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ҚАЛАМЫҢ ЖҮЙРІК БОЛСЫН, ЖАС ЖУРНАЛИСТ!
«Парасат» газетінің осы санында Манаш Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 

«Журналистика» кафедрасында білім алып жүрген 2курс 

студенттерінің өздері таңдаған мамандықтары туралы ой

толғаныстарын жариялап отырмыз.

«Журналистика» кафедрасы 2курс студенттерінің 

назарларыңызға ұсынылып отырған бұл жұмыстары «Жастар 

бұқаралық ақпарат құралдарындағы білім берудің 

стратегиялары мен технологиялары» пәні бойынша жазылған.

Пәннің оқытушысы – филология ғылымдарының 

кандидаты (PhD), доцент (Associate Professor) Мырзантай 

Қожабайұлы ЖАҚЫП.

Бүгінгі жас талап – болашақ жас журналистеріміздің 

қадамдары сәтті, қаламдары жүйрік, өздері батыл болуларына 

тілектестігімізді білдіреміз!

В стенах СКУ им. М.Козыбаева состоялось мероприятие, 

призванное почтить память заслуженного медицинского работника, 

выдающегося специалиста, новатора торакальной хирургии Северо

Казахстанской области  Турсунбая Бекмаханова.  А поводом к 

чествованию врача стала передача в дар университета более сотни 

ценных и эксклюзивных экземпляров медицинской литературы из его 

личной библиотеки. Турсунбай Бекмаханов отдал медицине 51 год 

своей жизни, 28 из них заведовал отделением торакальной хирургии 

областного противотуберкулезного диспансера.  Больше о жизни 

выдающегося земляка молодым людям рассказала его супруга.  

Определить интеллектуальное наследие в вуз решила его жена.  Она 

рассказала, что долго думала о том, как сделать так, чтобы книги и 

дальше служили во благо.  Ведь она считает, что именно постоянное 

соврешнствование знаний сделало из ее супруга настоящего 

Книга  лучший подарок

профессионала. "Мой муж был вторым Чеховым, казахским.  

Это был настолько интеллигентнейший человек.  Скромный, 

сдержанный.  Он проходил специализацию и в Москве, и в 

Ленинграде, естсественно в Алмате, потом уже и в Астане. Он 

постоянно занимался совершенствованием своего 

профессионализма",  поделилась Флора Бекмаханова. Не 

секрет, что Северо Казахстанская область богата выдающимися 

деятелями всех отраслей. Потому администрацией вуза 

запланирован целый блок меропиятий,  связанных со 

знакомством с знаменитыми земляками в рамкках програмы 

"Рухани Жангыру".

Карина Негметова
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ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЕҢБЕК ЕТЕМІН
Мамандық таңдау бейжай қарайтын 

дүние емес. Мен бұл дүниені кішкентай ке

зімнен бастап ескердім. Және болашағым

ның жарқын болуы үшін әуел бастан еңбек 

еттім.

«Болашақта кім боламын? Ол ма

мандықты жантәніммен беріліп істей ала

мын ба? Қызығушылығым кеміп қалмай 

ма?» деген сұрақтарды өзіме жиі қойдым.

«Журналист» деген ұғымды таудай 

деп елестеттім. Көз алдыма ақиқатты айту

шы, ешкімнен қорқақтамайтын, қалың бұқа

раның үлкен мәселесін шешіп бере ала

тын, құзырлы органдарға сөзін өткізе ала

тын тұғыры биік тұлға келді.

Дана Абай атамыздың: «Болмасаң 

да ұқсап бақ»,  деген сөзін жадыма мәйек 

етіп, санама арқау қылдым. Өсе келе жур

налистердің барлығы дерлік мінсіз, ұлтжан

ды болмайтынын аңғардым. Әрине, бұған 

көңілім құлазыды.  Десек те, бұл ақпарат 

осы.

Мұхтар Шахановтың: «Үлкен Адам 

болу үшін ғаламда, үлкен Арман керек 

Адамға»,  сөзі менің журналистік жолым

дағы басты ұстанымым. Әлемде 7 млрд. 

адам бар. Бірақ 7 млрд. арман жоқ.

Қазіргі таңда 2курс студентімін. Мен 

тек тілші ретінде қызмет жасағым келмейді.

Менің ойымша, тілші болу – өзіңе тә

жірибе жинау. Ал, алдында тұрған айқын 

мақсаттарды жүзеге асыру үшін одан да биік 

тұлға болу қажет. Жекеменшік, ешкімге тә

уелді емес телеарна ашқым келеді. Мендегі 

ең биік мақсат – Президенттің баспасөз хат

шысы лауазымына тағайындалу.

Балалық шағымда үлкен Аснурияны 

елестеткенде осы қызметкер көз алдыма 

келді. Сондықтан ойланбастан журналист 

мамандығын таңдадым. Және бұл шешіміме 

титтей де өкінбеймін!

Аснурия АБДУЛА

арманыма тосқауыл бола алмады. Керісін

ше, маған үлкен қанат бітірді.

ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев айтқан 

«Жаңа Қазақстанды» құруға ат салысамын. 

Бұл идеалды әлемде тілшілер, арам ақ

шаға сатылмай, халық үшін, шындық үшін 

күресетін болады. Қазақстан елінің азаматы 

болғандықтан, «Өз Қазақстанымды» құруға 

анық қадам жасаймын. Адам ретіндегі де, 

журналист ретіндегі де менің парызым нақ 

ТУҒАН ЖЕРІМДІ ДАМЫТҚЫМ 
КЕЛЕДІ

Мен журналист мамандығын 

таңдаған себебімді айтайын. Бала кезден 

журналистика саласына қызықтым.

Алдымен журналистика саласының 

ерекшеліктеріне тоқталсақ, ол – қиындығы 

мен қызығы қатар жүретін жауапты сала. 

Журналистиканың қырсырларын түсіну, 

білу, үйрену кезкелген адамның қолынан 

келе бермейді десем артық айтқаным емес.

Менің қазіргі алға қойған мақсатым – 

ең алдымен толықтай білім алып, 

журналистика саласының қырсырларын 

үйрену. Үйренгенімді тәжірибе жүзінде 

қолдана білу. Ал енді журналистика саласын 

неге таңдап, қызыққанымды айтып кетейін.

Менің туыпөскен жерім Түркістан 

облысы, Бәйдібек ауданы, Теректі ауылы. 

Менің ауылымның табиғаты өте керемет, 

табиғатына келген адамның тамсанбай кетуі 

мүмкін емес.

Бірақ ауылымның жолы өте нашар. 

Келген қонақтардың көбісі осы жолдан 

қиналатыны белгілі. Бұйырса, мықты да, 

білікті журналист болып, ауылыма жол 

салынуына, ауылымды көркейтуге үлес 

қосамын. Әрбір адамзат туыпөскен жерін 

гүлдендіріп, көркейтуге атсалысуы керек деп 

ойлаймын.

Журналистика саласын неге 

таңдадың деп сұрасаңыз, халықтың жан 

айқайын ұғатын, тілдесетін, батыл да, 

шыншыл, ешкімнен жасқанбайтын, 

қаймықпайтын журналист болғым келеді. 

Міне, осы үшін де журналистика саласын 

таңдап, арманыма қол жеткізу үшін бет 

бұрғаным бұл салаға.

Қазіргі кезде көбісі журналистерді 

өсекші деп санайды. Алайда бұл пікірмен  

мүлдем келіспеймін. Неге десеңіз, 

журналист тек халықтың мұңын тыңдап қана 

қоймай, қоғаммен де үндеседі.

Бұл жерде мен не айтқым келді, нені 

дәлелдегім келді, соған тоқталсақ. Өсек 

тарататын, халық пен биліктің арасына от 

тастайтын журналист емес екенін айтқым 

келеді. Әрқашан да Қазақстанда бейбітшілік 

орнап, халық пен биліктің тату болғанын 

қалайтын журналист емес пе еді?! Ендеше, 

олай айтуымызға не себеп?

Халықтың жан айқайын, 

шырылдағанын көре тұра, оны жүрегімен 

сезіне алмаса, ол адамнан нағыз журналист 

шықпайды деп ойлаймын.

Енді өзім туралы қысқаша айтып 

кетуді жөн көріп отырмын. Мен қазіргі таңда 

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан университетінің 2курс 

студентімін. (Соңы 3бетте).
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Журналистика мен үшін ең қызықты 

да, жауапты сала. Болашақта 

Қазақстандағы жаңалықтарды жүргізіп, 

шындық пен ақиқатты жеткізіп, алға қойған 

армандарымды орындаймын.

