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Елді! т�рі – елорда Астана – новое чудо света
Ас қақ Астана — ата лар ар ма ны, ұлт бо-

лып ұюдың ал тын қа зы ғы, ру ха ни бол мыс 
бас тауы. «Елу жыл да ел жа ңа» де ген ма қал ды 
ай тқан қа зақ. Бір не ше жыл дың ішін де Ақ мо-
ла сын ды про вин ци ялық қа ла ға елор да ның 
шек пе нін ки гі зіп, кі сі та ны мас тай күй ге ен гі-
зіп, құл пыр тқан да осы ха лық. Əри не елор да-
ны та бал ды ры ғы нан бас тап, тө рі не дейін қа-
за қы рух пен су арыл ған қа ла де сек ар тық тау 
бо лар. Де ген мен де ті лі мен ді лі қа нат жай ған 
қа зақ тар дың са ны кө бей ген сайын ша һар дың 
қа за қы бояуы да қа лың дап, өзін дік түр ге еніп 
ке ле жат қан ды ғы сөз сіз.

Көр кі мен кел бе ті ке ліс кен Астана қа ла-
сы ның бү гін гі кө рі ні сі қа ра ған адам ның кө-
ңі лі не қуа ныш ұяла тып, жү ре гі не мақ та ныш 
се зі мін тол ты ра ды. Астана жас, əде мі қа ла. 
Қа ла сұ лу лы ғы қай адам ба ла сын бол сын 
там сан ды ра ты ны на кү мə нім жоқ. Өй тке-
ні кең жа зи ра да ла да кө сі ліп жат қан ке мел 
сұ лу лы ғы мен, кү міс көл де рі мен, Есіл, Нұ ра 
се кіл ді қыз бұ ры мын дай тар қа тыл ған өзен-
де рі мен өзі не тар та ды. Астана мыз дың ша ңы-
ра ғы кө те рі ліп, уығы нық қа да лып, ке ре ге сі 
ке ліс ті жайыл ды де уге бо ла ды. Осы уақыт 
ішін де қа ла кел бе ті адам та ны мас тай өз гер-
ді. Еура зи яның жү ре гі не ай нал ған Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ті ре гі, елі міз дің ел ді гі, Ел-
ба сым ның ер лі гі — Астана ның бі лім, ғы лым 
оша ғы на ай на лып, да мып, Қа зақ стан ды бү-
кіл əлем ге та ны тып, таң дай қақ ты рар күн ге 

де жет ті. Астана ға рес пуб ли ка ның түк пір-
түк пі рі нен, əлем нің əр елі нен ағы лып ке ліп 
жа та тын жұрт, ша һар көр кі не, сəу ле ті не 
таң да нып қа на қой май, жа сам паз дық қа бас-
тар жі гер отын ала ты ны осы дан. Ар қа ның 
кін ді гін де ор на лас қан об лыс ор та лы ғы бо-
лып кел ген Астана қа ла сы қа зақ елі нің елор-
да сы на ай нал ды. Тек аты ға на емес, за ты да 
та ны мас тай өз гер ді. Се бе бі, то лас сыз тү леу, 
да мыл сыз да му үс тін де елор да мыз. Бұл та-
ри хи жа сам паз ұлы іс тің ұйыт қы сы да, дем 
бе ру ші сі де, сəу лет ші сі де мем ле кет бас шы-
сы Н.Ə. Назарбаев тың ті ке лей өзі еке нін атап 
ай тқан жөн. Астана — бі ре улер ге өмір бас-
пал да ғы бол са, ен ді бі ре улер үшін жар қын 
бо ла шақ. Қа зақ стан дық тар өзі нің кез кел ген 
қа ла сын əлем нің ұлы ша һар ла ры мен иық 
ті рес ті ре ала тын дай дең гей ге жет кі зу ге қа бі-
лет ті лі гін Астана ар қы лы дə лел де уде. Елор-
да ең се сі нің би ік тей тү суі нің əр бір қа зақ стан-
дық үшін зор мақ та ныш, үл кен абы рой еке ні 
да усыз. Бет ке ұс тар қа ла мыз дың ке ле ше гі 
не ғұр лым ке мел де не түс се, еге мен ді елі міз-
дің ер тең гі же тіс тік те рі де со ғұр лым есе ле не 
түс пек. Астана өзі нің ме рей лі ме ре ке сі мен 
төл та ри хы мыз ға жар қын бет тер қо са ры хақ. 
Өй тке ні, жа ңа Астана ның бас та ушы сы — Ел-
ба сы, қол ду шы — ел-жұр ты. Жа ңа қо ныс та 
бой тү зеп, шұ ғы ла ға бө лен ген Астана ның ке-
ре ме ті ке ле ше гін де деп се не мін!

МАТЕРИАЛДЫ �ЗІРЛЕГЕН Н. АНТАЕВА

Имен но так ха рак те ри зу ют на шу 
сто ли цу инос тран цы, при ез жа ющие 
в Казахстан. Астана, слов но цве ток, 
вы рос ла и рас цве ла пос ре ди зной ной 
сте пи. Ма лень кий про вин ци аль ный 
го ро док 90-х го дов все го за ка ких-то 
де сять лет прев ра тил ся в ультра сов ре-
мен ную сто ли цу но во го не за ви си мо го 
Казахстана.

Ис то рия
Ис то рия ос но ва ния и раз ви тия Ас та-

ны очень тес но свя за на с ис то ри ей все го 
го су дар ства. В 1831 го ду се вер ные райо ны 
сов ре мен но го Казахстана вош ли в под дан-
ство силь ней шей в то вре мя Рос сий ской 
им пе рии. Это бы ло сде ла но для за щи ты 
ка зах ских зе мель от опус то ша ющих и ос-
лаб ля ющих стра ну на бе гов ино зем ных 
зах ват чи ков. А уже в 1832 го ду на пра вом 
бе ре гу ре ки Ишим рус ски ми вой ска ми в 
мес тнос ти Ка ра от кел бы ло воз ве де но во-
ен ное ук реп ле ние Ак мо линск. Оно бы ло 
пос тро ено для за щи ты юж ных гра ниц ка-
зах ских сте пей от джун гар, мно гок рат но 
бес по ко ив ших мес тное на се ле ние. Кре-
пость прек рас но справ ля лась со сво ими 
за да ча ми, и со вре ме нем во ен ное ук реп-
ле ние раз рос лось до мас шта бов го ро да. 
Поз же имя го ро да бы ло пе ре не се но на 
всю об ласть, и Ак мо линск стал об лас тным 
цен тром. Го род всег да раз ви вал ся ин тен-

сив ны ми тем па ми. Хо тя сей час ему нет и 
двух сот лет, он по ме нял нес коль ко имен: 
Ак мо линск, Це ли ног рад, Ак мо ла, Астана. 
Ес ли имя Ак мо линск свя зы ва ет ис то рию 
го ро да с Рос сий ской им пе рий, то Це ли-
ног рад — с со вет ским пе ри одом. Наз ва ние 
го ро да оз на ча ет «го род це лин ных зе мель», 
ко то рые в то вре мя ста ли ак тив но ос ва-
ивать. Вы пол не ние гран ди оз ной по мас-
шта бам прог рам мы при ве ло к то му, что 
здесь бы ла пос тро ена стан ция, че рез ко-
то рую бы ла про ло же на же лез но до рож ная 
вет ка. Имен но по ней со все го Со юза сю да 
при ез жа ли ты ся чи ра бот ни ков на це ли ну. 
А сей час Ак мо лин ская об ласть ста ла од-
ной из са мых бо га тых в СНГ по вы ра щи ва-
нию пше ни цы.
В 1992 го ду, с об ре те ни ем не за ви си мос ти, 

Ка зах ста ном бы ло ре ше но вос ста но вить ис-
то ри чес кое наз ва ние го ро да — Ак мо ла, но 
уже в ка зах ском ва ри ан те про из но ше ния. 
Оче ред ное имя го род при об рел в 1998 го-
ду, ког да сю да бы ла пе ре не се на сто ли ца из 
Алматы. Как ви ди те, ис то рия Ас та ны — это 
и ис то рия ста нов ле ния но во го Казахстана. 
Се год ня Астана яв ля ет ся са мой мо ло дой 
сто ли цей в ми ре. Ны неш няя Астана — это 
со вер шен но иной го род. Астана по пра ву 
счи та ет ся ли цом го су дар ства, встав ше го на 
путь воз рож де ния и раз ви тия.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5)
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Cа пар ба сы
Шойын жол мен Қос та най қа ла сын бет ке алып 

жү ріп ке ле міз. Са ры ар қа ның са ры бе лі құп тан ға 
та ман жап-жа сыл ор ман-то ғай лы, қа ра ғай лы өл-
ке ге ай на лып шы ға кел ді. По ез да ғы жо ла ушы осы 
бiр тұс та ғы та би ғат ауысы мын лез де бай қай ды. Те-
ре зе нің сыр ты нан ақ қайың ды, түк ті кі лем ге оран-
ған жер бе ті не куə бо ла сың…
Қа ра ған ды қа ла сы нан шық қа ны мыз ға бі раз 

уақыт бо лып та қой ды. Жаз айы ның ал ғаш қы 
кү ні бір топ адам бо лып жол ға шық қан едік. Об-
лыс аты нан Қос та най қа ла сын да өте тін Қа зақ-
стан пат ри от та ры ның фо ру мы на қа тыс пақ пыз. 
Жыл сайын дəс түр лі түр де өте тін бас қо су би ыл 
төр тін ші рет ұйым дас ты ры лып, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы мем ле кет тік рə міз дер кү ні не жə не 
Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы на ар на лып отыр. 
Əр са ла бойын ша ел дің да му ына қо мақ ты үлес 
қос қан қай рат кер лер ге, бей біт күн де ер лік жа-
сап, хал қы ның ме рейін үс тем ет кен, қа жыр лы 
ең бе гі мен ер атан ған жі гер лі жан дар ға құр мет 
көр се ту ді діт те ген ша ра ға қа зы на лы өңір ден ат-
тан ған де ле га ци ямыз 13 адам нан құ рал ған.
Құ ра мы мыз мы на дай еді: Еги ше ва Тол-

қын — «Қа ра ған ды об лы сы жас та ры бас та ма-
шыл ды ғы ның ор та лы ғы» ММ-нің жас тар мен 
жұ мыс жə не қо ғам мен бай ла ныс бө лі мі нің 
мең ге ру ші сі, Ан дри анов Ан дрей — Ми хай лов 
по ли ция бө лі мі нің аға опе ра тив тік уəкі лі, Бер-
ке нов Ер кен — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
сту дент тік пар ла мен ті нің тө ра ға сы, Ге ра си мен-
ко Га ли на — «Жас Ор да» Қар МТУ сту дент те рі 
мен ма гис тран тта ры кə сі по да ғы ның хат шы сы, 
Дəу ле тə ли ев Рауан — Шет ауда ны Ор та лық 
ауру ха на сы ның дə рі ге рі, Қа ра мур зин Ай рат — 
«Жас Ор да» Қар МТУ сту дент тік ұйым да ры ның 
қауым дас ты ғы» ҚБ тө ра ға сы, Ма ше нов Ай бат — 
«Қа ра ған ды сту дент те рі нің Аль ян сы» КҚ тө ра-
ға сы, Нов ру зов Анар — Қар МТУ сту дент те рі 
кə сі по да ғы тө ра ға сы ның орын ба са ры, Пуш кар 
Алек сандр — ауыр ат ле ти ка дан ҚР спорт ше-
бе рі, Та та ғұ лов Жа сұ лан — Қа ра ған ды сту дент-
те рі Аль ян сы ның ви це-ли де рі, Тал ғат Ол жас — 
«Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ Қа зы бек би 
ауда ны бойын ша ат қа ру шы хат шы сы, Хрус та-
лев Дмит рий — «Жа ңа ма те ри ал дар» Қар МТУ 
ғы лы ми-зер ттеу ин сти ту ты ның ди рек то ры.
Мі не, 20 са ғат тық жол ды ар тқа тас тап та ри-

хи ша һар Қос та най ға та бан ті ре дік. Ар найы ав-
то бус əзір леп қар сы ал ған ұйым дас ты ру шы лар 
қо нақ үй ге ор на лас ты рып, қол да ры мыз ға фо-
рум бағ дар ла ма сын ұс тат ты. Үш кү ні міз са ғат, 
ми ну ты на дейін са на улы екен.

«Кү ші міз — бір лік те!» де ген ұран мен өт кен 
«Ме нің Қа зақ ста ным!» ат ты фо рум ға Қа зақ стан-
ның 14 об лы сы нан, Алматы жə не Астана қа ла ла-
ры нан 200-ге тар та адам жи на лып ты. Мə де ни ет 
ми нистрлі гі ұйым дас тыр ған игі ша ра ға бел гі лі 
қо ғам қай рат кер ле рі, үкі мет тік емес ұйым дар 
мен жас тар бір лес ті гі нің өкіл де рі, ғы лым мен 
мə де ни ет қай рат кер ле рі, со ғыс жə не ең бек 
ар да гер ле рі, жауын гер-ин тер на ци она лис тер, 
спор тшы лар жə не өз ге лер де ша қы рыл ған екен. 
Сон дай-ақ, Мем ле кет тік ел таң ба ның ав тор ла-
ры Жан дар бек Мə лі бе ков пен Шо та Уəли ха нов, 
Мем ле кет тік Ту дың ав то ры Шə кен Ни яз бе ков, 
қыр шын нан қи ыл ған жас тар дың ар ман бей не-
сі Бек зат Сат тар ха нов тың ата-ана сы Сейіл хан 
Сат тар ха нұ лы мен Сыр лы күл Шой бе ко ва, Пар-
ла мент де пу тат та ры жə не бас қа да мəр те бе лі, 
құр мет ті қо нақ тар бар.

Ты ны ғып, ауқат та нып ал ған соң біз ді об-
лыс тың өл ке та ну мұ ра жайы мен та ныс ты рып, 
қойы лым кө ру ге Қос та най об лы сы ның орыс 
дра ма жə не қу ыр шақ тар те ат ры на апар ды. 
Күр де лі жөн де уден өт кен ша ңы рақ тың сыр тқы 
жə не іш кі кел бе ті қа зір гі за ман ға сай лайық ты 
етіп өң дел ген екен. Те атр көз дің жауын алар 
өзін дік сым ба ты мен кел ген кө рер мен дер ді тəн-
ті ете ді. Елі міз дің түк пір-түк пі рі нен жи нал ған 
де ле гат тар пар тер ге жай ға сып, «Очень прос тая 
ис то рия» ат ты спек такль ді та ма ша ла ды. Қойы-
лым же лі сі жа ну ар лар дың кө зі мен адам дар дың 
өмі рін көр се ту ге не гіз дел ген екен. Төрт аяқ ты-
лар адам дар дың жауыз ды ғы мен қа ты гез ді гі не, 
па сық ты ғы мен на дан ды ғы на куə бо лып, өзін дік 
ой-тол ғам да рын жа сай ды. Екі аяқ ты қо жайын-
да рын пе ріш те дей пəк жан дар ға ба лап, иеле рін 
мін сіз пір тұ та тын олар со ңын да адам дар дың 
па сық ты ғы на на ли ды. Жо ға ры дə ре же де өт кен 
екі ак ті лі спек такль ге жи нал ған жұрт ак тер лер-
дің об раз ды сом да уда ғы ше бер лік те рі не дəн 
ри за бо лып, кө те рің кі кө ңіл де, ру ха ни байып 
та рас ты. Ал ғаш қы кү ні міз осы лай өт ті.

Ке� ді ��ір ты ны сы
Ма усым ның үші кү ні ұлт кө се мі, Алаш тың 

бір ту ар аза ма ты Ах мет Бай тұр сы нұ лы ес кер т-
кі ші нің ал ды на жи на лып, ру хы на тағ зым ет тік. 
Он да аға бу ын өкіл де рі жас тар ға жы лы ле біз де-
рін біл ді ріп, се нім мен қа рай тын дық та рын жет-
кіз се, кейін гі тол қын жыр дан жау һар тө гіп, өлең 
жол да ры мен ой ла рын ор та ға сал ды. Ми тинг 
со ңын да ес кер ткіш ке гүл шоқ та ры қойыл ды. 
Ми тинг Же ңіс са яба ғын да ғы Мəң гі лік ала уда 
жал ға сы мын тап ты. Қа ты су шы лар 30-шы жыл-
дар ғы са яси қу ғын-сүр гін құр бан да ры на, Ұлы 
Отан со ғы сын да қа за тап қан дар жə не яд ро лық 
сы нақ тан зар дап шек кен дер ге ар нап қойыл ған 
ес кер ткіш ке гүл шоқ та рын қойып, бір ми нут-
тық үн сіз дік пен есіл ер лер ді ес ке ал ды.
Ми тинг бас тал ған нан то лас сыз жау ған ақ 

жауын ша ра ның өз дең гейін де өтуі не ке рі əсе-
рін ти гіз ген жоқ. Ақ жауын ды Ал ла ның нұ ры на 
ба ла ған жи нал ған жұрт тың кө ңі лі кө те рің кі, қа-
ты су шы лар се бе леп жау ған жаң быр дың ас тын-
да тұ рып-ақ ру ха ни лəз зат ал ды.
Сол кү ні өл ке та ну, Ыбы рай Ал тын са рин ме-

мо ри ал дық мұ ра жай ла ры на да ат ба сын бұр-
дық. Қа ла ның кө рік ті жер ле рін ара лап, об лыс 
ор та лы ғын да тұр ғы зы лып жат қан əлеу мет тік 
ма ңыз ды ны сан дар мен та ныс тық. «Қос та най 
об лы сы жас та ры ның Ал тын кі та бы ның» тұ сау-
ке се рі де көп ші лік ке осы фо рум да ұсы ныл ды. 
Бі лім мен ғы лым да, ең бек те, өнер де үз дік та-
быс та ры мен кө рін ген жас тар дың есі мін ал тын 
əріп тер мен тір кеп оты ра тын мұн дай жо ба тек 
Қос та най об лы сын да ға на бар екен.
Руд ный қа ла сы на ат та нып, ай мақ тың ты-

ныс-тір ші лі гі мен та ныс тық. Со ко лов-Са ры бай 
кен байы ту ком би на тына бар дық. Фо рум қа ты-
су шы ла ры өз көз де рі мен 520 мет рлік те рең дік-
те гі карь ер ді, көп қа бат ты үй дің ұзын ды ғы мен 
тең ке ле тін бе лаз сын ды ма ши на лар ды кө ріп 
таң-та ма ша бол ды.

«Со ко лов-Са ры бай кен-байы ту өн ді ріс тік 
бір лес ті гі» АҚ 1954 жыл дың 30 ма усы мын да 
құ рыл ған кө рі не ді. Бү гін де ол Қа зақ стан да ғы 
жə не ТМД ел де рін де гі ірі кə сі по рын. Кə сі п-
орын ның не гіз гі өні мі — қож шы ғар ғыш тал-
ма ған ше кем тас тар жə не те мір кен ді кон цен-
трат. Бұл — дом на өн ді рі сі не ар нал ған əлем дік 
стан дар ттар ға сай ши кі зат Қа зақ стан, Ре сей 

жə не Қы тай ме тал лур гте рі ара сын да үл кен сұ-
ра ныс қа ие. Мұн да ме талл илек теу за во ды іс ке 
қо сыл ған. Са рап шы лар дың ба ға лауы бойын ша 
атал мыш ны сан ша ғын ме тал лур ги ялық за вод-
тар са на ты на жа та ды жə не ме талл илек теу са-
ла сын да озық тех но ло гия бо лып та бы ла ды. Жу-
ыр да та ғы да бір не ше ма ңыз ды стра те ги ялық 
ны сан дар дың құ ры лы сы жүр гі зі ле бас та ған. 
Бір лес тік те 18 мың нан ас там ең бек ші жұ мыс іс-
тей ді. Оның ішін де 4,5 мы ңы 30 жас қа дейін гі 
жас тар. Бір лес тік те қыз мет кер лер мен олар дың 
ба ла ла ры ның оқуы жə не кə сі би да муы үшін 
бар жағ дай жа са лын ған. Ата-ана ла ры бір лес тік 
қыз мет кер ле рі бо лып та бы ла тын қа ла мек теп-
те рі нің үз дік тү лек те рі үшін «ССКӨБ» АҚ қа-
ра жа ты нан ком би нат қа қа жет ті жə не одан əрі 
кə сі по рын да ең бек ету ке піл ді гі мен жо ға ры оқу 
орын да рын да бі лім алу ла ры на мүм кін дік тер 
қа рас ты рыл ған. Бұ дан бас қа қа жет ті ма ман-
дық тар бойын ша жо ға ры бі лім ал ғы сы ке ле тін 
ең бек ету ші жас тар ға оқу дың 50 пайыз құ нын 
тө лей ді. Кə сі по рын да «ССКӨБ» АҚ пре зи ден ті 
М. М. Тур да ху нов жə не кə сі по дақ ко ми те ті бе-
кіт кен «Жас тар» мақ сат ты ке шен ді бағ дар ла ма-
сы іс ке аса ды. Осы бағ дар ла ма ның не гіз гі ба ғы-
ты бір лес тік ке ке ле тін жас ма ман дар мен жұ мыс 
іс теу, жас тар қа та ры нан кад рлар ре зер він құ ру 
бо лып та бы ла ды. 2007 жыл дың 16 сəуірін де 
«ССКӨБ» АҚ пар ти ялық ұйы мы на «Нұр Отан» 
ха лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы аудан дық 
фи ли алы ның мəр те бе сі бе ріл ген екен.

