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Бар ша ңыз ды Же ңіс кү ні мен құт тық тай мын! Бұл мей рам — 
хал қы мыз дың күш-жі ге рі, қа ру лы күш те рі міз дің даң қы, ба тыр-
ла ры мыз дың ер лі гі. Біз қан май дан да Ота нын жа удан қор ға ған 
ар да гер лер мен маң дай те рін тө гіп ең бек ет кен тыл ар да гер ле рі-
нің, жал пы 1945 жыл ғы көк тем де гі Же ңіс кү ні нің ор науына үлес 
қос қан жан дар дың ерен ер лі гін мəң гі ес те сақ тай мыз жə не құр-
мет тұ та мыз. Ұр па ғы на бей біт өмір сый ла ған ар да гер ле рі міз ді 
құр мет теу мем ле кет тік əлеу мет тік са ясат тың, қо ғам ның бас ты 
на за рын да. Со ғыс ту ра лы, қа зақ стан дық тар дың ер лі гі ту ра лы 
ес те лік ті сақ тай оты ра, тыл ар да гер ле рі не қам қор лық көр се те 
оты ра, біз ұр пақ тар бай ла ны сын бе кі те тү се міз, өз же рі міз де гі 
бей біт ші лік пен із гі лік ті сақ тай мыз. Со ғыс тың сұ ра пыл жыл да-
рын да қан май дан да шай қа сып, тыл да аян бай тер төк кен ар да-
гер лер дің Отан ды қор ғау да ғы ерен ер лік те рі жас қа зақ стан дық-
тар үшін пат ри отиз мнің өш пес үл гі сі. Со нау қи ын-қыс тау со ғыс 
жыл да ры қа сық қа ны қал ған ша ай қа сып, соң ғы кү ші қал ған ша 
ең бек ет кен ар да гер лер ге бас иеміз. Сіз дер дің өмір жол да ры-
ңыз бен Отан үшін жа са ған ер лік те рі ңіз ке ле шек қа зақ стан дық 
жас тар ға үл гі-өне ге. Ден са улық, ұзақ өмір мен ба қыт ті лей міз! 
Ме ре ке ле рі ңіз бен қым бат ты ар да гер лер мен тыл ең бек кер ле рі!
Бар лық оқы ту шы лар ды, қыз мет кер лер мен сту дент тер ді 

Ұлы Же ңіс ме ре ке сі мен құт тық тай мын. Бар лы ғы ңыз ға та быс ті-
лей мін, елі міз аман, жұр ты мыз ты ныш бол сын!

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� 
РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

Поз драв ляю вас с Днем По бе ды! Это праз дник му же ства 
на ше го на ро да, сла вы на ше го ору жия, па мя ти о на ших ге ро-
ях. Мы пом ним и чтим учас тни ков Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны, тру же ни ков ты ла, всех, кто са мо от вер жен но за щи-
щал От чиз ну на по лях сра же ний, сво им тру дом приб ли жал 
по бед ную вес ну 1945 го да. За бо та об этих лю дях, от сто яв-
ших мир ную жизнь для бу ду щих по ко ле ний, всег да в цен-
тре го су дар ствен ной со ци аль ной по ли ти ки, об ще ствен но го 
вни ма ния. Сох ра няя па мять о вой не, о под ви гах ка зах стан-
цев, про яв ляя за бо ту о ны не жи ву щих фрон то ви ках и тру-
же ни ках ты ла, мы ук реп ля ем связь по ко ле ний, мир и бла го-
ден ствие на на шей зем ле.
Мы с бла го дар ностью поз драв ля ем на ших ве те ра нов и 

тех, кто ра бо тал в тя же лые во ен ные го ды в ты лу. Ва ша жизнь 
и ваш под виг во имя Оте че ства — бес смер тный при мер пат-
ри отиз ма для мо ло дых ка зах стан цев! Спа си бо за ваш рат-
ный труд, здо ровья вам, дол го ле тия и счастья! С праз дни-
ком, до ро гие ве те ра ны и тру же ни ки ты ла!
Поз драв ляю с ве ли ким праз дни ком По бе ды всех пре-

по да ва те лей, сот руд ни ков и сту ден тов. Же лаю всем ми ра, 
проц ве та ния, ус пе хов!

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

В единстве наша сила!
Сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и уча щи еся кол лед-

жа уча ству ют в фес ти ва ле на род но го твор че ства «Ук реп-
ляя един ство, об ре та ем си лу». В твор чес кой прог рам ме 
учас тни ки фес ти ва ля по ка жут на ци ональ ные обы чаи и 
куль тур ные тра ди ции на ро дов, про жи ва ющих на тер ри-
то рии Казахстана. Все го бу дет че ты ре кон кур са: груп пы 
по ка жут ви зит ную кар точ ку, ис поль зуя на ци ональ ные 
одеж ды, а так же сим во ли ку выб ран ной на род нос ти; в 
кон кур се «По ли куль тур ный эру дит» учас тни ки от ве тят 
на воп ро сы об ис то рии и куль ту ре раз лич ных на ро дов; 
в фор ма те те ат раль ной пос та нов ки про хо дит кон курс, в 
ко то ром сту ден ты пред став ля ют од ну из тра ди ций на ро-
да; и, на ко нец, са мый вкус ный кон курс — «пре зен та ция» 
на ци ональ но го блю да. По сло жив шей ся тра ди ции этот 
фес ти валь в Ка ра ган де под дер жи ва ет Ма лая ас сам блея. 
Куль тур ные цен тры так же при ни ма ют ак тив ное учас-
тие в фес ти ва ле: их пред ста ви те ли ста но вят ся чле на ми 
жю ри, а еще под дер жи ва ют сту ден тов, кон суль ти руя их 
на эта пе под го тов ки к фес ти ва лю. В це лях ук реп ле ния 
меж на ци ональ но го сог ла сия в сре де сту ден чес кой мо-
ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва фун кци они ру ет меж-
на ци ональ ный куль тур ный центр, ко то рый объ еди ня ет 
пред ста ви те лей сту ден че ства 36 на ци ональ нос тей. В 
нас то ящее вре мя в цен тре нас чи ты ва ет ся бо лее 300 че-
ло век. Ре бя та изу ча ют обы чаи сво их на ро дов, вмес те 
ус тра ива ют тра ди ци он ные для них праз дни ки. Им по-
мо га ют «взрос лые» куль тур ные цен тры. А про хо дя щий в 
сте нах уни вер си те та фес ти валь дав но уже стал тра ди ци-
он ным в на шем ву зе, яв ля ясь яр ким сим во лом нас ту па-
юще го праз дни ка — Дня един ства на ро да Казахстана.

СОБ. ИНФ.
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Сəуір айын да ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті сту дент те рі нің өз ге ұлт өкіл де рі ара сын-
да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на ар нал ған «Тəуел сіз дік — тұ-
ғы рым» ат ты сайыс өт ті. Сайыс ты қа зақ ті лі-
нің прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы ұйым дас-
тыр ды. Қа зақ ті лін да мы ту жə не мем ле кет-
тік тіл дің мəр те бе сін ны ғай ту — елі міз де гі 
мем ле кет тік са ясат тың аса ма ңыз ды ба ғыт-
та ры ның бі рі. Елі міз дің аза мат та ры на пат-
ри от тық тəр бие бе ру, Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы мем ле кет тік ті лі нің мəр те бе сін кө те ру, 
тіл дің үш тұ ғыр лы са яса тын жү зе ге асы ру, 
қа зақ ті лі нің қол да ны лу аясын одан əрі ке-
ңей ту жə не қо ғам да ғы рө лін ны ғай ту, қа зақ 
хал қы ның əде би етін, мə де ни етін, өне рін 
қас тер ле уге тəр би елеу мақ са тын да Тəуел сіз-
дік тің 20 жыл ды ғы на орай өт кі зі ліп отыр ған 
«Тəуел сіз дік — тұ ғы рым» cайы сы ның өз ге 
ұлт өкіл де рі үшін ма ңы зы зор. Сту дент тер 
сайыс ар қы лы мем ле кет тік тіл ді мең ге ру 
дең гейін, ер кін сөй леу дə ре же сін көр сет ті. 
Сайыс қа орыс топ та рын да оқи тын уни вер-

си тет сту дент те рі нен құ рал ған 6 ко ман да 
қа тыс ты. Олар: «Қы ран», «Қар жы», «Дип ло-
мант», «Сам ғау», «Əді лет», «Ор да». Ал ғаш қы 
ай на лым да ко ман да лар «20 жыл да — 20 же-
тіс тік» та қы ры бын да те ат рлан ды рыл ған кө-
рі ніс көр сет ті. Екін ші ай на лым «Сен бі ле сің 
бе?» деп ата лып, он да ко ман да лар қа зақ хал-
қы ның əдет-ғұр пы на, та ри хы на, Тəуел сіз дік-
тің 20 жыл ды ғы на бай ла ныс ты дайын дал ған 
бей не сұ рақ тар ға жауап бер ді. «Сөз тап қан ға 
қол қа жоқ» сайы сын да сту дент тер ды быс сыз 
фильмге мə тін құ рап, кө рер мен дер ді күл кі-
ге көм ді. Соң ғы ай на лым шы ғар ма шы лық 
сайыс қа ко ман да лар тың ғы лық ты дайын да-
лып кел ген дік те рін көр сет ті. Сайыс кер лер 
əн ай тып, би би ле ді, му зы ка лық ас пап та ой-
най ала тын дық та рын көр сет ті.
Сайыс қа ҚарМУ-дың Кə сі по дақ ко ми те-

ті, Об лыс тық Да гес тан Ұлт тық мə де ни ор та-
лы ғы, Қа ра ған ды об лыс тық тіл дер ді да мы ту 
бас қар ма сы Тіл дер ор та лы ғы, «Нұр Отан» 
ХДП «Жас Отан» жас тар қа на ты де ме уші лік 
жа сап, қол дау көр сет ті. Сон дай-ақ сайыс қа 
об лыс əкі мі ап па ра ты ның Қа зақ стан хал қы 

Ас сам бле ясы ның об лыс тық сек ре та ри аты-
ның бас ма ма ны Гул фай рус Се рік қы зы Рым-
бе ко ва, об лыс тық «Ор та лық Қа зақ стан» га зе-
ті нің бас ре дак то ры ның орын ба са ры Се рік 
Сек се нұ лы қа тыс ты.
Сайыс қо ры тын ды сын да «Қар жы» ко ман-

да сы бі рі ші орын ды, «Қы ран» ко ман да сы 
екін ші орын ды, ал «Ор да» жə не «Дип ло мант» 
ко ман да ла ры үшін ші орын ды иелен ді.

Ж. М,�АШЕВА

Соң ғы екі он жыл дық та өмі рі міз де бол ған 
бар лық өз ге ріс тер Ұлт көш бас шы сы, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың иде яла ры мен жə не 
қыз ме ті мен бай ла ныс ты еке нін атап өт кім ке-
ле ді. Еге мен Қа зақ стан жа ңа мем ле кет құ ру, қо-
ғам да ғы тұ рақ ты лық, өза ра ке лі сім, эко но ми ка 
мен са яси жүйе нің қа рыш тап да му жо лын да 
тең де сі жоқ үл гі көр сет ті. Бұл — Президент са-
яса ты ның ғы лы ми не гіз ді лі гі мен кө ре ген ді гін 
дə лел дей ді. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден-
ті нің ке зек тен тыс сай лауы бү кіл əлем ге ха лық-
тың Ел ба сы ның са яса тын бі рауыз дан қол дай ты-
нын паш ет ті.
Қа зақ стан да ин тел лек ту ал дық ұлт ты қа лып-

тас ты ру иде ясы Ел ба сы ның не гіз гі бас та ма ла-
ры ның қа та ры на жа та ды де сем қа те лес пей мін. 
Жо ба ның не гіз гі мақ са ты — қа зақ стан дық тар-
ды жа ңа фор ма ци яда тəр би елеу, Қа зақ стан ды 
бə се ке ге қа бі лет ті адам ка пи та лы бар ел ге ай-
нал ды ру.
Қа зақ ұлт тық уни вер си те тін де оқы ған лек ци-

ясын да Нұр сұл тан Əбі шұ лы ин тел лек ту ал дық 
ұлт ты қа лып тас ты ру дың үш ба за лық ас пек ті сін 
атап көр сет ті. Олар: бі лім бе ру жүйе сін да мы ту-
да ғы сер пін дік, елі міз дің ғы лы мын да мы ту мен 
ғы лы ми по тен ци алын ар тты ру, ин но ва ци ялық 
жүйе ні да мы ту. Кейін гі екі жыл да бұл ба ғыт та 
ма ңыз ды қа дам дар жа сал ды. Олар ал да ғы он 
жыл дық та Қа зақ стан дық ин тел лек ту ал ды да мы-
ту дың ба за лық век то рын анық тай ды. Назарбаев 
Зи ят кер лік мек теп те рі мен Назарбаев Уни вер-

си те ті құ рыл ды. Олар да оқы ту ха лы қа ра лық 
стан дар ттар бойын ша жүр гі зі ліп, əлем нің же-
тек ші жо ға ры оқу орын да ры ның ға лым да ры са-
бақ бе ре ді. Бұл оқу орын да рын да Қа зақ стан ның 
бо ла шақ ин тел лек ту ал ды эли та сы тəр би еле не ді 
жə не бі лім бе ру дің жа ңа мо дель де рі жү зе ге аса-
ды. Қа зақ стан Бо лон про це сі не рес ми түр де қо-
сыл ды. Бұл ха лы қа ра лық ин тег ра ци яның мүл-
дем жа ңа ке зе ңі не жол аш ты.
Ең бас ты сы — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-

ның 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған Бі лім бе ру-
дің мем ле кет тік бағ дар ла ма сы қа был дан ды. 
Бағ дар ла ма да бі лім бе ру са па сын ар тты ру ға 
үл кен мін дет тер жүк тел ген. Ал ғаш рет Мек-
теп ке дейін гі бі лім бе ру мен 100 % қам ту жə не 
e-le ar ning — элек трон ды оқы ту ды то лы ғы мен 
ен гі зу си яқ ты мін дет тер қойыл ды. Мем ле кет тік 
бағ дар ла ма да пе да гог бе де лін кө те ру ге ерек ше 
кө ңіл бө лін ген ар найы бө лім бар. Ең бе ка қы ны 
өсі ру, мұ ға лім нің имид жін ар тты ру бойын ша 
ірі ша ра лар жос пар лан ған. Олар ды іс ке асы ру 
мұ ға лім дер кор пу сын Қа зақ стан ның жа ңа ин-
тел лек тін қа лып тас ты ра тын бас ты тұл ға ға ай-
нал ды ра ды.
Жо ға ры мек теп те жо ға ры оқу орын да ры 

жа ңа ша жік те ле тін бо ла ды. Жо ға ры бі лім бе ру 
жүйе сін де гі жа ңа мін дет — «зер ттеу уни вер си-
те ті» де ген жа ңа ұғым ен гі зі ле ді. Бұ дан бы лай 
бі лім мен ғы лым ның бө лі нуі не жол бе ріл мей ді. 
Оқы ту ды, ғы лым мен ин но ва ци яны бі рік ті ру 
мақ са тын да құ рыл ған Назарбаев Уни вер си те-
ті осы ба ғыт та жа сал ған ірі қа дам дар дың бі рі. 

Жа қын да зер ттеу уни вер си те ті ре тін де да му-
ға қа бі лет ті та ғы да осын дай 2-3 уни вер си тет ті 
таң дай тын бо ла мыз.
Жо ға ры оқу орын да ры ның ин но ва ци ялық 

қыз ме ті кү шей ті ле ді. Осы мін дет ті жү зе ге асы-
ра ала тын жо ға ры оқу орын да ры ірік те ле тін 
бо ла ды. Ше тел ден бі лік ті оқы ту шы лар тар ту 
мə се ле сі де оқу са па сын ар тты ра ды. Біз бұ рын 
жыл сайын тек қа на 40 ше тел дік про фес сор ды 
тар тсақ, осы жы лы олар дың са ны 300-ге жет ті. 
Олар дың əр қай сы сы ұзақ ты ғы 10 ай дан жұ мыс 
іс тей тін бо ла ды. Бұ лар дың бар лы ғы елі міз дің 
ин тел лек ту ал ды эли та сын дайын дау үшін жо-
ға ры оқу орын да ры ның по тен ци алын кө те ру ге 
мүм кін дік бе ре ді.
Ғы лым са ла сын да ғы бас ты жа ңа лық — жа-

ңа «Ғы лым ту ра лы» заң ның қа был да нуы. Жа ңа 
заң ғы лым са ла сын бас қа ру дың тү бе гей лі жа ңа 
мо де лін ен гі зе ді. «Ғы лым ту ра лы» Заң ды қа-
был дау өз де рі ңіз дің ті ке лей қа ты су ла ры ңыз бен 
жү зе ге асы рыл ды.
Ин тел лек ту ал дық ұлт ты қа лып тас ты ру да 

үш ба за лық ас пек ті бойын ша нақ ты əрі жүйе лі 
түр де ал ға жыл жу бар. Бі лім, ғы лым жə не ин-
но ва ция са ла ла рын да мы ту дың жа ңа жол да ры 
əзір лен ді. Олар дың бір-бі рі мен қа рым-қа ты нас 
жа сау ме ха низ мі жа са лып, заң жү зін де бе кі тіл-
ді. Ин тел лек ту ал дық ұлт қа лып тас ты ру — бо-
ла шақ та ел ді да мы ту дың бас ты жо лы.

МАТЕРИАЛ WWW.EDU.GOV.KZ САЙТЫНДА�Ы 
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Тіл ұлт тың аса ұлы игі лі гі əрі оның бай-
лы ғы. Тіл кө ме гі мен өнер, бі лім, ғы лым ды 
иге ре міз, өт ке ні міз ді са ра лап, са бақ ала мыз. 
Тіл ар қы лы ру ха ни бай лы ғы мыз ды мең ге ріп, 
өзі міз ді та нып қа на қой май, сол асыл қа зы-
на ла ры мыз ды əр кім ге та ны та мыз. Əлем ді 
та ни мыз, əр ел дің қу ат ты кү ші ті лін де. Жа-
ны, сə ні, тұ тас тай кес кін-кел бе ті, бол мы сы, 
жан-жү ре гі, се зім, тол ға ны сы. Адам ды мұ-
рат қа жет кі зе тін де ана ті лі, ата дəс тү рі, қа-
си ет ті мұ ра мыз — қа зақ ті лі. Дү ни ежү зін де-
гі ең бай, бе дер лі де, бей не лі тіл — қа зақ ті лі 
елім нің үні, тір ші лі гі нің жар шы сы. Ға сыр-
лар бойы жа сай бер сін де ген үміт пен ті лім ді 
жыр ла сам қа за ғым ның қа ра то пы ра ғы нан 
жа рал ған тал шы бық бүр ші гін атар дай се зі-
ле ді. Қа зақ ті лі — ол ме нің ті лім, ай бы ным, 
бар ба қы тым, бай лы ғым!
Мен өзім орал ман мын. Ту ған же рім Қа-

зақ стан ға орал ға лы, мі не, би ыл төрт жыл 
бол ды. Өз ге тіл де оқы сам да, өз ге ел де өмір 
сүр сем де қа зақ же рін, қа зақ ті лін са на ма 
сі ңі ріп, бойы ма салт-дəс тү рім ді тұ ма рым-

дай сақ тап кел дім. Елі міз орал ман қауымын 
орал ман дар деп емес, қан дас та ры мыз деп 
өзі не жа қын тар тып, шет те та ры дай ша шы-
ры ған қа зақ хал қын жұ ды рық тай жұ мыл-
ды рып бір ала қан ға жи мақ мақ сат пен ту ған 
ел ге ша қыр ды. «Бір лік бар жер де тір лік бар» 
де ген осы емес пе? Ал ла ға тəу ба! Осы пейі лі-
ңіз ден айыр ма сын, Нұ ра ға! Қа зақ стан қа зақ 
хал қын, ше тел асып кет кен бауыр-қан дас та-
рын бауыры на бас ты. За ман ның қи ын-қыс-
тау уағын да елін тас тап ке ту ге мəж бүр бол-
ған қан дас та ры мыз дың қай ғы сы на елім нің 
тау-та сы куə. «Ай, за ман-ай, за ман-ай» деп 
жыр ла ған екен ке зін де Асан қай ғы ба ба мыз. 
Қа зақ же рін дей кең бай тақ, қы ран сам ғап 
ұша тын же рі бар, жай саң кө лі бар, ба сы нан 
ақ қа ры кет пес Ала тауы бар ел əлем де жоқ. 
Қа зақ же рін де 130-дан ас там ұлт пен ұлыс 
өкіл де рі сүт бе тін де қал қы ған қай мақ тай та-
ту да тəт ті өмір сү ру де.
Тəуел сіз дік тің күн сайын қа дыр-қа си еті 

ар тып, ай шық та ла бе руі мем ле ке ті міз дің 
дұ рыс жə не ба ян ды ба ғыт та қа лып та сып ке-

ле жат қа нын көр се те ді. Та рих тың та лай өт-
ке лі нен сү рін бей өт кен қа зақ хал қы ның бұл 
жол да жа сам паз дық пен аян бай ең бек ет ке ні 
кү мəн ту дыр май ды. Осы рет те Пре зи ден ті-
міз Н.Ə. Назарбаев тың «Бү гін гі біз дің тəуел-
сіз ді гі міз дің қай нар кө зі қа зақ хал қы ның сан 
ға сыр лар бой ғы кү ре сін де, азат тық қа ұм-
тыл ған қай сар лы ғын да жа тыр» де ген сө зі 
азат ты ғы мыз дың ба ға сын көр сет кен дей.
Тəуел сіз дік тің 20 жы лын да елі міз дің эко-

но ми ка сы, ха лық тың əл-ауқа ты ар тып, үл-
кен же тіс тік тер ге же тіп, та лай бе лес тер ді 
ба ғын дыр дық. Ел ор да сы Астана мыз ды Нұ-
ра ғам са лып та бер ді. Астана жас тар дың ар-
ман-ті ле гі не қа нат бі тір ген сұ лу лы ғы ас қақ-
та ған əсем қа ла.
Тəуел сіз дік ту ын бе рік те бе кем ұс тау əр-

бір қа зақ тың, Қа зақ стан ды өз ота ным деп са-
най тын əр бір адам ның ең бас ты бо ры шы, ең 
би ік мұ ра ты. Қа зақ де ген ға жап ха лық тың 
ру ха ни ятын ас қақ та ту ға, ұзақ жыл дар бойы 
ұмыт тыр мақ бол ған ұлт тық құн ды лық та ры-
мыз ды жаң ғыр ту ға там шы дай да бол са үлес 
қо су қа си ет ті бо рыш.

8. ТОРБАЕВА

«Т7уелсіздік — тB-ырым»

Интеллектуалды5 Bлтты 5алыптастыру —
Cаза5стан дамуыны8 негізі

�аза�стан Республикасы Білім ж�не �ылым министрі Б.Т. Ж�ма��ловты� �аза�стан Республикасы Парламенті сенатында "ткен «Интеллектуалды� 
�лт: білім, �ылым, инновация» атты �ылыми-практикалы� конференциясында с"йлеген с"зінен )зінді. (Астана. 2011 жыл, 20 с�уір)

Елімізді8 болаша-ы е8селі

Cаза5станды5тарды8 жа8а 
буыны — Bлтымызды8 
патриоттары

Сес сия ж5 мы сын аша оты рып с7й-
ле ген с7 зін де, Мем ле кет бас шы сы 
Н5р с5л тан <бі ш5 лы Назарбаев «=а-
за> стан хал >ы Ас сам бле ясы ны? XVII 
сес си ясы ал @аш рет 1 ма мыр — =а-
за> стан хал >ы ны? бір лі гі ме ре ке-
сі >ар са ?ын да 7тіп отыр @а нын атап 
айт ты.

«Би ыл біз Бі рін ші ма мыр ды ал @аш 
рет жа ?а пі шін де атап 7те тін бо ла-
мыз. БB кіл =а за> стан бойын ша б5 >а-
ра лы> ше ру лер, пат ри от ты> ак ци ялар 
7те ді. К7к тем гі 1 ма мыр ме ре ке сі 
біз ді? елі міз ді? бар лы> эт нос та рын 
б5 рын @ы дан да г7 рі жа >ын дас ты ра 
тB су ге ти іс. Б5л — 20 жыл ішін де >5-
рыл @ан біз ді? ор та> Bйі міз — ту @ан 
=а за> ста ны мыз ды? е? бас ты ме ре-
ке ле рі ні? бі рі», — деп атап 7т ті.

«20 жыл ішін де біз ТEуел сіз дік 
жа@ дайын да 7сіп шы> >ан >а за> стан-
ды> тар ды? ал @аш >ы бу ынын тEр би-
еле дік. Олар ды ел ді? жE не ха лы> ты? 
игі лі гі не ора сан кBш-жі гер мен ж5 мыс 
іс тей тін пат ри от тар, бел сен ді жE не 
то ле ран тты аза мат тар етіп тEр би-
еле дік. Жас сай ла ушы лар ды? ба сым 
к7п ші лі гі =а за> стан ды да мы ту ды? 
стра те ги ялы> жос пар ла ры на жE не 
Мем ле кет бас шы сы ре тін де ма @ан 
>ол дау к7р сет ті. Біз Отан ны? то ле-
ран тты пат ри от та ры ны? бо ла ша> бу-
ынын тEр би елеу Bшін одан Eрі ж5 мыс 
жBр гі зе тін бо ла мыз. Б5л біз ді? ор та> 
мін де ті міз. Б5л =а за> стан хал >ы Ас-
сам бле ясы >ыз ме ті ні? бас ты ма @ы-
на сы на ай на лу @а ти іс. Біз 7зі міз ді? 
эт но-мE де ни ор та лы> тар ды, эт нос-
ты> БА=-тар ды, те ат рлар мен 5жым-
дар ды >5 рып, олар @а >ол дау к7р се ту 
мен да мы ту ды ма> тан Bшін жа сап 
жат па @а ны мыз ды тB сі нуі міз ке рек. 
Ас сам бле яны? бB кіл ин фра >5 ры лы-
мы >а за> стан ды> тар ды?, е? ал ды-
мен, біз ді? жас та ры мыз ды? бойын да 
ор та> Bйі міз де гі бей біт ші лік пен ке-
лі сім ге де ген жо @а ры жауап кер ші лік 
се зі мін тEр би елеу Bшін ж5 мыс іс те уге 
ти іс», — де ді Президент 7з с7 зін де.

Ба сым ба @ыт тар ды? бі рі — бар-
лы> эт нос тар 7кіл де рі ні? >а за> ті лін 
ме? ге руі не ы> пал ету. «Біз 2017 жыл-
@а >а рай мем ле кет тік тіл ді ме? гер ген 
>а за> стан ды> тар са ны 80 пайыз @а 
жет сін, ал 2020 жыл @а >а рай одан 
да к7п бол сын де ген ма> сат >ой ды>. 
10 жыл дан кейін мек теп те рі міз ді? тB-
лек те рі >а за> ті лін де 100 пайыз с7й-
лей тін бо луы ти іс. Kлы Абай бы лай 
де ген еді: «Бас >а ха лы> ты? ті лі мен 
мE де ни етін бі лу адам ды сол ха лы>-
пен те? ете ді». Б5л жер де E? гі ме тек 
>а за> ті лі ту ра лы @а на емес, жал пы 
тіл дер ту ра лы. Тіл ді біл се?, сол ха лы>-
пен те? бо ла сы?. =ан дай те ре? с7з-
дер! Я@ ни, б5л бар лы @ы ара лас >ан, 
бB кіл Eлем бір-бі рі мен >а ты нас >а тBс-
кен бB гін гі жа Nан ды> дB ни еде >а жет-
ті лік бол са, ол біз Bшін жE не біз ді? 
ба ла ла ры мыз Bшін де ашы>».

=а за> стан ды> аза мат тар >а за> 
ті лін ме? ге руі ар >ы лы елі міз ді? та-
ри хын, >а за> хал >ы ны? ежел ден бB-
гін ге дейін гі та ри хын, мE де ни етін, 
Eде би етін, салт-дEс тB рін ке ?і нен бі-
ле ала ды. Б5л >а за> стан ды> тар ды? 
бір-бі рі не де ген се ні мін ны @ай та тB-
се ді. «Біз сон дай-а> бар лы> эт нос ты> 
топ тар ды? мE де ни етін, дEс тBр ле рін, 
сал тта рын, тіл де рін са> тап да мы ту 
бойын ша, біз ді? бай ор та> та ри хи-
мE де ни м5 ра мыз ды са> тау бойын ша 
ж5 мыс тар ды жал @ас ты ру @а ти іс піз. 
Б5л ел ішін де гі т5 ра> ты лы>, бей біт ші-
лік пен ке лі сім, оны? 7р кен деуі мE? гі-
лік бо луы Bшін >а жет».

МАТЕРИАЛ WWW.AKORDA.KZ САЙТЫНДА�Ы ПУБЛИКАЦИЯ 
НЕГІЗІНДЕ ДАЙЫНДАЛДЫ



3Жастар !лемі
Мир молодежи№ 6(162) 29.04.2011 Актуально

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан по ито гам зим-
ней эк за ме на ци он ной сес сии 2011 го да 
при су ди ло свы ше 2200 гран тов сту ден там 
го су дар ствен ных ву зов, учив шим ся на 
хо ро шо и от лич но. Учас тие в кон кур се 
на при суж де ние ва кан тных об ра зо ва-
тель ных гран тов при ни ма ли и сту ден ты 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. По ито гам кон-
кур са у 100 сту ден тов КарГУ по яви лась 
воз мож ность про дол жить свое об ра зо ва-
ние, по лу чая под дер жку от го су дар ства в 
фор ме сти пен дий и со ци аль ных вып лат.

28 мар та 2011 го да 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 ялось поз драв-
ле ние сту ден тов, по лу чив ших го су дар ствен-
ные об ра зо ва тель ные гран ты.

Рек тор уни вер си те та про фес сор Ер кин 
Ки на ято вич Ку бе ев поз дра вил сту ден тов, 
став ших об ла да те ля ми гран тов в год 20-ле-
тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. 
В сво ем выс туп ле нии он от ме тил, что ока за-
ние под дер жки сту ден там яв ля ет ся частью 
об ра зо ва тель ной по ли ти ки на ше го го су дар-
ства и пра ви тель ства, ос но ван ной на убеж-
де нии, что для мо ло де жи, стре мя щей ся к 
об ра зо ва нию, по лу че нию про фес сии, же-
ла ющей чув ство вать се бя вос тре бо ван ной в 
об ще стве, не дол жно быть ни ка ких прег рад. 
И, как под чер кнул в сво ем об ра ще нии к сту-
ден че ству про фес сор Е. К. Ку бе ев, осо бен-
но при ят но, что сре ди гран то по лу ча те лей 
есть те, кто нуж да ет ся в до пол ни тель ной 
со ци аль ной под дер жке: мо ло дые лю ди из 
не пол ных и мно го дет ных се мей, ин ва ли ды, 
си ро ты и др. Сво ими ус пе ха ми в уче бе они 

еще раз до ка за ли, что для це ле ус трем лен-
ных сту ден тов нет пре пон в по лу че нии ка че-
ствен но го об ра зо ва ния.
Поч ти по всем нап рав ле ни ям, по ко то-

рым ве дет ся пре по да ва ние в уни вер си те те, 
бы ли по лу че ны гран ты. Сре ди гран то по-
лу ча те лей и эко но мис ты, и юрис ты, и би-
оло ги, и фи зи ки, и хи ми ки, и фи ло ло ги, 
etc. На иболь шее ко ли че ство гран тов бы ло 
по лу че но сту ден та ми фи зи чес ко го фа куль-
те та (25 гран тов), фа куль те та инос тран ных 
язы ков (16 гран тов), хи ми чес ко го фа куль те-
та (10 гран тов). И это нес лу чай но. Се год ня 
пра ви тель ство Казахстана уде ля ет осо бое 
вни ма ние раз ви тию и фор ми ро ва нию спе-
ци алис тов, вла де ющих нес коль ки ми язы ка-
ми, за ко то ры ми бу ду щее ин дус три али за-
ции сов ре мен но го Казахстана.
Со сло ва ми бла го дар нос ти к Пре зи ден ту 

стра ны Н. А. Назарбаеву, к ми нис тру об ра-
зо ва ния и на уки Б. Т. Жу ма гу ло ву, а так же 
к ру ко вод ству уни вер си те та об ра ти лись 
сту ден ты, по лу чив шие гран ты. Пер во кур-
сни ца ис то ри чес ко го фа куль те та Гуль нур 
Ту суп бе ко ва ска за ла, что ее сту ден чес кая 
жизнь толь ко на ча лась, по это му она очень 
ста ра лась по лу чить хо ро шие оцен ки во вре-
мя пер вой сес сии, что бы по ра до вать ро ди-
те лей. И по лу че ние гран та ста ло для всей ее 
семьи осо бым по дар ком. Она уверена, что 
и дальше сможет оправдывать полученный 
грант.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Все са мые прин ци пи аль ные из ме не ния 
в на шей жиз ни, про изо шед шие за два пос-
лед них де ся ти ле тия, мы свя зы ва ем с иде ями 
и де ла ми Ли де ра на ции — Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева. Су ве рен ный Казахстан про-
де монстри ро вал впе чат ля ющие об раз цы 
ста нов ле ния но вой го су дар ствен нос ти, об-
ще ствен ной ста биль нос ти внут рен не го сог-
ла сия, не ук лон но го раз ви тия эко но ми ки и 
по ли ти чес кой сис те мы. Это не ос по ри мый 
факт, под твер жда ющий науч ную вы ве рен-
ность, даль но вид ность и не из мен ную ус-
пеш ность по ли ти чес ко го кур са на ше го Пре-
зи ден та, ко то ро го под дер жи ва ют все ка зах-
стан цы. Та кую все объ ем лю щую под дер жку 
еще раз про де монстри ро ва ли все му ми ру 
про шед шие вне оче ред ные вы бо ры Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан.

И дея фор ми ро ва ния в Ка зах ста не ин-
тел лек ту аль ной на ции вхо дит в чис ло на-
ибо лее прин ци пи аль ных сис тем ных ини-
ци атив гла вы на ше го го су дар ства. Глав ной 
целью дан но го про ек та бы ло наз ва но вос пи-
та ние ка зах стан цев но вой фор ма ции, прев-
ра ще ние Казахстана в стра ну с кон ку рен тос-
по соб ным че ло ве чес ким ка пи та лом.