Асылхан АБЫЛАЙХАНҰЛЫ

Әр адам бұл өмірде өз алдына 

мақсат қойып, өмір бойы сол мақсатқа 

жету үшін жұмыс жасайды. Мен де өз 

алдыма кішкентай күнімнен қойған 

мақсатым, ол – мықты да білікті журналист 

болу. Сол мақсатымды орындау үшін бала 

күннен өзімді шығарма, эссе жазуға 

бейімдей отырып, сонымен қатар 

мәнерлеп оқып, шыңдалып жүрдім.

Жалпы мен не үшін журналистика 

мамандығын таңдадым?

Біріншіден, журналистикада сіз 

өзіңіздің шығармашылық әлеуетіңізді 

дамыта аласыз. Өйткені сізге оқырманды 

қызықтыратын шығарма, мәтін жазу керек 

болады. Тек қана жазып емес, сонымен 

қатар камераға түсіре білу керек. Бұл 

мамандық иелері көп жағдайда көпшілік 

алдында сөз сөйлеуге бейімделеді. Бұл 

дегеніміз – адамның шешендік, қарым

қатынас дағдылары дамиды.

Екіншіден, журналист – ол 

күнделікті өмірде қандай жаңалықтар 

болып жатқанынан хабардар етіп, халыққа 

жария қылады. Өз жұмысында әр кез 

қызықты адамдармен кездесу мүмкіндігі 

туады. Бұл дегеніміз жаңа танысулар, 

жаңа білім, тәжірибе, жағымды сезімдер. 

Міне, осылайша журналист күн сайын өз

өзін дамытады.

Үшіншіден, журналистің өмір жолы. 

Жаңа ақпарат толқынында болу, әртүрлі 

оқиғалар ортасында жүріп, адамдармен 

араласу, саяхаттау және көптеген іс

шараға қатысу. Өмірдің мұндай жылдам 

қарқыны мені жалықтырмайды.

Міне, осы үшін де мен журналист 

болғым келеді. Мақ

сатымды жүзеге 

асыру жолында алған 

бетімнен қайтпауға 

тырысамын және 

мықты журналист бо

лу жолында ештеңе

ден тайынбаймын.

Асар ЕРБҰЛАН

Менің ойымша, журналист – өте 

жауапты мамандық. Ол қажырлы еңбек пен 

шығармашылық қабілетті талап етеді. 

Меніңше, бұл жұмыс менің болашағымның 

бастамасы.

Неліктен мен журналистика 

мамандығын таңдадым?

Менің жауабым күлкілі болып көрінуі 

де мүмкін. Бірақ менде талант бар, яғни 

осы мамандықты сәтті игерудің туа біткен 

қабілеті бар деп ойлаймын. Мен осы 

салада үлкен жетістіктерге жетемін деп 

сенемін.

Мен эссе, әңгімелер, очерктер 

жазғанды ұнатамын. Маған тіпті 

жазушылық қабілетім бар екенін айтқан. 

Сонымен қатар, менде әдептілік, 

табандылық, қызығушылық, аналитикалық 

ойлау, шығармашылық және тапқырлық 

сияқты қасиеттер бар.

Әрине, мен әлі көп нәрсені үйренуім 

керек. Бірақ осы мақсатта мен болашақ 

журналист ретінде ақпаратты шынайы 

және бай етіп көрсетуге үйрететін Манаш 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетіне оқуға түстім.

Менің ойымша, кезкелген жағдайда 

ең бастысы – мақсат және талпыныс. Алға 

мақсат қойып, сол мақсатқа талпыныс 

жасау – адамның бойында сенімділік 

ұялатады. Соның арқасында адам биік 

белестерді бағындырып, үлкен 

шындардан  

көрінеді. Ойымды қорытындылай келе, 

мамандық таңдау кезінде адам өзінің ішкі 

жаң дүниесіне жақын затты қарастыруы 

керек. Сонда ғана мамандық бойынша 

жұмыс жасау сізге ұнайтын болады. Сайып 

келгенде, өмірге қанағаттану жоғары 

болады.

Жангелды ЖАМАЛИЕВ

Журналистика – қызықты сәттерге 

толы, күнде бір жаңа оқиғалармен өмірімді 

әрлейтін сала. Мені көп оқуға, ізденуге, 

сауатты жазуға, дұрыс сөйлеуге жетелеп, 

алға тартқан мамандықтардың бірі.

Журналистер кезкелген ақпаратты 

қоғам назарына жалт еткізіп айта бермейді. 

Керісінше, халыққа пайдалы, ойсанасын 

дамытатын, тарихи танымдық 

бағдарламалар, мәдениет байлығын 

қозғайды. Осы арқылы ащы шындықты 

көрсетеді.

Өмірге қауіпті жаман жақтары да 

бар. Бірақ ойланып, нағыз маман ретінде 

әрекет етсең, ештеңеден қорықпайсың. Әр 

саланың өз қиындықтары бар. Сол себепті 

де өз салаңды шын жүректен жақсы көріп, 

әрекет жасау керек.

Жалпы мен не үшін журналист ма

мандығын таңдадым? Себебі бала        

(Соңы 4бетте). 

ТУҒАН ЖЕРІМДІ ДАМЫТҚЫМ КЕЛЕДІ

(Басы 2бетте).

МАҚСАТЫМА ЖЕТУГЕ КҮШ 
САЛАМЫН

КӨП ОҚЫП, КӨП 
ҮЙРЕНУІМІЗ КЕРЕК

МЫҚТЫ МАМАН БОЛУҒА 
ТЫРЫСАМЫН
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(Басы 3бетте).

күнімнен осы салаға қызығатынмын. 

Журналистердің экран алдында өздерін 

ұстаулары, қимылдары, сөйлеген сөздері 

бәрібәрі маған өте қызық болатын. 

Халыққа көмектесетін бағдарламалары, 

көрсететін жаңалықтарының өзектілігі 

қатты ұнаған. Сол сәттен бастап микрофон 

ұстап, халықтың алдында отыратынымды, 

тынбай жаңалық айтатынымды 

елестететінмін.

Қазақстанға еңбегі сіңген аға

әпкелерімнен интервью алғым келетін. 

Міне, сол бала арманыма қазір бір қадам 

жақындағандаймын. Бүгінде «Журналис

тика» мамандығының 2курс студентімін. 

Осы уақытта барлығын білемін деп айта 

алмаймын, бірақ үйренгенім көп болмаса 

да, аз емес. Сабақ барысында қазір түрлі 

сюжеттер жасап, студенттерден сұхбат 

аламын. Осының өзі мен үшін үлкен 

дәреже.

Бірақ осымен тоқтап қалуға 

болмайды. Әрекет жасап, мықты 

журналист болуға, халыққа тек шынайы 

ақпарат беретін маман болуға тырысамын.

Дариға ҚУАНЫШ

Мен болашақ мамандығымды 

таңдай алмай, біраз қиналдым. Бала 

кезімдегі арманыммен құқық қорғау саласы 

мамандығына түскім да келді. Бірақ уақыт 

өте келе мен 9 сыныпта журналист 

мамандығын таңдауды шештім. Себебі 

мен өмірде болған қызық оқиғаларды 

айтуды, оны ұялы телефоныма түсіріп 

алғанды ұнататынмын. Және өзімді 

экранның алдында көргім келетін. Сол 

кездерде, яғни 11сыныпта өзімді 

журналистика мамандығына дайын

дадым. 

Осылайша армандар орындалады, 

менің де арманым жүзеге асты.

Манаш Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан университетінің 

«Журналистика» мамандығына оқуға 

түстім.

Журналистика – қызығы мол, жан

жақты, әрдайым уақытты талап ететін 

жауапты сала. Ал жақсы, білікті журналист 

болу үшін, менің ойымша, еңбекқор, 

жауапкершілігі жоғары, сөздік қоры мол, 

тіпті айтқан сөзі қызықты, өзіне 

тартатындай болу керек.

Мен мамандығымды үлкен деңгейге 

шығарып, Қазақстан журналистерінің 

даңқын көтергім келеді. Сол дәрежеге жету 

үшін мен көп жұмыс жасап, өзімді сол 

қойылған мақсатыма дайындап, жеткізуге 

тырысамын.

Ойымды қортындылай келе, мен 

журналист мамандығын қаншылықты 

маңызды екендігін және өз болашақ 

мамандығымды дұрыс таңдай білген жөн 

екендігін айтқым 

келеді. Өз ісімнің 

шебері болып осы 

саланың абы

ройын одан ары 

асқақтатқым ке

леді. Мен журна

листика маман

дығын жақсы кө

ремін.

Аружан АСАУ

Адам өмірінде ең маңызды 

таңдауды дұрыс жасай білуі керек.  

Біріншісі – мамандық, екінші – жар таңдау. 

Айтып отырған екі дүние де адам өмірінде 

айрықша орын алады.