Бұ дан кейін Кен ші лер мə де ни ет үйін де «Ме-
нің ба ла лық ша ғым ның ас па ны» ат ты фильмді 
та ма ша ла дық. Ел ба сы ның ба ла лық ша ғын ба-
ян дай тын атал мыш кар ти на дан кө рер мен дер 
үл кен əсер алып та рас ты.

Кеш кі лік қай та дан Қос та най ды бет ке алып, 
жол ға шық тық. Мұн да об лыс əкі мі нің қа был дауы 
бол ды. Бей рес ми бас қо су үс тін де де ле гат тар бір-
бі рі мен ете не та ны сып, ара ла са бас та ды…

Ме ні� елім — �а за� стан!
Мі не, 4 ма усым — еге мен дік пен ел дік тің, та-

рих пен та ғы лым ның, кел бет ті ке ле шек тің сим-
во лы Мем ле кет тік рə міз де рі кү ні. Мың да ған 
жас ор та лық алаң ға жи на лып, «Ме нің Ел таң-
бам! Ме нің Ту ым! Ме нің Əнұ ра ным!» ат ты пат-
ри от тық ак ци ясын өт кіз ді. Əуел де сап тү зе ген 
жас тар ме ре ке лік «20» са нын бей не ле ді. Ак ция 
аясын да қа ты су шы лар Спорт са райы на дейін 
ше ру жа сап өт ті. Ше ру ге фо рум де ле гат та ры да 
қа тыс ты. Ар тын ша жүз ден ас там жас спор тшы 
ені екі жүз мет рлік Ту мен үл кен ауқым да ғы Ел-
таң ба ны алып жүр ді. Қа зақ стан Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на орай мем ле кет тік рə міз дер мен 
бе зен ді ріл ген 20 ав то кө лік сал та нат ты жи ын-
ның сə нін кел тір ді.

Пат ри от тық ак ция Мұз ай ды нын да ғы Қа зақ-
стан эс тра да сы жұл дыз да ры ның ме ре ке лік кон-
цер ті не ұлас ты. Мем ле кет тік əнұ ран ды шыр қау-
мен бас тал ған игі ша ра ға ар найы ат ба сын ті ре ген 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мə де ни ет ми нис трі 
Мұх тар Құл-Мұ хам мед: «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы өзі нің жи ыр ма жыл ды ғын үл кен бе лес те қар-
сы ал ға лы тұр. Ай ту лы күн ге орай лас ты ры лып 
отыр ған төр тін ші пат ри от тық фо ру мы — Мем-
ле кет тік Рə міз дер ді құр мет те уден бас тау ал ды. 
Елі міз дің мем ле кет тік ны шан да ры Тəуел сіз Қа-
зақ стан ның бас ты құн ды лық та ры бо лып та бы ла-
ды. Біз оны қа дір лей оты рып, өзі міз дің отан сүй-
гіш ті гі міз ді біл ді ріп, Ота ны мыз ал дын да ғы аза-
мат тық па ры зы мыз ды өте уге ты ры са мыз. Елің ді 
сүй мей, оған қал тқы сыз қыз мет ету мүм кін емес. 
Бү гін гі фо рум ға қа ты сып отыр ған Тəуел сіз елі-
міз дің құр дас та ры осы ны жа дын да мəң гі сақ та са 
дей мін», — деп ағы нан жа рыл ды.

Ел ба сы мыз да, бү кіл елі міз де жас тар ға се-
не ді жə не зор жауап кер ші лік ар та ды. Қа зір-
гі за ман жас та ры ның ата-ба ба мыз ға сыр лар 
бойы ар ман дап, бү гін гі ұр пақ жү зе ге асыр ған, 
ең қа си ет ті құн ды лы ғы мыз — ел тəуел сіз ді гін 
сақ тап, оның тұ ғы рын би ік те те тү се ті ні не кə міл 
се не міз.
Фо рум аясын да қо ғам дық ұйым дар дың бас-

шы ла ры, та ны мал мə де ни ет, өнер, ғы лым жə-
не спорт қай рат кер ле рі, жас тар ұйым да ры ның 
бас шы ла ры көп ші лік ал дын да ой ла рын ор та ға 
сал ды. Со ны мен қа тар, атал мыш фо рум аясын-
да «Мем ле кет тік рə міз дер ге адал дық», «Аза мат-
тық ас қақ тық», «Өр ге қа нат қақ қан Қа зақ стан», 
«Əлем та ны ған Қа зақ стан», «Жан жү ре гім, Қа-

зақ стан» ат ты бес но ми на ция бойын ша бойын-
ша аза мат тық ер лік жа са ған дар ға «ЖЫЛ ПАТ-
РИ ОТЫ» құр мет бел гі сін та быс тау рə сі мі өт кі-
зіл ді. Ма ра пат қа ие бол ған дар дың қа та рын да 
бок сшы Бек зат Сат тар ха нов тың ата-ана сы, ак-
тер Əну ар Нұр пейі сов, те ле жүр гі зу ші Майя Ве-
рон ская, жер лес те рі міз — бок стан əлем нің екі 
дүр кін же ңім па зы Се рік Сə пи ев, дə рі гер Рауан 
Дəу ле та ли ев, ға лым Дмит рий Хрус та лев та бар.

Мем ле кет тік Ел таң ба ның ав тор ла ры Жан-
дар бек Мə лі бе ков пен Шота Уəли ха нов, Мем ле-
кет тік Ту дың ав то ры Шə кен Ни яз бе ков «Мем-
ле кет тік рə міз дер ге адал дық» но ми на ци ясы 
бойын ша ма ра пат тал ды. Сə ті тү сіп, Жан дар бек 
Мə лі бе кұ лын əң гі ме ге тар тқан едік:

— Ағай, Ел таң ба ны жа сау иде ясы қа лай 
пай да бол ды?

— Мем ле кет тік Рə міз дер ге бай қау жа ри яла-
ған кез де мен ше тел де жүр ген едім. Отан ал дын-
да ғы пер зент тік па ры зы ма ба лап, өз жо бам ды 
ұсын дым. Ел таң ба ның бү гін гі сұл ба сы ның пай-
да бо лу иде ясы қа зақ тың қа нат ты сөз де рін де 
жа тыр. Қа зақ та «Ша ңы ра ғың би ік, ке ре гің кең, 
бо са ғаң бе рік бол сын» де ген на қыл сөз дер бар. 
Мі не, Ел таң ба иде ясы осы сөз дер ден ту ын да-
ды. Ен ді ға на та рих сах на сы на кө тер лі ген жас 
мем ле кет ке де ген ті лек. Жал пы, біз дің Ел таң-
ба тұ нып тұр ған та рих. Оның əр бір эле мен ті 
қа зақ хал қы ның бұ рын ғы тұр мыс-тір ші лі гі нен, 
бол мы сы нан ха бар бе ре ді. Тіп ті, қа зақ хал қы-
ның ай на сы де се де бо ла ды. Герб қа был дан ған 
кез де оның маң дай тұ сы на жұл дыз ша ор на тыл-
ды. Оның үс ті не бас қа да жұл дыз дар ды ор на-
лас ты ру жос пар да бол ды. Де сек те, Ел ба сы мыз 
Тəуел сіз қа зақ елін Ке ңес үкі ме ті мен, не бол ма-
са өз ге дін дер мен са лыс ты ру ға бол май ты нын 
ал ға тар тты. «Тəуел сіз Қа зақ стан ның өз жұл-
ды зы бо луы ке рек. Сон дық тан жұл дыз ды да өз 
ор ны на қойың дар», — деп Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
ті лек біл дір ген бо ла тын…

— Ел таң ба ны жа сау үшін қан ша уақыт 
кет ті?

— Бір жа рым ай ең бек тен дім.
— Кейін гі тол қын ға де ген көз қа ра сы ңыз 

қан дай?
— Жас тар ға дəн ри за мын. Қа зір гі жас тар — 

бі лім ді, бел сен ді, ел жан ды. Ұлт тық са на мен тə-
лім-тəр би ені бойы на сі ңір ген жас тар дың кү ні 
ер тең ел ге тұт қа бо лар аза мат ата на ры на кə міл 
се не мін.

«Аза мат тық ас қақ тық» но ми на ци ясы 
бойын ша «Жыл пат ри оты» атан ған 18 жа сар 
Ол жас Иман ға зы Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да 
бол ған су тас қы ны ке зін де бір топ жас тар мен 
Ку ре ни ша ғын ауда нын да құм ды қап тар дан 
бө гет тұр ғыз ған. Ку ре ни ша ғын ауда нын су ға 
ке ту ден құт қар ған Ол жас өз ойын бы лай ша ор-
та ға сал ды:

— Өзім ді ке ре мет тей ер лік жа са дым деп ай-
та ал май мын. Адам ның кү ні адам мен дей ді. 
Ме нің ор ным да өз ге лер бол са дəл со лай іс тер 
еді. Мен ел ең се сін есе ле уде аян бай ең бек ету ге 
əр кез дайын мын.
Одан əрі Пат ри от тар жи ыны Қа зақ стан эс-

тра да сы жұл дыз да ры ның қа ты су ымен ме ре ке-
лік кон цер тке ұлас ты. Əке лі-ба ла лы Ес кен дір 
жə не Бір жан Ха сан ға ли ев тер бас та ған өнер 
иеле рі, атап ай тсақ, «Ор да», «Рин го» топ та ры 
мен Ме ру ерт Тү сіп ба ева, Ал мас Кіш кен ба ев, 
Иб ра гим Ес кен ді ров сын ды əн ші ле рі міз То был 
тө ңі ре гін əн құ ша ғын да тер белт ті.
Фо рум со ңын да жи нал ған жұрт жұ ды-

рық тай жұ мы лып, жү рек тің лү пі лін сез ді ріп, 
отан шыл дық се зім ді от ша ла ула та тын му зы-
ка лық бой тұ мар — Əнұ ра ны мыз ды ас қақ та та 
шыр қа ды. Жү ре гі «елім» деп соқ қан пат ри от-
тар əнұ ран ды ерек ше ша быт пен, ас қақ рух пен 
орын да ды. Осы сəт те рух ас қақ тап, бой ға жі гер 
құйыл ды.

Са пар со �ы
Қос та най өңі рі не жа са ған іс са па ры мыз осы-

лай ша аяқ тал ды. Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғы на 
ар нал ған би ыл ғы жи ын ның ма ңы зы ай рық ша 
бол ды. Пат ри от тық рух ты, отан сүй гіш тік се-
зім ді ас қақ тат қан ша ра лар кең де ауқым ды лы-
ғы мен ерек ше лен ді. Еге мен ел дің ру хы — Мем-
ле кет тік Əнұ ран орын да лып, ел дің тұ тас ты ғын 
паш ете тін Ел таң ба сы жар қы ра ған, көк те көк 
бай ра ғы жел бі ре ген сал та нат ты ша ра ға қа ты-
сып, елі міз де ел жан ды аза мат тар дың көп ті гі не 
та ғы бір куə бо лып қайт тық.

ЕРБОЛ САРМУРЗИН,
&АРА'АНДЫ-&ОСТАНАЙ-&АРА'АНДЫ

Тобыл �!ірінде патриоттар то&ысты
Патриотты	 саба	тар
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Од ним из пер вых ша гов лю бо го вновь воз ник ше го 
го су дар ства яв ля ет ся об ре те ние им сво его фла га, гер ба и 
гим на. Свя за но это с тем, что они яв ля ют ся сим во ла ми 
по ли ти чес кой не за ви си мос ти и су ве ре ни те та стра ны. В 
ис то рии ста нов ле ния го су дар ствен ной не за ви си мос-
ти Казахстана, воз ро див ше го ся на ис то ри чес кой аре не 
в кон це XX сто ле тия, раз ра бот ка но вых офи ци аль ных 
сим во лов за ни ма ет осо бое мес то.

Ис то рия го су дар ствен нос ти лю бой стра ны сви де-
тель ству ет, что во все вре ме на го су дар ствен ные сим во лы 
оли цет во ря ли свя щен ный объ еди ня ющий об раз, слу-
жи ли важ ным сред ством фор ми ро ва ния на ци ональ ной 
гор дос ти, пат ри отиз ма, яв ля ясь частью по ли ти чес кой 
куль ту ры об ще ства. В них гар мо нич но от ра жа ют ся 
пред став ле ния о выс ших че ло ве чес ких цен нос тях, луч-
ших тра ди ци ях и обы ча ях на ше го на ро да. Фор ми ро ва-
ние бе реж но го от но ше ния к сво им офи ци аль ным го су-
дар ствен ным сим во лам ос та ет ся при ори те том го су дар-
ствен ной по ли ти ки.

В 2007 го ду в Ка зах ста не был под пи сан но вый Кон-
сти ту ци он ный За кон РК «О го су дар ствен ных сим во лах 
Рес пуб ли ки Ка зах стан». Бла го да ря это му за ко ну бы ло 
усо вер шен ство ва но за ко но да тель ство о го су дар ствен-
ных сим во лах, но вые статьи за ко на бы ли нап рав ле ны 
на по вы ше ние ста ту са го су дар ствен ных сим во лов и де-
та ли за цию их ис поль зо ва ния. Сог лас но за ко ну эта ло ны 
Го су дар ствен но го Фла га и Го су дар ствен но го Гер ба РК 
хра нят ся в ре зи ден ции Пре зи ден та РК.

Дан ный за кон рег ла мен ти ру ет по ря док раз ме ще-
ния Го су дар ствен но го Фла га и Го су дар ствен но го Гер ба 
и их изоб ра же ний в зда ни ях ор га ни за ций и уч реж де-
ний об ра зо ва ния, во ин ских час тей и фор ми ро ва ний и 
неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций, про це ду ру за ме ны 
и унич то же ния го су дар ствен ных сим во лов — Го су дар-
ствен но го Фла га и Го су дар ствен но го Гер ба в слу чае их 
не со от вет ствия эта ло нам.

Го су дар ствен ный Флаг и Го су дар ствен ный Герб не 
мо гут ис поль зо вать ся в ка че стве ге раль ди чес кой ос но-
вы об ще ствен ных объ еди не ний и дру гих ор га ни за ций, 
а Го су дар ствен ный Гимн — в ка че стве ос но вы для дру-
гих му зы каль ных про из ве де ний и иных про из ве де ний 
ис кус ства.

Из ме не ны пра ви ла прос лу ши ва ния гим на. При 
ис пол не нии гим на на офи ци аль ных це ре мо ни ях при-
сут ству ющие дол жны вста вать и прик ла ды вать ла донь 
пра вой ру ки к ле вой сто ро не гру ди. В це лях по вы ше ния 
ста ту са го су дар ствен но го язы ка сог лас но ст. 8 п. 3 ис пол-
не ние гим на пре дус мот ре но ис клю чи тель но на го су дар-
ствен ном язы ке в точ ном со от вет ствии с ут вер жден ным 
тек стом и му зы каль ной ре дак ци ей. За кон пред по ла га-
ет обя за тель ное ис пол не ние гим на при вы хо де в эфир 
те ле- и ра ди оп рог рамм в на ча ле ут рен не го эфи ра и по 
окон ча нии их ве ща ния, те ле ка на ла ми и ра ди ос тан ци-
ями, за ре гис три ро ван ны ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Сог лас но за ко ну го су дар ствен ные сим во лы мо гут ис-
поль зо вать не толь ко юри ди чес кие, но и фи зи чес кие ли-
ца, это ми ро вая прак ти ка. Но и фи зи чес кие ли ца не сут 
от вет ствен ность, пре дус мот рен ную за ко ном, и дол жны 
бе реж но от но сить ся к го су дар ствен ным сим во лам РК.

На рес пуб ли кан ском мо ло деж ном фо ру ме пар тии 
«Нур Отан» Н. Назарбаев ска зал: «На ши флаг, герб и 
гимн — осо бо цен ные зна ки ду ха на ро да, на ци ональ-
но го са мо соз на ния, ге ро из ма и та лан та. Эти сим во лы 
выс ту па ют про вод ни ка ми на деж ды, меч ты и ча яний, 
ус трем лен ных в зав траш ний день. Все это — свя щен ные 
стра ни цы но вой ис то рии Казахстана. Их неп ре хо дя щее 
зна че ние зак лю ча ет ся в том, что Оте че ство на чи на ет ся с 
это го фла га, с это го гер ба и с это го гим на. И ис тин ные 
граж да не не за ви си мой стра ны фор ми ру ют ся имен но 
че рез ува же ние к ним».

Вы дер жки из Кон сти ту ци он но го За ко на Рес пуб ли ки 
Казахстан «О го су дар ствен ных сим во лах Рес пуб ли ки Ка зах стан»
Статья 9. По ря док ис пол не ния Го су дар ствен но-

го Гим на Рес пуб ли ки Ка зах стан
1. При пуб лич ном ис пол не нии Го су дар ствен но го 

Гим на при сут ству ющие по ют (выс лу ши ва ют) стоя, при 
этом граж да не Рес пуб ли ки Казахстан прик ла ды ва ют 
пра вую ру ку к сер дцу.

При про ве де нии го су дар ствен ны ми ор га на ми и 
ины ми ор га ни за ци ями Рес пуб ли ки Казахстан ме-
роп ри ятий на тер ри то рии инос тран ных го су дарств 
Го су дар ствен ный Гимн ис пол ня ет ся в со от вет ствии с 
нас то ящим Кон сти ту ци он ным За ко ном, а так же за ко-

но да тель ством и про то коль ной прак ти кой го су дар ства 
пре бы ва ния и мес тны ми обы ча ями.

Тор же ствен ное под ня тие и ус та нов ка Го су дар ствен-
но го Фла га Рес пуб ли ки Казахстан соп ро вож да ют ся ис-
пол не ни ем Го су дар ствен но го Гим на, при этом при сут-
ству ющие по во ра чи ва ют ся ли цом к Фла гу.

2. Го су дар ствен ный Гимн ис пол ня ет ся в ор кес тро-
вом, хо ро вом, ор кес тро во-хо ро вом ли бо ином во каль-
ном и инстру мен таль ном ис пол не нии. При этом мо гут 
ис поль зо вать ся сред ства зву ко за пи си.

До пус ка ет ся сок ра щен ное ис пол не ние Го су дар ствен-
но го Гим на Рес пуб ли ки Казахстан.

3. Го су дар ствен ный Гимн ис пол ня ет ся на го су дар-
ствен ном язы ке в точ ном со от вет ствии с ут вер жден ным 
тек стом и му зы каль ной ре дак ци ей.

4. Му зы каль ная ре дак ция и текст Го су дар ствен но го 
Гим на Рес пуб ли ки Казахстан не мо гут быть ис поль зо ва-
ны в ка че стве ос но вы для дру гих му зы каль ных про из ве-
де ний и иных про из ве де ний ис кус ства.

Статья 13. Фор ми ро ва ние ува жи тель но го от но-
ше ния к го су дар ствен ным сим во лам Рес пуб ли ки 
Ка зах стан

1. Граж да не Рес пуб ли ки Казахстан, а так же ли ца, 
на хо дя щи еся на тер ри то рии Рес пуб ли ки, обя за ны ува-
жать го су дар ствен ные сим во лы Рес пуб ли ки Казахстан.

2. В це лях вос пи та ния граж дан ствен нос ти и пат ри-
отиз ма, люб ви к сво ей Ро ди не — Рес пуб ли ке Казахстан, 
фор ми ро ва ния ува же ния к го су дар ствен ным сим во лам 
Рес пуб ли ки Казахстан, а так же по ни ма ния их сущ нос ти 
и зна че ния их изу че ние вклю ча ет ся в ос нов ные об ще об-
ра зо ва тель ные прог рам мы ор га ни за ций об ра зо ва ния 
сред не го об ще го, на чаль но го про фес си ональ но го, сред-
не го про фес си ональ но го и выс ше го про фес си ональ но го 
об ра зо ва ния.

