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1972 жыл дың 1 на уры зы нан елі міз дің үз дік 
уни вер си тет те рі нің бі рі, өзі нің ака де ми ялық 
же тіс тік те рі мен жə не дəс түр ле рі мен та ны мал 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та ри-
хы бас та ла ды. Уни вер си тет кү нін ме ре ке леу 
біз дің бір лес кен ұжым ның дəс түр ле рі нің бі рі 
бо лып та бы ла ды. Бұл — біз дің, оқы ту шы лар-
дың, сту ден ттер дің, əр бу ын өкіл де рі нің al ma 
ma ter-ге де ген мақ та ныш, сүйіс пен ші лік се зі-
мін бі рік ті ре тін ме ре ке. Кə сі би же тіс тік те рі-
мен, өмір лік та быс та ры мен та ныл ған ҚарМУ 
тү лек те рі өз де рін қа нат тан дыр ған бі лім ор-
да сы на қа рыз дар. Осы жы лы уни вер си тет 
ұжы мы Қар МУ-дың 40 жыл дық ме рей тойын 
ме ре ке ле уге дайын дық үс тін де, ата улы күн ді 
2012 жы лы сал та нат ты түр де атап өте тін бо-
ла мыз.
Уни вер си тет тің ал да ғы ме рей тойы ның Қа-

зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің ме рей-
тойы мен бай ла ныс ты ры луы кө ңіл ге қуа ныш 
ұяла та ды. Біз Пре зи дент тің ме рей той жы лы-
ның əр бір айы игі іс тер мен, оқи ға лар мен, же-
тіс тік тер мен атап өті луі қа жет де ген иде ясын 
құл шы ныс пен қа был да дық. Қа зақ стан тəуел-
сіз ді гін ны ғай ту ға өзін дік үлес қо су ға біз дің 
əр қай сы сы мыз дың мүм кін ді гі міз бар. Бұл — 
жа ңа ғы лы ми əзір ле ме лер, ин но ва ци ялық 
жо ба лар, ғы лы ми, шы ғар ма шы лық, спор ттық 
же ңіс тер, аза мат тық бел сен ді лік, «Тəуел сіз-
дік тің құн ды лық та рын на си хат тау».
Уни вер си тет ұжы мы Қа зақ стан Тəуел сіз-

ді гі нің 20 жыл ды ғын атап өту бас та ма сын 

Қар МУ-дың 20 же тіс ті гі мен атап өту ді көз-
дей ді. Уни вер си тет ға лым да ры ның елі міз-
дің шы найы эко но ми ка сы на қос қан ғы лы ми 
əзір ле ме ле рі рес пуб ли ка ның ин дус три ал-
дық-ин но ва ци ялық да му ын да сұ ра ныс қа ие 
бо ла ты ны на кə міл се не мін. 2011-2020 жыл-
дар ға ар нал ған бі лім бе ру ді да мы ту мем ле-
кет тік бағ дар ла ма сы ның мін дет те рін жү зе ге 
асы ра оты рып, біз дің ұжым ғы лым, бі лім мен 
өн ді ріс ті бі рік ті ру, ғы лым ма гистрла ры мен 
PhD фи ло со фия док тор ла рын, көп тіл ді ма-
ман дар ды дайын дау үде ріс те рін жү зе ге асы-
ру да бел сен ді лік та ны ту да. Біз ха лы қа ра лық 
бай ла ныс тар ды ны ғай ту да мыз, қа зақ стан дық 
ғы лым ның əлем дік қо ғам дас тық та мойын да-
лу ына жəр дем де сіп, Қа зақ стан ның мə де ни 
мұ ра сын сақ тау ға қа ты са мыз, отан дық жо ға-
ры мек теп тің үз дік дəс түр ле рін да мы та мыз.
Уни вер си тет тің бар лық же тіс тік те рі нің 

не гі зі пат ри отизм, аза мат ты лық тың жо ғар ғы 
иде ал да рын ұс та ну, оқы ту шы лар мен қыз-
мет кер лер дің кə сіп қой лы ғы, сту ден ттер дің 
бі лім алу ға де ген құш тар лы ғы, ұр пақ тар са-
бақ тас ты ғы бо лып та бы ла ды.
Уни вер си тет кү ні бі лім ор да сы ның əрі қа-

рай да жан да нып, гүл де не ті ні не се нім біл ді-
ре мін. Құр мет ті əріп тес тер, қым бат ты ма гис-
тран ттар мен сту ден ттер, сіз дер ге зор ден са у-
лық, мол ба қыт, та быс, сəт ті лік ті лей мін.

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНІ� РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР Е.�. К	БЕЕВ

1 мар та 1972 го да на ча лась ис то рия Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, 
од но го из луч ших уни вер си те тов стра ны, из-
вес тно го сво ими ака де ми чес ки ми дос ти же-
ни ями и тра ди ци ями. Од ной из тра ди ций 
на ше го кор по ра тив но го со об ще ства яв ля ет ся 
праз дно ва ние Дня уни вер си те та. Этот праз-
дник объ еди ня ет нас, пре по да ва те лей, сту-
ден тов, лю дей раз ных по ко ле ний вы со ким 
чув ством гор дос ти и люб ви к на шей al ma ma-
ter. Мно гие по ко ле ния вы пус кни ков обя за ны 
Кар ГУ про фес си ональ ны ми дос ти же ни ями, 
жиз нен ным ус пе хом. Ны неш ний год про хо-
дит для кол лек ти ва уни вер си те та под зна ком 
под го тов ки к праз дно ва нию 40-лет не го юби-
лея Кар ГУ, ко то рый мы тор же ствен но от ме-
тим в 2012 го ду.
Сим во лич но, что гря ду щий юби лей уни-

вер си те та соп ря жен с юби ле ем Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан. Мы с эн ту зи аз мом 
вос при ня ли идею Пре зи ден та о том, что каж-
дый ме сяц юби лей но го го да дол жен быть от-
ме чен де ла ми, со бы ти ями, дос ти же ни ями. 
У каж до го из нас есть воз мож ность сде лать 
лич ный вклад в ук реп ле ние ка зах стан ской 
не за ви си мос ти. Это и но вые науч ные раз ра-
бот ки, и ин но ва ци он ные про ек ты, науч ные, 
твор чес кие, спор тив ные по бе ды, граж дан ская 
ак тив ность, «про па ган да цен нос тей Не за ви-
си мос ти».
Кол лек ти вом уни вер си те та еди но душ но 

под дер жа на ини ци ати ва оз на ме но вать Год 

20-ле тия Не за ви си мос ти Казахстана двад-
цатью ус пе ха ми Кар ГУ. Уве рен, что науч ные 
раз ра бот ки уче ных уни вер си те та ста нут ве со-
мым вкла дом в ре аль ную эко но ми ку стра ны 
и бу дут вос тре бо ва ны в про цес се ин дус три-
аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия рес пуб ли ки. 
Ре али зуя за да чи Го су дар ствен ной прог рам мы 
раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-2020 го ды, наш 
кол лек тив ак тив но вклю чил ся в про цес сы ин-
тег ра ции на уки, об ра зо ва ния и про из вод ства, 
под го тов ки ма гис тров на ук и док то ров фи-
ло со фии PhD, по ли языч ных спе ци алис тов. 
Мы ук реп ля ем меж ду на род ные свя зи, со дей-
ству ем приз на нию ка зах стан ской на уки в ми-
ро вом со об ще стве, уча ству ем в сох ра не нии 
куль тур но го нас ле дия Казахстана, раз ви ва-
ем луч шие тра ди ции оте че ствен ной выс шей 
шко лы.
Ос но вой всех дос ти же ний уни вер си те та 

яв ля ют ся пат ри отизм, сле до ва ние вы со ким 
иде алам граж дан ствен нос ти, про фес си она-
лизм пре по да ва те лей и сот руд ни ков, стрем-
ле ние сту ден тов к ов ла де нию зна ни ями, пре-
ем ствен ность по ко ле ний.
В День уни вер си те та хо чу вы ра зить уве-

рен ность в его даль ней шем проц ве та нии, по-
же лать вам, ува жа емые кол ле ги, до ро гие ма-
гис тран ты и сту ден ты, ус пе хов, креп ко го здо-
ровья, счастья, уда чи во всех на чи на ни ях.

РЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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2. �леу мет тік жа� ыр ту — 
жа �а �леу мет тік са ясат
Біз өзі міз дің ин дус три ялан ды ру жə не эко-

но ми ка ны тех но ло ги ялық тұр ғы дан да мы ту 
жө нін де гі жос пар ла ры мыз ды нақ па-нақ ай-
қын дап ал дық. Біз дің бағ дар ла ма ла ры мыз дың 
бас ты мақ са ты — ха лық тың əл-ауқа тын ны ғай-
ту. Сон дық тан да мен би ыл ғы Жол да уда əлеу-
мет тік жаң ғыр ту мə се ле ле рі не ерек ше на зар 
ауда рып тұр мын. Мен үш аса ма ңыз ды мем ле-
кет тік бағ дар ла ма лар ды — бі лім бе ру, ден са у-
лық сақ тау жə не тіл дер ді да мы ту бағ дар ла ма-
ла рын бе кіт тім. Үкі мет ке əкім дер мен бір ле се 
оты рып би ыл ғы 1 ма мыр ға дейін мы нан дай 
қа ғи дат ты түр де жа ңа бағ дар ла ма лар ды, яғ ни: 
жұ мыс пен қам ту дың жа ңа стра те ги ясын; тұр-
ғын үй-ком му нал дық ша ру ашы лық ты жаң-
ғыр ту; ха лық ты са па лы ауыз су мен қам та ма-
сыз ету бағ дар ла ма ла рын жа сап, қа был да уды 
тап сы ра мын. Бұл бағ дар ла ма лар ел дің мил ли-
он да ған қа ра пайым адам да ры ның күн бе-күн гі 
мə се ле ле рін ше шу ге ба ғыт тал ған. Олар қа зақ-
стан дық тар дың өмір са па сын жақ сар та ды. Жа-
ңа əлеу мет тік са ясат тың бас ты ас пек ті ле рі не 
нақ ты рақ тоқ та лып өт пек пін.

2.1. Бі лім бе ру
Біз бі лім бе ру ді жаң ғыр ту ды одан əрі жал-

ғас ты ру ға ти іс піз. Бү гін де мек теп тер ді компь-
ютер лен ді ру то лық тай аяқ тал ды. Ор та бі лім 
бе ру дің 12 жыл дық мо де лі ен гі зі лу де. «Өмір 
бойы бі лім алу» əр бір қа зақ стан дық тың же ке 
кре до сы на ай на луы ти іс. Біз кə сіп тік жə не тех-
ни ка лық бі лім бе ру дің маз мұ нын то лық жа-
ңар тпақ ни ет те міз.
Бү гін де да мы ған ел дер де 1 мил ли он тұр-

ғын ға 1-ден 6 жо ға ры оқу ор ны на дейін ке ле-
ді. Қа зақ стан да бар лы ғы 149 жо ға ры оқу ор ны 
бар. 200 ғы лы ми ке ңес тер кан ди дат тар мен 
док тор лар ды қа лып тан құй ған дай етіп жа-
сап шы ға рып жа тыр. 60 кан ди дат тың 1-і жə не 
37 док тор дың 1-і ға на ғы лым ға ба ра ды. Осы 
жыл дан бас тап ол ке ңес тер дің жұ мыс та ры 
тоқ та ты ла ды. Бұ дан бы лай ма гистрлар мен 
PhD док тор лар дайын да ла тын бо ла ды.
Біз уни вер си тет тік бі лім бе ру мен ғы лым ды 

да мы ту дың жа ңа дең гейін қам та ма сыз ету ге 
мін дет ті міз.
Бү гін де жа ңа «Назарбаев уни вер си те ті» 

ар қауын да на рық сұ ра ны сы на бағ дар лан ған 
жо ға ры оқу ор ны ның ин но ва ци ялық мо де лі 
қа лып тас ты ры лу да.
Ол бар лық қа зақ стан дық жоо-лар үшін үл-

гі бо луы ке рек.
Ме нің тап сыр мам бойын ша бү кіл ел де 

ашы лып жат қан 20 зи ят кер лік мек теп тер да-
рын ды ба ла лар ды үз дік жоо-лар үшін дайын-
да удың не гіз гі ар қауына ай на ла тын бо ла ды.
Үкі мет ке мы на лар ды тап сы ра мын:
жоо-лар дың ин но ва ци ялық қыз мет ке кө шу • 
те ті гін қа лып тас ты ру;
бі лім бе ру дің са па сын ар тты ру жə не қол же-• 
тім ді лі гін ке ңей ту үшін бі лім бе ру ге қол дау 
көр се ту дің жа ңа қар жы лық-эко но ми ка лық 
құ рал да рын ен гі зу;
тех ни ка лық жə не жо ға ры бі лім бе ру дің • 
дең гей ле рі үшін бү гін де Тұр ғын үй құ ры-
лыс жи нақ бан кі ипо те ка лық құ ры лыс та 
жү зе ге асы рып отыр ған ға ұқ сас жи нақ тау 
жүйе сін əзір леу.
Қа зақ стан дық тар да мем ле кет тен пайыз-

дық бо нус тар ала оты рып ба ла ла рын оқы ту ға 
қар жы жи на удың жа ңа мүм кін дік те рі пай да 
бо лу ға ти іс.
биз нес-қауым дас тық тар мен жұ мыс бе ру-• 
ші лер өкіл де рін қа тыс ты ра оты рып Кə сіп-
тік-тех ни ка лық кад рлар дайын дау жө нін де 
ұлт тық ке ңес құ ру.
Бі лім бе ру жүйе сін де гі бар лық жұ мыс мы нан-

дай нə ти же лер ге қол жет кі зу ге ба ғыт та луы ти іс.
Мек теп ке дейін гі бі лім бе ру мен жə-

не тəр би емен қам тыл ған ба ла лар дың үле сі 
2015 жыл ға қа рай 74 пайыз ды, 2020 жыл ға қа-
рай 100 пайыз ды құ рай тын бо ла ды.

Ме нің тап сыр мам бойын ша қа был дан ған 
«Ба ла пан» бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру нə-
ти же сін де тек 2010 жы лы ға на 35 ба ла бақ ша, 
1534 ми ни-ор та лық, 137 же ке мен шік ба ла бақ-
ша лар са лын ды.
Бұ рын же ке ше лен ді рі ліп кет кен мек теп 

жа сы на дейін гі ме ке ме лер ді қай та ру есе бі нен 
172 ба ла бақ ша ашыл ды.
Ба ла лар ды мек теп ке дейін гі ұйым дар мен 

қам ту 30-дан 55 пайыз ға дейін өс ті.
2020 жыл ға қа рай біз оқы ту дың 12 жыл дық 

мо де лі не то лық тай кө ше тін бо ла мыз. Ол үшін 
біз 2015 жыл ға қа рай рес пуб ли ка лық бюд жет 
қар жы сы есе бі нен ке мін де екі жүз мек теп са-
лып, осын ша мек теп ті жер гі лік ті бюд жет есе-
бі нен тұр ғы за мыз.

2015 жыл ға қа рай бі лім бе ру ұйым да ры-
ның 50 пайы зы элек трон ды оқы ту ды пай да ла-
нып, 2020 жыл ға қа рай оның са ны 90 пайыз ға 
дейін ар та ды.

2020 жыл ға қа рай ха лы қа ра лық стан дарт-
тар бойын ша тəуел сіз ұлт тық ак кре ди та ци-
яла удан өт кен жоо-лар үле сі 30 пайыз ды құ-
рай тын бо ла ды.
Ин но ва ци ялық қыз мет ті жү зе ге асы ра тын 

жə не ғы лы ми зер тте улер дің нə ти же ле рін өн-
ді ріс ке ен гі зе тін жоо-лар дың үле сі 5 пайыз ға 
дейін ар та ды.
Ке мін де 2 жо ға ры оқу ор ны үз дік əлем дік 

уни вер си тет тер рей тин гін де ата ла тын бо ла ды.
Са па лы бі лім бе ру Қа зақ стан ның ин дус-

три ялан ды ры лу ының жə не ин но ва ци ялық да-
му ының не гі зі не ай на луы ти іс.

2.3. Тіл дер ді да мы ту
Көп тіл ді жə не көп кон фес си ялы қо ғам да-

ғы бей біт ші лік пен ке лі сім — бұл сіз дер мен 
біз дің ең бе гі міз, құр мет ті қа зақ стан дық тар. 
Қа зақ стан дық тар дың өзі міз өмір сү ріп, елі міз-
ді жақ сы лық тар ға бас тап ба ра жат қан ту ған 
жер ге атауын бер ген мем ле кет тік қа зақ ті лін 
құр мет пен жə не лайық ты оқып-үй ре не бас-
та ған ды ғын атап өту дің өзі қуа ныш ты. Бү гін де 
мем ле кет тік тіл ді ер кін мең гер ген ере сек тұр-
ғын дар дың үле сі ба сым көп ші лік ті құ рай ды.
Бұл Тəуел сіз дік тің ора сан зор же тіс ті гі. Біз-

дің мін де ті міз — 2017 жыл ға қа рай мем ле кет тік 
тіл ді бі ле тін қа зақ стан дық тар са нын 80 пайыз-
ға дейін жет кі зу. Ал 2020 жыл ға қа рай олар ке-
мін де 95 пайыз ды құ рауы ти іс. Ен ді он жыл дан 
кейін мек теп бі ті ру ші лер дің 100 пайы зы мем-
ле кет тік тіл ді бі ліп шы ға тын бо ла ды. Ол үшін 
біз бə рін де жа сап жа тыр мыз.
Біз сол си яқ ты орыс ті лін жə не өз ге де қа-

зақ стан дық эт нос тар ті лін да мы та тын бо ла мыз. 

Мен қа зір гі за ман ғы қа зақ стан дық үшін үш 
тіл ді бі лу — əр кім нің дер бес та быс ты лы ғы ның 
мін дет ті шар ты екен ді гін əр дайым ай тып ке-
ле мін. Сон дық тан 2020 жыл ға қа рай ағыл шын 
ті лін бі ле тін тұр ғын дар са ны ке мін де 20 пайыз-
ды құ рауы ти іс деп есеп тей мін.

2.4. Ж� мыс пен �ам ту ды� жа �а 
стра те ги ясы

Екі жыл ішін де дағ да рыс қа қар сы «Жол 
кар та сы» шең бе рін де біз ха лық ты ең бек пен 
қам та ма сыз етіп, жұ мыс сыз дық ты азайт тық 
жə не қа ла ла ры мыз бен се ло ла ры мыз да ғы ин-
фра құ ры лым дар ды жақ сар ттық.
Бұл бағ дар ла ма лар қа зақ стан дық тар дың 

кең қол дауы мен ра зы лы ғы на ие бол ды. Бү-
гін де жа ңа эко но ми ка бі лік ті кад рлар дың жа-
ңа ге не ра ци ясын та лап ете тін бол ған дық тан 
ең бек ры но гы ның ти ім ді лі гін ар тты ру қа жет. 
Өзін өзі ең бек пен қам тып отыр ған тұр ғын-
дар — біз дің эко но ми ка мыз дың зор кад рлар 
ре зер ві. Жа ңа кə сі по рын дар ды біз олар да қа-
зақ стан дық тар дың жұ мыс іс теуі үшін са лып 
жа тыр мыз. Олар оған дайын да луы ке рек. Жа-
ңа ма ман дық тар ға үй ре ну ле рі қа жет.
Үкі мет ке об лыс тар дың, Астана жə не 

Алматы қа ла ла ры ның əкім де рі мен бір ле сіп, 
2011 жыл дың 1 ма мы ры на дейін ха лық ты ең-
бек пен қам ту жө ні нен қа ғи дат ты түр де жа ңа 
бағ дар ла ма əзір ле уді тап сы ра мын.
Үкі мет биз нес-қауым дас тық пен бір ле сіп 

ин дус три ялық ны сан дар да жұ мыс іс те гі сі ке-
ле тін дер үшін те гін кə сіп тік оқу ұсы нуы ке рек. 
Əр бір қа зақ стан дық тың ел ді ауқым ды ин дус-
три ялан ды ру ға қа ты су мүм кін ді гін қам та ма-
сыз ету қа жет.
Ке зін де мен дағ да рыс қа қар сы «Жол кар-

та сы» бағ дар ла ма сы əр бір қа зақ стан дық тың 
от ба сы на дейін же те тін бол сын де ген мін дет 
қой дым. Ол та быс ты жү зе ге асы рыл ды.
Осы тə жі ри бе ні пай да ла на оты рып, қа зір гі 

уақыт та жұ мыс ты ин дус три ялан ды ру шы ны-
мен де бү кіл ха лық тық си пат алып, əр бір қа-
зақ стан дық тың ісі бо ла тын дай етіп құ ру қа жет. 
Өз өмір ле рін ауыл мен бай ла ныс тыр ған дар 
үшін Үкі мет жер гі лік ті би лік ор ган да ры мен 
бір ле сіп, се ло лық кə сіп кер лік ті да мы ту жө-
ні нен ша ра лар ке ше нін əзір ле уге ти іс. Өт кен 
жы лы се ло лық аумақ тар ды да мы ту бағ дар-
ла ма сы аяқ тал ды. Ен ді бұл жұ мыс тар Ел дің 
2020 жыл ға дейін гі аумақ тық-ке ңіс тік тік да му-
ының бол жам дық схе ма сы шең бе рін де одан 
əрі жал ға са тын бо ла ды.
Да му əлеуеті жо ға ры ел ді ме кен дер де се ло-

лық ин фра құ ры лым дар да мы ты лып, су ара тын 

су лар ға, мик ро не си елеу бағ дар ла ма ла ры мен 
та би ғи гран ттар ға қол же тім ді лік ке ңей ті ліп, 
кə сіп кер лік дағ ды ла ры на үй ре ту ұйым дас ты-
ры ла ды. Қа зір дің өзін де мик ро не си елік ұйым-
дар қыз ме ті нің құ қық тық не гі зі бар.
Бү гін де ры нок та ғы олар дың са ны бір мың 

екі жүз дей жə не олар ха лық қа со ма сы 16 мил-
ли ард тең ге бо ла тын 110 мың не си елер бер ді. 
Де ген мен, олар не гі зі нен ай тар лық тай жо ға-
ры мөл шер ле ме мен тұ ты ну шы лық мақ сат-
тар ға жұм са лу да. Аху ал ды өз гер тіп, тұ ты ну ға 
емес, ең бек пен қам ту жа ғы на ба сым дық бе ру 
ке рек. Сон дық тан Үкі мет ке қар жы рет те уші-
лер мен бі рі гіп, шұ ғыл түр де ти іс ті заң жо ба сы 
мен ке шен ді ша ра лар жа са уды тап сы ра мын. 
Үс ті міз де гі жы лы қо сым ша 3 мил ли ард тең ге 
қа рас ты рыл сын. 2012-2015 жыл да ры бұл қар-
жы лан ды ру жыл сайын 10-15 мил ли ард тең ге-
ге кө бей тіл сін. Мем ле кет тік же лі бойын ша бе-
ріл ген мик ро не си елер дің бар лық 100 пайы зы 
тек өз ісін ұйым дас ты ру ға ға на жұм са луы ти іс. 
Жо ға ры да ай тыл ған мал ша ру ашы лы ғын да-
мы ту бағ дар ла ма ла рын жү зе ге асы ру он да ған 
мың ауыл тұр ғын да ры на жұ мыс тауып бе ре ді. 
Сон дық тан ат қа ру шы би лік тің бар лық дең гей-
ле рі мен «Нұр Отан» пар ти ясы нан үл кен тү-
сін ді ру жұ мыс та ры та лап еті ле ді.
Үкі мет ке ал да ғы жыл дан мо ти ва ци ялы ақ-

ша лай тө лем дер ге кө шу ді тап сы ра мын. Бас ты 
мə се ле — ма сыл дық ты ең се ру. Жұ мыс сыз-
ға жұ мыс сыз бол ға ны үшін емес, ма ман дық 
алу үшін грант бе рі ле тін бо ла ды. Ке дей ші лік 
проб ле ма ла рын мем ле кет тік жəр де ма қы есе-
бі нен жұм сар ту емес, ше шу ке рек. Мем ле кет 
тек объ ек тив ті тұр ғы дан ең бек ке қа бі лет сіз дер 
мен аз қам та ма сыз етіл ген дер ге ға на кө мек те-
се тін бо ла ды.

2.7. Та быс тар ды� ар туы — 
�мір ді� жа �а са па сы

Құр мет ті қа зақ стан дық тар!
Үс ті міз де гі жы лы біз зей не та қы лар мен сти-

пен ди ялар кө ле мін, бюд жет тік са ла қыз мет-
кер ле рі нің ең бе ка қы ла рын 30 пайыз ға өсі ре-
міз. Екі жыл қа та ры нан біз олар ды 25 пайыз ға 
ұл ғай тып кел дік.

«Нұр Отан» пар ти ясы ның Ха лық тық тұ ғыр-
на ма сын да жос пар лан ға нын дай, 2012 жыл ға 
қа рай зей не та қы лар дың, бюд жет тік ұйым дар 
ең бе ка қы ла ры ның жə не сти пен ди ялар дың ор-
та ша кө ле мі 2008 жыл мен са лыс тыр ған да 2 есе 
өсе ді. Біз бұ ған уəде бер дік, біз мұ ны орын да-
дық.
Ме нің тап сыр мам бойын ша үш жыл дық 

бюд жет те сіз дер ге ай тқан ин дус три ялық-ин-
но ва ци ялық, сон дай-ақ əлеу мет тік бағ дар ла-
ма лар ды қар жы лай қам та ма сыз ету қа рас ты-
рыл ған. Ен ді бар лы ғы Үкі мет пен жер гі лік ті 
би лік ор ган да ры ның бұл мін дет тер ді қа лай 
орын дай ты ны на, бұл жұ мыс тың қа лай ұйым-
дас ты ры ла ты ны на бай ла ныс ты бол мақ. Бұл — 
таяуда ғы он жыл дық та жа са луы ти іс жұ мыс-
тың ең аз де ген мөл ше рі. Біз бұл жос пар лар ды 
ар ты ғы мен орын дау ға ұм ты лу ға ти іс піз. Он-
жыл дық тың бас ты əлеу мет тік мақ са ты, мі не, 
осын да.

Қым бат ты қа зақ стан дық тар!
Ме нің Жар лы ғым мен 2011 жыл Тəуел сіз дік-

тің 20 жыл ды ғы деп жа ри ялан ды. Мем ле кет тік 
ко мис сия құ ры лып, ша ра ның Жал пыұ лт тық 
жос па ры бе кі тіл ді. Бұл — жал пы ха лық тық 
іс. Үкі мет ке оны жү зе ге асы ру да ин вес тор-
лар дың, биз нес-қауым дас тық та ры ның, қа зақ-
стан дық тар дың кү шін бі рік ті ру ді тап сы ра мын. 
«БЕЙ БІТ ШІ ЛІК ПЕН ЖА САМ ПАЗ ДЫҚ ТЫҢ 
20 ЖЫ ЛЫ» — біз дің ме рей тойы мыз дың ұра ны 
осы. Тəуел сіз дік жыл да рын да Қа зақ стан жо лы-
ның — БОС ТАН ДЫҚ, БІР ЛІК, ТҰ РАҚ ТЫ ЛЫҚ, 
ӨР КЕН ДЕУ се кіл ді ар қау лық құн ды лық та ры 
қа лып тас ты рыл ды.

МА ТЕ РИ АЛ WWW.AKORDA.KZ САЙ ТЫН ДА �Ы ПУБ ЛИ КА ЦИЯ 
НЕ ГІ ЗІН ДЕ ДАЙЫН ДАЛ ДЫ

�аза�стан Республикасыны9 Президенті Н. �. Назарбаевты9 
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�алаймыз!» атты �аза�стан хал�ына арна?ан Жолдауынан 3зінді



Жастар !лемі
Мир молодежи№ 2(158) 28.02.2011 Басты та�ырып

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-
ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
«Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз!» 
Жол дауын ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің ұжы мы ерек ше жі гер мен қар сы 
ал ды, се бе бі, ол Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды-
ғын қо ры тын ды лап, бо ла шақ та быс тар 
стра те ги ясын ай қын дап бе ріп отыр.

Мем ле кет бас шы сы Қа зақ стан ның əлем-
дік са ясат та ғы, ұлт тық эко но ми ка да ғы, 
аза мат тық қо ғам ды ны ғай ту да ғы же тіс тік-
те рін атап өт ті. Президент біз дің елі міз дің 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му ының нə ти-
же ле рі қар қын ды да мып ке ле жат қан көп-
те ген ел дер дің осын дай көр сет кіш те рі нен 
əл де қай да жо ға ры екен ді гін ерек ше атап 
айт ты. Мы са лы, бір жан ба сы на шақ қан-
да ғы жал пы та быс 1994 жыл мен са лыс тыр-
ған да 12 есе ге өс ті, бұл Қа зақ стан ның 184 
əлем ел де рі нің қа та рын да 53-ші орын ды 
иеле нуі не мүм кін дік бер ді.
Тұ рақ ты да му жə не аза мат тық ке лі сім 

ке пі лі бо ла оты рып, Президент се нім ді 
түр де жа ңа он жыл дық тың мін дет те рін ай-
қын дай ды. Ал да ғы он жыл дық тың не гіз гі 
ба сым дық та ры же дел де тіл ген ин дус три я-
лан ды ру, шы найы эко но ми ка мен аг роө-
нер кə сіп тік ке шен ді кү шей ту, əлеу мет тік 
жа ңа ру, ғы лым, бі лім мен өн ді ріс ті шо ғыр-
лан ды ру, ұлт тық ден са улық сақ тау жүйе-
сін же тіл ді ру бо лып та бы ла ды.
Мем ле кет қа был да ған ин дус три ял дық-

ин но ва ци ялық же дел де тіл ген да му, бі лім 

мен ден са улық сақ тау са ла сы, тіл дер ді 
да мы ту бағ дар ла ма ла ры қа зақ стан дық-
тар дың өмір сү руі мен əл-ауқа тын жа ңа 
са па лы дең гей ге жет кі зу ге ба ғыт тал ған. Қа-
был дан ған бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ру 
іш кі жал пы өнім, ха лық са ны, өмір сү ру 
ұзақ ты ғы си яқ ты са па лық көр сет кіш тер дің 
ар ту ына, жұ мыс сыз дық дең гейі нің тө мен-
деуіне алып ке ле ді. Пре зи ден ті міз дің бі-
різ ді са яса ты ның ар қа сын да елі міз əлем дік 
қар жы дағ да ры сы нан мү дір мей өтіп, кə сіп-
кер лік пен ай на лы су үшін қо лай лы жағ дай 
жа са ды, аза мат тар дың əлеу мет тік əл-ауқа-
ты ның ар ту ын қам та ма сыз ет ті. Мем ле кет 
бас шы сы ның ал ға қой ған мақ сат тар ға қол 
жет кі зу де гі се нім ді лі гін бө лі се оты рып, 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қар МУ 
ұжы мы Пре зи дент тің қа зақ стан дық қо ғам 
өмі рі нің бар лық са ла ла рын əрі қа рай өз-
гер ту жө нін де гі бас та ма ла рын то лы ғы мен 
қол дай ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-

ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту-
дент те рі мен оқы ту шы ла ры Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да ғы 2011-2020 жыл дар ға 
ар нал ған бі лім бе ру ді да мы ту дың Мем-
ле кет тік бағ дар ла ма сын да кө рі ніс тап қан 
Пре зи дент тің отан дық бі лім бе ру жүйе сін 
əрі қа рай жа ңар ту ту ра лы сөз де рін ерек ше 
ықы лас пен қа был да ды. Біз Пре зи дент тің 
са па лы бі лім — бұл елі міз дің ин но ва ци-
ялық да му ының не гі зі де ген пі кі рін то лық-
тай қол дай мыз жə не бə се ке ге қа бі лет ті 
ма ман дар ды дайын да уда ғы біз ге жүк тел-
ген жауап кер ші лік ті се зі не міз. Бі лім жə не 

ғы лым са ла сын да ғы ин но ва ци ялық са ясат-
ты қол дай оты рып, уни вер си тет өн ді ріс ке 
ғы лы ми əзір ле ме лер ді ен гі зу, жа ңа фор ма-
ци яда ғы кад рлар ды дайын дау, бі лім бе ру 
бағ дар ла ма ла рын ак кре дит теу, рей тин гі-
лер ге қа ты су бойын ша үл кен жұ мыс ат қа-
ра ды. Мем ле кет пен Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нің тұ рақ ты қол дауының ар қа сын-
да уни вер си тет те жа ңа бі лім бе ру тех но ло-
ги яла рын ен гі зу ге, ір ге лі жə не қол дан ба лы 
зер тте улер жүр гі зу ге, сту дент жас тар дың 
ин тел лек ту ал дық жə не шы ғар ма шы лық 
əлеует те рін да мы ту ға мүм кін дік бе ре тін за-
ма науи ре сур стық ба за қа лып тас ты рыл ған. 
Сту ден ттер мен оқы ту шы лар ға қам қор-
лық ету сти пен дия, ең бе ка қы мөл ше рі нің 
ар ту ынан, гран ттар дың бө лі нуі нен кө рі ніс 
та ба ды, бұл əлеу мет тік оп ти миз мнің ар-

ту ына жə не бо ла шақ қа се нім мен қа рау ға 
се беп. Ба ла лар дың оқуы на қа ра жат жи нау-
дың Президент ұсын ған қар жы лық ме ха-
низ мде рі жо ға ры бі лім ге қол же тім ді лік ті 
ай тар лық тай ар тты ра ды. Ин но ва ци ялық 
Назарбаев Уни вер си те ті мен ин тел лек ту-
ал дық Назарбаев мек теп те рі нің қыз мет 
етуі Қа зақ стан ның ин тел лек ту ал дық эли-
та сы ның қа лып та су ына ық пал ете ді.
Пре зи дент тің «Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге 

қа лай мыз» Жол дауы да му дың жа ңа ке зе-
ңін де бей біт ші лік пен жа сам паз дық са яса-
тын жал ғас ты ра тын Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі-
нің 20 жыл ды ғын ме ре ке лей тін ме рей той 
жы лын бас тай ды.

Е.�. К	БЕЕВ,
Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ РЕКТОРЫ, ПРОФЕССОР

Жу ыр да Пар ла мент тің бір лес кен оты ры сын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың ха лық қа арнаған дəстүрлі Жол-
дауы ба ян дал ған бо ла тын. Біз, жас тар, бұл ма ңыз ды құ жат ты Қа зақ стан хал қы-
ның əл-ауқа тын əрі қа рай ар тты ру ға, эко но ми ка ның өсуі не, қо ғам да ғы бей біт-
ші лік пен тұ рақ ты лық ты сақ тау ға, қа зақ стан дық тар дың ден са улы ғын ны ғай ту ға, 
бі лім са па сын қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған стра те гия деп ба ға лай мыз.
Еге мен елі міз дің ер те ңі не де ген се нім ді лік се зі мін бойы мыз ға ұяла та тын Ел ба-

сы мыз дың Қа зақ стан хал қы на ар нал ған дəс түр лі Жол дауын бар қа зақ стан дық тың 
асы ға кү те тін ді гі ай қын. Қа лып та су ының та ри хи та мы ры те рең де жат қан қай сар 
қа зақ хал қының бү гін гі таң да мəр те бе сі ас қақ, тұ ғы ры бе рік. Жи ыр ма жыл ішін-
де мем ле кет бас шы сы ның са ли қа лы да сын дар лы са яса ты ның ар қа сын да Қа зақ-
стан қу ат ты да та быс ты мем ле кет ке ай на лып, өзі нің бас та ма ла ры ар қы лы жо ға ры 
ха лы қа ра лық бе дел ге ие бол ды. Өт кен жы лы Еуро па да ғы қауіп сіз дік жə не ын-
ты мақ тас тық жө нін де гі ұйым ға, ал би ыл Ис лам Кон фе рен ци ясы на тө ра ға лық 
етуі міз — со ның ай қын дə ле лі. Бұл бойын пат ри от тық се зім кер не ген əр бір жас 
қа зақ стан дық үшін зор мəр те бе, үл кен қуа ныш. Қа зақ стан ның бо ла ша ғы ба ян ды, 
ке ле ше гі кел бет ті бо луы біз ге, жас тар ға ті ке лей бай ла ныс ты. Кейін гі тол қын ның 
үй ле сім ді тұр мыс құ рып, жан-жақ ты да муы үшін жағ дай лар дың жа са лы нып 
жат қан ды ғы қу ан тып, қа нат бі ті ре ді. Əлем нің озық жо ға ры оқу орын да рын да бə-
се ке ге қа бі лет ті бі лім алу мүм кін ді гі, Елор да мыз да жа һан дық та лап тар ға то лық 
жауап бе ре тін «Назарбаев уни вер си те ті нің» ашы луы көп кө ңі лі не ме деу. Біз ел ба-
сы мен бір ге ел қуа тын есе леп, «бо ла шақ тың бе рік ір ге сін бір ге қа лау ға» да яр мыз. 
Бұл жал ғыз ме нің ойым емес, қа зы на лы Қа ра ған ды об лы сы ның жі гер лі жас та ры 
да ел ең се сін есе ле уге да яр.
Жас тар дың бə се ке ге қа бі лет ті бі лім алуы — «Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай-

мыз» ат ты би ыл ғы Жол да удың ба сым ба ғыт та ры ның бі рі. «Өмір бойы бі лім алу» 
кре до сын ұсы на оты ра, Ұлт көш бас шы сы «Са па лы бі лім бе ру Қа зақ стан ның ин-
дус три ялан ды ры лу ының жə не ин но ва ци ялық да му ының не гі зі не ай на луы ти іс» 
де ген үл кен мін дет қойып отыр. Ал да ғы онжыл дық та ат қа ры луы ти іс қы ру ар 
жұ мыс ты орын дау бү гін гі жас тар ға жүк те ліп оты рыл ған жауап ты мис сия. Өз 
ке зе гін де біз, жа лын ды жас тар, Ел ба сы ның жə не аға бу ынның үкі лі үмі тін ақ тау 
жо лын да ты ным сыз ең бек ету ге да яр мыз. Біз Ел ба сы ның жас тар ға жа сап отыр ған 
қам қор лы ғы на дəн ри за мыз.