Әлемде 40000ға жуық мамандық 

түрлері бар, олардың саны көп 

болғанымен, жүрегіңе жақынын табу қиын.  

Жүрегіңнің қалауымен сүйікті ісіңді 

істегенге не жетсін.

Өзіме келетін болсам, мен 

журналист болуды кішкентай кезімнен 

армандадым.  Отбасыммен теледидар 

көріп тамсанатынмын. Есейгендік дейін бе 

немесе атаанамның қолдауының 

болмауынан ба, бұл қызығушылығым 

басылғандай болды.

Бірақ сонда да мектеп 

қабырғасында шығарма, мақала жазудан, 

олимпиадаларға қатысудан 

тартынбайтынмын.  Жүлделі орындарға ие 

болғанда отбасым, әсіресе, анам 

марқайып қалатын.  Анамның қуанышы 

мен үшін үлкен жетістік.  Ауылдастарым 

шығармашылыққа жақын екенімді 

білгеннен кейін бе, «Журналист болады» 

деп жиі айтатын.  Құлағыма әбден сіңген 

сөздер шынымен орындалады деп 

күтпедім.  Бірақ әрине, қуаныштымын.

Қазіргі уақытқа келетін болсам, бұл 

мамандықты бұрынғыдан тереңірек 

түсінгендеймін. Әрбір тәжірибеден кейін 

құлшынысым артпаса кеміген емес. Мен 

журналистика саласындағы өтірік пен 

(Соңы 5бетте). 

МЫҚТЫ МАМАН БОЛУҒА ТЫРЫСАМЫН

АЛҒАШҚЫДА ҚҰҚЫҚ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫН 
ТАҢДАҒАН ЕДІМ...

ЖУРНАЛИСТ БОЛУДЫ 
КІШКЕНТАЙ КЕЗІМНЕН 

АРМАНДАДЫМ
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шындықты араластырмайтын, тек әділдіктің жағында, екі сөйлемейтін тілші 

болсам деймін.

Журналист – адам мен қоғамды байланыстырушы көпір. Бұл 

мамандықтың қоғамдағы маңызы өте зор. Журналистика – күш, ашық пікір, 

шынайы мінез, тұңғиық ой, талғампаз көзқарас анық көрінетін бірден бір 

мамандық.

Журналист – қоғаммен байланыс үзбейтін халықтың көзі, құлағы һәм 

тілі.

Ақжүніс МҰХАТАЙ

ЖУРНАЛИСТ БОЛУДЫ КІШКЕНТАЙ КЕЗІМНЕН АРМАНДАДЫМ

(Басы 4бетте).

ХАЛЫҚТЫҢ МҰҢМҰҚТАЖЫН ЖЕТКІЗГІМ КЕЛЕДІ

«Журналист – нан таратушы сияқты. Нан халыққа қаншалықты қажет 

болса, нан таратушы да соншалықты нанды тұтынушыларына таратады.

Журналист те қоғамның әрбір мүшесі үшін ақпарат таратады және оның 

ақпараты адамның өмірінде өте маңызды»,  деп жас журналист 

Мұхаммеджан Болатұлының айтқаны бар еді.

Журналистика жәй ғана қызығып қоя салатын мамандық емес, ол 

жұмысты, көп ізденісті талап ететін, сырттай қызығушылықты емес, шынайы 

махаббатты қалайтын мамандық. Егер қажет болса, журналист қоғам үшін 

экономист те, саясаткер де, спортшы да, дәрігер де бола білуі керек. Себебі 

ол барлық ақпаратты, мамандықтарды, оқиғаларды өзі жанжүрегімен сезіне 

білуі тиіс. Сонда ғана жұмысы жемісті, өтімді болады.

Журналистің ойы ұшқыр, кез келген жағдайға дайын, төзімді болуы 

қажет. Ақпарат көзі қайда болса, сол ақпаратты бірінші болып халыққа 

жеткізудің жолдарын қарастыруы керек. Әрдайым шындықты айтып, өзінің 

«төртінші билік» өкілі екенін ұмытпауы тиіс.

Мен журналистика мамандығына ғашық болып, осы оқуға түстім. 

Қандай да болсын журналистикалық салада жұмыс жасағым келді. Әкем 

экономист боласың деп қайраған сайын, журналистикаға деген тұншыққан 

сезімім үдей берді.

Бағым жанып, осы мамандыққа оқуға түстім. Атағы жер жарған 

журналист боламын деп айта алмаймын. Бірақ жерде қаламын демеймін, 

барынша халық игілігі үшін аянбай еңбек еткім келеді.

Бұл мамандық үлкен бір ғылыми энциклопедия сияқты. Бетін аша 

берсең, жаңа ұғымдар шыға береді, шыға береді. Энциклопедияның бетін 

шатастырып оқып алсаң, бар мәліметтен жаңылатының секілді, 

журналистиканы дұрыс меңгермесең өзіңнің де, өзгенің де сорына айналасың.

Бұл журналистика деген энциклопедияны толық меңгерген адам жоқ, 

сірә. Ал Қазақстанның мықты журналистері кімдер деп қарастыратын болсақ, 

санына келгенде саусақпен санарлықтай ғана деп айтар едім. Себебі білімі 

мықты болса да, кейіннен қоғам үшін емес, өз мүддесі үшін жұмыс жасап, 

оңбай жаңылысып, балды – майға, суды – лайға айналдырып жіберетіндер 

көп.

Журналист әрдайым халық назарында болады. Сол сияқты халықтың 

әр тынысы да журналист назарында болады. Мейлі түнде, мейлі боран мен 

аязда, ит өлген жердей алыстан болса да, кез келген жағдайда ақпарат жинап, 

дайындау үшін журналистің қағазы мен қаламы 

сақадай сай дайын тұруы керек. Жауапкершілікті көп 

қажет ететін мамандықты таңдағаным да сол себепті. 

Халықтың мұқтажын билік орындарына кез келген 

уақытта, кез келген жағдайда жеткізіп тұрғым келеді.

Тұғырлы еліміздің тәуелсіз журналисі болып, 

дербес ақпарат жинап, өзгеге бас имейтін текті 

жұртымызға ұсынсам деген мұратым бар.

Медет ҚУАНЫШБЕКОВ

ШЫНАЙЫ АҚПАРАТТАРДЫ 
ЖАРИЯЛАСАМ ДЕЙМІН

Журналистиканың қызығы мен қиындығы қатар 

жүреді. Ол – көп ізденіс пен мол білімді қажет ететін 

сала.

Бұл мамандықты таңдаудағы басты мақсатым – 

ой еркіндігі мен сөз бостандығына қол жеткізіп, 

бүгінгідей біздің қоғамға шын жаңалықтарды айта 

алатындығы. Журналистика саласында білікті маман 

болу – арманым. Сонымен қоса қазақ 

журналистикасының әлемдік деңгейге көтеріліп, қазақ 

журналистикасын әрі қарай дамытуға үлес қосқым 

келеді.

Қазіргі таңда азаматтық журналистиканың жаңа 

медиа бағыты қарқын алып келеді. Өткені бүгінде 

жұртшылық БАҚқа қарағанда ғаламторды көбірек 

көреді.

Бүгінде жалған ақпараттар легі тараған заманда 

журналистер өмірдің аққарасын ажыратып, халыққа 

шынайы ақпаратты жеткізіп, адаспауына өз үлесін 

қосып жатыр .

Қорытындыла келе, мен болашақта адал, 

мықты журналист боламын. Сондықтан да мақсатыма 

жету үшін өз күшім мен үлесімді қосамын.

Дана МҰХАМЕТЖАНОВА
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БАЛА КҮНГІ АРМАНЫМ ОРЫНДАЛДЫ

Журналистика мен үшін өте қызық мамандық. Журналист 

болуға менің қызығушылығым бала күнімнен оянды. Теледидардан 

көптеген бағдарламаларды көріп, журналист болғым келді.

Атаанам менің әскери адам болғанымды қалады. Бірақ мен 

одан бас тарттым. Міне, көздеген мақсатыма бір табан 

жақындадым. Петропавл қаласындағы Қозыбаев университетіне 

оқуға түстім. Қазір екінші курста оқимын.

Журналист болғым келіп жүргенде өзімді басқа қырымнан 

аштым. Мен өзімді оператор ретінде жақсы көрсете білдім. Қазір 

осы бағытта ары қарай ізденіп, қабілетімді дамытып жатырмын. 

Осы оқу орнын бітіріп, қазақ еліне танымал журналист болып 

қызмет етсем деген үлкен арманым бар.

Әр адамның өміріндегі ең маңызды, әрі жауапты 

таңдаулардың бірі – болашақ мамандықты таңдау. Менің ойымша, 

әр адам өз жүрегінің қалауына сеніп, мамандығын таңдауы қажет. 