В ор га ни за ци ях об ра зо ва ния, ре али зу ющих об ра зо ва-
тель ные прог рам мы сред не го об ще го, на чаль но го про фес-
си ональ но го, сред не го про фес си ональ но го и выс ше го про-
фес си ональ но го об ра зо ва ния пос то ян но в спе ци аль но от-
ве ден ном вид ном мес те ус та нав ли ва ет ся Го су дар ствен ный 
Флаг, раз ме ща ет ся Го су дар ствен ный Герб ли бо их изоб ра-
же ния, а так же текст Го су дар ствен но го Гим на Рес пуб ли ки 
Казахстан на го су дар ствен ном язы ке.

Июнь по об ще рес пуб ли кан ско му пла-
ну праз дно ва ния 20-ле тия Не за ви си мос ти 
Казахстана объ яв лен ме ся цем че ство ва ния 
го су дар ствен ных сим во лов РК. По всей стра не 
про хо дят ме роп ри ятия, пос вя щен ные ува жи-
тель но му от но ше нию к Фла гу, Гер бу, Гим ну 
Рес пуб ли ки Казахстан.
В Кос та нае про шел IV Рес пуб ли кан ский фо-

рум пат ри отов «Мой Казахстан!», пос вя щен ный 
20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан. 
На этом фо ру ме бы ли осо бо от ме че ны три ка ра-
ган дин ца — Рауан Даулеталиев, Се рик Са пи ев и 
Дмит рий Хрус та лев. Цель фо ру ма — фор ми ро ва-
ние ка зах стан ско го пат ри отиз ма, по пу ля ри за ция 
го су дар ствен ных сим во лов, ук реп ле ние един ства 
на ции. В ра бо те фо ру ма при ня ли учас тие ми-
нистр куль ту ры Мух тар Кул-Му хам мед, ви це-ми-
нистр об ра зо ва ния и на уки Мах мет ка ли Са ры бе-
ков, аким Кос та най ской об лас ти Сер гей Ку ла гин, 
де пу та ты Пар ла мен та РК, пред ста ви те ли Ап па-
ра та Пре зи ден та, Ас сам блеи на ро да Казахстана, 
вид ные го су дар ствен ные и об ще ствен ные де яте-
ли, пред ста ви те ли НПО, твор чес кой и науч ной 
ин тел ли ген ции, мо ло де жи, СМИ, спортсме ны. 
В рам ках фо ру ма ор га ни зо ва ли ак цию-ше ствие 

мо ло де жи «Мы — пат ри оты сво ей стра ны». Ты-
ся чи мо ло дых лю дей прош ли по ули цам Кос та-
ная, Ас та ны и дру гих го ро дов на шей не объ ят ной 
стра ны. Нап ри мер, Аль янс сту ден тов Казахстана 
(АСК) и ав то лю би те ли сто ли цы вы ра зи ли свое 
ува же ние к го су дар ствен ным сим во лам РК. Они 
ав топ ро бе гом про еха ли по глав ным ули цам Ас-
та ны с раз ве ва ющи ми ся ка зах стан ски ми фла га ми. 
Ав то ка ра ван пос ле до вал от прос пек та Тлен ди ева 
до мо ну мен та «Бай те рек». Каж дая ма ши на бы ла 
офор мле на как своеоб раз ный кор теж го су дар-
ствен ных сим во лов: сти ке ра ми 20-ле тия Не за ви-
си мос ти стра ны, фла га ми и дру ги ми ат ри бу та ми. 
Как рас ска зал ви це-ли дер АСК Ар ман Аб дол ла-
ев, глав ной целью ав топ ро бе га яв ля ет ся фор ми-
ро ва ние в соз на нии ка зах стан цев ува жи тель но го 
от но ше ния к го су дар ствен ным сим во лам «как к 
важ ней шим цен нос тям пат ри отиз ма и гор дос ти 
за свою стра ну». Куль ми на ци он ным мо мен том 
фо ру ма ста ла це ре мо ния наг раж де ния на ци-
ональ ной пре ми ей «Пат ри от го да» по че ты рем 
но ми на ци ям. В но ми на ции «Вы со кая граж дан-
ствен ность» за храб рость, про яв лен ную в чрез-
вы чай ной си ту ации, наг раж де ны пред се да тель 
Со юза сельской мо ло де жи ЗКО Иман га зы Ол жас, 

сту дент Та раз ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та им. М. Х. Ду ла ти Боз дак ба ев Сан жар, жи тель 
с. Кы зы ла гаш Ал ма тин ской об лас ти Сеп су ев Каз-
бек, уче ник 8 клас са сред ней шко лы Шал ко де Ал-
ма тин ской об лас ти Иль яс Жан дос и президент 
бла гот во ри тель но го фон да «Бауыр жан» Омар бе-
ко ва Жул дыз. В но ми на ции «Ус трем лен ный ввысь 
Ка зах стан» от ме че ны пред се да тель сту ден чес ких 
от ря дов «Ата ме кен» Тор та ев Жан бо лат, мо ло дой 
уче ный Хрус та лев Дмит рий, мо ло дой сельский 
врач Дəу ле та ли ев Рауан, вы пус кник прог рам мы 
«Бо ла шак», за мес ти тель аки ма райо на Се рик ба-
ев Рол лан. В но ми на ции «Приз нан ный ми ром 
Ка зах стан» наг раж де ны спортсме ны, по ко рив-
шие мир, — на ша гор дость Те низ ба ев Нур ба хыт 
и ка ра ган ди нец, двук рат ный чем пи он ми ра по 
бок су Са пи ев Се рик, по бе ди те ли меж ду на род ных 
пред мет ных олим пи ад, уче ни ки 11 клас са КТЛ г. 
Ас та ны Рах мет Рауан, РСФМСШИ им. О. Жа уты-
ко ва Ал дан Али-Амир; жур на лист Ве рон ская Мая. 
В но ми на ции «Вер ность го су дар ствен ным сим во-
лам» наг раж де ны ав то ры го су дар ствен ных сим во-
лов Шот-Аман Уали ха нов, Жан дар бек Мə ли бе ков, 
Ша кен Ни яз бе ков.
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Государственные символы — отражение духа народа

Карагандинцы признаны истинными патриотами Казахстана

Событие

Шествие навстречу 
будущему Казахстана

Сту ден ты и пре по да ва те ли 

уни вер си те та при ня ли учас тие 

в праз днич ном ше ствии, пос-

вя щен ном Дню го су дар ствен-

ных сим во лов Казахстана.

Пос ле ше ствия учас тни-

ки ме роп ри ятия про дол жи ли 

праз дно ва ние в Цен траль ном 

пар ке, где со сло ва ми поз-

драв ле ния от сту ден че ства 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва выс-

ту пил сту дент 3 кур са юри ди-

чес ко го фа куль те та, де пу тат 

Сту ден чес ко го пар ла мен та 

КарГУ Еш ма гам бе тов Ка на-

гат. Речь Ка на га та бы ла пол на 

пат ри отиз ма, ко то рый не ос-

та вил рав но душ ны ми при сут-

ству ющих на кон цер те: «День 

го су дар ствен ных сим во лов 

Рес пуб ли ки Казахстан — это 

осо бый праз дник для на ше-

го су ве рен но го го су дар ства. 

На ши пред ки меч та ли о том, 

что бы их де ти, по том ки жи ли и 

рос ли в не за ви си мой стра не. 

Они мно гое от да ли для то го, 

что бы мы об ре ли дух не за ви-

си мос ти! И вот их меч та свер-

ши лась, в де каб ре это го го да 

мы бу дем праз дно вать 20 лет 

со дня об ре те ния не за ви си-

мос ти, у нас своя Кон сти ту ция, 

го су дар ствен ная сим во ли ка, 

тер ри то рия…»

Пос ле выс туп ле ния Ка на гат 

по де лил ся сво ими впе чат ле-

ни ями о ме роп ри ятии: «Ког да 

я ша гал в ко лон не, слу шал пес-

ню «Ата ме кен», ме ня пе ре пол-

ня ла ра дость за нас, граж дан 

на шей рес пуб ли ки. Я гор жусь 

дос ти же ни ями и по бе да ми на-

ше го го су дар ства! Я бы хо тел 

по же лать на шей Ро ди не ми ра 

и проц ве та ния!»

«Для ме ня та ко го ро да ме-

роп ри ятия яв ля ют ся приз на-

ком ува же ния к ис то ри чес ко-

му прош ло му и куль тур но му 

нас ле дию Казахстана, ува же-

ния к го су дар ствен но му язы ку, 

на род ным тра ди ци ям и обы-

ча ям»,— счи та ет спе ци алист 

Ко ми те та по де лам мо ло де жи 

Та ке но ва Асель.

Ме роп ри ятие прош ло с 

учас ти ем чле нов Аль ян са сту-

ден тов Казахстана, сре ди 

ко то рых так же мно го на ших 

сту ден тов; они да ри ли го ро жа-

нам, при шед шим на праз дник, 

сти ке ры с изоб ра же ни ем го-

су дар ствен ных сим во лов Рес-

пуб ли ки Казахстан.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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Мен ер те гі ге сен бей тін мін. Қа зір ер те-
гі ге сен бе ге ні ме сен бей мін. Мүм кін бұ рын 
тү сі ну ге өрем жет пе ген шы ғар. Та за қи ял-
дың же мі сі са най тын ер те гі нің ай тар ойы 
аса ас тар лы, түйер түйі ні тым те рең де жа-
та ты нын ен ді ұғын дым. Мə се лен, бү гін де 
ең бек те ген ба ла дан ең кей ген кə рі ге дейін 
та ныс «Бауыр сақ» ер те гі сін алайық.

…Ер кін дік ті қа ла ған бауыр сақ ата сы мен 
апа сын тас тай қа ша ды. Тə бет ашар иісі бұр-
қы ра ған, том пақ са ры ал ды нан шы ға кел ген де 
те гін ол жа ны құр жі бер гі сі кел ме ген аң ата у-
лы ның іші ұлып са ла бе ре ді. Бі рақ ба сын да ғы 
бес елі ба ғы мен кө рер жа ры ғы аң ғал, қам сыз 
бауыр сақ ты ажал аузы нан оңай алып қа ла ды. 
Бір емес, бір не ше рет. «Атам нан да құ тыл дым, 
апам нан да құ тыл дым… Лə-лə-лə…» Əн де тіп 
жү ріп қо ян ды да, қас қыр, аюды да опын ды-
рып кет кен Ба укең түл кі ге кел ген де… Түл-
кі ге кел ген де тұ ты ла ды. Мі не, біз ге де ке ре гі 
осы тұс. Бе ре ке нің бел гі сін дей Бауыр сақ не ге 
еке нін қай дам, ме нің түй сі гім де Қа зақ хал қы 
бо лып елес бе ре ді. Аң дар дың бауыр сақ қа көз 
тік ке ні тə різ ді, Ал тай мен Аты рау, Ар қа мен 
Ала тау ала бын да со зы лып жат қан ұлан ғайыр 
қа зақ өл ке сі нің та лай дұш пан ның кө зі не қан 
тол ты рып, қыз ға ныш итін өл тір ге ні хақ. Бі рақ 

біз дің бес елі ба ғы мыз еш кім ге ба ғын дыр май, 
ал ма ғайып ке зең дер ді та рих қой науына тап-
сы рып, ма мы ра жай азат тық қа алып кел ді. Ен-
ді бауыр сақ ты бі те удей жұт қан түл кі кім дей-
сіз ғой елең деп? Түл кі — за ман. Ен ді есе міз ді 
жі бер мес үшін бауыр сақ тың рө лін та зы ға 
ауыс ты рар сəт тің ту ға нын түй сі нер кез кел ді.
Ал ғаш қы емес, ара ға үзі ліс са лып, қай та ат-

қан азат тық та ңын да ғы ты ны сы мыз дың кең ді гі, 
ары ны мыз дың қар қын ды лы ғы на қа рап, та зы 
боп ша лу əре ке ті не əл де қа шан қа дам бас тық 
па дей мін. Бұ ған көл-кө сір со зы лып Еура зи-
яның кін ді гін ба сып жат қан кең өл ке ге көз 
тік се ңіз куə бол ған дай сыз. «Зəу лім ғи ма ра ты 
күн мен тіл дес кен бұл нет кен əде мі қа ла?!» Бас-
қын шы лық са яса ты бе кі ніс қып ір ге сін сал ған 
Ақ мо ла бү гін де бір лі гі міз дің бе сі гі — Астана ға 
ай нал ды. Жыл емес, күн са нап өс кен Астана-
мыз бір мү ше лін де ха лы қа ра лық іс кер лік пен 
мə де ни ор та лық қа ай на лып, əкім ші лік, іс-
кер лік, əлеу мет тік-мə де ни ор та лық тар əлем 
Астана ла ры стан дар ты на сай бой кө те ру де. 
Ақор да Президент ре зи ден ци ясы, Пар ла мент 
пен Үкі мет ғи ма рат та ры, кең се, ком па ния, ірі 
са уда ор та лы ғы, те атр, мұ ра жай, де ма лыс 
орын да ры, т. б. ны сан дар көр кі мен ға на емес, 
са па сы мен де ерек ше кө рі ніс те са лын ды. Ті зе 
бер сек, же тіс тік көп. Ер кін эко но ми ка лық ай-

мақ тық WEP SA ха лы қа ра лық қауым дас ты ғы-
на, Астана лар мен ірі қа ла лар Ха лы қа ра лық 
Ас сем бле ясы на (ХҚА) мү ше бол ған Астана да-
ғы өз ге ріс тің өмір шең ді гін, əлем дік ұйым дар 
на зар дан тыс қал дыр май, 1999 жы лы ЮНЕС-
КО-ның «Əлем қа ла сы» сый лы ғын иелен ді. 
Əлем нің ірі қа ла ла ры мен дос тық жə не бауыр-
лас тық қа рым-қа ты нас ты бе рік ор нат қан Елор-
да мыз дың тір ші лік жағ дайы тəуел сіз ді гі міз дің 
ты ны сы ның, елі міз дің ең се сі нің көр сет кі ші 
де сек, қа те лес пей міз. 100-ден ас там ұлт өкі лі 
мен 700 мың ға жу ық тұр ғын ның ба сын құ рап 
отыр ған бас қа ла ның да му қар қы ны жас тар 
бойы на се нім ді лік ұяла тып, ал ға ұм тыл ды рар 
ай бар бо лып отыр. Біз əлем ге Астана ны емес, 
Астана біз ді əлем ге та ны ту да. Ұлт тық мақ-
сат-мүд де ге жұ мыл ды ра күш са лып, ұлт тық 
бол мыс ты, ел ір ге сін ны ғай тар күр де лі ке зең-
ді бас тан ке шіп жат қан тұс та Астана мыз дың 
ас қақ тай тү суі біз дің қи ын дық қа мойы май, 
тəуел сіз дік тіз гі нін дұ рыс ба ғыт қа бұ рып, ір ге-
лі да му дың ар на сын адас пай тап қан ды ғы мыз-
дан. Бұл — уақыт өзі дə лел деп жат қан ақи қат. 
Се бе бі, Елор да — ел ең се сі.

…Ме нің ер те гі ге ила ну ыма се беп бол ған да 
Астана еді. Күм бе зі күн ге ша ғы лы сып, ар ман-
дар елі не қа лық тап жү ре тін ер те гі лік ша һар 
Ар қа тө сі не ке ліп тұ рақ тап ты. Астана — ар-
ман қа ла…

С�РУАР &АСЫМОВА

Астана к�ні — мемлекеттік мереке

Елорда – ел е!сесі

К�ші т�зу ел
Елі міз =з та ри хын да та лай >и ын-

>ыс тау ке зе? дер ді ба сы нан =т кер се 
де ел ді гін са> тап >а ла біл ді. Ал мем-
ле ке ті міз ді? т@уел сіз дік жыл да ры 
жет кен же тіс тік те рі, ба Aын дыр Aан 
асу ла ры еш кім ді де там сан дыр май, 
та? >ал дыр май >ой май ды. Осы ны? 
бар лы Aы Ел ба сы ны? ар >а сы екен ді-
гі не еш кім шB б@ кел тір мей ді. Елі міз-
ді? ал Aа >ойып отыр Aан та лай стра-
те ги ялы> жос пар ла рын с@т ті жB зе ге 
асы ру ісі де тек мем ле кет бас шы сы-
ны? >о лы нан ке ле ді. Біз =з Пре зи-
ден ті міз ге >ал т>ы сыз се не міз. Біз 
ба >ыт ты ха лы> пыз. Же рі ке?, бай-
та>, бір лі гі жа рас >ан мем ле кет те 
бар шы лы> та =мір сB ріп жа тыр мыз. 
Бі лім алам, е? бек етем де ген адам-
Aа бар лы> жаA дай жа сал Aан. Dр па> 
т@р би есі бас ты на зар да. Eз ге лер 
біз ден Bл гі ала тын дай д@ ре же ге 
жет тік. Одан ар ты> не ке рек. Шы ны-
на ке ле тін бол са>, т@уел сіз ді гі міз ді? 
ал Aаш >ы жыл да ры елі міз осын ша-
лы> ты >ыс >а уа>ыт ішін де мGн дай 
же тіс тік тер ге >ол жет кі зе ді де ген ге 
еш кім сен бе ген еді. Ал Ел ба сы мыз 
ар ман дар ды? орын да ла тын ды Aын 
д@ лел де ді. КB ні ке ше гі елі міз ді? 
ЕHЫD-Aа т= ра Aа бо лып, Астана да 
Сам мит =т кі зуі, Астана дек ла ра ция-
сын >а был дауы — ел бе де лі ні? адам 
ай т>ы сыз де? гей ге к= те рі луі ні? ай-
Aа Aы. БGл — Dлт к=ш бас шы сы ны? 
те? дес сіз же ?і сі.

Би ыл Aы жы лы біз жа ?а =н ді ріс-
тік, ауыл ша ру ашы лы> ж@ не @леу-
мет тік ны сан дар ды, жа ?а жG мыс 
орын да рын аш ты>, бі тік шы> >ан 
егін ді жи нап, >а ла лар мен ауыл дар-
да к= рік тен ді ру жG мыс та рын жал-
Aас тыр ды>, жол дар мен ком му нал-
ды> ша ру ашы лы> та Aы ны сан дар Aа 
ж=н деу жBр гіз дік, ша Aын ж@ не ор та 
биз нес ті? да му ына бел сен ді тBр де 
>ол дау к=р сет тік. Ал е? бас ты сы, 
аAым да Aы жыл Hа за> стан ны? бел-
ді де, бе дел ді ха лы >а ра лы> бі ре гей 
Gйым — ЕHЫD-Aа т= ра Aа лы> етуі ел 
та ри хын да ал тын @ріп тер мен жа зы-
ла ры с=з сіз. ДB ни ені дB бір лет кен 
Астана Сам ми ті — Hа за> стан ны? 
@лем >ауым дас ты Aы ал дын да Aы 
абы ройын асы рып, м@р те бе сі би-
ік, тG Aы ры бе рік ел екен ді гін д@ лел-
деп бер ді. БGл игі лік тер ді? бар лы Aы 
да Ел ба сы мыз НGр сGл тан Jбі шG лы 
Назарбаев ты? ас >ан да на лы Aы мен 
сын дар лы са яса ты ны? ар >а сын да 
жB зе ге асы ры лып отыр.

Біз Сіз дер мен ел та ри хын да Aы 
м@ ні зор о>и Aа >ар са ?ын да тGр мыз. 
2011 жы лы мем ле ке ті міз Т@уел сіз ді-
гі міз ді? 20 жыл ды Aын >ар сы ала ды. 
Hыс >а мер зім ішін де біз тек эко но-
ми ка лы> кBш ті, са яси тG ра> ты мем-
ле кет >G рып >а на >ой Aан жо> пыз, 
со ны мен >а тар @лем ні? озы> ел де рі 
>а та ры нан ойып тG рып орын ал ды>. 
Біз осын дай жо Aа ры же тіс тік те рі міз-
ді ма> тан тG та мыз. Lа сыр лар бойы 
ар ман бо лып кел ген Т@уел сіз дік ке 
бір о> ат пай, >ан т=к пей жет ке ні міз, 
Hа за> стан да тG ра тын 140-тай эт нос 
=кіл де рі ні? >а за> ты? >а си ет ті де бе-
ре ке лі ша ?ы ра Aы ны? ас тын да ын ты-
ма> пен бір лік те топ та суы, мем ле-
кет >G ру да еуро па лы> стан дар ттар Aа 
сай ке ліп, оны? т= рі не шы Aуы мыз, 
@лем са ясат кер ле рі «Hа за> стан три-
ум фі» деп ата Aан ЕHЫD Сам ми ті, та-
Aы да бас >а же тіс тік те рі міз ТG? Aыш 
Президент — Ел ба сы Н. Назарбаев-
ты? са раб дал са яса ты ны?, к= ре-
ген ді гі ні?, да на лы Aы ны? ар >а сын да 
бол ды. Н. Назарбаев — бB кі л@ лем-
дік де? гей ге к= те ріл ген, =з ге мем ле-
кет бас шы ла ры мойын да Aан са? ла> 
са ясат кер, ірі >ай рат кер», — де ді.