«Ұлт тың бə се ке лес тік қа бі ле ті ең ал ды мен бі лім ді лік дең гейі мен анық тал ады» 
деп Ел ба сы мыз ай тқан дай, жас тар дың са па лы бі лім алуы ма ңыз ды бо лып та бы-
ла ды. Се бе бі елі міз дің ер те ңі біз дің, бү гін гі жас тар дың қо лын да. Ел ба сы мыз қой-
ған тап сыр ма лар мен мін дет тер ді бар ша мыз бі рі гіп орын дауымыз қа жет. Осы-
лай ша əр қай сы мыз Тəуел сіз елі міз дің өр кен деуі мен гүл де нуі не өз үле сі міз ді қо са 
ала мыз.
Ел ба сы ның бас та ма сы мен би ыл ғы жыл Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы деп жа ри-

ялан ды. «БЕЙ БІТ ШІ ЛІК ПЕН ЖА САМ ПАЗ ДЫҚ ТЫҢ 20 ЖЫ ЛЫ» ат ты ұран ды 
Қа ра ған ды сту ден тте рі нің Аль ян сы да қол дай ды. Мың да ған жыл дар бойы ата-
ба ба ар ма ны бо лып кел ген ай ту лы ме ре ке құт ты бол сын, ағайын! Елі міз ты ныш, 
жұр ты мыз аман, бауыры мыз бү тін, ас па ны мыз ашық бол ғай!

АЙБАТ МАШЕНОВ, 
�АРА�АНДЫ СТУДЕНТТЕРІ АЛЬЯНСЫНЫ� К	ШБАСШЫСЫ

Ел ба сы ның жыл сайын ғы дəс түр лі Жол-
дауын асы ға күт кен көп тің бі рі мен едім. 
Өй тке ні, елі міз дің бо ла шақ ба ғыт-бағ да рын 
ала қан ға сал ған дай ай қын дап, ашып бе ре-
тін Жол да удан бар ша мыз дың бойы мыз ға 
та усыл мас қу ат, ойы мыз ға сар қыл мас шу ақ 
ала тын ды ғы мыз ақи қат.

Дəс түр лі Жол дау үс ті міз де гі жыл Тəуел сіз-
дік тің 20 жыл ды ғы мен да ра ла на тын ды ғын ес ке 
са лу мен бас тал ды. Əри не, сан да ған ға сыр лар 
бойын да ата-ба ба ла ры мыз дың ар ма нын да ға на 
кө рі ніс тап қан мұн дай ба ға жет пес же тіс тік ұлы 
та рих тың ал дын да да, бү гін гі ер кін дік тің шуа ғы-
на шо мыл ған ха лық тың ал дын да да ең жо ға ры 
орын да тұ ра тын ды ғы ақи қат. Тəуел сіз ді гі міз дің 
ны ғайып, та бы сы мыз дың тас қын дап, елі міз дің 
ең се сі нің күн са нап би ік тей тү суі Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың ке ре мет кө ре ген ді гі нің 
ар қа сы деп бі ле мін. Еуро па да ғы Қауіп сіз дік жə-
не Ын ты мақ тас тық ұйы мы на бас шы бо лып, қан-
ша ма жыл дар дан кейін ба рып 56 ел дің бас шы ла-
ры ның бас қо суы Ел ба сы ның жо ғар ғы дең гей де гі 
қай рат кер лі гін əлем ге паш ет ті, Қа зақ стан та ғы 
да бір тың қы ры нан адам зат жұр тшы лы ғы на та-
ныл ды.
Жол да уда са на улы жыл дар дың ішін де ха лық-

тың тұр мыс-тір ші лі гі мен əл-ауқа ты ның күрт 
кө те ріл ген ді гі де нақ ты дə лəл дер мен ай тыл ды. 
Атап ай тқан да, соң ғы үш жыл да жа ла қы ның 
ор та ша есеп пен 53 мың нан 80 мың ға дейін кө-
те рі луі өте жо ға ры қар қын ды лық ты та ны та ды. 
Ал, əлем де гі 110 озық ел дің ара сын да Қа зақ-
стан нның 50-ін ші орын ға шы ғуы, бі лім са ла сы 
бойын ша 129 ел дің ішін де көш бас та ушы лар қа-
та ры нан орын алуы мақ тар лық та, мақ та нар лық 
та же тіс тік.
Ел ба сы ның са ли қа лы да сын дар лы Жол дауы 

біз дің 2020 жыл ға дейін гі бо ла шық да му жо лы-
мыз ды да жан-жақ ты ай қын дап бер ді. Атап ай-
т қан да, бі лім бе ру са ла сын жа ңа ша лан ды ру, бү-
гін гі за ман та ла бы на сай озық дең гей ге кө те ру, 
ма гистрлік, док тор лық (Ph) бі лім бе ру ді жап пай 
да мы ту қа жет ті лі гі көр се тіл ді. Əри не, көп са ты-
лы бі лім бе ру дің ғы лым мен бі лім ді өр кен де ту-
де ай рық ша са па лы əрі нə ти же лі же тіс тік тер ге 
жет кі зе рі сөз сіз. Өйт ке ні, мақ сат ай қын, ба ғыт 

бел гі лі, із ден, та лап тан. Ха лық тың «Та лап ты ғы 
нұр жауар» де ген қа нат ты сө зі де осы ған орай 
ай тыл са ке рек. Со ны мен қа тар, 12 жыл дық оқу 
жүйе сі не кө шу мə се ле сі де, жо ға ры оқу орын-
да ры ның ха лы қа ра лық ак кре ди та ци ядан өту-
ін 30 пайыз ға жет кі зу мə се ле сі де нақ ты жол ға 
қойыл ды. Бі лім ді ел дің бір лі гі ор нық ты, тір лі гі 
то лым ды бо ла ры сөз сіз. Ал, бі лім ді бо лу үшін 
көп оқып, жан-жақ ты із де ну қа жет. Өй тке ні, 
«Бі лім — ине мен құ дық қаз ған дай». Сон дық тан, 
12 жыл дық оқу жүйе сі нің бе ре рі нің мол бо ла-
тын ды ғы на біз се нім ді міз.
Қа зақ хал қын да тоз бай тын та ма ша на қыл 

бар. Ол «Əуел гі бай лық — ден са улық» де ген қа-
нат ты сөз. Ел ба сы өзі нің Жол дауын да ме ди ци-
на са ла сы на да ай рық ша тоқ та лып, бо ла ша ғын 
ай қын дап бер ді. Же дел жəр дем ді же тіл ді ру дің 
жол да рын көр се те ке ліп, жыл жы ма лы ме ди ци-
на лық кө мек ті жол ға қой ды, адам ның ор та ша 
өмі рін 72 жас қа дейін ұзар ту ке рек ті гін айт ты, 
2015 жыл ға дейін 350 ме ди ци на лық ме ке ме са-
лы на тын ды ғын, олар дың ел ден са улы ғын ар тты-
ру ға ай рық ша үлес қо са тын ды ғын жет кіз ді.
Сон дай-ақ, Жол да уда мем ле кет тік тіл ді да-

мы ту дың да не гіз гі ба ғыт та рын ай қын дап бер ді, 
2017 жыл ға дейін мем ле кет тік тіл де сөй лей тін-
дер 80 пайыз ға, 2020 жыл ға дейін осы көр сет кіш ті 
90 пайыз ға жет кі зу ке рек ті гін айт ты. Со ны мен қа-
тар, орыс, ағыл шын тіл де рін қа тар да мы ту қа жет-
ті лі гі көр се ті ліп, ағыл шын ті лін де сөй ле уші лер ді 
2020 жыл ға дейін 20 пайыз ға кө те ру бел гі лен ді. 
Əри не, қай жа ғы нан бол ма сын, əлем нің көшбас-
шы ел де рі нің қа та рын да бо лу үшін осы тап сыр-
ма лар дың өте қа жет екен ді гі ай дан анық.

2011 жыл дың Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы на 
орай ме ре ке лі жыл деп жа ри яла нуы да жү рек ке 
үл кен əсер бе ріп, кө ңіл ге зор қуа ныш ұялат ты.
Ал, Жол дауының со ңын Ел ба сы: «Ме ре ке лі 

күн дер ге жет кіз ген бе ре ке лі тір лі гі міз ба ян ды 
бол сын!» де ген ба та лы сө зі мен, ата лы ті ле гі мен 
аяқ та ды. «Əмин!» дейік, ағайын! «Жұ мы лы кө-
тер ген жүк же ңіл» деп ха лық ай тқан дай, осы 
Жол да уды бас шы лық қа алып, бо ла шақ қа нық 
се нім мен сам ғай бе рейік!

М9ХАММАД�АЛИ ;БДУОВ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� ДЕКАНЫ

Болаша� онжылды��а 
жа9а жетістіктермен

Елбасы Жолдауы — кемел келешекті9 келбетіМа�сат ай�ын, тілек бір
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2. Со ци аль ная мо дер ни за ция — 
новая со ци аль ная по ли ти ка

Мы чет ко оп ре де ли ли на ши пла ны 
по ин дус три али за ции и тех но ло ги чес ко му 
раз ви тию эко но ми ки. Глав ная цель на ших 
прог рамм — ук ре пить бла го сос то яние 
на ро да. По это му осо бое вни ма ние в ны-
неш нем Пос ла нии я уде ляю воп ро сам со-
ци аль ной мо дер ни за ции. Я ут вер дил три 
важ ней шие го су дар ствен ные прог рам-
мы: раз ви тия об ра зо ва ния, здра во ох ра-
не ния и язы ков. Ос та нов люсь под роб нее 
на глав ных ас пек тах но вой со ци аль ной 
по ли ти ки.

2.1. Об ра зо ва ние
Мы дол жны про дол жить мо дер ни за-

цию об ра зо ва ния. Се год ня пол ностью за-
вер ше на компь юте ри за ция школ. Они ос-
на ща ют ся муль ти ме дий ны ми ка би не та ми, 
ин те рак тив ным обо ру до ва ни ем. Внед ря ет-
ся мо дель 12-лет не го сред не го об ра зо ва ния. 
Лич ным кре до каж до го ка зах стан ца дол-
жно стать «об ра зо ва ние в те че ние жиз-
ни». Мы на ме ре ны пол ностью об но вить 
со дер жа ние про фес си ональ но го и тех-
ни чес ко го об ра зо ва ния.
Се год ня в раз ви тых стра нах на 1 мил ли-

он на се ле ния при хо дит ся от 1 до 6 ву зов. 
В Ка зах ста не все го 149 ву зов. 200 науч ных 
со ве тов штам пу ют кан ди да тов и док то ров 
на ук. В на уку идет 1 из 60 кан ди да тов на ук 
и 1 из 37 док то ров на ук. С это го го да прек-
ра ща ет ся ра бо та этих со ве тов. Те перь бу-
дет вес тись под го тов ка ма гис тров и док-
то ров PhD.
Мы обя за ны обес пе чить но вый уро-

вень раз ви тия уни вер си тет ско го об ра-
зо ва ния и на уки. Се год ня на ба зе но во го 
«Назарбаев-уни вер си те та» фор ми ру ет ся 
ин но ва ци он ная мо дель выс ше го учеб-
но го за ве де ния, ори ен ти ру юща яся на зап-
ро сы рын ка. Она приз ва на стать об раз цом 
для всех ка зах стан ских ву зов.

20 ин тел лек ту аль ных школ, от кры ва-
ющих ся по мо ему по ру че нию по всей стра-
не, ста нут ос нов ной ба зой под го тов ки ода-
рен ных де тей для луч ших ву зов.
По ру чаю Пра ви тель ству:
вы ра бо тать ме ха низм пе ре хо да ву зов • 
к ин но ва ци он ной дея тель нос ти;
внед рить но вые фи нан со во-эко но ми чес-• 
кие инстру мен ты под дер жки об ра зо ва-
ния для по вы ше ния ка че ства и рас ши-
ре ния дос туп нос ти об ра зо ва ния;
для уров ней тех ни чес ко го и выс ше го об-• 
ра зо ва ния раз ра бо тать на ко пи тель ную 
сис те му по ана ло гии с той, ко то рую сей-
час ре али зу ет Жилстрой сбер банк в ипо-
теч ном стро итель стве.
У ка зах стан цев дол жны по явить ся но вые 

воз мож нос ти на кап ли вать сред ства на обу-
че ние де тей с по лу че ни ем про цен тных 
бо ну сов от го су дар ства.
Соз дать • На ци ональ ный со вет по под-
го тов ке про фес си ональ но-тех ни чес-
ких кад ров с учас ти ем пред ста ви те лей 
биз нес-ас со ци аций и ра бо то да те лей.
Вся ра бо та в сис те ме об ра зо ва ния дол-

жна быть нап рав ле на на дос ти же ние сле-
ду ющих ре зуль та тов.
До ля де тей, ох ва чен ных дош коль ным 

вос пи та ни ем и обу че ни ем, к 2015 го ду сос-
та вит 74 про цен та, к 2020 го ду — 100 про-
цен тов. В ре зуль та те ре али за ции прог рам-
мы «Ба ла пан», при ня той по мо ему по ру че-
нию, толь ко в 2010 го ду пос тро ено 35 дет-
ских са дов, соз да но 1534 ми ни-цен тра, 
137 час тных дет ских са дов. За счет воз вра та 
ра нее при ва ти зи ро ван ных дош коль ных уч-
реж де ний от кры то 172 дет ских са да. Ох ват 
де тей дош коль ны ми ор га ни за ци ями вы рос 
с 30 до 55 про цен тов.

К 2020 го ду мы осу ще ствим пол ный 
пе ре ход на 12-лет нюю мо дель обу че-
ния. Для это го к 2015 го ду мы пос тро им 
не ме нее двух сот школ за счет средств рес-
пуб ли кан ско го бюд же та и столь ко же — 
за счет мест ных бюд же тов. К 2015 го ду 
50 про цен тов ор га ни за ций об ра зо ва ния 
бу дут ис поль зо вать элек трон ное обу че-
ние, а к 2020 го ду их чис лен ность воз рас тет 
до 90 про цен тов.
К 2020 го ду до ля ву зов, про шед ших не-

за ви си мую на ци ональ ную ак кре ди та цию 
по меж ду на род ным стан дар там, сос та вит 
30 про цен тов. До 5 про цен тов уве ли чит-
ся до ля ву зов, осу ществля ющих ин но ва-
ци он ную дея тель ность и внед ря ющих ре-
зуль та ты науч ных ис сле до ва ний в про из-
вод ство. Не ме нее двух выс ших учеб ных 
за ве де ний бу дут от ме че ны в рей тин ге 
луч ших ми ро вых уни вер си те тов. Ка че-
ствен ное об ра зо ва ние дол жно стать ос но-
вой ин дус три али за ции и ин но ва ци он но го 
раз ви тия Казахстана.

2.3. Раз ви тие язы ков
Мир и сог ла сие в мно го языч ном и мно-

го кон фес си ональ ном об ще стве — это на-
ша с ва ми зас лу га, ува жа емые ка зах стан-
цы. От рад но от ме тить, что ка зах стан цы 
с ува же ни ем и дос то ин ством ста ли изу чать 
го су дар ствен ный ка зах ский язык, дав ший 
наз ва ние род ной зем ле, на ко то рой мы жи-
вем и ве дем к бла го по лу чию на шу стра ну. 
Сей час до ля взрос ло го на се ле ния, сво бод но 
вла де юще го го су дар ствен ным язы ком, сос-
тав ля ет по дав ля ющее боль шин ство. И это 
ог ром ное дос ти же ние Не за ви си мос ти.
На ша за да ча сос то ит в том, что бы 

к 2017 го ду чис ло ка зах стан цев, ов ла дев-
ших го су дар ствен ным язы ком, дос тиг ло 
не ме нее 80 про цен тов. А к 2020 го ду — 
не ме нее 95 про цен тов. Че рез де сять лет 
100 про цен тов вы пус кни ков школ бу дут 
вла деть го су дар ствен ным язы ком. И мы всё 
для это го де ла ем.
Мы так же бу дем раз ви вать рус ский 

язык и язы ки дру гих ка зах стан ских эт но сов. 
Я всег да го во рил, что для сов ре мен но го ка-
зах стан ца вла де ние тре мя язы ка ми — это 
обя за тель ное ус ло вие соб ствен но го бла го-
по лу чия. По это му счи таю, что к 2020 го-
ду до ля на се ле ния, вла де юще го ан глий-

ским язы ком, дол жна сос тав лять не ме нее 
20 про цен тов.

2.4. Но вая стра те гия за ня тос ти
За два го да в рам ках ан тик ри зис ной 

«До рож ной кар ты» мы обес пе чи ли за ня-
тость на се ле ния, сок ра ти ли без ра бо ти цу 
и улуч ши ли ин фрас трук ту ру в на ших го-
ро дах и се лах.
Эти прог рам мы по лу чи ли ши ро кую 

под дер жку и бла го дар ность ка зах стан-
цев. Се год ня не об хо ди мо по вы сить эф-
фек тив ность рын ка тру да, пос коль ку но-
вая эко но ми ка тре бу ет но вой ге не ра ции 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров. Са мо за ня тое 
на се ле ние — это ог ром ный кад ро вый ре-
зерв на шей эко но ми ки. Но вые пред прия-
тия мы стро им для то го, что бы там ра бо та-
ли ка зах стан цы. Они дол жны го то вить ся 
к это му. Учить ся но вым про фес си ям.
Пра ви тель ство сов мес тно с биз нес-со об-

ще ством дол жно пре дос та вить бес плат ное 
про фес си ональ ное обу че ние тем, кто хо-
чет ра бо тать на ин дус три аль ных объ ек тах. 
На до обес пе чить воз мож ность учас тия 
каж до го ка зах стан ца в мас штаб ной ин дус-
три али за ции стра ны.
В свое вре мя я ста вил за да чу, что бы ан-

тик ри зис ная «До рож ная кар та» дош ла 
до каж дой ка зах стан ской семьи. И это 
бы ло ус пеш но сде ла но. Ис поль зуя этот 
опыт, сей час не об хо ди мо пос тро ить ра бо ту 
так, что бы ин дус три али за ция ста ла по-
нас то яще му все на род ной, де лом каж до-
го ка зах стан ца!
Для тех граж дан, ко то рые свя зы ва ют 

жизнь с се лом, Пра ви тель ство сов мес-
тно с мес тны ми ор га на ми влас ти дол жно 
про ра бо тать ком плекс мер по раз ви тию 
сельско го пред при ни ма тель ства. В прош-
лом го ду за вер ше на прог рам ма раз ви тия 
сельских тер ри то рий. Сей час эта ра бо та 
бу дет про дол же на в рам ках Прог ноз ной 
схе мы тер ри то ри аль но-прос тран ствен но го 
раз ви тия стра ны до 2020 го да.
В на се лен ных пун ктах с вы со ким по тен-

ци алом раз ви тия бу дем раз ви вать сельскую 
ин фрас трук ту ру, рас ши рять дос туп к по-
лив ной во де, прог рам мам мик рок ре ди-
то ва ния и на тур ным гран там, ор га ни зо-
вы вать обу че ние на вы кам пред при ни ма-
тель ства. Се год ня уже су ще ству ет пра во вая 

ос но ва дея тель нос ти мик рок ре дит ных 
ор га ни за ций.
Се год ня их на рын ке поч ти 

1200 и они уже вы да ли на се ле нию свы-
ше 110 ты сяч кре ди тов на сум му бо лее 
16 мил ли ар дов тен ге. Од на ко в ос нов ном 
они идут на пот ре би тельские це ли с дос-
та точ но вы со кой став кой. Нуж но ме нять 
си ту ацию и ак цен ты в сто ро ну за ня тос-
ти, а не пот реб ле ния. По это му по ру чаю 
Пра ви тель ству сов мес тно с фи нан со вы ми 
ре гу ля то ра ми сроч но раз ра бо тать со от вет-
ству ющий за ко ноп ро ект и ком плекс мер. 
В те ку щем го ду до пол ни тель но пре дус мот-
реть три мил ли ар да тен ге. В 2012 – 2015 го-
дах уве ли чить это фи нан си ро ва ние 
до 10 – 15 мил ли ар дов тен ге еже год но. Все 
сто про цен тов вы дан ных мик рок ре ди тов 
по го су дар ствен ной ли нии дол жны ид ти 
толь ко на ор га ни за цию соб ствен но го де ла. 
Ре али за ция прог рам мы раз ви тия жи вот-
но вод ства, о ко то рой бы ло ска за но вы ше, 
даст ра бо ту де сят кам ты сяч се лян. По-
это му тре бу ет ся боль шая разъ яс ни тель-
ная ра бо та всех уров ней ис пол ни тель ной 
влас ти и пар тии «Hyp Отан».
По ру чаю Пра ви тель ству пе рей ти 

со сле ду юще го го да к мо ти ва ци он ным 
де неж ным вып ла там. Глав ный воп рос — 
пре одо леть иж ди вен че ство. Без ра бот-
ный бу дет по лу чать грант на при об ре те-
ние про фес сии, а не за то, что он без ра-
бот ный. Проб ле мы бед нос ти на до ре шать, 
а не смяг чать за счет го су дар ствен ных по-
со бий. Го су дар ство бу дет по мо гать толь-
ко объ ек тив но нет ру дос по соб ным и ма-
ло обес пе чен ным.

2.7. По вы ше ние до хо дов — 
но вое ка че ство жиз ни

Ува жа емые ка зах стан цы!
В те ку щем го ду мы по вы ша ем раз ме ры 

пен сий, сти пен дий, за ра бот ной пла ты ра-
бот ни ков бюд жет ной сфе ры на 30 про цен-
тов. Два го да под ряд мы их уве ли чи ва ли 
на 25 про цен тов.
Как и пла ни ро ва лось в На род ной плат-

фор ме пар тии «Hyp Отан», к 2012 го ду 
сред ние раз ме ры пен сий, зар плат в бюд-
жет ных ор га ни за ци ях и сти пен дий воз-
рас тут в 2 ра за по срав не нию с 2008 го дом. 
Мы это обе ща ли, и мы это сде ла ли.
По мо ему по ру че нию в трех лет нем 

бюд же те пре дус мот ре но фи нан со вое 
обес пе че ние как ин дус три аль но-ин но-
ва ци он ных, так и со ци аль ных прог рамм, 
о ко то рых я вам до ло жил. Те перь все за-
ви сит от то го, как Пра ви тель ство и мес-
тные ор га ны влас ти ис пол нят эти за да чи, 
как бу дет ор га ни зо ва на эта ра бо та. Это 
ми ни мум то го, что нуж но сде лать в бли-
жай шее де ся ти ле тие. Мы дол жны стре-
мить ся к то му, что бы пе ре вы пол нить эти 
пла ны. В этом сос то ит глав ная со ци аль-
ная цель де ся ти ле тия.

До ро гие ка зах стан цы!
Мо им Ука зом 2011 год объ яв лен Го дом 

20-ле тия Не за ви си мос ти. Соз да на Го су-
дар ствен ная ко мис сия, ут вер жден Об-
ще на ци ональ ный план ме роп ри ятий. 
Это об ще на род ное де ло. По ру чаю Пра-
ви тель ству объ еди нить уси лия ин вес то-
ров, биз нес-со об ще ства, ка зах стан цев 
для его ре али за ции. «20 ЛЕТ МИ РА И СО-
ЗИ ДА НИЯ» — та ков де виз на ше го юби лея. 
За го ды Не за ви си мос ти сфор ми ро ва ны 
ба зо вые цен нос ти ка зах стан ско го пу ти — 
СВО БО ДА, ЕДИН СТВО, СТА БИЛЬ НОСТЬ, 
ПРОЦ ВЕ ТА НИЕ.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ 
WWW.AKORDA.KZ
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«Построим будущее вместе!» от 28 января 2011 года
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Пос ла ние Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева «Пос тро им бу ду щее вмес те!» 
бы ло вос при ня то кол лек ти вом Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
с осо бым во оду шев ле ни ем, пос коль ку 
оно под во дит ито ги 20-ле тия Не за ви си-
мос ти и оп ре де ля ет стра те гию бу ду щих 
ус пе хов.

Гла вой го су дар ства от ме че ны дос ти же-
ния Казахстана в ми ро вой по ли ти ке, на-
ци ональ ной эко но ми ке, ук реп ле нии граж-
дан ско го об ще ства. Пре зи ден том от ме че но, 
что ре зуль та ты со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия на шей стра ны пре вос хо дят ана-
ло гич ные по ка за те ли мно гих ин тен сив но 
мо дер ни зи ру ющих ся стран. Так, ва ло вой 
до ход на ду шу на се ле ния с 1994 го да вы рос 
в 12 раз, что поз во ли ло Ка зах ста ну за нять 
53-е мес то в чис ле 184 стран ми ра.
Яв ля ясь га ран том ус той чи во го раз ви тия 

и граж дан ско го сог ла сия, Президент уве-
рен но ста вит за да чи но во го де ся ти ле тия, 
ос нов ны ми при ори те та ми ко то ро го выс-
ту па ют фор си ро ван ная ин дус три али за ция, 
ук реп ле ние ре аль ной эко но ми ки и аг роп-
ро мыш лен но го ком плек са, со ци аль ная 
мо дер ни за ция, ин тег ра ция на уки, об ра зо-
ва ния и про из вод ства, со вер шен ство ва ние 
на ци ональ ной сис те мы здра во ох ра не ния.
При ня тые го су дар ством прог рам мы 

фор си ро ван но го ин дус три аль но-ин но ва-
ци он но го раз ви тия, раз ви тия об ра зо ва-
ния, здра во ох ра не ния, язы ков нап рав ле ны 
на дос ти же ние ка че ствен но но во го уров ня 

жиз ни и бла го сос то яния ка зах стан цев. Ре-
али за ция при ня тых прог рамм при ве дет к 
рос ту та ких ка че ствен ных по ка за те лей, как 
внут рен ний ва ло вой про дукт, чис лен ность 
на се ле ния, про дол жи тель ность жиз ни, а 
так же к сни же нию уров ня без ра бо ти цы. 
Бла го да ря пос ле до ва тель ной по ли ти ке на-
ше го Пре зи ден та стра на уве рен но выш ла 
из ми ро во го фи нан со во го кри зи са, сох ра-
ни ла прив ле ка тель ный ин вес ти ци он ный 
кли мат, соз да ла бла гоп ри ят ные ус ло вия 
для ве де ния биз не са, обес пе чи ла рост со-
ци аль но го бла го по лу чия граж дан. Раз де-
ляя уве рен ность Гла вы го су дар ства в дос ти-
жи мос ти пос тав лен ных це лей, кол лек тив 
Кар ГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
под дер жи ва ет ини ци ати вы Пре зи ден та по 
даль ней ше му пре об ра зо ва нию всех сфер 
жиз ни ка зах стан ско го об ще ства.
С осо бым вни ма ни ем сту ден ты и пре по-

да ва те ли Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва вос при ня ли сло ва Пре зи ден та о 
даль ней шей мо дер ни за ции оте че ствен ной 
сис те мы об ра зо ва ния, ко то рая наш ла от ра-
же ние в Го су дар ствен ной прог рам ме раз-
ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан 
на 2011-2020 го ды. Мы в пол ной ме ре под-
дер жи ва ем мысль Пре зи ден та о том, что 
ка че ствен ное об ра зо ва ние — это ос но ва 
ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны, и осоз-
на ем воз ло жен ную на нас от вет ствен ность 
за под го тов ку кон ку рен тос по соб ных спе-
ци алис тов. Под дер жи вая ин но ва ци он ную 
по ли ти ку в об лас ти на уки и об ра зо ва-
ния, уни вер си тет про во дит боль шую ра-
бо ту по внед ре нию науч ных раз ра бо ток 

в про из вод ство, под го тов ке кад ров но вой 
фор ма ции, ак кре ди та ции об ра зо ва тель-
ных прог рамм, учас тию в рей тин гах. При 
пос то ян ной под дер жке го су дар ства и Ми-
нис тер ства об ра зо ва ния и на уки в уни вер-
си те те сфор ми ро ва на сов ре мен ная ре сур-
сная ба за, поз во ля ющая внед рять но вые 
об ра зо ва тель ные тех но ло гии, про во дить 
фун да мен таль ные и прик лад ные ис сле-
до ва ния, раз ви вать ин тел лек ту аль ный и 
твор чес кий по тен ци ал сту ден чес кой мо-
ло де жи. За бо та о сту ден тах и пре по да ва те-
лях про яв ля ет ся в по вы ше нии сти пен дий, 
за ра бот ной пла ты, вы де ле нии гран тов, что 
спо соб ству ет рос ту со ци аль но го оп ти миз-
ма и да ет уве рен ность в бу ду щем. Пред ла-

га емые Пре зи ден том фи нан со вые ме ха низ-
мы на коп ле ния средств на обу че ние де тей 
зна чи тель но по вы сят дос туп ность выс ше го 
об ра зо ва ния. Фун кци они ро ва ние ин но ва-
ци он но го «Назарбаев-уни вер си те та» и ин-
тел лек ту аль ных «Назарбаев-школ» бу дет 
спо соб ство вать фор ми ро ва нию ин тел лек-
ту аль ной эли ты Казахстана.
Пос ла ние Пре зи ден та «Пос тро им бу ду-

щее вмес те!» от кры ва ет юби лей ный год — 
год 20-ле тия Не за ви си мос ти Казахстана, 
ко то рый на но вом эта пе сво его раз ви тия 
про дол жит по ли ти ку ми ра и со зи да ния.

РЕКТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА 
ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Еже год ные пос ла ния Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева име ют осо бую ис то-
ри чес кую зна чи мость на каж дом эта пе 
раз ви тия стра ны. Это всег да объ ек тив-
ный ана лиз сов ре мен но го сос то яния, 
точ ное прог но зи ро ва ние, но вые стра-
те ги чес кие пла ны и их вы пол не ние. В 
Пос ла нии 2011 го да очень яр ко и чет ко 
обоз на че ны по зи ции но вой со ци аль-
ной по ли ти ки, глав ной целью ко то рой 
яв ля ет ся бла го сос то яние на ро да. 

Ме ня как ра бот ни ка об ра зо ва ния осо-
бо во оду ше ви ли сло ва Пре зи ден та о ре-
али за ции в стра не со ци аль ной мо дер ни-
за ции, од ной из ос нов ных сос тав ля ющих 
ко то рой он наз вал сфе ру об ра зо ва ния. 
Президент ука зы ва ет на не об хо ди мость 
мо дер ни за ции этой сфе ры. Им по ни ру ет 
то, что Нурсултан Абишевич стра те ги-
чес ки выс тра ива ет схе му неп ре рыв нос ти 
об ра зо ва ния: лик ви да ция де фи ци та дош-
коль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний — 
пе ре ход на 12-лет ний цикл сред не го об ра-
зо ва ния — су ще ствен ное ре фор ми ро ва ние 
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния. В ре зуль-
та те для каж до го ка зах стан ца об ра зо ва-
ние в те че ние всей жиз ни дол жно стать 
нор мой. В ка че стве при ме ра он на зы ва ет 
«Назарбаев-уни вер си тет», где фор ми ру-
ет ся но вая мо дель об ра зо ва ния, ко то рая 
смо жет от ве чать са мым вы со ким меж ду на-
род ным тре бо ва ни ям. Президент под чер-
кнул, что ву зы стра ны дол жны стре мить ся 
вой ти в рей тин ги ве ду щих уни вер си те тов 
ми ра: до ля ву зов Казахстана, со от вет ству-
ющих ми ро вым стан дар там, к 2020 го ду 
сос та вит 30 %.
Как о при ори те те но вой со ци аль ной 

по ли ти ки Президент го во рит о раз ви тии 
язы ков, с удов лет во ре ни ем от ме чая, что 
на се ле ние стра ны с ува же ни ем и дос то-

ин ством изу ча ет ка зах ский язык, что на 
се год няш ний день боль шин ство взрос ло го 
на се ле ния вов ле че но в этот про цесс. Гла ва 
го су дар ства ста вит за да чи: к 2017 го ду не 
ме нее 80 % ка зах стан цев дол жны ов ла деть 
ка зах ским язы ком, к 2020-му — не ме нее 
90 %, а че рез 10 лет 100 % вы пус кни ков 
школ бу дут вла деть ка зах ским язы ком.
Президент го во рит о том, что осо бое 

мес то в го су дар ствен ной со ци аль ной по-
ли ти ке за ни ма ет по вы ше ние до хо дов и 
ка че ства жиз ни ка зах стан цев. В этой свя-
зи в рес пуб ли кан ском бюд же те на те ку-
щий год пре дус мот ре но 30%-е по вы ше ние 
пен сий с 1 ян ва ря 2011 го да, а сти пен дий 
и за ра бот ной пла ты бюд жет ни ков — с 
1 июля.
Мы, ра бот ни ки сфе ры об ра зо ва ния, 

пос то ян но ощу ща ем за бо ту и под дер жку 
на ше го Пре зи ден та. Го су дар ствен ная об-
ра зо ва тель ная по ли ти ка нап рав ле на на 
по вы ше ние ста ту са пе да го га, уче но го, на 
соз да ние дос той ных ус ло вий для обу че-
ния и вос пи та ния под рас та юще го по ко ле-
ния. Ус пе хи ре али за ции ини ци атив Пре-
зи ден та в этой сфе ре оче вид ны.
Я ис пы ты ваю чув ство гор дос ти за то, 

что ру ко во ди те лем на шей стра ны яв ля-
ет ся ис тин ный ев ра зи ец, вы да ющий ся 
стра тег и тон кий так тик, воп ло тив ший в 
жизнь ча яния мно го на ци ональ но го на-
ро да Казахстана. Президент Нурсултан 
Назарбаев сде лал для Казахстана очень 
мно го — дру го го мне ния на этот счет быть 
не мо жет. Вмес те с тем он сде лал еще не 
всё, что за ду мал и на чал осу ществлять. За-
да чи, сто ящие се год ня пе ред Ка зах ста ном, 
тре бу ют ста биль ной и силь ной влас ти, от-
ве ча ющей вы зо вам сов ре мен нос ти.

Д. И. Н., ПРОФЕССОР КОЗИНА В. В., 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА

Пос ла ние Пре зи ден та Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева спо соб ство ва ло подъ-
ему пат ри оти чес ко го ду ха всей мо ло де жи 
Казахстана. Всей мо ло де жи, в том чис ле 
и сту ден че ству, был за дан очень важ ный 
курс — курс на СВО БО ДУ, ЕДИН СТВО, СТА-
БИЛЬ НОСТЬ И ПРОЦ ВЕ ТА НИЕ!