В ак то вой лек ции в Каз НУ в 2009 го ду 
Нурсултан Абишевич вы де лил три ба зо вых 
ас пек та фор ми ро ва ния ин тел лек ту аль ной 
на ции. Это про рыв в раз ви тии сис те мы об-
ра зо ва ния, раз ви тие на уки и по вы ше ние 
науч но го по тен ци ала стра ны, раз ви тие сис-
те мы ин но ва ций.
За про шед шие с той по ры два го да в 

дан ном нап рав ле нии сде ла ны важ ней шие 
ша ги, ко то рые на де ся ти ле тия оп ре де лят 
ба зо вые век то ры ин тел лек ту аль но го раз-
ви тия Казахстана. Соз да ны та кие сис тем-
ные «точ ки рос та» ка че ства об ра зо ва ния, 
как Назарбаев-ин тел лек ту аль ные шко лы и 
Назарбаев-уни вер си тет, где обу че ние пол-
ностью стро ит ся по меж ду на род ным стан-
дар там с учас ти ем ве ду щих ву зов пла не ты. 
Это фун да мент вос пи та ния бу ду щей ин тел-
лек ту аль ной эли ты Казахстана и пло щад ка 
для от ра бот ки прин ци пи аль но но вых мо-
де лей об ра зо ва ния. Казахстан офи ци аль но 
при со еди нил ся к Бо лон ско му про цес су, что 

от кры ло со вер шен но но вые пер спек ти вы 
меж ду на род ной ин тег ра ции.
И са мое глав ное — при ня та Го су дар-

ствен ная прог рам ма раз ви тия об ра зо ва-
ния Рес пуб ли ки Казахстан на 2011-2020 го-
ды. Эта прог рам ма уни каль на по сво ему 
со дер жа нию. Всю прог рам му про ни зы ва ет 
еди ная «свер хцель» — вы ход на прин ци пи-
аль но но вое ка че ство об ра зо ва ния.
Впер вые пе ред Ка зах ста ном ста вят ся та-

кие за да чи, как стоп ро цен тный ох ват дош-
коль ным об ра зо ва ни ем и ши ро кое ос во ение 
e-le ar ning — элек трон но го обу че ния. Впер-
вые в Гос прог рам ме вы де лен раз дел о по-
вы ше нии ста ту са пе да го га. Зап ла ни ро ва-
ны серь ез ные ме ры по по вы ше нию оп ла ты 
тру да, про фес си она лиз ма и об ще ствен но го 
имид жа учи те лей. Их ре али за ция прев ра-
тит учи тельский кор пус в нас то ящий ге не-
ра тор но во го ин тел лек та Казахстана.

В выс шей шко ле вво дит ся но вая клас-
си фи ка ция ву зов. Осо бо го вни ма ния, по-
ла гаю, зас лу жи ва ет вве де ние ка те го рии 
ис сле до ва тельских уни вер си те тов — это 
сис тем ный про рыв в пре одо ле нии чуть ли 
не ве ко вой не доб рой тра ди ции раз де ле ния 
сфер об ра зо ва ния и на уки. Пер вой лас точ-
кой и мо делью для рас прос тра не ния здесь 
стал Назарбаев-уни вер си тет. Он из на чаль но 
соз дан как сплав об ра зо ва ния, на уки и ин-
но ва ций — в нем соз да но 3 науч ных цен тра 
са мо го сов ре мен но го уров ня. Уже в бли жай-
шее вре мя мы под бе рем еще 2-3 уни вер си-
те та, спо соб ных раз ви вать ся как ис сле до ва-
тельские уни вер си те ты, — для это го бу дет 
це ле вое фи нан си ро ва ние их прог рамм раз-
ви тия.

Бу дет уси ле на ин но ва ци он ная дея тель-
ность ву зов, бу дем спе ци аль но от би рать ву-
зы, ко то рые це ле со об раз но ори ен ти ро вать 
на дан ное нап рав ле ние. Боль шое зна че ние 
для ка че ства обу че ния име ет и прив ле че-
ние за ру беж ных пре по да ва те лей. Ес ли 
нес коль ко лет на зад мы мог ли прив ле кать в 
год толь ко 40 за ру беж ных про фес со ров, то 
уже в этом го ду их бу дет 300 — с про дол жи-
тель ностью ра бо ты до 10 ме ся цев каж дый.
Все это вмес те взя тое поз во лит весь ма 

серь ез но под нять по тен ци ал на шей ву зов-

ской сис те мы под го тов ки ин тел лек ту аль ной 
эли ты стра ны са мо го сов ре мен но го уров ня.
В сфе ре на уки на ибо лее боль шое зна че-

ние име ет при ня тие но во го За ко на Рес пуб-
ли ки Казахстан «О на уке». Он вво дит прин-
ци пи аль но но вую мо дель уп рав ле ния науч-
ной сфе рой. Вот две на ибо лее прин ци пи аль-
ных по зи ции но во го за ко на. Во-пер вых, это 
су ще ствен ное рас ши ре ние учас тия уче ных в 
при ня тии ре ше ний о ре али за ции науч ных 
прог рамм и про ек тов. Для это го на уров не 
Выс шей науч но-тех ни чес кой ко мис сии при 
пра ви тель стве Рес пуб ли ки Казахстан оп-
ре де ля ют ся при ори те ты раз ви тия на уки в 
стра не. И те перь за кон да ет дей ствен ные ме-
ха низ мы их эф фек тив ной ре али за ции. Соз-
да ют ся на ци ональ ные науч ные со ве ты из 
чис ла ве ду щих ка зах стан ских и за ру беж ных 
уче ных. Имен но они бу дут при ни мать окон-
ча тель ные ре ше ния о ре али за ции про ек тов.
Соз да ет ся вне ми нис тер ская вер ти каль 

при ня тия ре ше ний — это прин ци пи аль-
ный шаг, рас счи тан ный на по вы ше ние про-
фес си она лиз ма и ис клю че ние бю рок ра тии 
из сфе ры ис сле до ва ний.
Во-вто рых, вво дят ся та кие но вые ме ха-

низ мы фи нан си ро ва ния, как ба зо вое и гран-
то вое, ко то рые со от вет ству ют сов ре мен ной 
ми ро вой прак ти ке. Та ким об ра зом, по лу-
чим но вые воз мож нос ти не толь ко раз ви вать 
ин тел лек ту аль ный по тен ци ал на шей на уки, 
но и ак тив но под клю чать его к уп рав ле нию 
раз ви ти ем стра ны.
Как ви ди те, се год ня есть ре аль ное и 

сис тем ное прод ви же ние по всем трем ба-
зо вым ас пек там фор ми ро ва ния ин тел лек-
ту аль ной на ции. Соз да ны и за ко но да тель но 
зак реп ле ны не толь ко но вые пу ти раз ви тия 
каж дой из этих сфер — об ра зо ва ния, на уки 
и ин но ва ций, но и ме ха низ мы их вза имо дей-
ствия и вза имоп ро ник но ве ния. Это соз да ет 
уни каль ные воз мож нос ти как для на ра щи-
ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла Рес пуб ли ки 
Казахстан, так и для су ще ствен но го вкла да 
ин тел лек та на ции в эко но ми чес кое раз ви-
тие стра ны.
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Образовательные гранты — лучшим студентам

Формирование интеллектуальной нации 
как основа развития будущего Казахстана
Вы дер жки из выс туп ле ния ми нис тра об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан Б. Т. Жу ма гу ло ва в Се на те Пар ла мен та РК 
на науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Ин тел лек ту аль ная на ция: об ра зо ва ние, на ука, ин но ва ции» (Астана, 20 ап ре ля 2011 го да).

Событие
Новое поколение 
казахстанцев – это нация 
толерантных патриотов

1 мая впер вые в Ка зах ста не от-
ме тят ми тин га ми и пат ри оти чес ки ми 
ак ци ями — это дол жно сбли зить эт-
но сы стра ны. Об этом на XVII сес сии 
Ас сам блеи на ро да Казахстана ска-
зал Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев.

«В этом го ду 1 Мая мы бу дем впер-
вые от ме чать в но вом фор ма те: по 
все му Ка зах ста ну сос то ят ся мас со вые 
ше ствия, пат ри оти чес кие ак ции. Ве-
сен ний праз дник 1 Мая дол жен еще 
сбли зить все эт но сы на шей стра ны — 
это один из са мых глав ных приз на ков 
соз дан но го за 20 лет на ше го об ще го 
до ма — не за ви си мо го Казахстана,— 
ска зал гла ва го су дар ства.— Ис то рия 
на шей не за ви си мос ти — это ле то пись 
друж бы всех эт но сов»,— под чер кнул 
он.

Нурсултан Назарбаев ви дит но вое 
по ко ле ние ка зах стан цев на ци ей то-
ле ран тных пат ри отов. «За 20 лет мы 
вос пи та ли по ко ле ние ка зах стан цев, 
вы рос ших в ус ло ви ях не за ви си мос ти, 
ко то рым труд но пред ста вить, что бы-
ло ког да-то. Вос пи та ли их пат ри ота ми, 
ак тив ны ми, то ле ран тны ми граж да на-
ми. Аб со лют ное боль шин ство мо ло дых 
из би ра те лей на прош лых вы бо рах под-
дер жа ли стра те ги чес кий план раз ви-
тия Казахстана. На ша об щая за да ча — 
вос пи тать по ко ле ние то ле ран тных 
пат ри отов на шей Ро ди ны. Это дол жно 
быть глав ным смыс лом дея тель нос-
ти Ас сам блеи на ро да Казахстана. Все 
дол жны по ни мать, что мы соз да ва ли 
куль тур ные цен тры, эт ни чес кие сред-
ства мас со вой ин фор ма ции, те ат ры, 
раз ви ва ем их. Вся ин фрас трук ту ра Ас-
сам блеи дол жна ра бо тать на вос пи та-
ние в ка зах стан цах вы со ко го чув ства 
от вет ствен нос ти за мир сог ла сие в на-
шем об щем дом»,— за явил Пре зи дент.

Так же в сво ем выс туп ле нии 
Н. А. Назарбаев от ме тил, что од ним из 
при ори тет ных нап рав ле ний ос та ет ся 
со дей ствие ов ла де нию пред ста ви те-
ля ми всех эт но сов ка зах ским язы ком: 
«Мы пос та ви ли цель, 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 80 про-
цен тов, а к 2020 го ду — еще боль ше. 
Че рез де сять лет сто про цен тов вы пус-
кни ков на ших школ дол жны уметь го-
во рить на ка зах ском язы ке. Ве ли кий 
Абай еще го во рил: «Зна ние язы ка и 
куль ту ры дру го го на ро да де ла ет че ло-
ве ка рав ным с этим на ро дом». Име ет-
ся в ви ду не толь ко ка зах ский язык, а 
в об щем. Зна ешь язык — ста но вишь-
ся рав ным с этим на ро дом. Нас коль-
ко глу бо кие сло ва! Это не об хо ди мость 
се год ня в гло баль ном ми ре, ког да все 
пе ре ме ша но, весь мир об ща ет ся, он 
от крыт для нас и на ших де тей».

Зна ние все ми граж да на ми ка зах-
ско го язы ка — это не прос то ка кой-то 
ло зунг, это зна чит, что граж да нин бу дет 
знать ис то рию на шей стра ны, ис то рию 
ка зах ско го на ро да от древ нос ти до се-
год няш не го дня, куль ту ру, тра ди ции. 
Это при ве дет к еще боль ше му сбли же-
нию всех ка зах стан цев и бу дет ук реп-
лять до ве рие меж ду на ми с каж дым 
днем, каж дым го дом.

Так же бу дет про дол же на ра бо та по 
сох ра не нию и раз ви тию куль ту ры, тра-
ди ций, обы ча ев, язы ков всех эт ни чес-
ких групп, сох ра не нию на ше го об ще го 
бо га то го ис то ри ко-куль тур но го нас ле-
дия. Это не об хо ди мо для то го, что бы 
ста биль ность, мир и сог ла сие внут ри 
стра ны, ее проц ве та ние бы ли веч ны-
ми.
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Адам ның жан дү ни есін те бі рен-
тіп, де не бойын түр шік ті рер осы бір 
өлең жо лы бе кер ай тыл ма ға ны анық. 
Ең бек те ген ба ла дан ең кей ген қа рия-
ға дейін ха лық ты зар қақ са тып, қа сі-
рет ке ду шар ет кен бұл зұл мат шай қас 
елі міз ге оңай ти ме ді. Қа ру ұс тау ға жа-
рар лық аза мат ата улы май дан өтін де 
қа сық тай қа ны қал ған ша, ақ тық де мі 
біт кен ше алыс са, ел де қал ған жас ба-
ла лар мен қа ри ялар сол аза мат тар ды 
бар лық ке рек-жа рақ та ры мен қам-
та ма сыз ету үшін аян бай ең бек ет ті. 
Мі не, осы аза мат тар дың ер лі гін дə-
ріп теп, ең бе гін ба ға лау, сый лап-қас-
тер леу Ота нын сүй ген əр бір жан ның 
аза мат тық бо ры шы.

Со нау сұ ра пыл со ғыс жыл да ры маң дай 
те рін тө гіп, ел мүд де сі үшін ең бек тен ген 
ба ла Ор тай бү гін де сек сен нің сең гі рі не қа-
дам бас қан қа рия. «Жақ сы адам қар тай са, 
жа зып қой ған хат тай» де ген сөз ге осы жо-
лы та ғы бір мəр те көз жет кіз ген дей бол дық. 
Са на лы ғұ мы рын ұс таз дық қыз мет ке ар-
на ған Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
ең бек сі ңір ген қыз мет ке рі, «Бо та ни ка» ка-
фед ра сы ның до цен ті Ор тай Аб драх ма нұл-
ы мен жүз де сіп, сұх бат тас қан да осын дай ой 
кел ді…

— Ор тай ата, Ұлы Же ңіс кү ні құт ты 
бол сын!

— Рақ мет!
— Əң гі ме міз ді əрі ден қоз ға сақ, со ғыс 

бас тал ған күн есі ңіз де ме? Қан ды қақ ты-
ғыс қай на ған қым-қу ыт уақ та ғы ауылы-
ңыз дың жай-күйін ай та отыр са ңыз…

— Біз Ақ то ғай ауда ны нан бес ша қы рым 
жер де гі ауыл да тұр дық. Ауыл хал қы Ақ жа-

рық де ген өн ді ріс тік кол хоз да ең бек ете тін. 
Кө бі не би дай егу, мал ша ру ашы лы ғы де-
ген дей….1941 жыл, ма усым ның 22-сі. Əдет-
те гі ауыл тір ші лі гі. Күн сəу ле лі шу ақ тай 
жар қы ра ған да ла да топ-топ бо лып бі рік-
кен ба ла лар асық ой нап əлек. Олар Отан 
ат ты ұлы өл ке ге қан ды қа сі рет тің төн ге нін 
біл ді дей сіз бе? Күй бең кү ні мен жүр ген 
қан ша ма бей кү нə жан ның өмі рі қыр шы-
ны нан қиы лар деп кім ой ла ған?! Қа сым 
айт қан дай, «Сұ ра пыл со ғыс соқ ты да бұз-
ды» ғой…
Иə, Мəс ке уден та ра ған су ық ха бар түс-

кі он екі ге та ман біз ге де жет ті. Аудан да ғы 
жұ мы сы нан орал ған жұрт тың сол кез де-
гі кө ңіл-күйін си пат тап бе ру мүм кін емес. 
«Со ғыс, со ғыс!» деп ат тан дап ке ле ді. Үл ке ні 
де, жа сы да, ері де, əйе лі де қай ғы рып, жы-
лап жа тыр. Сың ғыр ла ған ба ла күл кі сі, үс ті-
ба сы шаң бо лып ойын қы зы ғы на бе ріл ген 
ба ла лар дың асы ғы да жайы на қал ды. Құ-
дай бас қа сал ма сын…

«Бо лат қай на уда шы ны ға ды, Ба тыр май-
дан да шы ны ға ды» де мек ші, ел үмі тін ақ тар 
ба тыр лар со ғыс қа тар ты ла бас та ды. Ол кез-
де он жас та едім. Ен ді гі ке зек те ауыл да жұ-
мыс іс тей тін адам дар дың са ны азая түс ті. 
Сон дық тан да біз се кіл ді кол хоз ба ла ла рын 
егін са лу, жи нау, бас ты ру сын ды жұ мыс-
тар ға тар тты. Егін бас ты ру да «мо ло тил ка»-
ны ат қа не ме се өгіз ге же ге тін. Ба ла лар ды 
ат тың не ме се өгіз дің үс ті не отыр ғы за ды. 
Таң ның аты сы, кеш тің ба ты сы сол жа ну ар-
лар мен алы сып ба ға мыз. Кеш құ рым шар-
шап, ба сы мыз ай на лып, тіп ті кей де ауыл ға 
қай та ал май қал ған да шөп тің үс ті не жа та 
са ла тын быз.
Қыр қүйек айын да əдет те гі дей са бақ бас-

та ла ды. Са бақ дей сіз-ау, ол кез де рі ауыл да 

мұ ға лім дер дің өзі жоқ тың қа сы. 9 сы нып ты 
бі тір ген ба ла лар өз де рі нен кі ші лер ге са бақ 
бе ре ді, олар ауырып қал са, бі лі мі өз ге лер-
ден жо ға ры рақ-ау де ген ба ла лар мұ ға лім 
рө лін ат қа ра ды. Əлі есім де, 1942 жы лы ға-
на ауылы мыз ға жо ға ры бі лі мі бар екі орыс 
қы зы кел ді. Мі не, ал ғаш қы бі лім нə рі мен 
осы лай су сын да ған едік. Ал оқу дан тыс 
уақыт та қыз ба ла лар ті гіп əкел ген дор ба-
лар ға би дай, та ры жи най мыз. Осын дай ба-
ла лақ шақ ты ке шуі міз біз дің ер те есеюіміз-
ге əсер ет ті…

— ҚарМУ-да ғы же міс ті ең бе гі ңіз ту ра-
сын да бі рер сөз…

— 1948 жы лы мек теп ті бі тір ген соң жо-
ға ры бі лім алу мақ са ты мен Алматы ға ат-
тан дық. Мен, Ақы шев Тө кіш жə не Ай тба-
ев Тə кеш де ген үш жол дас біз дің ауыл дан 
Алматы ға оқу ға түс кен ал ғаш қы сту дент тер 
едік. Ал ға шын да Алматы зо ове те ри нар лық 
ин сти тут қа түс кен бо ла тын мын. Кейі ні рек 
Қа зақ ұлт тық уни вер си те тін де ака де мик 
Кə рім Мың ба ев тың бас шы лы ғы мен ашыл-
ған би оло гия фа куль те ті не ауыс тым.
ҚарМУ-да 1954 жыл дан бас тап ең бек 

етіп ке ле мін. Ол кез де рі оқу ға түс кен сту-
дент тер дің са ны өте аз бол ды. Са ғат тың 
жет кі лік сіз ді гі нен оқы ту шы лар көп қа жет 
емес еді. Сол жыл да ры ал ғаш ҚарМУ-дың 
би оло гия фа куль те ті не ар найы учас ке бе рі-
ліп, фа куль тет тің көп те ген оқы ту шы ла ры 
ағаш егу мен, учас ке ай ма ғын жа сыл дан ды-
ру мен ай на лыс тық.

1964 жы лы аға оқы ту шы, би оло гия фа-
куль те ті де ка ны ның орын ба са ры, дайын-
дық бө лі мін де қыз мет ет тім. 1980-1987 жыл-
дар ара лы ғы би оло гия фа куль те ті нің де ка-
ны, про рек тор қыз ме тін де бол дым. Қан дай 
қыз мет ті ат қар сам да ең бас ты қа ғи да — ол 

ең бе гі ме адал қа рау еді. Ең бе гім нің ғұ мыр-
лы бо лу ының бір кіл ті осы бо лар.

— Ор тай аға, «елу жыл да ел жа ңа» дей-
ді ғой, өз за ма ны ңыз бен бү гін гі жас тар-
ды са лыс ты ра отыр са ңыз. Тəуел сіз Қа зақ 
елі нің жас та ры на кө ңі лі ңіз то ла ма?

— Не гі зі қа зақ тың жас та ры оқу ға бейім 
ғой. Ме нің за ман дас та рым бі лім алу ға ұм-
ты ла тын, кі тап ты көп оқи тын. Се бе бі, ол 
кез де рі бі лім ді лер өте аз бол ды. «Адам ға 
ең бі рін ші бі лім емес, ру ха ни тəр бие ке рек, 
тəр би есіз бе ріл ген бі лім — адам зат тың 
қас жауы, ке ле шек те оның бар лық өмі рі-
не апат əке ле ді» деп да ныш пан əл-Фа ра би 
ай тқан дай, жас тар дың тəр би есі не əр қа шан 
ерек ше кө ңіл бө лін ген. Бү гін гі жас тар дың 
ба сым көп ші лі гі нің ру ха ни бі лім ге ден 
қоюы қу ан та ды. Үл кен ді сый лау, бі ре удің 
ала жі бін ат та мау, өз ісі не адал бо луы сын-
ды қа си ет тер да ры ған. Осы ның бар лы ғы 
елі міз дің ер тең гі кү ні не нық се нім мен қа-
рау ға мүм кін дік бе ре ді. Бір сөз бен ай тқан-
да, жас та ры мыз дың бет алы сы жақ сы.

— Əң гі ме ңіз ге рақ мет! Ең бе гі ңіз же-
міс ті, өмі рі ңіз же ңіс ті бол сын!

�АНА�АТ ЕШМА�АМБЕТОВ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Орал та ула ры ның ба тыс бет кейі от қа ора-
нып, ай на ла тү гел қыр ғын со ғыс Ұлы Отан со-
ғыс жү ріп жат қан кез. Ста лин бас та ған Ке ңес 
елі ні нің қы зыл ар ми ясы гит лер шіл фа шис-
ке күн са нап соқ қы жа сап, жой қын-жой қын 
соқ қы бе ру де…. Ал, Ал тай да ғы Қы тай га мин-
дон шы ла ры қа зақ тың бі рен-са ран ауыл да ры-
на аш қас қыр ша ти іп, оқ тын-оқ тын ша бу ыл-
дар бо ра тып қоя ды. Ал тай… Қа лың қа зақ тың 
жай лауы мен қос та ры ті зі ліп жат қан байыр-
ғы же рі. Осы жер ді атам за ман нан тү рік тер 
ме кен деп ай ды ас пан ға қа ра тып тұр ды емес 
пе? Күл те гін, Біл ге қа ған дар ор да сын құ рып, 
ел ді гін тү зет кен осы Қарт Ал тай па на лы ме-
ке ні. Бү гін қа зақ, дүн ген, ұй ғыр, қы тай, хал-
ха лар жай ла ған қо ныс қа ай на лып, Қы тай га-
мин дон шы ла ры өңе шін со зып, сұ ғын қа да уда. 
Қы тай га мин дон да ры ты ныш жат қан қа зақ 
ауыл да ры на бү лік шы ға рып, мал ұр лап, кі сі 
өл ті ріп, ше ка ра бұ зып қа лың қа зақ ты күн діз-
тү ні ма за ла ды. Бес боғ да шы ңын ме кен ет кен 
қа зақ тар дың ба ба ла ры ар ғы сы Ал лаһ тың 
əмі рі, бер гі сі өмір та қауыры на сай Ал тай-
дың те ріс кей бе ті атан ған жан ға ра хат, шө бі 
шүй гін, суы мөл дір, мал ға су ат өңір — Қоб да, 
Байөл ке, Өр Ал тай өл ке ле рін жай лап, кү зеп, 
кей жыл да ры қыс тай жү ріп, бір мың да се гіз 
жүз дің ор та ше нін де түп кі лік ті орын теп кен 
кө рі не ді. Сол алып Ал тай дың Бес боғ да шы-
ңы ма ңын да ғы осы ауыл ды, га мин дон дар бү-
гін түн жор та ша бу ыл жа сап, қан жы ла тып 
кет ті. Əл де бір бей та ныс жі гіт же ңіл қи мыл-
дап, сыр тқы киі мін ше шіп, тір сек жең пеш-
пе ті мен мы сық ша ба сып, ен кең дей жү ріп, 
Се теш тің үйі нің ар ты на кел ді. Ор да ның тө рі-
не бет теп кір ді де, тез шы ғып кет ті. Ша ма сы 
қа ғаз тас тап кет ті ғой дей мін… Бү гін Жан кеш 
ба тыр ер те тұ рып, тө ңі рек тің ай на ла сы на бір 
қа ра ды да тө мен гі ор да да ғы үй ге қа рай тар-
тты. Есік ал дын да ғы құ ман мен дə ре тін алып 
есік тен үй ге бет теп жер үс тел де гі қа ғаз ды 
оқы ды. Қы тай иерог ли фі мен жа зыл ған жа зу-
дан түк тү сін бей, Се теш ті оятып хат ты оқыт-
ты. Се теш қы тай ша сауаты бар, азын-аулақ 
қы тай ал фа ви тін үй ре ніп жүр ген Жан кеш тің 
до сы, ба тыр жі гіт. Əліп пе оқы ған дай əріп теп 

əзер оқып, Се теш те сөй ле мін аяқ та ды: «Га-
мин дон əс кер ле рі тө мен гі Ал тай дың Ақ ши, 
Бу ыр шын, Арал жер ле рі не əке лін ді, Ос пан-
ның бан ды ла рын құ рық тап жүр міз» де ген 
ус тав мө рі ба сыл ған қа ғаз да осы лай де лін ген. 
Жан кеш Се теш ке «бү гін қай ткен де ше ка ра 
от ря дын құ ру мыз ке рек, осы ған ше ка ра шы-
лар мен кө мек ші груп па лар, жас тар от ряд та-
ры құ ры лып, бар лау жұ мыс тар жүр гі зіл сін. 
Бар, ай мақ тар ға ха бар ла!», — деп сө зін аяқ-
тап, өзі Бұл ғын өзе ні нің жа ға лауына ор на-
лас қан Отан ды қор ғау шы лар дың ер кін жа сақ 
груп па ла рын жа сақ тау ға кет ті. Се теш түн ор-
та сы на қа рай кө лік тауып мі ніп, ти іс ті орын-
дар ға ха бар бер мек бо лып ат тан ды. Асы ғыс 
жор тып ке ле ді. Түн са ма лы қат ты су ытып, 
ай на ла қа раң ғы тү нек ке ай нал ды. Ал да ғы 
Қоб да ай ма ғы ның ше ка ра бе ке ті не жет кен-
ше жа рым са ғат тық жер. Қоб да өзен нің оң 
жақ бет кейі не өтіп, Ат ты лы жол мен жү ру ге 
бет те ді. Ат ты лы ның жо лы қы саң, үл кен тас-
тар дың ара сы нан өте ді. Қой тұр мақ, түйе кө-
рін бей тін қо рым дар. Ай на ла тө бе шік ма зар-
лар ға то лы, жү ре гі алып ұшып əзер ке ле ді. 
Бө тен сыб дыр ес тіл се бол ды құ ла ғы елең етіп, 
бойын ма за сыз дық би лей ді. Əй теуір Жан кеш 
ба тыр дың ай тқа нын жан дар мға жет кі зу. Сол 
кү ні ымырт жа бы ла жан дарм От цэ эн ай мақ 
бө лім ше сі нен тыс қа ры ше ка ра от ря ды на ке-
тіп ті. Се теш аты ның ба сын тар тып, аян дап 
оты рып таң ата Қоб да ай ма ғы на жет ті. Тап-
сыр ма ны Жан дарм кө мек ші сі Дор жы ға тап-
сыр ды да, қай та ке рі Ақ ши ға жол тар тты. 
Ал Бұл ғын су мын да ғы ше ка ра ны жа сақ тап, 
ерік ті от ряд ты ұйым дас ты рып, өзі бас тап кі-
ріп, ең ал ды мен үзең гі ге аяқ сал ған Жан кеш 
тү сі су ық қы тай га мин дон да ры на ес кер ту жа-
са ған дай бір қор қы тып ша бу ыл дап қой ды. 
Қа ра сы кө рін бей жор тқан га мин дон сар баз-
да ры Ал тай ды ары асып, жор тып кет ті. Əзір-
ге қа мал, бе кі ніс тер, ауыл ай мақ тар ты ныш-
тық та. Бұл тұ сы су ық тың əре ке ті түн жа мы ла 
жа па лақ ша бас та ла ты ны жа ман. Ұй қы да ғы 
ты ныш жат қан қа лың ел дің қа раң ғы лы ғын 
сел бас қан дай қор қы тып, ша бу ыл дай ды. Ол 
Ұлы Отан со ғы сы бо лып жат қан кез бо ла тын, 

ел ба сы на күн ту ып, гит лер дей жау жа ға дан 
ал ған да, га мин дон қа рақ шы ла ры бө рі боп 
етек тен ал ды, Жан кеш ел ді, жас тар от ря дын 
осы ір ге де гі жа умен кү ре су ге ша қыр ды, өзі 
осы жас тар жа са ғын құ рып жа умен кү ре су ге 
үн де ді. Бір ап та ға ме зет уақыт та ше ка ра бе-
ке ті не əс кер лер де күн са нап ар тып отыр ды. 
Жан дарм От цэ эн жа ғым паз, жу ан те рі, сырт 
ай на лар хал ха жі гіт. Ай мақ тың біл дей жан-
дарм де ген аты бар осы нау ұран хай маң ғол 
ел дің ше ка ра сын да не бір жұ мыс ат қа рып 
жа тыр дей сің, əй теуір көз ал да ушы лық, қа-
зақ де се бол ды бүй ре гі те ріс тар та ды. Əй-
теуір қа зақ тың на мыс шыл да ры шеп тің ал ды-
на шы ғып ше ка ра ның бе рік қа ма лын бе кіт ті. 
Пат ри от ты Жан кеш ба тыр дың сар баз да ры 
Өр Ал тай ды ба сып өтіп, Бұл ғың, Шің гіл, 
Дөнт, Қа ра түң ке, Са ры то ғой мен Көк то ғай ға 
əс кер ле рін əке ліп, ше ка ра ны мық тап бе кіт-
ті. Га мин дон ның қы зыл жан дай шап та ры мен 
ай қа су лар жиі ле ді. Ке нет Шің гіл дің ете гін 
бой лап га мин дон дар дың қа лың əс ке рі кө рі не 
бас та ды. Жау ал қым ға алып, ен ді қауіп-қа тер 
тө не бас та ды, Жан кеш ба тыр əс ке рін əлі ор-
ны нан қоз ғал тар емес. Не бір ой ла ған тə сі лі 
бар ма, га мин дон дар жа қын да ған ша жа зық 
жай қан ның қы ра тын да жай ды күт ті. Бір ме-
зет те Жан кеш ба тыр бар лық от ря дын ор ны-
нан қоз ғап, бі рер сө зін ай та бас та ды.

— Жау қо лы на ті рі тү су — ер ге на мыс, ел-
ге таң ба. Бір де-бі рін жау қо лы на тү су ші бол-
маң дар. Бұл — Отан ға де ген ан ты мыз бол сын. 
Жа удың ба сы көп екен деп, ар тқа ше гін бең-
дер, бой ла рың да жү рек сі ну бол ма сын, елім 
дең дер, же рім дең дер, нар тəуекел күш бі рік-
ті рің дер, — де ді сө зін аяқ тап, өзі əс кер ле рін 
бі рік кен күш ке топ тас тыр ды.

— Ура! Ура! Ура! Ура! —деп ше ка ра ша лар-
дың дауысы жаң ғы рық ша бо ра ды. Жан кеш 
сол жақ, оң жақ қа нат тар ды Се теш пен Қа би-
ға бе ріп, өзі ор та лық қа нат тан жау ға ат тан ды.

— Əне, га мин дон əс ке рі кө рін ді, — деп Се-
теш тің да усы шы ға бе ріп еді, сол-ақ мұң екен, 
жан-жақ тан оқ жаң быр ша бо ра ды. Ал ды-
ар ты жарқ-жұрқ ете ді. Ат тар ос қы ра үр кіп, 
ома қа сы тү сіп жат қан дар қан ша ма. Жарқ-
жұрқ ет кен оқ қа ат тың ба ра-ба ра бойы үй-
рен ген соң ат тың ша бы сы да тү зе ліп ба ра ды. 
Осы сəт те бар лы ғы тұс-тұс тан қор ша уды бұ-

зып су ыл дап өтіп жат ты. Екі жақ тың əс ке рі 
мың нан асып ары ла ды, қан са сы ған да ла мен 
қы рат тың тө сі мен төс кейі оқ-дə рі лер мен то-
лып кет ті. Бір ме зет те со ғыс бі тер дей жан-
жақ тан атыл ған оқ са ябыр ла ды, жау əс ке рі 
қай та ар тқа ше гі не ше ка ра дан ас ты. Жан кеш 
жа удың əлі же ңіл ме ге нін сез ген дей əс кер ле-
рі нің ба сын бі рік ті ріп, ұрыс та ғы қа за лы лар-
ды жер ле уге бел бу ды, сон да да қа ру ла рын 
бу ынып, сақ жү рің дер де ген дей, бə рі қа ру ла-
нып қан са сы ған да ла ны та зар тып, қы рат тың 
ба сын да ғы шің гіл тө бе ші гі не өлі лер ді жер-
ле ді. Жаң быр да құйып, бір ме зет ас пан да 
най за ғай ой нақ ши бер ді, əй теуір ше ка ра дан 
жа удың əс ке рін өт кіз бе ген ге бə рі мəз бол ған-
дай, бі рақ та қуа ныш тар бі лін бей ді, рең кте рі 
со лып қал ған. Қай тсын, ан та ла ған Қы тай га-
мин дон да рын же ңу қи ын шы лық еке ні Жан-
кеш ке, əс кер ле рі не ай дай анық. Оң жақ қа-
нат ты бас қар ған Се теш қат ты жа ра ла нып, оқ 
оң жақ са ны на ти іп ті.

— Есіл ер ге не бол ды екен? Жа зым бол ма са 
игі еді, — деп Жан кеш те Се теш тің ма ңы на 
кел ді. Аузы нан қан ағып, жа ны ты пыр шып 
Се теш те тө бе нің ба сын да жа тыр.