�. ТОРБАЕВА,
Т3ЖК&Б-30 ТОБЫНЫ7 О&УШЫСЫ

2008 жы лы ма усым ның 23-ін де Пар ла-
мент Се на ты «Ме ре ке лер ту ра лы» заң ға то-
лық ты ру ен гі зе тін заң жо ба сын қа был да ды. 
Ол бойын ша 6 шіл де — Астана кү ні мем ле-
кет тік ме ре ке бо лып бел гі лен ді. Оның се-
бе бі, 1994 жы лы дəл осы кү ні Алматы да ел 
Пар ла мен ті елор да ны Алматы дан Астана-
ға кө ші ру ту ра лы қау лы қа был да ған бо ла-
тын. Осы Қау лы ға сүйе не оты рып, 6 шіл де 
Астана кү ні деп жа ри ялан ды. Бұл күн елі-
міз дің жа ңа та ри хы ның жар қын бет те рі-
нің ашы лу ын, прог ресс пен де мо кр а тия 
жо лы нан ай ны май ты нын, ең бас ты сы, 
мем ле кет ті лік ті мəң гі ету ді бей не лей-
ді. Астана рес пуб ли ка мыз дың са яси жə не 
əкім ші лік ор та лы ғы, Ата Заң ның түп нұс-
қа сы, Мем ле кет тік Ту мен Ел таң ба ның эта-
лон да ры тұр ған жер.

Ж� рек жар ды жы лы ле біз
Қа лам ды қа ру етіп ұс тан ған, қа зақ сө зі нің 

майын іш кен жур на лист-қа лам гер лер қауымы 
Астана жай лы бы лай деп ой тол ға ған екен. 
Жү рек тен шық қан сөз дің жү рек ке же те рі хақ.

Се рік �б ду! лі, тіл ші:
— Ал тай дан — Аты рау ға, Ала та удан — Ар-

қа ға дейін ұла сып жат қан ұлан-ғайыр елі міз-
ді, тұл пар дың тұя ғы мен сұң қар дың қа на ты 
жет пей тін ба ябан-бай тақ же рі міз ді, даң ғайыр 
да ла мыз бен даң қты қа ла мыз дың бə рі мен ел 
ор да сы — Астана да ғы мы нау «Ата ме кен» эт-
но ме мо ри ал дық ке ше ні не ке ліп-ақ та ны са 
ала сыз. Көр ген көз қуа нып, кө зайым бо ла тын, 
көр кі не кө ңіл то ла тын та ма ша та би ға ты мыз, 
та ри хи ес кер ткіш тер мен мə де ни мұ ра ла ры-
мыз ұл ты мыз дың ұлы лы ғын ұлық тай тү се рі 
хақ. Бір кез де гі Астана мыз — Сыр елін де гі 
Ақ ме шіт пен ас қар Ала та удың бөк те рін де гі 
Алматы ны ай нал са ңыз — бү гін де күл лі Еура-
зи яның жү ре гі не ай нал ған ай шық ты Астана ға 

ке ліп та бан ті рей сіз. Бұл — тəуел сіз дік ал ған 
жа сам паз Қа зақ стан ның жа ңа Астана сы — 
Астана!

Жі гер С!р се нов, тіл ші:
— АҚШ-та «Ақ үй», Ре сей де «Кремль», Ко-

ре яда «Көк са рай», ал ме нің елім де — «Ақ ор-
да». Алыс тан ат ба сын бұр ған мəр те бе лі мей-
ман дар, мем ле кет бас шы ла ры мен қа дір лі 
қо нақ тар ал ды мен осын да аял дай ды. Тəуел сіз 
ота ны мыз ды оңал ту ға бас та ған не бір иде ялар 
осы ара да ту ын дай ды. Ен де ше бұл — ба ға на-
лы ор дам, бас ты ор дам бас та ған ел дің са яси 
жү ре гі.

Дар хан �б діуа%ит, тіл ші:
— Шы ғыс тың шы на ры, Астана ның тұ ма ры 

бол ған — Бəй те рек! Алып мо ну мент ті кө ру 
үшін ал ты құр лық тан ағыл ған ағайын осы бір 
сəу лет өне рі не таң дай қақ пай қай тқан емес. 
Не гіз гі иде ясы ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев-
қа ти есі лі бұл ға жайып ғи ма рат — жа сам паз 
елі міз дің жар қын бо ла ша ғын жер жа һан ға 
ұлық тап тұр ған ұлт тық сим во лы мыз. Ата ғы 
алыс қа кет кен, ар ма ны ға рыш қа жет кен, то ла-
ғай та быс қа жет кен тəуел сіз қа зақ елі нің алып 
бəй те ре гі ал тын та мы рын те рең ге тар тты.

Ер жан М( хам мед )а лы м( лы, тіл ші:
— Қа зақ тың көк бай ра ғы, ұл тым ның на-

мыс қай ра ғы! Қас тер лі рə міз, қа си ет ті ту-
ымыз — ел ді гі міз дің бел гі сі, бір лі гі міз дің ны-
ша ны, ашық ас пан ның ай ға ғы. Бас қа ла да ғы 
бас бай рақ тың ені 15, ұзын ды ғы 30 метр, яғ ни 
жал пы аума ғы 450 шар шы метр. Ал құ ры ғы-
ның би ік ті гі 111 метр бо ла тын ол қа ла ның қай 
қиы ры нан қа ра саң да мен мұн да лап Еге мен 
елі міз дің абы ройын ас қақ та тып тұ ра ды. Бұл 
ға рыш та да жел бі реп, қа зақ ты күл лі əлем ге 
де əй гі ле ген бой тұ ма ры мыз се кіл ді.

Ар да% Ай ба р( лы, тіл ші:
— Қа зақ өз та ри хын да ұлт ре тін де жойы лып 

ке те жаз дап, тағ дыр дың та лай ащы за ры мен 

тау қы ме тін тар тқан ел. Бо ла шақ ұр пақ бо дан-
дық тың қа мы тын ки ме сін деп бос тан дық қа 
бұл қын ған, ер кін дік ке ұм тыл ған ха лық. Біз 
ата-ба ба ла ры мыз дың сан ға сыр лар бойы аң-
са ған асыл ар ма ны мен ұлы мақ сат-мұ ра ты на 
1991 жы лы қол жет кіз дік. Өз ал ды на отау ті гіп, 
еге мен ді ел бол ған тəуел сіз мем ле ке ті міз дің 
ең бас ты ең се лі ес кер ткі ші — «Қа зақ елі» мо-
ну мен ті. Оның би ік ті гі — 91 метр. Мо ну мент-
тің ұшар ба сын да ғы са мұ рық — ер кін дік тің, 
күш-қу ат тың, кең дік пен тə кап пар лық тың 
сим во лы. Бұл ес кер ткіш — ір ге сі бе рік, ша ңы-
ра ғы би ік қа зақ елі нің ке ше гі сі мен ке мел ке-
ле ше гін əй гі леп тұ ра тын мəң гі лік бел гі.

Рус лан Ос па нов, тіл ші:
— Араз ды та ту лас тыр ған, алыс ты жа қын-

дас тыр ған, түр лі өр ке ни ет өкіл де рі нің ба сын 
қо сып, дін дер дің дə не ке рі не ай нал ған Астана! 
Астана да ғы ғиб ра ты мол ғи ма рат тың бі рі 
Бей біт ші лік пен ке лі сім са райын да бір емес, 
бір не ше мəр те əлем нің əй гі лі дін ба сы ла ры 
бас қос ты. Олар бір ша ңы рақ ас тын да төс қа-
ғы сып, бауыр боп та бы сып, өк пе-на зын өт кен 
күн ге қал дыр ды. Ақын ның алы бы Абай «Əке-
нің ба ла сы — адам ның дұш па ны, адам ның ба-
ла сы — бауырың» дей ді. Ен де ше, Бей біт ші лік 
пен ке лі сім са райы осы ұлы ұғым ның бой тұ-
ма ры іс пет ті.

Ті леу %а был Мы. жа сар, тіл ші:
— Мү шел ге аяқ бас қан да, Маң дайын ті реп 

ас пан ға, Құ ша ғын ел ге аш қан да Ме ре ке лі 
Астана ның ме рейін ас қақ тат қан «Хан ша тыр» 
осы. Лон дон ның Биг-бе ні, Па риж дің Эй фель 
мұ на ра сы жə не Нью-Йор ктің Бос тан дық сим-
во лы мен те ре зе те ңес ті ре ала тын бұл ке ре мет 
ке шен не бə рі 4 жыл да тө бе көр сет ті. Би ік ті гі 
150 метр бо ла тын са уда-ойын сауық ор та лы-
ғы — қа ла кү ні не тар тыл ған сый дың сү бе лі сі. 
Бұл Қа зақ стан да ғы сəу лет өне рі нің мол мүм-
кін ді гін та ныт қан таң ға жайып ғи ма рат.
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Конкурс

Столице 
Казахстана 
посвящается

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 

объ яв ля ет ся кон курс на луч-

шее сти хот во ре ние и луч ший 

пла кат «Астана — сим вол со-

зи да ния и прог рес са на ро-

да Казахстана!» Кон кур сные 

ра бо ты при ни ма ют ся с 4 по 

27 июня 2011 го да. Стать учас-

тни ком кон кур са мо жет сту-

дент уни вер си те та, уча щий ся 

кол лед жа, слу ша тель под го то-

ви тель но го от де ле ния на ше го 

уни вер си те та.

Кон курс про во дит ся с 

целью вы явить та лан тли вую 

мо ло дежь на ше го уни вер си те-

та, под дер жать ее пат ри отизм, 

ук ре пить по зи тив ный имидж 

сто ли цы Казахстана. Ор га ни-

за то ра ми кон кур са выс ту пи ли 

рек то рат, проф ком КарГУ, кол-

лед жи КарГУ, Ко ми тет по де-

лам мо ло де жи.

При оцен ке сти хот во ре ния 

бу дет об ра ще но осо бое вни-

ма ние на со дер жа тель ную сто-

ро ну, об раз ность, а в фи на ле 

кон кур са ав то ры сти хот во ре-

ний пред ста вят их ши ро кой 

ауди то рии, где бу дет оце не на 

так же их по да ча — вы ра зи-

тель ность чте ния, ар тис тизм.

На кон кур се пла ка тов жю-

ри бу дет оце ни вать идею, гра-

мот ность ком по зи ци он но го 

пос тро ения, шриф то вое ре ше-

ние, пра виль ную рас ста нов-

ку глав ных и вто рос те пен ных 

эле мен тов ком по зи ции, их ак-

цен ти ров ку, чет кость и яс ность 

ви зу аль но го вы ра же ния идеи.

Для учас тия в кон кур се мо-

ло дым по этам и ху дож ни кам 

не об хо ди мо по дать за яв ку в 

Ко ми тет по де лам мо ло де жи: 

ул. Уни вер си тет ская, 28 (глав-

ный кор пус), каб. 104. На за-

яв ке нуж но ука зать Ф. И. О., 

фа куль тет, груп пу, наз ва ние 

ма те ри ала, а так же пред ста-

вить тек сты сти хот во ре ний и 

пла ка ты. Про це ду ра наг раж-

де ния по бе ди те лей и выс тав ка 

сос то ят ся 28 июня 2011 го да. 

До пол ни тель ную ин фор ма цию 

мож но по лу чить по те ле фо ну 

77-03-90 (внутр. 110).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)

Ге раль ди ка
В ос но ву гер ба на шей сто ли цы по ло жен 

круг как вы ра же ние идеи со вер шен ства, аб-
со лю та и веч нос ти. Цен траль ным эле мен том 
яв ля ет ся объ еди не ние двух сим во лов — Бай те-
ре ка и Ша ны ра ка. Бай те рек — ми ро вое дре во, 
яв ля юще еся оли цет во ре ни ем Все лен ной. Ша-
ны рак по ни ма ет ся как точ ка пе ре хо да не объ ят-
нос ти Все лен ной к род но му до му. В ос но ва нии 
Бай те ре ка за ло жен ор на мент «құс қа на ты» — 
птичьи крылья, вос хо дя щий к сти ли зо ван но-
му изоб ра же нию ми фи чес кой пти цы Сам рук. 
Все прос тран ство гер ба раз би то на два коль-
ца, име ющих об раз ное объ яс не ние. Внеш нее 
коль цо как бы очер чи ва ет глу бин ный пласт 
ис то рии ве ли кой сте пи. Крас ный цвет внеш-
не го коль ца вос хо дит к очи ща ющей си ле Ог ня. 
Крас ная кай ма сим во ли зи ру ет пла мен ные во-
ро та, прой дя че рез ко то рые, каж дый очи ща ет-
ся ду хом и на пол ня ет ся си лой. Цвет «не бес ная 
ла зурь» яв ля ет ся цве том го су дар ствен но го фла-
га, под чер ки вая цен траль ное мес то идеи не за-
ви си мос ти в на ци ональ ной иде оло гии. По лот-
ни ще фла га го ро да — го лу бо го цве та. В цен тре 
изоб ра жен герб Ас та ны, от ко то ро го во все сто-
ро ны рас хо дят ся жел тые лу чи сол нца.

Дос топ ри ме ча тель нос ти
Астана — го род, где про яви лись воз мож нос-

ти сов ре мен ной ар хи тек ту ры. Ос нов ной иде ей 
зас трой ки Ас та ны яв ля ет ся воп ло ще ние в ар-
хи тек ту ре со че та ния ра ци ональ нос ти За па да и 
изыс кан нос ти Вос то ка, гран ди оз нос ти Ев ро пы 
и ори ги наль нос ти Азии. В стро итель стве го ро-
да, в из ме не нии его об ли ка при ме ня лись са мые 
пе ре до вые тех но ло гии и ин но ва ци он ные ме то-
ды ис кус ства гра дос тро итель ства 21-го ве ка. Все-

мир но из вес тные ар хи тек то ры воп ло ща ли 
здесь в ре аль ность свои луч шие про ек ты. Плац-
дар мом для это го стал ле вый бе рег ре ки Есиль, 
ко то рый до не дав не го вре ме ни пус то вал. На со-
вер шен но не об жи той тер ри то рии, где рань ше 
ко ло си лась вы со кая степ ная тра ва, ста ли воз-
во дить ве ли ко леп ные зда ния но вой сто ли цы. 
Сре ди них сим вол Казахстана и об нов лен ной 
Ас та ны — свер ка ющий Бай те рек. Верх 105-мет-
ро вой вы сот ки вен ча ет вра ща ющий ся по зо ло-
чен ный шар ди амет ром 22 мет ра. Ог ром ны ми 
крыль ями зак ры вая не бо, ле тит свя щен ная пти-
ца Сам рук. Стре мит ся она к Бай те ре ку, Дре ву 
жиз ни, что бы, ук рыв шись в его вы со кой кро не, 
от ло жить зо ло тое яй цо — Сол нце, да ру ющее 
жизнь и на деж ду. А вни зу, у кор ней, ждет сво-
его ча са го лод ный дра кон Ай да хар, при зы ва-
ющий ночь на сме ну дню, зи му на сме ну ле ту. 
Так про ис хо дит веч ная борь ба доб ра со злом 
там, где на сты ке ми ров не сет свои во ды Ми ро-
вая ре ка, на бе ре гу ко то рой воз вы ша ет ся Бай-
те рек, кор ня ми удер жи ва ющий зем лю, кро ной 
под пи ра ющий не бо… Меж ду на род ная ор га-
ни за ция ЮНЕС КО прис во ила Ас та не зва ние 
го ро да Ми ра. В 2001 го ду Ас та ну по се тил па па 
рим ский Иоанн Па вел II, оце нив тем са мым 
вклад Казахстана в ре ше ние ре ли ги оз ных проб-
лем. Спе ци аль но для про ве де ния Кон грес са ли-
де ров ми ро вых и тра ди ци он ных ре ли гий был 
пос тро ен Дво рец ми ра и сог ла сия — уни каль-
ное зда ние пи ра ми даль ной фор мы. Пи ра ми да 
по пра ву приз на на цен тром ре ли ги ове де ния и 
ве ро тер пи мос ти. Зал «Хе опс Ат ри ум» вос хи ща-
ет бе лиз ной и бла го род ством мра мо ра. В Пи ра-
ми де есть кон цер тно-опер ный зал, ос на щен ный 
но вей шим обо ру до ва ни ем. На Вод но-зе ле ном 
буль ва ре вбли зи Бай те ре ка мож но уви деть пе-
ре ли ва ющи еся раз ны ми цве та ми, тан цу ющие 
под зву ки клас си чес кой му зы ки фон та ны.

Куль ту ра
В Ас та не мно же ство му зе ев, выс та воч ных 

ком плек сов, об ра зо ва тель ных уч реж де ний, 
биб ли отек. Есть нес коль ко те ат ров, сре ди 
них — На ци ональ ный те атр опе ры и ба ле та 
име ни К. Бай се ито вой, ка зах ский му зы каль но-
дра ма ти чес кий те атр им. К. Ку аныш ба ева, рус-
ский дра ма ти чес кий те атр име ни М. Горь ко го. 
В Пре зи дентском центре куль ту ры РК есть  му-
зей, ко то рый поз на ко мит с ис то ри ей го ро да и 
стра ны. На ибо лее ин те рес ны Му зей Пер во го 
Пре зи ден та, Дво рец ми ра и сог ла сия, му зей 
сов ре мен но го ис кус ства, му зей име ни Са ке на 
Сей фул ли на. Эт ног ра фи чес кий парк «Кар та 
Казахстана Ата ме кен» — это уни каль ный му-
зей под от кры тым не бом. Го ры, воз вы шен нос-
ти, сте пи, ле са, озе ра, круп ней шие го ро да с их 
дос топ ри ме ча тель нос тя ми пред став ле ны на 
кар те в умень шен ном мас шта бе.

Эко но ми ка и по ли ти ка
Пе ре нос сто ли цы в Ас та ну выз вал рост эко-

но ми ки го ро да, он стал мощ ным сти му лом для 
даль ней ше го раз ви тия. Се год ня в Ас та не в раз-
лич ных сфе рах эко но ми ки за ре гис три ро ва но 
бо лее 100 круп ных юри ди чес ких лиц, бо лее 75 
тыс. субъ ек тов ма ло го и сред не го биз не са. Сей-
час Астана яв ля ет ся ли де ром по тем пам стро-
итель ства в стра не. Астана как го род биз не са и 
стро итель ства прив ле ка ет мно го чис лен ных ин-
вес то ров и биз нес ме нов из-за гра ни цы. Астана 
се год ня — это ши ро кая пло щад ка для про ве де-
ния биз нес-фо ру мов раз лич но го уров ня — от 
ре ги ональ но го до меж ду на род но го: это и сам-
мит ОБ СЕ, и Ис лам ский фо рум. Пос лед ним 
при ме ром стал сам мит го су дарств, вхо дя щих 
в Шан хай скую ор га ни за цию сот руд ни че ства 
(ШОС), на сам ми те в Ас та не бы ли под ве де ны 
ито ги дея тель нос ти ор га ни за ции за де сять лет 
ее су ще ство ва ния. Сам мит сос то ял ся в июне 
2011 го да.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
НА САЙТЕ WWW.VISITKAZAKHSTAN.KZ

Астана – новое чудо света

Дни Ас та ны от кро ют ся тор же ствен ной 
це ре мо ни ей под ня тия Пре зи ден том стра ны 
Н. А. Назарбаевым Го су дар ствен но го фла га. 
Ме роп ри ятие прой дет 4 июля у эт но ме мо ри-
аль но го ком плек са «Ата ме кен». Здесь же гла ва 
го су дар ства вру чит офи цер ские по го ны вы-
пус кни кам во ен ных учеб ных за ве де ний в знак 
то го, что на ша ар мия всег да бу дет сто ять на 
стра же кон сти ту ци он ных ос нов и су ве ре ни те та 
Казахстана. Праз днич ная прог рам ма нач нет-
ся 1 июля и прод лит ся до 6 июля. А мы сра зу 
под ска жем: за ка зать би ле ты и уточ нить вре мя 
и мес то со бы тий мож но на сай те www.as ta-
na2011.kz и по те ле фо ну 8(7172) 55-75-75.