В Пос ла нии бы ли на ме че ны при ори-
тет ные эта пы ре али за ции важ ных за дач 
го су дар ствен ной по ли ти ки — по ин дус три-
али за ции и тех но ло ги чес ко му раз ви тию 
эко но ми ки, со ци аль ной мо дер ни за ции 
стра ны, ук реп ле нию бла го сос то яния на ро-
да, ре али за ции трех важ ней ших го су дар-
ствен ных прог рамм: раз ви тия об ра зо ва ния, 
здра во ох ра не ния и язы ков, раз ра бот ки и 
при ня тия прин ци пи аль но но вых прог-
рамм: но вой стра те гии за ня тос ти, мо дер-
ни за ции ЖКХ, обес пе че ния на се ле ния ка-
че ствен ной пить евой во дой.
Президент под чер кнул, что эти прог-

рам мы нап рав ле ны на ре ше ние каж дод-
нев ных проб лем мил ли онов прос тых лю-
дей стра ны. И это, не сом нен но, важ но для 
нас, что наш Президент за бо тит ся о судь бе 
каж до го ка зах стан ца!
Нурсултан Абишевич от ме тил, что лич-

ным кре до каж до го ка зах стан ца дол жно 
стать «Об ра зо ва ние в те че ние жиз ни». И 
ду маю, что каж дый мо ло дой ка зах ста нец 
за ду мал ся о том, ка кой вклад он мо жет 
внес ти в раз ви тие на шей стра ны с точ ки 
зре ния на уки.
Нас та ло вре мя по ду мать не толь ко о том, 

что Ро ди на даст нам, а еще и о том, что мы 
мо жем сде лать для Ро ди ны и на ро да!
Сту ден че ство Кар ГУ име ни ака де ми-

ка Е. А. Бу ке то ва сво ими от лич ны ми ре зуль-
та та ми в уче бе, ус пе ха ми, дос ти же ни ями и 
от кры ти ями в науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти дол жно и смо жет под го то вить 
се бя к то му, что бы стать уче ны ми но вой 

фор ма ции — ис сле до ва те ля ми и ме нед же-
ра ми меж ду на род но го уров ня, ори ен ти ро-
ван ны ми на прак ти чес кие зна ния, спо соб-
ны ми осу ществлять ин но ва ци он ную дея-
тель ность и внед рять ре зуль та ты науч ных 
ис сле до ва ний в про из вод ство, в кон крет ную 
кон ку рен тос по соб ную про дук цию!
И для это го все ус ло вия соз да ны! Се год-

ня каж дый ка зах ста нец име ет воз мож ность 
по лу чить об ра зо ва ние в луч ших учеб ных 
за ве де ни ях ми ра, ра бо тать в ве ду щих ис-
сле до ва тельских цен трах. Все это ста ло воз-
мож ным бла го да ря Не за ви си мос ти, воз-
мож нос тям, ко то рые соз дал Казахстан.
Даль но вид ная и вы ве рен ная по ли ти-

чес кая стра те гия гла вы го су дар ства, оп-
ре де ля емая при ори те та ми ин тег ра ции 
Казахстана в мно го по ляр ное прос тран ство 
сов ре мен но го ми ра и сох ра не ния век то ра 
ме жэт ни чес ко го един ства и де мок ра ти за-
ции об ще ства, яв ля ют ся на ме чен ны ми це-
ля ми! Ведь это прог рам ма ди на мич но го 
раз ви тия всей стра ны и каж до го ка зах стан-
ца, оп ре де ля емая клю че вым де ви зом Пос-
ла ния: «20 ЛЕТ МИ РА И СО ЗИ ДА НИЯ»! И 
ес ли мы бу дем сле до вать этим при зы вам, 
мы смо жем дос тиг нуть од ной из глав ных 
за дач — стать та ким по ко ле ни ем, ко то ро-
му мож но до ве рить бу ду щее стра ны!
Сту ден чес кая мо ло дежь Кар ГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва под дер жи ва ет нап рав-
ле ния, раз ра бо тан ные в Пос ла нии на ше го 
Пре зи ден та, ко то рое ста нет ру ко вод ством 
к дей ствию для каж до го мо ло до го ка зах-
стан ца и ге не раль ным пла ном раз ви тия 
все го ка зах стан ско го об ще ства.
Мы — за Пре зи ден та! Мы — за не за ви-

си мый Казахстан!

АСЕЛЬ АРТАКШИНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАРГУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА, 
МАГИСТРАНТ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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Ақ пан айын да Сту ден ттер са райын-
да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев тың Қа зақ стан хал қы на ар-
на ған «Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз» 
ат ты Жол дауының не гіз гі ба сым дық та рын 
тал қы лап, жү зе ге асы ру ға ар нал ған ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті оқы ту шы ла ры 
мен қыз мет кер ле рі, сту ден тте рі ұжы мы-
ның жи на лы сы өт ті. Ұжым жи на лы сы ның 
ше ші мі мен Қар МУ-дың Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пре зи ден ті Н.Ə. Назарбаев тың «Бо-
ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз!» Жол-
дауын жү зе ге асы ру бойын ша іс-ша ра лар 
жос па ры əзір лен ді.

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың би ыл ғы Жол-
дауы ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мы 
та ра пы нан қол дау ға ие бол ды. Уни вер си тет 
ұжы мы Пре зи дент тің шы найы эко но ми ка мен 

аг роө нер кə сіп тік ке шен ді ны ғай ту, əлеу мет тік 
жа ңа ру ды жүр гі зу, ұлт тық ден са улық сақ тау 
жүйе сін же тіл ді ру, бі лім ді да мы ту, ғы лым мен 
өн ді ріс ті шо ғыр лан ды ру жө нін де гі ойын қу ат-
тай ды. Ай ту лы бас ты құ жат та Тəуел сіз дік тің 
20 жыл ды ғы ерек ше ата лып өтіл ген, ат қа рыл-
ған игі іс тер қо ры тын ды ла нып, ке ле шек тің та-
быс стра те ги ясы ай қын дал ған. ҚарМУ оқы ту-
шы ла ры мен сту ден тте рі Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның 2010-2020 жыл дар ға ар нал ған бі лім 
бе ру ді да мы ту мем ле кет тік бағ дар ла ма сын-
да ай тыл ған Ел ба сы ның отан дық бі лім бе ру 
жүйе сі нің əрі қа рай ғы мо дер ни за ци ясы ту ра-
лы ай тқан сөз де рін ерек ше ықы лас пен қа был 
ал ды. «Са па лы бі лім — ел дің ин но ва ци ялық 
да му ының не гі зі». Уни вер си тет те гі ин но ва ци-
ялық бі лім тех но ло ги яла рын ен гі зу, көп тіл ді 
ма ман дар ды дайын дау, оқу үде рі сі нің ақ па-
рат тық қам та ма сыз еті лу ін ар тты ру бойын ша 
жүр гі зі ле тін жұ мыс қа зір гі за ман та лап та ры-
на сəй кес жо ға ры бі лік ті кад рлар ды қа лып тас-

ты ру ға ба ғыт тал ған. Ғы лым жə не бі лім бе ру 
са ла сын да ғы ин но ва ци ялық са ясат ты қол дау 
ар қы лы уни вер си тет ғы лы ми зер тте ме лер ді 
өнер кə сіп ке ен ді ру, жа ңа фор ма ци яда ғы кад-
рлар ды дайын дау, бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
рын ак кре дит теу бойын ша та быс ты жұ мыс-
тар ат қа ру да. Со ны мен қа тар Қар МУ жа қын 
жə не алыс ше тел дер дің же тек ші жо ға ры оқу 
орын да ры мен ты ғыз қа рым-қа ты нас ор нат-
қан, бе дел ді мем ле ке та ра лық бір лес тік тер дің 
жұ мыс та ры на қа ты са ды. Уни вер си тет тің стра-
те ги ялық мақ са ты ха лы қа ра лық ак кре дит те-
уден өту жə не уни вер си тет тің əлем дік бі лім 
ор та сын да ғы ай қын да ма сын ны ғай ту бо лып 
та бы ла ды.
Уни вер си тет тің кө пұлт ты ұжы мы елі міз де 

қа лып тас қан дос тық пен ұл та ра лық ке лі сім-
нің дəс түр ле рін қол дап, да мы та ды. Қа зақ стан-
дық пат ри отиз мді тəр би елей оты рып, уни вер-
си тет қа быр ға сын да іш кі са яси тұ рақ ты лық ты, 
ұлт тық қауіп сіз дік ті ны ғай ту, ха лы қа ра лық 
қа ты нас тар ды əрі қа рай да мы ту үшін жас 
ұр пақ тың адам гер ші лік жə не аза мат тық ұс-
та ны мын қа лып тас ты ра ды. Мем ле кет тік тіл ді 
да мы та оты рып, уни вер си тет ұжы мы көп тіл-
ді ма ман дар ды дайын дау тə жі ри бе сін ке ңей те 
тү су де. Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды-
ғын ме ре ке леу жы лы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де сту ден ттер дің, ма гис тран т-
тар дың, оқы ту шы лар дың ғы лым, бі лім, қо-
ғам дық-əлеу мет тік қыз мет те гі 20 же тіс ті гі бел-
гі лен ді. Қар МУ да рын ды сту дент жас тар ды, 
ке ле ше гі бар жас ға лым дар ды, же тек ші оқы-
ту шы лар ды, уни вер си тет ар да гер ле рін қол-
дай оты рып, Президент бел гі леп бер ген əлеу-
мет тік са ясат ты жү зе ге асы ра ды. Уни вер си тет 
ұжы мы уни вер си тет пен қа ла ның аума ғын 
көр кей ту жө нін де гі іс-ша ра лар ға қа ты са ды. 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қар МУ ұжы мы Ел ба-
сы ның «Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз!» 
Жол дауын да ғы мін дет те рін орын дау үшін бар 
күш-жі ге рін са ла ды.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Сəр сен бі нің сə ті — ақ пан ның 16-сын да 
Қа зақ елі «Са ры ар қа» күйі нің са зы на бө-
лен ді. Бұ рын-соң ды мұн дай ме ре ке бол ма-
ған еді. Ал ты Алаш тың ба ла сы рух та нып, 
бойын бір сіл кінт ті. Сө зі жоқ мем ле кет тік 
əнұ ран ға ай нал ған күй ата сы Құр ман ға зы-
ның «Са ры ар қа сы» са на ны сер піл ткен дей. 
Күй құ ді ре ті не бас идік.

Бұл игі ша ра ның бас та ма сы, ес те рі ңіз де 
бол са, 2009 жыл дың жел тоқ са нын да бас тау 
ал ған тұ ғын. Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «Мə-
де ни мұ ра» бағ дар ла ма сы ның аясын да «Нұр 
Отан» ХДП «Жас Отан» Жас тар қа на ты «Заң-
ғар» шы ғар ма шы лық бір лес ті гі Алматы қа-
ла сы ның Оқу шы лар са райын да 600-ден аса 
дом бы ра шы ның ба сын қо сып, «Дом бы ра ның 
күм бі рі — хал қы мыз дың бір лі гі» ат ты ұлт тық 
на қыш та ғы жо ба өт кіз ген-ді. Күй құ мар қа за-
қы кө кі рек үшін сол кү ні ақ түйе нің қа ры ны 
жа рыл ған-ды.

Қа си ет ті қа ра дом бы ра ның күм бі рі ке ніш-
ті қа ла — қа ра ған ды лық тар дың да ру хын бір 
кө те ріп тас та ды. Дү бір лі ду ман нан ір ге лі бі-
лім оша ғы — ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті де қа лыс 

қал ған жоқ. Атал мыш ак ция ел дің түк пір-түк-
пі рін де қай дең гей де өт ке нін біл ме дік, бі рақ 
біз дің қа ра ша ңы рақ дом бы ра ның қо ңыр үні-
не кө міл ді. Құр ман ға зы ның əй гі лі «Са ры ар қа-
сын» уни вер си те ті міз дің «Са рын» фольклор 
ан сам блі мен оқы ту шы, сту ден тте рі бір дем-
мен төк пе ле тіп орын да ған да қа ны мыз да күй 
ой нап, жа на ры мыз жай нап кет ті. Та лай жан-
ның Отан ға де ген сүйіс пен ші лі гін оят ты. Тек 
ұза ғы нан сүйін дір гей де дік. Бой ды кер не ген 
ел ге, жер ге де ген ерек ше се зім. Кө гін де қы ран 
құ сы қа лық та ған жа зи ра лы кең да ла. Төс ке 
өр ле ген сəй гү лік. Елі үшін ат қа қон ған ба тыр. 
Бо ла шақ қа де ген нық се нім. Ар-на мыс ты жа-
ни тын то лас сыз күш-қу ат. Мі не, «Са ры ар қа» 
күйі нің күм бі рі осы лай тіл қат ты. 50 дом бы-
ра шы қос ішек ті қо са тар тып, он екі пер не ні 
ке зек-ке зек бас қан да ша нақ тан тө гіл ген қо-
ңыр саз құ лақ құ ры шын қан дыр ды. Кө ңіл дің 
сы рын, күй кі тір лік тің мұ ңын шы ғар ма сы на 
ар қау ет кен тең де сі жоқ саз гер ба ба мыз дың 
та лан ты на та ғы да бір бас идік.

ХІХ ға сыр да өмір сүр ген Құр ман ға зы Са-
ғыр байұ лы ның күй ле рі за ма на та ри хы ның 
сы ры на тұ ны. М. Əуезов: «Дү ни еде, та рих та ер 
ел ден ар тық ел бар ма?! Ер жо лы мен өт кен ел-

дер дің та ри хы нан сұ лу та рих бар ма?! Елін «ел 
екен» де гі зіп өт кен ұл дар ға өлім бар ма, сі рə 
да?! Ел дің бе лін кө те ре тін ер ұл ту ған ата лық 
пен ана лық қан дай ба қыт ты! Ер се рі гі бол ған 
жар жа рас тық қан дай сұ лу! Қор лық өмір ге 
көн ген ше, қа дыр лы өлім таң дар мын дей тін 
жас жа лын қан дай би ік ма ғы на лы!» де ген екен. 
Ба ба мыз дың күйін тың дап отыр ған да заң ғар 
жа зу шы ның осы бір сө зі ой ға орал ды. Күй 
тың дау ға жи нал ған қауым ның көп ті гі кө ңіл ге 
қуа ныш ұялат ты. «Са ры ар қа» — Құр ман ға зы 
күй ле рі нің шы ңы, ха лық тың жү ре гі нен орын 
ал ған от ты ту ын ды. «Са ры ар қа» — хал қы мыз 
үшін сө зі жоқ, тек əуен нен тұ ра тын ұлт тық рə-
міз, бол мыс-бі ті мі бө лек ұлт тық əнұ ран.

Күй… Иə, күй мен қа зақ егіз ұғым. Бі рін 
ауыз ға ал ған да екін ші сі тіл ге ора ла ты ны да 
сон дық тан. Күй — қа зақ тың жа ны. Күй — 
өмір, күй — тағ дыр. Ол ға жайып қа тұ ны əлем. 
Сол əлем ге ен ген сəт те бой бал қып, кө ңіл шал-
қып, шөл қа на ды. Күй ой ға же те лей ді. Күй де 
тіл бар. Оның ті лі қос ішек тен тө гі ле ді. Күй — 
жү рек қы лын тер бе ген ұлт тық рух. Күй — қа-
зақ тың үні. Күй — ше жі ре. На ғыз қа зақ — күй, 
на ғыз қа зақ — дом бы ра… Бар-жо ғы бес ми-
нут қа со зыл ған ак ция, мі не, осы лай кө ңіл дің 
көк дө не ні не күй əле мін шар ла тып қайт ты.

Г?ЛН;Р МАХАН

Жу ыр да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де «Жас қа зақ стан дық пат ри от тың кел бе-
ті» ат ты дөң ге лек үс тел өт ті. «Бо ла шақ тың ір-
ге сін бір ге қа лай мыз» ат ты Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев тың 
Қа зақ стан хал қы на ар на ған Жол дауын на си-
хат тау, 2010-2012 жыл дар ға ар нал ған Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қар МУ-дың пат ри от тық тəр-
бие бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру, жас тар дың 
пат ри от тық тəр би есі са ла сын да ғы отан дық 
жə не шет ел дер дің озық тə жі ри бе сін тал қы-
лау ды діт те ген ша ра ны ұйым дас ты ру ға Жас-
тар ісі жө нін де гі ко ми тет, Сту дент тік пар ла-
мент, Қа ра ған ды жас тар мем ле кет тік қыз мет 
мек те бі мұ рын дық бол ды.

Игі бас қо су дың мо де ра то ры Бір жан Əлім-
жа нов дөң ге лек үс тел жұ мы сы ның тəр ті бі мен 
та ныс тыр ды. Дөң ге лек үс тел үш сек ци ядан 

тұр ды. Əуел гі сек ция «Сту дент жас тар ара-
сын да пат ри от тық се зім ді қа лып тас ты ру да 
жас тар ұйым да ры ның рө лі» деп атал ды. Мұн-
да Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет тің тө райы мы 
Əсел Ар тық шын, Сту дент тік пар ла мент тің тө-
ра ға сы Ер кен Бер ке нов жə не Қар МУ сту ден т-
те рі Аль ян сы ның ом буд сме ні Ай жан Нұр жа-
но ва өз ба ян да ма ла рын оқы ды. «Пат ри от тық 
тəр бие са ла сын да ғы ше тел дің озық тə жі ри бе-
сі» ат ты сек ци яда Қа ра ған ды жас тар мем ле-
кет тік қыз мет мек те бі нің та ғы лым да ма шы ла-
ры Ди дар Сма ғұ лов пен Да ни яр Ахим бе ков 
сөз сөй ле ді. Өз ба ян да ма ла рын да сту ден ттер 
ел жан ды лық ты тəр би еле уде гі АҚШ-тың жə-
не Ре сей дің тə жі ри бе сі мен бө ліс ті. Ал үшін-
ші сек ция «Жас тар ара сын да пат ри отиз мді 
қа лып тас ты ру да ғы БАҚ-тың ор ны мен рө лі» 
деп атал ды. Мұн да «Век тор ин фо рум» жас тар 

жур на лы ның ре дак то ры Ербол Сар мур зин 
мен Қар МУ Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет тің 
ма ма ны Аль ми ра Ем бер ге но ва ба ян да ма жа-
са ды.

Сту дент тік өзін-өзі бас қа ру жə не жас тар 
ұйым да ры ның өкіл де рі қа тыс қан дөң ге лек 
үс тел ба ры сын да өзін дік сұх бат ала ңы құ-
рыл ды. Қа ты су шы лар ша ра ға бел се не қа ты са 
оты ра, ба ян да ма шы лар ға сұ рақ та рын қойып, 
өз ой ла рын біл дір ді. Ша ра со ңын да ар найы 
ұсы ныс тар қа был дан ды. Жас тар дың бас та ма-
сы мен əлеу мет тік же лі лер де ар найы кон фе-
рен ци ялар ашып, сұх бат ала ңын жа сау ке рек 
де ген пі кір ай тыл ды.

Мұн дай бас қо су лар жас тар көш бас шы ла-
ры на өза ра тə жі ри бе ал ма су ға, қа зақ стан дық 
пат ри отим зді қа лып тас ты ру ға сеп ті гін ти гі-
зе ді.

Е. ЖА�БЫРБАЙ9ЛЫ
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Колледжде 4ткен д3бірлі дода
Пре зи ден ті міз Нр сл тан �бі ш лы Назарбаев ты� 

�а за� стан хал �ы на ар на �ан Жол дауын да са лауат ты 
�мір сал ты елі міз ді� да му жо лын да �ы �оз �ау шы к"ш 
екен ді гі ба са ай тыл �ан. Атал мыш ша ра �а за� стан 
хал �ы ны� ке мел ке ле ше гі ні� ке пі лі — са лауат ты 
�мір сал тын на си хат тау жо лын да �ы игі лік ті іс ке ба-
�ыш тал �ан.

Жа �ын да ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы �а-
ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті ні� кол лед жін-
де �а ра �ан ды об лы сы кол ледж о�ы ту шы ла ры мен 
�ыз мет кер ле рі ара сын да �ы д)с т"р лі 7-ші об лыс ты� 
спар та ки ада �т ті. Ба за лы� �а ра �ан ды гу ма ни тар-
лы� кол лед жі мен ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы 
�а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті ні� кол лед жі 
йым дас тыр �ан спар та ки ада �а �а ра �ан ды об лы сы-
ны� Бі лім бас �ар ма сы ж) не об лыс ты� бі лім бе ру 
са ла сы ны� �ыз мет кер ле рі ні� к) сі би бір лес ті гі нен 
кел ген �р мет ті �о на� тар �а тыс ты. 43 кол лед жден 
кел ген сайыс кер лер во лей бол, дой бы, "с тел тен ни сі, 
ды быс сыз вин тов ка дан ату, дартс сын ды спор тты� 
бес т" рі нен сайыс �а т"с ті.

Бі рін ші тур �а� тар ды� ба сын да �а ра �ан ды, Жез-
�аз �ан, Бал хаш, Те мір тау �а ла ла рын да �т кен т �ын. Ал 
ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы �а ра �ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті кол лед жі ні� ба за сын да �т кен об-
лыс ты� спар та ки ада ны� фи нал ды� ойы ны на сай ды� 
та сын дай ірік тел ген 8 ко ман да жол да ма ал �ан тын. 
Атап ай тса�, Бал �аш �а ла сы ны� по ли тех ни ка лы� кол-
лед жі, Те мір тау �а ла сы ны� по ли тех ни ка лы� кол лед-
жі, �а ра �ан ды �а ла сы ны� по ли тех ни ка лы� кол лед жі, 
Са ран �а ла сы ны� гу ма ни тар лы�-тех ни ка лы� кол лед-
жі, �а ра �ан ды ме ди ци на кол лед жі, �а ра �ан ды банк 
кол лед жі, «Бо ла ша�» �а ра �ан ды ма �ыз ды бі лім бе ру 
кол лед жі, �а ра �ан ды гу ма ни тар лы� кол лед жі. Жал пы 
ко ман да лы� есеп бойын ша бі рін ші орын ды Те мір тау 
по ли тех ни ка лы� кол лед жі, екін ші орын ды �а ра �ан ды 
по ли тех ни ка лы� кол лед жі, ал "шін ші орын ды Бал �аш 
�а ла сын да �ы «�а за� мыс» кор по ра ци ясы ны� по ли тех-
ни ка лы� кол лед жі же �іп ал ды.

АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы 
�АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ� КОЛЛЕДЖІ

Кубок кімге б�йырды?
А� пан ны� 7-11 ара лы �ын да ака де мик Е. А. Б� ке-

тов атын да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
ні� № 12 о�у �и ма ра тын да ша �ын фут бол дан �ыз дар 
ара сын да �а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� ку бо гы "шін 
д)с т"р лі тур нир �т ті. Жа рыс �а Республика к� ле мі-
нен �а ра �ан ды лы� «Шах тер-�ар МУ-1» ж) не «Шах тер-
�ар МУ-2» ко ман да сы, астана лы� «А� �у», та раз ды� 
«Жа лын» ж) не те мір та улы� «Жас тар» ко ман да ла ры 
�а ты сып, �за ра ба� сы нас ты. Жа рыс ты� ал �аш �ы 
к" ні «Жас тар» — «Жа лын» (3:9) ж) не «Шах тер-�ар-
МУ-1» — «А� �у» (5:0) ко ман да ла ры �за ра жек пе-жек-
ке шы� ты, н) ти же сін де «Шах тер-�ар МУ-1» мен «Жа-
лын» ко ман да ла ры �ар сы лас та ры ны� мы сын ба сып 
тас та ды. Жа рыс ты� екін ші к" ні �а ра �ан ды лы� ко ман-
да лар тар тыс �а т"с ті. 13:2 есе бі мен «Шах тер-�ар-
МУ-1» ко ман да сы же �іс ке жет ті. «А� �у» мен «Жас тар» 
(9:3) ко ман да ла ры ара сын да �ы ша бу ыл да Астана-
лы� тар ба сым ды лы� та ныт ты. Бір-бі рі ні� �ыр-сы ры-
на �а ны� �ан ко ман да лар ара сын да �ы "шін ші к"н гі 
ойын да кім дер ді� мы� ты екен дік те рі не к�з жет кіз дік. 
«Жа лын» «Шах тер-�ар МУ-2» ко ман да сын 13:2 есе бі-
мен же� се, «Шах тер-�ар МУ-1» «Жас тар» ко ман да сын 
ке рі сін ше 13:2 есе бі мен же �іп кет ті. Ал �аш �ы бел сен-
ді лік тен тай ма �ан «Жа лын» мен «Шах тер-�ар МУ-1» 
ко ман да ла ры бл жо лы да б) се ке лес те рін ой сы ра та 
т ты. Осы ойын дар дан кейін жа рыс ты� же �ім паз-
да ры аны� та ла бас тап еді. Т�р тін ші к"н гі «А� �у» мен 
«Жа лын» (12:3) ара сын да �ы жек пе-жек те «Жа лын» �з 
�ар �ы нын б) се� де тіп ал ды. Ал «Жас тар» — «Шах тер-
�ар МУ-2» (3:2) ко ман да ла ры ара сын да �ы ойын те-
мір та улы� тар ды� ен ші сі не бйыр ды. Т�рт к"н дік тар-
тыс тан кейін пай са ны мен ал �а шы� �ан ко ман да лар 
фи нал ды� ойын да �ай та ж"з де сіп, бас б)й ге ні� ен-
ші сі не та лас ты. О� бойы озы� шы� �ан жер лес те рі міз 
та раз ды� �о на� тар ды со� �ы ойын да 16:1 есе бі мен 
�а пы �ал ды рып ку бок ты �з де рі не �ал дыр ды. Астана-
лы� тар ды� да мы� ты лы �ы на к" м)н кел ті ре ал ма ды�. 
А� ты� ойын да те мір та улы� тар ды� ал дын орап пай 
са ны мен 2 орын ды та раз ды� тар дан тар тып ал ды. 
Са быр лы лы� та ны тып та раз ды� «Жа лын» 3 орын ды 
иелен се, 4-5 орын дар ды те мір та улы� «Жас тар» мен 
«Шах тер-Кар МУ-2» ко ман да ла ры �а на �ат тт ты. �ы-
ра �ы �ыз дар ды� ойы ны на т)н ті бол �ан т� ре ші лер 
мен к� рер мен дер ке ле сі жа рыс тар �а с)т ті лік ті леп 
�о на� тар ды шы �а рып сал ды.

Н9РБОЛАТ М;ДІ�АЖЫ

Жыл басында?ы жиынЖыл басында?ы жиын
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Круг лый стол на те му «Об лик мо ло до-
го ка зах стан ско го пат ри ота», про шед ший 
2 фев ра ля 2011 го да, стал под го тов кой к ре-
ги ональ но му фо ру му пат ри отов, при уро-
чен но му к 20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб-
ли ки Казахстан. Ос нов ны ми ор га ни за то ра-
ми ме роп ри ятия выс ту пи ли Ко ми тет по 
де лам мо ло де жи, Сту ден чес кий пар ла мент 
и Ка ра ган дин ская мо ло деж ная шко ла го су-
дар ствен ной служ бы.

На по вес тке дня круглого стола бы ло три воп-
ро са: роль мо ло деж ных ор га ни за ций в фор ми ро-
ва нии чув ства пат ри отиз ма сре ди сту ден чес кой 
мо ло де жи, пе ре до вой за ру беж ный опыт пат ри-
оти чес ко го вос пи та ния, мес то и роль СМИ в фор-
ми ро ва нии пат ри отиз ма сре ди мо ло де жи.

По воп ро су ро ли мо ло деж ных ор га ни за ций в 
фор ми ро ва нии чув ства пат ри отиз ма у сту ден чес-
кой мо ло де жи пер вой выс ту пи ла пред се да тель 
КДМ Асель Сей тжа нов на Ар так ши но ва. В сво-

ем док ла де она пре дос та ви ла при сут ству ющим 
ин фор ма цию о дея тель нос ти воз глав ля емо го ею 
под раз де ле ния в фор ми ро ва нии чув ства пат ри-
отиз ма сре ди сту ден че ства. Вто рой воп рос выз вал 
у учас тни ков круг ло го сто ла осо бый ин те рес. Пе-
ре до вой опыт пат ри оти чес ко го вос пи та ния за ру-
беж ных стран от ли чается с оте че ствен ным опы-
том. Ста жер Ка ра ган дин ской мо ло деж ной шко лы 
го су дар ствен ной служ бы сту дент 3-го кур са юри-
ди чес ко го фа куль те та Сма гу лов Д. в сво ем док ла-
де под роб но ос та но вил ся на опы те во ен но-пат ри-
оти чес ко го вос пи та ния США, где од ним из ос нов-
ных инстру мен тов яв ля ют ся компь ютер ные иг ры. 
Про дол жил те му сту дент 3-го кур са юри ди чес ко го 
фа куль те та Ахим бе ков Д. по де лил ся опы том Рос-
сий ской Фе де ра ции в дан ном нап рав ле нии. .

Тре тий воп рос был пос вя щен пред ста ви те лям 
СМИ. Ре дак тор об лас тно го мо ло деж но го жур на ла 
«Век то рИн Фо рум», сту дент 3-го кур са фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та Сар мур зин Е. вы ра зил свою 
оза бо чен ность по по во ду пас сив нос ти мо ло де жи 
в пла не «пот реб ле ния» ин фор ма ции че рез га зе-
ты и жур на лы. При под ве де нии ито гов круг ло го 
сто ла бы ло от ме че но, что од ной из яр ких лич нос-
тей, слу жа щих при ме ром ис тин но го пат ри отиз-
ма, яв ля ет ся Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Про дол же ние 
об суж де ния ак ту аль ных воп ро сов пат ри оти чес ко-
го вос пи та ния ожи да ет ся на ре ги ональ ном фо ру-
ме пат ри отов, пос вя щен ном 20-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Три сту ден та Кар ГУ в ян ва ре 2011 го да 
бы ли но ми ни ро ва ны на мо ло деж ную пре-
мию аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти «Кай-
нар». Сту ден том го да стал треть екур сник 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Ер бол Сар-
мур зин.

2011 год объ яв лен Го дом 20-ле тия Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. Сог лас но ут вер-
жден ной кон цеп ции праз дно ва ния юби лея в 
на шем ре ги оне зап ла ни ро ва но про ве де ние ря-
да куль тур но-мас со вых ме роп ри ятий, од ним из 
ко то рых ста ла мо ло деж ная ак ция «Пос тро им 
бу ду щее вмес те!», сов ме щен ная с це ре мо ни ей 
наг раж де ния ла уре атов мо ло деж ной пре мии 
аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти «Кай нар».
Мес том про ве де ния ак ции стал Дво рец 

куль ту ры гор ня ков, где праз днич ное ме роп-
ри ятие на ча лось с кон цер та твор чес кой мо ло-
де жи — по бе ди те лей раз лич ных кон кур сов и 
фес ти ва лей. А за тем приш ла по ра че ство вать 
тех ак тив ных, твор чес ких и та лан тли вых мо-
ло дых лю дей, ко то рые удос то ились наг ра ды, 
еже год но вру ча емой от име ни гла вы Ка ра ган-
дин ской об лас ти.

Об ра ща ясь к соб рав шим ся, на чаль ник об-
лас тно го уп рав ле ния внут рен ней по ли ти ки 
Гуль на ра им Кан тар бе ко ва на пом ни ла о том, 
что 20-ле тие Не за ви си мос ти — это зна чи мая 
ве ха в ис то рии Казахстана, ко то рый за столь 
ко рот кий срок су мел сос то ять ся как ста биль-
ное го су дар ство, по лу чить из вес тность и приз-
на ние во всем ми ре. Важ ность это го мо мен та 
дол жна дой ти до каж до го граж да ни на, и пусть 
мо ло дежь не ста нет ис клю че ни ем.
Ла уре атом пре мии «Кай нар» в но ми на ции 

«Мем ле кет тiк тiл — бо ла ша ғым» стал Де нис 
Ча, по мощ ник на чаль ни ка от де ле ния вос пи та-
тель ной и со ци аль ной ра бо ты во ин ской час ти 
6800. Луч шим ра бо чим го да был наз ван Ер лан 
Сак тап бер ге нов, ма ши нист шах ты 73/75 Вос-
точ но-Жез каз ган ско го руд ни ка, а луч шим 
мо ло дым спортсме ном — Нур бек Тур ди ев, 
сту дент кол лед жа эко но ми ки, биз не са и пра-
ва КЭУ Каз пот реб со юза. Лав ры ла уре атов в 
но ми на ци ях «Жыл дын жас мем ле кет тiк кыз-
мет шi сi», «Отан қор ға ушы» и «Аул дын жас ма-
ма ны» дос та лись со от вет ствен но сот руд ни ку 
де пар та мен та внут рен них дел Жа на ту Му си ну, 
ин спек то ру до рож ной по ли ции Ди на ре Тун-

гуш ба евой и учи те лю му зы ки из по сел ка Мо-
ло деж ный Оса ка ров ско го райо на Ба тыр жа ну 
Боз та еву. На ибо лее при мер ной стар шек лас-
сни цей приз на ли Асель Уз бе ко ву из ка ра ган-
дин ской гим на зии № 93, а Сту ден том го да стал 
Ер бол Сар мур зин, сту дент Кар ГУ им. Е. Бу ке-
то ва, ре дак тор мо ло деж но го жур на ла «Век тор 
ин фо рум». И, на ко нец, глав ный приз в но ми-
на ции «Ли дер го да» был при суж ден Ан дрею 
Ре пец ко му, пред се да те лю мо ло деж но го об ще-
ствен но го объ еди не ния «Жас тар дауысы» го-
ро да Са ра ни. Всем им бы ли вру че ны по чет ные 
дип ло мы, де неж ные наг ра ды и цве ты.
Не ос та лись без приз на ния зас лу ги и тех 

учас тни ков, ко то рые не ста ли ла уре ата ми пре-
мии «Кай нар», но все-та ки по па ли в чис ло 
но ми нан тов. Они то же удос то ились при зов и 
поз драв ле ний. Но ми нан та ми от Кар ГУ име-
ни Е. А. Бу ке то ва ста ли Бир жан Алим жа нов, 
спе ци алист Ко ми те та по де лам мо ло де жи, 
ру ко во ди тель Шко лы го су дар ствен ных слу жа-
щих, ма гис трант эко но ми чес ко го фа куль те та, 
и Ажар Шай ке но ва, ли дер дви же ния «Аль янс 
сту ден тов Казахстана», сту ден тка ис то ри чес ко-
го фа куль те та.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЯ 
АГЕНТСТВА «КАЗИНФОРМ»

Ка че ство об ра зо ва ния Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва не од нок рат но 
на хо ди ло под твер жде ние по ито гам го-
су дар ствен ных кон кур сов и не за ви си мых 
эк спер тных про це дур. Вы со кой оцен кой 
ра бо ты про фес сор ско-пре по да ва тельско-
го кол лек ти ва Кар ГУ ста ло при суж де ние 
го су дар ствен но го гран та «Луч ший пре по-
да ва тель ву за» за 2010 год 12 про фес со рам и 
до цен там уни вер си те та.

В сос тав Рес пуб ли кан ской кон кур сной ко-
мис сии под пред се да тель ством ми нис тра 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан, 
оп ре де лив шей по бе ди те лей, вош ли де пу та ты 
обе их па лат Пар ла мен та, пред ста ви те ли го су-
дар ствен ных ор га нов, На род но-де мок ра ти чес-
кой пар тии «Нур Отан», проф со юза ра бот ни-
ков об ра зо ва ния и на уки.
Кон кур сный от бор 2010 го да осу ществлял ся 

на прин ци пах мак си маль но воз мож ной проз-
рач нос ти и от кры тос ти. Пре тен ден ты прош ли 
элек трон ную ре гис тра цию, каж до му учас тни-
ку кон кур са был прис во ен ин ди ви ду аль ный 
элек трон ный код. С целью под твер жде ния 
дос то вер нос ти пред став лен ных кон кур сных 
ма те ри алов бы ла про из ве де на их эк спер тная 
оцен ка. Объ ек тив ность ре зуль та тов кон кур-

са обес пе чи ва лась компь ютер ной об ра бот кой 
дан ных, на ос но ве ко то рой про из во дил ся ав-
то ма ти зи ро ван ный рас чет ко ли че ствен ных 
по ка за те лей дея тель нос ти пре тен ден тов и их 
ран жи ро ва ние.
Ге ог ра фия пре тен ден тов на при суж де-

ние го су дар ствен но го гран та бы ла пре дель но 
ши ро кой. В кон кур се при ня ло учас тие око ло 
1000 пре по да ва те лей из 86 выс ших учеб ных за-
ве де ний раз лич ных ре ги онов Казахстана.
По ре зуль та там элек трон но го ран жи ро ва-

ния бы ли оп ре де ле ны 200 на ибо лее дос той ных 
пре тен ден тов из чис ла пре по да ва те лей оте че-
ствен ных ву зов, ко то рым бы ли при суж де ны 
го су дар ствен ные гран ты. Сле ду ет осо бо от ме-
тить, что в 2010 го ду был дос тиг нут на ибо лее 
вы со кий ка че ствен ный сос тав об ла да те лей 
гран тов «Луч ший пре по да ва тель ву за», в чис ле 
ко то рых — 12 пре по да ва те лей Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та: про фес со ра 
и док то ра на ук сос та ви ли бо лее 68 % об ще го 
чис ла учас тни ков кон кур са, ос таль ные — до-
цен ты и кан ди да ты на ук, док то ра PhD.
Об ла да те ли го су дар ствен но го об ра зо ва-

тель но го гран та в те че ние го да мо гут вы ез жать 
и уча ство вать в ра бо те меж ду на род ных, рес-
пуб ли кан ских науч ных кон фе рен ций, сим по-
зи умов, кон грес сов, се ми на ров, что бы по пол-
нить зна ния по те ме науч ных ис сле до ва ний, 

при об рес ти но вый опыт по воп ро сам ор га ни-
за ции учеб но го про цес са и т. д.
Мно гие оте че ствен ные пре по да ва те ли, 

бла го да ря ус пеш но му учас тию в кон кур се 
«Луч ший пре по да ва тель ву за», по лу чи ли воз-
мож ность прой ти за ру беж ную ста жи ров ку в 
ве ду щих уни вер си те тах Ве ли коб ри та нии, Гер-
ма нии, Фран ции, Ита лии, Ис па нии, Бель гии, 
Поль ши, Че хии, Вен грии, Шве ции, Австрии, 
Бол га рии, Лит вы, Лат вии, Рос сии и т. д.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ 
ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА

Поз драв ля ем уче ных Кар ГУ, став ших об ла да те ля ми 
гран та «Луч ший пре по да ва тель ву за»:

1. Ка рип ба ева Б. И,. зав. каф. фи ло со фии и те ории куль ту ры;
2. Ну суп бе ко ва Б. Р., до цен та каф. ин же нер ной теп ло фи зи ки;
3. Бай ке но ва М. И., зав. каф. хи ми чес кой тех но ло гии и эко ло гии;
4. Саль ке еву Л. К., зав. каф. ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров;
5. Ба ту ри ну Л. Л., до цен та каф. все мир ной ис то рии и меж ду на род-

ных от но ше ний;
6. Жа рыл га по ва Ж. Ж., про фес со ра каф. ка зах ской ли те ра ту ры;
7. Ма на ба еву А. Ш., до цен та каф. об ще тех ни чес ких дис цип лин и 

ме то ди ки тру до во го обу че ния;
8. Та жи гу ло ву Г. О., зав. каф. ма ши но ве де ния;
9. Со ло до ви чен ко Л. Н., про фес со ра каф. изоб ра зи тель но го ис кус ства и ди зай на;
10. Кар ма но ву Ж. А., до цен та каф. те ории и ме то ди ки дош коль ной и 

пси хо ло го-пе да го ги чес кой под го тов ки;
11. Сар се ке еву Ж. Е., зав. каф. пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но го обу че ния;
12. Те бе но ву К. С., зав. каф. со ци аль ной адап та ции и пе да го ги чес кой 

кор рек ции.