Осы тұста мен мамандық таңдауда қателеспегеніме толықтай 

сенімдімін. Мамандықты дұрыс таңдау – өміріміздің бір кірпішін 

дұрыс қалау.

Журналистика – қиындығы мен қызығы мол, жанжақты 

білімділікті, әрдайым ізденісте болуды талап ететін сала.

Журналистика саласын таңдаудағы себебім де бар. Мені 

осы салаға қызықтырған осыдан бірнеше жыл бұрын өмірден 

өткен қазақ елінің намысын көтерген Бейсен Құранбек ағамыз 

болатын. Бейсен ағамыздын әр бағдарламасын үзбей көретінмін. 

Міне, сол кісінің арқасында менің осы мамандыққа деген 

қызығушылығым пайда болды. Менің үлгі тұтар журналисім – 

Бейсен ағамыз еді.

Журналист бола салу оңай емес. Ол үлкен еңбекті қажет 

етеді. Ең бастысы, сөйлеу мәнері, өз ойыңды нақты жеткізе білу 

өте маңызды. Егер де журналистика саласына қызығушылар 

болса, оларға айтарым, журналистика – көп еңбекті қажет ететін 

сала.

Мұрсат ҚАБДЕНОВ

ЖУРНАЛИСТИКА БАТЫЛДЫҚТЫ ҚАЖЕТ 
ЕТЕДІ

Адам өміріндегі жауапты сәттердің бірі – мамандық таңдау. 

Жалпы бұл өмірде екі нәрседен қателеспеу керек деген ұғым бар. 

Бірі өмірлік мамандығын, екінші өмірлік серігін дұрыс таңдау – әрбір 

азаматқа сын.

Менің ойымша, әрбір адам өз түйсігіне сеніп, жүрек 

қалауымен болашақ мамандығын таңдауы керек. Осының бәрін 

түсіне отырып, мамандық таңдауға мен де бар ынтаықыласыммен 

кірістім.

«Мен кіммін?», «Кім болам?», «Адам өміріне, халқыма, елге 

қалайша өз пайдамды тигізем?»  деген сұрақтарды өзіме жиі 

қойғанмын.

Ғалымдардың зерттеуінше, адам санасын гуманитарлық 

және физикаматематикалық деп бөледі. Мен өзімді 

гуманитарлық, яғни шығармашылық бағыттамын деп санаймын. 

Себебі мектеп қабырғасында түрлі олимпиадаларға қатыстым. 

Абай, Мағжан, Қожаберген оқуларына, шығарма, эссе, поэзия 

оқып, өнермен белсенді айналысуды, билеуді, сурет салуды 

жақсы көремін.

«Журналист боламын» деген ой 10 сыныптан бері менімен 

бірге санамда жүрді. Бұл ой маған ғайыптан, не болмаса, ата

анамның қалауынан келген жоқ. Қазіргі жүректегі «Журналист 

боламын» деген жалындаған от бала кезімнен тұтанып, 

жүрегімнің түпкірінен орын алған болатын.

Бірақ анам секілді мұғалім боламын немесе заңгер болам 

деген оймен жүрдім. Дұрыс па, бұрыс па, мамандық табуда 

әбден шаршаған болатынмын.

Дегенмен де, жүрек қалауымен журналист болуға бел 

будым. Бала күнімнен теледидарда сөйлеп жатқан аға

әпкелерімнен үлгі алып, олардың сөйлеу мәнеріне қызығып, 

ғашық болдым.

Қазір біраз еңбектеніп, жұмыс жасап, бойымдағы 

шығармашылық қабілеттерімді дамытып жатырмын.

Журналистика – қиын да, қызықты мамандықтардың бірі. 

Тапқырлықты, шыдамдықты, батылдықты талап ететін 

мамандық.

Мен қарапайым журналист емес, жаһандық деңгейде 

танымал қазақ журналисі болуды армандаймын, мақсат етемін. 

Бұл мақсатыма талай жұмыс жасап, еңбек ету керек. Дегенмен 

еш нәрседен қорықпай, өз арманыма жетемін деп сенемін.

Альбина ТҰРҒЫНБЕКОВА

.

KU жаңалықтарын ku.edu.kz
сайтында бірінші болып оқыңыз 



7 |
• ЖАҢАЛЫҚТАР

ӨМІР АҚИҚАТЫН ШЫНАЙЫ ЖЕТКІЗЕЙІК
Мен не себепті журналист мамандығын таңдадым? Журналистика – 

мен үшін орны бөлек ерекше сала.

Бала кезімнен армандадым деп айтпаймын. Бірақ 10сыныпта оқып 

жүрген кезімде ойлана бастадым. Теледидардан тілшілерді көріп, өзімнің 

қызығушылығым арта түсті.

Менің ойымша, журналистика мамандығын таңдаған студенттер өз 

кәсібіне өте адал болуы керек. Сонымен қатар қағазы мен қаламы арқылы 

қорғансызға пана болып, әділеттілікті жақтағанымыз жөн. Журналист 

қоғамдағы болып жатқан жағдайларды шынайы бетбейнесімен халыққа 

жеткізу арқылы шынайы көрсетеді.

Мектепте оқып жүрген кезімде әр түрлі сайыстарға қатысып, өзімнің 

қызығушылығымды одан сайын арттыра түстім. Өзімнің қалаған 

мамандығыма оқуға түсіп, журналист ретінде сезініп, мамандығымды 

үйренудемін.

Болашақта басқа жастардың да осы мамандықты таңдауына ықпал 

етіп, халыққа, мемлекетке қол ұшын тигізермін. Әр түрлі телесюжеттер 

түсіріп, журналистикаға деген көзқарасым кеңейіп, құлшынысым одан сайын 

арта түсті.

Журналистика – қиын да, қызықты мамандықтардың бірі. Тапқырлық, 

шыдамдылық пен батылдықты қажет ететін мамандық. Дегенмен қызығы мен 

шыжығы бірге жүретін ерекше мамандық.

Меніңше, журналист еңбекқор болуымен қатар, жауапкершілігі мол, 

ана тіліміздің жанашыры болуы тиіс. Адам мен қоғамды байланыстырушы 

көпір деп айтуға болады. Бұл мамандықтың қоғамдағы рөлі орасан зор. Өзім 

үшін Қазақстанның атақты журналистерінің қатарына қосыламын деп мақсат 

қойдым. Әрі сол мақсатқа үлкен табандылықпен жетемін деген үміттемін.

Қорыта айтқанда, білікті журналист болу үшін біз 

көп оқып, көп біліп, өмір көріністерін дәлмедәл, 

боямасыз, шындықты ту етіп, халыққа жеткізу арқылы 

ғана мақсатымызға жете аламыз. Сол үшін әрқашан 

шынайы, адал болуымыз қажет.

Райхан ҚАЙРОЛЛА

ЖАСТАРДЫ ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕЛЕР ТОЛҒАНДЫРАДЫ?
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде «Журналистика және репортер ісі» білім беру 

бағдарламалары тобы бойынша оқып жүрген 2курс студенттері «Жастарды қандай мәселелер толғандырады?» деген 

тақырыптағы пікіртұжырымдарын ортаға салды.

Филология ғылымдарының кандидаты (PhD), доцент (Associate Professor) Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП жүргізетін 

«Жастар бұқаралық ақпарат құралдарындағы білім берудің стратегиялары мен технологиялары» пәні бойынша жазылған Қозыбаев 

университетінің «Журналистика» кафедрасы 2курс студенттерінің жұмыстарын «Парасат» газеті оқырмандарының назарына 

ұсынып отырмыз.

Аснурия АБДУЛА

 Әрине, әр заманның өз кемшілігі болады. Сондықтан 

жастарға да бір мүмкіндіктер жетпей тұратыны анық.

Мен ең алдымен студенттердің жағдайына тоқтала кеткім 

келеді. Ең бастысы – тұратын жер. Оқу үшін келген жастар 

тұратын үй таппай қиналады.

Жатақханаға кірейін десе, орын жоқ. Пәтер жалдайын десе, 

ақша жетпейді. Осы орайда, студенттің бар ойы оқу емес, ақша 

табу болады. Демек, жастар амалсыздан оқуын тастап, бар күшін 

жұмысқа салады.

Студенттердің басты мақсаты бұл болмауы қажет. 

Жастарымыздың алаңдамай білім ала алуы үшін бар жағдайды 

жасай білуіміз керек.