Фольклор жив!
С не го все и стар ту ет. Праз днич ную прог-

рам му 1 июля в Кон гресс-хол ле от кро ет кон-
церт «Iн жу Мар жан», где проз ву чат раз лич ные 
ва ри ации на род но го пе ния (в сти ле Ар ка, ба-
тыс, же ти су, шы гыс и т. д.) и кюи в ис пол не-
нии луч ших инстру мен та лис тов Казахстана — 
А. Ко са но вой, Е. Шал ды бе ко ва, Б. Ко са ро ва и 
др. Ус лы шать уни каль ное гор ло вое пе ние и 
эпи чес кие про из ве де ния вос точ ных на ро дов 
це ни те ли фолькло ра смо гут с 3 по 6 июля на 
от кры тых пло щад ках Ас та ны на фес ти ва ле 
тюркской му зы ки «Астана-Ар кау».

Клас си ка в фа во ре
Нач нем со сво их. Твор чес кий ве чер Нур жа-

мал Усен ба евой прой дет 3 июля в ЦКЗ «Ка-
зах стан». На свой кон церт певица приг ла си ла 
дру гих име ни тых гос тей: Фи лип па Бон жа ка 
(Че хия), Ро ма на Му ра вец ко го (Мос ква) и ма эс-
тро Пьера До ми ника Пон неля (Франция). Не 
зна ем, мож но ли наз вать Ла ру Фа би ан клас си-
чес кой пе ви цей, но в ду эте с Иго рем Кру тым 
и в пос та нов ке «Ма де му азель Жи ва го» они в 
на шем по ни ма нии ста ли клас си кой. Жи вой го-
лос Фа би ан под ак ком па не мент Кру то го заз ву-
чит в ЦКЗ «Ка зах стан» 5 июля.

Ки но и те атр
Все звез ды ки но — в гос ти к нам! Точ нее, с 

1 по 4 июля на фес ти валь эк шен-филь мов Ти-
му ра Бек мам бе то ва. Кто при едет? Ка кие филь-
мы по ка жут? Сек рет раз га дать мож но бу дет 
очень ско ро. За то с премь ерой мультфиль ма 
«Бай те рек» все по нят но. Зло деи стро ят коз ни, 
пы та ясь сор вать юби лей ное праз дно ва ние в 
Ас та не Дня не за ви си мос ти. План та ков: по хи-
тить с Дре ва жиз ни, имя ко то ро му Бай те рек, 
сим вол спо кой ствия и бла го по лу чия — то са-
мое зо ло тое яй цо-«сол нце» вол шеб ной пти цы 
Сам рук. Ки ноп ремь ера мультфильма прой дет 
в се ти ки но те ат ров «Ки но парк» с 1 по 6 июля.

Не ме нее зна ко мые ли ца и об ра зы мож но 
бу дет уви деть 4 июля на спек так ле «Те мен та-
мыр лар» в пос та нов ке На ци ональ но го те ат ра 
опе ры и ба ле та им. К. Бай се ито вой. Мы вам 
под ска жем: это спек такль, где впер вые об раз 
пре зи ден та воп ло щен в му зы каль ных и сце ни-
чес ких ал ле го ри ях.

Праз дник, ко то ро го жда ли!
Любимица казахстанцев Ро за Рым ба-

ева проведет твор чес кий кон церт «Арай лы 
Астана» 2 июля в Кон гресс-хол ле. На этом ве-
че ре она пре зен ту ет свой но вый клип и пес ню, 
пос вя щен ную Ас та не. А сдер жан ный бри та нец 
Стинг представит но вую прог рам му Sympho-
ni city. По дыг ра ет пев цу и ком по зи то ру сим-
фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни ем Са ры 
Хинкс. И нем но го о по го де. 6 июля в сто ли це 
ожи да ет ся звез до пад. В прог рам ме As ta na ne-
ver sle eps в ночь на 6 июля на трех от кры тых 
пло щад ках бу дут выс ту пать на ши лю би мые 
груп пы и ис пол ни те ли. На Го род ской пло ща-
ди выс ту пят сту дия «Ми рас» (Степ но горск), 
ог нен ное шоу Dre am Lights (Алматы). В пар ке 
«Сту ден чес кий» пуб ли ку раз вле ка ют ка вэ эн-
щи ки, шоу-ба лет «Ала ша» и звез ды ка зах стан-
ской сце ны. На пло ща ди у мо ну мен та «Бай те-
рек» с кон цер том выс ту пит Го су дар ствен ная 
фи лар мо ния г. Ас та ны. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ Г. АСТАНЫ

Астану «зажигают» звезды
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Жас тар дың бос уақы ты ның ти ім ді 
өтуі не жағ дай жа сау, жаз ғы де ма лыс ке-
зін де жас тар ды жұ мыс пен қам та ма сыз 
ету, ел дің гүл де нуі жо лын да жас тар ды 
кө гал дан ды ру, абат тан ды ру жұ мыс та ры-
на тар ту, сол ар қы лы жас тар дың қа ра жат 
та бу ына мүм кін дік ту ғы зу мақ са тын да 
өңі рі міз де «Жа сыл ел» жас тар ең бек жа-
са ғы ның об лыс тық шта бы жұ мыс іс те у-
де. Өңі рі міз дің эко ло ги ялық жағ дайын 
жақ сар ту ды діт те ген ұйым ның тө ра ға сы 
Нұр гел ді Омар ха нов қа жа ңа ең бек ма у-
сы мы ның ал дын да жо лы ғып, бір не ше 
сауал қой ған едік.

— Нұр гел ді, əң гі мең ді, ең ал ды мен, 
«Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы нан бас та саң?

— «Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы 2005 жыл-
дың 18 ақ па нын да Ел ба сы Н.Ə. Назарбаев-
тың ха лық қа Жол дауын да сту дент жас тар-
дың кү ші мен елі міз дің бар лық ай мақ та рын 
кө гал дан ды ру жə не өсім дік тер мен жа ну-

ар лар əле мін қор ғау, олар ды ти ім ді пай да-
ла ну ту ра лы өз ұсы ны сын ай тқан нан кейін 
қа был дан ған бо ла тын.

— «Жа сыл ел» не мен ай на лы са ды?
— Біз дің не гі зі жұ мы сы мыз — елі міз ді кө-

гал дан ды ру, жас тар ды сауық ты ру жə не жұ-
мыс пен қам та ма сыз ету, жас тар дың ба сын 
бі рік ті ру, жас тар ұйым да ры мен бір ле сіп 
ел игі лі жо лын да бір жа ға дан бас, бір жең-
нен қол шы ға ру ға ша қы ру. Түп теп кел ген-
де, «Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы соң ғы ал ты 
жыл да жас тар мен қо ғам та ра пы нан қол дау 
тауып, өз ал ды на қойыл ған тө мен де гі дей та-
лап тар мен тап сыр ма лар ды орын дап шық-
ты.
Бі рін ші ден, біз өр тен ген ор ман дар ды та-

за лау, оны қал пы на кел ті ру жұ мыс та рын 
жүр гі зіп, елі міз дің ор ман қо рын ұл ғай тып, 
қор ғау ба ры сын да бір қа тар іс-ша ра лар өт-
кіз дік. Екін ші ден, «Жа сыл ел» жа сақ та ры 
кең бай тақ да ла мыз дың шө лейт ті жер ле рі-
не сек сеуіл кө шет те рін отыр ғы зып, кө гал-

дан ды ру жұ мыс та рын ат қар ды. Үшін ші ден, 
рес пуб ли ка лық жə не об лыс тық дең гей де гі 
те мір жол дар мен ав то кө лік жол да ры ның 
жи ек те рі не жас ағаш тар отыр ғы зып, өсіп 
тұр ған жа сыл же лек тер ді қал пы на кел тір ді.
Со ны мен қа тар, «Жа сыл ел» жа сақ та ры 

қо ғам да əлеу мет тік жағ дайы тө мен жан дар-
дың мүд де жік те рін ес ке ріп, же тім ба ла лар 
үйі не ай тар лық тай кө мек жа сап, қам қор-
лық қа алын ған қар ттар үйі мен сə би лер үйі 
ма ңын да ғы ай мақ тар да кө гал дан ды ру, та за-
лау жұ мыс та рын жүр гі зе ді.

— Жас тар ды пат ри отиз мге тəр би еле у-
де «Жа сыл ел дің» алар ор ны қан дай?

— «Жа сыл ел» жас тар бағ дар ла ма сы — 
эко ло ги ялық бағ дар ла ма. Оның бас ты мақ-
са ты да елі міз дің эко ло ги ясын жақ сар ту. 
Қа рап тұр са ңыз, Отан ды сүю — ең ал ды-
мен осы ел ге, жер ге ең бек ету ден бас та ла ды. 
«Жа сыл ел» ең бек жа сақ та рын да ғы əр бір 
сар баз аула ға ағаш отыр ғы зып, са ябақ тар 
мен ма ңыз ды де ген орын дар ды та за лау жұ-
мыс та ры мен ай на лы са ды. Осы іс тер ді жа сау 
ар қы лы ол ауаны лас та удың не ме се ағаш ты 
ша бу дың қан ша лық ты зи ян ды еке нін тү сі не 
бас тай ды деп ой лай мын.
Бү гін гі жас — ер тең гі ел дің үмі ті. Ел жас-

та ры ның отан сүй гіш бо луы ма ңыз ды-ақ. Ал 
ел ге, жер ге де ген сүйіс пен ші лік ең бек пен 
да ри тын қа си ет. Осы асыл қа си ет ті да мы-
ту да «Жа сыл ел» ең бек жа сақ та ры бір ша ма 
жұ мыс ат қа ра ты ны сөз сіз.

— Би ыл ғы ең бек ма усы мы жай лы ай та 
отыр саң?

— Сəуір айы ның аяғын да өт кен «Ауыл-
дың гүл де нуі — Қа зақ стан ның гүл де нуі» ат-
ты об лыс тық жас тар ма ра фон-эс та фе та сы 
аясын да Сту дент тік құ ры лыс жə не «Жа сыл 
ел» жас тар ең бек жа сақ та ры ның VII ең бек 

ма усы мы ашыл ған тұ ғын. 1 ма мыр дан бас-
тап Қа ра ған ды об лы сын да ғы «Жа сыл ел» 
жас тар ең бек жа сақ та ры ның 10 өңір лік шта-
бы ең бек ма усы мын да ғы ал ғаш қы жұ мыс 
кү нін бас тап кет ті.

— «Жа сыл ел» бағ дар ла ма сын іс ке асы-
ру ға би ыл қан ша жас тар тыл мақ?

— Би ыл «жа сы лел дік тер» үшін ерек-
ше жыл деп ай та алам. Өй тке ні соң ғы үш 
жыл да об лыс та «Жа сыл ел» бағ дар ла ма-
сы бойын ша жы лы на 300 адам сап қа тұр са, 
би ыл сол көр сет кіш бір не ше есе ге ар тып, 
1000-ға жу ық жас ты жұ мыс қа тар ту көз де-
ліп отыр.

— Бағ дар ла ма ға кім дер қа ты са ала ды?
— «Жас тар са яса ты ту ра лы» Қа зақ стан 

Рес пуб ли ка сы ның за ңы на жə не «Жа сыл 
ел» Жар ғы сы на сəй кес, бағ дар ла ма ға 16 мен 
29 жас ара лы ғын да ғы оқу шы, сту дент жə-
не жұ мыс сыз аза мат тар ка ты са ала ды. Қа-
ты са мын деп ті лек біл дір ген адам ға өз оқу 
ор нын да ғы «Жа сыл ел» бағ дар ла ма сы на 
жауап ты адам ға жо лы ғып, қа жет ті құ жат-
тар ды: əлеу мет тік же ке код бе ру ту ра лы 
куə лік, са лық тө ле уші сі нің куə лі гі жə не же-
ке ба сы куə лі гі нің кө шір ме сін тап сы ру ке-
рек.

— Ең бе ка қы кө ле мі қан дай?
— «Жа сыл ел» жас тар ең бек жа сақ та ры-

ның рес пуб ли ка лық шта бы тар пы нан айы на 
15 000 тең ге кө ле мін де бір рет тік үс те ме кө-
мек ре тін де тө ле не ді. Ал қал ған ең бе к ақы ны 
ҚР Ең бек за ңы на сəй кес жұ мыс қа алу шы та-
рап тө лей ді. Жал пы ал ған да ор та ша ай лық 
25-30 мың тең ге ні құ рай ды.

— Əң гі ме ңе көп рақ мет! Ал да ғы іс те рі-
ңе сəт ті лік ті лей міз!

�7ГІМЕЛЕСКЕН ЕРБОЛ САРМУРЗИН

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті ше тел тіл де рі фа куль те ті нің 
Ка ус-31 то бы ның сту дент те рі Иман ба ева Ме ру ерт, Са-
дыр ба ева Ай жан, Али ева На зер ке 2009 жыл дан бас тап 
Қа ра ған ды Не міс Жас тар те ат ры ның құ ра мын да əр 
түр лі қойы лым дар қойып ке ле ді.

Те атр — біз ге не міс ті лі нен ал ған бі лі мі міз ді прак-
ти ка лық ор та да шың дау ға көп мүм кін дік бер ді, сөз дік 
қо ры мыз ды байыт ты, не міс тің бел гі лі жа зу шы ла ры-
ның ең бек те рі мен та ныс тыр ды. Ал ғаш қы «Кү ні кей қыз», 
«Уақыт ты кү ту» ат ты қойы лым да ры мыз қа зақ, орыс, 
ағыл шын, не міс жə не фран цуз тіл де рін де бол ды. Не гіз гі 
ті лі міз — ағыл шын ті лін осы қойы лым дар ар қы лы сын-
нан өт кіз дік. «Рож де ство лық уақи ға» ат ты қойы лым ды 
Астана жə не Қа ра ған ды қа ла ла рын да қой дық. Те ат ры-
мыз дың же тек ші сі Ка тя Бер нхарт əр кез де су сайын не-
міс ті лін де əр түр лі жат ты ғу лар жа са ту, ойын дар ой на ту 
ар қы лы ак тер лік ше бер лік ке ба улы ды.
Сəуір дің 25-30-ы күн де рі Гер ма ни яның Шве биш Халь 

қа ла сын да өт кен Төр тін ші Ха лы қа ра лық Жас тар те ат ры 
фес ти ва лін де өнер көр сет тік. Фес ти валь ге Қа зақ стан мен 
қа тар Ал ба ния, Түр кия, Германия, Ре сей ел де рі нің Жас-
тар те ат рла ры қа тыс ты. Фес ти валь ге ша қы ру ды ал ған кез-
де қат ты қу ан дық. Ка тя Бер нхарт Ағайын ды Грим дер дің 
«Қар ша қыз» (Бе лос неж ка) ат ты ер те гі сін жа ңа үл гі де əрі 
не міс ті лін де қою ды ұсын ды. Сце на рий дайын бол ған соң 
қы зу іс ке кі рі сіп кет тік. Əр сен бі, жек сен бі сайын екі-үш 
са ғат тан дайын да ла мыз. Өз қо лы мыз бен рек ви зит, ки-
ім де рі міз ді жа са дық. Кей бір тұс та ры на өз иде ямыз ды 
қо сып, фес ти валь ге са қа дай сай бол дық. Не міс ті лі мен 
ағыл шын тіл де рін мең гер ген дік тің ар қа сын да өзі міз ге бе-
ріл ген рөл дер дің сөз де рін жат тау қи ын дық ту ғыз ған жоқ.
Штут гарт қа ла сын да біз ді ұйым дас ты ру шы Ге орг 

Крист кү тіп алып, Шве биш Халь қа ла сы на алып кел ді. 
Бұл ша һар дан ал ған əсе рі міз ерек ше. Та удың үс тін де 
ор на лас қан қа ла ның кө ше ле рі ой лы-қыр лы əрі тап-та-
за, тып-ты ныш. Бі рін ші кү ні то бы мыз бен қа ла ны ара-
лап, су рет ке түс тік. Дəл қа ла ның ор та сын жа рып ақ қан 
өзен, би ік-би ік ағаш тар, сам са ған түр лі-түр лі құс тар, 
тұр ғы лық ты ха лық тың салт-дəс тү рі біз ді таң қал дыр май 
қой ма ды. Ал ғаш қы жи на лыс та фес ти валь ге қа ты су шы-
лар мен жə не мін дет ті ере же лер мен та ныс тық. Қа ты су-
шы лар он бес пен жи ыр ма бес жас ара лы ғын да ғы жа-

лын да ған жас тар. Жас ор та сы əр қа шан ойын-ду ман емес 
пе? Таң ның аты сы, күн нің ба ты сы біз дің күн тəр ті бі міз 
құ ру лы: таң ғы ас, əн ай ту, вор кшоп, түс кі ас, шо пинг, 
дайын дық, бі рін ші қойы лым, кеш кі ас, екін ші қойы лым, 
би ге ба ру.
Сəр сен бі. Ақ жауын. Тоқ тай тын ойы да жоқ. Тəуекел-

ге бел бу ып, ашық Гло уб те ат ры ның сах на сын қойы-
лым ға дайын да дық. Қан ша дайын быз, ха лық ал дын да 
ой нау ға тə жі ри бе міз бар де сек те жү ре гі міз қо бал жу лы. 
Кө рер мен дер дəл уақы тын да жи нал ды. Қойы лы мы мыз 
не міс ті лін де жə не клас си ка лық ер те гі мүл дем жа ңа үл-
гі де бол ған дық тан кө рер мен дер ба сы нан аяғы на дейін 
кө ңіл ді отыр ды. Қойы лым нан кейін ха лық біз ді кө ше де 
«Қа зақ стан» деп та ны ды. Фес ти валь дің дəс тү рі бойын ша 
əр мем ле кет бас қа фес ти валь қа ты су шы ла ры на өз тіл де-
рін де өлең үй ре туі ке рек. Біз Ес кен дір Ха сан ға ли ев аға-
мыз орын дай тын «Ата ме кен» əнін қа зақ биі мен көр кем-
деп əріп тес те рі міз ге үй рет тік. Фес ти валь со ңын да бес 
ха лық тың əнін үй рен дік.
Кү ні не үш са ғат ак тер лік ше бер лік ті шың дау ға ар-

нал ған вор кшоп тар ға қа тыс тық. Əр бір қа ты су шы өзі нің 
жа ны на жа қын вор кшоп ты таң дап ал ды. Біз би им про-
ви за ци ясы на жа зыл дық. То бы мыз да Ре сей, Түр ки ядан 
қа ты су шы лар бол ды. Брит та же тек ші міз дұ рыс сах на да 
құ лау, се рі гің ді кө те ру, му зы ка ны се зі ну жə не т. б. сах-
на лық тех ни ка лар ды үй рет ті. Мұн да бар лы ғы он төрт 
вор кшоп бол ды: те атр, əн ай ту им про ви за ци ясы, хип-
хоп, ка ме ра ал дын да ой нау де ген дей. Фес ти валь со ңын да 
кон церт ұйым дас ты ры лып, əр бір вор кшоп өз де рі нің не 
үй рен ген дік те рін кө рер мен дер ге ұсын ды. Əр бір вор к-
шоп өзін ше қы зық ты. Бə рі не қа тыс қың-ақ ке ле ді.
Жа ңа дос та ры мыз бен Fa ce bo ok ад рес те рі мен ал ма сып, 

қи май қош ай тыс тық. Са яха ты мыз ды Штут гарт, Фран к-
фурт қа ла ла рын да қы ды ру мен жал ғас тыр дық. Мұн да-
ғы ме ре ке лер ге де қа ты сып, мар қай ған кө ңіл мен ту ған 
же рі міз ге орал дық. Біз дің осы са яхат қа шы ғуы мыз ға 
сеп бол ған фа куль те ті міз дің ұс таз да ры на, са па ры мыз ды 
қар жы лай то лық тай қам та ма сыз ет кен Ге те ин сти ту ты, 
Ви дер ге бурт Не міс Ас со ци яци ясы жə не Жас тар ды əр-
қа шан қол дап жү ре тін Со рос-Қа зақ стан қо ры на үл кен 
ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз.

М. ИМАНБАЕВА, А. САДЫРБАЕВА, Н. АЛИЕВА,
КАУС-31 ТОБЫНЫ7 СТУДЕНТТЕРІ

Сым бат пен жа қын та ныс бол ған ға дейін өмі рім қа тып қал ған сте ре отип-
тер ге құ рыл ған екен. Ең ал ғаш мен оны оқу кор пу сын да көр дім. Ұнат па дым. 
Би ік өк ше аяқ ки ім, қыс қа лау са ра фан. Ша шын бос жі бер ген. «Мы на қыз дан 
еш қан дай жур на лист шық пай ды» деп ой ла дым іш тей (сте ре отип: «қа ла лық 
ер ке қыз» «бір де ңе» ой лай ала тын жур на лист бо ла ал май ды). Аз уақыт тан 
соң сол ойым үшін ұяла ты ным ды қай дан бі лейін.
Ол өзі нің қан дай еке нін іс пен дə лел де ді. Қа шан көр сем де жи на қы. 