Желаем победителям новых успехов и научных открытий!

Студент КарГУ стал Студентом года

Награды — лучшим педагогам

АНОНС
В КарГУ пройдет 
студенческая олимпиада

Рес пуб ли кан скую олим пи аду по со-
ци аль ной ра бо те ор га ни зу ет Ми нис тер-
ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан, она прой дет на ба зе Кар ГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва 30-31 мар та 2011 г. 
Ра бо чие язы ки — ка зах ский, рус ский.

Олим пи ада про во дит ся в 4 эта па. 
I этап — кон курс «Пре зен та ция про фес-
сии». Вы пол ня ет ся в ка че стве до маш не го 
за да ния. Ко ман ды пред став ля ют за ра нее 
под го тов лен ное за да ние, в ко то ром пре-
зен ту ют про фес сию со ци аль но го ра бот-
ни ка. Пре зен та ция дол жна рас кры вать 
зна чи мость про фес сии, ее осо бен нос ти, 
нап рав лен ность на прак ти чес кую ра бо ту 
в со ци аль ной сфе ре, со дер жать эле мен-
ты твор че ства.

II этап — тес ти ро ва ние. Каж дый учас-
тник про хо дит тес ти ро ва ние, ко то рое 
вклю ча ет в се бя воп ро сы по дис цип ли-
нам обя за тель но го ком по нен та спе ци-
аль нос ти «со ци аль ная ра бо та» («Ис то рия 
и те ория со ци аль ной ра бо ты», «Об щая и 
со ци аль ная пе да го ги ка», «Со ци аль ная ра-
бо та с мо ло дежью», «Со ци аль ная ра бо та 
с семьей и деть ми») в ко ли че стве 20 тес-
то вых за да ний по каж дой дис цип ли не.

III этап — кон курс ви де оро ли ков со-
ци аль ной рек ла мы «Со ци аль ные ус лу ги в 
сфе ре со ци аль ной ра бо ты». Вы пол ня ет ся 
в ка че стве до маш не го за да ния. Ко ман ды 
пред став ля ют ви де оро лик, со дер жа ние 
ко то ро го нап рав ле но на уси ле ние со ци-
аль ной от вет ствен нос ти чле нов об ще-
ства, по вы ше ние ка че ства и дос туп нос ти 
ус луг в со ци аль ной сфе ре, ин фор ма ци он-
ное обес пе че ние в хо де их прод ви же ния, 
фор ми ро ва ние дос туп но го прос тран ства 
для по лу че ния со ци аль ных ус луг раз-
лич ны ми со ци аль ны ми груп па ми. Ма-
те ри алы со ци аль ной рек ла мы дол жны 
от ра жать ак ту аль ные проб ле мы со ци аль-
ной ра бо ты, спо соб ство вать уси ле нию 
эф фек тив нос ти по зи тив ных из ме не ний 
в об ще стве, прив ле че нию вни ма ния к 
проб ле мам со ци аль но уяз ви мых групп 
на се ле ния, по вы ше нию ка че ства жиз ни, 
дос ти же нию со ци аль ной гар мо нии в об-
ще стве.

IV этап — кон курс со ци аль ных про-
ек тов «Ин но ва ци он ные тех но ло гии в со-
ци аль ной ра бо те». Раз ра бот ка про ек та 
пред ла га ет ся в ка че стве до маш не го за-
да ния. Учас тни ки ко ман ды пред став ля-
ют ре зуль та ты сво ей ис сле до ва тельской 
ра бо ты. Этап про во дит ся в фор ме за щи-
ты со ци аль ных про ек тов, от ра жа ющих их 
ак ту аль ность, ав тор ский под ход, пол но ту 
рас кры тия те мы, ре алис тич ность, ре сур-
сные и кад ро вые воз мож нос ти, твор чес-
кий под ход.

Ито ги Рес пуб ли кан ской пред мет ной 
олим пи ады по со ци аль ной ра бо те под-
во дит жю ри. Ре ше ние о наг раж де нии 
дип ло ма ми и па мят ны ми при за ми при-
ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем. По-
бе ди те лям (ко ман дам) при суж да ют ся 1, 
2, 3 мес та. Воз мож но при суж де ние двух 
вто рых и двух треть их мест при на ли чии 
оди на ко во го ко ли че ства бал лов. Ко ман-
ды ву зов, за няв шие при зо вые мес та (1, 
2, 3 мес та), наг раж да ют ся со от вет ству-
ющи ми дип ло ма ми. За твор чес кую ори-
ги наль ность при суж да ют ся дип ло мы ла-
уре атов кон кур са.

Учас тни кам олим пи ады, по ка зав шим 
вы со кие ре зуль та ты при вы пол не нии от-
дель ных за да ний, ус та нав ли ва ют ся до-
пол ни тель ные по ощ ре ния и при зы по 
ус мот ре нию жю ри — гра мо ты по но ми-
на ци ям: «Луч ший те оре тик», «Луч ший ора-
тор», «За ори ги наль ность», «Са мая кре-
атив ная ко ман да», «Са мая твор чес кая 
ко ман да», «Са мая на ход чи вая», «Са мая 
спло чен ная ко ман да», «За луч ший ви де-
оро лик», «За луч ший со ци аль ный про ект».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
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Айтайын дегенім...
Ойланайы�шы...

«Ха лы� — � дай ды� бір аты» деп ел би-
ле уде де же ке бас ты� �а мын к"й тет тір мей, 
хан ны� да іс-)ре ке тін �а та� �а да �а лап, ха-
лы� �а адал �ыз мет жа сау �а бас игіз ген — 
�а за�. �айыс пас �ай рат кер, б)й ге бер мес 
к" рес кер бо лу ды �з р па �ы на "не мі "й ре-
ту ден жа лы� па �ан — �а за�. Ке� де ки елі 
же рін де, "л гі лі-�не ге лі �а си ет ті елін де сан 
�и лы �ыл мыс ты� т" рін егер тер т"р ме сі, 
�а ра� шы-�а сап шы лы� �а ай нал �ан со ты 
бол ма �ан — �а за�. �ор �ан сыз �ар ттар "йi 
бол ма �ан, же тiм-тас тан ды ба ла лар �ы-
мын ту �ыз ба �ан — �а за�. Мас к" нем дiк тi�, 
на ша �ор лы� ты� не еке нiн бiл ме ген — �а-
за�. �ы зын �ы ры� "й ден тый �ан — �а за�. 
Ел ден бiр тен тек шы� са не ме се аз �ын ды� 
жол да ж"р ген р па� ты к�р се, «бе тi мiз ге 
шiр кеу бол ды, л ты мыз ды� с"йе гi не �ш-
пес �а ра та� ба т"с тi» деп �а мы� �ан, жа-
ман ды� ты� бе тiн жа� сы лы� �а дер ке зiн де 
б ра бiл ген де — �а за�.

Мi не, осын дай ерек ше жа ра ты лы сы 
бар, бас �а лт пен лыс �а м"л де � са-
май тын, шо� ты �ы би iк �а за� �ауымы ны� 
б" гiн де мас к" нем дiк ке, на ша �ор лы� �а 
бейiм де луi, ру ха ни ме ше улiк ке шы рауы 
кiм-кiм дi де ой лан дыр май �ой ма сы аны�. 
На ша �ор лы� ты, есiр ткi зат тар ды пай да-
ла ну ды� сал да ры нан жа ры мес, м" ге дек, 
ауру ша� н) рес те лер �мiр ге жиi ке лу де. 
Бл жа зыл май тын дерт, ор ны тол мас �кi-
нiш. Сол се беп тi )р бiр са на лы аза мат �з 
�мi рi нi� �о жа сы.

Ара�-ша рап тан адам �а ке ле тiн зи ян ды 
есеп теп шы �а ру ды� �зi �и ын. Ара�-ша рап-
ты iш кен адам ны� б"й ре гi мен бауыры, 
ж" ре гi мен ж"й ке ж"йе сi )р т"р лi �а тер лi 
ауру лар �а шал ды �а ды. «Iшiм дiк — ж"й ке 
уы» деп бе кер ай тыл ма са ке рек. Iшiм дiк 
а� за ны� �у ыс-�уы сы на �те тез жайы ла ды 
да, оны� �о рек те ну про це сiн б за ды. Та-
лай адам ны� т" бi не жет кен iшiм дiк кiм нi� 
жа нын азап �а сал ма ды дей сiз? Жал пы 
адам а� за сы на зар дап тек ара�-ша рап тан 
�а на кел мей дi, со ны мен �а тар на ша �ор-
лы� ты� да кел тi рер зи яны к�п.

Адам зат ты� ара� пен есiр ткi ден ше гiп 
отыр �ан �а сi ре тi — см ды�. Бл екеуiнi� 
та лай есiл ер лер ді адам �а та ры нан шы-
�а рып жі бер ге нін, та лай кт ша �ы ра�, 
йы �ан от ба сын ой ран етіп, та лай )зіз ата 
мен ана ны�, ару жар лар ды�, ж)у ді ре ген 
л-�ыз бен с) би лер ді� �мі рін �к сі тіп, ж"-
рек те рін �ан жы ла тып, ел бе ті не �а ра �ы-
сыз к"й ге жет кіз ге нін ай тып тауысу м"м-
кін емес. Ис лам ді ні ара� ішу )з) зіл ді� ісі, 
м сыл ман "шін ке ші ріл мес к" н) деп жа ри-
яла �ан. М хам мед пай �ам бар �зі ні� ха ди-
сін де: «Ара� тан, ішім дік тен са� та ны� дар, 
�й тке ні ол — бар лы� жа ман ды� ты� кіл ті», 
— деп "н бет те рі не �ат ты ес кер ткен.

Не бір ят ты, т� бе ша шы� тік т ра тын 
хайу ан ды� �ы лы� тар, не гі зі нен, та �ы сол 
ішіп ал �ан дар та ра пы нан іс те лу де. Той т�-
бе лес сіз тар �а май ты нын, а� са �ал ды ата 
мен а� жа улы� ты ана ны� ар ма ны ая� ас-
ты боп, адам ды жер �ы ла тын ят ты о�и �а-
лар жиi кез де се ті нін ай тпа �ан да, е� аяулы 
ада мын жер леп кел ген бой да ыр жа� тап 
ж" ре тін на дан дар )р жер де-а� кез де се ті-
ні де шын ды�. Осы к"н гі �мір ден алын �ан, 
та�-т� ай тыл �ан мн дай жайт тар ды� та-
са сын да �ан ша ма �ай �ы-�а сі рет, мас �а ра 
к� рі ніс тер бар де се �із ші!

ХХI �а сыр да �о �ам тек жа ла� адам дар 
то бы нан �а на емес, со ны мен бiр ге ден-
сау лы �ы мы� ты, ру ха ни д" ни есi бай, жа ны 
мен т) нi кiр шiк сiз та за, ерек ше тл �а лар-
дан т руы ти iс. Олай бол са, осы ке ле� сiз 
жа� дай лар ды� ал дын алу, адам дар ды� 
ден са улы �ын к" шей ту мен олар ды� жан-
жа� ты да му ына �а лып ты жа� дай ту �ы зу-
ды к�з деу ке рек. Се бе бi, �а за� стан елi нi� 
эко но ми ка лы�-)леу мет тiк жа� дайы ны� 
�р ге ба суы тек ма те ри ал ды� бай лы� ты 
мо лай ту �а �а на емес, со ны мен бiр ге сол 
игi лiк тi iс тi ж" зе ге асы ра тын адам дар ды� 
ден са улы �ы мен ру ха ни �мi рi нi� са лауат-
ты лы �ы на тi ке лей бай ла ныс ты.

Н9РЗАТ АНТАЕВА

�арМУ-да «Youth To Business» білім беру форумы 4тті

Ел бо ла ша ғы де ген де, ең бі рін ші, ес ке 
жас тар са яса ты тү се ді. Мем ле ке ті міз дің 
ір ге сін бе кем дей тін, тəуел сіз ді гі міз ді ба-
ян ды ете тін де жас тар. Оны ұл ты мыз дың 
кө ре ген көш бас шы сы, Пре зи ден ті міз 
Нұр сұл тан Назарбаев ал қа лы жи ын дар да 
ай ту дай-ақ ай тып жүр. Өзі де да на ба ба-
ла ры мыз ұс тан ған өси ет ті, ел ұс та на тын 
сү ре ні ұс та нып, қол да ры нан іс ке ле ді де-
ген жас тар ға ақ ба та сын бе ріп, жол да рын 
ашу да. Ел ді ал ға же те лей тін ақыл ды кө се-
мі бар ба қыт ты ел дің бас шы сы жа сай тын 
кө ре ген дік бұл.

Біз дің об лы сы мыз да да, жо ға ры да ай-
тыл ған дай, жас тар са яса ты қа шан да бі рін ші 
орын ға қойыл ған. Өй тке ні, елі міз дің кө се ге-
сін кө гер те тін, бо ла ша ғын ай қын дай тын да 
осы от-жа лын дай жа нып тұр ған аза мат тар…
Жу ыр да Кен ші лер мə де ни ет са райын да 

об лыс əкі мі нің «Қай нар» сый лы ғын сал та-
нат ты түр де та быс ету рə сі мі өт ті. Осы күн ді 
та лай та лан тты жас та ғат сыз да на күт кен-ді. 
Сал та нат ты жи ын ға ха лық көп жи на лып ты. 
Ақ пан ның ақ шұ нақ аязы на қа ра мас тан үкі лі 
үмі ті міз ді ар қа лап біз де жет тік. Қа ра ған ды 
об лы сы əкі мі нің «Қай нар» жас тар сый лы ғы 
мем ле кет тік жас тар са яса тын жү зе ге асы ру, 
об лыс тың жас тар қоз ға лы сы ның да му ын ын-
та лан ды ру мақ са тын да тап сы ры ла ды. Қа зы-
на лы Қа ра ған ды өл ке сі нің же міс ті ғы лы ми, 
шы ғар ма шы лық, қо ғам дық жə не кə сі би қыз-
ме тi мен көз ге түс кен 14 пен 29 жас ара лы ғын-
да ғы да рын ды жас та ры на «Жас тар көш бас-
шы сы», «Жас мем ле кет тік қыз мет кер», «Жас 
жұ мыс шы», «Жыл сту ден ті», «Жыл дың жо ға-
ры сы нып оқу шы сы», «Жыл дың ауыл дық жас 
ма ма ны», «Жас спор тшы», «Отан қор ғау шы» 
(Əс ке ри лер, құ қық қор ғау ор ган да ры ның 
өкіл де рі), «Мем ле кет тік тіл — бо ла ша ғым» 
сын ды но ми на ци ялар бойын ша сый лық тар 
та быс тал ды. Атал мыш бай қау ға уни вер си те-
ті міз дің бір қа тар жас та ры қа тыс қан бо ла тын. 
Үз дік сту ден ттер қа та ры нан оқ бойы озып, 
топ жар ған фи ло ло гия фа куль те ті нің 3 курс 
сту ден ті Ер бол Сар мур зин ға «Жыл сту ден ті» 

но ми на ци ясы бұйыр ды. Сон дай-ақ, об лыс 
əкі мі нің «Қай нар» сый лы ғы на үміт кер лер 
ара сы нан көш бас шы лық қа си еті мен да ра-
лан ған уни вер си те ті міз дің эко но ми ка фа-
куль те ті нің ма гис тран ты Бір жан Əлім жа нов 
«Жас тар көш бас шы сы» но ми ци ясы бойын ша, 
ал ал ғыр бі лі мі мен, қо ғам дық іс-ша ра лар ды 
ұйым дас ты ру шы лық қа бі ле ті мен көз ге түс-
кен та рих фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті Ажар 
Шай ке но ва «Жыл сту ден ті» но ми на ци ясы 
бойын ша но ми нант атан ды.

«Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің 3 курс сту ден ті Ер бол Сар мур зин «Жыл 
сту ден ті» но ми на ци ясы бойын ша же ңім паз 
атан ды» де ген сөз ді ес ті ген де, «Ер бол, біз са-
ған сен дік, се нім ді ақ та дың» де дік. Сал та нат-
ты жи ын ның со ңын ала бе ре же ңім паз жол-
да сы мыз ды же ңі сі мен құт тық тап, бес-ал ты 
сұ рақ қойып үл гер дік.

— Же ңіс құт ты бол сын, за ман дас!
— Дос тар, қуа ны шым ды бө ліс кен де рі ңе 

мың да бір рақ мет!
— Шы ны ке рек, біз өзің ді «Қай нар» сый-

лы ғы на ұсын ға ның ды біл мей қал дық.
— Ол рас, «Қай нар» сый лы ғы на ой да жоқ-

та қа тыс тым. Оқу мен жұ мыс тың ор та сын да 
жү гі ріп жүр ген де атал мыш сый лық қа үміт-
кер лер ді қа был дау жүр гі зі ліп жа тыр де ген ді 
құ ла ғым ша лып қал ды. Со дан «нар тəуекел!» 
деп, ба ғым ды сы на мақ қа бе кін дім.

— Дəл қа зір қан дай кө ңіл-күй де тұр сың?
— Қан дай бо лу шы еді?! Əри не, қуа ныш тан 

жү ре гім жа ры ла жаз дап, тө бем көк ке ти юге 
екі-ақ елі жет пей тұр. Бұл ма ра пат мен үшін 
қым бат, зор мəр те бе. Уни вер си тет қа быр ға-
сын да ат қар ған игі іс те рім нің же мі сі.

— Соң ғы кез де рі елі міз де мем ле кет тік 
жас тар са яса ты на ерек ше кө ңіл бө лі ніп 
ке ле ді. Бү гін гі ша ра со ның бір ай қын мы-
са лы.

— Иə, шы ны мен де жас тар үшін бар лық 
жағ дай жа са лу да. «Жа нам де ген жү рек ке от 
бе ре мін» де мек ші, төр ткүл дү ни ене ден ха-
бар дар кейін гі тол қын кө ңі лі қа ла са, бі лім нің, 
спор ттың, мə де ни ет тің кез-кел ген са ла сы мен 
ай на лы са ала ды.

— Об лы сы мыз да ғы жас тар ға ар нал ған 
«Век тор Ин фо рум» жур на лы ның ре дак-
то ры сың. Кей сту ден ттер оқу дың өзі не 
уақыт тап пай ды. Оқу мен жұ мыс ты қа тар 
алып жүр сің, бə рі не қа лай үл ге ре сің?

— Біз еш кім ді ен жар қал дыр май тын қы-
зық та таң ға жайып ке зең нің жо ла ушы сы мыз. 
Сон дық тан көш тен қал мау ға ты ры су ке рек. 
Оның үс ті не шап шаң жүр ген ге шаң жұқ пай-
ды де ме уші ме еді да на хал қы мыз? Үл ге рем 
де ген адам бə рі не үл ге ре ді. Мұн да еш сыр 
жоқ.

— Бо ла шақ тіл ма ма ны қа зір қан дай шы-
ғар ма лар ды оқып жүр ге нін біл сек?

— Үл кен бір шы ғар ма шы лық із де ніс жо-
лын да жүр мін деп ай ту қи ын. Алаш ары сы 
Жə кен Сəр сен бин ге қа тыс ты зер ттеу жұ мыс-
та ры мен та ны су үс тін де мін. Ал көр кем шы-
ғар ма лар ға ке лер бол сақ, өкі ніш ке орай, тек 
уни вер си тет бағ дар ла ма сын да ғы дү ни елер-
мен ға на шек те ліп жүр міз. Кө бі не пси хо ло-
ги ялық, са яси əде би ет тер ді оқу ға ты ры сам.

— Жас жур на лист қан дай бо луы ке рек?
— Жас жур на лис ті си пат тай тын дай ме нің 

еш тə жі ри бем жоқ қой. Егер азу лы жур на-
лист бол сам, жауап бе рер едім. «Бе сік тен 
бе лім шық пай жа тып» ақыл ай ту ым əбес тік 
бо лар. Мен де өз де рің сы қыл ды қа ра пайым 
сту ден тпін.

— Кім ді үл гі тұ та сың?
— Нақ ты «мі не, мы на кі сі ні» деп ке сіп ай-

та ал май мын. Де ген мен бі лі мі мен, өне рі мен, 
өне ге сі мен үл гі бо ла тын əр жан ның жақ сы 
қа си ет те рін бойы ма да ры ту ға ты ры сам.

— «Жі гіт ке же ті өнер де аз» дей ді ғой да-
на хал қы мыз. Біз біл мей тін қан дай өне рің 
бар?

— Ке ре мет асып ба ра жат қан өнер жоқ. Əн 
ай та ал май мын, би би лей ал май мын. Бі рақ, 
ара сын да қо лы ма қа лам алып əң гі ме жаз ған-
ды ұна там.

— Өмір лік ұс та ны мың?
— Сок рат ай тқан дай, «Егер əлем ді ор ны-

нан қоз ғал тқың кел се, əуелі өзің қоз ғал».
— Жас тар дың ба сын қос қан көп те ген 

игі іс-ша ра лар дың бел ор та сы нан өзің-
ді бай қап қа ла мыз. Төл тəуел сіз ді гі міз дің 
құр дас та ры на қан дай ба ға бе рер едің?

— Тəуел сіз дік та ңын да ту ған дар дың қа та-
рын да мен де бар мын ғой. Сон дық тан өз ге-
лер ге ба ға бе ру ден аулақ пын. Он дай жас қа 
əлі жет кен жоқ пыз.

— Өзі нің бо ла ша ғын жас тар са яса ты-
мен бай ла ныс ты ра тын жі гер лі жас тар ға 
ай тар ке ңе сің?

— На зым Хик мет тің мы на бір сө зі: «Мен жан-
ба сам ла пыл дап, сен жан ба саң ла пыл дап, біз 
жан ба сақ ла пыл дап, ас пан қа лай ашыл мақ?»

— Əң гі ме ңе рақ мет! Ақ жол!
— Рақ мет!
P. S.: «Көз де рін де от ой нар, Сөз де рін де 

жа лын бар». Ала шы мыз дың ар да аза ма ты-
мен əң гі ме ле су ба ры сын да бойын да ғы өжет-
ті лік пен ер тең гі күн ге де ген зор се нім ді бай-
қа дық. Бұл кө ңіл ге қуа ныш ұялат қан дай бол-
ды. Има ны мен мейі рі мі жа рас қан жас тар ла-
ны мыз ға əр қа шан да Ал ла жар бол сын!

;�ГІМЕЛЕСКЕН �АНА�АТ ЕШМА�АМБЕТОВ,
ЗА� ФАКУЛЬТЕТІНІ�, 3 КУРС СТУДЕНТІ

Та ны мал ком па ни ялар мен ұйым дар 
ара сын да сту ден ттер мен əріп тес тік қа-
рым-қа ты нас ты ор на ту ға, жас ма ман-
дар ды ең бек пен қам та ма сыз ету мүм кін-
ді гін ке ңей ту ге ба ғыт тал ған атал мыш 
жо ба ірі ха лы қа ра лық тəуел сіз сту дент-
тік бі лім бе ру ұйым да ры — AIESEC-тің 
бас та ма сы мен ұйым дас ты рыл ды.

AIESEC — бұл шет тіл де рін мең гер ген 
жо ға ры бі лім алып жүр ген сту ден ттер ге 
шет ел дер де та ғы лым да ма дан өту дің, көш-
бас шы лық қа си ет те рі мен ұйым дас ты ру-
шы лық қа бі лет те рін да мы ту дың бір ден-бір 
мүм кін ді гін ұсы на тын ха лы қа ра лық ұйым. 
Ха лы қа ра лық дең гей де гі AIESEC сту ден ттер 
ұйы мы 1949 жыл дан бас тап жұ мыс іс теп ке-
ле ді. Сол жы лы жас тар ұйы мы мем ле кет тік 
емес, ком мер ци ялық емес, са яси емес, ха лы-
қа ра лық мəр те бе ге ие бол ды. Ал ғаш қы же ті 

ел дің: Бельгия, Да ния, Фин лян дия, Франция, 
Гол лан дия, Нор ве гия жə не Шве ци яның 
өкіл де рі құ рыл тай шы құ жат тар да қол да-
рын қой ды, мі не сол сəт тен бас тап əлем де 
ал ғаш қы ха лы қа ра лық сту ден ттер ұйы мы 
пай да бол ды. Қа зір гі уақыт та бұл ұйым дү-
ние жү зі нің 100 елін де сту ден ттер дің ба сын 
бі рік ті ре ді. AIESEC-тің мың да ған се рік тес-
те рі бұл ұйым ды жас тар дың да му ын қам та-
ма сыз ете тін жə не дү ние жү зін нен жа ңа да-
рын ды жас тар ды тауып, олар мен бай ла ныс 
жа са удың мүм кін ді гі ре тін де қа рас ты ра ды.

«Yo uth To Bu si ness» бі лім бе ру ай мақ-
тық фо ру мы на Қа ра ған ды об лы сы, Қа ра ған-
ды жə не Астана қа ла ла рын да ғы жо ға ры оқу 
орын да ры ның сту ден тте рі, ірі ха лы қа ра лық 
ком па ни ялар мен ұйым дар (Be eli ne, Tur-
kish Air li nes, АТФ Бан кі жə не т. б.), AIESEC 
Ұлт тық жə не же ке ко ми тет тер се рік тес те-
рі қа тыс ты. Бір уақыт та бір не ше ба ғыт та 

ұйым дас ты рыл ған тал қы лау мо дель де рі, се-
ми нар лар жə не фо кус-топ тар сын ды фо рум 
жұ мы сы на жас тар көш бас шы ла ры, биз нес 
құ ры лым көш бас шы ла ры мен эко но ми ка, 
мар ке тинг, пси хо ло гия са ла сын да ғы са рап-
шы лар жи нал ды. Ұйым ның бір лес кен жұ-
мы сы ның ай ту лы тү рі түйін ді мə се ле лер 
бойын ша түр лі көз қа рас тар ды жə не сту ден-
ттер дің өза ра қа рым-қа ты нас сауал да рын, 
биз нес-құ ры лы мын топ тас ты ру ға, ғы лы ми-
зер ттеу қыз ме тін ком мер ци али за ци ялау ға 
мүм кін дік бе ру ар қы лы өзі нің ти ім ді лі гін 
көр сет ті. Сту ден ттер дің кə сі би тұр ғы дан 
шың да луы мен жұ мыс қа ор на ла су ына мүм-
кін дік ту ғыз ған атал мыш фо рум əлем дік 
тренд пен ең бек на ры ғын да ғы ірі ком па ни-
ялар дың са яса ты ту ра лы нақ ты тү сі нік қа-
лып тас тыр ды.

М. БАЛКЕЕВА

Студенттік �мір8
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С 2006 го да в Ка ра ган дин ской об лас-
ти ус пеш но ре али зу ет ся про ект «Шко ла 
го су дар ствен ной служ бы», мис сия ко то-
ро го зак лю ча ет ся в по пу ля ри за ции го-
су дар ствен ной служ бы сре ди пред ста-
ви те лей мо ло до го по ко ле ния и прив ле-
че нии их в ря ды гос слу жа щих. За го ды 
ре али за ции про ек та шко ла ус пе ла под-
го то вить бо лее 80 вы пус кни ков и за нять 
свою ни шу в сфе ре мо ло деж ной по ли-
ти ки на ше го ре ги она. В этом го ду шко-
ле ис пол ня ет ся 5 лет, и в свя зи с этим мы 
ре ши ли по го во рить с ис пол ни тель ным 
ди рек то ром шко лы Бир жа ном Нур жа-
но ви чем Алим жа но вым о ре али ях и 
пла нах шко лы.

— Бир жан Нур жа но вич, рас ска жи те 
об ис то рии про ек та — как все на чи на-
лось?

— Про ект «Шко ла го су дар ствен ной 
служ бы» яв ля ет ся уни каль ным по сво ему 
со дер жа нию и мас шта бам. Ана ло гич ных 
про ек тов — имен но с целью прив ле че ния 
мо ло де жи на гос служ бу, па рал лель но ре-
али зу ющих ся в нес коль ких ре ги онах рес-
пуб ли ки, не су ще ству ет. Ис то рия про ек та 
на чи на ет ся в 2004 го ду, ког да был под пи сан 
ме мо ран дум о сот руд ни че стве Агент ства 
РК по де лам го су дар ствен ной служ бы с 
Кон грес сом мо ло де жи Казахстана. С это го 
мо мен та в нес коль ких об лас тных цен трах, в 
Ас та не и Алматы на ча ли свою дея тель ность 
ре ги ональ ные шко лы. А в на шей об лас ти 
шко лу уч ре ди ли в на ча ле 2006 го да. Этот 
год стал для нас пя тым — юби лей ным.

— А в ка ких имен но ре ги онах ра бо та-
ют шко лы и есть ли осо бен нос ти в ре-
али за ции про ек та?

— По дан ным рес пуб ли кан ско го шта ба, 
про ек ты ус пеш но ре али зу ют ся в шес ти ре-
ги онах: Астана, Алматы, Ка ра ган да, Та раз, 
Усть-Ка ме но горск, Ак тау. Так же из вес тно, 
что в бли жай шем бу ду щем про ект за пус-
тят в Се мее. Что ка са ет ся осо бен нос тей, то, 
ко неч но, они есть. Здесь не об хо ди мо учи-
ты вать не толь ко мас шта бы и спе ци фи ку 
ре ги онов, но и под ход са мих ре али за то ров 
про ек та. Яр кий при мер — та кая фор ма 
от бо ра со ис ка те лей, как «твор чес кий эк за-
мен», она при ме ня ет ся толь ко у нас, в Ка-
ра ган де. Су ще ству ет еще ряд раз ли чий по 
ре ги онам, но цель у всех од на — прив ле-
че ние и под го тов ка по тен ци аль ных кад ров 
для гос служ бы.

— Рас ска жи те, как Вы приш ли в ря ды 
ре али за то ров про ек та, а точ нее, на пост 
ис пол ни тель но го ди рек то ра?

— Все по лу чи лось очень ин те рес но. Обу-
ча ясь на пер вом кур се, я час то слы шал о 
дан ном про ек те и при нял для се бя ре ше-

ние, что на сле ду ющий год обя за тель но 
пос туп лю. Прош ли лет ние ка ни ку лы, с но-
вы ми си ла ми при нял ся за уче бу, и, ко неч но, 
бы ло ог ром ное же ла ние ак тив но влить ся в 
об ще ствен ную жизнь уни вер си те та. На чал 
уз на вать про шко лу и вы яс нил ин те рес ный 
факт: шко ла при ос та но ви ла ра бо ту в свя зи 
с от сут стви ем ко ор ди на то ра. Как го во рят 
в на ро де, ини ци ати ва на ка зу ема. (Сме ет-
ся.) Так и ока за лось на са мом де ле. Ру ко-
вод ство Цен тра мо ло деж ных ини ци атив 
об лас ти пред ло жи ло мне стать ко ор ди на-
то ром про ек та. Нет сом не ний, что про ект 
«Шко ла го су дар ствен ной служ бы» стал для 
ме ня стар то вой пло щад кой в боль шую об-
ще ствен но-по ли ти чес кую жизнь. Очень 
бла го да рен всем лю дям, ко то рые в тот мо-
мент по ве ри ли в ме ня. Осо бую сер деч ную 
бла го дар ность хо чу вы ра зить сво ей пер вой 
ко ман де, в сос та ве ко то рой бы ли Ем бер ге-
но ва Аль ми ра, Жауым ба ева Асель и Бер ке-
нов Ер кен.

— Что Вам и Ва шей ко ман де по мо га ет 
ре шать пос тав лен ные за да чи?

— Ус пех ка кой-ли бо дея тель нос ти зак-
лю ча ет ся во внут рен них и внеш них фак-
то рах. К ос нов ным внут рен ним фак то рам 
мож но от нес ти ква ли фи ка цию, спло чен-
ность и ме то ды ра бо ты ко ман ды, ко то рые 
не об хо ди мо пе ри оди чес ки ук реп лять и 
по вы шать. Так же не ма ло важ ным яв ля ет ся 
внеш ний фак тор. В слу чае дан но го про ек-
та это один из клю че вых мо мен тов. По то-
му что на ша ос нов ная ра бо та стро ит ся на 
сот руд ни че стве с го сор га на ми. В ре али за-
ции дан ных за дач не оце ни мую по мощь 
ока зы ва ют Уп рав ле ние Агент ства по де лам 
го су дар ствен ной служ бы по Ка ра ган дин-
ской об лас ти и Уп рав ле ние внут рен ней по-
ли ти ки Ка ра ган дин ской об лас ти. В то же 
вре мя дея тель ность шко лы за ви сит от мно-
гих ор га ни за ци он ных воп ро сов, в ре ше нии 
ко то рых нас под дер жи ва ют наш род ной 
Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Центр мо ло деж-
ных ини ци атив Ка ра ган дин ской об лас ти, 
Ре ги ональ ный центр пе ре под го тов ки и по-
вы ше ния ква ли фи ка ции гос слу жа щих ап-
па ра та аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти.

— В ис то рии лю бой ор га ни за ции бы-
ва ют свои зна ме на тель ные со бы тия. 
Ка кие Вы мог ли бы вспом нить в свя зи 
с про ек том «Шко ла го су дар ствен ной 
служ бы»?

— Все пер вые ша ги, свя зан ные со шко-
лой, име ли для нас осо бое зна че ние. Пер-
вые соб ра ния, офи ци аль ные пе ре го во ры, 
ме роп ри ятия и, ко неч но же, наш пер вый 
вы пуск. В ис то ри чес ком пла не ос та ви ли 
свой след та кие мо мен ты, как пе ре име но-
ва ние про ек та, раз ра бот ка но вой эм бле мы 
шко лы. Рань ше, до 2008 го да, про ект на зы-

вал ся «Ре ги ональ ная шко ла го су дар ствен-
ной служ бы», а сей час он но сит наз ва ние 
«Ка ра ган дин ская мо ло деж ная шко ла го су-
дар ствен ной служ бы».

— Для но во го шта та это уже тре тий 
на бор. Ка кие тен ден ции мож но от ме-
тить?

— За мет но, что с каж дым го дом ин те рес 
к про ек ту рас тет. К при ме ру, ес ли в 2008 го-
ду бы ло по да но 22 за яв ки, в 2009-м их бы ло 
77, в те ку щем го ду — 53. Ито ги ин фор ма-
ци он ной кам па нии те ку ще го го да по ка-
за ли, что по ла гать ся на ус пе хи прош ло го 
се зо на не сто ит, в этом го ду ко ли че ство 
за явок сни зи лось на 24. От сю да и вы вод: в 
ми ре боль ших ско рос тных ин фор ма ци он-
ных по то ков важ но «ос ве жать» па мять це-
ле вой ауди то рии. Что ка са ет ся тен ден ций, 
то, ко неч но же, они по зи тив ные. Рас тет не 
толь ко ко ли че ствен ный, но и ка че ствен ный 
сос тав, то есть прив ле ка ют ся сту ден ты из 
дру гих ву зов. С каж дым го дом по пол ня ет-
ся сос тав пар тне ров-го сор га нов. Ес ли в на-
ча ле сво его пу ти мы за да ва лись воп ро сом 
«Как это сде лать?», то сей час это зву чит 
уже «Как луч ше это сде лать?»