Келесі кезекте – жастарды жұмыспен қамту. Төрт жыл 

жоғарғы білім алып, үздік нәтижеге оқу бітірген жастардың өзі 

жұмыс таппай, саудамен не болмаса құрылыспен айналысып 

жүреді. Бұл – жарқын болашаққа бастар жол емес. Кезкезген 

студенттің жұмыспен қамтылуын университет толық қадағалауы 

тиіс. Сонда қаржылық қиыншылықтар, даудамайлар азаяды.

Үшіншіден, тиісті жауапты орындар жастардың шетелге 

шыға алу мүмкіндігін оңайлатса екен. Ел көру, жер көру арқылы 

(Соңы 8бетте).
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жастар әлемге деген көзқарастарын өзгертеді. Жаңа идеялар 

туындайды. Қарапайым жастардың шетелге шығуға қаражаты, 

мүмкіншілігі жете бермейді. Тіпті көпшілігі үшін арман болып қалуы 

да ғажап емес.

Қорытындылай келе, бар зейінін оқуға салған жастардың 

болашағынан зор үміт күтуге болады.

Райхан ҚАЙРОЛЛА

 Қазіргі жастардың өмірі бірқатар өзекті проблемалармен 

сипатталады. Олардың ішінде жастарды жұмыспен қамту 

мәселесін ерекше атап өту керек.

Жастар – біздің қоғамдағы ерекше әлеуметтік топтың 

өкілдері. Олардың армандары асқақ, мақсаттары биік болғанымен, 

жеткілікті жұмыс тәжірибесі жоқ. Көбінесе еңбек нарығында талап 

етілмейтін болып қалады.

Мұндай жағдай халықтың жекелеген топтары үшін 

кедейлікке әкелуі мүмкін. Әрбір жас ұрпақ өзінің өмір жолын 

сынақтан өткізе отырып, дұрыс өмір сүруге үйренуді парыз 

санайды. Бұл – табиғи үдеріс. Өйткені әрбір келесі ұрпақ өзінше 

өмір сүреді.

Қоғам өзгеріп жатыр. Басымдықтар мен моральдық 

құндылықтар жылдам өзгеріске ұшырау үстінде.

Бір қарағанда қазіргі жастарда мүлде қиындық жоқ секілді. 

Олардың қарындары тоқ, атаанасының қолы жетпеген бақытқа ие 

болып отырғандай көрінуі мүмкін.

Бірақ қазіргі жастардың проблемалары бар және олар біз 

ойлағаннан да тереңірек. Өз мақсаттарына жету үшін мүмкіндіктер 

таңдауы көп екеніне қарамастан, жас жеткіншектің дұрыс 

дүниетанымдық деңгейде қалыптасуы өте қиын.

Бүгінгі жастардың алдында күрделі өмір шындығы тұр. 

Махаббат пен достарды сатып алуға және сатып кетуге болатын 

ахуал ащы ақиқатқа айналған.

Сонымен бірге қайырымдылық, рухани тазалық, адалдық 

сияқты ізгі қасиеттер кейбір жастар үшін әлсіздік белгісі болып 

саналады. Бірбірін менсінбейтін әдеттер қалыптасқан. Әр адам 

өзі үшін виртуалды жасанды әлем қалыптастырып алған. 

Мұндайда адамдар арасында қатыгездік пен жат сезім пайда 

болады.

Осындай қиын жағдайларда қазіргі жастар өте жиі адасып 

жатады. Адамгершілік қасиеттер төмендеп, өмірін қиындатады.

Бірақ қазіргі өскелең ұрпақ ғасырлар бойы қалыптасқан 

халықтық дәстүрге сүйене отырып, өтірікті шынайы шындықтан 

ажыратып, тура жолды табатын күшқуатқа ие болады деп сенгім 

келеді.

Аружан АСАУ

 Қалай десек те, бүгінде бізге, яғни қазіргі жастарға мол 

мүмкіндік жасалған.

Жастар өте қатты дамып келеді. Олардың ойқабілеттері 

жақсы дамыған.

Қазіргі кезде жастарды мол табыс табу, жұмыс, білім, жаңа 

технологиялар ерекше қызықтырады. Бұл – менің ойым. 

Келіспейтіндер де бар шығар. Дегенмен шындық – осы.

Біз – жастар, болашағымызды қатты ойлаймыз. Бізде 

идеялар көп. Жас мамандардың да мақсаттары биік.

Қазір жастар көптеген жақсы істерді бастап жатыр. Бұл – 

мақтанарлықтай жағдай. Және біздің жастар шет елдерге көп 

барады. Білімдерін жетілдіріп, ағылшын тілін оқыпүйренуде.

Осындай жақсы мүмкіндіктерді біздің Қозыбаев университеті 

де жасап отыр.

Қорытындылай келе, бүгінде өзім қатарлас жастар өздері 

оқуға түскен мамандықтарын жақсы меңгеруге көңіл бөлсе екен 

деген ой айтқым келеді. Себебі бұл – өте маңызды және ең керекті 

кезең.

Дариға ҚУАНЫШ

 Жастар – еліміздің ертеңі, болашақтың кепілі.

Жастар – жаңа Қазақстан құруға себепші бола алатын 

бірден бір қуатты күш.

Аға ұрпақ өкілдері жастарға сеніммен қарап, әрбір 

бастамаларын барынша қолдап, қолдау көрсетіп келеді. Жаңа 

Қазақстанның өркендеуі, биік белестерді бағындыруы, дамыған 

мемлекеттердің алды болуы біздің, яғни білімді, білікті жастардың 

арқасында болмақ.

Бірақ қазіргі таңда жастарымыздың алғашқы басқан 

қадамдарына мемлекет тарапынан қолдау аз деп ойлаймын. 

«Неге?» деген сұрақ туындауы мүмкін.

Біріншіден, барлық мектептерде, колледждерде, 

университеттерде білім беру деңгейіне ғана мән беріп қоймай, 

жастардың болашақ кәсіптеріне қызығушылықтарын арттыратын 

үйірмелер көп болса, әр мамандыққа пайдалы техникалық 

жабдықтар жағынан қамтамасыз етілсе, оқуға деген қызығушылық 

артар еді.

Екіншіден, жоғары оқу орнын бітірген кешегі студент 

жұмысқа енді орналасқан кезде айлық жалақысы өте аз болады. 

Себебі сол салада бұрынсоңды жұмыс жасамаған, тәжірибесі жоқ 

жас маман болғандықтан. Бұл дұрыс емес. Керісінше, жұмысты 

жалғастырып, қызығушылығын арттыру үшін жастардың еңбек 

ақысын орта мөлшерден көтерсе жақсы болар еді.

Жастарды артқа тартып тұратын тағы бір мәселе бар. Ол – 

бұрынғы кез бен бүгінді көп салыстыру. Киім үлгісінен бастап жүріп

тұрыстарына дейін себепсіз сөз ету дұрыс емес. Әр адамның пікірі 

әр түрлі. Сондықтан бәріне де құрметпен қарау керек. Қазір 

жастардың ойлау қабілеті, өмірге көзқарастары, шешу жолдары 

мүлдем өзгеше. Жастар мәселесі өте ауқымды. Сол себепті де 

жастарға дұрыс бағдар көрсетіп, алға жетелеу керек.

(Жалғасы келесі нөмірде)

ЖАСТАРДЫ ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕЛЕР ТОЛҒАНДЫРАДЫ?

(Басы 7бетте).
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В 2006 году университету было 

передано здание – памятник истории и 

архитектуры Петропавловска, в 2010 году  

были произведены реставрационные и 

ремонтные работы. Открытие музея СКГУ им. 

М. Козыбаева в марте 2011 года было 

приурочено к комплексу мероприятий по 

празднованию 20летия Независимости РК. 

Музей призван способствовать формированию 

у студентов гражданско патриотических 

качеств, служит целям совершенствования 

образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения.

 В музее расположены зал академика 

Манаша Козыбаева, чье имя носит наш 

университет. Манаш Козыбаеводин из 

ведущих специалистов по проблемам истории 

Великой Отечественной войны М.К. Козыбаев 

в качесте автора участвовал в написании 

фундаментальных трудов "Во главе защиты 

Советской Родины", "Советский тыл в первый 

период Великой Отечественной войны, а также 

ряда книг изданных в Москве, Баку, 

Новосибирске и других городах. Создавался 

зал под непосредсенным руководством супруги 

академика Сары Пшенбаевной, она 

предоставила музею СКГУ все семейные 

архивы. 

В зале посвященном истории вуза 

представлены документамы, фотографии, 

дипломы выпускников. Представлены награды 

выдающимся выпускникам за общественную и 

спортивную деятельность. В 1937 году 

был открыт Петропавловский 

учительский институт, через 2 года был 

присвоен статус государстенного, а в 

1994 году было открытие на базе 

Петропавловского педагогического 

института СевероКазахстанского 

университета. И на сегодняшний день 

наш университет является единственным 

ВУЗом по подготовке современных 

специалистов, который также реализует 

двудимпломное образование в рамках 

сотрудничества с университетом 

Аризоны. 

