусындай білген 
ұрпағымыз, кəсіби маманымыз сөзді түстеп те, салмақтап та, 
астарлап та білуі тиіс. Себебі сөз қасиетін таныған ұрпақтың, кəсіби 
маманның ары да, жігері де, намысы да таза болары даусыз. Сөз – 
ойды ұрпақтар игілігіне айналдырушы асыл айна, зерен зерде. Сөз 
де, ой да – халық болмысын, рухы мен дүниетанымын танытушы 
адамдық қос құдірет. Сөз қай істің де бастауында тұрады, іске 
қозғау салады. Тіпті, сөз көңіл құлпын ашар кілт емес пе. Жақсы 
адамды елдің ырысы десек, жақсы сөз жанның тынысы емес пе. 
Демек, сөз – адамды да, қоғамды да дамытушы, ілгері жылжытушы.

Қазақтың аса қажетті сөз табиғаты хақындағы ұшқыр 
ойлы сөз құндылықтарының асыл арнасы сақ-скиф дəуіріндегі 
ойшылар тұжырымдарынан, көне түркі жазбаларынан бастау 
алады. Яғни, қазақтың сөз тəңіріне қатысты түйіндемелерінің, 
баға-байламдарының, пайым-топшылауларының бастау көзі, 
арғы қазақ арналарынан тарата айтқанда, б.з.д. V - VII ғ.ғ. бағзы 
мəдениет бұлақтарынан саналады. Бұған атақты Анахаристің 
«Жалған сөз – желге ұшқан сөз», «Ымды түсінбеген дымды 
түсінбейді», «Теңіздің дəмі тамшысынан білінеді»; Тоқсарының 
(Токсарид) «Қызыл сөз – қызған от» («Қызыл сөзге салыну – 
қызған отқа қарылу»); Тоныкөктің (Тоң-ұқық) «Ақыл иесі – сөз иесі»; 

Білгенің (Мерген) «Түркiнi бұзар – тəтті сөз», «Түркі жұртының 
тоқмейілсуден асқан дұшпаны жоқ» деген түйiндерi дəлел. Ал 
ғасырларды араға сала, бұған жалғастыра Майқы би «Естіге ай-
тқан ақыл сөз – шыңға тіккен тумен тең, Ессізге айтқан ақыл 
сөз – құмға сіңген сумен тең», «Хан қасында ақылды би болса, 
қара жерден кеме жүргізеді»; Асан қайғы «Бұл заманда не ғаpiп? 
Жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғаріп», «Таза мінсіз асыл 
сөз ой түбінде жатады, Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса 
шығады», «Ғылымым жұрттан асты деп, кеңессiз іс бастама, 
Жеңемін деп біреуді өтірік сөз қостама»; Абай «Қазақтың өзге 
жұрттан сөзі ұзын», «Қарны тоқ қаса надан ұқпас сөзді, Сөзді 
ұғар көкірегі болса көзді», «Түзелмес түзу сөзге сенбейді», 
«Хақ сөзді бала айтса да, тоқтамақ керек», «Мақтау – жел 
сөз», «Арттағыға сөзің мен ісің қалса, Өлсең де, өлмегенмен 
боласын тең» демей ме. Ал кейiнгi қазақтың асылдарына сүйіне 
айтсақ, дүниеге алдымен келген сөз болады. Сөз! Бидiң сөзін құл 
да айтады, бірақ аузының дуасы жоқ; Ойсыз сөзде көркемдік те 
жоқ; Сөз қасиеті – көркемдігінде, ой қасиеті – шындығында; Жазар 
болсақ, айтар болсақ, соқыр көретіндей, саңырау еститіндей етіп 