Бос ми ну ты жоқ. Кі тап ха на дан соң ғы бо лып шы ға ды. Са бақ қа қа шан да 
дайын. Уни вер си тет өмі рін де Сым бат қа тыс па ды де ген бір ша ра қал ма-
ған шы ғар. Ай на ла сын да ғы адам дар ды маг нит ше тар тып, се ні мі не оңай 
ене ді. Қыс қа сы, ол ме нің қы зы ғу шы лы ғым ды ту дыр ды. Өзі нің пі кі рі дұ-
рыс бол май шық қа ны кім ге ұнай ды дей сіз дер.
Қа зір мен адам ды сыр тқы кел бет-пі шін ге қа рап ба ға лар ал дын да 

жақ сы лап ой ла нып ала мын. Сым бат тың ар қа сын да. Оны мен ты ғыз ара-
лас қа ны ма бір жыл дай уақыт өт ті. Осы уақыт ара лы ғын да ме ні таң қал-
дыр ма ған кү ні бол ған жоқ. Кей де «өзі адам ба, пе рі ме?» де ген ой ке ле ді. 
Үл гер мей тін ісі жоқ. Тү рік, ағыл шын тіл де рін оқып жүр ге нін көр дім. Кө-
лік мек те бін де оқып, жүр гі зу ші лік ті үй рен ге ні не куə бол дым. Өзі құр ған 
би үйір ме сін де бүл дір шін дер мен жұ мыс жа сай ды. Ана сы ның сəн са ло-
нын да қол ға быс. Бұ ның бə рі — са бақ тан жə не уни вер си тет тің қо ғам дық 
жұ мыс та ры нан бос уақы тын да ай на лы са тын тір лі гі. Оның жа сын да ғы 
көп жас тар аген то ма ни ямен ауырып, ин тер нет тен бас ала ал май жат са, 
Сым бат ип под ром да ат қа мі ніп, спор тпен шұ ғыл да нып, əй теуір əр ми-
ну ты на құр мет пен қа рай ды.
Оны мен əң гі ме ле су бір ға ни бет. Кей де өзі не «Сен жи ыр ма бі рін ші ға-

сыр да не іс теп жүр сің?» деп қоя мын. Ой лау өрі сі, сөй леу əде бі өз құр-
бы ла ры нан қат ты ерек ше ле не ді. Ме нен көп жас кі ші. Бі рақ мен оны мен 
қа тар ла сым дай сөй ле се мін. Ме нің құр дас та рым ның ара сын да Сым бат 
си яқ ты те рең ой лап, ше шен сөй лей ала ты ны си рек. Не бір өлең дер ді 
жат қа оқы ған да аузым ды ашып, кө зім ді жұ ма мын. Осын ша тү бі не же те 
тү сі ніп оқу ды бі рін ші рет көр дім.
Би ыл ғы оқу жы лы ның со ңы на жа қын қал ған да «Уни вер си тет ару ына» 

қа ты сып жүл де лі орын ға ие бол ды. Жур на лис тер дің Алматы да өт кен 
рес пуб ли ка лық олим пи ада сын да бі лім мен өне рін көр се тіп топ жар ды. 
Ал жа қын да «Қа зақ стан» ұлт тық те ле ар на сын да өтіп жат қан «Қа зақ тың 
100 əні» те ле ду ма ны на қа тыс ты. Үш ай на лым нан сү рін бей өтіп, ақ тық 
мə ре де əн ші Бауыр жан Иса ев пен қа тар əн шыр қа ды. Нə ти же сін де Сым-
бат Қа ра ған ды ға «Қа зақ стан» ұлт тық те ле ар на сы ның ар найы сый лы ғын 
алып кет ті. Осы ның бə рін ай на ла сы екі-үш ай дың ішін де үл гер ді.
Осы ның бə рін жа зып оты рып ша ра сыз еке нім ді тү сін дім. Оның бар-

лық қа си етін жа зып, су рет теу үшін сө зім де, ойым да же тер емес. Ішім-
де оған де ген, оның өмір ге құш тар лы ғы на де ген құр мет сай рап тұр са да, 
Абай ай тпақ шы, «кө ңіл де гі кө рік ті ой ауыз дан шық қан да өңі қа ша ды». 
Қа зақ тың маң дайы на осын ша бі лім ді, ой лы, өнер лі, ұл тжан ды адам ды 
сый ла ған жа рат қан ға шек сіз ал ғыс ай та сың. Шек сіз ал ғыс.

АЙЖАН &АЗЫБЕК&ЫЗЫ

«Жасыл ел» — Жастарды! жалпы?лтты> ісі

Lара&анды Неміс Жастар театрыны! 
Германия&а гастр�лдік сапары

Mмірге &ашы> бір досым…
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Пред ста ви тельская груп па из КарГУ при ня ла 
учас тие в Седь мом все мир ном ис лам ском эко-
но ми чес ком фо ру ме, ко то рый про хо дил с 7 по 
9 июня в Ас та не. Ру ко во ди те лем груп пы от КарГУ 
ста ла пред се да тель Ко ми те та по де лам мо ло де жи 
Ар так ши но ва Асель Сей тжа нов на. Пред ста ви те-
ли КарГУ уча ство ва ли в Фо ру ме мо ло дых ли де ров, 
ко то рый сос то ял ся в рам ках Ис лам ско го фо ру ма. 
Те ма «Ли дер ство в дви же нии: ос нов ные на вы ки и 
та лант» ак ту аль на для всех му суль ман ских стран. 
По это му за да чи это го фо ру ма по объ еди не нию 
му суль ман ской мо ло де жи и об ме ну опы том бы-
ли ре али зо ва ны на че ты рех пле нар ных за се да ни-
ях: пер вое бы ло пос вя ще но ис то ри ям ус пе ха, на 

вто ром об суж да лись со ци аль ные воп ро сы, в рам-
ках треть его за се да ния ре ша лись проб ле мы раз-
ви тия куль ту ры и ис кус ства, а чет вер тое под ве ло 
ито ги все го фо ру ма, здесь го во ри лось о том, как 
раз ви вать мо ло деж ное пред при ни ма тель ство. 
Асель Сей тжа нов на по де ли лась впе чат ле ни ями 
от фо ру ма: «Нам боль ше все го за пом нил ся ли-
дер из Ма лай зии Хай ри Да мал лу дин Абу Ба кар, 
ко то рый очень мно гое де ла ет для прод ви же ния 
сво ей стра ны меж ду на род ной арене: он яв ля ет-
ся уче ным — приг ла шен ным сот руд ни ком Ок-
сфордско го уни вер си те та по воп ро сам ис ла ма, 
по мощ ни ком премь ер-ми нис тра, ве дет те ле ви-
зи он ные прог рам мы, за ни ма ет ся пред при ни ма-
тель ством. Не ме нее ин те ре сен и опыт ра бо ты 
мо ло до го пред при ни ма те ля Сан ди ага Уно из 
Ин до не зии, ко то рый ос но вал в сво ей стра не од-
ну из пер вых не за ви си мых те ле ком му ни ка ци-
он ных ком па ний, так же ру ко во дит круп ней шей 
уголь ной кор по ра ци ей Ин до не зии и раз ви ва ет в 
стра не ин вес ти ци он ные фир мы. Опыт этих ли де-
ров — это при мер для под ра жа ния, как мож но, 
ре али зуя свой твор чес кий по тен ци ал, стать ис-
тин ным граж да ни ном стра ны». Пред ста ви те ли 

КарГУ за да ва ли воп ро сы спи ке рам о том, как 
раз ви вать со ци аль ные прог рам мы, где и как на-
хо дить для них фи нан си ро ва ние, как по мочь 
мо ло дым лю дям на чать ус пеш ный биз нес и т. д. 
Пе ред учас тни ка ми мо ло деж но го фо ру ма выс ту-
пил Президент РК Н. А. Назарбаев. В сво ем об ра-
ще нии он пос та вил пе ред ка зах стан ца ми та кую 
за да чу: по лу чить по ло жи тель ные при ме ры мо-
ло деж но го пред при ни ма тель ства и ре али зо вать 
их в сво ей пос ле ду ющей дея тель нос ти. Ос нов ной 
иде ей все го ис лам ско го фо ру ма ста ла те ма «Гло-
ба ли за ция: вза имос вязь, кон ку рен ция, сот руд-
ни че ство для мо би ли за ции му суль ман ских и не-
му суль ман ских стран к боль шей эко но ми чес кой 
не за ви си мос ти че рез от кры тые ка на лы вза имо-
от но ше ний и мно гос то рон не го стра те ги чес ко-
го сот руд ни че ства». А это зна чит, что мо ло дежь 
не мо жет ос та вать ся в сто ро не от ре ше ния этих 
воп ро сов, на обо рот, дол жна спо соб ство вать ско-
рей ше му ук реп ле нию меж ду на род ных эко но ми-
чес ких свя зей пу тем соз да ния меж ду на род ных 
биз нес-ор га ни за ций. 

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Новости университета

В рам ках прог рам мы Вто ро го меж ду на род-
но го фо ру ма ка зах стан ско-фран цуз ских выс-
ших учеб ных за ве де ний «Раз ви тие под го тов ки 
кад ров и ака де ми чес кой мо биль нос ти: об мен 
опы том, проб ле мы и пер спек ти вы» в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва прош ла встре ча с пред ста ви-
те ля ми фран цуз ской де ле га ции. КарГУ с ви зи-
том по се ти ли ат та ше по воп ро сам науч но го и 
тех ни чес ко го сот руд ни че ства По соль ства Фран-
ции Гийом Жи ро де, пред ста ви тель от де ла меж-
ду на род ных от но ше ний Уни вер си те та Лил ля 
Фран суа-Оливье Сей са; лек тор по язы коз на нию 
Уни вер си те та Пер пинь ян Жа ки Кайе; пред ста-
ви тель Ин сти ту та по ли ти чес ких ис сле до ва ний 

Ад ри ен Фов; пред ста ви тель Фран цуз ско го аль-
ян са г. Ас та ны За ри на Ка си мо ва.
Целью ви зи та де ле га ции ста ло зна ком ство 

с Ка ра ган дин ским го су дар ствен ным уни вер си-
те том им. Е. А. Бу ке то ва, об суж де ние воп ро сов 
даль ней ше го рас ши ре ния и ук реп ле ния сот-
руд ни че ства в об лас ти выс ше го и пос ле ву зов-
ско го об ра зо ва ния. Наш уни вер си тет ак тив но 
раз ви ва ет парт нер ские от но ше ния с за ру беж-
ны ми об ра зо ва тель ны ми и науч ны ми цен тра-
ми, по соль ства ми, меж ду на род ны ми ас со ци-
аци ями, уча ству ет в сов мест ных гран то вых 
про ек тах Ев ро пей ской ко мис сии, в том чис ле 
в парт нер стве с ву за ми и науч ны ми цен тра ми 
Фран ции. С 2008 г. в сос та ве меж ду на род но го 
Кон сор ци ума уни вер си тет при ни ма ет учас тие 
в про ек тах «Соз да ние 4 выс ших школ гос ти нич-
но го биз не са» (ES HA) и «Про фес си она ли за ция 
об ра зо ва ния в под го тов ке со ци аль ных ра бот ни-
ков» (LMTS), ко ор ди ни ру емых Ака де ми ей Гре-
ноб ля GIP FI PAG (Франция). Уче ные Выс шей 
шко лы со ци аль ных на ук (EHESS, Па риж) при-
ни ма ют учас тие в ра бо те кон суль та ци он ных ко-
мис сий док то ран тов ис то ри чес ко го фа куль те та, 

про во дят гос те вые лек ции сов мес тно с уче ны-
ми КарГУ и ря да ев ро пей ских ву зов. В КарГУ 
про хо дят ста жи ров ки ма гис тры уни вер си те тов 
Пер пинь яна, Нан тер 10, Па риж Сор бон ны IV. .
И но вая встре ча с пред ста ви те ля ми ака де ми-

чес ких кру гов Фран ции да ет до пол ни тель ную 
воз мож ность для рас ши ре ния об ра зо ва тель ных 
и науч ных кон так тов. С при вет ствен ным сло вом 
к гос тям об ра тил ся пер вый про рек тор КарГУ 
про фес сор Жу ма шев Р. М. Де кан фа куль те та 
инос тран ных язы ков выс ту пи ла с пред ло же ни-
ем о сот руд ни че стве в об лас ти лин гвис ти чес ко-
го об ра зо ва ния, она так же под роб но рас ска за ла 
о прог рам ме по ли языч но го об ра зо ва ния, ко-
то рая ре али зу ет ся в КарГУ. Гос ти из Фран ции 
рас ска за ли о пер спек ти вах сот руд ни че ства, свя-
зан ных с про ве де ни ем науч ных ис сле до ва ний в 
об лас ти лин гвис ти ки, по ли то ло гии, ар хе оло-
гии, и о воз мож нос ти ака де ми чес ких об ме нов 
меж ду пре по да ва те ля ми и сту ден та ми ка зах-
стан ских и фран цуз ских уни вер си те тов.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
УПРАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сту ден ты Кол лед жа Прин си пи из США 
прош ли меж ду на род ную ста жи ров ку в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Наш уни вер си тет по се ти ли 
16 сту ден тов и 2 ру ко во ди те ля. Целью ви зи та 
ста ло про хож де ние меж ду на род ной ста жи ров-
ки «Ис то рия по ли ти чес ких реп рес сий Ка ра-
ган дин ской и Ак мо лин ской об лас тей», а так же 
зна ком ство с куль ту рой и обы ча ями ка зах ско го 
на ро да и изу че ние ис то рии Ка ра ган дин ской 
об лас ти в це лом.
Сту ден ты гос ти ли в Ка зах ста не 5 дней. В 

сте нах КарГУ они встре ти лись с ру ко вод ством, 
пре по да ва те ля ми, сту ден та ми и ма гис тран-
та ми уни вер си те та. Они прос лу ша ли курс 
учеб ных лек ций на те мы «Ис то рия Кар ла га», 
«Эта пы по ли ти чес ких реп рес сий в Ка зах ста не 
в 20-м ве ке», «Ла ге ря во ен ноп лен ных в Ка зах-

ста не». Лек ции чи та ли пре по да ва те ли ис то ри-
чес ко го фа куль те та КарГУ — де кан фа куль те та 
Сак та га но ва З. Г. и пре по да ва тель Еле уха но ва 
С. В. Аме ри кан ские сту ден ты про яв ля ли не-
под дель ный ин те рес к ис то рии Казахстана, 
удив ля ясь то му, что на ша стра на, пе ре жив 
страш ные го ды, сох ра ни ла и сбе рег ла па мять о 
му же ствен ных лю дях. В хо де ста жи ров ки осо-
бое вни ма ние бы ло уде ле но эк скур сии в по-
се лок До лин ка с по се ще ни ем му зея «Кар лаг», 
по се ще нию Спас ско го ме мо ри ала, эк скур сии 
в се ло Ак мол с по се ще ни ем ме мо ри аль но го 
ком плек са па мя ти жертв по ли ти чес ких реп-
рес сий и то та ли та риз ма «АЛ ЖИР». Та ким об-
ра зом бы ли зак реп ле ны зна ния, по лу чен ные во 
вре мя лек ций. Как мы со об ща ли, в по сел ке До-
лин ка за кон чи лись рес тав ра ци он ные ра бо ты в 

быв шем уп рав ле нии Кар ла га. Му зей рас по ло-
жил ся в зда нии быв ше го уп рав ле ния Кар ла га. 
В об нов лен ном му зее каж дая ком на та бук валь-
но ды шит ис то ри ей. Сту ден ты уви де ли, нап-
ри мер, ка би нет на чаль ни ка ла ге ря. Здесь есть 
все не об хо ди мое — пись мен ный стол, пор трет 
Фе лик са Дзер жин ско го, флаг и да же ста рень-
кий при ем ник «ЗиЛ». И, ес те ствен но, ко жа ный 
плащ, план шет ка и фу раж ка то го вре ме ни. А 
еще они уви де ли скром ную кар ла гов скую биб-
ли оте ку и не боль шой ак то вый зал для за ня тий 
ху до же ствен ной са мо дея тель ностью и да же 
мрач ные по ме ще ния ба рач но го ти па, где жи ли 
по лит зак лю чен ные или во ен ноп лен ные.
Аме ри кан ские сту ден ты по се ти ли Кар ка ра-

лин ский на ци ональ ный при род ный парк, где 
пе ред ни ми от кры лась ка зах стан ская при ро да 
во всей ее кра со те и ве ли чии, го род Кар ка ра-
линск, с по се ще ни ем по до ро ге зи мо вок. Так же 
гос тям по ка за ли на ци ональ ный быт и со ко ли-
ную охо ту. А за вер ши лась меж ду на род ная ста-
жи ров ка эк скур си ей по Ас та не. Сту ден ты бы ли 
по ра же ны дос топ ри ме ча тель нос тя ми сто ли цы 
и бы ли очень ра ды гос теп ри им ству на шей за-
ме ча тель ной, теп лой и друж ной стра ны.
Хо чет ся от ме тить, что имен но та кие при-

емы сбли жа ют го су дар ства и де ла ют бо лее 
теп лы ми и спло чен ны ми от но ше ния меж ду 
на ро да ми, а зна ком ство с куль ту рой и обы ча-
ями дру гих на ро дов под чер ки ва ет ува же ние и 
поч те ние к ним.

ИРИНА ТЕПЛЯКОВА, ДАМИРА СУЛЕЙМЕНОВА, 
СТУДЕНТКИ ГРУППЫ РЖ-22

Событие

Стипендии предлагает 
«БТА-банк»

Но вый бла гот во ри тель ный 

про ект «Сти пен дия от БТА» был 

пре зен то ван 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. Банк яв ля ет ся 

ак тив ным учас тни ком кре ди то-

ва ния сту ден тов уже с 2006 го-

да по прог рам ме Ми нис тер ства 

об ра зо ва ния. В це лом дан ный 

про ект внед рен в Рес пуб ли ке 

Казахстан по ини ци ати ве са-

мо го «БТА-бан ка» и рас счи тан 

на 29 ву зов стра ны, в том чис-

ле и на наш уни вер си тет.

В этом го ду прог рам ма по-

лу чи ла свое даль ней шее раз-

ви тие. Сти пен дии в рам ках 

это го про ек та пред наз на че ны 

для сту ден тов из ма ло иму щих 

со ци аль но за щи ща емых сло-

ев на се ле ния. Раз мер сти пен-

дии сос тав ля ет 20 000 тен ге 

в ме сяц, или 200 000 тен ге 

за учеб ный год. Вып ла та сти-

пен дии бу дет про из во дить ся 

еже ме сяч но, с за чис ле ни ем 

на пла теж ную кар точ ку бан-

ка од но му но ми нан ту в те че-

ние двух се мес тров или двум 

но ми нан там в те че ние од но-

го се мес тра по вы бо ру ву за. 

При вы бо ре бу дет учи ты вать ся 

так же ак тив ная дея тель ность 

сту ден тов в жиз ни уни вер си-

те та, спор тив ные и твор чес-

кие дос ти же ния. Дан ная прог-

рам ма нап рав ле на не толь ко 

на ма те ри аль ную под дер жку 

сту ден тов, но так же яв ля ет ся 

мощ ным тол чком к даль ней ше-

му их со ци аль но му раз ви тию.

Сту ден там, ко то рые не ста-

нут учас тни ка ми про ек та «Сти-

пен дия от БТА», банк пред-

ла га ет для оп ла ты обу че ния 

вос поль зо вать ся об ра зо ва-

тель ным кре ди том по прог рам-

ме «Уни вер саль ный фа куль-

тет», ко то рая пре дос тав ля ет 

оп ла ту оч но го и за оч но го об ра-

зо ва ния в кол лед жах и ву зах 

как на тер ри то рии РК, так и за 

ру бе жом по прог рам мам ба ка-

лав ри ата, ма гис тра ту ры и PhD-

док то ран ту ры. Это еще раз под-

чер ки ва ет, что в на шей стра не 

де ла ет ся все для дос той но го 

раз ви тия мо ло де жи. Вно сит-

ся ог ром ный вклад в раз ви-

тие об ра зо ва ния. Ведь толь ко 

об ра зо ван ный че ло век смо-

жет в даль ней шем прод ви нуть 

свою стра ну в про фес си ональ-

ном и куль тур ном пла не.