Ежегодно студенты приходят на 

экскурсии в музей, где могут 

познакомится с историей университета, а 

также с археологическими 

ислледованиями СевероКазахстанской 

экспедиции. Стоит отметить, что СКАЭ 

известна не только казахстанским 

археологом, но и специалистам по 

древнейшей истории истории из крупных 

научных и учебных центров ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Кожабекова Ботагоз Сапаровна

руководитель музея:

 29 сентября прошло открытие 

зала "По следам поселения Ботай" имени 

выдающегося ученого Виктора 

Федоровича Зайберта, внесшего огромный 

вклад в казахстанскую и мировую 

археологическую науку. В именном зале 

собраны научные труды, жизнь и 

творчетство ученого, фото и 

видеоматериалы. 

В музее истории вуза хранится 

более 5000 единиц экспонатов. C 

помощью QRкодов можно узнать 

материалы не только предоставленные в 

музее, но и о культурных объектах 

региона. В музее расположен 

современный coworking зал для студентов, 

здесь проводятся мероприятия, тренинги, 

литературные вечера. Музей посещают 

делегации стран ближнего и дальнего 

зарубежья и Казахстана, известные 

государственные и общественные 

деятели, участники международных и 

республиканских Форумов и 
(Окончание на 10стр).



| 10
• КАЛЕЙДОСКОП

(Начало на 9стр).
конференций.Сотрудники музея являются участниками международных и республиканских слетов музейных работников, призером 

регионального конкурса «Лучший музей СКО».

Махаббат Казбаева

Казахстан моей мечты
Я знаю, что живу в великом 

государстве  Казахстан.  Оно утверждает 

себя светским, демократическим и 

правовым.  Наша Республика признаётся 

удивительной и неповторимой.  Но 

является ли она страной мечты? А что для 

этого нужно? Может быть, величественные 

горы или бескрайние степи, бегущие реки 

или холмистые равнины,  живописные 

озёра или необъятные пустыни,  а может 

быть, редкие животные или неведомые 

растения? Безусловно,  всё это является 

основными элементами страны,  в которой 

хочется жить и развиваться.  Но самым 

важным фактором я считаю тех,  ради кого 

создана вся эта красота.  Это граждане,  

жители,  мужчины, женщины,  дети.  

Именно благодаря простым людям я 

считаю Казахстан страной моей мечты.  

Бабушка рассказывала мне о том,  

какое трудное время пришлось пережить 

людям после развала СССР.  Их души 

были наполнены тревогами.  Это безумно 

печально. Ведь никто не заслужил такой 

жизни.  Бедные матери были готовы 

пожертвовать всем, что у них есть, ради 

своих детей.  Все они жаждали жить.  

Несомненно,  народ нуждался в могучем 

лидере,  который смог бы спасти страну.  И 

именно тогда Нурсултан Абишевич 

Назарбаев стал первым Президентом 

Республики Казахстан. Взяв волю в кулак, 

он возложил на себя ответственность за 

целое государство. По моему мнению, этот 

поступок является идеальным примером 

для гордости за историю нашей страны. Он 

вызывает у меня невероятное желание 

стремиться к большему, не делая ни шагу 

назад. Вот если бы каждый знал историю 

своей Родины, то было бы гораздо больше 

неравнодушных людей, желающих 

воспитывать в своих детях дух 

патриотизма. Именно родители первого 

Президента учили его никогда не 

сдаваться, показывая на собственном 

примере упорный труд и любовь к Родине. 

Вот как нужно растить детей. Все родители 

мечтают воспитать хорошего и успешного 

ребёнка, но каждый из них глубоко 

заблуждается, считая, что достаточно 

лишь предоставить знания в школе и 

университете. Нам важно знать историю 

своей семьи, своего дома и что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить труд 

наших предков на долгиедолгие годы. 

Чаще всего взрослое поколение говорит о 

несостоятельности и безответственности 

молодого, а может ли оно само 

похвастаться своими достижениями? Нет

нет, я говорю не про обычные вещи, такие 

как: построить дом, создать семью и 

завести хозяйство. Я имею ввиду более 

важные детали, такие как: уважать свою 

страну, создавать неповторимые проекты, 

которые передадут всю суть нашего 

государства, поддерживать сумасшедшие 

идеи молодёжи, поскольку именно они и 

приводят к успеху, в конце концов мыслить 

подругому, не как все.  Быть не как все!   

Казалось бы, в современном 

государстве мы имеем право быть кем 

угодно и говорить о чём угодно, но почему

то многие темы остаются запретными. 

Большинство детей боятся говорить с 

родителями, более того они боятся 

говорить о родителях. Хочу привести 

самый актуальный, но не менее важный по 

значимости пример. Не секрет, что тема 

взаимоотношений детей и родителей одна 

из самых обсуждаемых. Если я спрошу у 

молодых людей, готовы ли они обратиться 

к психологу вместе со своими родителями, 

то с огромной вероятностью в ответ 

услышу: "Нет! Они всё равно меня не 

поймут". В доказательство своих слов 

приведу пример на основе своего 

университета. Согласно статистике, в 
(Окончание на 11стр).
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СевероКазахстанском университете 

имени Манаша Козыбаева 1500 

сотрудников, но в год происходит не более 

трёх обращений детей вместе с 

родителями. Это говорит о том, что между 

ними существует непонимание и 

недоверие. Половое воспитание, вредные 

привычки, религия, ориентация, 

отношения  все эти темы вызывают страх 

у родителей. Но вот когда ребёнок 

приходит с уже окончательным решением 

изменить чтото в своей жизни, мама и 

папа не принимают его выбор. А почему? 

Ведь Первый Президент говорил: 

"Молодежь – это ключевой 

фактор конкурентоспособности 

нашей страны в современном 

мире". То есть нужно 

предоставлять выбор, а для 

этого быть рядом не только 

физически, но и морально. Вот 

какую проблему в нашем 

государстве я хочу устранить. 

Говоря о решении 

проблемы непонимания 

молодёжи в Казахстане, всё 

чаще жители находят решение 

в виде переезда в другие 

страны. "А как же преданность и 

патриотизм?",  спросите вы. А как мы 

можем говорить о патриотизме, если нас 

никто не слушает. Люди закрывают глаза 

на проблемы и бегут, бегут как можно 

дальше от них. Конечно, любой хочет 

лучшей жизни для себя и своих детей. Но 

если каждый будет думать лишь о себе, то 

какой же смысл жить в обществе? Я 

считаю, что люди не могут создавать то, 

что им хочется, но они могут  

приспособиться к тому, что есть. Именно 

таким я и представляю Казахстан 

будущего. Место, где мы будем учиться 

адаптироваться к тому, что имеем, но при 

этом не будем забывать стремиться к 

новому. Мы обязаны помнить прошлое, 

уважать его историю, но в то же время 

создавать будущее. Вместе!  

Таким образом, Казахстан  это 

страна, где главной ценностью являются 

люди. Именно мы сами можем создать 

лучшее будущее для себя, но для этого 

нужно трудиться не покладая рук. Я не 

могу говорить за других, но лично я делаю 

всё возможное, чтобы моя Родина 

становилась лучше. Даже моё эссе, 

очевидно, не сможет изменить мнение 

всей страны, но я верю, что смогу 

дотронуться хотя бы до одной души. И кто 

знает, может быть именно этот читатель, 

может быть именно вы сможете дать мне 

возможность рассказать всем о том, какие 

мысли живут в каждом казахстанце и как 

доказать людям, что Республика Казахстан 

достойна быть страной мечты.

Екатерина Офан 

(Начало на 10стр).

Чертова дюжина журналистов 
Начало пары. У доски перед группой студентов стоит стул. 

Татьяна Александровна объявляет: «А сегодня о себе нам 

расскажет Буторина Евгения. Пожалуйста, Женя, выходи, будем 

знакомиться…». Именно так, в  первые недели пребывания в 

вузе, начинались наши занятия. Мы общались друг с другом, с 

куратором Т. А. Морозовой, подробно рассказывая о своих 

успехах, увлечениях, жизни. Задавали друг другу каверзные 

вопросы, смеялись, шутили. Все это заложило основу дружного 

коллектива и создало особую атмосферу, с которой потом мы 

прошли все 4 года учебы в вузе.