— Что Вы мо же те рас ска зать о но вом 
на бо ре?

— В сос та ве треть его на бо ра в ос нов ном 
сту ден ты-гу ма ни та рии. Очень ак тив ные, 
эру ди ро ван ные и, что не ма ло важ но, ини-
ци атив ные. На прош лой не де ле они за-
вер ши ли этап те оре ти чес кой под го тов ки. 
26 учас тни кам про ек та бы ли вру че ны сер-
ти фи ка ты об ус пеш ном за вер ше нии кур са 
«Под го тов ка го су дар ствен ных слу жа щих 
но во го по ко ле ния», ко то рый про хо дил на 

ба зе Ре ги ональ но го цен тра пе ре под го тов ки 
и по вы ше ния ква ли фи ка ции гос слу жа щих. 
От рад но, что дан ный центр пос то ян но под-
дер жи ва ет со ци аль но зна чи мые ини ци ати-
вы мо ло де жи. Уве рен, что все «ин тел лек ту-
аль ные ин вес ти ции» пре по да ва те лей цен-
тра оку пят ся в ско ром бу ду щем. Ко неч но 
же, бы ло при ят но из уст пре по да ва те лей 
Центра слы шать хо ро шие от зы вы в ад рес 
ста же ров. Но это еще по ло ви на пу ти. На-
де юсь, что ста же рам треть его на бо ра по си-
лам ус пеш но за вер шить учеб ный год.

— Пла ны шко лы на бли жай шее бу ду-
щее?

— В рам ках про ек та мы еже год но про во-
дим ме роп ри ятия раз но го ха рак те ра. В ос-
нов ном — с целью прив ле че ния ста же ров в 
об ще ствен ную жизнь и по вы ше ния уров ня 
их про фес си ональ ной под го тов ки. Ес ли в 
прош лом го ду это был де бат ный тур нир 
на ан ти кор руп ци он ную те ма ти ку, то в те-
ку щем го ду в ап ре ле пла ни ру ем про вес ти 
науч но-прак ти чес кую кон фе рен цию на 
те му «Го су дар ствен ный слу жа щий но во го 
по ко ле ния».

— И пос лед ний воп рос. Как Вы ду ма-
ете, ка ки ми ка че ства ми дол жен об ла-
дать гос слу жа щий но во го по ко ле ния?

— У каж до го вре ме ни свои тре бо ва ния. 
Сог лас но им про фес си ональ ные кри те рии 
ме ня ют ся. Дан ные пра ви ла рас прос тра ня-
ют ся и на гос служ бу. Не из мен ны ми ос та-
ют ся лишь вы со кие ка че ства — чес тность, 
тру до лю бие, нрав ствен ность и пре дан ность 
сво ему де лу.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В це лях по вы ше ния пра во вой гра мот-
нос ти сту ден че ства и про фи лак ти ки ре-
ли ги оз но го экстре миз ма сре ди мо ло де-
жи Ко ми тет по де лам мо ло де жи Кар ГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва ор га ни зо вал нес коль-
ко встреч на те му «Про фи лак ти ка ре ли-
ги оз но го экстре миз ма и тер ро риз ма». На 
встре чи, ко то рые про хо ди ли в фев ра ле, 
бы ли приг ла ше ны пред ста ви те ли го су-
дар ствен ных ор га нов и НПО, сту ден ты 
фи зи чес ко го, ма те ма ти чес ко го, юри ди-
чес ко го и эко но ми чес ко го фа куль те тов. 
Мо де ра то ром встре чи выс ту пи ла пред-
се да тель Ко ми те та по де лам мо ло де жи 
Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ар так ши но ва 
Асель Сей тжа нов на.

Рым бек Жа кып бе ко вич Га ли ев, на чаль-
ник от де ла по борь бе с экстре миз мом Де-
пар та мен та внут рен них дел Ка ра ган дин ской 
об лас ти, в сво ем выс туп ле нии про ин фор ми-

ро вал ауди то рию о не га тив ных пос лед стви-
ях учас тия в ре ли ги оз ных сек тах, дея тель-
ность ко то рых име ет целью со ци аль ную и 
по ли ти чес кую дес та би ли за цию ре ги она и 
стра ны в це лом. Так же бы ла пре дос тав ле на 
ин фор ма ция об опе ра тив но-ра зыс кных ме-
роп ри яти ях, пред при ни ма емых для пре се-
че ния дея тель нос ти вы ше наз ван ных ан ти со-
ци аль ных групп. Как по ка зы ва ет ста тис ти-
ка, цен траль ные ре ги оны Казахстана не так 
силь но под вер же ны воз дей ствию ре ли ги оз-
ных сект, как приг ра нич ные тер ри то рии. Но 
в то же вре мя от дель но взя тые на се лен ные 
пун кты внут ри Ка ра ган дин ской об лас ти вы-
зы ва ют бес по кой ство пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов. В за вер ше ние сво его выс туп ле ния 
Рым бек Жа кып бе ко вич приз вал мо ло дежь 
об ра тить осо бое вни ма ние на по вы ше ние 
лич ной пра во вой гра мот нос ти.
Так же на встре че при сут ство ва ли пред-

ста ви те ли ре ли ги оз ных объ еди не ний го ро-

да: на иб-имам Цен траль ной ме че ти г. Ка-
ра ган ды Да урен Ырым бе ко вич До сым ба ев 
и бла го чин ный Ка ра ган дин ско го цер ков-
но го ок ру га Ка ра ган дин ской и Шах тин ской 
епар хии Рус ской пра вос лав ной цер кви Ми-
ха ил Алек сан дро вич Пат ри ке ев. Пред ста ви-
те ли ду хо вен ства рас ска за ли мо ло де жи об 
ис то ках воз ник но ве ния ре ли ги оз ных сект и 
их уг ро зе об ще ствен нос ти. Не раз бы ло от-
ме че но, что ре ли ги оз ные сек ты, прик ры ва-
ясь ре ли ги ей, прес ле ду ют сов сем иные це-
ли и до би ва ют ся то таль но го кон тро ля над 
че ло ве ком, что, в свою оче редь, при во дит к 
пла чев ным пос лед стви ям как для че ло ве ка, 
так и для его род ных. При ме ром пос лу жил 
те ракт в аэро пор ту До мо де до во. Под во дя 
ито ги сво его выс туп ле ния, док лад чи ки от-
ме ти ли, что толь ко лю ди, про шед шие со от-
вет ству ющее обу че ние и ре али зу ющие свою 
дея тель ность в рам ках за ко но да тель ства РК 
в спе ци аль ных уч реж де ни ях об лас ти и го-

ро да, смо гут дать пол но цен ную и по лез ную 
ду хов ную ин фор ма цию.
Граж дан ский сек тор был пред став лен 

Цен тром со ци аль но-пси хо ло ги чес кой и 
пра во вой по мо щи «Вик то рия». Пред ста-
ви тель НПО пси хо лог Тать яна Ша по ва ло ва 
пре зен то ва ла дея тель ность дан но го уч реж-
де ния и рас ска за ла об ос нов ных нап рав-
ле ни ях ра бо ты цен тра, од ним из ко то рых 
яв ля ет ся дея тель ность во лон те ров, нап-
рав лен ная на про фи лак ти ку ре ли ги оз но го 
экстре миз ма сре ди на се ле ния. Бы ло от-
ме че но, что все же ла ющие мо гут при нять 
учас тие в дан ной дея тель нос ти.
До ба вим, что ана ло гич ные встре чи бу-

дут про хо дить и в мар те. Од на из них сос-
то ит ся в 11.00 11 мар та 2011 го да в учеб ном 
кор пу се № 8 (по точ ная ауди то рия № 13).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Государственный служащий нового поколения:
честный, трудолюбивый, нравственный и преданный своему делу!

Студенты говорят «Нет!» религиозному экстремизму
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Жастар !лемі
Мир молодежи

Қа за ғым ның көк бай ра ғын көк ке жел бі ре-
тіп, бү кіл əлем ге өзі нің еге мен ді гін жа ри яла ға лы 
жи ыр ма жыл ға та қал ды. Бұл ара лық та жет кен 
же тіс тік те рі міз, ал ған асу ла ры мыз бен шық қан 
бе лес те рі міз же тер лік. Де сек те, қа зақ тың қа зақ-
ты ғын төл мə де ни еті, ті лі, əдет-ғұр пы ай шық тай 
тү се тін ді гі бел гі лі. Мі не, осы тұс та соң ғы жыл да-
ры ша ма лы ақ сап қал ған дай мыз. Ай тпа ғым, соң-
ғы үш жыл кө ле мін де қай ма на қа за ғым ның ай-
тыс тан қол үзіп қал ған ды ғы…

Жал пы ай тыс өне рі қа зақ да ла сын да не гі зі нен XIX 
ға сыр дың екін ші жар ты сы нан бас тап ай рық ша кең 
өріс алып, мол сер пін мен да мы ды. Бұ ған сол тұс та-
ғы қа зақ тың көш пе лі өмі рі мен əдет-ғұ рып, салт-дəс-
тү рі бас ты се беп бол ды. Рас, кі тап бас ты ру мен те атр 
өне рі қа лып та са қой ма ған ел де ай тыс тың қа лың жұр-
тшы лық бас қо сып ден қоя тың дап, одан эс те ти ка лық 
лəз зат ала тын сауық шыл дық си па ты да ерек ше еді. 
Мұ ның үс ті не ол қол ма-қол су ырып са лып ай та тын 
тап қыр лық, өт кір лік қа си ет те рі мен де да ра ла на ды. 
Ай тыс өне рі нің бір ерек ше лі гі — шын дық! Қан дай 
жүй рік, тап қыр ақын бол са да шын дық тан жал та рып 
құ ты лып ке те ал ма ған, оның бə рі де тек шын дық пен 
су арыл ған ата лы сөз ге тоқ тап бас иетін бол ған.

Бү гін де ба ба ла ры мыз дан мұ ра ға қал ған атал мыш 
өнер дің өкіл де рі де жо ға ры да атал ған қа си ет тер дің 
бар лы ғы на ие де сем ар тық ай тпа ған бо лар мын. Се-
бе бі, қо ғам да ғы сан алу ан мə се лер ді кө те ріп, ха лық-
тың мұ ңын мұң дап, жо ғын жоқ тай тын «қа ра қыл ды 
қақ жар ған» ақын да ры мыз дай шын дық тан қо рық-
пай тын ха лық тың «өкіл де рі» кем де-кем. Бəл кім, осы 
бір ай тыс өне рі нің, ақын да ры мыз дың қа си ет те рі баз 

бі ре улер ге ұна май қал ған бо лар. Со ған бо ла қа за ғым 
үш жыл ға жу ық ай тыс тан қол үз ген шы ғар. Ма ңыз-
ды сы ол емес, ма ңыз ды сы бұл өнер ді хал қым нан еш-
кім нің айы ра ал май тын ды ғы. Ма ңыз ды сы «əді лет ті-
лік тің» орын ал ған ды ғы.

Бə рін айт та бі рін айт, елор да мыз Астана қа ла-
сын да өт кен «Тəуел сіз дік та ғы лы мы» ат ты ақын дар 
ай ты сы ел құ ла ғы ның елең ет кіз ді. Бұл до да ға Қа зақ-
стан ның түк пір-түк пі рі нен, тіп ті Қы тай дан ат шап-
ты рып кел ген қан да сы мыз да қа тыс ты. Са ры ар қа 
өңі рі нен ат қа қон ған Аман жол Əл та ев, Ай тпай Жұ-
ма ғұ лов, Ди дар Қа ми ев сын ды саң лақ тар на мыс ты 
қол дан бер ме ді. Ха лық тың зор қо ше ме ті мен қуа ны-
шы на ие бол ған ақын да ры мыз елі міз өз тəуел сіз ді гін 
ал ға лы бе рі жет кен же тіс тік те рі мен əлі де бол са күр-
меуі ше шіл мей отыр ған мə се ле лер ге тоқ тал ды. Əл-
бет те, бү гін де сіз бен біз ді ма за лап отыр ған тіл мə се-
ле сі де шет ке рі қал ма ды. Жан дар бек Бұл ға қов сын ды 
ақы ны мыз мем ле кет тік қыз мет кер лер ді қыс қар ту са-
яса ты на тоқ та ла оты рып —»Қыс қар ту иде ясын мен 
ай тайын —Елім де үш тіл де ген үш та ған бар.
Төр де оты рып қа зақ ті лін ке рек қыл май,
Өз ге тіл дің қа ла мын ұш та ған дар.
Қыс қар ту ға ең бі рін ші ілік се екен,
Қа зақ тіл ге тіл де рі қыс қа адам дар!» — деп кө кейі-

міз де жүр ген сол бір ой ды жет кіз ген дей бол ды…
Үш күн ге со зыл ған ала ман ай тыс тың бас жүл де-

сін уни вер си те ті міз дің шоқ ты ғы би ік тү лек те рі нің 
бі рі, фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди да ты, дан қты 
жер ле сі міз — Аман жол Əл та ев же ңіп ал ды. Со ны-
мен қа тар, ол елі міз дің «Бас ақы ны» ата ғы на ие бол-
ды. Бі рін ші орын Ай нұр Тұр сын ба ева ның ен ші сі не 
ти ді. Бе ка рыс Шой бе ков екін ші орын ды иелен се, ха-

лық тың қол дауына ие бол ған Жан дар бек Бұл ға қов 
үшін ші орын ды қа на ғат тұт ты. Ай тыс ты ұйым дас ты-
ру шы лар төрт ақын ға да ав то кө лік сый ла ды.
Университет күні қарсаңында елі міз дің «Бас ақы-

ны» ата ғын иелен ген, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, «Да рын» мем ле кет тік жас тар сый лы ғы ның 
ла уре аты, ай тыс сах на сы на ерек ше ажар бе ріп, ал ты 
алаш тың аяулы ақы ны на ай нал ған ақын жер ле сі міз 
Аман жол Əл та ев ты же ңі сі мен құт тық тап, бір-екі сұ-
рақ қой ған едік.

— Аман жол аға, же ңі сі ңіз құт ты бол сын!
— Рақ мет, бауырым! Əр ақын ның ең бе гін ба ға лап, 

құт тық тап, қо ше мет тей тін тың дар ма ны бол са, ең бе-
ге нің зая кет пе ге ні ғой.

— Бү гін де бір кез де рі сіз тə мам да ған Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қар МУ сту ден ті мін. Біз дің уни вер-
си тет тің сту дент жас та ры на оқу ор ны қа быр ға-
сын да жүр ген кез де ба сы ңыз дан өт кен қы зық ты 
бір оқи ға ны ба ян етіп бер се ңіз…

— Иə, Қар МУ-дың фи ло ло гия фа куль те тін тə мам-
да ған мын. Ал ғаш қы ең бек жо лым да атал мыш оқу 
ор нын да бас тал ған бо ла тын. Жал пы сту дент тік өмір 
ес тен кет пей тін шақ қой. Ба сы мыз дан бір та лай қы-
зық ты оқи ға лар ды өт кіз дік… Біз оқып жүр ген кез де-
рі сту ден ттер ден ақ ша тар тып алу де ген жиі кез де се-
тін. Бір де өзім нің шə кір та қым ды алып жа тақ ха на ға 
ке ле жат қан едім. Қой ным да қуа ныш, ойым да еш бір 
жа ман шы лық жоқ. Жол да ал дым нан үш-төрт жі гіт 
шы ғып, «ақ шаң ды бер!» де ге ні. Сол сəт те қал там-
да ғы кə шə лө гім ді бай қап қал ған бі реуі бір ден алып 
қой ды. Сон да мен:

«Дү ни еде кез дес кен мен бү лік тер,
Үзіл мей ді жү рек те гі үміт тер.
Бір қа зақ ты то на ма ған бір қа зақ,
Кə шə лөк ті қай та рың дар, жі гіт тер!» деп, ақ шам ды 

қай та ру ын та лап ет тім. Ба ғы ма орай қа зақ тың өле ңін, 
сө зін тү сі не тін за ман дас та рым екен. Бір ден ке ші рім 
сұ рап, кə шə лө гім ді қай та рып бер ді. Мі не, өлең нің ар-
қа сын да осын дай бір сəт те жол тап қан едім…

— Аман жол аға, жу ыр да аль ма-ма те рі міз өзі-
нің кү нін атап өт ке лі жа тыр. Із гі ті ле гі ңіз…

— Ме рей лі ме ре ке құт ты бол сын! Уни вер си тет тің 
бар ша ұжы мы на, про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра-
мы на та быс ты ең бек ті лей мін. Сту ден ттер Абай ата-
мыз дың «Ба лам ды мед рес се ге біл деп бер дім» де ген 
өлең жол да рын да ай тыл ған дай, оқы сын, біл сін де ген 
ата-ана үмітін ақ та сын! «Қай ха лық тың бо ла ша ғын біл-
гің кел се, жас та ры на қа ра» де ген, ең бас ты сы, ру ха ни 
бі лім, адам гер ші лік ке бе кем бо лу ла ры ңа ті лек тес пін!

— Ай тқа ны ңыз кел сін!

�АНА�АТ ЕШМА�АМБЕТОВ, ЗА� ФАКУЛЬТЕТІНІ� СТУДЕНТІ

Əл қис са, əң гі ме ні жал пы дан бас та сақ… Жер 
жү зін де сту дент де ген ха лық ба рын жұрт тың бə рі 
бі лер. Сту дент де ген де көз ал ды мыз ға жа тақ ха на-
да ғы тір ші лік, ашып ай тқан да, жұ пы ны бол са да 
көз ге жы лы ұшы рай тын бөл ме елес тей ді. «Қыз дың 
жи ған жү гін дей» емес, де ген мен та за…. Те ре зе ал-
дын да ғы бе тін шаң бас қан кі тап тар иесі нің кім еке-
нін əй гі леп тұр ған дай. Не гі зі ол жақ сы жі гіт. Ке ре-
мет ар ман шыл, ал бырт, иə, кə дім гі қа зақ тың қа ра 
ба ла сы. Бір жа ман қа си еті — жал қау лық ты жан 
се рі гі не ай нал дыр ған. Əй тпе се одан ас қан ақыл ды 
жоқ. Ен ді сол сту дент тің бір күн дік тір лі гі не көз 
жү гір тсек…
Таң ның ат қа нын аң да май са ға ты нан ал дан ған 

аң ғал аза мат екі кө зін тыр нап ашып, апыл-ғұ пыл 
киі ніп, бе ті-қо лын ша ла-шар пы жу ып, қа лам-дəп-
те рін асы ғыс-үсі гіс тү ген деп кор пус қа жү гір ді. Сөй-
тіп құйын дай құй ғы тып екі өк пе сін қо лы на ұс тап 
лез де діт те ген дə ріс ха на ға да жет ті. Жү гір ген нен бе 
жү ре гі құр ғыр алып-ұшып тұр. Есік тің құл пын да-
ғы те сік тен сы ға лап, ауа райын бағ дар лау ға көш ті. 
Оқы ту шы та ғы да бі ре уді ащы ті лі мен түй реп жат-
қан сы ңай лы. «Кір сем бе екен, жоқ əл де… Қой! Ер-
тең ба сы ма əң гір та яқ ой на тып жүр се…» Амал жоқ, 
кі руі не ту ра кел ді.

— Иə, қай да жүр міз?!
— Ке ші рі ңіз!.. мен аз дап не… не тіп қа лып, 

анау…
— Нең не тіп қа лып?! Са бақ қа ке шік пең дер деп 

қа шан ғы ай та мыз сен дер ге, а! Анауы ке ші ге ді, мы-
науы ке ші ге ді. Оны мен қой май сыл тау ай тқы сы 
ке ле ді, өз де рі, ə! Ты пос мот ри! Ну жа рай ды, кір, 
екін ші рет ке шік пе, — деп біз дің оқы ту шы мыз, мұ-
ға лі мі міз ке шір ген бол ды.
Əң гі ме ні əрі қа рай жал ғайық. Кө бі не-көп лек-

ция жүр гі зіп жат қан пен де ба ла сы сту дент қауымы-
на əл де не ні тү сін ді ре мін деп осы ақ тер, көк тер ге 
тү сіп өзі мен-өзі əуре бо ла ты ны бар. Ол кі сі лер ді 
зейін қойып тың дай тын бі рен-са ран адам бол ма са, 
кө бі сі өз ойы мен əлек. Бі реу ұй қы сы нан ары ла ал-
май есі неп отыр. Он дай жағ дай да кей бір қа ра көз 
қыз да ры мыз да аузын қо лы мен жа бу ды «ұмы тып» 
ар ман сыз «ал ты қа рыс аузын» аран дай ете ті ні бар 
ғой, шір кін!

— Во-во! Əне кет ті! Қат ты рақ аш, қат ты рақ! Ана 
қыз аузын ашып еді. Ты пос мот ри! Ой-пыр-ма-ай! 
Бə рі кө рін ді. Қа рын да сым, жап саң шы аузың ды… 
Ме ні жұ тып қоя жаз да дың ғой, — деп оқы ту шы-
мыз да бе кер қа рап жат пай сөз қыс ты рып үл гер-
ді. Қыз ұял ған бо ла ды. (Қай бір бе ті нен оты шық-

ты дей сің?!) Бұл сю жет ерік кен дер дің ер мек қу ған 
езуі не мыс қыл күл кі ша қыр ды.

— А-но-оу отыр ған қыз. Иə, иə, сол көк фут бол ка-
да ғы кім еді, иə, се ні ай там. Ана қа сың да ғы түс кө ріп 
жат қан дəу қа ра ны жел ке сі нен түйіп қал шы! Қай да 
жат қа нын бі ліп жат сын ең құ ры ма са. І-і-і, со лай!

— Ох, ты! Сен са ғыз шай нап отыр сың ба, жоқ, əл-
де, аузың со лай ма өзі?.. (ду күл кі)

— Се нің кө зің ді кім кө гер ткен?! Ақ ша ны аясаң-
шы, ақ ша ны! Сол бояуға кет кен пұ лы ңа кі тап ал-
май сың ба одан да?! Əй, бі рақ сен дер ге айт тың не, 
ай тпа дың не? Бə рі бір.

— Ағай.
— Иə, не ке рек қы зым?
— Рен жі ме се ңіз, шы ғып ке лейін деп ем…
— Қай да?
— Сыр тқа.
— Бі лем, ен ді іш ке шық пай сыз ғой! Қай да ба ра-

сыз дей мін?
—…
— Ой ла нып сөй леу ке рек қой, қа рақ та рым. Осы 

түр ле рің мен сен дер ді кім сту дент дей ді, ай тың дар-
шы өз де рің?!. Жа рай ды, ба ра ғой. Иə, со ны мен қай 
жер ге ке ліп едік? Ал, жа зың дар! Сөй тіп, XX ға сыр-
дың бас ке зін де гі… — деп ша ғын «кон цер ттен соң 
мо но тон ды дə ріс бе ру үде рі сі жал ға сын та ба бер ді.

Е. КЕ�ЕСБЕК9ЛЫ, �АРМУ Т?ЛЕГІ

�ызы��а толы сол жылдар

А�параттар тас�ыны
Білім ал, �ызмет �ыл…

А�ым да �ы жыл ды� 25 а� па-
нын да ака де мик Ев ней Арыс-
та н лы Б� ке тов атын да �ы 
�а ра �ан ды мем ле кет тік уни-
вер си те тін де пе да го ги ка ж) не 
)леу мет тік-гу ма ни тар лы� са ла 
т" лек те рі не ар нал �ан «Ман сап 
к" ні» �т ті. �а зір гі та� да ай ма�-
та �ы к�п те ген ірі ж мыс бе ру-
ші лер мен )леу мет тік )ріп тес тік 
ор на та оты рып, жа �а шыл ма-
ман дар ды да яр лау �а жет ті лі гі 
уни вер си тет ті� б" гін гі к"н т)р-
ті бін де гі �зек ті м) се ле. Ай ту лы 
ша ра �а Ор та лы� �а за� стан ай-
ма �ын да �ы мем ле кет тік ж) не 
же ке ле ген йым дар ды� �кіл де-
рі �а тыс ты.

2010-2011 о�у жы лын да 
уни вер си тет ті атал мыш ба �ыт 
бойын ша 700-ге тар та т" лек 
т) мам дай ды екен. �о лы на дип-
ло мын ал �ан жас ма ман ны� 
ер те� гі к" ні �ай жер де, кім бо-
лып ж мыс іс тей мін деп ала�-
дай ты ны с�з сіз. «Ман сап к" ні», 
мі не, осын дай ты �ы ры� �а ті рел-
ген та лай жас ты� ма ман ды �ы 
бойын ша ж мыс �а ор на ла сып 
ке туі не ы� пал ете ді. Т" лек тер-
ді� бл к"н ді асы �а к" тіп, "міт те-
не тін де рі де сон ды� тан.

«Ман сап к" ні ні�» сал та нат ты 
ашы луы уни вер си тет ті� о�у-ісі 
ж� нін де гі про рек то ры, п. �. д. 
С. Т. Кар гин ні� �т ты� тау с� зі-
мен бас тал ды. Атал мыш ша ра 
ба ры сын да е� "з дік де ген ж-
мыс бе ру ші лер ге �р мет гра-
мо та ла ры мен дип лом дар, уни-
вер си тет ло го ти пі ні� бел гі сі бар 
ес те лік бйым дар тар ту етіл ді. 
«�а ра �ан ды об лы сы жас тар бас-
та ма шыл ды �ы ор та лы �ы» �кі лі 
Фа ти ма Яну за ков на Иш му ха-
ме то ва ны� йым дас ты ру ымен 
«Дип лом мен — ауыл �а!» ат ты 
ба� дар ла ма ны� пре зен та ци ясы 
к�п ші лік ті� �ы зы �у шы лы �ын ту-
дыр ды. Ба� дар ла ма ны� бас ты 
ма� са ты — пе да го ги ка ма ман-
ды �ын т) мам да ушы т" лек тер ді 
ауыл ды� жер ге е� бек ке тар ту, 
е� бек ре сур ста ры на �а жет ті 
ауыл ды� жер лер де гі кадр м)-
се ле сін ше шу ж) не жас ма ман-
дар �а �ол дау к�р се ту. К"ш-жі-
ге рі та сы �ан жас тар ауыл ды 
жер ді� к�р кеюіне �зін дік "лес 
�ос са, бл елін с"й ген )р бір �а-
за� стан ды� аза мат ты� бо ры шы 
де ген пі кір ай тыл ды. Шы нын да, 
«г"л ден се ауыл — г"л де не міз 
б) рі міз!»

Бір �у ан тар лы� жайт, пе да-
го ги ка ж) не )леу мет тік-гу ма-
ни тар лы� ма ман ды� та ры ны� 
т" лек те рі пре зен та ция �т кі зу 
ке зін де �з де рі ні� ака де мик Ев-
ней Арыс та н лы Б� ке тов атын-
да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де о�ып, бі лім ал-
�ан да рын ма� та ныш т та тын да-
рын ай тып �ал ды. Уни вер си тет 
�а быр �а сын да �т кіз ген жыл-
дар ды� біз ге бе рер азы �ы к�п 
бол ды дей ді олар.

«Ман сап к" ні ні�» со �ы на 
та ман уни вер си тет та ра пы нан 
ай ту лы ша ра �а �ол дау та ныт-
�ан 100-ге тар та бі лім бе ру 
йым да ры на, )сі ре се, �а ра-
�ан ды об лы сы бойын ша іш кі 
іс тер де пар та мен ті, �а ра �ан ды 
об лыс ты� бі лім бе ру бас �ар ма-
сы, �а ла лы� бі лім бе ру бас �ар-
ма сы мен аудан ды� бі лім бе ру 
йым да ры ны� �кіл де рі не ал-
�ыс біл ді ріл ді.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

10 Т"лектер

Uнерлі 4рге ж3зер
Əдет те гі дей би ыл да «Жас тар əуені — 2011» бай-

қауы өз мə ре сі не жет ті. Эс тра да лық əн дер ді орын-
да ушы лар мен шоу-бағ дар ла ма лар ды жүр гі зу ші лер 
ара сын да өт кен өнер до да сы екі күн ге со зыл ды. Ал-
ғаш қы кү ні үкі лі үмі тін ар қа лап кел ген 36 эс тра да лық 
əн орын да ушы мен шоу-бағ дар ла ма лар ды жүр гі зу ші 
үш жұп ты ірік теу ту ры нан өт кіз ді. Ə де ген нен жо лы 
бол ма ған ұл-қыз дар қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі мен 
не гіз гі тур ға қа ты са ал ма ды. Əн ді орын дау ше бер лі гі-
мен көз ге түс кен 17 əн ші ға на ке ле сі ай на лым ға жол-

да ма ал ды. Ал шоу-бағ дар ла ма жүр гі зу ші ле рі шын 
мə нін де өз өнер ле рін дə лел деп бақ ты ма, əл де олар ға 
та лас қа тү сер қар сы лас та ры ның аз ды ғы əсер ет ті ме, 
əй теуір үш жұп та екін ші ай на лым ға өтіп кет ті.

Кө зі қа рақ ты кө рер мен би ыл ғы жыл ғы бай қау-
дың жыл да ғы дай емес, жо ға ры дең гей де ұйым дас-
ты рыл ға нын бір ден бай қап қал ды. Қыр дың қы зыл 
гү лін дей құл пыр ған қыз да ры мыз бен көз де рін де от 
ой на ған жай саң жі гіт те рі міз сах на көр кі не ай на ла 
біл ді. «Əн нің де ес ті сі бар, есе рі бар» деп ха кім Абай 
ай тпақ шы, жү рек ке жы лы ти етін əуез ді, ма ғы на лы 
əн дер шыр қал ды. Қа зақ, орыс, ағыл шын, фран цуз 
тіл де рін де əн сал ған бұл бұл кө мей сту ден ттер дің 

бі рі-бі рі нен өт кен дей та лан тты. Жас та ры мыз дың əн 
таң да уда ғы тал ға мы қу ан тты.
Да рын ды жас тар дың та лан тын та ны ту мақ са тын-

да ұйым дас ты рыл ған «Жас тар əуені» бай қауы та лай 
өнер паз дың жо лын ашып бер ге ні хақ. Бұл кү ні де 
өз ге лер ден оза шауып, су ыры лып ал ға шық қан жүй-
рік тер бол ды. Кім дер дің орын ал ға нын жіп ке тіз ген-
дей атап өту мін дет емес. Өнер жүл де мен өл шен бе се 
ке рек. Бас ты сы, бай қау да бақ та рын сы на ған сту дент-
те рі міз дің өнер ге де ген көз қа ра сы. Бұл жол ғы бай-
қау дан сон дай ыс тық ықы лас ты се зін ген дей бол дық.

ТА�С9ЛУ ДУМАН

«Т�уелсіздік та?ылымы…»«Т�уелсіздік та?ылымы…»
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Ес ли вы от прав ля ете свои ре зю ме в 
от вет на объ яв ле ния в га зе тах и ре гу ляр-
но об ра ща етесь в кад ро вые агент ства, 
но все ва ши уси лия ока зы ва ют ся тщет-
ны ми, прос то из ме ни те так ти ку, поп ро-
буй те при ме нить но вую стра те гию.

Су ще ству ют мил ли оны ва кан сий. Но 
сколь ко раз лич ных спо со бов их най ти вы 
зна ете? И под ле жат ли они уче ту? Ока зы ва-
ет ся, да. Ес ли крат ко, то это:

Са мо ин вен та ри за ция. Преж де чем 
что-ли бо де лать, зай ми тесь дос ко наль ной 
ин вен та ри за ци ей соб ствен ных на вы ков и 
ин те ре сов, ко то рые нра вят ся вам боль ше 
все го и ре али зу ют ся ва ми ус пеш нее ос таль-
ных. Это по мо жет точ нее по нять, ка кая ра-
бо та бу дет вам на ибо лее ин те рес на. А за тем 
вос поль зуй тесь этим зна ни ем для оп ти ми-
за ции сво их по ис ков.

Ин тер нет. Вос поль зуй тесь Ин тер не том, 
что бы вы ло жить свое ре зю ме и/или по ис-
кать объ яв ле ния о при еме на ра бо ту (ва-
кан сии) на сай тах са мих на ни ма те лей или 
на спе ци али зи ро ван ных ре сур сах (He ad 
Hun ter, www.works.kz, www.zhumys.kz, 
www.ka ri erist.kz, www.okp.kz, www.k-plus.
kz, www.ka zak job.kz/ka zakhstan-work.html, 
http://kz.su per job.ru, www.1job.kz, www.rec-
ru it ment.kz, www.kzwork.com, www.job lab.
kz, www.staff.kz, www.ra bo tap lus.kz, www.
kzjob.ru.

На ла жи ва ние свя зей. Пос пра ши вай те 
дру зей, чле нов сво ей семьи и/или лю дей в 
дос туп ных вам со об ще ствах и бир жах тру да 
о на ли чии ин те ре су ющих вас ва кан сий.

Шко ла. Поп ро си те со ве та или под сказ ки 
от но си тель но воз мож ных ра бо чих мест или 
сер ви сов по тру до ус трой ству у сво их быв-
ших учи те лей и пре по да ва те лей (сред ней 
шко лы, учи ли ща, кол лед жа или уни вер си-
те та).

Го су дар ствен ные со ци аль ные служ бы. 
Об ра ти тесь в служ бы за ня тос ти.

Об ласть или район про жи ва ния. Об ра-
ти тесь в час тные агент ства по тру до ус трой-
ству.

Го су дар ствен ная служ ба. При ми те 
учас тие в кон кур се на по лу че ние ва кан сии 
на го су дар ствен ной служ бе.

Га зе ты, жур на лы. Ра зош ли те ре зю ме в 
от вет на мес тные объ яв ле ния о при еме на 
ра бо ту (раз ме щен ные в га зе тах, ес ли в ва-
шем го ро де все еще есть га зе ты; в Ин тер-
не те или иным спо со бом). По ищи те объ-
яв ле ния о ва кан си ях в про фес си ональ ных 

жур на лах, ка са ющих ся ва шей спе ци али за-
ции, и от веть те на все объ яв ле ния, за ин те-
ре со вав шие вас.

Слу чай ный найм. Об ра щай тесь ту да, где 
на би ра ют ра бо чих: не офи ци аль ные бир жи 
тру да или дру гие мес та, что по мо жет вам 
по лу чить крат кос роч ную ра бо ту, ко то рая 
со вре ме нем име ет все шан сы стать пос то-
ян ной.

Ре зю ме. Рас сы лай те свои ре зю ме всем 
и пов сю ду, учи ты вая все фак то ры мес то-
на хож де ния, спе ци али за ции и на ли чия ва-
кан сий в тех или иных ор га ни за ци ях.

Най ди те офи сы ин те ре су ющих вас ком-
па ний. Сту чи тесь в две ри лю бых ин те ре су-
ющих вас ра бо то да те лей, пред прия тий, 
ма га зи нов или офи сов не за ви си мо от то го, 
есть у них для вас в дан ный мо мент сво бод-
ное мес то или нет.

Те ле фон ный спра воч ник. Вос поль зуй-
тесь ва шим те ле фон ным спра воч ни ком и 
най ди те пять-де сять объ ек тов, об лас тей 
или ин те ре сов, ко то рые вас боль ше все го 
прив ле ка ют. Они мо гут на хо дить ся в ва-
шем го ро де или на се лен ном пун кте, где вы 
хо те ли бы жить. Поз во ни те ту да или лич но 
по се ти те эти ком па нии.

Ра бо та во лон те ром. Ес ли в дан ный мо-
мент вы име ете ста биль ное фи нан со вое 
по ло же ние, най ми тесь на ко рот кое вре мя 
во лон те ром/ста же ром в ин те ре су ющую вас 
ор га ни за цию, вне за ви си мос ти от то го, есть 
у них сво бод ные мес та или нет, с на деж дой, 
что впос лед ствии они за хо тят на нять вас 
уже как пос то ян но го сот руд ни ка.

Ра бо та на се бя. Нач ни те свое соб ствен-
ное не боль шое де ло или от крой те биз нес, 
ес ли пой ме те, в чем се год ня нуж да ет ся об-
ще ство.