жазғанға, айтқанға не жетсін!; Жаманның аузына жұртта қалған 
сөз түседі; Есті сөзді естігісі келмеген адам – саңырауға тең; 
Оқыс сөз, одыраң мiнез – үлгісі жоқ ұлдың, кер кеткен қыздың 
белгiсi; Дауысыңа ең кемі екі-үш түрлі астар беріп те сөйлеуге 
болады; Сөйлемнiң де, сөздiң де өз əуені, үні бар екенін ескергенге 
не жетсін; Əрбір сөздiң орны бар, тұрағы бар, жотасы бар, тұрқы 
бар болуы керек; Сөзді қалай болса солай пайдалана берсең, 
сөздің де жүзі мұқалып, ұшы майырылады, айтайын дегенің 
құлаққа қонбайды; Жалпы адамға – адам, сөзге – сөз жарығын 
да, көлеңкесін де түсіріп тұрады... Бұған қоса қазақ халқы тізем-
нен сүріндірсең, сүріндір, тілімнен сүріндірме демей ме. Біле 
білсек, кеңесшіл ақыл озар, кеңессіз ақыл тозар-ау! Сөзге, тілге 
сақ болғайсың, себебі, адам баласынан сөз аласы жаман, от 
шаласынан сөз шаласы жаман. Демек, аңғал сөйлеп аспа, жолын 
білмей қашпа. Сабырлы ойлаған саспай жауап берерін білгейсің!

Ескерер болсақ, ақылды адам сөзді нақылсыз айтпайды, бір 
айтпаса нақылды ақылсыз айтпайды. Ата-баба нақылы – құндылық 
көзі. Өнеге – нақылдан. Ендеше, осы аталы сөз үзіктерін күнделікті 
тілдесім-сөйлесім барысында қолданысымыздың жайы қалай? 
Жалпы адамзатқа тəн бағзы заманнан келе жатқан кемеңгерлік 
тұрғыдағы таңғажайып нақыл сөздерден үйренуіміз керек. 
Барша жұрт қабылдап, айтып жүретін қып-қысқа нақыл сөздер 
мен мақалдар барлық адамға ақиқат болып көрінбесе, ондай 
нақыл сөздер ғасырдан ғасырға жетпес еді. «Ұрпақтың ұрпаққа 
қалдырар ең асыл мұрасы – өзі бастан кешкендерден түйген 
азды-көпті рухани тəжірибесі. Одан қол үзген қауым – келешегі-
нен қол үзген қауым» (Əбіш Кекілбайұлы). Бір ғажабы, қуаты мол, 
тапқырлыққа толы тамаша нақылдар ешқашан ұмытылмайды. 
Олар ғасырлар бойы есте сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп 
отырады. Демек, аталар сөзі – ақылдың көзі. Бұл саптағы өлең-
жырлар, тапқыр шешендік сөздер халықтың қоғамдық жəне рухани 
өмірінде көрнекті орын алады. Ғұлама Əбу Насыр əл-Фараби 
айтқандай, адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді десек, 
адам бойына рухани құндылықтардың даруы нақыл сөздерді 
қолдану  арқылы да сіңбек. Ал нақылдап сөйлей алмаған адамға 
қалай қарау жөн? Халық даналығына бойласақ, айтар нақылы 
жоқтың, табар ақылы жоқ. Халыққа нақылмен ойлау тəн. Құтып 
дана болжағандай, нақыл сөздер көп болғанымен, айтар адам 
аз. Нақышымен нық қадап, түбіне жеткізе сөйлеген адам – шешен 
адам. Ойшылдарға жүгінсек, ұлы адамдардың өздері де өткір 
сөздің қолжаулығымен жүруді жек көрмейтінін байқаймыз.