— Кім бар мы на оқ ты уытын та рат пай 
алып шы ғың дар, — деп Жан кеш ма ңы на 
жар сал ды. Ше ка ра дə рі гер қыз мет кер ле рі 
бұл ұрыс қа кел ме ген ді. Ше ка ра ор та лы ғы на 
жет кен ше жа рым са ғат тық жер. Уыты та рап 
аяғы нан айы ры луы да не ғай был. Жан кеш тің 
қа сы на Май лы бай ке ліп, оқ ты алу ға ша ма сы 
кел ген ше жəр дем дес ті. Жан-жа ғы нан Се мей-
хан, Ар даш, Жан кеш тер ба тыр дың аяғын мы-
ғым ғып ұс тап, қоз ғал тпа ды, Май лы бай от қа 
те мір ді қыз ды рып, қыс пақ қы лып жа сап, са-
нын да ғы оқ ты əрең де ген де алып шы ғар ды.

— Ах.. а… ах, ыыы… ыф, ыф, — деп Се теш 
оқ ты ал ған ша шы бын жа ны шы ға жаз да ды.
Бə рі оңа лып Май лы бай оқ дə рі ні алып, оқ 

ти ген жер ді ки ім нің жыр ты сы мен, қат ты ғып 
орап тас та ды. Ен ді бə рі есін жи нап, от ряд 
мү ше ле рі нен жа ра лан ған он шақ ты адам-
ды, Се теш ті алып ше ара ор та лы ғы на қайт ты. 
Га мин дон əс кер ле рі нің ша бу ылы əлі ти ыла 
қой ған жоқ.

(Жалғасы бар)

АЛТЫНБЕК �,МЫРЗА�, �АРМУ СТУДЕНТІ

«Жойылсын жал-ыз с/з со-ыс деген,
О5 даусы м78гілік жойылсын!»

Батыр баба аманаты
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Событие
Имена героев навсегда 
в памяти молодого 
поколения

«Ник то не за быт, нич то не за бы-
то» — под та ким ло зун гом про хо дит 
в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ме сяч ник 
обо рон но-мас со вой и во ен но-пат ри-
оти чес кой ра бо ты, пос вя щен ный 66-й 
го дов щи не По бе ды в Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой не. Два май ских праз-
дни ка — День за щит ни ка Оте че ства и 
День По бе ды — в на шем уни вер си те те 
на осо бом сче ту, по то му что в ис то рию 
КарГУ впи са ны име на пре по да ва те-
лей и сту ден тов учи тельско го ин сти-
ту та, ко то рые с пер вым при зы вом 
уш ли на фрон ты Ве ли кой Оте че ствен-
ной. Мно гие из них по гиб ли. Те перь 
на при ме ре сво их пра де дов сту ден ты 
учат ся бе речь мир и сог ла сие в на шей 
мно го на ци ональ ной стра не.

В рам ках ме сяч ни ка сту ден ты на 
фа куль те тах под го то ви ли ли те ра тур-
но-ху до же ствен ные стен га зе ты, в 
груп пах про хо дят ку ра тор ские ча сы 
на те му «Ве ли кой По бе де — 66 лет!», 
а так же встре чи с учас тни ка ми вой-
ны и тру же ни ка ми ты ла. Биб ли оте ка 
про во дит на фа куль те тах се рию те ма-
ти чес ких выс та вок «Пок ло ним ся ве ли-
ким тем го дам!», «И под виг, и сла ва, и 
па мять!», пос вя щен ных ве ли кой По бе-
де. А еще сту ден ты уни вер си те та и кол-
лед жа КарГУ вмес те с пред ста ви те ля-
ми де бат но го клу ба и Сту ден чес ко го 
пар ла мен та КарГУ по се тят во ин ские 
час ти. Но са мы ми за по ми на ющи-
ми ся для сту ден тов ста нут, ко неч но 
же, встре чи с ве те ра на ми. На ка ну-
не праз дни ка профсоюзный комитет 
вмес те со Студенческим парламентом 
КарГУ по едут с поз драв ле ни ями к ве-
те ра нам вой ны и тру да, ра бо тав шим 
рань ше в на шем ву зе.

В КарГУ ве те ра нам вой ны и тру да 
уде ля ет ся осо бое вни ма ние. Се год ня 
их ос та лось все го 35 че ло век: че ты ре 
ве те ра на вой ны и 31 тру же ник ты ла. В 
этом го ду нес коль ко ве те ра нов от ме-
ча ют юби леи. Это ра дость, но со сле за-
ми на гла зах. Ру ко вод ство уни вер си те-
та и сот руд ни ки не за бы ва ют о тех, кто 
пос вя тил ста нов ле нию выс ше го об-
ра зо ва ния в Ка ра ган де луч шие свои 
го ды. Ве те ра нам каж дый год пре дос-
тав ля ет ся воз мож ность по лу чить бес-
плат ную ме ди цин скую по мощь в са-
на то рии-про фи лак то рии КарГУ. Этой 
вес ной в са на то рий за еха ли 23 ве те-
ра на, там они про хо дят пол ный курс 
ле че ния. В этом го ду ве те ра нам бы ла 
ока за на со ци аль ная по мощь на сум му 
бо лее одного миллиона тен ге. Ве те ра-
нов поз драв ля ют не толь ко в праз дни-
ки, пом нят о них и в буд ни. Со ци аль ная 
по мощь вы де ля ет ся на при об ре те ние 
ле карств, ле че ние, снабжение продук-
тами питания, ре монт квар тир.

По да рить ми ну ты ра дос ти ве те ра-
нам ста ра ют ся и сту ден ты. В ка нун 
праз дни ка Дво рец сту ден тов при-
мет гос тей с ор де на ми и ме да ля ми 
на гру ди, ко то рые сви де тель ству ют о 
во ен ных и тру до вых под ви гах. Для ве-
те ра нов заз ву чат пес ни во ен ных лет 
в ис пол не нии кол лек ти вов КарГУ. И 
еще ни один праз дник По бе ды не об-
хо дит ся без ми ну ты мол ча ния, ко то-
рой при су ща свет лая, тон кая грусть о 
тех, кто «не вер нул ся из боя». А 6 мая 
ветераны КарГУ вместе с руководс-
твом университета, студенчеством 
возложат цветы к стеле Памяти в пар-
ке Победы. На ши сту ден ты го во рят 
уже не о де дах, а о пра де дах, пав ших 
на по лях сра же ний, но име на ге ро ев, 
а зна чит, их пат ри отизм и нрав ствен-
ные прин ци пы пе ре да ют ся из по ко ле-
ния в по ко ле ние.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

На ша стра на го то вит ся к праз дно-
ва нию 66-ле тия Ве ли кой По бе ды. Этот 
день за ни ма ет осо бое мес то сре ди от ме-
ча емых праз дни ков в на шей стра не. Мы, 
изу чая ис то рию на шей Ро ди ны, не ма ло 
вре ме ни уде ля ли ма те ри алам, свя зан ным 
с под ви га ми Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны. И толь ко чуть-чуть ка са лись тем, 
где рас ска зы ва лось о тру до вых под ви гах 
в ты лу. А мне всег да хо те лось по боль ше 
уз нать о во ен ном вре ме ни, о лю дях, внес-
ших свой бес цен ный вклад в по бе ду над 
фа шиз мом. О лю дях, ко то рые жи вут ря-
дом с на ми, об их судь бах, о жиз ни в во-
ен ные и пос ле во ен ные го ды. Этим са мым 
бы ло про дик то ва но мое же ла ние уз нать, 
по го во рить со сви де те ля ми то го вре ме ни 
о неп рос том во ен ном вре ме ни.

Моя встре ча и бе се да с тру же ни ка ми ты-
ла сос то ялась в са на то рии-про фи лак то рии 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. За езд в про фи-
лак то рий был 18 ап ре ля. Наш уни вер си тет 
про во дит еже год ную ак цию, оп ла чи ва емую 
проф ко мом, пре дос тав ляя ве те ра нам от дых 
и ле че ние. Здесь они по лу ча ют трех ра зо вое 
пи та ние, мас саж, ле че ние в про це дур ных 
ка би не тах, пьют кис ло род ные кок тей ли для 
под дер жа ния им му ни те та. Как от ме ти ли ве-
те ра ны, про фи лак то рий — это мес то вы со-
кой куль ту ры, где к ним от но сят ся как к род-
ным — с за бо той, доб ро той и ува же ни ем.
Ти меш Ма гауович Иль ясов, тру же ник ты-

ла (он ра бо тал в КарГУ на ка фед ре ис то рии 
Казахстана), от ме тил, что вра чи про фи лак-
то рия от но сят ся к ним, по жи лым лю дям, с 

лас кой и за бо той и что он каж дый год с удо-
воль стви ем воз вра ща ет ся в сте ны это го оз до-
ро ви тель но го уч реж де ния.
Ка на пия Му ба ра ко вич Арын га зин, тру-

же ник ты ла, док тор, про фес сор фи зи чес-
ко го фа куль те та, пять де сят лет ра бо тал в 
пе да го ги чес ком уни вер си те те, за ни мал дол-
жность де ка на. В 50-е го ды ему да же до ве-
лось слу жить вмес те с пер вым кос мо нав том 
Юри ем Га га ри ным. Но го ды взя ли свое, а 
те перь бла го да ря са на тор но-ку рор тно му 
от ды ху в про фи лак то рии он и его суп ру га 
по лу ча ют за ряд энер гии, воз мож ность по-
го во рить со сво ими кол ле га ми, встре тить ся 
с друзь ями. Вспом нить тру до вые под ви ги и 
мо мен ты ста нов ле ния род но го уни вер си те-
та, ко то ро му в пред сто ящем, 2012 го ду ис-
пол нит ся 40 лет. Его же на Ди на Иб ра ев на 
Арын га зи на вспо ми на ет: «Бы ло тя же ло в те 
су ро вые го ды, ма ма вос пи ты ва ла чет ве рых 
од на, дет ство бы ло труд ным. И ко неч но же, 
здо ровье мы по дор ва ли еще тог да, в во ен ные 
го ды. По это му мы бла го дар ны ру ко вод ству 
КарГУ, проф со юз но му ко ми те ту, кол лек ти-
ву про фи лак то рия за то, что они еже год но 
да ют ве те ра нам воз мож ность под дер жи вать 
свое здо ровье. Это мно гим из нас жиз нен-
но не об хо ди мо!» Тар бия Ка ре со ва, ве те ран 
тру да, тру же ник ты ла, со сле за ми на гла зах 
вспо ми на ла о том, как, бу ду чи мо ло дой де-
вуш кой, ра бо та ла на же лез ной до ро ге, но си-
ла в меш ках пе сок: «Каж дый из нас стре мил-
ся ра бо тать за дво их, нев зи рая ни на ка кие 
труд нос ти. Отец и братья уш ли на фронт, и 
мне при хо ди лось вы пол нять лю бую тя же-
лую ра бо ту ра ди кус ка хле ба и глот ка во ды. 

Да же спать вре ме ни не бы ло…» Род ные Тар-
бии не вер ну лись с фрон та, и она в тя же лые 
во ен ные го ды ос та лась од на. А те перь здесь, 
в уют ной об ста нов ке про фи лак то рия, с удо-
воль стви ем встре ча ет ся со сво ими друзь ями 
и кол ле га ми, с ко то ры ми бок о бок бы ло 
про ра бо та но и про жи то не ма ло счас тли вых 
дней, это как воз наг раж де ние за труд ное во-
ен ное дет ство.
Судь бы жи вых сви де те лей во ен ных лет — 

это судь ба каж до го че ло ве ка и яр кое от ра-
же ние судь бы на шей стра ны. Встре ча ясь с 
ни ми, я от ме ти ла не же ла ние не ко то рых из 
них вспом нить о тех страш ных го дах. Объ-
яс ня ли они это тем, что вспо ми нать тя же ло 
и боль но. Они как бы за но во пе ре жи ва ют то 
вре мя. Ведь мно гие из них по те ря ли на вой-
не сво их род ных и близ ких, вся их жизнь из-
ме ни лась. Са мое глав ное я по ня ла, что все 
ухо дит в ис то рию: стра да ния лю дей, го лод 
в во ен ные и пос ле во ен ные го ды. На ше по-
ко ле ние име ет воз мож ность при кос нуть ся 
к вой не в вос по ми на ни ях жи вых сви де те лей 
то го вре ме ни.
Ве те ра ны ис крен не про из но сят сло ва бла-

го дар нос ти в ад рес лю дей, ко то рые по мо га-
ют им под дер жи вать здо ровье. Они бла го да-
рят глав но го вра ча са на то рия-про фи лак то-
рия КарГУ Ток сан ба еву Ай тба ну Жу ну сов ну, 
мас са жис та Ку зи ну Ва лен ти ну Ан дре ев ну, 
те ра пев та Чан ча ро ву Али су Са та нов ну, а 
так же Ко че но ву Ра ису Ха ри сов ну и Ку ши ко-
ву Свет ла ну Ка мас па ев ну и всех-всех сот руд-
ни ков про фи лак то рия за их от зыв чи вость, 
вни ма ние и за бо ту о по жи лых лю дях.
А мне, прав нуч ке этих мо ло дых сер дцем 

лю дей, за хо те лось са мой вы ра зить бла го-
дар ность по ко ле нию ве те ра нов, ко то рых 
ос та лось уже нем но го, бла го дар ность к тем, 
кто от сто ял Ро ди ну и сво бо ду и в ты лу и на 
фрон тах, бла го дар ность тру до во му ге ро из-
му этих лю дей, ко то рые на ча ли ра бо тать 
в 10 лет, по те ря ли и род ных, и здо ровье. Я 
гор жусь тем, что мои зем ля ки сво им тру дом 
внес ли ве со мый вклад в по бе ду. Го во ря о ге-
ро ичес ких де лах на ро да в го ды вой ны, осо-
бен но хо чет ся ска зать о тру до вых под ви гах 
жен щин. В пер вые дни вой ны, пре одо ле вая 
ог ром ные труд нос ти, они сме ни ли сво их му-
жей, от цов и брать ев у стан ков, ос ва ива ли их 
спе ци аль нос ти и с каж дым днем по вы ша ли 
свои про из вод ствен ные по ка за те ли. Их труд 
зо ло ты ми бук ва ми впи сан в ге ро ичес кую ле-
то пись на шей Ро ди ны. И мне, юной де вуш ке, 
очень хо те лось бы стать в чем-то по хо жей на 
ту дев чон ку в прос том сит це вом платье и бе-
лой ко сын ке на тем ных во ло сах, ка кой бы ла 
моя ро вес ни ца до во ен ных лет…

ДАМИРА СУЛЕЙМЕНОВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-22

Елі міз дің да ра ұл да ры ның бі рі, бі ре гейі 
Бауыр жан Мо мы шұ лы ның мұз дай құр са улы 
қа ру ын қа лам ға айыр бас та ған ай бын ды жа-
зу шы еке нін де бі ле міз. Ол қай да жүр се де өз 
ор та сы на ора сан бе дел ді, ар ты на жі гер лі де 
қай рат ты, өне ге лі де өре лі сөз дер қал дыр ған, 

еш кім нен бе ті қай тпа ған, көр ге нін кө ңіл ге 
түйіп, өс ке лең ұр пақ қа мұ ра етіп қал дыр ған. 
Ба укең нің сол қа нат ты сөз де рі нің бір бө лі гін 
оқыр ман на за ры на ұсы на оты рып, жас тар дың 
са на сы на отан сүй гіш тік, ұл тжан ды лық қа си-
ет тер ұяла ту да көп се бі ти ер де ген ой да мыз.

Біз де сүйек, ет тен жа рал ған жан быз. Біз-
дің жа ны мыз ды те бі рен те соқ қан жү рек бо-
лат тан құ рал ған емес, бі рақ біз дің жү рек 
от ты жү рек. Оның оты бо лат ты ері тіп, жаң-
қа дай жан ды ра тын от. Біз дің жү ре гі міз — 
қауіп-қа тер ді кө те ріп, өлім ді же ңе тін бір 
жа рақ, ана сү тін ақ тап, ту ған ел ді, Ота ны-
мыз ды сүю се зі мі. Біз де ер ата сы — ма хаб бат, 
өмір та сы — ха лық, ел на мы сы — ер қо лын-
да, ер на мы сы — ел қо лын да. Біз на мыс ты 
ел дің ұлы мыз. Же ңіл мес кү ші міз сон да.
Орын ды зір кіл деу — са бақ, орын сыз зір-

кіл деу — азап. Орын ды зір кіл деу жас тар ды 
дұ рыс жол ға, орын сыз зір кіл деу бұ рыс жол-
ға са ла ды.
Се нім ді ақыл мен ерік ке ба ғын ды ру қа-

жет. Та бан ды лық пен өзің ді-өзің би леу, өр 
рух пен қайыс пай тын қай сар лық — ер лік тің 
ке пі лі.

Ал тын бас ты бол саң да, ар дан ар тық 
емес сің.

Ана мыз дың ақ сү ті мен бойы мыз ға да ры-
ған ана ті лі міз ді ұмы ту — бү кіл ата-ба ба-
мыз ды, та ри хы мыз ды ұмы ту.

Ті зе бү гіп, ті рі жүр ген нен, ті ке тұ рып, өл-
ген ар тық.

Ана үшін аян ба — ант ұра ды, ба ла үшін 
аян ба — бе тің күйе ді, елің үшін аян ба — ер-
лі гі ңе сын, жұр тың үшін аян ба — жі гіт ті гі ңе 
сын.

Ел де ген де езі ліп, жұрт де ген де жұ мы-
лып іс те.

Аза мат қа өмір ден де ар қым бат, өлім нен 
де ұят күш ті.

Қай ра ты ңа əді сің ді жол дас ет, əді сі ңе 
ақы лың ды жол дас ет.

Отан да опа сыз ға орын жоқ.

Поколений не прервется связь

Бауыржан МомышBлыны8 5анатты с/здері
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«За ман да сым, сен Тəуел сіз, кө пұлт ты 
Қа зақ стан ның аза ма ты сың! Асыл ама нат 
бол ған ар дақ ты жас қа зақ стан дық тың 
атын əр дайым мақ тан ет! Ке ле ше гі ке мел-
ден ген, мем ле кет не гі зін қа лау жо лын да 
бі лі мің мен бі лік ті лі гің ді аяма! Бо ла ша-
ғы на се нім мен қа рай тын жас тар мен бір-
ге бол!» деп жаң ғыр ған дауыс сал та нат ты 
жи ын ның шы мыл ды ғын ашып бер ді…

Қа ра ған ды ша һа ры, ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на орай Ай мақ тық 
пат ри от тар фо ру мы өт ті. Жас тар ара сын да 
отан сүй гіш тік қа си ет ті на си хат тау, əлеу мет тік 
бел сен ді лік пен аза мат тық жауап кер ші лік ті 
қа лып тас ты ру мақ са тын да ұйым дас ты рыл ған 
із гі ша ра ның бе рер өне ге сі мол. Фо рум жұ мы-
сы на Қа ра ған ды об лы сы кө ле мін де гі жо ға ры 
оқу орын да ры ның сту дент те рі, «Нұр Отан» 
ХДП «Жас Отан» жас тар қа на ты мен Қа ра-
ған ды об лы сын да ғы жас тар ұйым да ры ның 
көш бас шы ла ры қа тыс ты (Қа ра ған ды Жас тар 
мем ле кет тік қыз мет мек те бі, Сту дент тік Пар-
ла мент, Ай мақ тық Қа зақ стан сту дент тер аль-
ян сы, «Жа сыл ел», Қа ра ған ды об лыс тық сту-
дент тік құ ры лыс шы лар от ря ды ның об лыс тық 
шта бы, «Қа зақ стан аза мат та ры» АҚ).

«Қа си ет ті Отан ның бас ты бай лы ғы — оның 
əр аза ма ты, əр от ба сы ның ты ныш ты ғы, бе ре-
ке, аман дық-са улы ғы. Пат ри от үшін атал мыш 
құн ды лық тар өте ма ңыз ды бол мақ, се бе бі 
Отан от ба сы нан бас та ла ды» дей ді фо рум-
ға қа ты су шы лар. Ай мақ тық фо рум аясын да 
мы на сек ци ялар бойын ша жұ мыс тар жү зе ге 
асы рыл ды: пат ри отизм қо ғам бір лес ті гі нің 
бір фак то ры; Қа зақ стан жас та ры ның пат ри-
от тық ру хын бі лім бе ру жүйе сі ар қы лы да-
мы ту жə не ны ғай ту; то ле ран тты лық, ха лық-
тар ара сын да ғы дос тас тық; əс ке ри-пат ри от-
тық тəр би енің не гі зі. Сту дент тер са райы ның 
фойе сін де уни вер си тет жас та ры ұйым да ры-
ның көр ме сі ұйым дас ты рыл ды.
Та лап тың тұл па ры на мін ген та лан тты, қо-

ғам дық іс-ша ра лар дың ба сы-қа сын да жүр ген 
жа лын ды жас та ры мыз дың бү гін гі бе та лы сы 
бо ла шақ қа де ген се нім ді нық тай түс ті. Қа зақ 
əде би еті нің көр нек ті өкі лі Ə. Сəр сен ба ев тың: 
«Се нен ар тық қа си ет жоқ, жер, те гі, Сен ұр-
пақ тың кү ліп атар ер те ңі, Тағ ды рың ды тап-
сыр ма ған, ту ған жер, Көр кей ту ге мін дет ті мін 
мен се ні», — де ген пат ри от тық өлең шу ма ғы 
фо рум ға жи нал ған əр жан ның жү ре гі нің тө-
рі нен орын ал ған дай.

ЖАСТАР ІСІ Ж	НІНДЕГІ КОМИТЕТ

«Отанны8 орны — ж�ректе»�леуметтік жа8-ырту – 
жа8а 7леуметтік саясат

Уни вер си тет >а быр @а сын да 
Ел ба сы мыз Н.<. Назарбаев ты? 
«Бо ла ша> ты? ір ге сін бір ге >а лай-
мыз» ат ты Жол дауын жас тар ара-
сын да ке ?і нен на си хат тау, ал да @ы 
жыл да ры мем ле кет та ра пы нан 
жBр гі зі ле тін ба@ дар ла ма лар мен 
та ны су ма> са тын да «<леу мет тік 
жа? @ыр ту — жа ?а Eлеу мет тік са-
ясат» та >ы ры бын да фа куль тет-
а ра лы> пі кір сайыс тур ни рі 7т-
ті. Атал мыш тур нир ге мем ле кет 
бас шы сы ны? «жи ыр ма бі рін ші 
@а сыр — бі лім ді де та лан тты жас-
тар ды? @а сы ры» де ген с7з де рін 
к7 кей ле рі не тBйіп, жа ды нан бір 
сEт ке шы @ар ма @ан уни вер си те ті-
міз ді? бір >а тар сту дент жас та ры 
>а тыс ты. «Асыл тас тан, а>ыл жас-
тан» де мек ші, б5л тур нир де ба> 
сы на @ан ко ман да лар ды? ба сым 
к7п ші лі гі пі кір сайыс 7не рі ні? Eліп-
пе сін ен ді тE мам да @ан сту дент тер 
еді. Осы ны сы мен б5л жа рыс ерек-
ше. Не ге де се ?із, бB гін де тEуел сіз 
ел ді? ауасын ер кін ж5 тып жBр ген 
б5л бу ын ны? ойы озы>, к7 кі ре гі 
жа ?а ты? идея @а то лы. Тіп ті, ойын 
ая> тал @ан со? 7з по зи ци яла рын 
т7 ре ші лер мен >ар сы лас оп по нет-
те рі не дE лел де уге ты ры сып, на> ты 
не ге б5л мE се ле ні? 7зек ті екен ді-
гін, не ге б5л ше шу жо лы ны? нE ти-
же бе ре ті нін жет кіз бек ші бол @ан-
ды @ын к7р ген де ке удем ді >уа ныш 
кер неп, т7 бем к7к ке жет кен дей 
бол ды. Шір кін, біз ді? жас та ры мыз-
ды? бар лы @ы осы аза мат тар се кіл-
ді 7з елі ні? бB гі ні мен бо ла ша @ы на 
бей жай >а ра май тын, кез кел ген 
жа@ дай да >ан дай мE се ле ге >а тыс-
ты бол ма сын 7з де рі ні? аза мат ты> 
по зи ци ясын к7р се тіп, оны >ор @ай 
бі ле тін, осы за ман @ы жан-жа> ты 
бі лім мен >а ру лан @ан бол са екен 
де ген ой @а ке ле сі?. «Ин тел лек ту-
ал ды 5лт-2020» ба@ дар ла ма сын 
>а был да уда мем ле кет атал мыш 
ма> сат >а >ол жет кі зу ді ал @а >ой са 
ке рек…

<ри не, жа рыс ты? аты — жа-
рыс, бі реу же ?е ді, бі реу же ?і ле ді. 
=ар сы лас та ры нан о> бойы озып 
шы> >ан фи ло ло гия фа куль те ті ні? 
2 курс сту дент те рі <й ге рім Ы>-
ты> бе ко ва мен На зым Иса та ева 
>5 ра мын да @ы «Т5 @ыр» ко ман да сы 
же ?іс ті? е? би ік т5 @ы ры нан к7-
рін ді. Екін ші орын ды эко но ми ка 
фа куль те ті ні? 1 курс сту дент те рі 
Мар жан Т7 ле убе ко ва мен Наз гBл 
Ж5 ма та ева >5 ра мын да @ы «Ар @ын» 
ко ман да сы иелен се, жBл де лі Bшін-
ші орын @а На зер ке Бек ма @ан бе то-
ва мен Жі бек Еру ла но ва >5 ра мын-
да @ы «Асар» ко ман да сы т5 ра> та ды. 
Тур нир ді? Bз дік спи кер ле рі бо лып 
Ай дос То лым бе ков, Ти мур Сей да-
лин жE не Ба@ лан Бо лат бе ко ва та-
ныл ды. Же ?ім паз дар мен жBл де лі 
орын иелен ген ко ман да лар @а ма>-
тау >а @аз да ры, ба @а лы сый лы> тар 
та быс тал ды.

P. S. «А>ыл, >ай рат, жB рек ті бір-
дей 5с та, Сон да то лы> бо ла сы?, 
ел ден ерек» де ген Абай ата мыз та-
лап, шы дам, >ай рат, жB рек, а>ыл 
си я> ты ада ми са па лар ды? адам 
бойы нан бiр дей к7 рi ну iн >а ла @ан. 
Ен де ше, ер те? ел тіз гі ні не ие бо-
лар жас та ры мыз ды? @а лам ды> 
7р ке ни ет тен >а лып >ой май, бі-
лім ді, тEр би елі, жан-жа> ты бо лып 
>а лып та су ын >ам та ма сыз ету ге 
бет ал @ан =арМУ пі кір сайыс клу-
бы ны ны? >ыз ме ті не а> жол ті лей 
оты райы>.

�АНА�АТ 8ЙКЕШ,ЛЫ, 
�АРМУ СТУДЕНТІ
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Дебатный клуб
Изменения в законодательство 
вносят участники дебатов

Чле ны клу ба де ба тов КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва при ня ли учас тие в Рес пуб ли кан-
ском тур ни ре де ба тов на Ку бок рек то-
ра Каз ГЮУ — 2011. Тур нир про во дил ся 
9-11 ап ре ля 2011 го да в Ас та не, в сте нах 
Ка зах ско го гу ма ни тар но-юри ди чес ко го 
уни вер си те та по аме ри кан ско му пар ла-
ментско му и Пре зи дентско му де бат но му 
фор ма там. В тур ни ре при ня ло учас тие бо-
лее 60 ко манд из всех го ро дов Казахстана. 
Иг ры про во ди лись по сле ду ющим ре зо лю-
ци ям: «Эта па ла та счи та ет, что вве де ние 
уго лов ной от вет ствен нос ти юри ди чес ких 
лиц в РК оп рав дан но»; «Эта па ла та из ме-
нит вы бор ное за ко но да тель ство РК»; «Эта 
па ла та счи та ет, что вве де ние ин сти ту та 
ме ди ации в РК оп рав дан но»; «Эта па ла та 
осу дит дея тель ность сай та Wi ki Le aks»; «Эта 
па ла та счи та ет, что пра во ох ра ни тель ные 
ор га ны дол жны по лу чить пра во зак лю чать 
сдел ки с осуж ден ны ми прес туп ни ка ми для 
рас кры тия аль тер на тив ных дел»; «Эта па ла-
та ре фор ми ру ет пе ни тен ци ар ную сис те му 
РК»; «Эта па ла та счи та ет, что ужес то че ние 
на ка за ния оп рав дан но»; «Эта па ла та соз-
даст ме ха низм прив ле че ния злос тных дол-
жни ков к уго лов ной от вет ствен нос ти»; «Эта 
па ла та усо вер шен ству ет сис те му ох ра ны 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти»; «Эта па-
ла та соз даст ме ха низм ус ко рен но го ис ко-
во го про из вод ства в граж дан ском про цес-
се». По ито гам тур ни ра ко ман да ка зах ской 
ли ги де бат но го клу ба КарГУ «Же ті жар @ы» 
в сос та ве сту ден тов 3-го кур са юри ди чес-
ко го фа куль те та Ах ме та Утеп ба ева и Ка на-
га та Еш ма гам бе то ва за ня ла 3-е мес то, Ка-
на гат Еш ма гам бе тов так же приз нан од ним 
из луч ших спи ке ров тур ни ра.

Мы вы би ра ем свое бу ду щее!
Этот сло ган стал лей тмо ти вом Ре ги-

ональ но го де бат но го тур ни ра на ку бок Мо-
ло деж но го пар ла мен та Ка ра ган дин ской 
об лас ти, пос вя щен но го 20-ле тию Не за-
ви си мос ти РК. Тур нир про шел 16 ап ре ля 
2011 го да. Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия 
выс ту пи ли Уп рав ле ние внут рен ней по-
ли ти ки Ка ра ган дин ской об лас ти, Центр 
мо ло деж ных ини ци атив Ка ра ган дин ской 
об лас ти, ОО «Граж да не Казахстана». Тур-
нир про во дил ся по аме ри кан ско му пар-
ла ментско му де бат но му фор ма ту в трех 
ли гах (ка зах ская, рус ская и ан глий ская). 
В Ка ра ган дин ской об лас ти иг ры впер вые 
про во ди лись в ан глий ской ли ге. Это ста ло 
воз мож ным не без по мо щи чле нов де бат-
но го клу ба КарГУ: Ер бол Сар мур зин, сту-
дент 3-го кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та, про явил ини ци ати ву и по мог про вес ти 
са ми де ба ты, На зер ке Аман жол, сту ден тка 
4-го кур са фа куль те та инос тран ных язы-
ков, а так же ко ор ди на тор ан глий ской ли ги 
КарГУ, бы ла приг ла ше на на тур нир в ка че-
стве глав но го спи ке ра ан глий ской ли ги.

Де ба ты про во ди лись по сле ду ющим ре-
зо лю ци ям:

Эта па ла та вне сет из ме не ния и до пол-1. 
не ния в за кон.
1992 год. Эта па ла та оп рав ды ва ет от-2. 
каз Казахстана от ядер но го ору жия 
(прос тран ствен но-вре мен ной кейс).
Эта па ла та вы явит трех луч ших по ли ти-3. 
ков Казахстана.
Эта па ла та счи та ет, что мо ло дым — «до-4. 
ро га в аки ма ты и в Пар ла мент!»
Эта па ла та пред ло жит «ви зит ную кар-5. 
точ ку» Казахстана.
По ито гам тур ни ра ко ман да ан глий ской 

ли ги Iceb re akers в сос та ве сту ден ток 3-го 
кур са фа куль те та инос тран ных язы ков Ай-
ге рим Фа зы ло вой и Ма ди ны Ас ка ро вой 
за ня ла вто рое мес то; ко ман да Alash в сос-
та ве сту ден та 1-го кур са фа куль те та инос-
тран ных язы ков Ер бо ла Же дил ба ева и сту-
ден та 3-го кур са юри ди чес ко го фа куль те та 
Тал га та Кул жа но ва за ня ла 3-е мес то.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В Ка ра ган де про шел ре ги ональ-
ный Фо рум пат ри отов, пос вя щен ный 
20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан. Целью это го ме роп ри ятия 
ста ла про па ган да пат ри оти чес ких цен-
нос тей в мо ло деж ной сре де. Фо рум 
про хо дил на ба зе КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. В нем уча ство ва ло око ло 
ты ся чи пред ста ви те лей выс ших учеб-
ных за ве де ний Ка ра ган дин ской об лас ти.