Пе ре под го тов ка. Воз вра щай тесь к уче бе 
и прой ди те до пол ни тель ное обу че ние для 
под го тов ки к дру гой дея тель нос ти, от лич-
ной от той, ко то рой вы за ни ма лись рань ше.
Нес коль ко лет на зад ис сле до ва те ли вы-

яс ни ли: обыч но по иск ра бо ты мо жет за-
нять три-че ты ре ме ся ца в за ви си мос ти от 
сос то яния эко но ми ки, но при этом треть 
или да же по ло ви на всех лю дей, за ня тых 
по ис ком ра бо ты, сда ют ся еще на вто ром 
ме ся це. Они прек ра ща ют по ис ки. По че му 
они ос та нав ли ва ют ся на на чаль ной ста дии 
по ис ков?
Ока зы ва ет ся, ско рость па де ния ду хом 

нап ря мую свя за на с тем, как мно го спо-
со бов по ис ка ра бо ты че ло век при ме нил. 
Как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва ния, из 

100 со ис ка те лей, ищу щих ра бо ту толь ко 
од ним спо со бом, 51 че ло век обыч но от ка-
зы вал ся от по ис ков ко вто ро му ме ся цу. Это 
боль ше по ло ви ны. С дру гой сто ро ны, из 
100 че ло век, вос поль зо вав ших ся нес коль-
ки ми раз лич ны ми пу тя ми, как пра ви ло, ко 
вто ро му ме ся цу по ис ки ра бо ты прек ра щал 
в сред нем 31 со ис ка тель. Это уже ме нее тре-
ти рес пон ден тов. Ис хо дя из это го, мож но 
сде лать вы вод, что уве ли че ние ко ли че ства 
спо со бов по ис ка га ран ти ру ет ус пех все го 
пред прия тия. Но не так быс тро!
Даль ней шие ис сле до ва ния до ка за ли, что 

шан сы со ис ка те ля при по ис ке ра бо ты ста-
но вят ся тем вы ше, чем боль ше ме то дов по-
ис ка он ис поль зу ет, но — вни ма ние! — не 
бо лее че ты рех. Ес ли вы ре ши те при ме нять 
бо лее че ты рех раз лич ных спо со бов по ис ка 
ра бо ты, ве ро ят ность ус пе ха нач нет умень-
шать ся и про дол жит па дать с каж дым но-
вым спо со бом.
По иск ра бо ты — это тот вид дея тель-

нос ти, ко то рый пов то ря ет ся сно ва и сно ва 
в жиз ни боль шин ства лю дей. По мне нию 
эк спер тов, сред нес та тис ти чес кий ра бот-
ник в воз рас те до 35 лет вы нуж ден ис кать 
ра бо ту каж дые один-три го да. А каж до му 
сред нес та тис ти чес ко му спе ци алис ту стар-
ше трид ца ти пя ти при дет ся ис кать ра бо ту 
каж дые пять-во семь лет! И, как ут вер жда-
ют эк спер ты, каж дый из нас в те че ние жиз-
ни мо жет сме нить про фес сию от трех до 
пя ти раз.
По иск ра бо ты — это не на ука, а ис кус-

ство. Не ко то рые лю ди, за ня тые по ис ком 
ра бо ты, ин стин ктив но зна ют, как пра виль-
но это де лать, в не ко то рых слу ча ях они как 
буд то рож да ют ся с та ким зна ни ем. Дру гим 
по иск ра бо ты да ет ся тя же лее, но, к счастью, 
се год ня су ще ству ет воз мож ность по лу че-
ния ква ли фи ци ро ван ной по мо щи: мож но 
най ти раз ные про фес си ональ ные тре нин ги, 
кон суль та ции и со ве ты — в Ин тер не те или 
нап ря мую.
Не су ще ству ет аб со лют но пра виль но го 

(или же неп ра виль но го) спо со ба най ти ра-
бо ту или сме нить про фес сию. Что угод но 
мо жет сра бо тать (или не сра бо тать) при не-
ко то рых об сто ятель ствах, при не ко то рых по-
пыт ках или же с не ко то ры ми ра бо то да те ля-
ми. Су ще ству ет толь ко сте пень ве ро ят нос ти, 
с ко то рой оп ре де лен ные тех но ло гии по ис ка 
ра бо ты да дут ре зуль тат или, на обо рот, осеч-
ку. Ес ли вы упор но от прав ля ли свои ре зю ме 
в от вет на объ яв ле ния в га зе тах или в Ин тер-
не те и ре гу ляр но об ра ща лись в агент ства, но 
все ока за лось тщет ным, прос то прек ра ти те 
ис поль зо вать эти спо со бы. Из ме ни те так ти-
ку. Поп ро буй те но вую стра те гию.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

НА ОСНОВЕ КНИГИ «КАКОГО ЦВЕТА ВАШ ПАРАШЮТ?» / РИЧАРД БОЛЛС, — «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2010 Г.

27 ян ва ря 2011 г. в Ка ра ган дин ском 
го су дар ствен ном уни вер си те те име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся Ре ги-
ональ ный об ра зо ва тель ный фо рум Yo uth 
to Bu si ness («Объ еди няя мо ло дежь и биз-
нес»).

Дан ный про ект ор га ни зо ван под эги дой 
AIESEC — круп ней шей меж ду на род ной не-
за ви си мой сту ден чес кой об ра зо ва тель ной 
ор га ни за ции, дея тель ность ко то рой нап рав-
ле на на обес пе че ние сот руд ни че ства сту ден-
тов с ве ду щи ми ком па ни ями и ор га ни за ци-
ями, рас ши ре ние воз мож нос тей тру до ус-
трой ства мо ло дых спе ци алис тов. По доб ные 
про ек ты до Казахстана про хо ди ли толь ко в 
та ких стра нах, как Пор ту га лия, Ин дия, Кос-
та-Ри ка.
Ос нов ная идея фо ру ма зак лю ча лась в 

пре дос тав ле нии пло щад ки для от кры то-
го ди ало га меж ду сту ден та ми и ве ду щи ми 
ком па ни ями ка зах стан ско го биз не са в об-
лас ти фи нан сов и IT-тех но ло гий. Ра бо та 
фо ру ма бы ла ор га ни зо ва на од нов ре мен но 
в нес коль ких фор ма тах: дис кус си он ные мо-
де ли, се ми на ры и фо кус-груп пы, в ко то рых 
уча ство ва ли мо ло деж ные ли де ры, ли де ры 
биз нес-струк тур и эк спер ты в об лас ти эко-

но ми ки, мар ке тин га, пси хо ло гии. Та кая 
фор ма ор га ни за ции сов мес тной ра бо ты по-
ка за ла се бя весь ма эф фек тив ной, поз во лив 
ак ку му ли ро вать раз ные точ ки зре ния на 
клю че вые проб ле мы и воп ро сы вза имо дей-
ствия сту ден че ства и биз нес-струк тур, ком-
мер ци али за ции науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти.
Фо рум был раз де лен на два бло ка. Пер-

вый зна ко мил сту ден тов с ком па ни ями-учас-
тни ка ми, ро дом их дея тель нос ти и на ибо лее 
ре ле ван тны ми, на их взгляд, воп ро са ми. Вто-
рой блок зак лю чал ся в пре дос тав ле нии ком-
па ни ями той об лас ти, где сту ден ты смог ли 
про явить кре атив и внед рить свои но ва тор-
ские идеи в ра бо ту ком па нии, ис поль зуя по-
ка толь ко оте че ствен ный ват ман и мар кер. В 
хо де ра бо ты ком па нии кор рек ти ро ва ли сту-
ден тов с про фес си ональ ной точ ки зре ния.
В фо ру ме при ня ли учас тие сту ден ты выс-

ших учеб ных за ве де ний Ас та ны, Ка ра ган ды 
и Ка ра ган дин ской об лас ти, круп ные меж ду-
на род ные ком па нии и ор га ни за ции (Be eli ne, 
Tur kish Air li nes, АТФ Банк и др.), пар тне ры 
На ци ональ но го и Ло каль но го ко ми те тов 
AIESEC.
Об ра зо ва тель ный фо рум поз во лил сту-

ден там, при няв шим учас тие в его ра бо те, 

сфор ми ро вать пред став ле ние о ми ро вых 
трен дах и по ли ти ке круп ных ком па ний на 
рын ке тру да, что бу дет спо соб ство вать их 
даль ней ше му ус пеш но му про фес си ональ-
но му раз ви тию и тру до ус трой ству.

ДАРЬЯ НЕНАХОВА, 
ПРЕЗИДЕНТ AIESEC ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Как найти работу

Что объединяет молодежь и бизнес?

Событие

Требуются педагоги!
В глав ном кор пу се Ка ра ган дин-

ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та име ни ака де ми ка Ев нея 
Арыс та но ви ча Бу ке то ва про шел 
День карь еры для вы пус кни ков 
пе да го ги чес ких и со ци аль но-гу ма-
ни тар ных спе ци аль нос тей. В 2010-
2011 учеб ном го ду уни вер си тет 
под го то вил бо лее се ми сот вы пус-
кни ков дан ных нап рав ле ний под-
го тов ки.

Тор же ствен ное от кры тие Дня 
карь еры на ча лось с при вет ствен но го 
сло ва про рек то ра по учеб ной ра бо те 
уни вер си те та д. п. н. Кар ги на С. Т., ко-
то рый обоз на чил не об хо ди мость на-
ла жи ва ния со ци аль но го парт нер ства 
с ве ду щи ми ра бо то да те ля ми ре ги она 
для под го тов ки сов ре мен ных спе-
ци алис тов в уни вер си те те; луч шим 
ра бо то да те лям бы ли вру че ны по чет-
ные гра мо ты и дип ло мы, а так же су-
ве нир ная про дук ция с ло го ти па ми 
уни вер си те та. В рам ках ме роп ри ятия 
так же прош ла пре зен та ция прог рам-
мы «С дип ло мом — в се ло!», ко то рую 
про ве ла пред ста ви тель Цен тра мо ло-
деж ных ини ци атив Ка ра ган дин ской 
об лас ти Иш му ха ме то ва Фа ти ма Яну-
за ков на. Целью дан ной прог рам мы 
яв ля ет ся прив ле че ние вни ма ния вы-
пус кни ков пе да го ги чес ких спе ци аль-
нос тей к тру до ус трой ству в сельской 
мес тнос ти, пре дос тав ле ние под дер-
жки в ре ше нии проб лем фор ми ро ва-
ния кад ро во го по тен ци ала сельских 
райо нов не об хо ди мы ми тру до вы ми 
ре сур са ми.

Сле ду ет от ме тить, что са моп ре зен-
та цию про во ди ли и са ми вы пус кни ки 
пе да го ги чес ких и со ци аль но-гу ма ни-
тар ных спе ци аль нос тей, ко то рые рас-
ска за ли о том, ка кие про фес си ональ-
ные зна ния и прак ти чес кие на вы ки 
они при об ре ли, обу ча ясь в Ка ра ган-
дин ском го су дар ствен ном уни вер си-
те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Под во дя ито ги Дня карь еры, сле ду-
ет от ме тить ак тив ное учас тие бо лее 
100 ор га ни за ций об ра зо ва ния, осо-
бен но та ких, как Уп рав ле ние об ра-
зо ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти, го-
род ской от дел об ра зо ва ния, а так же 
пред ста ви те лей район ных от де лов 
об ра зо ва ния.

Пред ста ви те ли этих ор га ни за ций 
про ве ли разъ яс ни тель ные бе се ды о 
пра ви лах за ня тия ва кан тных ра бо чих 
мест, воз мож нос тях тру до ус трой ства 
и карь ер но го рос та.

Хо те лось бы так же от ме тить, что в 
Кар ГУ ра бо та ет ба за дан ных вы пус-
кни ков, где ра бо то да те ли мо гут най-
ти ре зю ме вы пус кни ка по за дан ным 
тре бо ва ни ям (спе ци аль ность, на вы-
ки, опыт ра бо ты и т. д.). А в Ко ми те те 
по де лам мо ло де жи ра бо та ет бир жа 
тру да, где сту ден ты мо гут по лу чить ин-
фор ма цию о ва кан си ях, име ющих ся 
на раз лич ных пред прия ти ях ре ги она 
в це лом. Те ле фон для спра вок 77-03-
90 (спе ци алист КДМ Аль ми ра Ем бер-
ге но ва).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
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Жу ыр да Қар МУ пі кір сайыс клу бы ның өмі рін де 
ма ңыз ды оқи ға бол ды. Өз елі нің тағ ды ры мен бо ла-
ша ғы на бей-жай қа рай ал май тын, бү гін гі бас та ма-
лар ды ер тең ге апа ра тын за ма науи бі лім мен озық 
иде ялар мен қа ру лан ған жас тар дың ба сын қос қан 
атал мыш клуб тың қа зақ ли га сы ның ко ор ди на то ры 
бо лып Ер кен Бер ке нов та ғайын дал ды. Сал та нат ты 
түр де өт кі зіл ген та ғайын дау рə сі мі нен кейін Ер кен 
мыр за ға жо лы ғып, пі кір сайыс клу бын да ат қа ры лып 
жат қан жə не ал да ғы күн де жү зе ге аса тын игі лік ті іс-
тер ту ра лы ой бө ліс кен едік…

— Ас са ла ума ға лей кум, Ер кен мыр за! Қар МУ 
пі кір сайыс клу бы қа зақ ли га сы ның ко ор ди на то-
ры бо лу ың мен құт тық тай мын!

— Рақ мет!
— Сөз дің ба сы, Қар МУ пі кір сайыс клу бы ның 

та ри хы мен соң ғы уақыт та ғы же тіс тік те рі ту ра-
лы əң гі ме леп бер сең..

— Клуб та ри хы елі міз де гі пі кір сайыс қоз ға лы сы 
ен ді да мып ке ле жат қан кез ден бас тал ды. Ке ңес тік 
жүйе құ ла ған нан кейін мем ле кет тік жас тар са яса ты 
иде оло ги ялық ва ку ум жағ дайын да күй кеш ті. Осы 
кез де үкі мет та ра пы нан əр түр лі іс-ша ра лар жа сал-
ды, сон да ғы мем ле кет тік жас тар са яса ты ның ал ғаш-
қы қар лы ғаш та ры осы пі кір сайыс қоз ға лы сы мен кө-

ңіл ді тап қыр лар клу бы (КВН). Қар МУ да осы жас тар 
са яса ты нан (мэйнстри мы нан) қал та рыс қал ған жоқ. 
Пі кір сайыс клу бы ның бү гін гі күн ге дейін да мып, өр-
кен деуі Ар ғын Кен тбе ков пен Да ни яр Əл жа нов сын-
ды аға ла ры мыз дың есім де рі мен ты ғыз бай ла ныс ты. 
Əри не, оқу ор ны мыз дың бас шы лы ғы та ра пы нан біз-
дің клуб қа де ген үл кен қол да удың бол ған ды ғын да 
атап өт кен жөн. Се бе бі, уни вер си тет тің не гіз гі мақ-
са ты жо ға ры бі лім бе ру ға на емес, со ны мен қа тар 
осы за ман ғы та лап тар ға сəй кес ке ле тін жан-жақ ты 
ма ман дар дайын дау бо лып та бы ла ды.

Бү гін гі күн ге дейін осы іс ті əрі қа рай жал ғас ты-
рып, да му ына Сер ға зы Ах мет құл, Бір жан Əлім жа-
нов, Ар най Сма ғұ лов се кіл ді аза мат тар сү бе лі үлес 
қос ты. Біз дің клуб тек қа на өңі рі міз де ға на емес, 
со ны мен қа тар об лыс тық, рес пуб ли ка лық жə не ха-
лы қа ра лық жа рыс тар да топ жа рып, рес пуб ли ка-
мыз дың пі кір сайыс қоз ға лы сын да өзі нің лайық ты 
ор нын алып отыр. Сө зі ме дə лел ре тін де «Ал дас пан», 
«Тас жар ған», «Тай бу рыл», «Ақ жол», «Сар дар», «Ре-
алАйс», «Са мұ рық», «Тиг ра ха уд», «Же ті жар ғы» жə-
не та ғы сол се кіл ді бір қа тар ко ман да лар дың же тіс-
тік те рін ай ту ға бо ла ды.

Соң ғы уақыт та ғы жет кен же тіс тік тер ді атап өте-
тін бол сам, ол «Же ті жар ғы» то бы ның об лыс тық 

ірік теу ойын да ры нан сү рін бей өтіп, Қа ра ған ды 
об лы сы ның аты нан Өс ке мен қа ла сын да өт кен Рес-
пуб ли ка лық пі кір сайыс шы лар ас со ци аци ясы ның 
II чем пи она тын да жар ты лай фи на лы на же тіп, елі-
міз де гі 14 об лыс пен Астана, Алматы қа ла ла ры ның 
ко ман да ла ры ның ба сын қос қан до да да IV орын ды 
иеле нуі.

«Нұр Отан» ха лық тық-де мок ра ти ялық пар ти-
ясы ның ку бо гы на өт кі зіл ген жа рыс та Ар най Сма-
ғұ лов І орын алып, клу бы мыз дың ға на емес, көп 
уақыт тан бе рі об лы сы мыз ға бұйыр май жүр ген 
атал мыш жа рыс тың ку бо гын Қа ра ған ды ға алып ке-
луі бар ша мыз ды қуа нтқа ны рас. Яғ ни, Қа ра ған ды 
об лы сы рес пуб ли ка да ғы пі кір сайыс қоз ға лы сын-
да нө мі рі БІ РІН ШІ бо ла оты ра, ке лер жыл ғы «Нұр 
Отан» ха лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы ның ку-
бо гы үшін ар нал ған жа рыс ты өт кі зу құ қы ғын иелен-
ді де ген сөз.

— «Пі кір сайыс де ген бос сөй леу, уақы тын бос-
қа шы ғын дау» де ген дей сөз дер ді құ ла ғым ша лып 
қа лып жа та ды. Жал пы пі кір сайыс шы де ген қан-
дай ха лық?

— Қан ша адам бол са, сон ша пі кір бо ла ды дей ді 
ғой. Ер те де ата-ба ба лар мыз пі кір та лас ты ра оты рып 
ақи қат қа қол жет кі зу ге бо ла ды деп ай тып кет кен. 
Шын мə нін де, пі кір сайыс ар қы лы сту ден ттер көп-
те ген күр меуі қи ын, ше ші мін та ба ал май жүр ген 
мə се ле лер ді қа рас ты ра ды. «Асыл тас тан, ақыл жас-
тан» де мек ші, қа зір гі таң да пі кір сайыс клу бы ның 
мү ше ле рі үкі мет тік бағ дар ла ма лар мен ха лы қа ра-
лық тə жі ри бе лер мен та ны сып, өз де рі нің аль тер на-
тив ті, конструк тив ті бағ дар ла ма ла рын ұсы на ды. Сол 
се беп ті сту дент тік орын дық тан бас тап, қо ғам дық, 
мем ле кет тік, ха лы қа ра лық, ға лам дық аре на да бо-
лып жат қан оқи ға лар ды ба қы лап қа на қой май, оны 
са ра лап, ой еле гі нен өт кі зіп, ха лық пен бө лі суі, ме нің 
ойым ша, бос сөй леп, жай уақыт өт кі зу де уге кел мей-
ді. Ке рі сін ше, оты рыс та тал қы лан ған ре зо лю ци ялар 
(та қы рып тар) бойын ша те рең мағ лұ мат алып, оны 
ке ле шек те се ми нар са бақ та рын да не бол ма са əр түр-
лі дең гей де гі ғы лы ми жа рыс тар мен дөң ге лек үс тел-
дер де пай да ла ну ға бо ла ды. Бір сөз бен ай тқан да, сту-
дент тің дү ни ета ны мын ке ңей ту ге ті ке лей əсер ете ді.

Ал ен ді пі кір сайыс шы лар қан дай ха лық де ген 
сұ рақ қа ке ле тін бол сақ, ме нің ойым ша, бү гін гі жа-

һан да ну жағ дайын да ақ па рат тас қы ны кү шейіп, 
за ман кел бе ті өз гер ген кез де, бə се ке ге қа бі лет ті лер-
дің уақы ты сын да өз ор нын ойып ала тын ха лық деп 
ай ту ға бо ла ды. Пі кір сайыс шы ол — қан дай ға лам-
да ну бол ма сын, не бір дағ да рыс тар мен со ғыс тар 
бол ма сын, əр қа шан да, кез кел ген жағ дай да өзі нің 
қо ғам да ғы ше шу ші əрі жауап ты рө лін се зі не оты-
рып, еш қан дай ас си ми ля ци ялық про цес тер ге бой 
ұсын бай тын, тек қа на ел, ха лық мүд де сі үшін əре-
кет ете тін, өз уақы ты нан ер те ту ған, қа ра пайым 
адам ға кө рін бей тін бо ла шақ та ту ын дай тын мə се ле-
лер ді кө ре тін жə не оны ше шу ге ты ры са тын, ты ным 
тап пай ең бек ете тін ТҰЛ ҒА. Ке ше гі, бү гін гі жə не 
ер тең гі пі кір сайыс шы лар мем ле кет тік жас тар са-
яса тын жү зе ге асы ру шы субъ ек ті лер бол ған жə не 
бо лып қа ла бе ре ді. Пі кір сайыс шы ойын ба ры сын-
да ғы кейс құ ру ал го ри ті мін өмір лік ұс та ным ре-
тін де пай да ла на ды. Мə се лен, оның шы ғу се беп те рі, 
оны қа лай ше шу ке рек екен ді гі жə не т. с. с. Бір сөз-
бен ай тқан да, əм бе бап «ха лық» де сем ар тық ай тпа-
ған бо лар мын…

— Бо ла шақ пі кір сайыс шы бо лам де ген жас-
тар ға бе рер ке ңе сің?

— Бо ла шақ пі кір сайыс шы лар ға ай та рым: адам-
зат ба ла сы ның та ри хын да қай та ла нып оты ра тын құ-
пия құ бы лыс бар. Кей бір ұр пақ тың ен ші сі ерек ше, 
олар ға зор үміт жүк те ле ді… Егер де осы ұр пақ тың 
қа та рын да бол ғың кел се, Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің пі кір сайыс клу бы на кел!

Сө зім ді қо ры тын ды лай ке ле ай та рым, ин тел-
лек ту ал ды жас тар ды қа лып тас ты ру, оны тəр би елеу 
жо ға ры оқу ор ны мыз дың не гіз гі мін де ті бо лып отыр. 
Жо ға ры бі лім жүйе сін бү гін гі за ман та лап та ры на 
сай жа сақ тап, ру ха ни мə де ни еті міз ді, қар жы лық-
тех ни ка лық ре сур ста ры мыз ды өне ге лі, жо ға ры ин-
тел лек ту ал ды ұр пақ тəр би еле уге жұ мыл ды ру ымыз 
ке рек. Тек сон да ға на өзі нің дер бес ұлт тық ру хы, мə-
де ни еті, та ри хы, са на сы да мып же тіл ген өр ке ни ет ті 
ұлт есе бін де жал пы адам зат тың ұлы кө ші не іле сіп, 
бас қа мем ле кет тер мен те ре зе сі тең мем ле кет ре тін-
де иық ті рес ті ре ала ды.

— Қыз ме тің же міс ті бол сын! Əң гі ме ңе рақ-
мет!
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«Uнер алды �ызыл тiл!»«Uнер алды �ызыл тiл!»

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы бі лім бе-
ру ді да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған 
мем ле кет тік бағ дар ла ма сы на сəй кес ака де-
мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің шет тіл дер фа куль-
те тін де ше тел тіл де рі бойын ша 11 сы нып 
оқу шы ла ры ара сын да об лыс тық олим пи ада 
өт ті. Ал ғаш рет ұйым дас ты ры лып отыр ған 
олим пи ада ның бас та ма сы кө ңіл қу ан тты. 
257 оқу шы ның олим пи ада ға қа ты су ға ни ет 
біл ді руі со ның ай қын бір мы са лы.

То ғыз са ғат қа со зыл ған олим пи ада дан көп ой 
түйіп қайт тық. «Мен қа зір гі за ман ғы қа зақ стан-
дық үшін үш тіл ді бі лу — əр кім нің дер бес та быс-
ты лы ғы ның мін дет ті шар ты екен ді гін əр дайым 
ай тып ке ле мін. Сон дық тан 2020 жыл ға қа рай 
ағыл шын ті лін бі ле тін тұр ғын дар са ны ке мін де 
20 пайыз ды құ рауы ти іс деп есеп тей мін» деп Ел-
ба сы Н.Ə. Назарбаев би ыл ғы Жол дауын да атап 
өт кен дей, қа зақ стан дық тар дың ше тел тіл де рін 
үй ре ну ге де ген ын та сы жыл дан-жыл ға ар та тү су-
де. «Адам ті лі — ал тын, алыс ты сұ рап та ба тын, ат 
тұя ғы ал тын — алыс қа алып ба ра тын» де мек ші, 
өз ге тіл ді де өз ті лін дей құр мет теп, тіл сын дыр ған 
сайыс кер ұл-қыз дар дың бі лі мін са рап қа сал ған 
қа зы лар ал қа сы жа сөс пі рім дер дің тіл ді мең ге ру 
қа бі лет ті лік те рі не сүй сін ген де рін жа сыр ма ды.
Ағыл шын, не міс, фран цуз тіл де рі бойын-

ша жа рыс қа түс кен оқу шы лар əр тур дан өт-
кен сайын сұ рып та лып, соң ғы ай на лым да тек 
ба бы ке лі сіп, ба ғы жан ған дар ға на су ыры лып 
ал ға шық ты. Атап ай тсақ, ағыл шын ті лі бойын-
ша 157 оқу шы ның тек 11-і, не міс ті лі бойын ша 
60 оқу шы ның тек 10-ы, фран цуз ті лі бойын ша 
40 оқу шы ның тек 5-уі ға на ақ тық сын ға жол да-
ма ал ды. Ал та ла бы тай дай бол са да əр тур дың 
қа таң та ла бы на шы дас бе ре ал май сү рін ген дер 
фа куль тет тің өнер лі жас та ры ның ұйым дас ты-
ру ымен өт кен ша ғын кон церт тік бағ дар ла ма ны 
та ма ша ла ды. Бі лім оша ғы на эк скур сия жа сап, 
те гін кон суль та ци ялар тың да ды. Мұ ға лім дер де 
уақыт ты құр жі бер ме ді. «Ше тел тіл де рін оқы ту-
дың ин те рак тив ті əдіс те рі» ат ты се ми нар ға қа-
ты сып, Фран ци ядан кел ген оқы ту шы Жюль ен 

Па рэ мен Аме ри ка дан кел ген оқы ту шы Кэ ти 
Мил лер дің дə рі сін тың да ды. Жюль ен Па рэ өз 
дə рі сін фран цуз ша, орыс ша өт кіз се, Кэ ти Мил-
лер та за ағыл шын ша жүр гіз ді. Ұс таз дар қауымы 
тың ой лар ды қа ғаз ға түр тіп алып отыр ды.

Бас ты мə се ле же ңіс те емес, олим пи ада ның 
бе рер же мі сін де. Де ген мен оқ бойы озып, ал-
дың ғы шеп тен кө рі ну ді кім қа ла май ды дей сіз. 
Та ғат сыз да на күт кен ше шу ші сəт те ке ліп жет ті. 
Оза шауып, мə ре сы зы ғы на ел ден бұ рын жет кен 
9 ба ла же ңіс тұ ғы ры на кө те ріл ді. Өз ге тіл де ер кін 
сөй леп, ой ла рын көр кем тіл мен əде мі өре біл ген 
же ңім паз оқу шы лар ар найы сый лық тар мен ма-
ра пат тал ды. Олим пи ада ны ұйым дас ты ру ке зін-
де «Олим пи ада же ңім паз да ры ака де мик Е. А. 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті шет тіл дер фа куль те ті нің ақы лы оқу 
бө лі мі не оқу ға түс кен жағ дай да оқу ақы сын да 
же ңіл дік тер қа рас ты ры ла ды. 1 орын — 50 %, 
2 орын — 30 %, 3 орын — 10 %» де ген ақ пар Қа ра-
ған ды өл ке сі не та ра ған тұ ғын. Құ лақ қа жа ғым ды 
ти етін сүйін ші ха бар қа ла-қа ла ға, аудан-аудан ға, 
ауыл-ауыл ға лез де жайы лып кет кен тін. Мі не, күн 
ұзақ қа со зыл ған сайыс тың соң ғы ми нут та рын да 
сол же ңіл дік тер дің иегер ле рі анық тал ды.

Ал ғаш қы аяқ алыс жа ман емес. Ай ту лы 
олим пи ада дан қо нақ тар ри за кө ңіл мен тар-
қас ты. Фа куль тет ұжы мы да бір кі сі дей бі рі гіп, 
олим пи ада ның жо ға ры дең гей де өтуі не то-
лас сыз күш жұм са ды. Сол күн нің əр ми ну тын 
ұтым ды пай да ла ну ға ты ры сып бақ ты. Оқу шы-
лар дың аузы нан ке тер кез де «бұйыр тса, сіз дер-
дің фа куль тет ке жо лы мыз тү сіп қа лар» де ген 
жы лы сөз ес ті дік.

Мек теп оқу шы ла ры ның ше тел тіл де рін же-
тік мең ге руі не жол аша тын мұн дай олим пи-
ада лар дың бе ре рі мол. Олим пи ада — мек теп 
оқу шы ла ры ның ше тел тіл де рін ер кін мең ге ру ін 
жү зе ге асы ру ға кө мек те се ді, мұ ға лім дер ді тап-
сыр ма үл гі ле рі мен та ныс ты ра ды, ком му ни ка-
тив тік бі лік ті лік дең гейін қа лып тас ты ра ды. Ба-
қы лау дың бұл фор ма сы дəл қа зір гі уақ та өзек ті 
бо лып са на ла ды.

Н9Р ШАПА�АТ

Мек теп — бі лім нің қай нар кө зі. Елі міз дің 
бо ла ша ғы мек теп қа быр ға сы нан қа лып та са-
ды. Ке зін де ға лым Шо қан Уəли ха нов «Ұлт тың 
өр кен деп да му ына ең ал ды мен азат тық, со дан 
соң бі лім ке рек» де ген бо ла тын. Бү гін гі таң да 
Ел ба сы бас шы лы ғы мен тəуел сіз ді гі міз ба ян ды 
бо лып, бі лім жүйе сі күн ар тқан сайын жа ңа 
бе лес тер ден кө рі ну де. Н.Ə. Назарбаев бi лiм 
мен ғы лым қыз мет кер ле рi нiң екiн шi съезiн-
де «Бо ла шақ та ең бек етiп, өмiр сү ре тiн дер — 
бү гiн гi мек теп оқу шы ла ры. Мұ ға лiм олар ды 
қа лай тəр би еле се, Қа зақ стан сол дең гей де 
бо ла ды. Сон дық тан жүк те ле тiн мiн дет өте 
ауыр»де ген бо ла тын. Осы ғы лы ми бi лiм нiң 
не гi зiн те рең де ту нə ти же сiн де ға на елi мiз өзi-
нiң ел дi гiн бас қа ел дер ал дын да көр се те ала-
ды. Қо ға мы мыз дың iл ге рi да му ының өзi ғы-
лым мен бi лiм ге тi ке лей бай ла ныс ты.

Бі лім са па сын мем ле кет тік стан дарт дең гейі-
не жет кі зу ді бас ты ны са на етіп, нə ти же лі іс ке қол 
жет кі зу мақ са тын да жұ мы ла жұ мыс іс теп жат қан 
ұжым ның бі рі — Қа ра ған ды қа ла сы ның Ок тябрь 
ауда нын да ғы №54 жал пы бі лім бе ре тін ор та мек-
теп. Бiз дiң мек теп қа шан да жақ сы iс тер дiң бас-
та ма шы сы, жа ңа лық тың жар шы сы бо лып, бас-
қа ла ры на үл гi-өне ге сi мен та ныл ды. Бiр ға сыр ға 
же тер лiк ше жi ре ге тұ ны мек те бi мiз дiң ал тын мен 
таң ба лан ған, өт ке нi не үл кен те бi ре нiс пен үңi лiп, 
бо ла ша ғы на ақ, адал жол тас тап, ұр пақ тар үн дес-
тi гiн ба ян ды етер та ри хы бар. Мұн да бi лiм бе ру 
iсi нiң үз дiк те рi, об лыс, аудан əкiм де рi нiң сыйы на, 
қа ра пайым ха лық құр ме тi не бө лен ген ұс таз дар 
өте көп.

«Əр бiр ұлт тың ба ла сы өз ұл ты ның ара сын да өз 
ұл ты үшiн қыз мет ете тiн бол ған дық тан, тəр би ешi 
ба ла ны сол ұлт тəр би есi мен тəр би еле уге мiн дет тi» 
дей дi Мағ жан Жұ ма ба ев. Сон да ол ха лық тың қа ны 
мен жа нын, ру хын бойы на сi ңi ре дi. Қа ла мыз да ғы 
байыр ғы бi лiм бе ру ор да сы ның бi рi са на ла тын 
№54 жал пы бi лiм бе ре тiн ор та мек теп осы ұлы-
лар ай тып, ар ты на өси ет қы лып қал ды рып кет кен 
қа ғи да лар ды бас шы лық қа алып, ұлт мек те бi нiң 
бол мыс-бi тi мiн жо ғал тпай бi лiм бе ру мен тəр бие 
жұ мы сын жал ғас ты рып ке ле жат қан бi лiм оша ғы. 

Мұн да тəр бие мə се ле сi бi рiн шi орын ға қойыл ған. 
Се бе бi, тəр би есiз бi лiм нiң жо ға ры дең гей ге кө те рi-
луi мүм кiн емес. «Тəр би есіз бе ріл ген бі лім — ел ге 
апат əке ле ді» де ген Əл-Фа ра би сө зін де үл кен ма-
ғы на жа тыр.

Мек теп ара лас мек теп бол ған дық тан, мем ле-
кет тік тіл дің мəр те бе сін кө те ру ге, ана тіл дің қа ді-
рін ар тты ру ға ерек ше мəн бе рі ле ді. «Əр бір жас 
жет кін шек ана ті лі нің жа на шы ры бо лып өсуі ти іс» 
деп тү сі не ді мұн да ғы ұс таз дар. Мұ ға лім дер дің ты-
ным сыз із де ні сі, жан кеш ті ең бек ар қа сын да мек-
теп тү лек те рі жыл да ҰБТ асу ынан өтіп, кө ңіл де гі 
ме же сі не же ту де. Был тыр ғы оқу жы лы мек те бі міз-
ден 61 оқу шы бақ сы на ды. Бі лім жүй рі гі О. Нұр ке-
но ва «Ал тын бел гі ге», З. Ан та ев, Ж. Ке не та ева, Қ. 
Ер тай «Үз дік ат тес тат қа» ие бол ды. Оқу шы лар ды 
ҰБТ сы на ғы на тың ғы лық ты да яр ла ған М. Ба зар ба-
ева, З. Қа сым жа но ва, Б. Ис ка ко ва, Т. Май ко по ва, 
У. Бе ре ке ло ва, З. Ис ка ко ва, Б. Өте ге но ва, Б. Ше-
рік бай, Г. Жай ми на, К. Кө пе жа но ва, Г. Бай за ко ва, 
П. Омар ба ева, Р. Жұ ма ғұ ло ва сын ды мұ ға лім де рі-
міз ді мақтан тұтамыз.

Ел тағ ды ры, оның ке ле шек те ке мел ді ел бо луы 
мек теп тің қан дай не гіз де құ ры лу ына бай ла ныс ты. 
Өне ге лі өмір жол да ры, жан кеш ті ең бек те рі мен 
із гі лік тің нұ рын құйып, мек теп тің дə ре же сін би-
ік те ту ге ық пал ет кен аб зал жан дар дың есім де рін 
атау біз дің бо ры шы мыз. Көп құр ме ті не бө лен ген 
мек те бі міз дің ди рек то ры М. Іли ясов жə не оқу ісі 
мең ге ру ші сі Г. Жа йми на, тəр бие ісі нің мең ге ру ші сі 
М. Са ха но ва се кіл ді асыл жан дар дың бі лім ор да-
сын да лайық ты ор ны бар. Тəуел сiз Қа зақ стан ның 
нұр лы ер те ңi жо лын да бə се ке ге қа бi лет тi ел дер 
қа та ры нан оза ша бу ға үлес қо са ала тын мек те бi-
мiз дiң алар шы ңы, ша рық тар би iгi ал да еке нi не 
се нiм дi мiн! Жа hан да ну үр дi сi ба сым бо лып, ба-
тыс тың өр ке ни ет ке елiк теуi кү шейіп тұр ған қа зір гі 
ке зең де бі лім са ла сын да ғы əр адам ның кө кі ре гін де 
ұл ты мыз дың ру ха ни жа рық жұл ды зы М. Жұ ма ба-
ев тың «қа зақ тың тағ ды ры да, ке ле шек те ел бо луы 
да мек те бі нің қан дай не гіз де құ ры лу ына ба рып 
ті ре ле ді» — де ген сө зі жол бас шы бо ла ды де ген се-
нім де мін.

Н. АНТАЕВА
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За ме ча тель ный пи са тель, му же ствен-
ный лет чик Ан ту ан де Сент-Эк зю пе ри 
ког да-то ска зал: «От ку да мы ро дом? — Мы 
ро дом из дет ства». Дет ство — это жи ви-
тель ный ис точ ник, из ко то ро го че ло век 
всю жизнь чер па ет свои жиз нен ные си лы. 
Та кой «эко ло ги ей дет ства» ста ла выс тав ка 
ра бот уча щих ся дет ской ху до же ствен ной 
шко лы № 1 го ро да Ка ра ган ды «Твор че-
ство и мы», ко то рая сос то ялась в Ка ра-
ган дин ском об лас тном му зее изоб ра зи-
тель но го ис кус ства 1-9 фев ра ля.