Ал шешен шаршы топты өрнекті ойларымен иландырады, оның 
ұлылығы асқан шабытпен, құлшыныспен, пафоспен өлшенеді. 
Демек, сөзінің оттылығымен, жарқылымен, күшімен, көріктілігімен 
баурап алады. Сол себептен де өнерлі шешеннің орны əзір дейміз. 
Шешеннің өнерінен дара ғибрат қалар дейміз. Асылы, Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы «Бұлбұлдан шешен бір құс жоқ, бармақтай-
ақ қарасы, Оқтан жылдам ажал жоқ, тырнақтай-ақ жарасы» 
деп тегін айтпаса керек-ті. Бұл ретте де Шəкəрімнен «шешеннің 
нақылы ортақ, көсемнің ақылы ортақ» деген тұжырым қалған. 
«Жауға барсаң, кесерді ал, дауға барсаң, шешенді ал» демей 
ме аталарымыз. Себебі, шешеннің сөзі, шебердің көзі мерген. 
Шешеннің сөзі дəмді келер, ақыл берер мəнді келер. Шешеннің 

тілі – семсердің жүзі. Шебердің қолы ортақ, шешеннің тілі ортақ.
Нақыл сөздер – тиімді ғылыми тезистер іспетті. Ғылым сенің 

керегіңді қайдан іздеп, қайдан табатыныңды көрсетіп береді. 
Басқасы талпыныс, ойлау, жітілік, табандылық, зейін арқылы 
табылады. Халықтың асыл қасиеттері, мемлекеттік шаралардың 
аса мəнділігі, жиналған топтың құлшыныс-зауқы шешеннің сөзіне 
ерекше екпін, əрлілік үстейді. Ғалым алдында тіліңді, ұста алдында 
қолыңды тый дейтініміз содан. Олай болса, нақыл – ой тұнбасы. 
Тұңғиық ойлар – өзін ештеңемен суырып ала алмайтындай тұрғыда 
ақылға сіңірілген мық шеге. Құстың қапелімде жерге түсіріп алған 
жалғыз дəнінен кейде уақыт өте келе тұтас бір орман, жаңа бір 
туынды өсіп шығады... Кемеңгерлердің нұрлы ойларымен танысу 
таңғажайып ой жаттығуы іспетті. Ақылды құнарландырып, ойды 
сындарлы етеді. Жасқа да, жасамысқа да қажетсіз болуы мүмкін 
емес. Мақалдар – мол өнеге көзі, басқаша айтқанда, нақыл сөздер 
ой толғауға баулымақ. Лев Толстойдың бірде «Менің өзгенің 
ақылымен өмір сүргім келмейді, қажет болса, өзім ойлап аламын» 
дегенді жастар тарапынан жиі естиміз. Ойлап қойылғанды ойлап 
жатудың қажеті қанша? Барды ал да, ілгері жылжы. Адамзаттың 
күші осында» дегені бар-ды. Ендеше, аталы сөз – тоғыз қабат 
қорғаның. Қасиетті сөздер өздерін қайталаттырып оқыттырады. 
Нақыл сөздер – афоризмге негіз болар түйін көзі. Афоризм – өнер 
иіріміндегі философия не философия иіріміндегі өнер. Афоризм – 
философия поэзиясы. Егер де жақсы кітап – ұлттың антологиясы 
десек, əрбір ойлы афоризм – жеке бір жақсы кітап іспетті. Демек, 
афоризм – тілсіз тəлімгер.

Сөз асылы – мақал. «Мəтел – гүл, мақал – жидек» (Владимир 
Даль). Бақсақ, халықтың данышпандығы, рухы, мінез-құлқы 
оның мақалдарынан көрініс таппақ. Біздіңше, мəтел – сөз 
оралымы қалыптаспаған сөйлеу элементі, мақал – аяқталған 
түйін, тұжырымды ой. Мақал – ойдың інжуі. «Мақал дегеніміз – 
замананың сұқ саусағында мəңгі бақи жарқырайтын бес əріптен 
құралған асыл жүзік» (Альфред Теннисон). Мақал-мəтел – маржан 
сөз, қоса көрме арзан сөз дейтініміз содан. Осыдан көп көрген мен 
көп түйген көсем болары даусыз.