Ме роп ри ятие от кры лось выс тав кой-
пре зен та ци ей мо ло деж ных ор га ни за ций 
КарГУ, где бы ли пред став ле ны Ка ра ган дин-
ская мо ло деж ная шко ла го су дар ствен ной 
служ бы, де бат ный клуб, ин тел лек ту аль ный 
клуб «Что? Где? Ког да?», меж на ци ональ ный 
куль тур ный центр и дру гие. С при вет ствен-
ным сло вом к учас тни кам фо ру ма об ра тил-
ся рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про фес-
сор Ку бе ев Е. К. «Нель зя за бы вать о том, 
что сов ре мен ная мо ло дежь, по лу ча ющая 
об ра зо ва ние в выс ших учеб ных за ве де ни ях, 
бу дет в бу ду щем фор ми ро вать ос но ву по-
ли ти чес кой, эко но ми чес кой и науч ной эли-
ты об ще ства. Имен но она бу дет при ни мать 
глав ное учас тие в про цес сах со ци аль но-по-
ли ти чес ких и куль тур ных пре об ра зо ва ний. 
Пат ри от — это че ло век, ко то рый ов ла де ва ет 
зна ни ями, со вер шен ству ет ся во имя проц-
ве та ния сво ей стра ны. Ос но ва прог рес са лю-
бо го го су дар ства — это зна ния, ин тел лект, 
про фес си она лизм лю дей. Ес ли по зи ции 
мо ло дых пат ри отов бу дут ос но вы вать ся на 
этих прин ци пах, у на шей стра ны боль шое 
бу ду щее»,— под чер кнул в сво ем выс туп ле-
нии ру ко во ди тель круп ней ше го в ре ги оне 
ву за. Гос тя ми фо ру ма ста ли Г. Б. Да ла ба ева, 
ди рек тор Цен тра мо ло деж ных ини ци атив 
Ка ра ган дин ской об лас ти, М. Ж. Кут ты бай, 
ис пол ни тель ный сек ре тарь мо ло деж но го 
кры ла «Жас Отан» Ка ра ган дин ско го об лас-

тно го фи ли ала НДП «Нур Отан», М. С. Ива-
ди ли нов, пред се да тель Об лас тно го шта ба 
ССО, А. Ж. Та та гу лов, ви це-ли дер рес пуб-
ли кан ско го дви же ния «Аль янс сту ден тов 
Казахстана», Н. З. Омар ха нов, пред се да тель 
Об лас тно го шта ба мо ло деж ных тру до вых 
от ря дов «Жа сыл ел», а так же пред ста ви те-
ли во ин ской час ти 6800 Ка ра ган дин ско го 
со еди не ния Внут рен них войск РК.
Пос ле от кры тия все учас тни ки фо ру ма 

на ча ли ра бо ту по че ты рем сек ци ям: «Пат-
ри отизм как один из фак то ров кон со ли-
да ции об ще ства, сос тав ная на ци ональ ной 
идеи», «Раз ви тие и ук реп ле ние пат ри отиз-
ма мо ло де жи Казахстана че рез приз му 
об ра зо ва тель ной сис те мы», «Вос пи та ние 
пат ри отиз ма че рез при ятие то ле ран тнос ти, 
друж бы меж ду на ро да ми», «Во ен но-пат ри-
оти чес кое и куль тур ное вос пи та ние мо ло-
де жи», где пред ста ви ли око ло 60 док ла дов. 
Сре ди об суж да емых воп ро сов — про па ган-
да го су дар ствен но го язы ка, ре фор ми ро ва-
ние сис те мы об ра зо ва ния, то ле ран тность 
и друж ба на ро дов в мно го на ци ональ ном 
го су дар стве, во ен но-пат ри оти чес кое вос пи-
та ние мо ло де жи, ее учас тие в пос тро ении 
граж дан ско го об ще ства и еще мно го дру-
гих. Во вре мя зак ры тия фо ру ма сос то ялось 
наг раж де ние учас тни ков за луч шие док ла-
ды, пред став лен ные на сек ци он ных за се да-
ни ях.
У Пре зи ден та РК Н. А. Назарбаева есть 

прек рас ные сло ва: «Из ме ни лись мы са ми, 
на ше мыш ле ние и ми ро воз зре ние. Мы без 
осо бых под ска зок по ня ли, что толь ко соб-
ствен ный труд ста нет ис точ ни ком бла го-
сос то яния, а го су дар ство дол жно соз дать 
для это го дол жные ус ло вия». Се год ня ка-
зах стан цы са ми хо зя ева сво ей судь бы. И эта 
мысль ста ла клю че вой иде ей фо ру ма.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла встре-
ча вы пус кни ков уни вер си те та с пре зи ден-
том «Граж дан ско го аль ян са» Ка ра ган дин-
ской об лас ти Гуль нар Кур бан ба евой и тре-
не ром кор по ра ции PRAG MA, ди рек то ром 
по раз ви тию кор по ра ции «Аг ро ин вест», к. 
э. н. Пет рен ко Еле ной Сте па нов ной, ко то-
рые пре зен то ва ли два мас тер-клас са.

Пер вый мас тер-класс — «Опыт вза имо-
дей ствия влас ти и ин сти ту тов граж дан ско го 
об ще ства в ин те ре сах ре ги она» — был пос-
вя щен те ме на ла жи ва ния эф фек тив но го ди-
ало га влас ти и граж дан ско го сек то ра. Ав тор 

мас тер-клас са про де монстри ро вал важ ность 
на ла жи ва ния ком му ни ка ции сре ди НПО и 
го су дар ствен ных струк тур ра ди ре ше ния со-
ци аль ных проб лем го ро да и об лас ти.
Вто рой мас тер-класс — «Эко но ми ка 

впе чат ле ний и че ло ве чес кие ре сур сы» — 
пре зен то вал но вый под ход в ме нед жмен-
те — «эко но ми ку впе чат ле ний», ког да сырье 
рав но цен но, то ва ры — ма те ри аль ны, ус лу-
ги — не ма те ри аль ны, впе чат ле ния — не-
за бы ва емы. Ос нов ные прин ци пы но во го 
под хо да: соз дать на бор ти по вых впе чат ле-
ний, дос та точ но ши ро кий, но все же ог ра ни-
чен ный; соб рать дан ные о каж дом кли ен те, 

что бы мож но бы ло учесть ин ди ви ду аль ные 
осо бен нос ти; соз дать ка на лы ком му ни ка ции, 
поз во ля ющие мас со во об ра щать ся к пер со-
наль но му кли ен ту; об ра щать ся ин ди ви ду-
аль но к каж до му кли ен ту, пред ла гая свой 
на бор впе чат ле ний.
Эти мас тер-клас сы поз во ли ли сту ден там 

вы пус кных кур сов со ри ен ти ро вать ся в вы-
бо ре бу ду щей про фес сии, оп ре де лить для 
се бя но вые сфе ры и воз мож нос ти про фес си-
ональ ной дея тель нос ти.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Форум патриотов: казахстанцы — 
хозяева своей судьбы!

Экономика впечатлений — новый подход в менеджменте
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Қа зақ хал қы ның мақ та ныш етер асыл мұ-
ра, ру ха ни жə ді гер лік те рі нің ішін де ға сыр лар 
сүз гі сі нен өтіп, бү гін ге жет кен көл-кө сір өнер 
қа зы на сы ерек ше орын ала ды. Қа зақ күй өне-
рі — қа зақ жа ны ның ға сыр лар кө шін де шаң 
бас па ған сыр лы ай на сы, ха лық ру хы ның ықы-
лым нан тіл қат қан ті рі куə ге рі. Күн де лік ті тұр-
мыс-тір ші лік, салт-дəс түр ге орай ла са ту ған 
ғұ рып тық күй əуені — адам ба ла сы ның аң сар-
мұ ра ты. Қай ғы-мұң, са ғы ныш-шер, өзек өр тер 
өкі ні ші мен жар қын үміт, қуа ныш-шат ты ғын, 
сан алу ан се зім-күй, жан əле мін өр нек теп, би ік 
кə сі би өре ге жет кен дəс түр лі күй өне рі ұлт тық 
му зы камыздың ал тын өзе гі, бұ рын нан бү гін ге 
ар қауын үз бей же тіп, қа зір гі ру ха ни бол мы-
сы мыз ға нəр бе ріп тұр ған сар қыл мас қай нар 
іс пет ті.

Осы орай да дəс түр лi қа зақ күй өне рi нiң ки-
есiн дə рiп теп жүр ген «Са рын» фольклор лық 
ан сам блi нiң же тек шi сi Құ ра лай Бо лат қы зы Тү-
сi по ва мен жүз де сiп, сұх бат ал ған едiк.

— Таяуда же ке шы ғар ма шы лық кон цер т-
те рі ңіз ді бер ді ңіз дер. Кон церт қа лай өт ті? 
Өз ой ла ры ңыз дан шық ты ма?

— Ол жа ғын тың дар ман ай тсын. Же тіс тік тің 
ең бек пен ке ле ті ні не шү бəм жоқ. Ха лық тың кө-
ңі лі нен шы ғу ға бар ын та мыз ды сал дық. Ха лық 

тө ре ші ғой, əділ ба ға сын кө рер мен дер бе ре жа-
тар.

— «Са рын» де ген атауына тоқ тал сақ?
— Біз дің ха лық тың та би ға ты да, мі не зі де ұлт-

тық саз ас пап та ры ның үні мен са бақ та сып жа та-
ды. Ан самбль құ рыл ған да оған «Са рын» де ген 
ат ты Мə жи тов Ма рат аға мыз қойып əрі же тек-
ші лік жа са ған. Ол кі сі нің ара ла су ымен ан сам-
блі міз дің дең гейі кө те ріл ді. Аға ның ар қа сын-
да бір не ше жыл жақ сы жұ мыс іс те дік. Қа зір гі 
таң да № 2 өнер мек те бі нің ди рек то ры бо лып 
қыз мет ат қа ра ды. Ма рат аға мыз ға ай тар ал ғы-
сы мыз шек сіз…

— «Са рын» фольклор лық ан сам блі нің құ-
рыл ға ны на қан ша жыл бол ды? Осы уақыт қа 
дейін қан дай же тіс тік тер ге қол жет кіз ді ңіз-
дер? Бо ла шақ та ан самбль құ ра мын да өз ге-
ріс тер бо луы мүм кін бе?

— Ан сам блі міз 2000 жы лы құ рыл ды. Ал ғаш-
қы жыл да ры көп қи ын дық тар бол ды. Де ген мен 
жұ ды рық тай жұ мы лып жұ мыс жа са ған ның ар-
қа сын да көп те ген же тіс тік тер ге жет тік. Ал ла ға 
шү кір, би ік бе лес тер ді ба ғын дыр дық. «Жас тар 
Қа зақ стан ның бо ла ша ғы» ат ты фес ти валь де 
7 жыл қа та ры нан I орын ды иелен дік. Со ны мен 
қа тар та ғы да бас қа əр түр лі ша ра лар да көп-
те ген же тіс тік тер ді қан жы ға мыз ға бай ла дық. 
Ан самбль құ ра мы жыл сайын өнер лі аза мат-
тар мен то лы ғып оты ра ды. Сон дық тан ке ле шек-
те өнер лі аза мат та ры мыз ке ліп жат са, қар сы 
емес піз.

— Ан самбль құ ра мын да ғы өнер паз дар 
жай лы ай та кет се ңіз?

— Қа зір гі топ тың құ ра мын да: дом бы ра шы-
лар — Ди на ра Сат жа но ва, Ер қа нат Шың бер ген, 
Га ухар Бай бұ ла но ва, Ер нар Тө ле шов, Əй ге рім 
Құл жа бе ко ва, бас дом бы ра да — Рүс тем Жұ ма-
шов, сыр най ас па бын да — Жа ды ра Кө ше ро ва, 
дауыл паз да — Ба ғы жан Кү зек бай, қо быз да — 
Аида Ике ба ева, саз сыр най ас па бын да — Би на зи-
ра Жұ ма бе ко ва, аса та яқ та — Би бі нұр Тоқ тал хан.

— Күй дің ті лін тү сі не тін адам дар ға қы-
зы ға қа рай мыз. Се бе бі, өзі міз қан ша та лап-
тан сақ та өнер дің бұл тү рін тү сі не ал май-ақ 
қой дық. Сон да дом бы ра ның үнін ұғу кез 
кел ген нің қо лы нан ке ле бер мей ме?

— Күй ді қа был дай ал мау — біз дің қа сі ре ті міз. 
Адам дар дың құ ла ғы на дом бы ра ның үнін жа сы-
нан сі ңі руі міз ке рек. Бұл ата-ана ның па ры зы. 
Күй — аудар ма ны қа жет ет пей тін ки елі дү ние. 
Кө кі рек кө зі ояу кез кел ген қа зақ оны тү сі нуі ти-
іс. Өй тке ні, ол қа ны мыз ға сің ген өнер.

— Ал да ғы мақ сат та ры ңыз қан дай?
— Жа қын да кон курс өте ді. Сол кон кур ста 

«Ха лық» ата ғын қор ға мақ пыз. Же ңiс тұ ғы ры нан 
кө рi не мiз де ген ой да мыз! Сту дент те рі міз өте із-
де нім паз. Үл кен мақ сат та ры мыз бар.

— Үміт те рі ңіз ақ тал сын! «Са рын» сұ лу са зы-
мен ха лық жү ре гi нiң тө рi нен орын ала ды деп 
се не міз. Жұл дыз да ры ңыз жар қы рай түс сiн!

— Рах мет
P. S. Ақан ай тқан дай, «Те рең қа ра ған кi сi-

ге қа зақ тың ас пап ты му зы ка сы ның та ри хын да 
үл кен, əлi үңi ле тү су дi тi лей тiн мə се ле жа тыр». 
Ке ле шек те сол үңi ле тү су дi қа жет ете тiн ны сан-
ның бi рi — ҚарМУ-дың «Са рын» фольклор лық 
ан сам блi нiң өне рi бол мақ.

Н,РЗАТ АНТАЕВА, ПЕРИЗАТ Т	ЛЕУОВА

Қа зақ тың қа ра ша ңы ра ғы, 40 жыл ға тар-
та та ри хы бар бі лім ор да сы Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де сəуір дің жи ыр ма сын шы жұл ды-
зын да «Жыл сту ден ті-2011» бай қауы өт ті. 
Бай қау ға əр бір фа куль тет тің ең үз дік, бі лім-
ді, оқу, тəр бие, қо ғам дық жа рыс тар да үз-
дік нə ти же лер ге жет кен сту дент те рі қа тыс-
ты. Бай қау ал дын-ала ірік те уден өтіп, оқу 
рек то ра ты ның ко мис си ясын да тек се рі ліп 
қа рал ды. На ғыз тар тыс ты бай қау дың соң-
ғы нүк те сі сəр сен бі нің сəт ті кү нін де Сту-
дент тер са райын да өт ті. Ірік те ліп, жүз ден 
жүй рік, мың нан тұл пар бол ған: Са на Мұ-
қа но ва (əлеу мет тік-пе да го ги ка фа куль те ті), 
Ер ке бұ лан Əс кер хан (фи зи ка фа куль те ті), 
Ұл пан Өмір за қо ва (кə сі би-көр кем өнер фа-
куль те ті), Əсел Жауым ба ева (эко но ми ка фа-
куль те ті), Би на зи ра Ер ма ғам бе то ва (заң фа-
куль те ті), Ал тын бек Құ мыр зақ (фи ло ло гия 
фа куль те ті), Нұр бол Сол тан бек (та рих фа-
куль те ті), Ма ди на Ас қа ро ва (ше тел тіл дер 
фа куль те ті), Ма хаб бат Тə ті ба ева (хи мия фа-
куль те ті) сын ды сайып қы ран сту дент тер қа-
тыс ты. Бай қау дың бас ты мақ са ты кон фе рен-
ция, олим пи ада лар да бі лім ді лі гі мен көз ге 
түс кен та лан тты сту дент ті анық тау бо ла тын. 
Бай қау бес ке зең нен тұр ды: та ныс ты ру бө лі-

мі, сұ рақ-жауап, ше шен дік өнер, спорт тық 
жа рыс, өз өне рін көр се ту. Жа рыс қа тө ре лік 
ет кен əділ қа зы лар ал қа сы ең үз дік жыл сту-
ден тін анық тау ға ат са лыс ты. До да ға түс кен 
то ғыз тар лан сай дың та сын дай ірік тел ген 
да ра лар. Ең қы зық ты ше шу ші сəт ке жет кен-
де же ңім паз дың кім бо ла ты ның жан күйер 
біт кен асы ға күт ті. Сту дент тер ге то лы зал 
іші у-шу ға ұлас ты. Қа зы лар дан əділ ше шім 
күт кен сах на тө рін де гі то ғыз тар лан ның жү-
ре гі лү піл деп, қо бал жу лы еді. Ше шім шы-
ғар сəт те ке ліп жет ті. Үш қа ты су шы ал ғыс 
хат пен ма ра пат тал ды. «Жыл спор тшы сы» 
но ми на ци ясы ше тел тіл дер фа куль те ті нің 
сту ден ті Ма ди на Ас қа ро ва ға, «Жыл ше ше-
ні» но ми на ци ясы та рих фа куль те ті нің сту-
ден ті Нұр бол Сол тан бек ке бұйыр ды. «Жыл 
бел сен ді сі» но ми на ци ясы хи мия фа куль те-
ті нің аруы Ма хаб бат Тə ті ба ева бе ріл ді. Өз-
ге лер ден да ра шық қан үш жам поз сах на 
тө рін де əлі тұр. Зал іші ты ныш та лып қал-
ды. «Жыл дың та лан ты» но ми на ци ясы на заң 
фа куль те ті нің та лан тты да, өнер лі, бі лім ді 
жа сы Би на зи ра Ер ма ғам бе то ва лайық ты 
де ген де зал то лы кө рер мен шу ыл дап кет ті. 
Шы ны мен де Би на зар дың қол да ушы ла ры 
зал дан көп теп та был ды. Ен ді гі үміт еке уде. 
Біз дің бі луі міз ше, екеуі де түр лі рес пуб ли-

ка лық, об лыс тық, ха лы қа ра лық бі лім, өнер, 
шы ғар ма шы лық жа рыс тар дың же ңім па зы. 
«Жыл су ден ті-2011» ата ғы со ны мен кім ге 
бұйы ра ды екен? Əлеу мет тік-пе да го ги ка фа-
куль те ті нің сту ден ті Са на Мұ қа но ва «Жыл 
ин тел лек ту алы» но ми на ци ясы на лайық деп 
та ныл ды. Осы сəт те кім нің «Жыл сту ден ті» 
еке нін жи нал ған қауым ай тқыз бай ұқ ты. 
Фи ло ло гия фа куль те ті нің ме рейін үс тем ет-
кен Ал тын бек Құ мыр зақ қа «се нің же ңе рі не 
біз сен ген едік» де дік. «Жыл сту ден ті-2011» 
ата ғын ма ра пат тау ға шық қан был тыр ғы 
жыл дың жыл сту ден ті, хи мия фа куль те ті нің 
төр тін ші курс сту ден ті Илья Ко роль ков сах-
на тө рі не шы ғып, же ңім паз ды құт тық та ды. 
Ал тын бек зал то лы ты ныш тық тың мə сін ба-
сып, шы ны мен де же ңім паз екен ді гін дə лел-
деп, көп ші лік тің ыс тық ықы ла сы на бө лен ді.

8ЙГЕРІМ ЫНТЫ�БЕКОВА,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКЛЬТЕТІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

Бү гін Сту дент тер са райы та ғы бір 
дүр кі ре ді. Бұл күн гі дү бір лі бай қау қа-
шан нан бір де-бір фа куль тет ті бей-жай 
қал дыр ған емес. Əл бет те, осы кү ні 
ҚарМУ-дың ең үз дік то бы ата ну ға бел 
бу ған 1-3 кур ста оқи тын топ сту дент те рі 
бақ сы нас ты.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың ең үз дік сту дент тер то бын анық тай тын 
сайыс тың бас ты мақ са ты ай қын. Топ тың 
ұйым шыл ды ғы, жо ға ры оқу үл ге рім де-
рі, уни вер си тет тің ғы лы ми, спор ттық жə не 
қо ғам дық өмі рі не бел сен ді қа ты суы, жақ-
сы тəр тіп бас ты та лап бо лып са нал мақ. 
Сайыс қа се гіз фа куль тет тің сту дент тік топ-
та ры қа тыс ты. Олар: фи ло ло гия фа куль те ті 
(КОК-23), би оло гия-ге ог ра фия фа куль те-
ті (ЭК-22), эко но ми ка фа куль те ті (ТУР-21), 
ше тел тіл дер фа куль те ті (РА-33), фи зи ка 
фа куль те ті (ТЭК-310), əлеу мет тік-пе да го-
ги ка фа куль те ті (ДФ-13), та рих фа куль те ті 
(ИО-31), хи мия фа куль те ті (ХТОВ-11).

«Та ныс ты ру», «эру дит», «шы ғар ма шы-
лық» сайыс тар дан ірік теу, əри не, аз дық 
ете ді. Сон дық тан уни вер си тет тің үз дік топ-
та ры бұл кон кур сқа қа ты су үшін бір не ше 
бас пал дақ тан өт ті. Фа куль тет тің аты нан 
ұсы ныл ған топ ар найы құ рыл ған кон курс-
тық ко мис сия ға үл ге рім жө нін де гі анық та-
ма, шы ғар ма шы лық жə не ин тел лек ту ал дық 
кон кур стар да ғы, ғы лы ми кон фе рен ци ялар, 
спор ттық сайыс тар да ғы ал ған жүл де лі 
орын да ры мен олар ға қа тыс қан да ры жө-
нін де гі құ жат та ры ның (дип лом дар мен 
сер ти фи кат тар) кө шір ме ле рін ұсы на ды. 
Олар дың жі ті са рап тауынан шық қан нə ти-
же лер мен не гіз гі сайыс тан шық қан қо ры-
тын ды лар қо сы лып есеп те ліп, мық ты лар-
дың мық ты сы ірік тел ді. Нə ти же сі мы на дай: 
ХТОВ-11, ДФ-13, КОК-23 топ та ры на ал ғыс 
хат пен топ сту дент те рі не ар нал ған кон церт 
би лет те рі бе ріл ді. «Спор ттық топ» но ми на-
ци ясын ЭК-22 то бы, «Шы ғар ма шы лық топ» 
но ми на ци ясын ТЭК-310 то бы, «Ең ұйым-
шыл топ» но ми на ци ясын ТУР-21 то бы ием-

де ніп, ар найы флэш-кар та сый лы ғы мен, ал 
ИО-31 то бы «Ин тел лек ту ал ды топ» но ми-
на ци ясын иеле ніп, 15 000 тең ге қар жы лай 
сыйа қы мен ма ра пат тал ды. Ал бас жүл де-
ні же ңіп ал ған ше тел тіл дер фа куль те ті нің 
РА-33 то бы 30 000 тең ге кө ле мін де гі сыйа қы-
мен ма ра пат тал ды.
Дəс түр лі кон курс əр фа куль тет үшін бір 

сы нақ. Ен де ше, жыл да бір бо лып тұ ра тын 
«сіл кі ніс» жақ сы нə ти же ле рін бе ре ді де ген 
ой да мыз. Оқу ор да мыз да бі лім-ғы лым ды, 
өнер ді əс пет теп жүр ген əс пет ті сту дент тер 
көп бол сын!

МАДИНА ТОМАШ, �АРМУ СТУДЕНТІ

«Сарынны8» сазы

Талантты то-ызды5ты8 тартысы

«Т/ртеу т�гел болса, т/бедегі келеді»

Олимпиада /з м7ресіне жетті
Таяуда ака де мик Е. А. Б7 ке тов атын да-

@ы =а ра @ан ды мем ле кет тік уни вер си те тін-
де бас тап >ы Eс ке ри дайын ды> ма ман ды-
@ы бойын ша ІІІ Рес пуб ли ка лы> олим пи ада 
бо лып 7т ті. До да лы жа рыс ты? с7з ба сы 
Ин но ва ци ялы> тех но ло гия ор та лы @ы ны? 
ди рек то ры Се рік Са @ым бе к5 лы на бе ріл ді. 
Атал мыш ша ра @а =а ра @ан ды об лы сы ны? 
>ор @а ныс іс те рі ж7 нін де гі де пар та мен-
ті бас ты @ы ны? орын ба са ры Ста нис лав 
Жа ров, об лыс ты> со @ыс жE не е? бек ар-
да гер ле рі ке ?е сі ні? жас тар ісі ж7 нін де гі 
т7 райы мы Са ра Бал >аш >ы зы >а тыс ты. 
Сайыс >а І. Жан сB гі ров атын да @ы Же ті су 
мем ле кет тік уни вер си те ті, М. jте мі с5 лы 
атын да @ы Ба тыс =а за> стан мем ле кет-
тік уни вер си те ті, =ор >ыт Ата атын да @ы 
мем ле кет тік уни вер си тет, Абай атын да @ы 
=а за> мем ле кет тік уни вер си те ті, =о жа 
Ах мет Яс сауи атын да @ы ха лы >а ра лы> >а-
за>-тB рік уни вер си те ті, Та раз мем ле кет-
тік пе да го ги ка лы> ин сти ту ты, Пав ло дар 
мем ле кет тік пе да го ги ка лы> ин сти ту ты, М. 
<уезов атын да @ы О? тBс тік =а за> стан мем-
ле кет тік уни вер си те ті, Е. А. Б7 ке тов атын-
да @ы =а ра @ан ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті ні? сай ды? та сын дай ірік те ліп алын @ан 
9 ко ман да сы 7за ра ба> сы нас ты.

Олим пи ада ны? ал @аш >ы ай на лы мын да 
Ка лаш ни ков ав то ма ты ны? то лы> >5 рас-
ты рыл мауы, то лы> емес жи нау бойын ша 
нор ма тив тер орын дал ды. Екін ші б7 лім де 
>а ты су шы лар ИЖ-38 пнев ма ти ка лы> вин-
тов ка мен ны са на @а ату дан жа рыс >а тBс ті. 
Сайыс ба ры сын да >5 ра лай ды к7з ге ат >ан 
>ас мер ген дер ді? 7не рі не тEн ті бол ды>. 
Со? @ы ай на лым да =а за> стан =а ру лы кBш-
те рі ні? 4 жар @ы сы бойын ша слайд с5 ра> та-
ры на жауап бе ру тап сыр ма сын орын да ды. 
Жа рыс ты? Eділ 7туі не до цент Ж. Бо жиг, 
А. Иман бе тов, а@а о>ы ту шы Т. Еле ме сов, 
М. <уезов атын да @ы О? тBс тік =а за> стан 
мем ле кет тік уни вер си те ті ні? а@а о>ы ту шы-
сы А. Бек бо сы нов 7з Bле сін >ос ты. Сайыс 
шар тта ры нан сB рін бей 7т кен ко ман да лар 
ма ра пат тал ды. mшін ші орын Та раз мем ле-
кет тік пе да го ги ка лы> ин сти ту ты жE не =о-
жа Ах мет Яс сауи атын да @ы ха лы >а ра лы> 
>а за>-тB рік уни вер си те ті не бе ріл се, екін ші 
орын Абай атын да @ы =а за> 5лт ты> уни вер-
си те ті мен М. <уезов атын да @ы О? тBс тік 
=а за> стан мем ле кет тік уни вер си те ті не 
б5йыр ды. Ака де мик Е. А. Б7 ке тов атын-
да @ы =а ра @ан ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті ні? аты нан >а тыс >ан ко ман да бар лы> 
сын нан мB дір мей 7тіп же ?іс ті >ан жы @а сы-
на бай ла ды. Олим пи ада со ?ы =а ли Бай-
жа нов атын да @ы кон церт тік бір лес тік ті? 
кон церт тік ба@ дар ла ма сы на 5лас ты.

ЖА МИ ЛА АДАЙ

Ж�зі жар5ын ж�здесу
Жу ыр да =а ра @ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті ні? хи мия фа куль те тін де 1 курс-
ты> тар @а ар нал @ан та ным ды> кон фе рен ция 
бо лып 7т ті. Кон фе рен ци яны жан-жB ре гі-
мен се зі ніп, сту дент тер ді? тал пы ны сын 
оятып жBр ген философия пEніні? о>ы ту-
шы сы, доцент УEли хан Ос па н5лы. Жыл да 
7т кі зі ліп т5 ра тын б5л ша ра @а сту дент тер 
>ы зу дайын дал @а ны к7 рі ніп т5р.

Жа> сы ны? жB зі жар >ын де мей ме 
>а за>. УEлихан а@а мыз бB кіл би лік-
ті сту дент тер ге бе ріп, 7зі де к7 рер мен 
бол ды. Кон фе рен ци яны? жа лын ды же-
тек ші сі Eрі жBр гі зу ші сі Аяг7з <ли ева. Ал-
@аш >ы ба ян да ма су мE се ле сіне арналды. 
Баяндамышылар — ГBл бар шын МE кен, 
ЖE ні бек Жа н5 за >ов, Фа ри за Ша ри по ва 
Eде мі ой 7р біт ті. Екін ші ай на лым да @ы ба-
ян да ма Ис лам фи ло со фи ясы бол ды. Дін 
т7 ?і ре гін де ке ле лі ой 7р біт кен А> н5р =ы-
лы ше ва мен Рым гBл Жа с5 лан @а к7 рер-
мен дер с5 ра> >ойып, т5 щым ды жауап тар 
ал ды. Хи мия фа куль те тін де 7т кен кон-
фе рен ци ядан тBйін деп >айт >ан ойы мыз 
осындай. Жас та ры жа лын ды. Же ?іс ті кBн-
де рі тек >а на ал да, а@айын!

АЙ ДЫН ТОН ТАЙ ТЕ ГІ, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ
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Сту ден чес кое твор че ство
Абая веч ные сло ва

В це лях по вы ше ния об ще ствен ной 
ак тив нос ти и вос пи та ния чув ства пат-
ри отиз ма мо ло де жи, люб ви к ду хов но-
му нас ле дию Абая Ку нан ба ева 4 ап ре ля 
2011 го да в уни вер си те те сре ди сту ден-
тов фа куль те тов и уча щих ся кол лед жа 
КарГУ был про ве ден кон курс на луч шее 
эс се о твор че стве ве ли ко го по эта. Ор-
га ни за то ра ми и уч ре ди те ля ми кон кур-
са выс ту пи ли рек то рат, проф со юз ный 
ко ми тет, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, 
фи ло ло ги чес кий фа куль тет, а так же Сту-
ден чес кий пар ла мент КарГУ. За да чей 
кон кур сан тов бы ло на пи са ние та ко го 
эс се, в ко то ром от ра жал ся бы сов ре-
мен ный взгляд на твор че ство ос но во по-
лож ни ка сов ре мен ной ка зах ской пись-
мен ной ли те ра ту ры. При под ве де нии 
ито гов кон кур са чле ны жю ри учи ты ва ли 
вы ра же ние лич нос тной по зи ции ав то ра, 
ана лиз кон крет ных ис то ри чес ких фак-
тов, уме ние ар гу мен ти ро вать свою по-
зи цию, ли те ра тур ный стиль. По ито гам 
кон кур са ком пе тен тное жю ри в сос та ве 
кан ди да та фи ло ло ги чес ких на ук, до цен-
та ка фед ры жур на лис ти ки Аса но ва К. Д., 
стар ше го пре по да ва те ля ка фед ры ме то-
ди ки и прак ти ки рус ско го язы ка и ли те-
ра ту ры Ос па но вой Д. Б., пред се да те ля 
Ко ми те та по де лам мо ло де жи Ар так ши-
но вой А. С. наз ва ло по бе ди те лей: пер-
вое мес то по лу чил сту дент 2-го кур са 
фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Ал тын бек 
Ку мар зак, об ла да те ля ми вто ро го мес-
та ста ли сту дент 2-го кур са про фес си-
ональ но-ху до же ствен но го фа куль те та 
Ка дир сул тан Ну сип хан и сту ден тка 3-го 
кур са фи ло ло ги чес ко го фа куль те та Ай-
жа нат Абиль ди на, третье мес то по де ли-
ли уча ща яся 3-го кур са кол лед жа КарГУ 
Асел хан Тор ба ева и сту ден тка 1-го кур са 
со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та 
Ило на Диб ро ва.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Анон сы
Всем! Всем! Всем!

Про во дит ся АК ЦИЯ «ОБ ЩЕ ЖИ ТИЕ — 
МОЙ ВТО РОЙ ДОМ» по сле ду ющим но-
ми на ци ям:

Луч шая ком на та• 
Луч шая сек ция• 
Луч ший этаж• 
Луч шее об ще жи тие• 
От бор про хо дит по сле ду ющим кри те-

ри ям (в скоб ках ука зан мак си маль ный 
балл):

чис то та ком на ты (10);• 
чис то та сек ции, эта жа (10);• 
соб лю де ние пра вил про жи ва ния в • 
об ще жи тии (10);
сох ран ность иму ще ства об ще жи тия • 
(10);
соб лю де ние гра фи ка де журств (7);• 
вы пол не ние по ру че ний ста рос ты сек-• 
ции (7);
учас тие жиль цов в куль тур но-мас-• 
со вых, спор тив ных, тру до вых и об-
ще ствен но по лез ных ме роп ри яти ях 
(15);
от зыв ко мен дан та и вах те ров об ще-• 
жи тия (7).
За яв ки при ни ма ют ся в Ко ми те те 

по де лам мо ло де жи или в студ со ве те 
об ще жи тия (каб. 104, гл. кор пус, тел. 
78-66-77).

Внимание!
Для ра бо ты в сту ден чес ком стро-

итель ном от ря де В ЛЕТ НИЙ ПЕ РИ ОД 
приг ла ша ют ся сту ден ты днев но го от де-
ле ния.

Спе ши те, ко ли че ство мест 
ограниченно!

За ра бот ная пла та — 25 000-30 000 тг.
За справ ка ми об ра щай тесь в Ко-

ми тет по де лам мо ло де жи (глав ный 
кор пус, ка би нет 104). Тел. 77-03-90 
(вн. 1110).

20 ап ре ля 2011 го да во Двор це сту-
ден тов сос то ял ся кон курс «Сту дент го-
да КарГУ — 2011». Кон курс был про ве-
ден по ини ци ати ве Ко ми те та по де лам 
мо ло де жи при под дер жке рек то ра та и 
проф со юз но го ко ми те та КарГУ.