ИРИНА ТЕПЛЯКОВА, 
ДАМИРА СУЛЕЙМЕНОВА, 

СТУДЕНТКИ ГРУППЫ РЖ-22

Американские студенты стажировались в КарГУ

Франция — Караганда: сотрудничество в гуманитарной сфере

На Исламском форуме обсуждались вопросы молодежного предпринимательства
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Рас смат ри вая ре зю ме, опыт ные рек-
ру те ры час то удив ля ют ся: пре тен дент 
на ва кан тное ра бо чее мес то и спе ци-
алист от лич ный, и с людь ми ла дит, и 
обе ща ет за сы пать бу ду ще го ра бо то да-
те ля пред ло же ни ями по раз ви тию биз-
не са, и спортсмен он, и по лиг лот, а еще 
жиз нен ная по зи ция у не го ак тив ная. 
Что со ис ка те ли вкла ды ва ют в по ня тие 
«ак тив ная жиз нен ная по зи ция»? Сто ит 
ли ука зы вать этот пункт в ре зю ме? Что 
об этом ка че стве ду ма ют рек ру те ры и 
как они мо гут вы яс нить ре аль ную жиз-
нен ную по зи цию кан ди да та?

Ак тив ный по жиз ни
В тол ко вых сло ва рях оп ре де ле ния «ак-

тив ная жиз нен ная по зи ция» как та ко во го 
нет. По от дель нос ти, что та кое «по зи ция» 
и кто та кой «ак тив ный», объ яс нят, а в со че-
та нии — ду май те са ми. Та кой прос тор для 
са мос то ятель но го оп ре де ле ния при во дит к 
то му, что по рой со ис ка те ли вкла ды ва ют в 
это по ня тие иной смысл, не же ли рек ру те-

ры. Пос мот рим, что ра бот ни ки под ра зу ме-
ва ют под тер ми ном «ак тив ная жиз нен ная 
по зи ция», ког да впи сы ва ют его в свое ре-
зю ме.

Юлия, ме нед жер по за куп кам: «У ме ня 
всег да эта строч ка в ре зю ме бы ла. Чес тно 
приз на юсь, бо ялась — вдруг спро сят: «Что 
вы под этим под ра зу ме ва ете?» Сей час бы 
ска за ла так: ак тив ная жиз нен ная по зи ция 
для ме ня — это са мой при ла гать уси лия, а 
не ид ти на по во ду у об сто ятельств».

Илья, ди зай нер: «Ак тив ная жиз нен-
ная по зи ция» оз на ча ет для ме ня на ли чие 
це лей, к ко то рым ты ак тив но стре мишь-
ся. До би ва ешь ся то го, что те бе нуж но, а не 
плы вешь по те че нию».

Ка те ри на, учи тель ли те ра ту ры: «Ак-
тив ная жиз нен ная по зи ция — это, по-мо-
ему, го тов ность уча ство вать в но вых про-
ек тах, быть лег ким на подъ ем и по мо гать 
дру гим (нап ри мер, лю дям, жи вот ным). У 
ме ня при вы ра же нии «ак тив ная жиз нен-
ная по зи ция» всплы ва ют ас со ци ации с 
Со вет ским Со юзом: все сос то ят в пар тии, 

все обя за ны иметь ак тив ную жиз нен ную 
по зи цию — удоб ный та кой штамп, что-
бы по ка зать се бя пре ус пе ва ющим че ло ве-
ком».

Дарья, те ле жур на лист: «Для ме ня это 
зна чит быть го то вой к пе ре ме нам; вес ти ак-
тив ный об раз жиз ни; быть в кур се про ис хо-
дя щих в ми ре со бы тий и проч. А для ра бо-
то да те ля, мне ка жет ся, это дол жно зна чить, 
что че ло век эле мен тар но не тю фяк».

По ли на, ме нед жер по про да жам: «Фра-
за тре бу ет про дол же ния «ак тив ная жиз-
нен ная по зи ция по та ко му-то воп ро су», 
как мне ка жет ся. И ее на до по ни мать так: 
у ме ня есть по зи ция, ко то рую я под дер жи-
ваю ак тив ны ми дей стви ями. Нап ри мер, я 
знаю де вуш ку, у ко то рой та кая по зи ция 
от но си тель но про бок на до ро ге: она зна-
ет, ку да мож но поз во нить, ес ли сло мал ся 
све то фор, и выз вать ре гу ли ров щи ка. И она 
зво нит, да же ес ли еще проб ки нет. А еще 
она зна ет те ле фон мо то так си, ко то рое мо-
жет спо кой но объ ехать проб ки, и всем его 
ре ко мен ду ет — то же ак тив но».

Нуж но ли быть ак тив ным?
Как вид но из объ яс не ний, ак тив ная 

жиз нен ная по зи ция нап ря мую со от но сит-
ся с ак тив ностью во об ще. Это спо соб ность 
удов лет во рять пот реб нос ти и в со от вет-
ствии с ни ми кор рек ти ро вать свою жизнь.
По мне нию спе ци алис тов рек ру тин го-

вых ком па ний, на ли чие ак тив ной жиз нен-
ной по зи ции яв ля ет ся важ ным фак то ром. 
Ес ли че ло век ори ен ти ро ван на дос ти же ние 
ус пе ха, скло нен про яв лять ини ци ати ву, не 
бо ит ся нес ти от вет ствен ность, он бу дет ус-
пеш ней во всех ви дах дея тель нос ти, чем его 
бо лее «пас сив ные» кол ле ги.
Меж ду тем рек ру те ры от ме ча ют, что 

этот тер мин прев ра тил ся в рас хо жий шаб-
лон и боль шин ство со ис ка те лей ука зы ва ют 
его в ре зю ме ско рее для ук ра ше ния, не же-
ли пы та ясь про де монстри ро вать оп ре де-
лен ные ка че ства.
Раз ли чие в по ни ма нии тер ми на «ак тив-

ная жиз нен ная по зи ция» мо жет при вес ти 
к не по ни ма нию меж ду ра бо то да те лем и 
со ис ка те лем. Нап ри мер, энер гич ная Шу ра 
из «Слу жеб но го ро ма на» впол не мог ла бы 
рас ска зы вать, что об ла да ет ак тив ной по зи-
ци ей, но в бух гал те рии, где она чис ли лась, 
тол ку от нее не бы ло.
Рек ру те ры приз на ют ся, что при зак ры-

тии ва кан сии спе ци алис тов с опы том ра-
бо ты ма ло об ра ща ет ся вни ма ния на гра фу 
«лич ные ка че ства». В час тнос ти, по при чи-
не то го, что боль шин ство со ис ка те лей здесь 
ука зы ва ют «стан дар тный на бор», ко то рый 
пе ре хо дит из ре зю ме в ре зю ме. Кро ме то го, 
вряд ли кто на пи шет о се бе, что он пас си-
вен, труд но обу ча ем и т. д. Вни ма ние об ра-
ща ет толь ко яр кое не со от вет ствие ука зан-
ных ка честв спе ци фи ке ра бо ты: нап ри мер, 
«стрем ле ние к твор че ству и кре атив ность» 
при со ис ка нии дол жнос ти бух гал те ра на 
учас ток рас че та за ра бот ной пла ты.

Скрыть не воз мож но!
По мне нию рек ру те ров, по рой бы ва-

ет дос та точ но спро сить у кан ди да та, в чем 
лич но у не го про яв ля ет ся ак тив ная жиз-
нен ная по зи ция. По от ве ту уже мож но су-
дить, со от но сят ся ли его ус та нов ки с по зи-
ци ей ком па нии.
Спе ци алис ты со ве ту ют на со бе се до ва-

нии при вес ти при мер из сво ей про фес си-
ональ ной жиз ни, ко то рый яв но де монстри-
ро вал бы, что че ло век уме ет брать на се бя 
от вет ствен ность, от ве чать за свои дей ствия 
и ре ше ния. Де монстри ро вать на це лен-

Осы жы лы Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін 
4000-нан ас там тү лек бі тір ді, оның 174-і 
ма гис тра ту ра тү лек те рі. Ерек ше үл гі де гі 
дип лом ды иелен ген тү лек тің са ны жал-
пы бі ті ру ші тү лек тер дің 35 %-дан ас та-
мын құ рай ды. Ұлы ағар ту шы Ыбы рай 
Ал тын са рин: «Мал — дəу лет тің бай лы-
ғы, бір жұт тан-ақ жоқ бо лар, өнер, бі лім 
бай лы ғы күн нен-күн ге мол бо лар» де ген 
екен. Жо ға ры оқу ор нын тə мам да ған 
қар лы ғаш та ры мыз бо ла шақ та да бі лім 
мен өнер ді өмір ле рі не азық ете ді де ген 
се нім де міз. Дип лом тап сы ру сал та на-
тын да маң дай те рін тө гіп, көз майын 
тауысып қы зыл дип лом ға қол жет кіз ген 
жі гер лі жас тар дан сту дент тік өмір жай-
лы сұ рап біл ген едік.

Ал маз Мыр за Ах-
мет, !леу мет тік-пе-
да го ги ка фа куль те ті-
ні. т8 ле гі:
Ке ше да ла мыз да-

ғы ар ман да ры мыз ды 
ар қа лап, жа на ры-
мыз да ғы ба ла лы ғы-
мыз ды қал қа лап, əр 

қа да мы мыз ды ақы рын жə не анық ба су-

ға ты ры сып, имен шек теп, таң сық əлем ге 
тар ты нып аяқ ба са жү ре гі міз лү піл деп 
уни вер си тет та бал ды ры ғын ат та ған едік. 
Ол — «Көк ас пан ның ас тын да ғы, қа ра 
жер дің үс тін де гі», көп уни вер лер дің ішін-
де гі бі лік ті сі, бе рік ті сі, бі лім əле мін бо ла-
шақ ма ман дар мен жал ғап тұр ған ал тын 
кө пір — ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті еді. 
Бұ лақ ты ҚарМУ деп қа ра сақ, бі лім ар қы-
рап ақ қан өзен бо лар еді. Біз сол өзен де-
гі тау жы ғар ек пін ді ағын мен бір ге ағып, 
ба ла лық асау, тен тек кө ңіл мен қа лып ты 
ағыс ты жа зық да ла ға қа рай, да на лық пен 
са быр лық қа қа рай, ел мүд де сі мен кө-
ме гі не жа рау үшін тө мен ге қа рай бір ге 
асық қан бір тар ма ғы бо лар едік. Асау тол-
қын ды өзен ді ҚарМУ деп қа ра сақ, бі лім 
те ле гей-те ңіз бо лар еді. Біз сол те ңіз дің 
тө сі не ар ма ны мыз ды жел кен қып жайып, 
та лап-ес ке гі міз ді есіп, жас тық жа лы ны-
мыз жа сын дай жар қыл дап тол қын дар ға 
ша ғы лып, ба ғы ты мыз бен бағ да ры мыз 
ұлы те ңіз заң ды лық та ры на ба ғы нып, тер-
бел ген, тең сел ген кіш ке не ке ме ға на едік. 
Те ле гей-те ңіз ге ҚарМУ деп қа ра сақ, бі лім 
шек сіз көк ас пан бо лар еді. Біз сол көк ас-
пан ға мек теп тен қа на ты қа тайып, ұясы-
нан ал ғаш ұш қан, ақ бұлт тар мен ара ла-

сып, жұл дыз дар мен жа ға ла сып, жел мен 
жа ры сып, би ік тік пен алы сып əрі ұшып, 
əн құ шып, ар ман да ры на қа нат сер ме ген 
ба ла пан құс тар едік. Бү гін қа на ты мыз ды 
қа тай тып, өмір сү ру ге үй рет кен, бі лім 
қай на ры нан су сын дат қан ұямыз ҚарМУ-
мен қош тас қа лы тұр мыз. Дип лом ды қол-
ға ұс та ған қуа ныш қан ша лық ты бол са, 
құт ты бі лім ор да мыз ды қи мас тық сон-
ша лық ты. Иіліп тө сек, жайы лып жас тық 
бо ла біл ген, жар ғақ құ лақ та ры жас тық қа 
ти мей, жан да ры қал май қыз мет қыл ған 
ұс таз дар қауымы, қа дам да ры ңыз ға құт, 
бе ре ке біт сін! Біз дің бір же ңіс те рі міз сіз-
дер дің ен ші ле рі ңіз де, біз дің бір асу ымыз 
емес, мың асу ымыз сіз дер дің ар қа ла ры-
ңыз да! Мың нан бір ал ғыс! Біз, ҚарМУ-дың 
2011 жыл ғы тү лек те рі, бұ лақ бол сын, өзен 
бол сын, те ңіз бол сын — сіз дер дің қа нат та-
ры ңыз дың ас ты нан шық тық! Өмір ас па-
нын да қа нат та ры ңыз тал ма сын! Атап, ас-
тын сы зып ке те тін бол сам, Əлеу мет тік-пе-
да го ги ка əле мі, «Пе да го ги ка-пси хо ло гия» 
ел ді ме ке ні. Өнер, өлең жə не өмір дің бі те 
қай на ған кө зі осы жер! Тү лек те рі ре тін де 
жү ре гі міз де мұ ға лім дер ге де ген қи мас тық 
бар, ал мек теп бі ті ріп, біз дің фа куль тет ке 
тү се тін дер ге еп теп қыз ға ныш бар… Ұс таз-
да ры ма тағ зым!

С! ру ар 9а сы мо ва, 
фи ло ло гия фа куль те-
ті ні. т8 ле гі:
Кү дік тен гө рі үмі ті 

ба сым алып-ұш қан кө-
ңіл мен бас та ған сту дент-
тік ке зең ді де өт кі зіп тас-

тап пыз. Ен ді мі не, кү рек тей дип лом ды қол ға 
алып, ке рі сін ше үмі ті нен кү ді гі ба сым, кү мəн-
ді кө ңіл мен бел гі сіз бір бе кі ніс тің есі гін қа ғып 
тұр ған дай мыз. Тоқ па ғы мық ты бол са ки із қа-
зық жер ге кі ре тін за ман ғой… ҚарМУ та лай ды 
қа нат тан дыр ған қа ра ша ңы рақ. Ба ғы ма орай 
де ге нім дұ рыс бо лар, бір ба сы қа зақ əде би еті 
эн цик ло пе ди ясын дай бі лік ті де бі лім ді ұс таз-
дар дан тə лім ал дым. Тек фи ло ло гия ма ман ды-
ғы бойын ша емес, өмір сү ру фи ло со фи ясын 
да бі раз мең гер дім. Ақ пен қа ра, амал дос 
пен адал дос, пен де-адам-кі сі жə не т. б. Пар-
қын пайым дай ала тын дер бес көз қа ра сы бар 
қо ғам ның то лық қан ды мү ше сі еке нім ді се зі-
не мін. Сіз ге сы рым ды ай тайын ба? Тəн тү гел, 
жан бар, рух ше де ген сауал қой ған да мен де 
бір аш көз дік пай да бо ла ды. Қас қыр лық емес, 
көк бө рі лік. За ма науи аран не қа лай ды де мек-
сіз ғой, бі лім ді қа лай ды. Құш тар лық тан гө рі 
шө лір ке уге кө бі рек ұқ сай ды. Қы лыш пен емес, 
қа лам мен кү ре сер ақ па рат тық май дан ның 
жү ріп жат қа ны анық. Осы кү рес те қа зақ ру хы-
ның же ңі сі үшін ти тім дей бол са да сеп ті гім ді 
ти гі зіп кет сем де ген мақ сат қа қа дам ба сар сəт-
тің ауылы алыс емес. Ақ қа жақ Ал ла дан!

Как правильно написать резюме?

Аттанды сапар&а, к�!ілде мол арман
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Событие

В вузах Казахстана 
прошла акция 
«Чистая сессия»

Во вре мя Рес пуб ли кан ской науч-
но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Ду-
хов но-нрав ствен ное и пат ри оти чес кое 
вос пи та ние мо ло де жи в сов ре мен ных 
ус ло ви ях: опыт, со дер жа ние, пер спек ти-
вы раз ви тия» бы ло при ня то ре ше ние, ко-
то рое под дер жа ла ви це-ми нистр об ра-
зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
М. Са ры бе ко ва: в пе ри од с 10 по 30 мая 
во всех ву зах стра ны прош ла ак ция-кон-
курс «Чис тая сес сия». Ор га ни за то ра ми 
кон кур са выс ту пи ли Де пар та мент мо-
ло деж ной по ли ти ки МОН PK, рес пуб ли-
кан ское сту ден чес кое дви же ние «Аль янс 
сту ден тов Казахстана», Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Во вре мя ак ции про во ди лась боль шая 
про па ган дистская ра бо та сре ди сту ден-
тов с целью спо соб ство вать ин фор ми ро-
ва нию сту ден тов об ан ти кор руп ци он ном 
за ко но да тель стве Рес пуб ли ки Казахстан 
че рез сред ства наг ляд ной аги та ции, ви-
де оро ли ки, пуб ли ка ции в ву зов ских 
СМИ; спо соб ство вать ор га ни за ции об-
рат ной свя зи сту ден тов с ру ко вод ством 
ву за че рез Об ще ствен ный со вет, ор га-
ны са мо уп рав ле ния, те ле фон до ве рия, 
сайт ву за. Бы ли про ве де ны со ци оло-
ги чес кие оп ро сы сту ден тов на пред мет 
соб лю де ния в ву зе ан ти кор руп ци он но го 
за ко но да тель ства и ко дек са эти чес ких 
норм. Осо бое вни ма ние к воп ро сам ан-
ти кор руп ци он но го за ко но да тель ства 
уде ля лось во вре мя про ве де ния ку ра-
тор ских ча сов, кур со вых соб ра ний, круг-
лых сто лов с учас ти ем пред ста ви те лей 
Об ще ствен но го со ве та, ор га ни за ций сту-
ден чес ко го са мо уп рав ле ния, пред ста ви-
те лей пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Для про ве де ния дан но го ме роп ри-
ятия бы ли сфор ми ро ван ор га ни за ци-
он ный ко ми тет из чис ла сот руд ни ков и 
ак ти вис тов ор га нов сту ден чес ко го са-
мо уп рав ле ния. В пе ри од с 10 по 21 мая 
2011 го да осу ществлял ся при ем до ку-
мен тов, по ито гам ко то ро го бы ло при ня-
то 37 до ку мен тов ву зов РК. В кри те ри ях 
оцен ки бы ли ука за ны та кие по ло же ния, 
как на ли чие те ле фо на до ве рия в ву зе, 
ра бо та сту ден чес ко го ом буд сме на, ор-
га нов сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния, 
об ще ствен но го со ве та, а так же ка че ство 
наг ляд ной аги та ции, ко то рая по мо га ет 
сту ден там уз нать о сво их пра вах.

Нур жа но ва Ай жан, сту ден тка ис то ри-
чес ко го фа куль те та КарГУ, сту ден чес кий 
ом буд смен и ли дер АСК КарГУ, член эк-
спер тной ко мис сии кон кур са, счи та ет: 
«Дан ная ак ция ох ва ти ла всю рес пуб ли ку. 
Су дя по ее мас шта бу, мож но ут вер ждать, 
что опе ра ция «Чис тая сес сия» прош ла на 
вы со ком уров не. Кон кур сы та ко го ро да 
поз во ля ют оп ре де лить уро вень ан ти кор-
руп ци он но го ми ро воз зре ния сту ден тов, 
оце нить ан ти кор руп ци оную про па ган ду 
в ву зах стра ны. Я счи таю так: что бы вос-
пи тать по ко ле ние с фун да мен таль ным, 
ка че ствен ным об ра зо ва ни ем и в даль-
ней шем обес пе чить дос той ное бу ду щее 
стра ны, не об хо ди мо ча ще про во дить 
по доб ные ак ции. Опе ра ция «Чис тая сес-
сия» про де монстри ро ва ла стрем ле ние 
уни вер си те тов Казахстана к жиз ни без 
кор руп ции».

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Е. А. Бу ке то ва про-
дол жа ет ра бо ту по про фи лак ти ке кор-
руп ци он ных пра во на ру ше ний и про ве де-
нию ан ти кор руп ци он ных ме роп ри ятий. А 
ито ги ак ции бу дут под ве де ны в бли жай-
шее вре мя Ми нис тер ством об ра зо ва ния 
и на уки РК.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва на ча лись 
вру че ния дип ло мов вы пус кни кам 2011 го да.