Жақсы сөз – жанның тынысы. Демек, жақсы сөз айта білгенге 
не жетсін! Дəйексөзді өзгенің сөзін орынсыз қайталау деу де бар. 
Асылы, жаман сөз қанша болса, жақсы сөз де сонша. Ұлы іске 
ұлағатты сөз керектігі де даусыз. Монша тəнді сауықтырады, 
жақсы сөз жанды сауықтырады деп босқа айтылмаса керек. 
Қысқасы, білімдінің сөзі – оң, білімсіздің сөзі – тоң екенін ескергенге 
не жетсін! Түйіндей айтсақ, нақылдап сөйлеу шешендікке 
əкелмек. «Шешендіктен не пайда, артында сөзі қалмаса? 
Батырлықтан не пайда, халқына қайран қылмаса? Хандықтан 
не пайда, қарашасын жалмаса? Молдалықтан не пайда, 
шариғатты өзгертіп, нашарларды алдаса?» демей ме атақты 
Төле би. Нақылдап сөйлеу ұрпағымыздың тұлпар, сұңқар сынды 
жетілуіне жетелемек. Бұл ретте Майқы би бабамыз айтпай ма: 
«Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады. Асылдан 
асыл туады, жалқаудан масыл туады. Масылдан малбақпас 
туады, тілазардан қылжақпас туады. Сараңнан бермес туады, 
соқырдан көрмес туады. Мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан 
кезбе туады» деп. Иə, біле білсек, қара жерде өлмейтін Алла 
жіберген сөз ғана. Ендеше, біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып 
айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, 
үйренгеннен ештеңең кетпейді деген сол.

Сөз қасиеті, сөз құдіретіне қатысты мақаламыздың соңында 
университетімізді биыл бітіргелі жатқан студенттерімізге қарата ақ 
тілегімізді жолдауды жөн санадық. Қадірлі жас түлектер! Ақыл 
жас ұланнан, жүйрік тай-құнаннан боларын білерсіздер. Жастық – 
жалын, кəрілік – күл. Жастық көкке, кəрілік жерге қаратары мəлім. 
Əрдайым есте ұстарсыз! Осыдан 4-5 жыл бұрын əрқайсысың 
арман арқалап, мақсат тұтып осы білім ордасына келгенсіз. 
Жылдарды артқа салып, нəтижеде ынта болса адамда, қиын 
іс жоқ ғаламда екенін білдіңіз. Жан қиналмай жұмыс бітпесін, 
талап қылмай мұратқа жетпесін аңғардыңыз. Арманы жоқ жігіттің 
пəрмені жоқтығын, армансыз адамның алысқа бармасын сездіңіз. 
Талабы жоқ жас ұлдың жалыны жоқ шоқпен тең екенін, іздеген 
ғана, ізденген ғана мұратына жетерін санаға түйдіңіз. Ағылшын 
ақыны Роберт Саутидің «Адам ғұмырының алғашқы 20 жылы ең 
ұзағырақ кезеңі» дегені бар-ды. Сіздер осы аталған тұстасыздар. 
Ал одан кейін келетін минуттар баяурақ болса да, жылдарға көз 
ілеспейді... Иə, біз де студент болғанбыз. Деміміз көкте, кеудеміз 
жерде жүргенбіз. «Студентпіз біз деген, қысқа жіпті күрмеген, 
Студентпіз біз деген, келешектен күдер үзбеген» деп ол кезеңді 
əндетіп өткізгенбіз. Есімде, біздің студенттік кезеңіміз еңбек 
көрігінде ширауға, өмір үйренуге қатысты тəжірибелік толысу тұсы 
да бола алды. «Еңкейгеннің еңсесін еңбек көтереді» дегендей, 
еңбек екінші анамыз болды. Түйір нанның термен келерін білдік. 
Егер сен істі сүйсең, істің саған бас иеріне көзіміз жетті. Сүйіп 
істеген істің шаршатпасын көкейге түйдік. Жаман істің жоқтығына, 
жаман ісші барлығына көзіміз жетті. Қысқасы, еңбектен қорықпауға 
бел будық. «Жұмысы жемістінің – өмірі келісті» дегендей, 
еңбектен қорықпайтын адамның əрбір күні мағыналы болмақ. 
Еңбектен қорықпайтын адамның бағы мен барына кие қонады.