Наша группа – Ж03 состояла из 13 человек – та еще 

чертова дюжина журналистов. В  «прайде» было всего 3 юноши 

(профессия журналиста в провинции всегда  имела более 

феминное лицо): Артем Истомин, Андрей Воловик и Куаныш 

Казбеков. Можно сказать, они являлись сердцем нашего женского 

коллектива.  Становились инициаторами  розыгрышей, 

организаторами внеучебных мероприятий, источником хорошего 

настроения у наших девчонок. На протяжении всего периода 

обучения неизменной старостой, у которой все было под 

контролем, являлась Анастасия Кухарева. Мы часто встречались 

помимо учебы: ходили вместе на дискотеки, в кафе, ездили на 

природу, субботники, отмечали  вместе дни рождения, Новый год и 

другие праздники.  «Журналист должен быть всегда в гуще 

событий»,  считали мы, поэтому с энтузиазмом принимали 

участие в конкурсах, спортивных соревнованиях и других 

университетских мероприятиях. Стоит только вспомнить наше 

Посвящение в студенты, где  будущие акулы пера танцевали в 

подгузниках на сцене! (а как еще изобразить желторотых 

первокурсников?!). А Анна Фролова тогда покорила своим голосом 

весь зрительный зал и была тут же принята в вузовскую команду 

КВН.

Начиная со 2 курса многие начали подрабатывать по 

профессии. Ведь во время учебной практики в газетах и на 

телеканалах редакторы заметили талантливых и пытливых  

молодых ребят и пригласили к сотрудничеству. Так начался наш 

карьерный путь. Мы благодарны руководству и педагогам 

кафедры русского языка и литературы, куда относилась 

(Окончание на 12стр).
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специальность «Журналистика», за то, что шли навстречу и 

разрешали совмещать работу и учебу. Ведь журналистам именно 

на практике лучше всего можно овладеть всеми тонкостями 

профессии. 

Навсегда останутся в памяти педагоги, которые привили 

нам хороший читательский вкус и помогли окончательно 

влюбиться в литературу: С. Романенко, О. Васильева, С. 

Агибаева, О. Гарбовская. С будущей профессией нас знакомили 

специалисты местных редакций с многолетним стажем: В. Щукин, 

Н. Варова, Р. Жумабаева. Ну и конечно, наш молодой куратор Т. 

Морозова была не просто наставником, но и старшим товарищем, 

помогающим разобраться в большом потоке новой информации, 

найти себя в профессии "Журналист" и в целом с легкостью и 

интересом прожить удивительную пору студенчества.   

Еще очень помогало расти в выбранном направлении 

участие в выпуске студенческой  программы и газеты «Парасат». 

Запомнились прямые эфиры авторской передачи Натальи 

Варовой на областном телеканале, где мы в качестве зрителей 

присутствовали в студии, задавали «вопросы из зала» спикерам. 

Нам было очень интересно и необычно смотреть на себя по 

телевизору. Думаю, уже тогда многие из нас поняли, что сделали 

правильный выбор.

Спустя годы это подтвердилось, ведь большая часть 

одногруппников не просто осталась, но и состоялась в 

профессии. При этом ктото, отдав несколько лет журналистике, 

пошел дальше, развивая свои скиллы и стремясь реализовать 

себя и в других сферах. С момента окончания вуза, наши 

выпускники трудятся в различных СМИ. Артем Истомин, начав 

карьеру на областном телеканале и проработав несколько лет в 

прессслужбе президента, сегодня является главным редактором 

новостного портала «Экспресс К», Эльвира Найманбаева – 

ведущая новостей телеканала AtamekenBusiness. Ольга Вайтович 

и Евгения Буторина пишут для информационного портала 

«Петропавловск КЗ», Елена Кузнецова работает собкором сайта 

"Судебный репортаж", Евгения Иванова до декрета работала в 

сельской газете "Маяк". Ирина Сапон сейчас сама обучает азам 

журналистики, став преподавателем российского вуза. Куаныш 

Казбеков и Екатерина Черноскутова – сотрудники пресс служб. В 

близкой к журналистике сфере задействованы Анастасия 

Кухарева и Андрей Воловик  после нескольких лет работы в СМИ 

они стали профессиональными фотографами. Анна Фролова 

более 10 лет проработала корреспондентом областного 

еженедельника, работала в прессслужбах Управления 

физкультуры и спорта и Фонда медстрахования, а теперь 

применяет профессиональные навыки в ведении бизнесстраниц 

в социальных сетях и пишет статьи для книг и глянцевых 

журналов. Одним словом, все мы используем чудеса 

коммуникации в разных сферах.

В этом году исполнилось 15 лет с того момента, как группа 

Ж03 окончила вуз и разлетелась по редакциям местных и 

республиканских СМИ. Мы благодарны студенческим годам за 

беззаботность и легкость, педагогам  за полученные знания, 

которые помогли состояться в профессии и в жизни. А еще судьбе 

 за приобретенных друзей, которые остаются рядом с нами до 

сих пор! 

Анна Фролова
Екатерина Черноскутова

Чертова дюжина журналистов 
(Начало на 11стр).

 «Их именами названы улицы 
города Петропавловск » 

История открывается нам в архитектуре зданий и 

площадей, в памятниках и монументах, в письменных и 

устных преданиях, в названиях улиц и площадей. Особенно 

много могут рассказать нам улицы. Ведь не случайно их 

называют каменной летописью города. Если к ним 

внимательно присмотреться, они расскажут о прожитом 

времени, о своих создателях, о жизни, быте и нравах своих 

творцов и населявших их людей. Они помнят многие события, 

назовут дорогие городу имена.

В честь кого улицам даны имена, чем эти люди 

прославились, что теперь их именами названы целые улицы 

в нашем городе? 

(Окончание на 13стр).
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Двум из центральных улиц Петропавловска были присвоены имена 

писателей Абая Кунанбаева и Александра Пушкина 

Североказахстанский университет находится на пересечении улиц 

Абая и Пушкина. Абая и Пушкинане просто улицы Петропавловска

СевероКазахстанский  университет имени Манаша Козыбаева  

одно из старейших учебных заведений Республики Казахстан, которому в 

этом году исполнилось 85 лет.

Имя улицы  это не только дань уважения к человеку, это 

свидетельство тех ценностей, которые характеризуют наш образ жизни. 

Улицы, парки, проспекты и площади это визитная карточка города.

В честь поэта Александра Пушкина в Петропавловске названа 

улица. Она близка к историческому центру города и является одной из 

старейших. Символично, что именно здесь, около университета, она 

пересекает улицу Абая.

Улица им. Абая – до 1917г. Ул.Всехсвятская,19171934 гг. Трудовая, 

19341955 гг. им. Ерназаровна.

Абай Кунанбаев (18451904) выдающийся казахский  поэт

просветитель, родоначальник новой письменной  национальной 

литературы. Стихи Абая зовут к борьбе с алчностью, невежеством и 

гнетом. В свое творчество он ввел новые стихотворные формы. 

Благотворное влияние на мировоззрение Абая оказали произведения 

поэтов и ученых Востока, русских классиков. Большое 

место в его творчестве занимали переводы басен 

Крылова, стихов Пушкина, Лермонтова на казахский 

язык, В его «Назиданиях» затронуты исторические 

педагогические и правовые темы.

Им.Пушкина образована до 1917г.

Пушкин Александр Сергеевич(17991837) 

великий русский поэт, родоначальник новой русской 

литературы. Родился в Москве. Окончил 

Царскосельский (Александровский) лицей (1817). Был 

близок к декабристам.

Его стихи, поэмы и проза необычайно много 

способствовали развитию и расцвету русского 

литературного языка, оказали благотворное  влияние на 

творчество многих зарубежных авторов.

Ранний уход из жизни (смертельная рана на 

дуэли) оборвал широкие творческие планы  поэта. 

Оставленное Пушкиным литературное наследие 

неисчерпаемо  по своему содержанию и значимости, его 

поэзия – величайший пример гармонически  прекрасного 

искусства в русской и мировой литературе.

Улицы нашего города названы 

в честь великих людей, которые 

оставили свой след в истории страны. 

А мы, гуляя по улицам, даже не 

задумываемся, кто эти люди, что они 

сделали  для нас.Недаром улицы 

называют «нитями человеческих 

судеб, вплетенных в историю» У 

одних улиц история исчисляется 

веками, у других  десятилетиями, у 

третьих немногими годами.

Мы должны бережно хранить в 

памяти названия улиц, переулков. 

Они являются напоминанием о нашей 

богатой истории, связующим звеном с 

нашими предками. Названия улиц 

это памятники старины. Это наша 

история. Ведь человеческая мудрость 

гласит: «Только та страна, в которой 

люди помнят о своѐм прошлом, 

достойна будущего».  