Ре бя та бо ро лись за зва ние в нес коль ких 
но ми на ци ях: «Сту дент го да — 2011», «Ин-
тел лек ту ал го да», «Ора тор го да», «Та лант 
го да», «Спортсмен го да», «Ак ти вист го да». 
В этом го ду в кон кур се уча ство ва ли пред-
ста ви те ли де вя ти фа куль те тов. До на ча ла 
кон кур са все учас тни ки по да ли за яв ки, в 
ко то рых от ра зи ли свою ус пе ва емость, а 
так же при ло жи ли ко пии до ку мен тов (дип-
ло мов, сер ти фи ка тов), под твер жда ющих 
учас тие и по бе ды в кон фе рен ци ях, науч-
ных про ек тах, олим пи адах, твор чес ких и 

ин тел лек ту аль ных кон кур сах, спор тив ных 
со рев но ва ни ях. Мож но ска зать, что луч шие 
про яви ли се бя еще на эта пе по да чи до ку-
мен тов на кон курс.
Вто рой этап кон кур са про хо дил на 

сце не Двор ца сту ден тов. Здесь ре бя та де-
монстри ро ва ли свои та лан ты, эру ди цию, 
ли дер ские ка че ства. По ито гам кон кур са 
зва ние «Спортсмен го да» по лу чи ла Ма ди-
на Ас ка ро ва (фа куль тет инос тран ных язы-
ков), зва ние «Ак ти вист го да» бы ло прис во-
ено Би на зар Ер ма ган бе то вой (юри ди чес-
кий фа куль тет). Та лан том го да ста ла Са на 
Му ка но ва (со ци аль но-пе да го ги чес кий фа-
куль тет) — де вуш ка весь год ра до ва ла всех 
сво ими ус пе ха ми на раз лич ных во каль ных 
кон кур сах. Са мы ми ин тел лек ту аль ны ми 
ока за лись сту ден ты, пред став ляв шие хи ми-
чес кий и ис то ри чес кий фа куль те ты. Ма хаб-

бат Та ти ба ева ста ла ин тел лек ту алом го да, а 
Нур бол Сол тан бек — ора то ром го да.
А глав ный приз и зва ние «Сту дент го-

да — 2011» дос та лись сту ден ту фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та Ал тын бе ку Ху мар за ку. 
Юно ша по ра зил зри те лей и чле нов жю ри 
вы со ким ин тел лек том, та лан том, а так же 
от лич ны ми по ка за те ля ми в уче бе.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ КАРГУ

В на шем уни вер си те те тра ди ци он но из 
го да в год вес ной про хо дит гран ди оз ный 
кон курс на луч шую сту ден чес кую груп пу, и 
этот год не стал ис клю че ни ем. Это ме роп ри-
ятие про во дит ся с целью вы яв ле ния и под-
дер жки сту ден чес кой мо ло де жи, при ни ма-
ющих ак тив ное учас тие в уче бе, науч ной, об-
ще ствен ной и твор чес кой жиз ни сту ден тов. 
Ор га ни за то ра ми кон кур са бы ли рек то рат, 
проф со юз ный ко ми тет, и ко ми тет по де лам 
мо ло де жи, спор тив ный клуб КарГУ. Оба-
ятель ные ве ду щие пред ста ви ли учас тни кам 
и бо лель щи кам ком пе тен тное жю ри, в сос-
тав ко то ро го вош ли пред се да тель Ко ми те та 
по де лам мо ло де жи КарГУ А. Ар так ши но ва, 
ди рек тор Двор ца сту ден тов К. Г. Гар ку ша, 
пред се да тель проф со юз ной ор га ни за ции 
КарГУ Д. А. Лан цев, фо тог раф КарГУ А. Ба-
ра нов. В кон кур се при ня ли учас тие фа куль-
те ты: хи ми чес кий, фи ло ло ги чес кий, эко но-
ми чес кий, фи зи чес кий, ис то ри чес кий, би-
оло го-ге ог ра фи чес кий, со ци аль но-пе да го ги-
чес кий и фа куль тет инос тран ных язы ков.

Учас тни ки про хо ди ли ис пы та ния в трех 
ту рах. Пер вый тур — ви зит ная кар точ ка 
(по каз слай дов или ви де оро лик), вто рой 
тур — «Эру дит» (кон курс на зна ние сим во-
ли ки и ге раль ди ки РК, ис то рии Казахстана, 
ис то рии и тра ди ций уни вер си те та), тре тий 
тур — твор чес кий кон курс (сцен ка, та нец, 
пес ня). Все фа куль те ты про яви ли се бя дос-
той но. Каж дая груп па бы ла хо ро ша, учас-
тни ки дер жа лись очень друж но, они чув-
ство ва ли се бя на сце не уве рен но. Их ак тив но 
под дер жи ва ли бо лель щи ки, ко то рые под-
го то ви ли яр кие пла ка ты и ре чов ки, а выс-
туп ле ния лю би мой ко ман ды соп ро вож да ли 
бур ны ми ап ло дис мен та ми.
Од но из са мых яр ких и экстра ва ган-

тных выс туп ле ний бы ло у ис то ри чес ко го 
фа куль те та: за жи га тель ный та нец, пес ня и 
му зы каль ная пьеса. Так же очень эф фек тно 
выс ту пи ла груп па фи зи чес ко го фа куль те-
та — ре бя та по ко ри ли жю ри и зри те лей тем, 
что по да ри ли кра си вую кар ти ну, сде лан ную 
сво ими ру ка ми, му зею уни вер си те та. Меж-

ду выс туп ле ни ями ко манд на сце не им про-
ви зи ро ва ли все ми лю би мые ка вэ эн щи ки из 
ко ман ды W.KZ, выс ту пал Азат Шап там бай, 
сту дент эко но ми чес ко го фа куль те та, ко то-
рый сво ими тро га тель ны ми пес ня ми по ко-
рил все жен ские сер дца.
По ито гам кон кур са в спи сок по бе ди те-

лей вош ли хи ми чес кий, фи ло ло ги чес кий и 
со ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль те ты, их 
наг ра ди ли по чет ны ми дип ло ма ми и при за-
ми за ак тив ное учас тие. Са мая спло чен ная 
груп па у эко но ми чес ко го фа куль те та. Са-
мая ин тел лек ту аль ная груп па — ис то ри ки. 
Са мая твор чес кая груп па — фи зи чес кий 
фа куль тет. Луч шей сту ден чес кой груп пой 
2011 го да ста ла груп па фа куль те та инос-
тран ных язы ков, ре бят наг ра ди ли по чет ной 
гра мо той и де неж ным при зом — 30 ты сяч 
тен ге. Всех учас тни ков наг ра ди ли дип ло ма-
ми и цен ны ми при за ми.

АЛИНА АКБАЕВА, 
СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-22

13 ап ре ля в КарГУ прош ла встре ча 
сту ден тов с вы пус кни ком физ куль тур но-
го фа куль те та Ген на ди ем Го лов ки ным — 
од ним из са мых та лан тли вых бок се ров 
сов ре мен нос ти, чем пи оном ми ра, се-
реб ря ным при зе ром Олим пий ских игр 
и чем пи оном «Ин тер кон ти нен таль» по 
вер сии WBO. Он от ве чал на воп ро сы сту-
ден тов и пре по да ва те лей.

Осо бый ин те рес к ус пе хам чем пи она 
про яв ля ли мо ло дые лю ди. Ведь ког да-то 
Ген на дий был та ким же прос тым сту ден том, 
ко то рый хо дил на па ры, си дел в ауди то ри-
ях, за ни мал ся спор том, как боль шин ство, 
и, на вер ное, да же не ду мал, что ког да-ни-
будь ста нет при ме ром для мно гих маль чи-
шек. Про фес си ональ ная карь ера на ча лась 

в 2006 го ду, за это вре мя он про вел 19 по-
един ков — и все вы иг рал! Од на из пос лед-
них его встреч прош ла 14 ав гус та 2010 го да в 
Па на ме. По еди нок с ко лум бий цем Мил то-
ном Нунь есом поз во лил ему стать вре мен-
ным чем пи оном ми ра. Го лов кин, ког да вы-
хо дит на ринг, всег да го во рит, что он ка зах-
ста нец и в даль ней шем бу дет прос лав лять 
свою стра ну. Его не дав ний бой длил ся все го 
58 се кунд! Мень ше ми ну ты — и по яс уже 
при над ле жит ка зах стан цу! А 13 де каб ря 
2010 го да в Ас та не чем пи он WBA в сред нем 
ве се Ген на дий Го лов кин ус пеш но за щи тил 
свой чем пи он ский по яс в бое про тив ко-
лум бий ца Ниль со на Та пиа. 
В сте нах род но го уни вер си те та бок сер 

чув ство вал се бя уют но и с удо воль стви ем 
рас ска зы вал о ве хах сво ей жиз ни. Нуж-
но от ме тить, что встре ча про хо ди ла не на 
уров не кон фе рен ции, а как дру жес кая бе-
се да, что поз во ли ло за дать Ген на дию са мые 
неп рос тые воп ро сы. Важ но от ме тить, что 
уни вер си тет всег да под дер жи вал мо ло дых 
спортсме нов. И ког да Ген на дий стал чем-
пи оном ми ра сре ди юни оров, он по лу чил 

воз мож ность бес плат но го обу че ния. Это 
еще раз под твер жда ет, что для мо ло де жи 
от кры ты все пу ти са мо ре али за ции. И все 
же в стрем ле нии к сво ей це ли глав ный ак-
цент не об хо ди мо де лать на уче бе, от ме тил 
Ген на дий. Ген на дий, нап ри мер, зна ет нес-
коль ко язы ков, что очень ему по мо га ет в 
карь ере и жиз ни.
Сей час Го лов кин жи вет в США. Но очень 

лю бит воз вра щать ся до мой: «Са мым глав-
ным со бы ти ем го да счи таю свой при езд 
до мой. В сен тяб ре прош ло го го да я при-
вез чем пи он ский по яс на ро ди ну, что бы 
поблагодарить сво их ро ди те лей, бо лель-
щи ков»,— ска зал мас тер пер чат ки. Он ста-
вит пе ред со бой но вые це ли, стро ит пла ны. 
2 или 4 июня 2011 го да в Па на ме наш бок-
сер про ве дет бой про тив экс-чем пи она ми-
ра Кас си ма Оумы, что бы под твер дить свой 
чем пи он ский ти тул. И как обыч но Ген на дий 
Го лов кин рас счи ты ва ет на сво их бо лель щи-
ков из Казахстана, ко то рые яв ля ют ся его са-
мы ми пре дан ны ми по чи та те ля ми.

ИРИНА ТЕПЛЯКОВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-22

В рам ках трех ме сяч ни ка по са ни тар-
ной очис тке го ро да бо лее 3000 сту ден тов, 
пре по да ва те лей и сот руд ни ков КарГУ 
при ня ли учас тие в об ще об лас тных суб-
бот ни ках.

Что бы под дер жать тру до вой дух учас-
тни ков, на пло ща ди Жас тар ала ны зву ча ла 
му зы ка, а сту ден ты под го то ви ли не боль-
шую кон цер тную прог рам му. А за тем тру-
до вые бри га ды нап ра ви лись на ули цы Язе-
ва, Му ка но ва, пр. Шах те ров и др., а так же в 
парк По бе ды и парк 10-ле тия не за ви си мос-
ти РК, что бы на вес ти там по ря док.
Из вес тно, что в об лас ти бы ла при ня та 

прог рам ма озе ле не ния и бла го ус трой ства 
на бли жай шие три го да. И эф фект от пер-
вых суб бот ни ков прев зо шел все ожи да ния: 
ули цы го ро да уже пре об ра зи лись. И в это 

внес ли свой вклад тру до вые бри га ды из 
КарГУ. На ули цах Уни вер си тет ской, Му-
ка но ва, Язе ва бы ла ор га ни зо ва на по бел ка 
бор дю ров и де ревь ев. Воз ле учеб ных кор пу-
сов № 1, 2, 3 и на тер ри то рии об ще жи тий 
№ 1, 2, 3, 4 бы ли вы са же ны 175 са жен цев, а 
пе ред учеб ным кор пу сом кол лед жа КарГУ, 
ко то рый на хо дит ся в цен тре го ро да, бы ло 
по са же но 15 со сен. Ра бо та по са ни тар ной 
очис тке и бла го ус трой ству зак реп лен ных за 
КарГУ тер ри то рий бу дет про дол жать ся.

СОБ. ИНФ.

Талант + труд = студент года

Лучшая студенческая группа – 2011

Всегда говорю, что я казахстанец!

На субботник становись!
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Олжалы оралды5
=а зір гі кез де мBм кін дік те рі 

шек те улі ба ла лар @а >ол дау к7р-
се ту ді? 7зек ті лі гі ар т>ан ды> тан, 
бо ла ша> де фек то лог тар ды сын @а 
са лу ма ?ыз ды лы @ы ту ды. Осы @ан 
орай шы рай лы ша Nар Шым кент-
те жBз ден жBй рік, мы? нан т5л-
пар сту дент тер 7з бі лім де рі мен 
7не рін III Рес пуб ли ка лы> пEн дік 
олим пи ада да паш ет ті. Біз Bшін 
б5л іс-ша ра Ази ада Bл кен же ?іс-
пен 7т кен нен кейін, Пре зи дент тік 
сай лау >ар са ?ын да бол @ан та @ы 
бір ма ?ыз ды о>и @а ре тін де >а был-
дан ды. Атал мыш сайыс >а Eлеу-
мет тік-пе да го ги ка фа куль те ті ні? 
Eлеу мет тік бейім деу жE не пе да-
го ги ка лы> тB зе ту ка фед ра сы ны? 
о>ы ту шы сы <сел Ку да ри но ва ны? 
бас шы лы @ы мен 4 курс сту дент те-
рі — Ди на ра Жек сем ба ева (топ 
ка пи та ны), ГBл наз Му се ева жE не 
1 курс сту ден ті Т5р сын @а ли Сма @5-
лов сEт ті ба рып >айт ты.

«Де фек то ло гия» ма ман ды @ы-
ны? сту дент те рі ара сын да жBр гі-
зі ле тін б5л олим пи ада е? ал @аш 
рет =а ра @ан ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті ір ге сі нен бас тау ал @ан 
бо ла тын. Ал би ыл сайыс >а >а ты-
су шы лар ды >ар сы алу >5р ме ті не 
М. <уезов атын да @ы О? тBс тік =а-
за> стан мем ле кет тік уни вер си те-
ті ие бол ды. Олим пи ада 2 кBн ге 
со зыл ды: бі рін ші кB ні топ мB ше-
ле рі ні? 7не рі сын @а тBс се, ке ле сі 
кB ні бі лім де? гейі мен тап >ыр лы-
@ы ба @а лан ды.

Шым кент ті? шуа @ы на б7 лен ген ек,
ШEм ші ні? жB ре гін дей елік ті ріп,
«Са ры ар >а» то бы иіліп сE лем бе ре ді,
Са ры ар >а кін ді гі нен ке ліп т5 рып! — ,

деп аман да су с7 зі нен бас та @ан 
=арМУ-ды? сту дент те рі ал @аш >ы 
кBн нен бас тап-а> бі лім-бі лік те-
рін, 7нер ле рін жо @а ры де? гей де 
к7р се тіп, сы на> тан сB рін бей 7т ті. 
11 жо @а ры о>у ор ны ара сы нан 
2 орын ды иелен ген «Са ры ар >а» 
то бы со ны мен >а тар е? мE де ни-
ет ті топ ата нып, бір не ше но ми-
на ция @а ие бол ды. Т5р сын @а ли 
Сма @5 лов «Мис тер Де фек то лог», 
Ди на ра Жек сем ба ева «Де фек-
то ло гия аруы-2011», ГBл наз Му-
се ева «К7 рер мен дер к7 зайы мы» 
атан ды. Б5 дан бас >а топ >а «Е? 
Bз дік фильм» но ми на ци ясы жE не 
<сел Сей ды @а лы >ы зы на топ ты 
7те жа> сы дайын да @а ны Bшін ал-
@ыс хат бе ріл ді.

Ай та ке те тін жайт, олим пи-
ада 5йым дас ты ру шы ла ры біз ді 
ай >а ра >5 ша> пен >ар сы ал ды. 
Сол кBн де рі ауа райы да ерек-
ше бол ды. Топ ты? та ныс ты руы 
мен сайыс ба ры сын да >ойыл-
@ан «Де фек то лог >а >5р мет пен 
сый!» та >ы ры бын да @ы к7 рі ніс ке 
7ле? с7з де рін жаз @ан фи ло ло гия 
фа куль те ті ні? жас а>ы ны Рауан 
=а би дол дин @а, «Де фек то лог тар 
Eн5 ра нын» жаз @ан Т5р сын @а ли 
Сма @5 лов пен =арМУ-ды? «Т5 ран» 
во кал ды> то бы на жE не атал мыш 
олим пи ада @а >а ты су ымыз @а мBм-
кін дік бер ген =арМУ-ды? рек то ры 
Е. =. К7 бе ев ке, фа куль тет де ка-
ны М. М. Иман бе ков >а, ка фед ра 
ме? ге ру ші сі =. С. Те бе но ва @а Bл-
кен ал @ы сы мыз ды біл ді ре міз.

8ЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Cазіргі 5аза5 поэзиясында-ы постмодернистік к/ріністер
Пос тмо дер низм құ бы лы сы бү гін гі күн нің 

əде би ет ші ле рі нің на за ры на көп ілі гіп жүр ген 
əде би құ бы лыс са на ла ды. Ол — бү гін гі əде би-
ет тің бас ты ағы мы. Ағым ның не гіз гі си пат та ры 
қан дай де ген сауал дың да жиі ма за лай ты ны 
рас. Мұ ның бə рі қа зақ əде би етін де де пос тмо-
дер нис тік ба ғыт та ғы өкіл дер дің бар екен ді гін, 
осы ба ғыт та да бі раз із де ніс тер мен сы нақ тар, 
эк спе ри мен ттер жа са лы нып жат қа нын жə не 
олар дың бə рі са на лы түр де емес, шы ғар ма ның 
іш кі көр кем дік тұ тас ты ғы нан ту ын дап, іш кі 
үн дес ті гі нен, та би ғи заң ды лы ғы нан ту ын дап 
отыр ға нын көр се те ді. Олар дың де ні Т. Əб ді-
кə кі мов, Е. Ра уша нов, С. Ақ сұң қа рұ лы си яқ-
ты ар найы са на лы түр де эк спе ри мент жа сап, 
пос тмо дер нис тік стиль қа лып тас ты ру ға, со ған 
лайық ты сөз құ рап, ой лау жүйе сін жа сау ға 
тал пын ған та лан ттар дың өзін дік та би ғи та лан-
ты нан, су рет кер лік ше бер лік те рі нен, көр кем-
дік бей не леу құ рал да рын ше бер ой на та бі луі-
нен ту ын дап жат қан да ра лық си пат екен ді гін 
ес кер ген жөн.
Де мек, қа зір гі өлең та ну да ғы кө рі ніп отыр-

ған жан рлық өз ге ріс тер ге шы ғар ма көр кем ді-
гін əр түр лі тро па лар жүйе сі мен тұ тас ты рып 
тұр ған си пат ты та ну ға бо ла ды.
Өзін-өзі та ну ға ұм ты лыс жа сап жат қан 

ақын да ры мыз дың түр лі із де ніс ке ба ру ының 
ас та ры на үңі лу ге ты рыс тық.

«Ақын біт кен Абыл ды із деп өк си ді,
Жа ра тыл ған қа ра жү рек Қа был дан» (Ма-

рал тай) деп пен де бол са да пе ріш те лік ке ұм-
тыл ған əде би ет те гі кейін гі тол қын ның көр кем-
дік əле мі сан алу ан. «Қа зір гі ли ри ка да ғы сан 
та рау із де ніс тер дің не гі зі — шы найы се зі ну ден, 
тол ға ну дан ту ын дай тын се зім дер ді жет кі зе 
бі лу ден бас тау ал са, бұл та рап та пос тмо дер-
нист Ма рал тай дың жа ңа шыл ды ғы «жү ре гі не 
жұл дыз ша шып ой на ған түн», «қо быз тар тып 
қаң қыл дап кө шіп ба ра жат қан жан», «да ла ны 
бауыры на алып құ ла ған қа ра түн», «адам тə-
ні нен қо нар ға жер тап па ған пе ріш те», «са на ға 
са ры ған сай қал тағ дыр», «ап пақ ай дың ана-
рын да ғы дақ», т. б. бей не ле улер ден кө рі не ді.
Пос тмо дер нис тік по эзия ға тəн тран сли-

ризм, пси хо ли ризм си яқ ты тə сіл дер Ма рал-
тай өлең де рі не жат емес:
Түн ме ке ні тү нек ке
Се рік тап пай бой ла ған.
Біз дің ға зиз жү рек ке
Жұл дыз ша шып ой на ған.
Түн нің мұн дай қал пы мен əре ке тін ақын-

ның ақын дық кө зі мен түй сі гі ға на аң ғар са 
ке рек. Тап та урын ба ян дау мен қа лып тас қан 
дағ ды дан өз ге ше өр нек ке бой ұру ке ле сі жол-
дар да жал ға сын тап қан:
Кек се дү ние тұр үн сіз,
Көк ке сүй реп кө ңіл ді.
Қа ла тын дай ғұ мыр сыз
Са нам сан ға бө лін ді.
Ал ғаш қы шу мақ тан бас тал ған тран сли-

ризм са ры ны шу мақ тан шу мақ қа өт кен сайын 
кү шейе тү се ді. Сөй тіп ақын ның іш кі əле мін-
де гі құ бы лыс ты, пси хо ло ги ялық аху ал ды мик-
роə лем нен мак роə лем ге кө ші ре ді. Ли ри ка лық 
кейіп кер мен ке ңіс тік бір тұ тас бей не ге ай нал-
ған дай. Пси хо ло ги ялық са рын мен ли риз мнің 
то ғы су ына — пси хо ли риз мге қа рай бет бұр ған 
ке ле сі шу мақ та ғы бей не ле улер дің əсер лі лі гін 
пайым дап кө ре лік:
Құс тың ты нып шы ры лы,
Жа ным аң сап, егі ліп,
Қайың дар дың бұ ры мы
Жү ре гі ме тө гі ліп.
Ар тық сөз жоқ. Құс шы ры лын аң са ған ма-

за сыз жан, қайың ның «бұ ры мы на» ме кен бол-
ған жү рек то сын ды ғы мен, ше бер үй ле сім ді-
лі гі мен са на мыз ды селт ет кі зіп, жа ны мыз ды 
бір саз ға бө лей ді. Тыл сым сыр лы жал ған ның 
ашыл ма ған құ пи ясы көп. Сол құ пи яны ше ше 
ал мас тан фə ни ден ба қи ға кө ше тін рух тір ші-
лі гі тоқ та мақ емес. Фə ни де гі ке ру ен-өмір дің 
бей не сі «есік қақ қан» қа лып та өлең ге нүк те 
бол ған:
Біз ұқ па ған жал ған ның
Сіз та бар сыз ше ші мін.
Қа ғып, кү тіп қал ған кім,
Ес кі өмір дің есі гін?!
Ес кі өмір дің есі гін қа ғу — түп бас тау ға құр-

мет, со ған бай ла улы ғұ мыр əре ке ті. Ма рал тай-
дың көр кем дік ке ңіс ті гін де гі сүйік ті сі нің қа ра 
ша шы — өзі нің қа ра түс ті мұ ңы тə різ дес. Жұл-

дыз да сол аң сар жан ның жа на рын да жар қыл-
дап аға ды. Са на сы са ғым ке зіп сар ғай ған ли ри-
ка лық кейіп кер дің та са сын да тұр ған ақын бол-
мы сы бір де Көк те гі Ай мен кін дік тес жер де гі 
Ай бо лып кө рін се, ен ді бір де «тар паң мі нез ді», 
«кі сі бей не лі, тар паң жү рек ті» Кен тавр тү рін де 
көл де нең дей ді».

«Мо ла сын дай бақ сы ның, жал ғыз қал дым 
тап шы ным» деп кү ңі рен ген жал ғыз дық та-
қы ры бы өмір шең та қы рып тар дың бі рі бо лып 
отыр ға ны на жас тар по эзи ясын да ғы маз мұн-
дық ерек ше лік тер ді ек ше ген де көз жет кіз дік. 
Өмір шын ды ғын ашу, қо ғам да ғы қай шы лық-
тар дың түп-те ре ңі не бой лау, адам жə не қо ғам 
бай ла ны сын да ғы қа ты нас тар ды ба рын ша шы-
найы көр се ту ге ұм тыл ған қа лам гер лер дің бə-
рі не ор тақ бір сауал бар: адам не үшін өмір сү-
ре ді? Осын дай мəң гі лік сауал дың жауабын өз 
бол мы сы мен өл шеп, өз əре ке ті мен, өз ор та сы-
мен бе ру ге ты рыс қан ли ри ка лық тұл ға лар дың, 
əде би қа һар ман дар дың бойы нан ру ха ни эс те-
ти ка лық та ны мын да ғы өз ге ше лік тер бай қа ла-
ды. Адам жал ғыз қал ған да ға на өзін-өзі та ба ды, 
шын мə нін де адам аб со лют ті жал ғыз.

«Тас жү рек сің» деп жы лай ды Күн ма ған,
«Тас бауыр сың» деп кү ле ді Түн ма ған.

… Ал ла Адам ды жа рат қан да бал шық тан
Бір түйір тас кет ті ме екен қо сы лып?..
Бұл — мейі рім нен ада бо лып, бауыр мал-

дық құ рып ба ра жат қан қо ғам ның сұ ра ғы.
Тас ке рең қо ғам тү сін сін қай дан сы рым ды,
Тас бауыр тір лік. Тас жү рек тағ дыр. Тас — 

бə рі…
Тас тір лік тің со ңы адам ның жал ғыз ды ғы на 

əкеп ті рей ді:
Та ңым қа шан ата ды?!
Ме зі қыл ды мы на түн нің ша та ғы.
Жат қа ным да тө се гім де жан тайып,
Жал ғыз ды ғым қа быр ға ма ба та ды, — деп 

жал ған нан жа нын тү сі нер жан тап па ған ақын-
ның қа быр ға сы қайы са ды. «Жал ғыз сың деп 
жаз ғыр ған жол да сы ма жауап» өле ңін де өз 
«Ме нін» қор ғап, «Жал ғыз дық — жал ғыз до сым 
Құ дай қос қан, жал ған да одан ар тық жол да-
сым жоқ» деп өз пі кі рін ай та ды.

«Жал ғыз дық — жал ғыз до сым екен ме нің,
Тақ паң дар жал ғыз дық қа бе кер ге мін».
Ақын осы лай ша жал ғыз дық қа ара тү се ді. 

Адам ды жал ғыз дық тан тек қа на Құ дай құт қа-
ра ды, ол жал ғыз қал ған да ға на өзі нің жал ғыз 
емес еке нін, оны мен Жа ра ту шы бар еке нін 
мойын дай ды де ген көр кем дік кон цеп ция ға 
Ал мас тың мы на өлең жол да ры нан кейін ке ле-
міз:
Өз ойы мен өзе гі не құл пен де,
Өлім жоқ та өмір құ нын біл ген бе?!
Құ дай де ген Жал ғыз дық тың ата сын
Ес ке ала мын жал ғыз қал ған түн дер де.
Ма хам бет ке Ықы лас тың жа са ған сат қын-

ды ғын мы сал ет кен Ма рал тай ақын да жал ғыз-
дық тан өз ге шы найы дос тық тың жоқ еке нін 
ас тар лай жет кі зіп, се нер еш кім тап пай ды.
Кө бейіп ке нет жал қы боп,
Ере ал май за ман кө ші не.
Сүйе ніп, се нер хал қы жоқ,
Ма хам бет тү сіп есі ме.

Тең се ліп үй ге қай та мын,
Ба тыр боп, кей де ақын боп.
Жал ғыз дық əнін ай та мын,
Жал ғыз бол мас қа ха қым жоқ. (Ма хам бет тің 

мү сі ні)
Ер лан Жү ніс те қа зір гі қо ғам да адам дар 

ара сын да ғы дос тық тың шы найы лы ғын жоқ қа 
шы ға ра ды:
Бір до сым бар еді ме нің —
Ал оның жоқ екен до сы.
Өлең өмір ді жыр лай ды. Бі рақ оны тү сі нер 

еш кім жоқ:
Кө ше лер — өлең нің жо лы,
Еш кім де та был мас оқыр.
Ли ри ка лық қа һар ман са ны бар са па сы жоқ 

ма ғы на сыз адам дар то бын:
«Ав то бус та ғы да то лы —
Та ғы да бос ке ле жа тыр» деп, тұс пал дап, 

қыс қа əрі нақ ты лы əре кет ар қы лы жет кі зе ді.
Өзі нің əлем де жал ғыз ды ғын түй сін ген сəт те 

ақын да ры мыз дың по эзи яда ғы та ны мы ның бө-
лі нуі бас та ла ды. «Мұң жоқ ме нің мұ ңым дай» 
деп ша ра сыз ха лын мойын да ған Ма рал тай 
Райым бе кұ лы «Ал ла дан деп не бол са да ал ды-
мен» деп өзін са быр ға ша қы ра ды. Үміт сіз дік ке 

бар май, дəс түр лі та ным да ғы дай өзі нің ас қақ 
«Ме ні мен» кү рес ке шы ға ды.

«Қор қыт қа ұқ сас пі шін де,
Шын дық өліп ішім де.
Қа шып жүр мін өлім нен
Өңім де һəм тү сім де».
Адал дық ты, та за лық ты аң са ған жү рек ті ті-

рі дей өл ті рер қо ғам да ғы, адам дар ара сын да ғы 
қай шы лық тан ақын қа ша жү ріп кү ре се ді, бе-
рі ле сал май ды.
Өзім қор қам Өзім нен,
Не іс тейін, не қы лайын?!
Күн де ма ған уайым,
Түн де ма ған уайым.
(Бір кө рін ші кө зі ме!)
Уайым ды ұс тап ап,
Ауызы нан ұрайын.
Не іс те рін, не қы ла рын біл мей аб ды рап 

тұр ған сəт те Ма рал тай дың қа ла мы на тəн кү-
рес кер лік рух кө мек ке ке ле ді. Дəс түр аясын 
жал ғас ты ру шы ақын да ры мыз дың ді ни са рын-
ға бет бұ ру ының да бір ұшы ғы осын да жа тыр. 
Бар əлем де жү ріп жат қан ру ха ни із де ніс, елі-
міз де гі бір қо ғам дық фор ма ци ядан екін ші сі не 
аяқ ба суы сал да ры нан дəс түр лі дү ни ета ным да 
төң ке ріс жү ріп жат қа нын əде би ет өкіл де рі нен 
бай қай мыз. Əлем ді қа ты гез, қа ра ма-қай шы-
лық қа то лы де ген пі кір ді құп та ған бу ын кө рі не 
бас та ды. Өзін-өзі, əлем ді жат сы на тын пси хо ло-
ги ялық өз ге ріс тер бай қа лу да. Қа зақ про за сын-
да Əуезов про за сы нан, кейін 70-80 жыл да ры 
бе лең ал ған эк зис тен ци алис тік та ным бір лі гі 
бү гін гі жа ңа шыл ақын да ры мыз да кө рі ніс бе-
ріп жат қан ды ғын атап өт ке ні міз те ріс бол мас.
Тə ңі рім, осы бір сəт тің
Еш қан дай жауабы жоқ па?
Мен бү гін — өзі ме жат пын,
Бауыр мын — өзі не жат қа!
Ақын ның жат сы нуы же ке ба сы ның, же ке 

та ным ның мə се ле сі емес, өз аты нан сөй лей 
оты ра за ман дас тар бей не сін, бір-бі рі нен бе зін-
ген көп ші лік тің пси хо ло ги ясын бе ре ді.
Ақын əлем ді де, адам ды да кі нə лап жат пай-

ды. Қо ғам адам ды өз гер те ме, жоқ адам қо ғам-
ды өз гер те ме де ген сұ рақ тың ма за лай ты ны 
осы ойы нан кө рі не ді:
Мен де еді — əлем нің кү нə сі,
Ал ме нің бар кү нəм — əлем де!
Əлем кү нə һар бол са, адам дар дың ни еті-

нен не ме се ке рі сін ше адам кү нə һар бол са, оны 
мəж бүр лі ет кен қо ғам.

… Мен едім сол тү ні Абыл ды өл тір ген,
Та ғы мен мерт бол ған Қа был дың қо лы-

нан..!
Адам өзі қа лып тас тыр ған қа ты гез қо ғам-

ның құр ба ны дей ді.
Қа бат тан құ лап өл ген бі ре уге қа рап тұр ған 

топ оны өл ген ше іш ке нін жаз ғы рып тұр, бі рақ 
ақын сыр ттан осы оқи ға ны ба қы ла ушы ре тін-
де ара ла сып, өз ойын біл ді ре ді. Жай ға на сал-
қын қан ды лық пен өл ген адам ды ақ тап ала ды. 
«Ой лы адам ға қы зық жоқ бұл жал ған да» де ген 
бұ рын нан таң сық емес ой ды ақын ның жа ңа ша 
жет кі зе бі луі оның да ра үнін көр сет се ке рек. 
Ол іш се же тіс кен нен емес, ша ра сыз дық тан 
іше ді. Оның өлі мі — мейі рім сіз қо ғам ға көр-
сет кен қар сы лы ғы:
Бір топ тұр бі ре уге қа рап,
Қа бат тан құ ла ған би ік.
Ол бай ғұс ішіп ті арақ,
Пы шақ тың жү зі не құйып.

«— Өл ген ше іш ке ні не сі,
Ақыл дан адас қан бо лар?!»
Ме нің ше тым дұ рыс есі,
Біл мей ді олар.
Мейі рім сіз ге өлі жа тып,
Қар сы лық көр се тер, бəл кім…
Күр де лі ой ды ар қау ет кен ақын ның тұл ға сы 

да күр де лі. Ол өзі нің қай шы лық тар ға то лы ор-
та ға кү ре сін ас қақ та та, ай қай лай жет кіз бей ді. 
Күй рек тік ке са лы нып, ажа лын күт кен бір пен-
де бо лып кө рін бей ді. Су ық ақыл мен ше шім 
қа был дар, са быр дың, са раб дал сын шы ның 
бол мы сын та ны та ды. Ин тел лек ту ал ды өлең 
деп атау ға то лық не гіз бар. Ақын ның эн цик-
ло пе ди ялық бі лі мі де кө рі ніп жа та ды. Бі рақ 
хрес то ма ти ялық ұғым дар ды ті зіп, діл мар сып, 
фи ло со фия со ғу дан да аулақ.

(Жалғасы бар)

САРУАР �АСЫМОВА
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Конференции
Юбилей с научными открытиями

Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая кон-
фе рен ция «Сов ре мен ная бо та ни ка: би ораз-
но об ра зие, би оре сур сы, би отех но ло гии», пос-
вя щен ная 55-ле тию ка фед ры бо та ни ки КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, сос то ит ся 6-7 ок тяб ря 
2011 го да.

На кон фе рен ции пла ни ру ет ся ор га ни зо вать 
ра бо ту по сле ду ющим нап рав ле ни ям:

Ох ра на рас ти тель ных ре сур сов. Ин тро дук-• 
ция по лез ных рас те ний.
Сох ра не ние и вос ста нов ле ние би оло ги чес-• 
ко го раз но об ра зия.
Ак ту аль ные проб ле мы эко ло гии и бе зо пас-• 
нос ти жиз не дея тель нос ти.
Геоэко ло гия и ра ци ональ ное при ро до поль-• 
зо ва ние.
Ин но ва ци он ные ме то ды пре по да ва ния би-• 
оло гии и ге ог ра фии в шко ле.
Дос ти же ния би отех но ло гии и би охи мии.• 
Язы ки ин фор ма ции — рус ский, ка зах ский, 

ан глий ский. Же ла ющим при нять учас тие в ра-
бо те кон фе рен ции не об хо ди мо прис лать за-
яв ку, ма те ри алы для пуб ли ка ции в сбор ни ке 
и кви тан цию об оп ла те до 5 ав гус та 2011 г. в 
элек трон ном ви де по e-ma il: ape2010-conf@
yan dex.ru как прик реп лен ные фай лы, сох ра-
нен ные в фор ма те doc или RTF. 