Қымбатты түлектер! Жақсылық еккен алғыс орады емес 
пе? Біздіңше, ұстаздарыңыз бүгінгі күні университет бойынша 
1700-дей жақсылық егіп отыр, енді, бұйырса, алғыс ормақ. Үміт 
сіздерде! Біздің білеріміз – тəрбиелі адам тағалы атпен тең. 
Сынықтан өзгенің бəрі жұғары даусыз. Ананың ізін қыз басары, 
атаның ізін ұл басары, айтушы ақылды болса, тыңдаушы дана 
болары кəміл. Демек, жақсының үлгісі – жанып тұрған шамдай. 
Университет қабырғасындағы көрген-түйгендеріңіз ешқашан да 
ұмытылмақ емес. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» 
дегендей, ұлы жол университет табалдырығынан басталады. 
Нағыз мəдениет, өндіріс майданында сынға түсер кез келді. Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар!

Айналайын жастар! «Кедейлік неден?» деп сұрапты 
біреу Төле биден. «Кедейлік үш ағайынды. Оның тұңғышы 
– кежірлік, ортаншысы – еріншектік, кенжесі – ұйқы. Осы 
үшеуін бойына үйір қылмаған адам кедей болмайды» деп жауап 
беріпті Төле би. Демек, Құдайым, сіздерді ертеңіне балта шабар 
кежірліктен сақтағай! Жатып ішер еріншектіктен сақтағай! Мең-зең 
маумастықтан сақтағай!

Сəт сапар, түлектер!

Абат ҚЫДЫРШАЕВ,
Халықаралық Махамбет атындағы сыйлықтың иегері,
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының 

академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
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Как известно, в Казахстане 2022 год объявлен Годом 
детей. В честь этого ЗКУ им. М.Утемисова совместно с СОШ 
№1 организует ряд мероприятий для детей пришкольного 
лагеря. 

14 июня кафедра физического воспитания провела 
Спортакиаду для учащихся 3-4 классов СОШ №1 в здании 
ФОКа. Детей приветствовали ростовые куклы-аниматоры, затем 
преподаватели кафедры физического воспитания провели за-
рядку-разминку. В рамках программы Спортакиады проводились 
различные соревнования, среди которых, например, челночный 
бег и перетягивание каната. Дети были увлечены процессом, 
активно принимали во всём участие и даже проявляли 
инициативу. По окончанию мероприятия жюри присудило 
участникам призовые места, а также вручили грамоты за актив-
ное участие. Призёрам, команде «Арыстан», занявшей почётное 
1-е место помимо грамоты был вручён спортивный кубок. 

Завкафедры физвоспитания Л.В. Демченко прокоммен-
тировала прошедшую Спортакиаду следующим образом: 
«Данное мероприятие – это весёлая эстафета, где участвовали 
дети младших классов. Они – наше будущее, поэтому здесь 
прослеживается явная взаимосвязь: от истоков школы до 
высшего учебного заведения, то есть преемственность поколе-
ний. Первоначальная наша задача – во-первых, приучать деток 
к здоровому и активному образу жизни, а, во-вторых, научить 
их ставить цели и добавиться их не только в плане спорта, но и 
здоровья, учёбы и т.д. Поэтому на базе университета мы попы-
тались создать для детей среду оздоровления, а также дружбы 
и сотрудничества школы и вуза».

Учителя  СОШ №1 поблагодарили  сотрудников  ЗКУ 
им.М.Утемисова, в частности организаторов мероприятия за 
сотрудничество и активное участие в воспитании подрастающего 
поколения. 