Малика Сагиндыкова

«Их именами названы улицы города Петропавловск » 
(Начало на 12стр).
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В каждой школе СевероКазахстанской области есть учителя – выпускники СевероКазахстанского университета имени 

Манаша Козыбаева. Этот факт подтвердил небольшой эксперимент, проведенный первокурсниками кафедры «Журналистика», 

группы Ж22. На одном из занятий ребятам был задан вопрос, а в вашей школе, есть учителя, которые закончили наш 

университет, и все хором ответили, да…

Молодые журналисты задали своим учителям несколько вопросов, а какие ответы получили, читайте в нашем материале.
Сафинова Эльвира Муратбековна получила высшее образование в СевероКазахстанском Государственном университете имени 

Манаша Козыбаева в 2009 году по специальности "Химия (образовательная)". В 2014 году закончила заочно университет по 

специальности "Информатика" (образовательная). Общий педагогический стаж  13 лет (по химии 5, по информатике 8). Место работы  

КГУ «Средняя школа № 9 имени Ахмета Байтурсынова» в должности  учитель 

информатики.

Эльвира Муратбековна говорит, что   владение компьютером – один из 

основных навыков сегодня, развивает у школьников логическое мышление, учит 

построению алгоритмов и последовательности. Знания, которые школьники получают 

на уроках информатики, являются базовыми, и в дальнейшем они пригодятся для 

поступления в высшие учебные заведения. А, как известно, благодаря хорошей базе 

учащийся не будет испытывать в дальнейшем дефицита знаний.

Альфия Габдрахманова

Тучина Анастасия Игоревна получила высшее образование в 2013 Учитель 

русского языка и литературы. Восемь лет общего стажа. Работала  в школе, колледже, 

пенсионном фонде, и опять вернулась в  школу № 44. Преподаватели все были 

разные, своеобразные, но все были требовательными. Особенно запомнились 

преподаватели по литературе, учили нас находить глубокий смысл там, где на первый 

взгляд, его нет. Тяжело, особенно первые 2 года. В профессию пришла спонтанно, 

когда нужно было определяться с предметами на ЕНТ. Но в процессе учёбы полюбила 

очень сильно свой предмет. Хочу пожелать студентам, всегда необходимо развиваться, 

учиться новому. Хотелось бы, чтобы каждый преподаватель стремился научить тому, 

что им реально необходимо знать в своей специальности, чтобы в университете 

проводилось множество разнообразных конкурсов, дебатов, мероприятий, чтобы как 

можно больше студентов были задействованы в них. У нас много активной молодежи, поэтому, необходимо создавать клубы/кружки по 

интересам, в которых каждый мог бы себя проявить.

Камила Иргизбаева

Голубцова Янина Васильевна, работает в Средней школе № 9. Закончила СКГУ в 2010 

году по специальности учитель русского языка и литературы. Общий стаж  12 лет. Все это 

время работала и работаю в школе. Благодарна всем преподавателям университета, а 

особенно Романенко Светлане Михайловне  энергичная, эрудированная, позитивная, 

внимательная и просто замечательная женщина. Очень запомнились преподаватели 

Вьялицина Наталья Васильевна,  Оспанова Ирина Витальевна, Табакова Зинаида Петровна, 

Мисяченко Светлана Викторовна,  Агибаева Сабина Советовна, Бочкова Лариса 

Александровна, Леонтьева Анна Юрьевна, Крылова Людмила Анатольевна! Огромное им 

СПАСИБО за вложенные знания! Учиться было не тяжело, просто мы ленились, признаётся 

Янина васильевна с улыбкой. Учителем мечтала стать ещё со школы, глядя на своего 

классного руководителя. Саморазвитие, повышение квалификации – залог успешного  

учителя. Есть, конечно и минусы в нашей работе  бесконечные отчеты.  Хочу выразить слова 

благодарности всем преподавателям Института  языка и литературы за высокий 

профессионализм и компетентность,  доброжелательность, терпение, готовность отвечать на 
(Окончание на 15стр).
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любые вопросы своих студентов.  Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! Ваша работа  это пример 

энтузиазма и самоотдачи!  Спасибо огромное за Ваш труд! Я искренне желаю Вам новых профессиональных достижений! А еще хочу 

обратиться к новым студентам нашего института. Ребята, вам очень повезло, что вы учитесь у этих талантливых, умных и добрых 

людей. Цените их труд, берегите их, не скупитесь на добрые слова и поступки. Вы выбрали достойное учебное заведение, удачи вам в 

вашем профессиональном становлении!

Валерия Кошикова

(Начало на 14стр).

С благодарностью, выпускники…

Профессия учителя – очень трудная и ответственная. Как это благородно, давать 

другим знания, быть помощником в жизни. Конечно, далеко не каждый может стать 

настоящим  учителем. Я считаю, что им нужно родиться. Такой и является, учитель 

русского языка и литературы Кирпиченко Надежда Петровна.  В 1981 году, она 

закончила ПГПИ имени Ушинского, по специальности «Русский язык и литература». В 

нашей школе она проработала 41 год. Ее внешние качества отражают и ее внутренний 

мир.  Надежде Петровне, свойственны самые ценные для человека качества: доброта, 

справедливость, честность.  Это тот учитель, который не только проверяла наши знания, 

объясняла новые темы, но и еще воспитывала нас, быть добрее, справедливее, чище 

душою. На ее уроках можно узнать много интересного. Очень часто она 

заинтересовывала нас, разбавляла скучную тему интересными заданиями, которые нам 

самим хотелось выполнять. Надежда Петровна,  научила нас мыслить, а также грамотно 

выражать  свои мысли.  

Мы ценим каждый ее урок, каждый новый факт, изложенный этим учителем. Наш учитель русского языка – действительно 

универсален. Она не только богата знаниями в области русского языка, но и душевными качествами. Мы всегда можем с ней 

поделиться своими сокровенными мыслями.  Надежда Петровна в любой ситуации помогает найти правильное решение, 

поддерживает. Никогда не откажет в просьбе помочь. Мы удивляемся багажу ее знаний, ведь они не ограничены только тем предметом, 

который она преподает.  Я хочу выразить благодарность нашему учителю русского языка. Я очень рады, что именно она учила меня 

русскому языку.  Быть настоящим учителем – это талант. И этот самый настоящий талант  Кирпиченко Надежда Петровна!

Существует много людей, которые оказывают влияние на нашу жизнь и могут нам служить 

образцом для подражания. Это наши родители и родственники и, конечно же, наши учителя. Если 

бы мне пришлось выбирать любимого учителя, это была бы моя учитель английского языка и моя 

мама, Чижма Наталья Викторовна. В 2012 году закончила СКГУ имени М. Козыбаева, по 

специальности: «Иностранный язык: два иностранных языка». В КГУ «Троицкая  

общеобразовательная школа»,  работает уже 16 –й год. 

Сколько помню маму, на урок она всегда заходила  с приятной улыбкой. Она всегда была 

доброй, честной и справедливой с нами. Мы восхищались ее красивым и мощным языком и 

изысканным чувством юмора. Кроме того, ей легко удавалось общаться с родителями, с 

достоинством и мудростью. Она внимательно выслушивала наши мысли и чувства и уважала 

мнение каждого. Мы очень ей благодарны за это. Наш учитель и моя мама была гибким и 

творческим человеком, у нее была масса идей, как заставить нас думать и говорить! Уроки 

английского языка были у нас лишь трижды в неделю, и мы ждали их с нетерпением. Мы были 

готовы проводить часы с Натальей Викторовной, потому что она превратила свой предмет в 

удовольствие. Другими словами, она – лучший учитель, который у меня до сих пор был. Я высоко ценю ее за то, что она была и есть 

потрясающий человек!  Возможно, секрет ее успеха заключается в  страстной любви к работе. Я уверена, что   ее призвание!

Говорят, что учитель – это компас, активирующий магниты любознательности, знаний и  мудрости в учениках. Он должен не 

только обучать или объяснять. Его истинная задача – вдохновлять своих учеников на учебу и вывести их из темноты. И в самом деле, 

это так верно. Вот это и есть мой любимый учитель! Моя – МАМА! Также Наталья Викторовна имеет много наград и заслуг! Дальнейших 

Вам  творческих успехов и побед!!!

Дарья Чижма
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Қымбатты оқырмандар!
 Құрметті Kozybayev University оқытушылар, студенттер мен қызметкерлері, сіздерді 
ынтымақтастыққа шақырамыз. Бізге жоғары сапалы фотосуреттермен суреттелген 
қызықты және көрнекті адамдар, өзекті оқиғалар туралы әңгімелер, өзекті тақырыптарға 
материалдарыңызды жіберіңіздер.

Дорогие читатели!
 Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Kozybayev University, приглашаем вас 
к сотрудничеству. Присылайте нам свои истории об интересных и выдающихся людях, 
актуальных событиях, материалы на злободневные темы, проиллюстрированные 
качественными фотографиями.
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