Ад рес ор гко ми те та: 100028, Республика 
Казахстан, г. Ка ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 
28, кор пус 3, би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль-
тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ор гко ми тет кон-
фе рен ции «Сов ре мен ная бо та ни ка: би ораз но-
об ра зие, би оре сур сы, би отех но ло гии».

Кон так тный те ле фон 8(7212) 77-00-69. 
E-ma il: ape2010-conf@yan dex.ru. До пол ни тель-
ная ин фор ма ция — на сай те www.ksu.kz.

От вет ствен ный сек ре тарь ор гко ми те та 
кон фе рен ции — к. б. н., до цент Ати ке ева Сай-
ран Ни ко ла ев на.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
ФАКУЛЬТЕТОМ

Связи с общественностью: 
коммуникация или информация?

От ве чать на этот воп рос бу дут уче ные из 
мно гих стран ми ра, приг ла шен ные в Каз НУ 
им. аль-Фа ра би. Ка зах ский на ци ональ ный 
уни вер си тет им. аль-Фа ра би 19 мая 2011 г. 
про во дит меж ду на род ную науч но-прак ти чес-
кую кон фе рен цию на те му «Мес то PR в об ра-
зо ва тель ном и ин фор ма ци он ном прос тран-
стве Казахстана». В 2010 го ду в Рес пуб ли ке 
Казахстан во зоб но ви лась под го тов ка по спе-
ци аль нос ти «связь с об ще ствен ностью» в ба-
ка лав ри ате, ма гис тра ту ре, док то ран ту ре. Это 
уни каль ное со бы тие для оте че ствен ной пи ар-
ин дус трии. «Связь с об ще ствен ностью» — очень 
вос тре бо ван ная и пер спек тив ная про фес сия. 
Ре али за ция за дач, пос тав лен ных Пре зи ден-
том Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарбаевым 
по вхож де нию в чис ло пя ти де ся ти на ибо лее 
кон ку рен тос по соб ных го су дарств ми ра, тре бу-
ет по яв ле ния ко гор ты спе ци алис тов, уме ющих 
вер но до нес ти важ ней шие дос ти же ния стра ны 
до ми ро во го со об ще ства. Се год ня, в посткри-
зис ный пе ри од, для ус пеш но го ре ше ния за дач 
в раз лич ных об лас тях не об хо ди мо знать, как 
соз дать по ло жи тель ный имидж го су дар ства, 
уметь воз дей ство вать на об ще ствен ное мне-
ние. Каз НУ им. аль-Фа ра би пер вым на чал обу-
че ние пи ар щи ков.

Ра бо та кон фе рен ции пла ни ру ет ся по сле ду-
ющим нап рав ле ни ям:

Но вей шие фор мы ком му ни ка ций в ин фор-• 
ма ци он ном прос тран стве.
Роль PR в ста нов ле нии граж дан ско го об ще ства.• 
Пи ар-об ра зо ва ние и пре по да ва ние спе ци-• 
аль ных дис цип лин в ву зах.
Фор мы и ме то ды сот руд ни че ства пи ар-со-• 
об ще ства и об ра зо ва тель ной сфе ры.
Ин фор ма ция или ком му ни ка ция: сов ре мен-• 
ные трен ды под го тов ки пи ар-спе ци алис та.
Ра бо чие язы ки: ка зах ский, рус ский, ан глий-

ский. За яв ку и науч ную статью пред ста вить в 
элек трон ном и бу маж ном ва ри ан тах по ад ре су: 
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. 
аль-Фа ра би, 71, Каз НУ им. аль-Фа ра би, ГУК-
3Б, фа куль тет жур на лис ти ки, ауди то рия 219.

Ко ор ди на тор кон фе рен ции — кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук, до цент Тлеп бер ге но ва 
Ай ман Абыл ка сы мов на, тел.: +7 701 750 5575, 
комм. 8(727) 377-33-40, внут рен ний 13-44, 
e-ma il: ca fed ra11@ma il.ru, enzyklo pe die03@
ma il.ru.

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва про хо дят ме роп ри ятия, пос вя щен-
ные 20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли-
ки Казахстан. Од ним из яр ких со бы тий 
науч ной жиз ни на ше го уни вер си те та, 
при уро чен ных к юби лей ной да те, ста ла 
меж ду на род ная кон фе рен ция «Пос тсо-
вет ские мо де ли со ци аль ных тран сфор-
ма ций: опыт двад ца ти ле тия».

Кон фе рен цию от крыл де пу тат Ма жи-
ли са Пар ла мен та РК В. П. Ро га лев. В сво ем 
выс туп ле нии он пе ре дал при вет ствен ные 
сло ва сек ре та ря Со ве та бе зо пас нос ти РК, 
по мощ ни ка Пре зи ден та, про фес со ра Та-
жи на М. М., ко то рый от ме тил, что КарГУ 
од ним из пер вых в рес пуб ли ке про во дит 
та кое мас штаб ное те ма ти чес кое науч ное 
ме роп ри ятие. Рек тор КарГУ про фес сор 
Ку бе ев Е. К. от ме тил: «За го ды не за ви си-
мос ти на шей рес пуб ли ке уда лось дос тичь 
зна чи тель ных ус пе хов на пу ти пос тро ения 
де мок ра ти чес ко го го су дар ства и об ще ства». 
Это му спо соб ство ва ли оп ре де лен ные Пре-
зи ден том Н. А. Назарбаевым при ори те ты 
раз ви тия, пос ле до ва тель ность в дос ти же-
нии за яв лен ных це лей, про ве де ние сба-

лан си ро ван ной внут рен ней и внеш ней по-
ли ти ки, обес пе че ние меж на ци ональ но го 
сог ла сия и от кры тость ин но ва ци ям.
В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие 

та кие из вес тные уче ные, как Агад жа нян В., 
про фес сор Уни вер си те та шта та Ари зо на 
(США), Ку че ра Т., про фес сор Кар ло ва уни-
вер си те та (Че хия), Го ло вин Н. А., про фес-
сор Санкт-Пе тер бургско го уни вер си те та 
(Россия). КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва свя зы-
ва ет с эти ми уче ны ми дол го лет нее сот-
руд ни че ство. Нап ри мер, ог ром ный вклад 
де мог раф из Че хии То маш Ку че ра вно сит 
в раз ви тие де мог ра фи чес кой на уки в Ка-
зах ста не. По его ини ци ати ве и при ак тив-
ном учас тии бы ли ор га ни зо ва ны лет ние 
шко лы де мог ра фии, се ми на ры, соз дан ре-
ги ональ ный центр по изу че нию на ро до на-
се ле ния, уч реж де на Ас со ци ация де мог ра-
фов Казахстана.
Про фес со ра Го ло ви на из Санкт-Пе-

тер бур га с КарГУ свя зы ва ет де ся ти лет нее 
сот руд ни че ство в сфе ре ис сле до ва ний ин-
тер нет-тех но ло гий и их вли яния на по ве-
де ние мо ло де жи. В 2002-2003 го дах он сов-
мес тно с до цен том ка фед ры по ли то ло гии 
и со ци оло гии Ин джи го лян А. А. про во дил 

ис сле до ва ние «Вли яние Ин тер не та на из-
ме не ние об ра за жиз ни мо ло де жи в Ка зах-
ста не и за ру бе жом», в это же вре мя они 
под го то ви ли об зор «Сту дент и Ин тер нет», 
а чуть поз же про фес сор Го ло вин и до цент 
Есен га ра ев Е. Ж. раз ра бо та ли учеб ный 
курс «По ли ти чес кая со ци али за ция в пос-
тсо вет ском об ще стве».
Не ме нее ак тив но скла ды ва ет ся и 

сот руд ни че ство КарГУ с про фес со ром 
Агад жа ня ном. Под его ру ко вод ством 
карагандинские студенты про во дят науч-
ные ис сле до ва ния. В этом го ду в по ле зре-
ния науч ных ин те ре сов попала Ка ра ган да 
как го род, где за двад цать лет про изош ли 
серь ез ные со ци аль но-де мог ра фи чес кие 
из ме не ния. Уче ный из Аме ри ки и ка ра ган-
дин ские сту ден ты вмес те бу дут оп ра ши-
вать ка ра ган дин цев о са мых раз ных сто ро-
нах их жиз ни (об уров не до хо дов, ре ли ги-
оз ных взгля дах, здо ровье, от ды хе и мно гом 
дру гом). Ре зуль та ты ис сле до ва ния бу дут 
пред став ле ны как го су дар ствен ным струк-
ту рам, так и все му науч но му со об ще ству в 
ви де ста тей и пре зен та ций. По доб ное ис-
сле до ва ние уже про вели в Кыр гыз ста не и 
Рос сии.
На пле нар ном за се да нии эти трое уче-

ных так же пред ста ви ли свои науч ные док-
ла ды на са мые ак ту аль ные те мы. А в док ла-
дах учас тни ков рас смат ри ва лись воп ро сы, 
свя зан ные с де мог ра фи чес ки ми, по ли ти-
чес ки ми, со ци окуль тур ны ми из ме не ни-
ями за пос лед ние 20 лет. «За эти 20 лет 
про изош ли ги гантские из ме не ния в де мог-
ра фии всех пос тсо вет ских стран. В ре зуль-
та те се год ня мы име ем со вер шен но но вую 
ге не ра цию лю дей, фак ти чес ки но вые об-
ще ства»,— ска зал про фес сор Н. А. Го ло-
вин в сво ем выс туп ле нии.

ЕКАТЕРИНА ЕРОФЕЕВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-22

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла XXXIV 
Науч но-прак ти чес кая кон фе рен ция ма гис-
тран тов и сту ден тов. В этом го ду она бы ла 
пос вя ще на 20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб-
ли ки Казахстан. Кон фе рен ция ра бо та ла по 
трем ос нов ным сек ци ям: гу ма ни тар ные на-
уки, ес те ствен ные на уки, со ци аль но-пе да го-
ги чес кие на уки.

На от кры тии кон фе рен ции выс ту пил 
про рек тор по науч ной ра бо те док тор тех ни-
чес ких на ук Ха лыш Бей се но вич Ома ров. Он 
об ра тил ся к мо ло дым уче ным со сло ва ми 
о том, что в сов ре мен ном Ка зах ста не науч-
ным ис сле до ва ни ям от во дит ся осо бая роль. 
За рож да ет ся но вая фор ма ция уни вер си те-
тов — ис сле до ва тельские уни вер си те ты. А 
это зна чит, что на ука и об ра зо ва ние бу дут 
меж ду со бой очень тес но свя за ны. Тра ди ции 
ис сле до ва тельских уни вер си те тов зак ла ды-
ва лись в КарГУ с са мых пер вых дней его от-
кры тия. Эту идею на зак ры тии кон фе рен ции 
под дер жал и рек тор КарГУ про фес сор Ку-
бе ев Е. К. Он за явил мо ло дым уче ным о том, 
что в КарГУ всег да бо ро лись за на уку, и эта 
тра ди ция ус пеш ных науч ных ис сле до ва ний 
дол жна быть про дол же на в ра бо тах ма гис-
тран тов и сту ден тов КарГУ.

Впер вые науч ная кон фе рен ция сту ден тов 
и ас пи ран тов КарГУ бы ла про ве де на пер вым 
рек то ром на ше го уни вер си те та Ев не ем Ар-
ста но ви чем Бу ке то вым 34 го да то му на зад. С 
тех пор это ме роп ри ятие ста ло еже год ным и 
зна ко вым для на ше го ву за. Зна ко вым, по то-
му что имен но здесь сту ден ты, ма гис тран ты и 
ас пи ран ты мо гут вы нес ти на суд со кур сни ков 
и име ни тых уче ных ре зуль та ты сво их ис сле-
до ва тельских ра бот, а зна чит, по лу чить не-
об хо ди мые ре ко мен да ции для про дол же ния 
науч ных ис сле до ва ний.
В рам ках кон фе рен ции это го го да бы ло 

пред став ле но бо лее 60 док ла дов по раз лич-
ным те мам. Сре ди них ко мис сия вы де ли-
ла луч шие в трех ос нов ных но ми на ци ях. В 
пер вой но ми на ции («Ак ту аль ность науч ной 
проб ле мы») луч шим был приз нан док лад 
сту ден тки фа куль те та инос тран ных язы ков 
Тиш ки ной О., в ко то ром она ис сле до ва ла 
при емы обу че ния инос тран ным язы кам в ин-
те рак тив ном ре жи ме. Вто рое и третье мес та 
в этой но ми на ции за во ева ли со от вет ствен но 
То па ева А., Бей се на ева Н. (хи ми чес кий фа-
куль тет) и Са би ро ва М. (со ци аль но-пе да го ги-
чес кий фа куль тет).

В но ми на ции «Прак ти чес кая зна чи мость 
ра бо ты» пер вое мес то дос та лось Ха би бул ли-

ну Ш. (хи ми чес кий фа куль тет) за док лад «О 
син те зе и не ко то рых прев ра ще ни ях кар бо ра-
нил со дер жа щих нит рал ка нов и со лей нит ро-
но вых кис лот», но ся щий прик лад ной ха рак-
тер. На вто ром мес те ока зал ся Джу ма ев А. 
(фи зи чес кий фа куль тет), третье мес то по лу-
чил Ах ме тов А. (юри ди чес кий фа куль тет).

В но ми на ции «Ори ги наль ность идеи» 
паль мы пер вен ства удос то ил ся Зей ни де-
нов А. (би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет), 
ис сле до вав ший клет ки с по мощью элек-
трон но го мик рос ко па. Вто рое мес то по лу чил 
Аби шев Ж. (фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та), а третье ― Гуль ма нов Н. (ма те ма-
ти чес кий фа куль тет). Все по бе ди те ли бы ли 
удос то ены де неж ных пре мий. Так что сту-
ден ты и ма гис тран ты КарГУ уже мо гут сме ло 
ска зать, что за ра ба ты ва ют сво им умом.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

25 мар та 2011 го да на ба зе ка фед ры 
на чаль ной во ен ной под го тов ки КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва бы ла про ве де на III 
Рес пуб ли кан ская пред мет ная сту ден-
чес кая олим пи ада по на чаль ной во ен-
ной под го тов ке сре ди сту ден тов ву зов 
РК. Ко ман да фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та за ня ла пер вое мес то.

30 мар та 2011 го да ко ман да би оло го-ге-
ог ра фи чес ко го фа куль те та КарГУ за ня ла 
третье мес то на Рес пуб ли кан ской сту ден-
чес кой олим пи аде по би оло гии. 30 мар та 
2011 го да ко ман да хи ми чес ко го фа куль те-

та КарГУ за ня ла третьи мес та на Рес пуб-
ли кан ской сту ден чес кой олим пи аде по 
хи ми чес кой тех но ло гии ор га ни чес ких ве-
ществ и на Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой 
олим пи аде по хи мии.

31 мар та 2011 го да ко ман да со ци аль но-
пе да го ги чес ко го фа куль те та КарГУ за ня ла 
пер вое мес то на Рес пуб ли кан ской сту ден-
чес кой олим пи аде по со ци аль ной ра бо те.

8 ап ре ля 2011 го да эко но ми чес кий фа-
куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про вел III 
Рес пуб ли кан скую сту ден чес кую олим пи-
аду по ту риз му, где ко ман да эко но ми чес-
ко го фа куль те та на ше го уни вер си те та за-

ня ла пер вое об ще ко ман дное мес то. 12 ап-
ре ля 2011 го да ко ман да ма те ма ти чес ко го 
фа куль те та КарГУ за ня ла пер вое мес то на 
Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим пи-
аде по ин фор ма ти ке. 12 ап ре ля 2011 го да 
ко ман да ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
на Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим-
пи аде по ре ги оно ве де нию за ня ла пер вое 
(ка зах ский язык обу че ния) и третье (рус-
ский язык обу че ния) мес та в об ще ко ман-
дном за че те.

Мы же ла ем ко ман дам на ших фа куль-
те тов но вых по бед и дос ти же ний в на уке 
и уче бе!

Новая генерация людей — новые общества

Молодая наука шагает в будущее

Поздравляем победителей студенческих олимпиад!
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 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 сын да бі лім 
бе ру са ла сы ның бү гін гі жай-күйі не то лық 
тал дау жа са лып, ал да ат қа ры лар нақ ты 
мін дет тер бел гі лен ген бо ла тын. Со ны мен 
қа тар бі лім бе ру жүйе сін одан əрі жаң ғыр-
ту дың жос пар ла ры жə не оның еуро па лық 
дең гей ге шы ғу жол да ры ай қын дал ған. Осы 
жағ дай да əр бір өңір де бі лім бе ру ді да мы ту-
дың тұ жы рым да ма ла рын зер ттеу қа жет ті-
лі гі мен ма ңыз ды лы ғы ар ту да.

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 «Ге ог ра фия» 
ка фед ра сы оқы ту шы ла ры қа зір гі за ман та ла-
бы на сай ой лау жə не шы ғар ма шы лық қа бі-
ле ті жо ға ры, елі міз дің эко но ми ка сын іл ге рі 
да мы та ала тын, ота нын сүйе тін, мем ле кет тік 
тіл ді же тік бі ле тін, тіл дер ді құр мет тей тін, қо-

ғам дық өмір ге бейім дел ген, са на лы, бо ла ша-
ғы жар қын ма ман дар да яр ла уда аян бай ең бек 
ете ді. Жас ұр пақ тың бо ла ша ғы оның қан дай 
бі лім алу ымен ты ғыз бай ла ныс ты, сон дық тан 
ка фед ра ұжы мы оқу про це сін де оқу шы лар-
дың са бақ қа қы зы ғу шы лы ғын ар тты ру мақ-
са тын да бі лім бе ру дің жа ңа тех на ло ги яла рын 
қол да на оты рып, бі лім ді те рең иге ру ге бас ты 
на зар ауда ра ды.

«Оқу мен тəр бие — егіз ұғым» де мек ші, «Ге-
ог ра фия» ка фед ра сы ның ұжы мы оқу шы лар ға 
бі лім бе ріп жə не бі лік ті ма ман дар да яр лай 
оты рып, адам гер ші лі гі мол, Ота нын сүйе тін, 
шы ғар ма шы лық қа бі ле ті жо ға ры жас ұр пақ 
тəр би еле уде ал ды на үл кен мақ сат тар қоя ды. 
Бү гін гі сту дент ер тең гі ұр пақ ты тəр би еле уші, 
са па лы бі лім мен са на лы тəр бие бе ру ші. Елі-
міз дің бо ла ша ғын се ніп тап сыр ға лы отыр ған 
жас тар ға оқы ту шы лар ме ре ке лік ша ра лар ды 
мə де ни тұр ғы да өт кі зіп, ку ра тор лық са ғат тар-

да са яси, ру ха ни, мə де ни, өмір та ла бы на сай 
тəр бие са ғат та рын өт кі зу де. Ел ер те ңін ту ды-
ра тын бо ла шақ ұс таз дар ды дайын дап отыр ған 
ге ог ра фия ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры жаз-
ғы уақыт та ры сту дент тер ді оқу-да ла лық прак-
ти ка лар ға апа рып, кар та бойын ша ба ғыт тар-
ды анық тап, ми не рал дар ды зер ттеп, тек се ріп, 
жер гі лік ті жер дің та би ғи-ге ог ра фи ялық ор ны 
мен та ри хи-өл ке та ну орын да ры мен та ны сып, 
ауа райы ның өз ге ру ін ар найы ба қы лап, тə-
жі ри бе өт кен жер ге ке шен ді ге ог ра фи ялық 
си пат та ма бе ру ді үй ре ніп, кар тог ра фи ялық, 
то пог ра фи ялық сыз ба жұ мыс та рын жүр гі зе ді. 
Ке шен ді-да ла лық тə жі ри бе ге ог ра фия ма ман-
ды ғы ның 1 курс сту дент те рі үшін ҚарМУ-дың 
Қар қа ра лы оқу ба за сын да өте ді, 2 курс сту-
дент те рі үшін Бу ра бай оқу-да ла лық прак ти ка-
сы Бу ра бай қа ла сын да өт се, 3 курс сту дент те рі 
өн ді ріс тік тə жі ри бе ні өн ді ріс орын да рын да, 
ал 4 курс сту дент те рі Қа ра ған ды-Есік-Қа ра-
ған ды мар шру ты бойын ша тə жі ри бе ден өте-
ді. Тə жі ри бе жұ мыс та ры ның есе бі сту дент тер 
мен же тек ші ле рі нің есеп бе ру жұ мыс та рын 
ар найы ба қы лап, нə ти же шы ға ру мақ са тын да 
қыр күйек айын да ар найы кон фе рен ция өт кі зу 
ар қы лы тал қы ла нып, ба ға ла на ды.
Ел ер те ңі — жас тар! Сон дық тан, ке ле шек 

күн де рі арай лы бо луы үшін жа лын ды жі гер 
иеле рі нің са па лы бі лім алу ына, таң да ған ма-
ман ды ғы бойын ша жұ мыс қа ор на ла сып, же-
міс ті ең бек өтеуіне ба рын ша жағ дай жа са луы 
қа жет.
Тəуел сіз Қа зақ стан ның нұр лы ер те ңі жо-

лын да бə се ке ге қа бі лет ті ел дер қа та ры нан оза 
ша бу ға үлес қо са ала тын ма ман ның алар шы-
ңы, ша рық тар биі гі ал да!

�АЛЫМ М,РАТ,ЛЫ,
БИОЛОГИЯ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

Ұлт тық тіл жə не тəуел сіз дік — бір-бі рі мен 
маз мұн дас, мақ сат тас ұғым дар.
Тəуел сіз дік — ұлт тық қа си ет ті қа дір ле уден, 

дə ріп те уден бас тал са ке рек. Өз қа дыр-қа си-
етін біл ме ген ұлт бас қа ұлт тар ға да, ұлыс тар ға 
да қа дір сіз. Ұлт тық тіл мем ле кет тік мəр те бе 
ал ды. Бі рақ сол мəр те бе шын мə нін де ор нық-
па ды, əу бас та да урық па дек ла ра ция, ұран дық 
ба ғыт жең ді. Се бе бі не де? Оның бі рі — ұл ты-
мыз дың ті лі мем ле кет тік мəр те бе ал ды де ген 
мақ та ныш се зі мі жең ді, нақ ты іс тен гө рі жел-
пін гіш же ңіл се зім ге ер дік, те ори ялық із де ніс-
тер кө лең ке де қал ды.
Қа зақ ті лі нің мем ле кет тік мəр те бе сі үшін 

кү ре сіп жүр ген жан дар мен би лік жүйе сі нің 
ара қа ты на сын бір із ге са лу, қа зақ ті лі нің мəр-
те бе сін кө те ру өз ше ші мін əлі кү ту де. Ме нің 
ойым ша, тіл са яса ты ның ба сы-қа сын да тұр ған 
«Ана ті лі» қо ға мы жə не мем ле кет тік жүйе бі-
реуі — бас шы, екін ші сі — қос шы бол май, де-
не де гі екі аяқ, екі қол, екі көз си яқ ты тір лік жа-
сау ке рек, сон да ға на шы ға рыл ған ше шім мен 
орын да лар іс те нə ти же бол мақ.
Се нат ты, мə жі ліс ті қа зақ ша сөй ле ту ке рек, 

үкі мет мə жі лі сі қа зақ ша өтуі шарт. Сон дай-ақ, 
мем ле кет тік тіл ден ем ти хан тап сы ру ды пре-
зи ден тке ға на жүк те мей, мем ле кет тік қыз мет-
ке тұ ру шы əр бір қа зақ стан дық тан та лап ет сек 
дей мін. Ше тел де ле га ци ясы на қа зақ ша сөй лен-

ген сөз ауда ры луы ке рек, сон да ға на қа зақ ті лі-
не де ген қа жет ті лік ту ады. Тіл дің мем ле кет тік 
мəр те бе сі би лік жүйе сін қам ты май қа зақ ті лі-
нің мəр те бе сі кө те ріл мей ді, ба ғы жан бай ды.
Мə жі ліс те ті лі міз дің кө те рі луі не тың сер-

пін бер ген ал дың ғы ша қы ры лым де пу тат та ры: 
Шер хан Мұр та за, Аман гел ді Ай та лы, Мұх тар 
Ша ха нов сын ды аға ла ры мыз кейін гі ша қы-
ры лым да да көп бол са дей мін. Қа зір гі таң да 
(2007 жы лы, 18 та мыз да сай лан ған де пу тат тар 
ара сын да) он дай қа тар ды Бек бо лат Ті ле уха-
нов тар ба са ды. Бі рақ олар дың са ны өте аз…
Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 

Назарбаев Қа зақ стан хал қы на ар на ған ке зек ті 
бір жол дауын да: «мем ле кет тік тіл — Қа зақ-
стан хал қы ның ба сын бі рік ті ру ші не гіз гі фак-
тор» дей ке ле, ен ді гі жер де қа зақ ті лі не де ген 
нем құ рай лық ты до ға ру ды, қай та оған де ген 
сұ ра ныс тың өсе тін ді гін айт ты. Ел ба сы ның 
осы сө зі нен кейін рес пуб ли ка мыз да мем ле-
кет тік тіл ге бай ла ныс ты кə де лі іс тер ат қа ры-
лу да. Мə се лен, қа зақ ті лі нің қол да ны лу аясын 
ке ңей ту мен мəр те бе сін би ік те ту мақ са тын да 
ерін бей ең бек етіп жүр ген бір топ мүйі зі қа-
ра ғай дай лин гвист ға лым дар тіл ді оқы ту дың 
жа ңа за ман ға сай компь ютер лік бағ дар ла ма-
сын жа сап шы ғар ды. Жер-жер де мем ле кет тік 
қыз мет кер лер ді қа зақ ті лін де сөй ле ту үшін 
ар найы кур стар ашыл ды.

2007-2010 жыл дар ара лы ғын да Бі лім жə не 
ғы лым ми нис трі бол ған Жан сейіт Түй ме ба ев-
тың 2008 жыл дан бас тап Ұлт тық Бі рың ғай Тес-
ті ге орыс мек теп те рін бі ті ру ші лер ге мін дет ті 
төр тін ші пəн ре тін де қа зақ ті лін ен гі зуі — осы 
кə де лі іс тің жал ға сы іс пет ті бол ды. Ен ді бұ дан 
бы лай қа рай орыс мек те бін тə мам да ушы əр-
бір қа зақ стан дық мем ле кет тік тіл де емін-ер кін 
сөй лей ала тын дə ре же ге же те тін бо ла ды.
Мем ле кет тік тіл — біз дің тəуел сіз ді гі міз дің 

ке пі лі, ер те ңі міз, бо ла ша ғы мыз. Олай бол ма-
ған күн де мы на əлем ді шар пы ған жа һан да ну 
үр ді сі нен аман қа лу ымыз екі та лай бол мақ. 
Сүр леуі қа лың қат пар лы та рих ты ба сып өт кен 
хал қы мыз мың рет өл ген, ен ді мың бі рін ші рет 
өлуі не еш қа қы сы жоқ.
Қа дыр Мыр за ли ев аға мыз дың қа ра пайым 

бол са да те ңіз дей те рең: «Ана ті лің — арың 
бұл, Ұятың боп тұр бет те. Өз ге тіл дің бə рін біл, 
Өз ті лің ді құр мет те», — де ген өлең шумағын 
əр дайым жү ре гі міз бен жа ды мыз да ұс та сақ, 
ту ған тіл дің мəр те бе сін өсір ге ні міз, өр кен дет-
ке ні міз бо лар еді. «Ана ті лін тек өгей ұл да ры 
ға на мен сін бей ді, өгей ұл да ры ға на аяқ қа ба са-
ды» деп заң ғар жа зу шы мыз Ға бит Мү сі ре пов 
ай тпақ шы, өз ана ті лін ту ға ны нан құр мет теп 
көр ме ген қа ра гөз бауыр ла ры ма ай та рым: «өз 
елің нің өгей ұлы бол ма, өз ұлы бол!»

Н,РБОЛ СОЛТАНБЕК,
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІНІ�

3 КУРС СТУДЕНТІ

Мек теп қа быр ға сын да ғы оқу шы лық 
өмір, та лай қы зық ты оқи ға лар көз ал ды-
мыз дан ки но тас па сын да ғы дай тiз бек те лiп 
өту де. Ал тын ұя мек те бі міз бен қош та сар 
сəт жа қын да ған сайын жү рек құр ғыр алып 
ұша ды екен. Бə рі кү ні ке ше ға на бол ған си-
яқ ты еді. Көз ді ашып-жұм ған ша он бір жыл 
он бір күн дей зу лап өте шы ғып ты. Уақыт — 
жүй рік тұл пар. Иə, уақыт — зы мы ран.

Би ыл ба ла лық шақ ты ба зар ға ай нал дыр ған 
мек теп те гi өмi рi мiз дiң соң ғы жы лы ның соң-
ғы күн де рі. Сол бiр қы зық қа то лы, күт пе ген 
оқи ға лар ға ке зiк кен, та лай бей мə лiм дү ни енiң 
сыр ла ры мен жұм бақ та рын аш қан он бір жыл 
са ғым ға ай нал ма са екен…
Өмiр — қы зық, өмір — жұм бақ. Мек теп та-

бал ды ры ғын ат та ған оқу шы лар дың ға жайып 

əле мі. Оқу ды азық ет кен шə кірт тер мен бі-
лім ді қа ру ғып ұс тан ған ұс таз дар дың са яха ты. 
Бас ты ұран: «оқы, оқы, кө ңіл ге то қы!»
Кез кел ген адам нан қы зық қа то лы ба қыт-

ты ба ла лық ша ғы жай лы сұ ра са ңыз, мек теп те 
оқып жүр ген кез де рiн, он да ғы бұ за қы қы лық-
та рын, бi лiм ал ған, бi лiм нə рiн сi ңi ру ге үй рет-
кен мұ ға лiм де рiн, одан да тоқ та усыз қы зық 
кез де рiн ай тып бер гi ле рi ке ле дi. Ал өзiм нiң 
мек теп те гi қы зық оқи ға ла ры ма, бас тан кеш-
кен жағ дай ла ры ма кел сек, өте көп, тiп тi са-
нау ға са усақ та рым жет пей дi. Бə рiн ес ке тү сi-
рiп, ай тып не ме се жа зып бе ру ден жа лық пас 
едiм. Де ген мен сол көп қы зық тың бі рі не тоқ-
та лайын. Бұл жайт мұ ға лім дер кү нін де бол-
ған еді. 10 сы нып та оқып жүр ген жыл дың кү зі. 
Мұ ға лiм дер ме ре ке сiн де əн са ла сың ба де ген 
ұсы ныс ке ліп түс ті. Бас тар та ал ма дым. Ұс таз-

да ры ма əн тар ту ету өзім нің шə кірт тік па ры-
зым деп біл дім. Та ғат сыз да на күт кен кеш те 
ке ліп жет ті. Сах на тө рi не кө те ріл ген де жү ре-
гім ту лап қоя бер ді. Əн му зы ка сы қойыл ды. 
Мен де бас тап кет тім. Өз да усым ды өзім нен 
өз ге еш кім ес тір емес. Мик ро фо ным ның ті лі 
бай ла нып ты. Не кү ле рiм дi, не жы ла рым ды 
бiл мей дал бо лып тұ рып қал дым. Бі рақ са-
на улы се кун дтар дан соң есім ді жи ып, əн нің 
əуені не іле сіп мик ро фон сыз ай та бас та дым. 
Кө рер мен көз жа на ры нан «жа рай сың!» деп 
сүй сін ген көз қа рас ты ай тқыз бай ұқ тым. Сол 
көп ші лік тің көз қа ра сы ме ні жі гер лен ді ре түс-
ті. Əн дi бар жан да усым мен ай тып шық тым. 
Зал то лы адам ның қо ше ме ті ма ған қа нат бі-
тір ген дей бол ды. Сол бір са на улы ми нут тар да 
бір қуа рып, бір қу ан дым. Қа зiр күл кi лi бо лып 
кө рiн ге нi мен, ме нің сол сəт те гі кө ңіл-күйім нің 
қан дай бол ға нын біл се ңіз дер ғой…

Н,РЗАТ АНТАЕВА

Dстазды5 еткен жалы5пас

Мемлекеттік тіл – болаша-ымыз

Dшырса Bямыз, 5алайша 5иямыз

«Д�ниеге келер 7лі 
талай Cасым»

Би ыл Алаш ж5р тшы лы @ы 

Bшін >уа ныш ты жыл бол ма>. 

Олай дей ті ні міз, ТEуел сіз ді гі-

міз ге 20 жыл, Bш жBз ді? ба сын 

>ос >ан Абы лай хан @а 300 жыл, 

дауыл паз а>ын =а сым Аман-

жо лов >а 100 жыл жE не де 

а>и ы> ли рик а>ын М5 >а @а ли 

Ма >а та ев >а 80 жыл то лып 

отыр. Б5л >а за> ж5р тшы лы @ы 

зор ма> та ныш. Сон дай ма>-

та ну ымыз @а Eб ден лайы> 5лы 

т5л @а ла ры мыз ды? ме рей той-

ла ры об лыс к7 ле мін де ке ?і нен 

ата лып 7ту де. Осы орай да сEуір 

айы ны? 20 ж5л ды зын да >а си-

ет ті >а ра ша ?ы ра @ы мыз фи ло-

ло гия фа куль те тін де дауыл паз 

а>ын =а сым Аман жо лов ты? 

100 жыл ды> ме рей тойы на ар-

нал @ан «ДB ни еге ке лер Eлі та-

лай =а сым» ат ты жыр ке ші бол-

ды. Жыр ке ші не об лы сы мыз @а 

та ны мал а>ын дар, «Жыр-жау-

Nар» по эзия клу бы ны? мB ше-

ле рі ша >ы рыл ды.