Жанна АВТАЕВА

З ф ф Л В Д

Преемственность поколений в спортеПреемственность поколений в спорте

ÁÏҰ-íûң áәñåêåñіíäå áіðіíøі îðûí áұéûðäûÁÏҰ-íûң áәñåêåñіíäå áіðіíøі îðûí áұéûðäû

Əрбір партияның негізгі қозғаушы күші-бұл бастауыш партия ұйымдары. Дəл осы ұйым өкілдерінің ауыз біршілігі мен 
ынтымақтастығы түгел партия қызметінің құзіреттілігі мен жұмысының жемісті жүруіне ықпал етеді. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына орай “Аманат” партиясы бұқара арасында салауатты өмір салтын насихаттап, спортқа белсенділік 
танытушылар үшін түрлі деңгейдегі додаларға мұрындық болып жүр. Бүгінгі күні Орал  қаласының өзінде алпысқа жуық 
БПҰ тіркелген.  

“Аманат” партиясының 2021-2025 жыл-
дарға арналған Жол картасына сəйкес 
18 маусым күні Орал қаласында БПҰ-
ның арасында өткізілген спартакиадада 
“Махамбет” БПҰ жүлделі бірінші орынға ие 
болып, ұжымның мерейін үстем етті. Бұл 
алдымен əріптестердің ұйымшылдығын 
к ө р с е т с е ,  е к і н ш і д е н  ұ ж ым н ы ң 
белсенділігін танытты. Спорттың бес 
түрінен бəсекеге түсіп, шаршы алаңда 
қарсыластарға шаң қаптырған Махамбет 
ұрпақтарын жеңістерімен шын жүректен 
құттықтаймыз! БПҰ-ы спартакиадада 
қарсылас  болғанымен ,  ел  мүддес і 
жолында бірлесе қызмет қылар бірлігі 
бекем жастардың ортасы. Олай болса, 
барлық қатысушыларға белсенділіктері 
үшін зор алғысымызды білдіреміз!

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
19 июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. 

Поздравляем работников университетского медицинского пункта вра-
ча В.Т. Бигельдиеву, мед.сестер Г.К. Макулову и А.К. Сайфуллину с их 
профессиональным праздником!

Во все времена работа в медицинской сфере ценилась, потому что является 
одной из самых благородных и бескорыстных профессий. Ведь только поис-
тине самоотверженные и искренние люди могут стать настоящими светилами 
медицины! Желаем вам сопутствующих успехов в вашем непростом поприще. 
Мы уверены, что наше здоровье в ответственных руках!

Искренне поздравляем вас, уважаемые В.Т. Бигельдиева, Г.К. Макулова и 
А.К. Сайфуллина, с Днём медицинского работника и пусть в вашем сердце со-
хранится отзывчивость к чужой беде, радость жизни и здоровье!

Аздан ба, көптен бе?
«Өркен» газеті білім мен ғылымдағы 

жетістіктерді жазып  қана қоймай, 
университет  ішіндег і  мəселелерді 
таразылап, оқытушылардың өткір ойларын, 
қызметкерлерді қынжылтар тақырыптарды 
қордаулауын жалғастырады. Газетіміздің 
өткен санында университеттегі ішінара  
қызметкерлерінің наразылығын тудырған 
емдік жəрдемақы мен жалақы туралы 
жанайқайларын жариялаған едік. Жаңа сан 
баспадан шыққан бойда басшылық бірден 
хабарласты. Бұл мəселеге бухгалтерден 
бастап, бастыққа дейінгі тұлғалардың бəрі 
жауап берді?