Нес коль ко слов об ис то рии соз да ния этой 
шко лы. В на ча ле 1960-х го дов мо ло дой спло-
чен ный кол лек тив ху дож ни ков Ка ра ган ды 
ду мал о том, что не об хо ди мо го то вить се бе 
дос той ную сме ну. И тог да-то от кры ли на об-
ще ствен ных на ча лах дет скую ху до же ствен-
ную шко лу. С тех пор связь Со юза ху дож-
ни ков Ка ра ган ды с ху до же ствен ной шко лой 
не пре ры ва ет ся, ведь мно гие вы пус кни ки 
шко лы, по лу чив за тем об ра зо ва ние в ху до-
же ствен ных учи ли щах и ву зах стра ны, ста-
ли чле на ми Со юза ху дож ни ков Казахстана. 
Мно гие из них охот но ор га ни зу ют выс тав-

ки в шко ле, про во дят твор чес кие встре чи. 
Офи ци аль но ДХШ № 1 ос но ва на 1 ок тяб ря 
1968 го да, ей уже бо лее 40 лет.
По ка за те лен тот факт, что прак ти чес ки 

все дей ству ющие пре по да ва те ли этой шко-
лы яв ля ют ся вы пус кни ка ми на ше го про фес-
си ональ но-ху до же ствен но го (ра нее — ху до-
же ствен но-гра фи чес ко го) фа куль те та. Это 
Ке нес ба ева Ди на (ны не ди рек тор ДХШ), Бра-
ги на Оль га (зам ди рек то ра ДХШ), пре по да-
ва те ли: Ак па ро ва Ди на ра, Ис то ми на Еле на, 
Ки ри чен ко Аль фия, Ор лов Алек сандр, Са-
рым са ко ва Алия, Жу ну со ва Ай ге рим, Дроз-
до ва Ли дия. Здесь ра бо та ют мэт ры пе да го-
ги ки ис кус ства: Во ро на Н. Я., Ма лы шев В. Н., 
Мо нин Л. В.
Но вер нем ся к выс тав ке. Она ос тав ля ет 

ощу ще ние ра дос ти, меч ты, свет ло го нас-
тро ения. В эк спо зи ции пред став ле ны ра бо-
ты в но ми на ци ях «Жи во пись», «Гра фи ка», 
«Ком по зи ция», «Скульпту ра», «Де ко ра тив-
но-прик лад ное ис кус ство» — все го их око-
ло трех сот. А ря дом — не боль шая выс тав ка 
пре по да ва те лей-нас тав ни ков.
Сту ден там вто ро го и треть его кур сов спе-

ци аль нос ти «изоб ра зи тель ное ис кус ство», 

ока за лось, есть че му по учить ся у сов сем 
юных мас те ров кис ти и ка ран да ша. Вот ка-
кие впе чат ле ния выз ва ли у них дет ские ра бо-
ты: «Нес мот ря на юный воз раст, де ти очень 
твор чес ки по дош ли к этой выс тав ке. Сме ло 
по доб ра ны крас ки»,— счи та ет Ази за, сту ден-
тка груп пы ИИЧ-22. «Для се бя я вы де ли ла 
ра бо ты уча щих ся вто ро го клас са — на тюр-
мор ты, пей за жи («За кат»). Очень важ но, что 
ре бя та при об ща ют ся к ис кус ству, уча ству-
ют в выс тав ках, стре мят ся са мо ре али зо вать-
ся»,— вос хи ти лась юны ми та лан та ми Ди ана, 
сту ден тка груп пы ИИЧ-32. Ре бя та так же вы-
де ля ли мно го жан ро вость ра бот. «Жан ры, на 
ко то рые я бы раз де ли ла пред став лен ные на 
выс тав ке ра бо ты, — по лет фан та зии, Дре-
во жиз ни, Го род бу ду ще го, на тюр мор ты. И 
хо тя не ко то рые пос та нов ки, нап ри мер «Ве-
не ра», пов то ря ют ся, каж дая из них от ли ча-
лась тех ни кой ис пол не ния, лич нос тным нас-
тро ени ем юно го ху дож ни ка»,— по де ли лась 
сво ими наб лю де ни ями Вик то рия, сту ден тка 
груп пы ИИЧ-22.
Сту ден ты в сво их ре цен зи ях от ме ча ли 

та кие ра бо ты, как «Цве ток» и «Жар-пти ца», 
под го тов лен ные вто рок лас сни ка ми. А еще 
сту ден тов уди ви ли ра бо ты из плас ти ли на 
«Гим нас тка», «По го ня», «Ан гел», «Ма де му-
азель». Каж дая ра бо та, по их мне нию, не сет 
оп ре де лен ный смысл, пе ре дан ный в ха рак-
те ре дви же ния, плас ти ке. Те ра бо ты, ко то-
рых мень ше все го, это как раз та ки вит ра жи. 
И они прив нес ли раз но об ра зие в выс тав ку. 
Осо бен ное вни ма ние сту ден ты об ра ти ли на 
ра бо ты в тех ни ке «гра фи ка — ге ле вая руч ка». 
Де ти ин те рес но ра бо та ют с ли ни ей, они иг-
ра ют с ней. Хо ро шо чув ству ют цвет, ис поль-
зу ют чис тые, яр кие крас ки. То, что де тей учат 
про фес си она лы, под твер ди ли ра бо ты са мих 
пре по да ва те лей, пред став лен ные на выс тав-
ке. Мно гие сту ден ты от ме ти ли де ко ра тив ные 
ком по зи ции Бра ги ной О. В., на пи сан ные ак-
ри лом, а так же ее «Ав то пор трет». В зак лю-
че ние хо тим про ци ти ро вать Паб ло Пи кас со: 
«Каж дый ре бе нок — ху дож ник. Труд ность в 
том, что бы ос тать ся ху дож ни ком, вый дя из 
дет ско го воз рас та»…

Л. Р. ЗОЛОТАРЕВА, 
ИСКУССТВОВЕД, ПРОФЕССОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

29 ян ва ря 2011 г. в Ка ра ган дин ском го су-
дар ствен ном уни вер си те те име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва впер вые в Ка ра ган дин ской 
об лас ти прош ла Пер вая об лас тная олим пи-
ада по на чаль ной во ен ной под го тов ке сре-
ди доп ри зыв ной и при зыв ной мо ло де жи, 
уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных школ. В 
олим пи аде при ня ли учас тие 12 школ го ро-
да. Ме роп ри ятие бы ло нап рав ле но на раз ви-
тие ка зах стан ско го пат ри отиз ма у мо ло де жи, 
по пу ля ри за цию в об ще стве служ бы в Во ору-
жен ных си лах Рес пуб ли ки Казахстан.
К учас тни кам олим пи ады об ра ти лись за-

мес ти тель на чаль ни ка де пар та мен та по де-
лам обо ро ны по ВиСПР пол ков ник Жа ров 
Ста нис лав Ва силь евич и ве те ран Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны, пол ков ник в от став ке 
Ней ман Ге ор гий Вла ди ми ро вич.

Прог рам ма олим пи ады вклю ча ла в се бя 
тес то вые воп ро сы из кур са на чаль ной во ен-
ной под го тов ки, со рев но ва ния по стрель бе 
из пнев ма ти чес кой вин тов ки, под тя ги ва нию 
на пе рек ла ди не, на де ва нию про ти во га за, пе-
ре тя ги ва нию ка на та. Ребятам были показаны 
приемы самообороны.
По ито гам со рев но ва ний пер вое мес то за-

ня ла ко ман да шко лы-ли цея № 101, на вто ром 
мес те ока за лась шко ла для ода рен ных де тей 
«Да рын», а третье мес то дос та лось ко ман де 
СШ № 16. Всех по бе ди те лей при вет ство ва ли 
твор чес кие кол лек ти вы Кар ГУ, по да рив шие 
им за ме ча тель ные во каль ные и тан це валь-
ные но ме ра.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На этот прос той, на пер вый взгляд, воп рос 
бу дут ис кать от вет серь ез ные уче ные. В Кар ГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва 22 ап ре ля 2011 го да прой-
дет Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Раз ви тие гра фи чес ко го об ра-
зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан. Гра фи ка и 
про ек ти ро ва ние в шко ле».
Кон фе рен ция бу дет ра бо тать по сле ду-

ющим сек ци ям:
Сек ция 1: Фор ми ро ва ние про ек тной и гра-

фи чес кой куль ту ры уча щих ся в мно го уров не-
вой сис те ме об ра зо ва ния.
Сек ция 2: Ин фор ма ци он ные тех но ло гии в 

гра фи чес кой под го тов ке уча щих ся и сту ден-
тов.
Сек ция 3: Проб ле мы гра фи чес ко го об ра-

зо ва ния в 12-лет ней шко ле.

Сек ция 4: Изоб ра зи тель ное ис кус ство и ху-
до же ствен ная куль ту ра Казахстана в сис те ме 
гу ма ни тар но го об ра зо ва ния.
Ра бо чие язы ки кон фе рен ции — ка зах ский 

и рус ский.
К учас тию в кон фе рен ции приг ла ша ют ся 

уче ные, пре по да ва те ли, ра бот ни ки науч ных 
ор га ни за ций и про мыш лен ных пред прия тий, 
сис те мы по вы ше ния ква ли фи ка ции, док то-
ран ты, ма гис тран ты, ве ду щие науч ные ис-
сле до ва ния по нап рав ле ни ям кон фе рен ции 
и про жи ва ющие на тер ри то рии Казахстана, 
стран СНГ и даль не го за ру бежья.
По ре зуль та там ра бо ты кон фе рен ции бу-

дет из дан сбор ник док ла дов.
Ре гис тра ци он ный взнос сос тав ля ет 

2000 тен ге.

Ре гис тра ци он ный взнос при ни ма ет ся на-
лич ны ми или от прав ля ет ся поч то вым пе ре-
во дом на счет:
РГКП Кар ГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-

то ва
РНН 302000033720
АО «БТА Банк», г. Ка ра ган да
ИИК KZ69319G010000319464
БИК ABKZ KZ KX
БИН 990540002444
Те ле фон для спра вок 8(7212) 77-03-53.
Тел./факс 8(7212) 77-03-84.
Пред се да тель ор гко ми те та — де кан про-

фес си ональ но-ху до же ствен но го фа куль те та к. 
т. н., до цент Ма га вин С. Ш.
Тех ни чес кий сек ре тарь — Сал ким ба ева 

Сал та нат Аман гель ди ев на, каб. 220.
Ад рес ор гко ми те та кон фе рен ции: 

Республика Казахстан, 100028, г. Ка ра ган да, 
ул. Кар бы ше ва, 7, Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то ва

К защите Родины — готовы!

Как развить талант художника со школы?
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Быстрее, выше, сильнее!
C 15 по 17 мар та в Кар ГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва прой дет об лас тная 
олим пи ада по фи зи чес кой куль ту ре 
для школь ни ков. Ос нов ны ми це ля ми 
и за да ча ми олим пи ады яв ля ют ся вы-
яв ле ние и раз ви тие у уча щих ся твор-
чес ких спо соб нос тей и ин те ре са к 
науч но-ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти, соз да ние не об хо ди мых ус ло-
вий для под дер жки ода рен ных де тей, 
рас прос тра не ние и по пу ля ри за ция 
науч ных зна ний сре ди мо ло де жи.

Про ве де ние олим пи ады школь ни-
ков по пред ме ту «Фи зи чес кая куль ту-
ра» вклю ча ет в се бя 2 ви да за да ний: 
те оре ти чес кое и прак ти чес кое.

Вы пол не ние те оре ти чес ко го за-
да ния зак лю ча ет ся в от ве тах на воп-
ро сы тес то вых за да ний. Со дер жа ние 
воп ро сов от ра жа ет все раз де лы 
Го су дар ствен но го стан дар та по фи-
зи чес кой куль ту ре и прог рамм об ра-
зо ва тель ной об лас ти «Фи зи чес кая 
куль ту ра».

Прак ти чес кое за да ние зак лю-
ча ет ся в вы пол не нии уп раж не ний 
ба зо вой час ти прог рам мы по фи зи-
чес кой куль ту ре по раз де лам: гим-
нас ти ка, бас кет бол, во лей бол.

Учас тни ка ми олим пи ады мо гут 
стать уче ни ки 10-11 клас сов об ще-
об ра зо ва тель ных школ г. Ка ра ган-
ды. Шко ла ми фор ми ру ют ся ко ман ды 
в сле ду ющем сос та ве: де вуш ки 10-
11 клас сы (2 учас тни ка), юно ши 10-
11 клас сы (2 учас тни ка).

По бе ди те ли бу дут наг раж де ны 
дип ло ма ми со от вет ству ющих сте-
пе ней и цен ны ми при за ми, а так же 
при пос туп ле нии на фа куль тет фи-
зи чес кой куль ту ры и спор та Кар ГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва они по лу ча ют скид-
ки за обу че ние.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Начала анализа для юных 
математиков

В Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то ва 23 ап-
ре ля 2011 го да прой дет XVII Ре ги-
ональ ная науч но-прак ти чес кая кон-
фе рен ция «Выс шая ма те ма ти ка и 
шко ла». Ра бо та кон фе рен ции бу дет 
про хо дить по сле ду ющим сек ци ям: 
ал геб ра, ге омет рия, ком би на то ри ка 
и те ория ве ро ят нос тей, ма те ма ти чес-
кая ло ги ка, на ча ла ана ли за, ис то рия 
ма те ма ти ки, прик лад ная ма те ма-
ти ка, ин фор ма ти ка. Ра бо чие язы ки 
кон фе рен ции — ка зах ский, рус ский, 
ан глий ский.

Для учас тия в кон фе рен ции не об-
хо ди мо до 20 мар та 2011 го да нап-
ра вить ре гис тра ци он ную фор му и 
науч ный про ект по e-ma il: as sor ti-1@
yan dex.ru.

Пред став лен ные про ек ты бу дут 
про хо дить эк спер тный от бор. Ав то-
рам отоб ран ных ра бот бу дут выс ла-
ны приг ла ше ния, а про ек ты бу дут 
раз ме ще ны пе ред на ча лом ра бо ты 
кон фе рен ции на сай те www.mat he-
ma tik.ucoz.kz. Ра бо ты, не про шед-
шие эк спер тный от бор, к учас тию в 
кон фе рен ции не до пус ка ют ся.

Ре гис тра ци он ный взнос учас тни-
ка кон фе рен ции сос тав ля ет 300 тен-
ге и оп ла чи ва ет ся при ре гис тра ции, 
ко то рая сос то ит ся в день про ве де-
ния кон фе рен ции с 9.00 до 10.00 в 
кор пу се № 2 Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва (ул. Уни вер си тет ская, 28а).

Кон так тная ин фор ма ция
Поч то вый ад рес: 100028, г. Ка-

ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 
28а.

Те ле фо ны: 8(7212) 77-03-95, 23-
16-37, e-ma il: ham za13@yan dex.ru, 
math_fa culty@ksu.kz

Художники родом из детстваХудожники родом из детства
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«Арыс тан дай ай бат ты, жол ба рыс-
тай қай рат ты, қы ран дай күш тi қа-
нат ты, мен жас тар ға се не мiн!» деп 
ке лер ұр пақ қа үл кен үмiт пен қа ра ған 
ақын М. Жұ ма ба ев тың сөз де рi ерiк сiз 
ес ке тү се дi. Өз елi нiң ең се сiн би iк кө-
те ру ге, ха лық қа адал қыз мет ету ге да-
яр, бел сен дi, жа лын ды жас тар бү гiн де 
елi мiз де же тер лiк. Тұ ғы ры би iк тəуел-
сiз ел дiң осын дай жас та ры бар бiз дiң 
мем ле кет тен ба қыт ты да бай ел жер 
бе тін де та был май ты ны сөз сiз. Ха лық-
тың өр ке ни ет тi жағ дай да өмiр сү рiп, 
ең бек етуi үшiн аян бай тер тө ге тiн 
жас та ры бар да ел бо ла ша ғы жар қын 
бо ла ры анық.

Ке ше гі Ке ңес өкi ме тi ке зiн де бір тіл-
дік са ясат үс тем дік құр ды. Орыс тi лiн 
же те мең гер сек, ком му низм та ңы ор най-
ды де ген қа саң тү сі нік қа лып тас ты. Мі не, 
ана ті лі міз дің та мы ры на бал та шап қан 
сол «со ла қай те ори яның» ай ла-амал да-

ры бас қа тiл дер дiң қол да ныс аясын от-
ба сы, ошақ қа сы на дейiн та рыл тып, ең 
сұм ды ғы, бо ла ша ғы жоқ нəр се ре тiн де 
бе де лiн тү сiр ді. Бү гін де жұрт аузы на 
көп iлi ге тiн Р. Гам за тов тың «Егер тi лiм 
ер тең бол са құ ры мақ, Мен дайын мын 
өлу ге де бү гiн-ақ» де ген қа нат ты сө зi сол 
кез де ай тыл ған-ды. Өй тке нi түр кi ел де-
рi не тү гел ар дақ ты ағар ту шы, ғұ ла ма ға-
лым А. Бай тұр сы нов тың «Сө зi жо ғал ған 
жұрт тың өзi де жо ға ла ды» де ген сө зi нiң 
ке бi кел ген бо ла тын, яғ ни шет қақ пай 
ет кен тi лi мiз бен бір ге хал қы мыз дың 
ұлт тық ру хы жан сыз да нып, дəс түр-сал-
ты ның да өңі қа шып, өзе гi та лып, əл сi-
реп ба ра жат ты. Ең жа ма ны, ел ер те ңi — 
жас та ры мыз орыс тi лiн де шүл дір леп, 
ту ған тi лiн жа тыр қау ды, мен сiн бе удi 
шы ғар ды. Сөй тiп,»Ана мыз дың ақ сү тi-
мен бойы мыз ға да ры ған тiл дi ұмы ту — 
бү кiл ата-ба ба ла ры мыз дың та ри хын 
ұмы ту» де ген сө зін тү сiн бей тiн «өгей 
ұл дар» кө бейiп кет тi. Елi мiз еге мен дi гiн 

алып, тəуел сіз дік та ңы ат қан кез де ға на 
бұл со ра қы лық тың жо лы ке сiл дi.
Ана ті лі міз дің қо ғам дық өмір дің бар-

лық са ла сын да өз мəр те бе сі не сай орын 
алу ба ры сы күр де лі жағ дай да жү ріп жа-
тыр. Бат паң дап кір ген ке сел мыс қал дап 
шы ғу да. Ана ті лін де сөй леу, оған де ген 
көз қа рас адам шы лық тың бел гі сі. Оның 
мə ні: əр аза мат тың ана ті лін Ота нын дай, 
ту ған хал қын дай, ата-ба ба сын дай сүйiп, 
ар дақ тап, ол тiл де сөй ле уді тə ңі рi нiң 
ұлы си ын дай кө ру ін де.

P. S.: Қар МУ-да өт кен «Ел ер те-
ңі — жас тар» ат ты сайыс ты та ма ша лап 
отыр ған да ойы мыз ға осын дай ой лар 
орал ған еді. Көп тіл ді бі лім бе ру ма ман-
дық та рын да оқи тын сту ден ттер ара сын-
да мем ле кет тік тіл дің мəр те бе сін кө те-
ру, «үш тұ ғыр лы тіл» са яса тын жү зе ге 
асы ру, сту ден ттер дің тіл ге де ген қы зы-
ғу шы лы ғын ар тты ру, шы ғар ма шы лық 
бел сен ді лі гін, кə сі би ше бер лі гін шың дау 
мақ са тын да өт кі зіл ген мұн дай сайыс-
тар дың бе рер тə лі мі зор.

Н9РЗАТ АНТАЕВА, ПЕРИЗАТ Т	ЛЕУОВА

О, то ба! Өз кө зі ме өзім се не алар 
емес пін… Оқу ғи ма ра ты ның дə лі зі не 
кі ре бе ре, жү ре гім нің со ғуы жиі леп, 
ал қы мы ма ты ғыл ды. Əрең жыл жып, 
үс тел үс тін де гі су рет ке жа қын да дым. 
Ұзақ қа рап, тап жыл май тұ рып қа-
лып пын. Қа сы на үш шоқ гүл қойыл-
ған…

Біз Ра ушан Ға лы қы зы мен оқу жы лы-
ның ба сын да, сту дент тік өмі рі міз дің ал-
ғаш қы күн де рін де та ныс тық. Оң-со лы-
мыз ды ен ді та нып, оқу ға кі рі сіп жат қан 
кез бо ла тын. Орыс ті лі нен Ра ушан Ға лы-
қы зы Ба яма но ва де ген мұ ға лім нің са бақ 
бе ре ті нін ес ті дік. Ке зек ті өтіп жат қан 
күн дер дің бі рін де дə ріс ха на ға ор та ша 
бой лы, сəл то лық ша кел ген əйел адам 
кір ді. Ап ты ғып, асы ғып емес, та би ға-
ты на тəн би язы қал пы мен. Кө зі міз ге 
бір ден жы лы ұшы ра ды. Аман дас тық, 
та ныс тық. Са ба ғы ның мəн-ма ңы зын тү-
сін ді ре ке ле, бə рі міз бі рі гіп жұ мыс іс те-
сек, жақ сы нə ти же шы ға ра ты ны мыз ды 
айт ты. Сөй тіп са бақ бас та лып кет ті…
Ра ушан апай дың бір ерек ше лі гі — 

са бақ оқы май кел сек, не сұ рақ қа дұ рыс 
жауап бе ре ал ма сақ, не бір сөз ді қа те 
ай тсақ, еш қа шан жер-же бі рі міз ге же тіп 
ұрыс пай тын, қа те ай тқа ны мыз ға күл-
мей тін, еш қа шан «се нен түк шық пай-
ды» деп кө зі міз ге шұ қып ай тқан да емес. 
Ке рі сін ше, біз ді ал ға сүй реп, өзін дік са-
бақ өт кі зу əдіс-тə сіл де рін ти ім ді қол да-
на тын. Əлі есім де, кре дит тік тех но ло гия 
бойын ша таң ның аты сы нан кеш бат қан-
ша оқи тын біз дер ді орыс ті лі нің ке зек-

ті бір са ба ғы жа лық тыр ған бо лу ке рек. 
(Əри не, ол кез де ба ла лық қой). Топ пен 
те ат рға, «Бір түп ал ма аға шы» спек так-
лін кө ру ге ба райық де ген біз» деп сұ-
ран дық. Ойы мыз — са бақ қа қа тыс пау. 
Ұзақ жыл ұс таз дық ет кен ке мең гер кі сі 
ғой, сту дент тің пси хо ло ги ясын те рең 
мең ге ріп ал ған. «Ен де ше, ер тең гі са бақ-
қа сол қойы лым жайын да ма қа ла жə не 
афи ша сын алып ке ле сің дер. Ба рың дар» 
де ді. Үс ті міз ден су құйып жі бер ген дей, 
кө зі міз ба қы райып тұ рып қал дық. «Ен-
ді не іс тей міз? Жа рай ды, ма қа ла ны көр-
ген бі ре уден сұ рас ты рып жа зар мыз. Ал, 
афи ша ны қай дан ала мыз?..». (Біз мұ ға-
лім ге өті рік айт тық қой, «бү гін бо ла ды» 
деп). Ал, ке рек бол са! Бə рі міз жа бы лып 
қу лы ғы мыз ды асы ра мыз деп жүр сек, 
ол кі сі жай ға на ты ғы рық қа ті реп кет-
ті. Со ны мен не ке рек, ауызы мыз ға құм 
құйы лып, ба сы мыз сал бы рап үй ге қайт-
тық. Ер тең гі кү ні апай дың біз ге қат ты 
рен жі ге ні жа ны мыз ға бат ты. Ен ді гə рі 
олай іс те ме уге ке ліс тік. Мəс ке уге ба рып 
кел ген іс са па ры нан кейін гүл мен қар сы 
алып, ке ші рім сұ ра сып жат тық. Ра ушан 
Ға лы қы зы бол са, сол күн гі əре ке ті міз ді 
жы ми ып есі не ал ды. Əр са ба ғын да орыс 
ті лін жур на лис ти ка мен бай ла ныс ты рып, 
тал дау жа са тып, бас ты сы — кө кейі міз-
де гі пі кі рі міз ді сұ рап-бі ліп оты ра тын. 
Ма қа ла да жаз дыр ған күн де рі бол ды. 
Ай та бер се көп. Бі лім ді тəр би емен сі ңі-
ре тін. Ғы лым ға көп ең бек сі ңір ді. Те гін-
де тұр ған дай, Ра ушан апай Ға лым ның 
қы зы, ғы лым ның ада мы. Əр дайым жа-
на ры кү лім деп, шə кір тке де ген мейі рі мі 

тө гі ліп тұ ра тын асыл ұс таз ды сес си яның 
бас та лар ша ғын да соң ғы рет көр ге нім-
ді қай дан бі лейін?! Жы лы ұшы ра сып, 
аман дық-са улық сұ рас ты рып жа тыр-
мын, апай са ба ғым ды сұ рап əлек. «Бə рі 
жақ сы, мұ ға лім. Сіз ге үл кен рах мет ай-
та мын. Ал, аман бо лы ңыз» деп асы ғыс 
өз жайы ма жү ре бер дім.
Шыр етіп дү ни еге кел ген сəт те маң-

дайы мыз ға жа зы ла тын тағ дыр дың қа-
тал үкі мі нен асып қай да ба ра мыз?! Бі-
рақ Ра ушан Ға лы қы зы ның шə кірт тер ге 
бе ре рі, үй ре те рі көп еді… Тағ дыр дың 
ісі не не ша ра?!
Жас қар тай мақ, жоқ ту мақ, ту ған өл-

мек
Тағ дыр жоқ, өт кен өмір қай та кел-

мек
Бас қан із, көр ген қы зық ар тта қа лар
Бір Құ дай дан бас қа ның бə рі өз ге-

рер… деп Абай ата мыз осын дай да ай-
тқан шы ғар…
Ұс таз дың ұс та зы бо ла ды, сіз сон дай 

ұс таз дар дың бі рі емес, бі ре гейі еді ңіз. 
Жүз де ген-мың да ған сту ден ттер дің ал-
ғы сын ар қа ла ған ар дақ ты мыз, жа ны-
ңыз — жə нат та, ме ке ні ңіз — жұ мақ та 
бол сын!

P. S. Кө зі ті рі сін де еле мей, дү ние 
сал ған соң, жер-көк ке сый ғыз бай мақ-
тау — қа зақ тың əде ті ғой деп сө ге көр-
ме ңіз дер. Бұл — ме нің шə кірт тік шын 
сө зім…

Г?ЛСАЯН ЫБЫРАЙ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ�

3 КУРС СТУДЕНТІ

Uмір шамы с4нгенмен…

Экономика – дамуды9 кілті

«Ана тілі9 — ары9 б�л»

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің эко но ми ка фа куль те тін де 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
би ыл ғы Жол дауын да көр се тіл ген 
эко но ми ка лық жə не жас тар ас пек ті-
ле рін жү зе ге асы ру ға ар нал ған «Жа-
ңа ұр пақ жə не Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның эко но ми ка лық да му ының 
қа зір гі мə се ле ле рі» ат ты VІ ай мақ-
тық сту дент тік ғы лы ми-тə жі ри бе лік 
кон фе рен ция өт ті. Ай ту лы ша ра ға 
Астана, Алматы, Қа ра ған ды, Те мір тау 
қа ла ла ры жо ға ры оқу орын да ры ның 
сту дент те рі мен ма гис тран тта ры қа-
тыс ты.

Сек ция Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын-
да ғы құ қық жə не эко но ми ка лық да-
му дың посткри зис тік бағ да ры, қа зір гі 

кез де гі Қа зақ стан эко но ми ка сы ның 
да му ын да ғы əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
мə се ле лер, ХХІ ға сыр да ғы ме нед жмент-
тің ғы лы ми-тə жі ри бе лік мə се ле ле рі, 
посткри зис тік ке зең де гі қа зақ стан дық 
қар жы лық-не си елік жүйе нің не гіз гі да-
му ба ғыт та ры, Қа зақ стан эко но ми ка сы-
ның да му са ла ла ры ның мар ке тин гтік 
зер тте уле рі, ба ға лау, есеп жə не аудит 
да му ының мə се ле ле рі мен бо ла ша ғы 
се кіл ді ғы лы ми ба ғыт тар ды қам ты ды. 
Кон фе рен ция ға қа тыс қан 260 қа ты су-
шы ның ғы лы ми ма қа ла ла ры не гі зін де 
құ рас ты рыл ған жи нақ ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік құн ды лық қа бай. Атал мыш 
жи нақ эко но ми ка са ла сы ның ма ман-
да ры, сту ден ттер мен ма гис тран ттар, 
эко но ми ка ның түр лі са ла сын да ғы кə сі-
по рын дар мен бас қа ру ор ган да ры ның 
қыз мет кер ле рі, жал пы қа зір гі за ман ғы 

эко но ми ка ның ты ны сы на қы зы ғу шы-
лық та ны та тын дар үшін тап тыр май-
тын оқу құ ра лы.
Ай мақ тық кон фе рен ци яда эко но-

ми ка са ла сын да ғы мем ле кет тік жас тар 
са яса тын жү зе ге асы ру мен бай ла ныс ты, 
жас тар дың өзек ті эко но ми ка лық жо ба-
ла ры на қа тыс ты сұ рақ тар тал қы лан ды. 
Əр түр лі көз қа рас тар қам ты лып, түр лі 
пайым дар жа сал ды. Та лас ту ды ра тын 
сұ рақ тар да бол ды. Шын мə нін де, ай ту-
лы ғы лы ми жи ын жас тар дың ғы лы ми 
көз қа рас та рын шың дай түс ті. Мұн дай 
ғы лы ми бас қо су лар бі рін ші ден, жо ға-
ры оқу орын да ры ара сын да ғы ғы лы ми 
бай ла ныс тың ны ғаюын қам та ма сыз 
ете ді, екін ші ден, сту ден ттер дің ака де-
ми ялық бі лік ті лік те рін ар тты рып, оқу 
үр ді сі нің тə жі ри бе лік ба ғы тын да мы-
та ды.

;СЕЛ МУСИНА,
ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТІНІ� МАГИСТРАНТЫ

А�параттар тас�ыны
«Тілектер тізбегі»

�а за� стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ні� жа-
нын да �ы )йел дер іс те рі ж) не от ба сы лы�-де мог ра-
фи ялы� са ясат ж� нін де гі `лт ты� ко мис си ясы ны� 
бас та ма сы мен а�ым да �ы жыл ды� 14 а� па ны мен 
1 на урыз ара лы �ын да елі міз де «Ті лек тер тіз бе гі» 
ат ты рес пуб ли ка лы� ак ция �т ті.

Ген дер лік са ясат ты� ал �а ба су ына жа� дай жа-
сау ма� са тын да йым дас ты рыл �ан ак ция не гі зін-
де �ар МУ «�а за� стан Т)уел сіз ді гі ні� 20 жыл ды �ы: 
)йел дер "ле сі» ат ты жас �а лым )йел дер ді� об лыс-
ты� �ы лы ми-т) жі ри бе лік кон фе рен ци ясын �т кіз ді. 
Кон фе рен ция ж мы сы на �а ра �ан ды об лы сы ны� 
жо �а ры мек теп, мем ле кет тік � ры лым дар мен 
�о �ам ды� бір лес тік тер �кіл де рі �а тыс ты. Кон фе-
рен ция �а �а ты су шы лар �а за� стан Рес пуб ли ка-
сын да �ы ген дер лік са ясат ты� �а лып та суы мен 
�а зір гі �р ке ни ет те гі )йел ді� алар ор ны на �а тыс ты 
�зек ті с ра� тар ды �а рас тыр ды. bы лы ми жи ын ба-
ры сын да кел ген �о на� тар Е. А. Б� ке тов атын да �ы 
�а ра �ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті ні� bы лы ми 
кі тап ха на сы йым дас тыр �ан «�а за� стан: Еге мен-
дік. Ер кін дік. Т)уел сіз дік. — Казахстан: Не за ви си-
мость. Сво бо да. Су ве рен ность» ат ты кі тап к�р ме-
сін та ма ша ла ды.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Техникалы� ж�не к�сіптік 
білім беруді дамыту

Ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да �ы �ар МУ кол-
лед жін де �а ра �ан ды об лы сы кол лед жде рі ні� 
ди рек тор ла ры Ке �е сі ні� м) жі лі сі �т ті. Атал мыш 
жи ын �а �а ра �ан ды �а ла сы ж) не �а ра �ан ды об-
лы сы кол лед жде рі ні� ди рек тор ла ры �а тыс ты. Кол-
лед ждер ді� пе да го ги ка лы� жым да ры ны� о�у, 
о�у-)діс те ме лік, т)р би елік, �ы лы ми-зер ттеу �ыз-
мет те рі бойын ша т) жі ри бе, пі кір ал ма су ды ма�-
сат ет кен жи ын да тех ни ка лы� ж) не к) сіп тік бі лім 
бе ру ж"йе сін же тіл ді ру ді� при ори тет ті ба �ыт та ры 
тал �ы лан ды. О�у-т)р би елік ж мыс де� гейін жо �а-
ры ла ту "шін кол лед ждер ді� пе да го ги ка лы� жым-
да ры ны� к"ш те рін ж мыл ды рып, �ы лы ми же тіс тік-
тер ді т) жі ри бе мен ш тас ты ру жайы ай тыл ды.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Конференция?а ша�ырамыз
2011 жыл ды� 20 ма мы рын да ака де мик Е. А. 

Б� ке тов атын да �ы �а ра �ан ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті кол лед жін де «Жа ра ты лыс та ну, тех ни-
ка лы� ж) не гу ма ни тар лы� �ы лым дар ды� �зек ті 
м) се ле ле рі» ат ты І ай ма� ты� �ы лы ми-те ори ялы� 
кон фе рен ция �те ді.

Ай ма� ты� кон фе рен ци яны� ж мы сы мы на ба-
�ыт тар бойын ша �те ді:
1. Гу ма ни тар лы� �ы лым дар сек ци ясы
2. �о �ам ды� �ы лым дар сек ци ясы
3. Тех ни ка лы� �ы лым дар сек ци ясы
4. Жа ра ты лыс та ну �ы лым дар сек ци ясы

Кон фе рен ция �а �а ты су "шін кол ледж о�ы ту шы-
ла ры мен о�у шы ла ры ны� �ті ні мі 2011 жыл ды7 
1 с9уірі не дейін йым ды� ко ми тет ке �а �аз �а ба-
сыл �ан ж) не элек трон ды� нс �а да тап сы ры ла ды 
не ме се conf_col le ge@ma il.ru элек трон ды� ад ре сі-
не жі бе ру ге бо ла ды.

ж"йе лен ген т" рі бойын ша �ті нім жі бе рі ле ді;• 
ма �а ла ны� тек сті т� мен де гі та лап тар бойын ша • 
тол ты ры ла ды (бас па тек сті ні� к� ле мі 3 бет тен 
ас пау ке рек)
т� лем ту ра лы кви тан ция• 
Кон фе рен ци яны� ма те ри ал дар жи на �ын ба-

сып шы �а ру �а жм са ла тын йым дас ты ру шы ны� 
т� лем к� ле мі 1800 те7 ге ні � рай ды (мы на шот �а 
ауда ру ке рек: «Т ран �лем Банк» А� �ОФ, бан кті� 
БИК-і: ABKZKZKX, бан кті� СТН-і 300400210096, 
кли ент ті� аты-ж� ні: Ж) ні бек Ма ра т лы Жар тай, 
кли ент ті� СТН-і: 300820049059, кли ент ті� ЖИК-ы 
KZ02319G010003709850; а� ша ны ауда ру ке-
зін де мін дет ті т"р де «кон фе рен ция "шін йым ды� 
т� лем» де ген с�з ді ж) не �зі ні� аты-ж� нін жа зу ке-
рек).

Кон фе рен ци яны� ж мыс ті лі: �а за� ша, орыс-
ша, а�ыл шын ша.

Кон фе рен ция �а �а ты су "шін ма те ри ал дар ды 
мы на ме кен-жай �а жі бе ру ке рек: 100008, �а ра-
�ан ды �., Го голь к�ш., 38, ака де мик Е. А. Б� ке тов 
атын да �ы �ар МУ кол лед жі, № 224 ка би нет. �діс те-
ме лік ка би нет, жауап ты хат шы Ж) ні бек Ма ра т лы 
Жар тай. Бай ла ныс те ле фо ны: 8 (7212) 51-66-05.

)ылым к�кжиегі14



Жастар !лемі
Мир молодежи№ 2(158) 28.02.2011 Наука и образование

Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет при нял учас тие в 
VIII Ка зах стан ской меж ду на род ной 
выс тав ке «Об ра зо ва ние и на ука XXI 
ве ка — 2011», ко то рая про хо ди ла в 
выс та воч ном ком плек се «Көр ме» 
г. Ас та ны. Дан ная выс тав ка про во-
дит ся еже год но под эги дой Ми нис-
тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес-
пуб ли ки Казахстан. В этом го ду она 
про хо ди ла с 16 по 18 фев ра ля.