<де би кеш ті >а за> Eде би еті 

ка фед ра сы ны? до цен ті, про-

фес сор, фи ло ло гия фа куль те-

ті ні? де ка ны М5 хам мед @а ли 

Іли яс5 лы <б ду ов с7з с7й леп, 

«ДB ни еге ке лер Eлі та лай =а-

сым, Олар да б5л =а сым ды бір 

бай >а сын. jр тке ти ген дайыл-

дай 7ле ?ім ді, =а сым ны? 7зі 

емес деп кім ай тар сы?» де ген 

=а сым ны? жа лын ды жыр жол-

да ры мен ашып бер ді. <де би 

кеш те фа куль те ті міз ді? бел-

сен ді сту дент те рі А> бо та Ху са-

но ва, ГBл да на ШEй ма @ан бет, 

=5р мет Ба же ке ев, сон дай-а> 

«Жыр-жау Nар» по эзи ялы> клу-

бы ны? мB ше ле рі де =а сым 

7ле? де рі мен >о са 7з шы @ар ма-

шы лы> та ры нан жB рек жар ды 

жыр ла рын мE нер леп о>ы ды.

<де би кеш 7те Eсер лі 7т ті. 

Оны кеш ті? 7ту ба ры сын да @ы 

>о на> тар ды?, жал пы зал да @ы 

к7 рер мен дер ді? ыс ты> ы>ы-

лас та ры нан бай >а ды>.

«jл ді де уге бо ла ма ай ты?-

дар шы, jл мей т5 @ын ар ты на с7з 

>ал дыр @ан» деп ха кім Абай ай-

т>ан дай, =а сым ны? 7зі 7л се де 

оны? жа лын ды жыр ла ры еш-

>а шан 7л мек емес. БB гін гі жE-

не ке ле шек 5р па> >а дауыл ды 

жыр с5? >а ры =а сым ны? от ты 

7ле? де рі 7р на мыс пен 7ш пес 

рух сый ла ры ха>. =а за> по эзи-

ясы ны? м5з ба ла @ы М5 >а @а ли-

ды? с7 зі мен >ай та ла са>, Алаш 

ж5р ты ал да @ы кBн дер де де «=а-

сы мын есі не ал сын!»

МАРЖАН КИТАЙБЕКОВА,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ�

1 КУРС СТУДЕНТІ
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Во все вре ме на дос той ное об ра зо ва ние 
бы ло не толь ко прес тиж но, но и жиз нен но 
не об хо ди мо. Зна ния, по лу чен ные в шко ле, 
не об хо ди мо ук реп лять в луч ших ву зах. С 
вы пус кни ка ми школ, пре тен ду ющи ми на 
по чет ное зва ние «Ал тын бел гi», ат тес тат с 
от ли чи ем, а так же по бе ди те ля ми меж ду на-
род ных пред мет ных олим пи ад и науч ных 
со рев но ва ний встре ти лись ру ко во ди те ли 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Пер вый про рек тор КарГУ про фес сор Жу-
ма шев Р. М. рас ска зал ре бя там об осо бен нос-
тях обу че ния в уни вер си те те, о воз мож нос тях, 
ко то рые они мо гут по лу чить, пос ту пив в клас-
си чес кий вуз: «Се год ня фор ми ру ет ся но вая ка-
те го рия уни вер си те тов — ис сле до ва тельские. 
КарГУ так же по да ет за яв ку на прис во ение ву зу 
дан ной ка те го рии. А это зна чит, что на ука и об-
ра зо ва ние бу дут ид ти ру ка об ру ку и сту ден ты 
смо гут при ни мать учас тие в серь ез ных науч-
ных ис сле до ва ни ях, ис поль зо вать воз мож нос-
ти сов ре мен ных ла бо ра то рий, обо ру до ван ных 
по пос лед не му сло ву тех ни ки». Сту ден ты с хо-
ро ши ми по ка за те ля ми в уче бе мо гут про дол-
жить свое об ра зо ва ние в луч ших за ру беж ных 
ву зах по прог рам мам «Бо ла шак», «ТЕМ ПУС», 
Eras mus mun dus и др. Уни вер си тет име ет мно-
же ство до го во ров с за ру беж ны ми ву за ми, по 
ко то рым сту ден ты и ма гис тран ты мо гут про-
хо дить от дель ные се мес тры и ста жи ров ки за 
ру бе жом. Про рек тор по учеб ной ра бо те про-
фес сор Кар гин С. Т. об ра тил ся к аби ту ри ен там-
от лич ни кам со сло ва ми о том, что вы со кие дос-
ти же ния им при дет ся еще под твер дить на ЕНТ. 
И толь ко вы со кие бал лы, по лу чен ные во вре мя 
тес ти ро ва ния, мо гут га ран ти ро вать пре тен ден-
там на «Ал тын бел гi» по лу че ние го су дар ствен-
ных об ра зо ва тель ных гран тов. В свя зи с этим 
школь ни кам бы ло пред ло же но прой ти проб-

ное тес ти ро ва ние и еще раз про ве рить свои 
си лы и зна ния. «Всё дол жно быть по-нас то яще-
му,— пред ло жил про фес сор Кар гин.— Мы вам 
вы да дим тес то вые за да ния, со от вет ству ющие 
про фи лю выб ран ной ва ми спе ци аль нос ти. А 
вы вык лю чи те со то вые те ле фо ны, не под ска зы-
вай те друг дру гу, сос ре до точь тесь на воп ро сах. 
Же ла ем вам ус пе ха!»
По ито гам проб но го тес ти ро ва ния са мый 

вы со кий ре зуль тат из 98 тес ти ру емых по ка-
за ла Еле на Ско ря ти на (гим на зия № 93). Она 
по лу чи ла 124 бал ла из 125 воз мож ных. На вто-

ром мес те ока зал ся Рус там Лу зя ков (КШДС 
№ 33) с ре зуль та том 123 бал ла. А третью по зи-
цию за ня ла Анель Ид ри со ва (гим на зия № 93) 
с оцен кой 122 бал ла. Вы со кую го тов ность к 
тес ти ро ва нию про де монстри ро ва ли вы пус-
кни ки и дру гих школ — ник то из них не по-
лу чил низ ких бал лов. А это зна чит, что от лич-
ни ки го то вы к сда че глав но го эк за ме на в сво ей 
юно шес кой жиз ни.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Гла ва го су дар ства Н. А. Назарбаев, пла-
ни руя ме роп ри ятия, пос вя щен ные 20-ле-
тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан, 
от ме тил: «Не за ви си мость — это на ше глав-
ное дос то яние, бес цен ное за во ева ние. По-
это му юби лей име ет осо бое зна че ние. И 
пе ред на ми сто ит за да ча про вес ти этот 
год на са мом вы со ком ор га ни за ци он ном 
и иде оло ги чес ком уров не. Важ но, что бы 
каж дый ка зах ста нец по чув ство вал ат мос-
фе ру праз дни ка и свою соп ри час тность к 
глав но му со бы тию стра ны».

Прет во ряя это по же ла ние в жизнь, фа куль-
тет фи ло со фии и пси хо ло гии впер вые про вел 
об лас тную олим пи аду для школь ни ков по 
дис цип ли нам об ще ство вед чес ко го цик ла, пос-
вя щен ную 20-й го дов щи не Не за ви си мос ти РК. 
В ее под го тов ке и ор га ни за ции ак тив ное учас-
тие при нял об лас тной де пар та мент об ра зо ва-
ния.
В олим пи аде уча ство ва ли уча щи еся 

80 школ Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас-
ти. Зна ме на тель но, что про ве де ние олим пи-
ады сов па ло с 15-ле ти ем фа куль те та фи ло со-
фии и пси хо ло гии, по это му осо бен но при-
ят но бы ло уз нать, что сре ди 150 учас тни ков 
олим пи ады есть те, кто на ме рен про дол жить 
свое об ра зо ва ние, учась на спе ци аль нос тях 
«фи ло со фия», «по ли то ло гия», «куль ту ро ло-
гия», «со ци оло гия», «ре ли ги ове де ние», «пси-
хо ло гия».
В сво ем при вет ствен ном сло ве де кан фа-

куль те та Р. Ш. Са би ро ва от ме ти ла, что зна че-
ние об ще ство вед чес ких зна ний в сов ре мен ном 
об ще стве очень ве ли ко. Спе ци алис тов в этих 
об лас тях зна ний не мо жет быть мно го, но их 
вли яние на фор ми ро ва ние со ци аль ных норм, 
сис те мы гу ма нис ти чес ких и де мок ра ти чес ких 
цен нос тей, а так же дру гих эле мен тов ду хов-
ной, гу ма ни тар ной, нрав ствен ной, по ли ти чес-
кой куль ту ры, куль ту ры со ци аль но го по ве де-
ния граж дан труд но пе ре оце нить. Без глу бо-
ких об ще ство вед чес ких зна ний не воз мож но 
эф фек тив но про во дить со ци аль но-эко но ми-
чес кие пре об ра зо ва ния, соз да вать оп ти маль-

ные ус ло вия для со ци али за ции лич нос ти в ус-
ло ви ях ди на мич но раз ви ва юще го ся об ще ства.
За да ния ито го во го ту ра олим пи ады бы ли 

свя за ны с ак ту аль ны ми проб ле ма ми сов ре-
мен но го об ще ства и че ло ве ка в нем, ори ен-
ти ро ва ны на при об ще ние уча щих ся к граж-
дан ской куль ту ре и об нов лен ной сис те ме 
цен нос тей. И преж де все го к тем цен нос тям, 
ко то рые от ра же ны в ос нов ном об щег раж дан-
ском до ку мен те — Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан: приз на ние выс шей цен ностью че-
ло ве ка, его прав и сво бод; го су дар ствен ность 
Казахстана, не зыб ле мость его де мок ра ти чес-
кой ос но вы, лю бовь и ува же ние к Оте че ству; 
бла го по лу чие и проц ве та ние Казахстана; 
граж дан ский мир и сог ла сие; ис то ри чес ки 
сло жив ше еся го су дар ствен ное един ство на-
ро дов Казахстана. Ос нов ной целью олим пи-
ады бы ла не толь ко про вер ка уров ня вла де-
ния уча щи ми ся зна ни ями, фор ми ру ющи ми 
це лос тную кар ти ну ми ра и жиз ни че ло ве ка 
в нем, а так же на вы ка ми, обес пе чи ва ющи-
ми адап та цию к ус ло ви ям ди на мич но раз-
ви ва юще го ся сов ре мен но го об ще ства. Целью 
бы ло и раз ви тие у стар шек лас сни ков уме ния 
рас смат ри вать со бы тия и яв ле ния жиз ни 
об ще ства, поль зу ясь при ема ми сис тем но го 
под хо да, до ка за тель но фор му ли ро вать свое 
от но ше ние к ак ту аль ным проб ле мам сов ре-
мен но го ми ра. Про ве ри ли и сте пень ос во-
ения стар шек лас сни ка ми клю че вых со ци аль-
ных ком пе тен тнос тей, не об хо ди мых для соз-
на тель но го учас тия в граж дан ской жиз ни.
На ибо лее слож ным из пред ла га емых за да-

ний бы ло на пи са ние ар гу мен ти ро ван но го эс-
се. При оцен ке жю ри ру ко вод ство ва лось сле-
ду ющи ми кри те ри ями: зна ние со ци аль ных 
фак тов, вла де ние те оре ти чес ким ма те ри алом, 
ар гу мен ти ро ван ность суж де ний и вы во дов, 
внут рен нее смыс ло вое един ство, со от вет ствие 
те ме, ори ги наль ность ре ше ния проб ле мы, ар-
гу мен та ции.
Об сто ятель ные, раз вер ну тые от ве ты боль-

ше го чис ла учас тни ков пот ре бо ва ли от чле нов 
жю ри вни ма тель но го от но ше ния к каж до му 
за да нию, по это му про вер ка ре зуль та тов за-

ня ла дос та точ но мно го вре ме ни. Но учас тни-
кам олим пи ады и соп ро вож дав шим их учи те-
лям не приш лось ску чать. Им бы ли по ка за ны 
ви де оро ли ки об уни вер си те те, фа куль те те, 
ка фед рах. Пе ред ни ми выс ту пи ли пре по да-
ва те ли фа куль те та, вы пус кни ки прош лых 
лет, сту ден ты всех спе ци аль нос тей. Ни один 
воп рос не ос тал ся без от ве та. Каж дый учас-
тник по лу чил бук ле ты с ин фор ма ци ей о спе-
ци аль нос тях фа куль те та. Так же гос тям бы ла 
по ка за на не боль шая кон цер тная прог рам ма, 
под го тов лен ная си ла ми сту ден тов фа куль те та. 
Сло вом, вре мя ожи да ния про ле те ло не за мет-
но и по мог ло бу ду щим аби ту ри ен там луч ше 
уз нать фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии, а 
их учи те лям — по лу чить цен ную ме то ди чес-
кую ин фор ма цию.
При вру че нии дип ло мов по бе ди те лям и 

при зе рам олим пи ады ста ло из вес тно о при ят-
ном до пол не нии к этим наг ра дам: по бе ди те-
ли, за няв шие пер вое мес то, по лу чи ли 50%-ю 
скид ку на оп ла ту обу че ния на од ной из спе-
ци аль нос тей фа куль те та, взяв шие вто рое мес-
то — 30%-ю скид ку, третье — 10%-ю скид ку. 
От дель ные учас тни ки за свои ори ги наль ные 
эс се бы ли наг раж де ны гра мо та ми, мно гие по-
лу чи ли па мят ные по дар ки. Все шко лы бы ли 
от ме че ны бла го дар ствен ны ми пись ма ми за 
учас тие в олим пи аде. Со сво ей сто ро ны учас-
тни ки и учи те ля выс ка за ли по же ла ние про-
дол жить этот опыт сот руд ни че ства, в том чис-
ле и в но вых фор ма тах.
Под во дя ито ги, ос нов ной ини ци атор и ко-

ор ди на тор олим пи ады от фа куль те та, до цент 
ка фед ры по ли то ло гии и со ци оло гии Г. А. Жу-
ма сул та но ва, поб ла го да ри ла всех учас тни ков 
и гос тей. Она вы ра зи ла уве рен ность в том, что 
про ве де ние по доб ных олим пи ад ста нет тра-
ди ци ей на фа куль те те и по мо жет уча щим ся с 
со ци огу ма ни тар ным сти лем мыш ле ния най ти 
дос той ное при ме не ние сво им спо соб нос тям в 
об ще стве.

П. П. СОЛОЩЕНКО, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ 

И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

Отличники прошли тестирование в КарГУ

Олимпиада для тех, кто умеет мыслить

Событие
Навстречу абитуриентам

В КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва се год ня про хо-
дит День от кры тых две рей для 
вы пус кни ков из всех школ 
Ка ра ган ды. Это осо бое ме-
роп ри ятие для уни вер си те та и 
вы пус кни ков: вуз зна ко мит ся 
со сво ими бу ду щи ми сту ден-
та ми, а вы пус кни ки по лу ча ют 
пер вый опыт об ще ния с ру ко-
во ди те ля ми и про фес сор ско-
пре по да ва тельским сос та вом 
бу ду щей аль ма-ма тер.

На тор же ствен ном от кры-
тии ме роп ри ятия выс ту пил 
рек тор уни вер си те та про фес-
сор Е. К. Ку бе ев. Он про из нес 
поз дра ви тель ную речь и по же-
лал вы пус кни кам ус пеш но го 
про хож де ния ЕНТ. В этом го ду 
го су дар ство вы де ли ло 35 ты-
сяч об ра зо ва тель ных гран тов, 
по это му у мно гих аби ту ри ен тов 
есть воз мож ность поп ро бо вать 
свои си лы и по уча ство вать в 
кон кур се. Кро ме то го, по за яв-
ле нию ми нис тра об ра зо ва ния 
Жу ма гу ло ва Б. А. в этом го ду не 
пла ни ру ет ся по вы ше ния пла ты 
за обу че ние в го су дар ствен-
ных ву зах. Це ны на обу че ние 
ос та нут ся на уров не прош ло-
год них. В уни вер си те те так же 
есть сис те ма внут рен них льгот 
по оп ла те обу че ния, ко то рой 
ох ва че ны сту ден ты по со ци-
аль ным по ка за те лям, а так же 
от лич ни ки уче бы и ак ти вис ты. 
О пра ви лах про ве де ния Еди но-
го на ци ональ но го тес ти ро ва-
ния на ба зе уни вер си те та бу ду-
щим аби ту ри ен там рас ска за ла 
Ха се но ва Т. М., ди рек тор пун-
кта про ве де ния ЕНТ при КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Она по яс ни-
ла уче ни кам, что из ме не ний в 
пра ви лах ЕНТ нет, бу дут дей-
ство вать пра ви ла 2010 го да. 
Она так же об ра ти ла осо бое 
вни ма ние на пра ви ла по да чи 
апел ля ций и за пол не ния тес-
то вых кни жек.

Пред се да тель при ем ной ко-
мис сии КарГУ Аб зал Му ха мет-
жа но вич Се рик ба ев рас ска-
зал аби ту ри ен там о пра ви лах 
по да чи до ку мен тов для пос-
туп ле ния в наш уни вер си тет. 
Он так же ука зал осо бен нос ти 
пос туп ле ния на твор чес кие 
спе ци аль нос ти, ког да про фи-
ли ру ющи ми ста но вят ся два 
твор чес ких эк за ме на. А та кие 
спе ци аль нос ти в КарГУ есть на 
нес коль ких фа куль те тах: фи ло-
ло ги чес ком, про фес си ональ-
но-ху до же ствен ном и на фа-
куль те те фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та.

Пос ле тор же ствен ной час-
ти аби ту ри ен ты по лу чи ли воз-
мож ность оз на ко мить ся с мно-
го чис лен ны ми фа куль те та ми 
уни вер си те та. Они смог ли за-
дать де ка нам воп ро сы об ин те-
ре су ющих их спе ци аль нос тях, 
расспро сить об осо бен нос тях 
обу че ния на выб ран ных фа-
куль те тах. А за тем для них про-
ве ли эк скур сию по уни вер си-
те ту: по ка за ли му зей КарГУ, 
науч ную биб ли оте ку, зал элек-
трон ных ре сур сов, ла бо ра то-
рии и мно гое дру гое. Вы пус-
кни ки и их ро ди те ли ак тив но 
об ща лись с пре по да ва те ля ми 
и сту ден та ми и по лу чи ли от-
ве ты на мно же ство ин те ре су-
ющих их воп ро сов.

СОБ. ИНФ.
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Қа ра ған ды об лыс тық бей не леу өне-
рі мұ ра жайын да «Қа ра ған ды су рет ші-
лер ода ғы» ҚБ жа нын да ғы жас су рет-
ші лер шы ғар ма шы лық ода ғы ның мү-
ше ле рі, Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті нің сту-
дент те рі Тал ғат Дос ма нов, На талья Ге-
ра си мо ва жə не Ай на гүл Ома ро ва ның 
шы ғар ма ла ры кө рер мен дер на за ры на 
ұсы ныл ды. Бұл жас қыл қа лам ше бер-
ле рі Қа зақ стан су рет ші лер ода ғы ның 
мү ше сі, ҚР Көр кем ака де ми ясы ның 
кор рес пон дент мү ше сі М. С. Қал ма ха-
нов тың шə кірт те рі.

«…Су рет ті сөз бен ай тып жет кі зу қи-
ын, оны тек көз бен кө ру ке рек» де мек ші, 
кө рер мен дер қа та ры нан біз де та был дық. 
Шы ны ке рек, су рет өне рі нің сы рын бі ліп, 
кар ти на жұм ба ғын ке ре мет ұға ал ма сақ 
та көр ме де қойыл ған ту ын ды лар кө ңіл ден 
шық ты. Та қы ры бы «Ме нің шы ғар ма шы лы-
ғым да ғы ұлы да ла» деп атал ған көр ме де гі 
ха лық на за ры на ұсы ныл ған шы ғар ма лар 
жас қыл қа лам ше бер ле рі нің ту ған же рі не, 
елі міз дің та ри хы мен ұлт тық мə де ни еті не, 
ха лық дəс тү рі не де ген ыс тық ықы ла сы мен 
сүйіш пен ші лі гін аң ғар та ды.
Бел гі лі аме ри кан дық су рет ші Ро ку элл 

Кент Қа зақ стан ға кел ген са па рын да ұшы-
қиы ры жоқ қа зақ да ла сы ның та би ға ты на 

тəн ті бо лып, «Ұшақ та отыр ған да осы нау 
ұлан-бай тақ жа зи ра ны ара лап шы ғу ға, əт-
тең, уақы тым жет пей ді-ау деп өкі ніп едім. 
Ба қы ты ма қа рай Қас те ев шы ғар ма ла рын 
кө ріп, Қа зақ стан ды тү гел ара ла ған дай бол-
дым» де се ке рек. Ра сын да су рет өне рі нің 
құ ді ре ті ар қы лы өт кен та рих қа да үңі ліп, 
елі міз дің түк пір-түк пі рін де ара лау мүм-

кін ді гі не ие бо ла сың. Ұсы ныл ған ту ын ды-
лар да өт кен күн мен қа зір гі сəт тің, та би ғат 
пен адам зат тың ара сын да ғы өза ра үн дес тік, 
яғ ни жа ра ты лыс тың қа ра пайым адам кө ре 
бер мей тін, су рет ші ға на кө ре ала тын үй ле-
сім ді лік ойы бе рі ле ді.
Қыл қа лам ды кə сіп көр ген үш жас тың 

ішін де өз ге ұлт өкі лі бол са да қа зақ тың 

бол мы сын, тұр мы сын, ұлт тық ойын да ры 
мен кең жа зи ра лы да ла сын əсем бей не лей 
біл ген На талья Ге ра си мо ва есім ді су рет ші 
қы зы мыз дың шы ғар ма ла ры ерек ше се зім-
ге бө ле ді. Атап ай тқан да, «Ауда рыс пақ», 
«Бəй ге», «Жай ла уда ғы жауын нан соң», 
«Ат ты құ рық тау», «Алы су шы ат тар» жə не 
«Са ры ар қа» сын ды ту ын ды ла ры ұлт тық на-
қыш пен қа зақ қа тəн да ра лы ғы мен көр ме ге 
кел ген көп ші лік ті таң дан дыр ды. Сон дай-ақ 
Тал ғат Дос ма нов тың «Қа лың дық», Ай на гүл 
Ома ро ва ның «Ба янауыл ға жол» ат ты шы-
ғар ма ла рын атап өт кен жөн.
Су рет тің өзі өмір деп те гін ай тыл ма ған. 

Өй тке ні да рын ды адам ның бойын да ғы ру-
ха ни бай лы ғы мен кө ңі лін де ұяла ған əр бір 
сə ті ке уде де су рет бо лып қа лып қоя тын кө-
рі не ді. Тек су рет ші ға на сол сəт ті қалт жі-
бер мей қыл қа лам ның ұшы мен кар ти на ға 
ай нал ды ра ала ды екен. Сон дық тан əр бір 
су рет ші нің бояуға то лы əле мі əр сəт тің, əр 
күн нің куə сі — күн де лі гі іс пет ті. «Сəн ді су-
рет тек сүй сі не көр мек ке жақ сы, ал мəн ді 
су рет бел гі лі бір мəн ді, су рет ші нің се зі мі 
мен ің кəр лі гін, əре ке ті мен мі не зін, та би ғи 
да ры нын біл де ре ді» де мек ші, жас да рын-
дар дың өнер дің осы са ла сын да ғы ал ғаш қы 
қа дам да ры құт ты бо лып, бо ла шақ та фи ло-
со фия мен та ным ға бай дү ни елер ге жан бі-
ті рер деп үміт ар та мыз.

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

3 КУРС СТУДЕНТІ

Əн əле мі не қа нат қақ қан жас əн ші 
Аман гел ді Бе рік байұ лы Ах мет жа нов 
мақ са тым өнер шы ңы на шы ғу дей ді. Қо-
ңыр үн ді жі гі ті міз Қар қа ра лы ауда ны на 

қа рас ты Те рек ті ауылын да дү ни еге кел-
ген екен. Əке сі Бе рік бай, ана сы Ай гүл 
қа ра пайым ша руа адам да ры. Үш ұл дың 
ішін де гі ор тан шы сы.

— Əн ші лік өнер сіз ге кім нен да ры ған?
— Əн ші лік өнер атам нан да ры ған. Ол 

кі сі Ес кен дір Ха сан ға ли ев, Бə кір Тə жі ба ев, 
Қа паш Құ лы ше ва си яқ ты өнер май тал ман-
да ры мен сыр лас, дос бол ған жан. Атам үл-
кен сах на лар да əн ай тпа са да өз ор та сы ның 
сə нін кел тір ген əн ші бо лып ты. Əкем нің де 
бұл өнер ге бүй ре гі бұ рып, ша ғын оты рыс-
тар да дом бы ра мен əн шыр қап қоя ды. Де-
мек, дом бы ра ға əуес ті гім, өнер ге жа қын ды-
ғым қа ным да бар.

— Ең ал ғаш сах на ны не ше жа сы ңыз да 
ба ғын дыр ды ңыз?

— Ал ғаш əн ді мек теп қа быр ға сын да 
жүр ген де ай тқан бо ла тын мын. Сол кез-
дің өзін де бір та лай аудан дық, об лыс тық 
əн бай қау ла ры на қа ты сып жүл де лі орын 
иелен дім. Оқу ым ды тə мəм дай са ла Е. А. 
Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың фи ло ло гия 
ма ман ды ғын таң дап, бі лі мім ді одан ары 
қа рай шың дай түс тім. 2009 жы лы жо ға ры 
оқу ор нын бі тір ген соң өнер ге бет бұр дым. 

Хал қым ды əн ге бө ле гім ке ле ді. Дəл қа зір-
гі уақ та өнер де гі жа на шыр аға ла рым ның 
ақыл-ке ңес те рін тың дап, ав тор лық əн де-
рім ді жа рық қа шы ға ру мен ай на лы сып 
жүр мін.

— Про дю се рі ңіз жай лы бі рер сөз…
— Өнер өл ке сін де жүр ген бі лік ті кə сі би 

ма ман дар дың ақыл-ке ңе сі не құ лақ тү ре мін. 
Қа зір гі таң да бел гі лі саз гер, про дю сер, му-
зы ка өң де уші, ҚР ең бек сі ңір ген өнер қай-
рат ке рі Ер мек Ел ге зе ков аға мыз қол ұшын 
бе ріп ке ле ді. Ай та тын əн дер ді де сол кі сі-
мен бір ге таң дай мыз. Бір сөз бен ай тқан да, 
Ер мек аға мен бір ге жұ мыс жа са уда мын.

— Əн де рі ңіз ді кім ге жə не қай сту ди я-
да жаз ды ра сыз?

— Орын дауым да ғы əн дер дің бі ра зы 
өзім нің қа ла мым нан ту ын да ған дү ние, қал-
ған да ры ның мə ті нін ақын аға ла ры мыз бен 
бауыр ла ры мыз жаз ған. Əн де рім ді Ер мек 
Ел ге зе ков аға мыз дың сту ди ясын да жаз ды-
ра мын.

— Же ке үн тас па ңыз ды қа шан жа рық-
қа шы ғар мақ ойы ңыз бар?

— Əзір ше əн қор жы ным да «Қал қа тай», 
«Ес те лік», «Сүйік тім», «Қы лық тым», «Кел 
ма ған» жə не өз ге де өлең де рім бар. Ал, же-
ке үн тас па ға ке лер бол сам, оны Ал ла ның 
қа лауымен бұйыр тқан кү ні шы ға рар мын. 
Жал пы он дай ой бар.

— Сіз ге ға шық қыз дар көп. Жү ре гі ңіз-
дің екін ші жар ты сын тап ты ңыз ба?

— Əлі тап тым деп ай та ал май мын. 
Бұйыр тқан кү ні ата-анам ды сый лап, өзі-
ме адал жар бо ла тын қа зақ тың қа ра пайым 
қы зын жо лық ты ра мын деп ой лай мын.

— Біз біл мей тін та ғы қан дай өне рі ңіз 
бар, бос уақы ты ңыз ды қа лай өт кі зе сіз?

— Жі гіт ке же ті өнер де аз дей ді. Қа зақ 
жі гі ті не тəн қа си ет тің бə рі бойым нан та-
бы ла ды. Дом бы ра шер тіп, əн ай ту мен қо са 
жаз ған өлең де рі ме ан да-сан да əн шы ға ра-
мын. Ді ни кі тап тар, «Та ғы лым там шы ла-
ры» си яқ ты ғиб рат тық əң гі ме лер жи на ғын 
оқы ған ды ұна та мын.

— Бас тан өт кер ген ес тен кет пес қы-
зық ты оқи ға ңыз ды ай тып бер се ңіз?

— Қы зық тың бə рі ба ла лық шақ та бо ла ды 
ғой. Мен де де дəл со лай. Бас тауыш сы нып-
та оқып жүр ген кез де гі бір жай ды ай тайын. 
Анам Жа ңа жыл ке шін де ағайын ды үше у-
міз дің бір əн ді қайы ра шыр қа ға ны мыз ды 
ай тып кү ліп оты ра ды. Ай та бер се қы зық 
көп қой…

— Біз бен ой бө ліс ке ні ңіз ге көп рақ-
мет! Би ік бе лес тер ден кө рі не бе рі ңіз!

НАЗЫМ БАРЛЫБАЙ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 

3 КУРС СТУДЕНТІ

Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым, кінə қойма!

Абай бо ла шақ ұр пақ қа сө зін осы лай 
ар на ды. Бұл өт кен нің құ ла зы ған ға сыр ла-
ры нан өзі не бей та ныс, бас қа бі рақ жар қын 
бо ла шақ қа се нім ді жол сал ған ақын ның 
ай тқан сө зі еді. Да ла ны тор ла ған на дан-
дық, бі лім сіз дік, аш көз дік, өті рік ші, өсек ші, 
мақ тан шақ тық тү не гі не ол шам шы рақ тай 
сəу ле төк ті жə не та ңы атып, кү ні шы ға-
тын жақ қа апа ра тын жол ды өз хал қы на 
тал мас тан көр сет ті. Ол өз дəуірі нің өмір 
шын ды ғын, ру ха ни бол мы сын та нып бі ліп, 
өлең де, қа ра сөз де өр нек те ген ақын. Ұлы 
Абай, ұлт по эзи ясы ның ке мең ге рі Абай ды 
та ну, оны тү сі ну адам зат ба ла сы ның қо лы 
оңай лық пен же те бер мей тін ру ха ни, ада-
ми би ік тік ке алып ба ра тын бас қыш тың 
бір бас пал да ғы. Оны мен, мен тү гіл бү кіл 
қа зақ жұр ты со лай тү сі нер деп ой лай мын. 
Шын мə нін де Абай қа зақ үшін, əде би еті-

міз бен мə де ни еті міз, əдет-ғұр пы мыз бен 
салт-са на, ру ха ни бол мы сы мыз үшін өзе гі 
діт те ген те рең бəй те рек. Осы орай да, Ел-
ба сы ның мы на сө зі ойы ма ора ғы та ды да 
тұ ра ды: «Абай — біз дің ұлт тық ұра ны мыз 
бо луы ке рек, Абай ды та ну ар қы лы біз қа-
зақ стан ды əлем ге та ны та мыз. Ме нің ба ла-
ла рым, мен ер тең гі ұр па ғы мыз ға Абай дан 
ар тық, Абай дан ки елі ұғым бол мау ға ти-
іс», — деп тол ға ған бұл бай лам əр бір қа-
зақ ба ла сы ның кө кейін де жү рер қа си ет ті 
ұғым ға ай на луы ти іс. Де ген дей-ақ бү гін де 
Абай ды біл мей тін, оның өле ңін, шы ғар-
ма ла рын оқы май тын, Абай дың фи ло со-
фи ясын, та ным-дү ние түй сі гін се зін бей тін 
алаш кем де-кем шы ғар. Ен де ше, бір сөз бен 
ай тар бол сақ, ұлт мұ ра тын, ұлт тың ті лін, 
ді нін, ха лық ама на тын əлем ге паш етер 
бол сақ, Абай ға бас изеуіміз қа жет. Сон да 
ға на ұлт ар ман да ры ның, мұ рат қа ғи да ла-
ры ның орын дал ға ны деп бі ле міз. Қа зақ тың 
бас ақы ны Абай. Одан ас қан бұ рын-соң ды 
за ман да қа зақ ба ла сын да бол ма ған. Сон-
дық тан да бас ақын деп ай та ры мыз сөз сіз. 

Ен де ше Абай дың по эзи ялық, про за лық 
мұ ра сы мен қо са əр за ман да ба ға сы жойыл-
май тын бір үл кен қым бат қа зы на сы — қа-
ра сөз де рі бар. Қа зақ тың жаз ба əде би етін 
анық би ік бел ге өр ле тіп шы ғар ған Абай. 
Өл ді де уге сі рə де сый май тын, кейін гі ге 
өл мес сөз қал дыр ған һə кім Абай дың қа-
зақ тың тө бе сін де би ік бо ла ры осы дан. Қа-
ра сөз де ген ұлы мұ ра сы қа си ет тең де ген 
ұлы ның ғұ мы рын, шы ғар ма ла рын əр тол-
ға ны сын ба ян дау бол са, бү гін ге дейін асыл 
қа ра сөз мұ ра сы қа зақ тың жар қын бо ла ша-
ғы ның тəр бие құ ра лы. Де мек, қа зақ тың қу-
ан ға нын да, мұ ңай ға нын да, жы ла ға нын да, 
қи нал ға нын да, күр сін ге нін де Абай мұ ра-
ла рын да те бі ре не жыр ға қос ты. Сөз өр не гі, 
ін жу-мар жан мен өр нек тел ген мұ ра сы ның 
бас ты та қы ры бы да адам бо лу, на дан дық, 
жа ман дық əре кет тен аман бо лу. Ен де ше 
Абай дың да ра лы ғын, оның мұ ра сын бір 
ға на өлең шу ма ғы на сый дыр ған ай тыс кер 
ақын Қой лы бай Асан ның мы на бір жыр 
шу мақ та ры со ны дə лел де ген дей:
Қа зақ қа ең жа ман ға на дан бо лу,
На дан бо лып, бас қа ға бо дан бо лу.
Ақын бо лу əр кім ге ар ман шы ғар,
Абай бо лу, ал ды мен адам бо лу.