Инновациялық технологиялар мен 
интернеттің дамыған заманында адам 
күшінің орнын темір-терсектің басып 
жатқаны жасырын емес. Осыған орай 
мемлекет тарапынан жыл сайын жаңа 
жұмыс орындарын ашумен қатар, ЖОО-
дағы қызметкерлерді қысқарту туралы 
бұйрық түседі. Тоқсан жылдан астам Батыс 
өңіріне бірегей ұстаздар даярлайтын 
ұстахананың 1200-ге жуық қызметкерін 
жылына 30%-дан «шығарып» отыру керек 
екен. Таяқтың екі ұшы бар деп осындайда 
айту керек. Бұрынғыша барлығын ұстап 
қалса, жалақы сол күйі тапжылмайды. 
Ал, жақсы өмірге лайықты жалақы төлеу 
үшін үштен бірін қысқартуға тура келеді. 
Екіншіден, университет ішілік бюджет 
контингентке байланысты жоспарланады. 
Оқу жылының басында аталмыш ЖОО-ны 
қанша түлек таңдаса, табар табыс соған 
орай есептеледі. М.Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан университетінің ректоры 
Н.Х.Серғалиев:

Ұжымда ең бастысы татулық, жылы 
қабақ, жайлы көңіл-күй қалыптастыру. 
Қазақ «қарғыс алма, алғыс ал» дейді. Біздің 
ортамызда зейнет жасына жеткен, тіпті 
сексеннің сеңгіріне таяған оқытушылар 
бар. Заң шеңберінде қарар болсақ , 
аталған топқа жататын оқытушыларды, 
сонымен бірге, қызметкерлер қатарын 
жыл сайын қысқартуымыз керек. Бірақ біз 
үлкенге құрмет көрсеткен қазақпыз. Білем, 
оларды жұмыстан шеттетіп, жалпы санды 
жыл сайын азайтар болсақ бүгінгіден 
əлде қайда жоғары айлық жүреді. Бірақ, 
өзгені нанынан қағып, асыраушысынан 
айырғаннан абырой таппасымыз анық. 
Біздің бүгінгі міндет – ішкі қаржыландыруды 
арттыру, университет есебінен білім алуға 
аттанған мамандардың жемісін көру. 
Əр істе үнемділікпен қадам жасау. Бұл 
мəселені бірнеше маман мұқият қадағалап 
отыр. Жыл он екі ай ЖОО-ға түсушілердің 
санын көбейту мақсатында еліміздің 
түкпір-түкпірін аралап, түрлі шараларды 
ұйымдастырамыз,-деді.

Екінші өзекті мəселе «емдік жəрдемақы» 
неге төленбейді деген сауалға да жауап 
алдық. Бұл сұраққа басқа емес, бас 
есепшінің өзі жауап берді: 

Бізде емдік жəрдемақы 2012  жылдан 
бері алынып тасталды. Біз бұрынғыдай 
мемлекеттік бюджетпен қаржыны бақы-
лауда ұстай алмаймыз. Біріншіден, емдік 
жəрдемақы заң жүзінде мемлекеттік қыз-
меткерлерге міндетті төлемақы. Алайда, 
біздің ЖОО КеАҚ болғандықтан ішкі қаржы-
ны қажеттіліктерге байланысты басшылық 
жоспарлайды. Емдік жəрдемақы өзге 
жұмыс орындарында біліктілікке байланы-
сты төленеді. Бұл – біздің  қызметкерлер 
мен ПОҚ-ты бұған лайық емес деген сөз 
емес. Қаржы есептеріне қарап отырып, 
бұл төлемді жыл көлемінде берілетін сый-
ақыларға бөліп қарастырдық. Ал, еңбек 
шарты мен ұжымдық келісімшартта көр-
сетілгендей жұмысшы еңбек өтіліне қарай 
еңбек демалысын курорттарда өткізгісі 
келсе, пайыздық көрсеткішпен кəсіподақ 
тарапынан төленеді,-деді.

Сонымен қатар бас есепші жаңа оқу 
жылында жалақының өсетінін айтып, қуан-
тып қойды. Расымен, күн санап сөредегінің 
бəрі қымбаттап барады. Аз да болса, мəз 
қылатын жаңалықтар көп болсын!