Цель выс тав ки — де монстра ция 
дос ти же ний в об лас ти со дер жа ния 
всех уров ней об ра зо ва ния, сов ре мен-
ных тех но ло гий обу че ния, учеб но-
го обо ру до ва ния, но вых прог рамм и 
учеб но-ме то ди чес ких ком плек сов но-
во го по ко ле ния, ока за ние дей ствен-

ной по мо щи мо ло дым спе ци алис там 
в прак ти чес ком при ме не нии сво их 
зна ний.
Выс тав ку от крыл ми нистр об ра зо-

ва ния РК Б. Жу ма гу лов. Он об ра тил ся 
к учас тни кам со сло ва ми: «Об ра зо ва-
ние и ин тел лек ту аль ные ре сур сы — 
это фун да мен таль ная сфе ра, иг ра-
ющая клю че вую роль в раз ви тии го-
су дар ства. Его ка че ство нап ря мую оп-
ре де ля ет сос то яние по ли ти ки, эко но-
ми ки и об ще ствен ной жиз ни. Имен но 
кон ку рен тос по соб ный че ло ве чес кий 
ка пи тал оп ре де лен гла вой го су дар-
ства как один из ос но во по ла га ющих 
трен дов посткри зис но го раз ви тия 
го су дар ства. На сов ре мен ном эта пе 
Казахстан уве рен но осу ществля ет мо-
дер ни за цию на ци ональ ной сис те мы 

об ра зо ва ния и на уки, нап рав лен ную 
на фор ми ро ва ние но вой ге не ра ции 
вы со коп ро фес си ональ ных кад ров, эф-
фек тив ных ме нед же ров с прог рес сив-
ным мыш ле ни ем. Это тре бу ет но вых 
идей, но вых тех но ло гий, но во го ка че-
ства и об нов ле ния со дер жа ния об ра-
зо ва ния».
Про ве де ние дан ной выс тав ки и 

учас тие в ее ра бо те ве ду щих за ру беж-
ных и ка зах стан ских спе ци алис тов 
спо соб ству ет ус та нов ле нию и рас ши-
ре нию вза им но го сот руд ни че ства в 
сфе ре об ра зо ва ния и на уки, от ме ча ет 
ве дом ство.
В выс та воч ном цен тре «Көр ме» бы-

ло пред став ле но 29 ка зах стан ских и 8 
за ру беж ных выс ших учеб ных за ве де-
ний. В ра бо те выс тав ки при ни ма ют 
учас тие 60 ор га ни за ций об ра зо ва ния 
и ком па ний Гер ма нии, Че хии, Швей-
ца рии, Уз бе кис та на, Казахстана. Сре-
ди них та кие из вес тные науч ные шко-
лы, как Кар лов уни вер си тет (Че хия), 
Гер ман ская служ ба об ме нов DA AD, 
Ин сти тут гос ти нич но го и ту рис ти-
чес ко го ме нед жмен та в Швей ца рии, 
Рос сий ская ака де мия им. Пле ха но ва, 
Санкт-Пе тер бургский го су дар ствен-
ный тех но ло ги чес кий ин сти тут и 
мно гие дру гие ве ду щие за ру беж ные 
ву зы. Ка зах стан ские уни вер си те ты бы-
ли пред став ле ны Ев ра зий ским на ци-
ональ ным уни вер си те том им. Н. Гу-
ми ле ва, Ка зах ским на ци ональ ным 
уни вер си те том им. аль-Фа ра би, Ка-
зах ской ака де ми ей тран спор та и ком-
му ни ка ций и т. д.
Кар ГУ им. Е. А. Бу ке то ва был удос-

то ен на этой выс тав ке дип ло ма за под-
го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
кад ров.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ИННОВАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

Имя Би сем бая Ер га ле еви ча Ко лум-
ба ева зна ко мо мно гим ка ра ган дин цам. 
Осо бен но тем из них, чья сту ден чес-
кая жизнь про хо ди ла в сте нах Кар ГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Ведь уче ный уже 
бо лее 35 лет пре по да ет пред мет, ко-
то рый об ра щен к каж до му че ло ве ку 
не за ви си мо от его про фес си ональ ной 
спе ци али за ции. Этот пред мет — фи-
ло со фия. При чем пре по да ет так, что 
для всех по се щав ших его лек ции и 
уча ство вав ших в его се ми нар ских за-
ня ти ях лич ность пре по да ва те ля и 
пред став ле ние о том, ка ким дол жен 
быть нас то ящий фи ло соф, нав сег да 
ста ли еди ным це лым. По это му 65-
лет ний юби лей Б. Е. Ко лум ба ева да ет 
нам по вод не толь ко поз дра вить за-
ме ча тель но го ка зах стан ско го фи ло со-
фа, но и вновь за ду мать ся над тем, как 
важ но для лю бо го мо ло до го че ло ве ка 
встре тить в сво ей жиз ни под лин но го 
мыс ли те ля, лю би те ля муд рос ти, ко то-
рый учит не си лой воз дей ствия из вне, 
не на вя зы ва ни ем го то вых шаб ло нов и 
ре ше ний, но ду хов ной при тя га тель-
ностью, го тов ностью к ди ало гу, от кры-
тостью навстре чу лич нос ти дру го го.
В пре по да ва те ле Ко лум ба еве от ка-

зен ной пе да го ги ки ни че го нет. Он не 
воз вы ша ет ся в ауди то рии мо ну мен-
том сво их науч ных и пе да го ги чес ких 
дос ти же ний. А они у не го, бе зус лов-
но, есть. Ско рее, каж дая его лек ция 
про ис хо дит «впер вые», лек тор за но во 
от кры ва ет для се бя и для слу ша те лей 
слож ные воп ро сы, не бо ясь за да вать 
их са мо му се бе. Он не по дав ля ет сту-
ден тов ав то ри те том сво ей со ци аль ной 
ро ли, объ емом зна ний, раз нос то рон-
ней эру ди ро ван ностью. Ско рее, он из 
чис ла тех муд ре цов, для ко то рых чем 

ши ре круг име ющих ся зна ний, тем 
боль ше гра ни ца соб ствен но го нез на-
ния. От сю да са мок ри тич ность, са мо-
иро ния по от но ше нию к сво ему ста ту-
су «про фес сор». Так по яв ля ет ся ав то-
ри тет - не са моп ро воз гла шен ный, но 
доб ро воль но приз на ва емый са ми ми 
сту ден та ми.
Пе да го ги ка Б. Е. Ко лум ба ева яв ля-

ет ся ор га нич ным спле те ни ем веч ных 
фи ло соф ских иде алов ис ти ны, доб-
ра, кра со ты, ут вер жда емых воп ре ки 
обы ден нос ти су ще ство ва ния, с нрав-
ствен ным тре бо ва ни ем «вы де лы ва ния 
се бя в че ло ве ка» (Ф. М. Дос то ев ский). 
Об щая стра те гия та кой пе да го ги ки — 
ут вер жде ние бе зус лов ной цен нос ти 
спо соб нос ти че ло ве ка к са мос то ятель-
но му мыш ле нию, к твор чес ко му от но-
ше нию ко все му ми ру и са мо му се бе.
И хо тя лю бит Б. Е. Ко лум ба ев пов-

то рять сло ва не мец ко го по эта Риль ке: 
«Нас уни жа ет наш ус пех», ду ма ет ся, 
что го то вя щий ся к вы хо ду двух том ник 
из бран ных про из ве де ний фи ло со фа 
ста нет хо ро шим по дар ком и ему са-
мо му, и всем нам.
И еще… Не так дав но об ща лись с 

его сы ном Ба ур жа ном — сту ден том 
КИ МЭ Па, и на наш воп рос «Что сей-
час чи та ешь?» он от ве тил — Дос то ев-
ско го. Этот эпи зод го во рит о мно гом. 
Вы рос ший в до ме, где су ще ству ет 
культ кни ги, культ зна ния, Ба ур жан 
ис пы ты ва ет за кон ное чув ство гор дос-
ти за сво его от ца — на ше го юби ля ра.
Ко неч но, на укой мож но, а кто-то 

го во рит, и дол жно за ни мать ся воп ре-
ки, на пе ре кор тра ди ции, на пе ре кор 
рав но ду шию, но на ука — это очень 
тре пет ная сос тав ля ющая на шей жиз-
ни, без со от вет ству ющих ус ло вий она 

мо жет прев ра тить ся в неч то от врат ное, 
ци нич ное, удоб нень кое. В этом смыс ле 
од ним из глав ных ус ло вий твор чес кой 
жиз ни на ше го Би се ке яв ля ет ся его дом, 
на пол нен ный тра ди ци ями гос теп ри-
им ства, ува же ния к друзь ям, род ным 
и близ ким. И в этом важ ней шая зас лу-
га его суп ру ги — Ляз зат; это че ло век с 
хо ро шим чув ством юмо ра, пре дан ный, 
пусть и опос ре до ван но, фи ло со фии, 
по ни ма ющий всю ме ру от вет ствен нос-
ти за «на ше го ми ло го док то ра».
В эти юби лей ные дни хо чет ся в оче-

ред ной раз по ра до вать ся на шей жиз-
нен ной уда че — зна ком ству с Би сем-
ба ем Ер га ле еви чем Ко лум ба евым — и 
по же лать ему здо ровья че рез здо ро-
вый дух (как счи та ют ки тай ские муд-
ре цы), твор че ства, со от вет ству юще го 
за яв лен ной план ке, и бес ко неч но го 
удив ле ния (по Арис то те лю) от при-
сут ствия в этом не со вер шен ном, но 
луч шем из всех ми ров.

ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ 
КАРИПБАЕВ Б. И.,

СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОЛОЩЕНКО П. П.

Диплом за отличную подготовку кадров

Найти человека: слово о философе
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Что изменилось в постсоветских обществах?
Ка фед ра по ли то ло гии и со ци оло гии Ка ра ган дин ско го 

го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва в сот руд-
ни че стве с Кар ло вым уни вер си те том в Пра ге, фа куль те том 
ес те ствен ных на ук, ка фед рой де мог ра фии и ге оде мог ра фии 
(Че хия), Ас со ци аци ей со ци оло гов Казахстана, Об лас тным 
фи ли алом НДП «Нур Отан» про во дит меж ду на род ную науч но-
те оре ти чес кую кон фе рен цию «Пос тсо вет ские мо де ли со-
ци аль ных тран сфор ма ций: опыт двад ца ти ле тия», целью 
ко то рой яв ля ет ся рас смот ре ние раз лич ных ас пек тов пос тсо-
вет ских тран сфор ма ций. В рам ках кон фе рен ции пла ни ру ет-
ся об су дить и ос мыс лить сле ду ющие проб ле мы: тран сфор-
ма ция со ци аль ных ин сти ту тов пос тсо вет ско го об ще ства, 
фор ми ро ва ние но вых об ра зо ва тель ных сис тем в пос тсо вет-
ском пе ри оде; эт но куль тур ные про цес сы на пос тсо вет ском 
прос тран стве; из ме не ния де мог ра фи чес ких про цес сов в 
пос тсо вет ских стра нах; ис то ри чес кий опыт пос тсо вет ских 
тран сфор ма ций. За да ча ми кон фе рен ции яв ля ют ся об мен 
опы том и тех но ло ги ями в об лас ти со ци аль ных ин но ва ций, 
даль ней шее раз ви тие се те вой ком му ни ка ции уче ных и об-
ще ствен но-по ли ти чес ких де яте лей Казахстана с уче ны ми 
ближ не го и даль не го за ру бежья; ук реп ле ние сот руд ни че ства 
меж ду об ще ствен ны ми ор га ни за ци ями, науч ны ми цен тра ми 
в це лях раз ви тия и ак ти ви за ции со ци аль ных ис сле до ва ний; 
раз ви тие кон так тов меж ду уче ны ми и прак ти чес ки ми ра бот-
ни ка ми даль не го за ру бежья и пос тсо вет ско го прос тран ства, 
оп ре де ле ние но вых нап рав ле ний науч ных ис сле до ва ний.

Кон фе рен ция прой дет 15-16 ап ре ля 2011 го да. В 
ра бо те кон фе рен ции при мут учас тие уче ные даль не го за-
ру бежья, стран СНГ и Казахстана. Так же приг ла ша ют ся 
ас пи ран ты, ма гис тран ты, пред ста ви те ли го су дар ствен ных 
ор га нов.

Нап рав ле ния ра бо ты кон фе рен ции:
Сек ция 1. Тран сфор ма ция со ци аль ных ин сти ту тов в 

пос тсо вет ских об ще ствах (e-ma il сек ции: 01_po lit_soc@
ma il.ru).

Сек ция 2. Ис то ри чес кий опыт пос тсо вет ских из ме не-
ний: пред по сыл ки и ито ги (e-ma il сек ции: 02_po lit_soc@
ma il.ru).

Сек ция 3. Эт но куль тур ные про цес сы на пос тсо вет-
ском прос тран стве (e-ma il сек ции: 03_po lit_soc@ma il.ru).

Сек ция 4. Де мог ра фи чес кие про цес сы на пос тсо вет-
ском прос тран стве: проб ле мы и вы зо вы (e-ma il сек ции: 
04_po lit_soc@ma il.ru).

Сек ция 5. Сов ре мен ные мо де ли об ра зо ва тель ных 
сис тем (e-ma il сек ции: 05_po lit_soc@ma il.ru).

Сек ция 6. Ка зах стан ская мо дель тран сфор ма ции: 
со ци аль но-по ли ти чес кий кон текст (e-ma il сек ции: 06_po-
lit_soc@ma il.ru).

Ра бо чие язы ки кон фе рен ции — ка зах ский, рус ский.
До на ча ла ра бо ты кон фе рен ции бу дет из дан сбор ник 

ма те ри алов. За яв ку и тек сты выс туп ле ний (ста тей, док-
ла дов) не об хо ди мо пред ста вить до 1 мар та 2011 го да.

Ор гко ми тет ос тав ля ет за со бой пра во от бо ра док ла дов 
на со от вет ствие те ма ти ке кон фе рен ции и тре бо ва ни ям к 
офор мле нию ма те ри алов. Ма те ри алы, не со от вет ству ющие 
ука зан ным тре бо ва ни ям или пред став лен ные без за яв ки, 
при ни мать ся к рас смот ре нию не бу дут. За со дер жа ние тек-
ста статьи ор гко ми тет от вет ствен нос ти не не сет.

По ре зуль та там опуб ли ко ван ных ста тей и выс туп ле ний 
учас тни ков меж ду на род ная ред кол ле гия пред ла га ет пуб-
ли ка цию рас ши рен ной статьи (до 1 п. л.) в мо ног ра фии с 
ра бо чим наз ва ни ем Post-So vi et Pat terns of So ci al Transfor-
ma ti ons, ко то рая бу дет из да на на ан глий ском язы ке на ба зе 
Кар ло ва уни вер си те та в Пра ге (Че хия).

Раз мер ор га ни за ци он но го взно са для учас тни ков кон-
фе рен ции сос тав ля ет:

до 1 мар та — 2500 тг. (приб ли зи тель но 12,5 €), пос ле 
1 мар та до 20 мар та — 3000 тен ге (приб ли зи тель но 15 €). 
Оргвзнос вклю ча ет в се бя сто имость прог рам мных ма те ри-
алов и сбор ни ка ма те ри алов.

ОП ЛА ТУ НЕ ОБ ХО ДИ МО ПЕ РЕ ЧИС ЛИТЬ ТОЛЬ КО ПОС ЛЕ 
ТО ГО, КАК ВЫ ПО ЛУ ЧИ ТЕ ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЕ ТО ГО, ЧТО ВА-
ША СТАТЬЯ ПРИ НЯ ТА К ПУБ ЛИ КА ЦИИ.

Пос ле оп ла ты оргвзно са учас тия в кон фе рен ции не об хо-
ди мо прис лать от ска ни ро ван ную кви тан цию на элек трон-
ную поч ту сек ции, со от вет ству ющей ва ше му док ла ду. Рас-
чет ный счет для пе ре чис ле ния де нег:

От де ле ние «БТА бан ка» № 07-12
№ сче та: KZ69319G010001830142
РНН302010669141
Ба яно вой Ай ман Каз бе ков не
В пла теж ном по ру че нии ука зать: «Оп ла та за учас тие в 

меж ду на род ной кон фе рен ции «Пос тсо вет ские мо де ли со-
ци аль ных тран сфор ма ций: опыт двад ца ти ле тия». Учас тни ки 
кон фе рен ции из стран даль не го за ру бежья име ют воз мож-
ность оп ла тить оргвзнос при ре гис тра ции пос ле при ез да на 
кон фе рен цию.

Ма те ри алы про сим нап рав лять на элек трон ный ад рес 
сек ции, со от вет ству ющей ва ше му док ла ду: сек ция № 1: 
01_po lit_soc@ma il.ru (ко ор ди на тор: Ва ли то ва Зуль фия Ха-
фи зов на); сек ция № 2: 02_po lit_soc@ma il.ru (ко ор ди на тор: 
Ба яно ва Ай ман Каз бе ков на); сек ция № 3: 03_po lit_soc@
ma il.ru (ко ор ди на тор: Ка ра се ва На талья Вла ди ми ров на); 
сек ция № 4: 04_po lit_soc@ma il.ru (ко ор ди на тор: Рез вуш ки-
на Тать яна Алек сан дров на); сек ция № 5: 05_po lit_soc@ma-
il.ru (ко ор ди на тор: Ин джи го лян Ан же ла Ал ва нов на); сек ция 
№ 6: 06_po lit_soc@ma il.ru (ко ор ди на тор: Али мо ва Са уле Би-
сем ба ев на).

Ад рес ор гко ми те та: Республика Казахстан, 100028, 
г. Ка ра ган да, ул. Му ка но ва, 1, кор пус 8, к. 313, ка фед ра 
по ли то ло гии и со ци оло гии. Тел. 8(7212) 77-03-73, e-ma il: 
po lit_soc@ma il.ru. Ко ор ди на то ры кон фе рен ции: Ва ли то ва 
Зуль фия Ха фи зов на (+7 701 405 39 03), Ко шер ба ев Дас тан 
Ба кыт бе ко вич (+7 701 580 35 00).
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Наше творчество
Любовью полнятся сердца

В ожи да нии вес ны чув ства 
ста но вят ся яр че и силь нее. Не-
да ром са мые эмо ци ональ ные 
праз дни ки — День всех влюб-
лен ных и Вось мое мар та — при-
хо дят ся на ко нец зи мы — на-
ча ло вес ны. Имен но в эти дни, 
ког да при ро да на чи на ет ожи-
вать и в воз ду хе по яв ля ет ся 
аро мат про буж де ния, сво ими 
чув ства ми хо чет ся по де лить ся 
с дру ги ми.

На фи ло ло ги чес ком фа куль те те 
про шел День по эзии. В пос лед ние 
дни фев ра ля сту ден ты соб ра лись 
вмес те со сво ими пе да го га ми, 
что бы по де лить ся чув ством ра дос-
ти от соп ри кос но ве ния с прек рас-
ным и лю бовью. Имен но лю бовь 
про буж да ет в че ло ве ке та лант, 
поз во ля ет ему рас крыть ся и вдох-
нов ля ет на са мые вы со кие сло-
ва и пос туп ки. По это му ос нов ная 
часть сти хот во ре ний бы ла, ко неч-
но же, пос вя ще на люб ви. Ли ри-
чес кий ве чер про во дил ся в фор ме 
кон кур са, ко то рый вклю чал в се-
бя три но ми на ции: «Клас си чес кое 
сти хот во ре ние о люб ви», «Сов ре-
мен ное сти хот во ре ние о люб ви», 
«Сти хот во ре ние о люб ви соб ствен-
но го со чи не ния».

Здесь вспо ми на ли о ве ли ких 
ис то ри ях люб ви, раз ру ша ющих 
зло и пош лость, не до ве рие и об-
ман. Та кие ис то рии оли цет во ря ют 
глав ную муд рость че ло ве чес ко го 
су ще ство ва ния — лю бовь в са мом 
вы со ком смыс ле сло ва. Сдер жан-
но и про ник но вен но проч ла свое 
сти хот во ре ние Тать яна Вет ков-
ская — имен но она ста ла по бе ди-
те лем в клас си чес кой но ми на ции.

Нем но го дер зко и озор но выс-
ту пи ла Ай жа нар Абель ди на и за-
ня ла пер вое мес то в но ми на ции 
«Сов ре мен ная по эзия». А Але на 
Су ба ти на пред ста ви ла на кон кур-
се свое сти хот во ре ние, ко то рое 
по ра зи ло всех мер ностью рит-
ма, сла жен ностью риф мы и муд-
ростью чувств.

Жю ри, в сос тав ко то ро го вхо ди-
ли це ни те ли сло ва — пре по да ва-
те ли-фи ло ло ги, — поб ла го да ри ли 
сту ден тов за то, что они го то вы ос-
та вать ся вер ны ми нрав ствен ным 
иде алам и вы со ким по эти чес ким 
тре бо ва ни ям.

ГУЛЖАЙНА ИСЛАМБАЕВА, 
СТУДЕНТКА 1-ГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Е. Бө ке тов пуб ли цис ти ка сы ның бір ерек-
ше лі гі құр ғақ ақыл, қы зыл сөз ден (ди дак-
ти ка) аулақ ты ғы. Ға сыр лар қой науынан 
жет кен адам зат ба ла сы ның ғиб рат ты асыл 
сөз де рі мен озық үл гі де гі мə де ни ет мəйе гі 
Ев ней шы ғар ма ла ры на үне мі ал тын ар қау 
бо лып оты ра ды. Өт ке ні мен бү гін нің, бо ла-
шақ тың пайым-па ра са ты тұ тас тық же лі сін 
үз бей, оқу шы зер де сі не тір ші лік ат ты ұлы 
ке ру ен нің кө кей кес ті мə се ле ле рін ке ліс ті ой, 
кес те лі тіл мен əсем жет кі зе ді.
Мы са лы, ағар ту шы лық са ла сын да Абай-

Ыбы рай-Ев ней деп елес тет сек, ғы лы ми көз-
қа рас та Шо қан-Қа ныш-Ев ней деп пайым-
дауымыз ға əб ден не гіз бар. Осы пі кі рі міз ге 
орай лас Ғ. Құл қы ба ев ес те лі гін де мы на дай 
сөз де рі бар: «Ауда ру ға ал ған шы ғар ма ла ры 
ыл ғи ығай мен сы ғай. Бұл рет те Еве кең нің 
шы ғар ма шы лық ауқы мы мен нə зік тал ға мы 
кі сі таң ға ла рық. Бол гар клас си гі И. Ва зов-
тың «Бұ ғау да» ро ма ны, фран цуз клас си гі 
Э. Зо ля ның əң гі ме ле рі, В. Шек спир дің əй-
гі лі «Мак бет» «Юлий Це зарь» пьеса ла ры, 
В. Ма яков ский дің «Қан да ла» дра ма сы мен 
«Ке ре мет» по эма сы, С. Есе нин нің «Ан на 
Сне ги на» по эма сы та ғы-та ғы лар. Тек қа на 
ат та рын атап шық қан шы ғар ма лар дан кө-
рі ніп тұр ған дай, ол өз хал қы ның оқыр ман-
да рын қан дай ға жайып көр кем дік əлем нің 
кəу са ры нан су сын да ту ға ұм тыл ған. Бұл ұм-
ты лыс XІX-XX ға сыр лар да ғы қа зақ тың Абай 
мен Шо қан, Шə кə рім мен Ах мет, Мағ жан 
мен Мір жа қып, Мұх тар мен Жү сіп бек, Сə-
кен мен Іли яс сын ды ұлы зи ялы ла ры мен 
ағар ту шы ла ры бас та ған ке ре мет дəс түр дің 
жал ға сы іс пет тес».
Е. Бө ке тов есі мін ол жаз ған пуб ли цис ти-

ка лық шы ғар ма лар өзе гін Алаш жұр ты ның 
алып тар ле гі нен із деуіміз əб ден лайық.
Өз за ма ны ның күр де лі проб ле ма сын 

шы ғар ма шын ды ғы на ай нал дыр ған Е. Бө ке-
тов та лан ты сөз жоқ ке лер ұр пақ қа же ті не 
ай нал ды рар құн ды дү ние қа та рын да тұ ра-
ды.

«Е. Бө ке тов — тағ дыр дың қа тал сы ны нан 
өт кен ға лым-əде би ет ші. əсі ре се, то қы рау ке-
зе ңін де не бір па сық ой лы лар, іш тен ша лу-
шы лар оның ады мын аш тыр ма ды. Бар ша-
мыз ға бел гі лі, 1978 жы лы «Прос тор» жур на-
лын да оның «Жар қын тағ дыр ке зе ңі» ат ты 
по ве сі жа ри ялан ған. Ол «Ғы лы ми қыз мет-
кер жаз ба ла ры» де ген ай дар мен бе ріл ді». 
Сол кі тап тың ал ғы сө зін де Е. Бө ке тов: «Мен 
осы ең бе гім де уақыт ту ра лы, өзім ту ра лы 
сыр шер ткім ке ле ді. Қа зір бай қап қа ра сам, 
екеуінің ауылы на жа қын дай ал мап пын. Со-
лай бо ла тұр са да бұл жаз ба ла рым ды оқыр-
ман дар те зі не са лу ды жөн көр дім, өй тке ні, 
олар да көп те ген кем ші лік тер ге қа ра мас тан, 
ха лық тағ ды рын да ұлы да ға жайып рөл 
ат қар ған со вет ғы лы ми қыз мет кер ле рі нің 
аз дап бол са да тə жі ри бе сі бей не лен ген,» — 
деп жаз ды.

Қа зір гі кез де жаз ған шы ғар ма сы сын ға 
ілік се «ит көр ген еш кі көз де ніп» шы ға ке-
ле тін кей бір қа лам гер лер ге, өз ту ын ды сы на 
осы лай ша өзі ба ға бер ген Е. Бө ке тов қа си еті 
үл гі бо лар лық тай.
Кем ші лік өзін-өзі мойын да удан тү зе ле ді. 

Е. Бө ке тов кейін нен по ве сін қай та өң деп жа-
зып шық ты. Қуа ныш ты сы сол бұл по весть 
кейін «Ал ты хат» ат ты де рек ті-хи ка ят ре тін-
де же ке кі тап бо лып шық ты.
Бұл кі тап та жа зыл ған қыс қа ша анық та-

ма да «Жа ны та за, ру ха ни дү ни есі бай оқы-
мыс ты-хи мик Мə жит Нұр ба ев тың ба ла лық 
ша ғы нан бас тап, ин сти тут бас шы сы на дейін 
кө те ріл ген де гі ең бе гі, іш кі тол ға ныс та ры 
мен те бі ре ніс те рі те рең пси хо ло ги ялық мə-
нер де шы найы су рет тел ген. Жа зу шы адам-
гер ші лік, эти ка, мо раль мə се ле ле рі не ерек-
ше на зар ауда ра ды’’, — деп жа зыл ған.
Е. Бө ке тов тің бұл шы ғар ма сын та за көр-

кем дү ние қа та ры на жат қы зу ға бол май-
ды. Əр бір шы ғар ма шы райы, со ны жаз ған 
адам ның жан-дү ние ай на сы си яқ ты. Па ра-
сат-бі лі мін, адам гер ші лік-ұж да нын, қо ғам-
дық көз қа ра сын ав тор өз шы ғар ма сы ар-
қы лы кейіп кер бойы на да ры та ды. Не ме се, 
ке рі сін ше өмір ден көр ген зор лық пен қа ті-
гез дік ті, па рық сыз дық пен то ғы шар лық си-
яқ ты жат қы лық тар ды өз кейіп ке рі ар қы лы 
көр се те оты рып, өмір бол мы сын көз ал ды-
ңыз ға əке ле ді. Со ның жақ сы сы нан үй ре ніп, 
жа ма ны нан жи ре ну ге тəр би елей ді. Сөз жоқ, 
Мə жит Нұр ба ев бойын да ғы көп те ген қа си-
ет тер мен ол кеш кен тағ дыр жо лы Ев ней 
Бө ке тов өмі рін де бол ған жайт тар, яғ ни, хат 
тə сі лі ар қы лы ба ян да ла тын оқи ға же лі сі не 
құ рыл ған бұл шы ғар ма ны де рек ті мо но лог-
хи ка ят де сек те қа те ле се қой май мыз. Мұн да 
да уақыт, қо ғам, адам ара сын да ғы қа ты нас, 
əре кет бей не лен ген. Хи ка ят та ғы мы на бір 
үзін ді ге зер са лып кө ре лік: «Бі рақ бір қы зы-
ғы, ар дақ ты жа зу шы інім, сол кез де ма ған 
сен ген жо ғар ғы орын дар мен адам дар дың 
се ні мін ақ та ма дым деп кі нə лап жүр меп-
пін (ада лы на кел се, ең əуелі өзім ді-өзім осы 
үшін кі нə лауым ке рек еді ғой). Жоқ, ме нің 
ұялып, рен жіп жүр ге нім, мақ та нып, мар-
дам су ға ойы сым паз қия лым да ғы дай ер 
жі гіт бол май шық қа ным екен. Сол кез де гі 
жай-күйім ді тал дап бай қа сам, жұрт тың кө-
бі нің қа ра ба сын да ғы дра ма əр кім нің ісі мен 
əре ке ті қия лым да ғы дай бо лып шық па ға ны-
нан туа ма деп ой лай мын».
Осы сөз дер ас та ры на үңі ле түс сек, ғы-

лым жо лын да ғы тағ дыр-та лайы, соқ тық па-
лы-со нар лы Е. Бө ке тов тің өмір жо лы ой ға 
ора ла тын дай. Өмір шын ды ғын көр кем ой-
мен кес те лі жет кі зу де қа лам гер дің өзін дік 
тə сі лі де ге ні міз осы бо лар.
Бұл хи ка ят кө тер ген мə се ле өзе гі та ғы да 

ғы лым-бі лім, тə лім-тəр бие, ар-ож дан адам-
гер ші лік бо лып та бы ла тын ды ғы Бу ке тов 
пуб ли цис ти ка сын да ғы ал тын ар қау, ұла ғат 
же мі сі не же те лей тін ді гі сон дық тан деп бі-
ле міз.

«Ака де мик Сəт ба ев. Ака де мик Бу ке тов. 
Бұ лар хал қы мыз дың ба қы ты на ту ған жа рық 
жұл дыз дар еді. Бі рі — ұлы ұс таз, бі рі оның 
ша па ға ты на бө лен ген шə кір ті бол ды. Ұс таз 
ал дын да асыл па ры зы ның бір өтеуі бол сын 
де ді ме, ға лым жа зу шы Ев ней Бу ке тов бер-
тін де көр кем сөз бен кес те леп «Жас Қа ныш» 
ат ты де рек ті хи ка ят жаз ды. Шы ғар ма орыс 
тіл ді оқыр ман ға ар на лып жа зыл ған дық тан, 
ав тор қа зақ тың тұр мыс-салт, əдет-ғұ рып, тə-
лім-тəр бие ерек ше лік те рі не ке ңі рек тоқ та-
лып, қыз ғы лық ты ба ян дап оты ра ды. Кі тап-
тың та ным дық, та ғы лым дық ма ңы зы зор».

1999 жы лы «Қа зақ стан» бас па сы нан жа-
рық көр ген Ев ней Бө ке тов тің «Жас Қа ныш» 
де рек ті хи ка яты на осын дай пі кір біл ді ріп ті.

Осы де рек ті хи ка ят тың жа зы лу та ри хы 
ту ра лы Е. Бө ке тов тің Қа ныш Сəт ба ев тың 
жа ры Та исия Алек се ев на ға жаз ған ха тын да 
жақ сы ай тыл ған.
Бұл хат ты Та исия Алек се ев на ның: «Ака-

де мик Қа ныш Иман тайұ лы Сəт ба ев тың 
өмір на ма сын тек сіз ға на жа зу ға ти іс ті сіз, 
тіп ті, əрі бар са, мін дет ті сіз», — де ген өті ніш-
ті ле гін ай та оты рып, хи ка ят та жаз ған із де ніс-
те рі мен ой ла рын бы лай ша біл ді ре ді: «Əр бір 
адам ның іш кі сы ры, ұң ғыл-шұң ғы лы көп өз 
ал ды на бір дү ние еке ні адам ға бұ рын нан та-
ныс қа ғи да бол са, жо ба сы, осы қа ғи да үл кен 
ой шыл дар мен ғұ ла ма лар дың, ха лық ар да-
гер ле рі нің ру ха ни өмі рі не қол дан ған да ана-
ғұр лым ма ғы на лы бол мақ. Сон дық тан Қа не-
кең си яқ ты адам дар дың іш кі сы рын, ой ас та-
рын тү бе гей лі қай та лап, тұ та сы мен оқу шы ға 
елес те тіп бе рем де удің өзі тіп ті ас там шы лық 
бо ла тын си яқ ты. Бі рақ, де ген мен, біз ұлы 
адам дар дың көп ші лік үшін жа зыл ған өмір-
ба ян да рын оқып, көп пай да лы мə лі мет тер 
ала мыз, сол мə лі мет тер ді ру ха ни азық ете міз. 
Олай бол са, ұлы адам дар дың ісі мен əре ке ті 
ту ра лы қа лың оқу шы ға ар нап жа зып оты ру-
ымыз қа жет, өй тке ні Ирак лий Ан дрон ни-
ков ай тқан дай, «Ұлы адам ның өмір ба янын 
өзі нің тір лік те гі тə жі ри бе сін се зі не да мы ған 
адам зат тың өр леу са ты сы ның бі рі деп та ну ға 
бо ла ды.» Əсі ре се, хал қы мыз дың ғы лым, мə-
де ни ет шы ңы на өр леуінің жар қын бас та ушы 
бей не сі бол ған ака де мик Қа ныш Сəт ба ев, 
ұлы су рет кер Мұх тар Əуезов си яқ ты ке мең-
гер ле рі міз жө нін де жа зу ымыз қа жет».
Сəт ба ев өмір ба яны на ар нал ған де рек ті 

хи ка ят кө тер ген проб ле ма жү гі Е. Бө ке тов-
тің осы пайым дауынан анық аң ға ры лып 
тұр. «Қа не кең та қы ры бын ой ла на бас та ған-
нан бе рі көп де рек тер мен та ны сып, ай на ла-
сын да жа қын бол ған адам дар мен сөй ле сіп, 
Қа не кең нің шы ғар ма ла рын оқып жүр мін, 
бі рақ Қа не кең нің күр де лі бей не сі не бір та-
бан жа қын тү сіп, ол кі сі нің іш кі сы рын ұғы-
на бас та дым де сем, өті рік ай тар едім».
Осы жер де Е. Бө ке тов тің кə ні гі пуб ли-

цис тер ге тəн шы ғар ма шы лық ма шы ғы на 
та ғы куə бо ла мыз. Жур на лис тке қойы лар 
та лап: «не жаз саң да бі ліп жаз, əб ден зер-
ттеп жаз» — бол са, бұл қа си ет Е. Бө ке тов тің 
та би ға ты на тəн қа си ет еке ні не өз сө зі дə лел. 
Қа не кең ту ра лы шы ғар ма жа зу ба ры сын-
да Е. Бө ке тов тің көп із де ніп, ең бек тен ге ні 
бай қа ла ды. Ол із де ніс мұ ра ты — шы ғар ма 
ар қауының өмір шең ді гі мен ұр пақ қа өне ге-
лі бо лар мұ ра ның ма ғы на лы мəн ді бо луы.
Ұлы адам дар өмір ба яны ның жа зы лу та-

ри хы на зор мəн бер ген ді гі оны зер тте ген ді гі 
Та исия Алек се ев на ға жаз ған ха тын да анық 
се зі ле ді. Осы тұр ғы да ғы Д. А. Фур ма нов-
тың сөз де рін есі не алып: «Та ри хи тұл ға лар 
су рет тел ген. Олар дың шын ай тқан ой ла ры 
мен сөз де рі кел ті ріл мей, оның ор ны на шы-
ғар ма да осы бір түр де еш қа шан олар ай тпа-
ған ой лар мен сөз дер кел ті рі лу ін де еш бір 
оғаш тық жоқ. Ең бас ты сы — тұл ға ның шын 
бей не сі, та ри хи тұл ға ның шы найы лы лы-
ғы сақ та луы қа жет, уақ-түйек де таль дар ды 
құ ра уда еш бір мəн та ба ал май мыз. Кей-
бір сөз дер ай тыл ған бо лар, ен ді бір сөз дер 
ай ты лу ға ти іс ті бо лар бə рі бір емес пе? Тек 
бол ған іс тер мен адам дар дың шы найы лы ғы 
сақ тал са бол ға ны».
Осын дай ой, тың пі кір өзі не тəн қа лам-

гер лік əдіс-амал мен, іш тей ши ры ғып, тың-
ғы лық ты əзір лік пен жаз ған Е. Бө ке тов тің 
Қа ныш ту ра лы де рек ті хи ка яты, бол мы сы 
бө тен, та ны мы те рең дү ние бо лып шық қан.

(Жал ға сы бар)
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