Пах, шір кін-ай, де сең ші! Осын дай бір 
жол ға Абай ды то лы ғы мен сый ғы зу қа зақ-
тай дар хан кө ңіл ді пəк ті гі міз ден шы ғар. 
Қо ры та ай тар бол сақ, қа зақ та «жүз ден 
жүй рік, мың нан тұл пар» де ген ма қал бар. 
Абай мың нан, мил ли он нан озып шық қан 
тұл пар. Абай лар жүз жыл да, мың жыл-
да бір-ақ рет ту ады. Абай — та удай тұл ға. 
Абай — са ха ра дай ше жі ре. Абай — се гіз 
қыр лы, бір сыр лы су рет кер. Ше бер қол, 
се зім тал жү рек, ми лы па ра сат таң дай тын 
түйін дер — сан сыз ұр пақ тың үле сі. Абай 
сө зі əр дайым аузын да ғы жы ры, са на сын да-
ғы ар-ұж да ны, кө кі ре гін де гі има ны бо лып 
қа ла бер мек. Ақын мұ ра сы — ха лық тың 
сар қыл мас асыл қа зы на сы. Абай ақын ды-
ғы ның та ри хы мыз бен бір ге жа сай тын ұлы 
та ғы лы мы да осын да!
Өл ді де уге бо ла ма, ой лаң дар шы,
Өл мей тұ ғын ар ты на сөз қал дыр-

ған, —деп тө ре лі гін өзі шеш кен Абай бү гін 
жар қын бей не сі мен де, жа лын ды жы ры-
мен де хал қы ның жа дын да бір ге мəң гі жа-
сай бе ре рі атар таң дай ақи қат қой.

АЛТЫНБЕК �,МЫРЗА�, 
�АРМУ СТУДЕНТІ

Ата-а тартып ту-ан Bл

«Мені8 шы-армашылы-ымда-ы Bлы дала»

Абай болу, алдымен адам болу…
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Горячий лед 
для карагандинки

На ша конь ко беж ка Ека те ри-
на Ай до ва, чем пи он ка ми ра сре ди 
юни оров, сту ден тка КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, в свои де-
вят над цать лет дос тиг ла боль ших 
ус пе хов.

Спор том Ка тя за ни ма ет ся уже де-
вять лет. Бы ли и труд нос ти, и серь ез-
ная кон ку рен ция, но она ни ког да не 
ос та нав ли ва лась на дос тиг ну том и шла 
по ко рять все бо лее и бо лее вы со кие 
вер ши ны меж ду на род ных Олим пов. 
На ша спортсмен ка в 2007 го ду ста ла 
аб со лют ной чем пи он кой ми ра сре ди 
юни оров, за тем за ня ла чет вер тое мес-
то на Ази аде; на чем пи она те ми ра сре-
ди юни оров в Фин лян дии в го ро де Сей-
няйо ка хе за во ева ла вто рое мес то; в 
Гол лан дии в го ро де Хе рен бе ре ока за-
лась седь мой на дис тан ции 1000 мет-
ров; на чем пи она те ми ра по от дель-
ным дис тан ци ям в Гер ма нии в го ро де 
Ин це ле — вось мое мес то на дис тан-
ции 1000 мет ров.

— Ка тя, а по че му ты выб ра ла для 
се бя спорт?

— Бы ло ин те рес но. Нра ви лись со-
рев но ва ния. А в про фес си ональ ный 
спорт ме ня при ве ли тре не ры Сер гей 
Лос кут ни ков и Ве не ра Гре не вец кая. 
Бла го да ря им я пос ту пи ла в Ка ра ган-
дин скую шко лу-ин тер нат для ода рен-
ных в спор те де тей име ни Алии Мол да-
гу ло вой.

— Есть ли у те бя ув ле че ния по ми-
мо спор та?

— Спорт — это мое глав ное ув ле че-
ние. Но люб лю по чи тать раз ные кни ги, 
жур на лы, осо бен но в по ез дках.

— Есть ли у те бя ка кой-то та лис-
ман?

— Да, ма лень кий се рый миш ка, по-
да рок мо его нас тав ни ка. Его я всег да с 
со бой бе ру, а еще мне, ко неч но, по мо-
га ет под дер жка дру зей, учи те лей.

— Как член олим пий ской сбор-
ной ты по лу ча ешь сти пен дию?

— Да, мне ее вып ла чи ва ет ком па-
ния «Ар се лор Мит тал Те мир тау». Эта 
ком па ния под пи са ла с аки ма том Ка-
ра ган дин ской об лас ти ме мо ран дум о 
под дер жке та лан тли вых спортсме нов.

— Ты час то бы ва ешь за гра ни-
цей?

— Да, мне да же тре ни ро вать ся при-
хо дит ся за гра ни цей. Ни в Ка ра ган де, 
ни в Ка зах ста не нет кат ков, где мож но 
бы ло бы тре ни ро вать ся конь ко беж цам 
на уров не меж ду на род ных стан дар тов. 
Очень хо те лось бы тре ни ро вать ся до-
ма, а не за ру бе жом. Это лег че и фи-
зи чес ки, и пси хо ло ги чес ки, ведь здесь 
все мои близ кие, друзья, а там очень 
ог ра ни чен ный круг об ще ния и ску ча-
ешь по до му.

Ка тя доб рая, от кры тая, об щи тель-
ная, прос тая де вуш ка, ко то рая ве рит, 
что нет ни че го не воз мож но го. Ее де-
виз прост: «тер пе ние и труд всё пе-
рет рут!» Се год ня Ека те ри на Ай до ва 
яв ля ет ся са мой ус пеш ной ка ра ган дин-
ской конь ко беж кой: она един ствен ная 
пред ста ви тель ни ца на шей об лас ти в 
сбор ной стра ны. А нам при ят но еще и 
то, что она — сту ден тка на ше го ву за. И 
мы ис крен не же ла ем ей уда чи и но вых 
по бед!

АЛИНА АКБАЕВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-22

По оп ре де ле нию ВОЗ, реп ро дук тив-
ное здо ровье — это осу ществле ние про-
цес сов вос про из вод ства при пол ном 
фи зи чес ком, ум ствен ном и со ци аль ном 
бла го по лу чии, а не прос то от сут ствие 
бо лез ней или не ду гов по ло вой сис те мы, 
ее фун кций и про цес сов. Оно от ра жа ет 
здо ровье не толь ко в реп ро дук тив ный 
пе ри од (у муж чин — с 15 до 45 лет, у жен-
щин — с 13 до 55 лет), но и здо ровье в дет-
стве, юнос ти и в пе ри од уга са ния реп ро-
дук тив ной фун кции.

По ло вое вос пи та ние 
и здо ро вые от но ше ния

Реп ро дук тив ное здо ровье, как и здо ровье 
в це лом, за ви сит в пер вую оче редь от об ра-
за жиз ни, пи та ния, ге не ти чес ко го нас ле до-
ва ния, эко ло гии. Каж дый че ло век име ет 
пра во на ин фор ма цию и дос туп к служ бам 
ох ра ны реп ро дук тив но го здо ровья. Это яв-
ля ет ся на ци ональ ной по ли ти кой на ше го 
го су дар ства. Та кие пра ва на зы ва ют ся реп-
ро дук тив ны ми пра ва ми. Каж дый че ло век 
име ет «пра во сво бод но го ре ше ния от но си-
тель но ко ли че ства сво их де тей, ин тер ва лов 
меж ду их рож де ни ем и вре ме нем их рож де-
ния, пра во на рав ноп ра вие по лов, пра во на 
вступ ле ние в брак и соз да ние семьи, пра во 
на лич ную и се мей ную жизнь, пра во на ин-
фор ма цию и об ра зо ва ние в этой об лас ти».
По ло вое вос пи та ние — сис те ма ме ди-

цин ских и пе да го ги чес ких мер, нап рав лен-
ных на вос пи та ние у де тей, под рос тков и 
мо ло де жи ра зум но го, здо ро во го от но ше-
ния к воп ро сам по ла. За да ча по ло во го вос-
пи та ния — спо соб ство вать гар мо нич но му 
раз ви тию под рас та юще го по ко ле ния, пол-

но цен но му фор ми ро ва нию де то род ной 
фун кции, со дей ство вать ук реп ле нию бра ка 
и семьи. По ло вое вос пи та ние дол жно быть 
тес но свя за но с об щей сис те мой нрав ствен-
но го вос пи та ния. 

Пла ни ро ва ние семьи
Цен траль ным ком по нен том ох ра ны реп-

ро дук тив но го здо ровья яв ля ет ся пла ни ро-
ва ние семьи, ко то рое:
со дей ству ет кон тро лю сек су аль ной жиз-• 
ни и пре дот вра ща ет пе ре да чу ве не ри чес-
ких за бо ле ва ний, ВИЧ/СПИД;
пре дот вра ща ет под рос тко вую бе ре мен-• 
ность и не же ла тель ную бе ре мен ность — 
не бе зо пас ные абор ты.
Кон тра цеп ция — это спо соб пре дот вра-

ще ния оп ло дот во ре ния яй цек лет ки и, сле-
до ва тель но, нас туп ле ния бе ре мен нос ти. По 
дан ным сов ре мен ных ис сле до ва те лей, яй-
цек лет ка сох ра ня ет спо соб ность к оп ло дот-
во ре нию от 6 до 24 ча сов пос ле ову ля ции. 
Спер ма то зо иды сох ра ня ют жиз нес по соб-
ность в по ло вых ор га нах жен щи ны от 2 до 
8 су ток. Но спер ма то зо иды при об ре та ют 
спо соб ность оп ло дот во рять яй цек лет ку 
лишь пос ле 6—7 ча сов пре бы ва ния в мат ке 
и фал ло пи евой тру бе. Та ким об ра зом, те-
оре ти чес ки по ло вое сно ше ние без пре дох-
ра не ния за 8 дней до ову ля ции и в день ову-
ля ции мо жет при вес ти к бе ре мен нос ти.

Ме то ды пла ни ро ва ния семьи
Сов ре мен ные спо со бы кон тра цеп ции 

мож но под раз де лить на хи рур ги чес кие 
(жен ская сте ри ли за ция и ва зэк то мия у 
муж чин) и не хи рур ги чес кие. К пос лед ним 
от но сят ся гор мо наль ные пре па ра ты, внут-
ри ма точ ные ус трой ства, вла га лищ ные спер-

ми цид ные пре па ра ты, за щит ные ус трой-
ства (пре зер ва ти вы, ди аф раг мы, кол пач ки), 
«фи зи оло ги чес кие» ме то ды, про мы ва ние.
Фи зи оло ги чес кие ме то ды пре дуп реж-

де ния бе ре мен нос ти ос но ва ны на точ ном 
зна нии дня ову ля ции в со от вет ствии с опи-
сан ны ми вы ше свой ства ми яй цек лет ки сох-
ра нять спо соб ность к оп ло дот во ре нию в 
те че ние су ток пос ле ову ля ции, а спер ма то-
зо идов — в те че ние при мер но 8 дней. Для 
пре дуп реж де ния бе ре мен нос ти жен щи на 
дол жна вес ти стро гий ка лен дар ный учет 
не ме нее 6 ме ся цев под ряд. Пер вый день 
«опас но го» по ло во го ак та (воз мож ность за-
бе ре ме неть) оп ре де ля ют пу тем вы чи та ния 
из чис ла дней са мо го ко рот ко го цик ла 18; 
пос лед ний — пу тем вы чи та ния из чис ла 
дней са мо го длин но го цик ла 11. В этот про-
ме жу ток вре ме ни есть на иболь шая опас-
ность за бе ре ме неть, ес ли не ис поль зу ют ся 
дру гие ме то ды кон тра цеп ции. Од на ко этот 
ме тод не дос та точ но на де жен.
Пре зер ва ти вы — это сред ство для пре-

дуп реж де ния бе ре мен нос ти и за щи ты 
от за ра же ния ве не ри чес ки ми бо лез ня ми. 
Пре зер ва ти вы из ла тек са на ибо лее на деж-
ны, т. к. пре дох ра ня ют от внед ре ния ви-
ру сов СПИ Да, ге па ти та В и воз бу ди те лей 
ве не ри чес ких бо лез ней. При ре гу ляр ном 
ис поль зо ва нии обыч ных пре зер ва ти вов бе-
ре мен ность нас ту па ет у 5 из 100 пар в год; 
пре зер ва ти вы в ком би на ции со спер ми ци-
да ми бо лее на деж ны — 1-2 бе ре мен нос ти у 
100 пар в год. Не сле ду ет поль зо вать ся пре-
зер ва ти ва ми муж чи нам с на ру шен ной или 
за мед лен ной эрек ци ей.
Спер ми ци ды пред став ля ют со бой груп пу 

хи ми чес ких про ти во за ча точ ных средств мес-
тно го дей ствия, ко то рые вво дят ся во вла га ли-
ще. Они пов реж да ют спер ма то зо иды, на ру-
шая их жиз нес по соб ность и вы зы вая их ги-
бель. При ус ло вии сис те ма ти чес ко го ис поль-
зо ва ния спер ми ци дов на 100 пар в те че ние 
го да при хо дит ся не бо лее 3-4 бе ре мен нос тей. 
В нас то ящее вре мя эти пре па ра ты вы пус ка-
ют ся в ви де вла га лищ ных таб ле ток, ша ри ков, 
кре ма, же ле, све чей (фар ма текс, пан тен текс, 
кон цеп трол). Про дол жи тель ность дей ствия 
ва ги наль ных таб ле ток — 3 ч., ша ри ков — 4 ч., 
кре ма — 10 ч., там по нов — 24 ч.
По доб рать под хо дя щие сред ства кон тра-

цеп ции мож но по ре ко мен да ции вра чей 
в по лик ли ни ках, жен ских кон суль та ци ях, 
служ бах пла ни ро ва ния семьи, в род до мах и 
дру гих ме ди цин ских уч реж де ни ях.

З. БАКИРОВА, 
ВРАЧ-ВАЛЕОЛОГ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В це лях фор ми ро ва ния здо ро во го об-
ра за жиз ни сту ден чес кой мо ло де жи в 
КарГУ бы ла про ве де на спор тив ная эс та-
фе та под наз ва ни ем «Мы вы би ра ем здо-
ровье!», пос вя щен ная Все мир но му дню 
здо ровья.

В этом го ду эс та фе та впер вые про во ди-
лась сре ди ко манд сту ден чес ко го са мо уп-
рав ле ния, ста же ры Ка ра ган дин ской мо ло-
деж ной шко лы го су дар ствен ной служ бы, 
де пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та, чле-
ны меж на ци ональ но го куль тур но го цен тра 
со рев но ва лись меж ду со бой и с ко ман да-
ми эко но ми чес ко го, юри ди чес ко го, ис то-
ри чес ко го фа куль те тов. Ор га ни за то ра ми 
эс та фе ты ста ли рек то рат, проф со юз ный 
ко ми тет, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, ка-
фед ра фи зи чес ко го вос пи та ния фа куль те та 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та, а ини ци-
ати ву про ве де ния эс та фе ты под дер жа ли 
об лас тной центр фор ми ро ва ния здо ро во го 
об ра за жиз ни и об ще ствен ное объ еди не ние 
«Умит».
Для учас тни ков эс та фе ты бы ли при го-

тов ле ны за да ния, тре бу ющие спло чен нос ти 
кол лек ти ва и по зи тив но го нас тро ения. Ан-
дрей Сав чук, уча щий ся кол лед жа КарГУ, 

член меж на ци ональ но го куль тур но го цен-
тра КарГУ, так отоз вал ся о про ис хо дя щем: 
«Се год ня мы име ли воз мож ность про де-
монстри ро вать свои спо соб нос ти и оце нить 
спо соб нос ти дру гих ре бят на ше го уни вер си-
те та. Так же на со рев но ва ни ях от нас тре бо-
ва лась кол лек тив ная ра бо та в ко ман дах, что 
бы ло по лез ным для чле нов меж на ци ональ-
но го куль тур но го цен тра, учи ты вая, что наш 
кол лек тив не дав но об но вил ся. Это для нас 
пер вое ме роп ри ятие, где мы выс ту па ем как 
ко ман да, и нам уда лось уз нать друг дру га 
бли же». Его мне ние под дер жа ли чле ны Аль-
ян са сту ден тов: «Се год ня на со рев но ва ни ях 
мы сдру жи лись с ре бя та ми из дру гих мо ло-
деж ных ор га ни за ций уни вер си те та. Ви деть 
их на офи ци аль ных встре чах, круг лых сто-
лах — это од но, а то, что мы ис пы та ли вмес те 
се год ня, — сво его ро да от дых для всех нас, и 
мы уви де ли сво их кол лег с дру гой сто ро ны». 
Неп ри выч но бы ло ви деть ре бят без пид жа-
ков и гал сту ков и са мим ор га ни за то рам. Аль-
ми ра Ем бер ге но ва, спе ци алист Ко ми те та по 
де лам мо ло де жи, от ме ти ла: «На ши ак ти вис-
ты — от лич ные спортсме ны, и се год ня они 
до ка за ли на сво ем при ме ре, что мо ло дежь 
выс ту па ет за здо ро вый об раз жиз ни не толь-
ко на сло вах, но и на де ле!»

По ито гам эс та фе ты I мес то за ня ла ко ман-
да Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ; II мес-
то — ко ман да ис то ри чес ко го фа куль те та; III 
мес то — ко ман да Ка ра ган дин ской мо ло деж-
ной шко лы го су дар ствен ной служ бы.
По бе ди те ли бы ли наг раж де ны фут бол ка-

ми и блок но та ми от об ще ствен но го объ еди-
не ния «Умит» и об лас тно го цен тра фор ми-
ро ва ния здо ро во го об ра за жиз ни, ор га ни за-
то ры так же по да ри ли учас тни кам би ле ты в 
Ка ра ган дин ский ака де ми чес кий те атр му зы-
каль ной ко ме дии.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Репродуктивное здоровье и планирование семьи

Мы выбираем здоровье!
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Біле ж�рі8із…
Махаббат нені кешірмейді?

— АN, Ма хаб бат! Мен сен дей бо лу ды 
сооон дай ар ман дай мын! — деп �а шы>-
ты> та? да ны сын жа сы ра ал май мы? 
>ай та лай ды. — Сен ме нен Eл де >ай да 
мы> ты сы?!

— Ал сен ме ні? б5л мы> ты лы @ым ны? 
сы рын бі ле сі? бе? — деп Ма хаб бат тол-
@а на с5 ра ды.

— Се бе бі, сен адам зат Bшін ма ?ыз-
ды ра> сы?.

— Жо>, >ым бат тым, ол Bшін емес, — 
деп Ма хаб бат ке? ты ныс тап, �а шы>-
ты> >а жы лы ле біз та ны тып, ба сы нан 
си па ды. — Ме ні? осын дай бо лу ым ны? 
бір ден-бір се бе бі, ке ші рім мен >а рау >о-
лым нан ке ле ді.

— Сен Сат >ын ды> ты ке ші ре ала сы? 
ба?

— ИE, ке ші ре мін. Се бе бі, Сат >ын ды> 
к7 бі не арам ой дан емес, біл ме уші лік-
тен ту ын дай ды.

— Сон да Опа сыз ды> ты да ке ші ре 
ала сы? ба?

— ИE, Опа сыз ды> ты да. <л де кім опа-
сыз ды> жа сап, бі ра> сол ол >ы лы @ы на 
кейін 7кі ніп >ай тып ке ліп жат са, де мек, 
ол са лыс ты ру @а мBм кін ді гі бо лып, есе сі-
не жа> сы сын та? дай ал @ан.

— Ай тшы, ал jті рік ті ке ші ру ге бо ла 
ма?

— А>ы ма @ым, jті рік ті? >5 ны бес 
ти ын. Олай де уге не гіз бар. jті рік к7-
бі не се амал >5 ры @ан нан, не 7зі? ні? кі-
нE? ді се зін ген нен кейін ай ты ла ды. Тіп ті 
кей де 7з ге ні? жа нын ауыр тпау Bшін де 
7ті рік ке жол бе рі ле ді. Ал б5л жа @ым ды 
к7р сет кіш.

— Ал мен олай ой ла май мын! jті рік ті 
су дай са пы ра тын на @ыз 7ті рік ші адам-
дар да бо ла ды @ой!

— <ри не, бо ла ды. Бі ра>, олар ды? 
ма @ан тит тей де >а ты сы жо>. Се бе бі, 
олар «жа> сы к7 ру», «сBю» де ген ні? не 
еке нін де біл мей ді.

— Та @ы да не ні ке ші ре ала сы??
— Ашу ды… Ашу асау бол са да, а>ыл 

тіз гін те жей ді. Д7 ре кі лік ті ке ші ре ала-
мын. Ол Ашу ды? се рі гі. <рі Eр кім 7зін ше 
ашу ла на ды. Оны ал дын ала бол жап, ба-
>ы лау @а бол май ды.

— Ал, та @ы?
— Ре ніш ті ке ші ре мін. Ашу мен ре ніш 

бір-бі рі нен ту ын дай ды. jк пе ні ке ші рем, 
оны? ар ты нан =ай @ы ере ді, ал ол бар-
лы @ы нан та зар та ды.

— АN, Ма хаб бат! Сен ра сын да та?-
@а жайып сы?! Сен бE рін-бE рін ке ші ре 
ала сы?, ал мен бол сам, бі рін ші сы на>-
тан-а> сB рі не мін. Мен са @ан сон дай >ы-
зы @а мын.

— =а те ле се сі?, жа ры @ым. Еш кім 
бар лы @ын бір дей ке ші ре ал май ды. Тіп ті 
Ма хаб бат та.

— Бі ра>… =а лай?.. Сен жа ?а бE рін 
бас >а ша ай тып еді? @ой?!.

— Жо>, ай т>ан да рым ны? бар лы-
@ын мен ке ші ре ала мын Eрі мE? гі лік ке. 
Алай да, тіп ті, Ма хаб бат ты? >о лы нан 
кел мей тін ке ші ріл мес кB нE бар. Ол се-
зім дер ді тап тап, жа ны? ды же гі дей жей-
ді, Дерт пен КBй зе ліс ке Eке ліп со @а ды. 
Оны? ауру ыны? те ре? ді гі сон ша лы>, 
тіп ті, Eлем де гі е? >5 ді ре ті кBш ті ем-дом-
ны? да Eлі жет пей ді. Ол ай на ла ны? ты-
ныш ты @ын б5 зып, улай ды, іш тен ты ну @а 
мEж бBр лей ді. Ол адам жа нын Опа сыз-
ды> пен Сат >ын ды> тан да >ат ты жа ра-
лап, jті рік пен jк пе ден де ауыр ти еді. 
Ес те са> та, �а шы> ты>, се зім дер ді? е? 
>ор >ы ныш ты жауы — Нем >5 рай лы>. 
Оны? емі жо>…

Т8РЖІМАЛА�АН МАДИНА ТОМАШ

Ұлт тық «То ғыз құ ма лақ» ойы ны нан 
елі міз де 1974 жыл дан бас тап рес ми түр-
де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі рін-
ші лік те рі өт кі зі ліп ке ле ді. Қар қы ны жа-
ғы нан Қы зы лор да, Пав ло дар, Оң түс тік 
Қа зақ стан об лыс та ры үз дік деп та ныл-
са, Сол түс тік жə не Ор та лық Қа зақ стан 
ойын шы ла ры əлі де бə сең сіп ке ле ді. Бұл, 
біз дің жай. Ал, өз ге ұлт тар дың көз қа ра-
сы қан дай?

Түр кі ха лық та ры ның, со ның ішін де көш-
пе лі қа зақ елі нің ақ сүйек, қыз қуу, ауда рыс-
пақ, то ғыз құ ма лақ, ке ше гі қыр ғыз жұр ты 
та лас қан көк пар сын ды көп те ген ұлт тық 
ойын да ры қи ын-қыс тау за ман дар да ұмыт 
бо ла жаз дап, Тəуел сіз дік пен қа тар ете не ес 
жи ып, қай та жан да нып, бү гін гі таң да өзін-
дік си па ты мен өз ге ел дер дің де на за рын 
ауда рып отыр. Сө зі міз дің дə ле лі ре тін де 
тіп тен қа зақ ба ла сы ның əр бі рі бі ле бер мей-
тін екі адам ара сын да сүйіс пен ші лік пен ой-
на ла тын төрт мың жыл дық та ри хы бар ин-
тел лек ту ал ды зи ят кер лік қор жи нау ойы ны 
«То ғыз құ ма лақ» қа зір дің өзін де бұ қа ра лық 
аре на да ке ңі нен та ны лып, үй ре ну ші лер дің 
қы зы ғу шы лық та рын ар тты рып отыр. Ста-
тис ти ка ға жү гін сек, то ғыз құ ма лақ қауым-
дас ты ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ту ризм 
жə не спорт ми нистрлі гі, об лыс əкім ші лік-

те рі нің қо л дауы ар қа сын да бұл ойын мен 
шұ ғыл да ну шы лар дың са ны 100 мың адам ға 
жа қын да ға ны бай қа ла ды. Əри не, кен же да-
мып ке ле жат қан ды ғы на қа ра мас тан мұн-
дай көр сет кіш біз үшін қуа нар лық жайт. 
Қа зір ше тел дік қа зақ тар ға на емес, Ан глия, 
Франция, Германия, Ис па ния, Че хия, Ре сей, 
Украина, Қы тай мем ле кет те рін де гі жер гі-
лік ті ха лық тар дың ара сын да то ғыз құ ма лақ 
ой на ушы лар дың қа та ры ар ту да. Дү ни ежү-
зін де гі зи ят кер лік олим пи ада бағ дар ла ма-
ла ры ның құ ра мы на еніп, Рес пуб ли ка лық 
фе де ра ци ялар дың ашы ла бас та ға ны со ның 
ай қын дə ле лі. Атап ай тқан да, Қыр ғыз стан, 
Ре сей жə не Мон ғо ли яда қауым дас тық тар 
ашы лып, Лон дон, Пар ту би це де ха лы қа ра-
лық жа рыс тар өт кен. Ал, 2009 жыл дың 15 
қыр күйе гі нен əлем дік ға лам тор да то ғыз-
құ ма лақ зи ят кер лік ойы ны тір ке ліп, www. 
ig ga me cen ter. com сай тын да он лайн жүйе-
сін де ой най тын бағ дар ла ма сы жа са лын ған. 
2007 жыл дың 10 ма усы мын да атал мыш 
сайт та Arty Sandler есім ді аза мат тың бас-
та ма сы мен дү ни еге кел ген дү ни ежү зі лік 
ин тел лек ту ал ды ойын дар шо ғыр лан ған 
екен. То ғыз құ ма лақ ойы ны мұн да 96-шы 
бо лып тір кел се, соң ғы мə лі мет бойын ша ең 
та ны мал 54 ойын ның ішін де бі рін ші орын-
да тұр ған кө рі не ді. Өкі ніш ке орай, отан-
дық ақ па рат көз де рі бұл жайын да əлі де 

кем шін тү сіп жа тыр. Сон дық тан, елі міз де 
нау рыз айы нан бас тап ақ па рат тық ке ңіс тік-
те то ғыз құ ма лақ ты на си хат тау үшін жа ңа 
www.9ku ma lak.kz сай ты ұсы ны лып отыр. 
Мұн да то ғыз құ ма лақ ойы ны ның ере же ле рі 
мен ерек ше лік те рі көр се тіл ген жə не Əлем 
Чем пи она ты, Ха лы қа ра лық, Рес пуб ли ка-
лық жа рыс тар да ой нал ған үз дік ойын дар 
жай лы мə лі мет тер алу ға бо ла ды. Ал да ғы 
уақыт та то ғыз құ ма лақ тың компь ютер лік 
нұс қа сын ұсын бақ шы. Тіп тен Қыр ғыз стан-
да, Аме ри ка да, Түр кі мен стан да бұл нұс қа-
ны біз ден бұ рын жа сап та үл гер ген. Де мек, 
көр ші ле рі міз бұл жа ғы нан бел сен ді лік та-
ны тып ке ле ді. Тек уақы ты кел ген де та ғы да 
біз дің ту ын ды деп шы ға кел ме се бол ға ны. 
Сіз қа лай ой лай сыз?

Н,РБОЛАТ М8ДІ�АЖЫ

В выс та воч ном за ле об лас тно го му зея 
изоб ра зи тель но го ис кус ства бы ла от-
кры та выс тав ка мо ло дых ху дож ни ков — 
чле нов твор чес ко го объ еди не ния мо ло-
дых ху дож ни ков при ОО ТС «Со юз ху-
дож ни ков Ка ра ган ды» — «Ве ли кая степь 
в мо ем твор че стве». Учас тни ки выс тав ки 
На талья Ге ра си мо ва, Тал гат Дос ма нов, 
Ай на гуль Ома ро ва — вы пус кни ки про-
фес си ональ но-ху до же ствен но го фа куль-
те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, бу ду щие 
ба ка лав ры изоб ра зи тель но го ис кус ства. 
Они уче ни ки твор чес кой мас тер ской 
Кал ма ха но ва М. С., чле на Со юза ху дож-
ни ков Казахстана, чле на-кор рес пон ден-
та Ака де мии ху до жеств РК. Его мас тер-
ская — это по ис ти не ис точ ник вдох но-
ве ния для мо ло дых та лан тов.

Наз ва ние выс тав ки — «Ве ли кая степь в 
мо ем твор че стве» — сим во лич но. По ня тие 
«Ве ли кая степь» — мощ ное, уни вер саль ное. 
В дан ном слу чае оно яв ля ет ся вы ра же ни ем 
эт но куль тур ных тра ди ций на ро да, ди ало га 
тра ди ции и сов ре мен нос ти. Эта выс тав ка — 
ини ци атив ный твор чес кий про ект. Не всё 
на выс тав ке од ноз нач но: что-то по лу чи лось 
в жи во пис но-плас ти чес ком от но ше нии, в 
по ис ке об раз нос ти, что-то ме нее уда лось… 
Но глав ное, что эк спо зи ция под ку па ет ис-
крен ностью, мо ло дым по ры вом. 
Тал гат Дос ма нов тя го те ет к клас си чес-

ко му нап рав ле нию в жи во пи си Казахстана, 
опи ра ясь на тра ди ции, обы чаи, ми ро ощу-
ще ние и об раз жиз ни ко чев ни ков. Вмес те с 
тем стре мит ся ос во бо дить ся от сте ре оти пов 
мыш ле ния, сде лать пред ме том ис кус ства 
не по ве ство ва ние о со бы тии, а его «пе ре жи-
ва ние». Ха рак тер но ро ман ти чес кое вос при-
ятие ре аль нос ти, от сю да по ис ки ху до же-
ствен но го ре ше ния, плас ти чес кой фор мы — 
эмо ци ональ но-смыс ло вая на пол нен ность, 
экспрес сив ность и вы ра зи тель ность язы ка. 
Тра ди ци он ные и аван гар дные изоб ра зи-
тель ные при емы сли ва ют ся в ор га ни чес ком 
един стве. Тал гат пред ста вил 16 жи во пис ных 
ра бот (2009—2011 гг.): «Не вес та», «Об раз не-

вес ты», «Ве ли кие За бы тые», трип тих «Му-
зы ка Ве ли кой сте пи» («Же ті ген», «Қо быз», 
«Бу бен»), трип тих «Эхо» («Из глу би ны ве-
ков», «Бу бен вре мен», «Встре ча»), «Дре во 
пред ков», «Ша ман», «Та бун щик», «Око вы», 
«Две сти хии», «Ис точ ник вдох но ве ния», 
«Веч ный ба тыр», «Астана». О се бе он го во-
рит: «Жи во пись для ме ня — сред ство поз-
на ния ми ра. Нас то ящий пе ри од — твор-
чес кий эк спе ри мент. Я пы та юсь най ти свой 
«соб ствен ный го лос», свою «ин то на цию»…
На талья Ге ра си мо ва об ра ща ет ся к тра-

ди ци он ной куль ту ре ка зах ско го на ро да, к 
на ци ональ ным обы ча ям и иг рам. Од нов ре-
мен но пи шет раз но об раз ные лан дшаф ты. 
При ро да Са ры ар ки ста но вит ся объ ек том 
ху до же ствен но-по эти чес ко го ос мыс ле ния. 
Но бо лее все го ее за во ра жи ва ет Степь и об-
раз Ко ня — тул па ра, ми фи чес ко го сим во ла 
кра со ты, вы нос ли вос ти и си лы. Зри те лю она 
по ка за ла кар ти ны, от ве ча ющие ее ми ро вос-
при ятию: «Бай га», «Ауда рыс пақ», «Кок пар» 
(из се рии «Ка зах ские на ци ональ ные кон ные 
иг ры»), «Лов ля ло ша ди», «Ук ро ще ние бе ло-
го ко ня на рас све те», «Де ру щи еся ко ни», «Са-
ры ар ка», «На джай лау пос ле гро зы», «Вес на 
в Са ры ар ке», «Две сос ны».
У Ай на гуль Ома ро вой — раз ноп ла но-

вость ин те ре сов в жи во пи си: род ные пей за-

жи («До ро га в Ба яна ул», «Кус пек, Бо ро вое»), 
пей за жи-нас тро ения («В пред чув ствии 
дож дя»), фи ло соф ские ра бо ты («У де ре ва 
же ла ний»), сим во ли чес кие на тюр мор ты 
(«Соз ву чие»). Про яв ля ет се бя в гра фи чес-
ком ис кус стве, в час тнос ти, в вы пол не нии 
ил люс тра ций к ро ма ну М. Ауэзо ва «Пле мя 
мла дое» (об лож ка к ро ма ну, «Встре ча Ай-
су лу и Иль яса», «Навстре чу «чер но го ло во-
му» вет ру», «Жел ти мес», «Юр ты Ке ре ке на», 
«Ай су лу», «За дас тар ха ном Ке ре ке»). На ци-
ональ ная те ма при об ре та ет сов ре мен ное 
зву ча ние. 
Дан ная выс тав ка — не за уряд ное про яв-

ле ние твор чес ко го по тен ци ала мо ло дой 
сме ны в ис кус стве. И это от ра зи лось в оцен-
ках кар тин мо ло дых ху дож ни ков, ко то рые 
дал им мас тер Ма ди хан Кал ма ха нов: «Тал-
гат Дос ма нов — яр ко вы ра жен ный не от ра-
ди ци она лист; в нем есть «стру на ко бы за» — 
гус тая, плот ная жи во пись пос ред ством са-
мих ма те ри алов. На талья Ге ра си мо ва по ка в 
по ис ках об раз нос ти. У Ай на гуль Ома ро вой 
есть вос точ ная плас ти ка, по тен ци ал, нап-
рав ле ние. Ре бя та ра бо та ют го ря чо, ини ци-
атив но, це ле нап рав лен но. Выс тав ка — это 
под ве де ние ито гов ра бо ты в мас тер ской за 
го ды уче бы».
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