В этом го ду КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва окан-
чи ва ют бо лее 4000 сту ден тов, из них 174 вы-
пус кни ка ма гис тра ту ры. Ко ли че ство от лич ни-
ков, по лу чив ших дип ло мы осо бо го об раз ца, 
сос тав ля ет бо лее 35 % от об ще го ко ли че ства 
сту ден тов вы пус кно го кур са. 11 июня сос то-
ялось вру че ние дип ло мов вы пус кни кам юри-
ди чес ко го фа куль те та. Дип ло мы вру чал рек-
тор КарГУ про фес сор, док тор юри ди чес ких 

на ук Ку бе ев Е. К. На юри ди чес ком фа куль-
те те в этом го ду бы ло вы пу ще но 169 сту ден-
тов, из них 53 че ло ве ка по лу чи ли дип ло мы 
с от ли чи ем, что сви де тель ству ет о вы со ком 
уров не под го тов ки спе ци алис тов. Об ра ща-
ясь к вы пус кни кам, рек тор от ме тил, что ра-
бо то да те ли, сре ди ко то рых го су дар ствен ные 
уч реж де ния (об лас тной суд, ор га ны юс ти ции, 
об лас тные де пар та мен ты и др.), круп ные про-
мыш лен ные пред прия тия об лас ти, где про хо-
ди ли прак ти ку ны неш ние вы пус кни ки, час то 
об ра ща лись в вуз со сло ва ми бла го дар нос ти 
за от лич ную под го тов ку спе ци алис тов. Боль-
шин ство вы пус кни ков на мо мент по лу че ния 
дип ло мов име ют приг ла ше ния на ра бо ту от 
са мых раз ных ком па ний. Это ста ло воз мож-
ным бла го да ря то му, что в КарГУ на вы со-
ком уров не ор га ни зо ва на прак ти ка сту ден тов, 
под пи са ны до го во ры с круп ней ши ми пред-
прия ти ями рес пуб ли ки и об лас ти, сту ден ты 
име ют воз мож ность ста жи ро вок за гра ни цей, 
что по вы ша ет их кон ку рен тос по соб ность сре-
ди вы пус кни ков дру гих ву зов.
В КарГУ так же ра бо та ет Центр карь еры 

и тру до ус трой ства, ко то рый сос тав ля ет ба-
зу вы пус кни ков, пуб ли куя в ней их ре зю ме 
и кон так тные дан ные. Дос туп к дан ной ба зе 
име ют все ра бо то да те ли, они мо гут отоб рать 

из ре зю ме на ибо лее под хо дя щие к тре бо ва-
ни ям ком па нии и приг ла сить кан ди да тов на 
со бе се до ва ние. Еже год но в КарГУ про во дят-
ся Дни карь еры, во вре мя ко то рых бу ду щие 
вы пус кни ки встре ча ют ся с ра бо то да те ля ми 
не пос ред ствен но в сте нах уни вер си те та и мо-
гут сра зу прой ти со бе се до ва ние. Бла го да ря 
пос то ян но му сот руд ни че ству с ра бо то да те ля-
ми, про ве де нию спе ци аль ных ме роп ри ятий 
ито гом окон ча ния уни вер си те та ста но вит ся 
прак ти чес ки стоп ро цен тное тру до ус трой ство 
вы пус кни ков ка ра ган дин ско го уни вер си те та. 
Мно гие ба ка лав ры так же изъ яв ля ют же ла-
ние про дол жить обу че ние в род ном ву зе по 
прог рам мам ма гис тра ту ры или пос ту па ют на 
дру гой фа куль тет для по лу че ния вто ро го выс-
ше го об ра зо ва ния. Это так же сви де тель ству ет 
о вы со ком науч ном и об ра зо ва тель ном по-
тен ци але сту ден тов КарГУ, об их стрем ле нии 
к по лу че нию до пол ни тель ных зна ний и на-
вы ков, об их убеж ден нос ти в том, что ло зунг 
«Об ра зо ва ние че рез всю жизнь» дол жен быть 
воп ло щен не на сло вах, а на де ле.
Вру че ние дип ло мов вы пус кни кам КарГУ 

им. Е А. Бу ке то ва бу дет про хо дить до 30 июня 
2011 го да.

СОБ. ИНФ.

ность на ус пех, эру ди цию, рас ска зать о 
сво их жиз нен ных ин те ре сах. Важ ный мо-
мент — дис тан ци ро вать лич ные дос ти же-
ния от кол лек тив ных.

HR-ме нед же рам не сос та вит слож нос-
ти оце нить ак тив ность по зи ции кан ди да та, 
по нять кар ти ну его ми ра по фра зам, ко то-
рые он про из но сит. Нап ри мер, рас ска зы-
вая о схо жих проб ле мах, од ни го во рят, как 
мно го труд нос тей им встре ти лось на пу ти к 
дос ти же нию це ли, дру гие — ка кие ва ри ан-
ты ре ше ния за дач они пред ло жи ли.
Рек ру те ры так го во рят о по ве де нии на 

со бе се до ва нии: «Че ло век ли бо по ка зы ва ет 
се бя ак тив ным, ли бо нет. Под чер кнем, по 
со во куп нос ти мно же ства фак то ров: по ве де-
ние, ка че ство ре чи, опыт ра бо ты, лич ные и 
про фес си ональ ные ин те ре сы, уме ние брать 
на се бя от вет ствен ность и пр. И ско рее на 
со бе се до ва нии бу дут важ ны не «пра виль-
ные» от ве ты, а пра виль ные воп ро сы, про яв-
ле ние ак тив нос ти уже на ста дии пе ре го во-
ров о тру до ус трой стве, де монстра ция за ин-
те ре со ван нос ти в ра бо то да те ле, в по зи ции, 
вы яс не ние соб ствен ных воз мож нос тей в 
рам ках дан ной ком па нии, а не толь ко мол-
ча ли вое выс лу ши ва ние то го, что рас ска зы-
ва ет спе ци алист по под бо ру.
Обыч но ак тив ная жиз нен ная по зи ция 

(ес ли она при сут ству ет) прос ле жи ва ет ся 
на про тя же нии все го жиз нен но го пу ти, на-
чи ная с дет ских лет. Вы бор об ра зо ва ния, 
стрем ле ние по лу чать но вые зна ния, не ос-
та нав ли вать ся на дос тиг ну том, рас ши ре ние 
кру га сво их ин те ре сов и ув ле че ний так же 
сви де тель ству ют об ак тив ной по зи ции со-
ис ка те ля. Как кан ди дат ищет ра бо ту, нас-
коль ко он за дей ству ет все воз мож ные ис-
точ ни ки по ис ка ра бо ты — все это мо жет 
про де монстри ро вать, нас коль ко он ак ти вен 
по жиз ни.

По боль ше или по смыс лу?
Так что же ука зы вать в ре зю ме? Пи сать 

ли, что об ла да ешь ак тив ной жиз нен ной по-
зи ци ей, или за ме нить это ка че ство схо жи-
ми по ня ти ями?
По мне нию рек ру те ров, мно гие ста вят 

этот тер мин в один ряд с ам би ци оз ностью, 
ком му ни ка бель ностью, ли дер ством, же ла-
ни ем обу чать ся и ори ен та ци ей на ре зуль-
тат, ав то ма ти чес ки при пи сы вая че ло ве ку 
с «ак тив ной жиз нен ной по зи ци ей» все эти 
ка че ства. Од на ко та кой под ход не ве рен: че-
ло век с «ак тив ной жиз нен ной по зи ци ей» 
мо жет как об ла дать все ми или от дель ны ми 
из вы ше ука зан ных ка честв, так и быть их 
ли шен.
Из всех ха рак те рис тик, что же та кое 

«ак тив ная жиз нен ная по зи ция», рек ру те-
ры бли же всех счи та ют сле ду ющую: это 

пре об ра зо ва тель ный по тен ци ал лич нос ти, 
спо соб ность лич нос ти из ме нять ус ло вия 
жиз ни во имя сво их осоз нан ных жиз нен-
но важ ных пот реб нос тей. Ины ми сло ва ми, 
это по ня тие под ра зу ме ва ет на ли чие це ло-
го ком плек са лич нос тных ха рак те рис тик, 
а ком му ни ка бель ность, же ла ние учить ся 
но во му и ори ен ти ро вать ся на ре зуль тат яв-
ля ют ся очень важ ны ми, но да ле ко не един-
ствен ны ми в этом спис ке.

Ак тив ный или как все?
И все же, за чем ра бо то да те ли тре бу ют 

от сво их под чи нен ных та ко го ка че ства, как 
«ак тив ная жиз нен ная по зи ция»? В сов ре-
мен ных ры ноч ных ус ло ви ях, ког да но вые 
про дук ты и ус лу ги по яв ля ют ся ежед нев но 
и кон ку ри ро вать ста но вит ся все слож нее, 
важ но уметь ду мать быс трее, на шаг впе-
ред, опе ре жая кон ку рен тов, и так же быс-
тро под го нять свои идеи под ра бо чие про-
цес сы. Быс трое воп ло ще ние спо соб ству ет 
бо лее быс тро му изоб ре те нию и внед ре нию 
но вых про дук тов. Вы жить в та ком бе ше ном 
рит ме мо жет толь ко ак тив ный че ло век. Вот 
ра бо то да те ли и ищут се год ня сот руд ни ков, 
го то вых пос то ян но со вер шен ство вать ся, 
раз ви вать ся са мим и, как след ствие, раз ви-
вать биз нес даль ше.
У та ких спе ци алис тов, как пра ви ло, есть 

не толь ко мыс ли по улуч ше нию/оп ти ми за-
ции сво ей ра бо ты/биз не са в це лом, но и — 
что са мое глав ное — они го то вы взять ся 
за ре али за цию соб ствен ных за ду мок. Ведь 
пред ло жить хо ро шую идею мо гут мно гие, 
а вот сос та вить план по ее воп ло ще нию в 
жизнь, ар гу мен ти ро ван но до ка зать выс ше-
му ру ко вод ству ее эф фек тив ность, внед рить 
и прос ле дить — толь ко еди ни цы. Ес ли че-
ло век мо жет про вес ти це поч ку «при ду-
мал — до ка зал — осу ще ствил», он всег да 
мо жет рас счи ты вать и на вы со кую зар пла-
ту, и на от лич ные бо ну сы по ре зуль та там 
ра бо ты, и на быс трый карь ер ный рост.
Но вез де и всем ли тре бу ют ся та кие спе-

ци алис ты? Бы ва ют про фес сии или си ту-

ации, ког да та кое ка че ство, как ак тив ность, 
мо жет стать по ме хой при ус трой стве на 
ра бо ту. Нап ри мер: ру ко во ди тель — при-
вер же нец тра ди ций, и ему ком фор тнее 
бу дет ок ру жить се бя «плы ву щи ми по те-
че нию» ра бот ни ка ми, чем ре фор ма то ра ми. 
Или пе ре ме ны ему сей час прос то не нуж ны. 
Есть фронт ра бо ты, есть инструк ции, и у не-
го нет ни ка ко го же ла ния в дан ный мо мент 
этот рас по ря док ме нять и улуч шать. По это-
му че рес чур ак тив ный сот руд ник прос то не 
впи шет ся в при выч ный для сло жив ше го ся 
ра бо че го кол лек ти ва ук лад.
Дол жность, на ко то рую ищут сот руд-

ни ка, не пред по ла га ет карь ер но го рос та. К 
при ме ру, ра бо то да те лю тре бу ет ся бух гал-
тер. Штат ное рас пи са ние на те ку щий мо-
мент под ра зу ме ва ет на ли чие толь ко од но го 
бух гал те ра в ор га ни за ции, так что та ко му 
спе ци алис ту, тем бо лее ак тив но му, прос то 
не ку да бу дет рас ти в рам ках дан ной ком па-
нии.
Ме нед жер по ка ким-то при чи нам не 

очень уве рен в соб ствен ной ком пе тен ции 
и мо жет вос при нять ак ти вис та как кон ку-
рен та. По это му, к со жа ле нию (для биз не са 
ком па нии), бы ва ет и так, что от лич ный спе-
ци алист, ко то рый по тен ци аль но ин те ре сен 
и ну жен ком па нии, ос та нет ся без ра бо ты 
толь ко по то му, что ру ко во ди тель ис пу гал-
ся его ак тив нос ти.
По это му преж де чем ука зы вать в ре зю-

ме та кое ка че ство, как «ак тив ная жиз нен-
ная по зи ция», же ла тель но про мо ни то рить 
Ин тер нет в по ис ках ин фор ма ции о ком па-
нии, в ко то рой вы хо ти те ра бо тать, и о по-
тен ци аль ном ру ко во ди те ле. Ну и ре шить 
для се бя, что для вас бо лее важ но — быть 
са мим со бой и стро ить карь еру по вер ти-
ка ли, ли бо най ти ти хую ра бо ту, зак ры вать 
пос тав лен ные за да чи в срок, по лу чать зар-
пла ту, а всю свою энер гию нап ра вить, нап-
ри мер, на семью.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

С дипломом КарГУ — в будущее!



№ 9(165) 20.06.201110Жастар �лемі
Мир молодежи Мектеп ж%не ЖОО

Ма ман дық таң дау — сіз дер жə не ата-ана ла-
ры ңыз үшін ең күр де лі, ма ңыз ды шақ тар дың 
бі рі еке ні аян. Мек теп бі ті ру ші тү лек тер ді 
кім бол сам екен, қан дай ма ман дық ты таң да-
сам екен жə не қай жо ға ры оқу ор ны на құ жат 
тап сыр сам екен де ген сұ рақ тар тол ған ды ру да. 
Əри не, ма ман дық таң дау оңай емес. Ма ман-
дық таң да уда ең ал ды мен тол ған ды рар сұ-
рақ тар дың жауабын біл ген дұ рыс. Осы сұ рақ-
тар дың бар лы ғы ме ні де мек теп бі ті рер кез де 
тол ған дыр ға ны шын дық. Қа зір гі уақыт та Е. А. 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің «ге ог раф-ба ка лавр» ма ман-
ды ғы бойын ша бі лім алу да мын. То бы мыз да 
20 сту дент бар. Бар лы ғы мыз осы ма ман дық ты 
таң да ға ны мыз ға қуа на мыз.

Жал пы «Ге ог ра фия» оқу пə ні ре тін де та би ғат, 
қо ғам ның ма те ри ал дық өмі рі нің жə не қа зір гі дү-
ние бей не сі нің заң ды лық та рын та нып-бі лу де гі 
хи ми ялық, би оло ги ялық, фи зи ка лық жə не т. б. 
бі лім са ла ла ры мен ты ғыз бай ла ныс ты кү шей ту-
ге жағ дай жа сай ды. Біз дің ма ман дық тың кə сі би 
қыз ме ті нің объ ек ті сі — елі міз дің бі лім-тəр бие бе-
ру орын да ры: мек теп тер, ли цей лер, кол лед ждер 
жə не мек теп тен тыс оқы ту — тəр би елеу орын-
да ры мен зер тха на лар, мем ле кет тік бас қа ру ме-
ке ме ле рі, гид ро ме те оро ло ги ялық жə не ту рис тік 
стан ци ялар мен ор та лық тар. Ге ог раф-ба ка лав-
рдың кə сі би қыз мет түр ле рі, 051106 — Ге ог ра фия 
ма ман ды ғы ның ба ка лав ры кə сіп тік іс-əре кет тің 
ке ле сі түр ле рін ат қа ра ала ды: бі лім бе ру: жал пы 
ор та бі лім бе ру, ор та кə сіп тік оқу орын да рын да 

мұ ға лім ре тін де; тəр би елеу: қо сым ша бі лім бе ру 
пе да го гы, əдіс кер, бө лім мең ге ру ші ле рі жə не т. б. 
мек теп тен тыс оқы ту орын да рын да, эко ло ги ялық 
жə не мек теп тік өл ке та ну үйір ме ле рін де; ғы лы ми 
зер ттеу, ака де ми ялық ин сти тут тар да жə не жо ға-
ры оқу орын да рын да кі ші жə не аға ғы лы ми қыз-
мет кер; жо ба лау: ин же нер ре тін де жо ба лау ин-
сти тут та ры мен ұйым да рын да, ке ңес ші кон суль-
тант, кар тог ра фия ре дак тор ла ры жə не т. б. ре тін-
де; са рап тау (эк спер ттеу): та би ғат ты қор ғау, та-
би ғат ты ти ім ді пай да ла ну, ха лық тың ор на ла суы 
мə се ле ле рі бойын ша эк сперт ре тін де; өн ді ріс тік 
та би ғат ор та сын да ғы мо ни то ринг жүйе сін де ин-
же нер ре тін де, та би ғат ты қор ғау ұйым да рын да 
қыз мет кер ре тін де, ту рис тік — өл ке та ну жə не 
эко ло ги ялық, т. б. ұйым дар да; ұйым дас ты ру шы-
лық-тех но ло ги ялық: өн ді ріс тік жə не əлеу мет тік 
ин фра құ ры лым ны сан да рын да жə не т. б.

Біз дің ма ман дық тың кə сіп тік іс-əре кет ба ғыт-
та ры, бі лім бе ру ке ше ні оқы ту дың бар лық цик лі-
не жə не же ке ле ген пəн дер ден ал ған бі лім нің жал-
пы кө ле мі не сəй кес бо луы ти іс. Мы са лы: ге оло гия, 
то по ни ми ка, фи зи ка лық ге ог ра фия, эко но ми ка-
лық, са яси жə не əлеу мет тік ге ог ра фия, өл ке та ну, 
эко ло гия, ту ризм, оқу шы лар дың ту рис тік — өл-
ке та ну жə не эко ло ги ялық іс-əре кет те рі.

«Ге ог ра фия» ма ман ды ғы на түс кен əр бір сту-
дент елі міз дің ға жап та би ғи орын да ры на прак-
ти ка ға ба ру ға мүм кін дік ала ды. Бі рін ші курс 
со ңын да жыл бойы ал ған бі лім ді ны ғай ту ба ры-
сын да үш ап та лық да ла лық прак ти ка ға Қар қа ра-
лы та ула ры на ба ра ды. Қар қа ра лы та ула ры ның 
əсем та би ға ты мен та ны са ды. ІІ курс сту дент те рі 

оқу-ке шен дік прак ти ка ны Ақ мо ла об лы сы, Көк-
ше тау қа ла сы, Бу ра бай ку рор ттық ай ма ғын да 
өт кі зе ді. Бу ра бай — фи зи ка-ге ог ра фи ялық прак-
ти ка өт кі зу ге қа тыс ты қы зық ты жер, бір не ше оқу 
пəн де рі нің, яғ ни ге оло гия, гид ро ло гия, кар тог ра-
фия, ге омор фо ло ги ялық зер ттеу жұ мыс та рын 
жүр гі зе ді. ІІІ курс сту дент те рі өн ді ріс тік, фи-
зи ка-ге ог ра фи ялық прак ти ка лар ды Қа ра ған ды 
қа ла сы ның өн ді ріс тік орын да рын да өт ке ре ді. IV 
кур стың ба сын да сту дент тер Алматы об лы сы ның 
Есік ел ді ме ке нін де прак ти ка дан өте ді.
Да ла лық прак ти ка — ква ли фи ка ци ялы ге ог-

ра фия мұ ға лі мін да яр ла уда ма ңыз ды құ рам дас 
бө лік тер дің бі рі. Да ла лық прак ти ка да дə ріс жə не 
зер тха на лық са бақ тар ба ры сын да өт кен бі лім ді, 
іс кер лік ті жə не дағ ды ны бе кі те ді, та би ғи үр діс тер 
ту ра лы жа ңа бі лім мен, та би ғат ты ти ім ді пай да-
ла ну мə се ле ле рі мен же те та ны са ды.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да 
сту дент тер дің за ман та ла бы на сай са па лы бі лім 
алу ына бар лық жағ дай жа сал ған. Уни вер си тет тің 
«Ге ог ра фия» ба ка лав ры ең таң да улы ма ман дық-
тар дың бі рі бо лып есеп те ле ді. Ор та лық Қа зақ стан 
бойын ша атал мыш ма ман дық қа құ жат тап сы-
ру шы тү лек тер дің са ны жыл сайын ар ту да. Ге о-
гра фия ка фед ра сын да екі үл кен ла бо ра то рия, екі 
компь ютер лік дə ріс ха на, ин те рак тив ті тақ та сы бар 
муль ти ме ди ялық ке ңей тіл ген дə ріс ха на бар. Ка-
фед ра оқы ту шы ла ры ның бас қа ру ымен сту дент тер 
ара сын да ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ци ялар, 
об лыс тық мек теп оқу шы ла ры ара сын да олим пи-
ада лар жə не ғы лы ми кон фе рен ци ялар өт кі зі ліп 
тұ ра ды. Ге ог раф-сту дент тер Қа зақ ге ог ра фи ялық 
қо ға мы на мү ше, осы қо ғам ның жы лы на бір рет 
шы ға тын ге ог ра фи ялық жур на лын да сту дент тер 
мен оқы ту шы лар ма қа ла сы жа рық кө ріп тұ ра-
ды. Бұл — сту дент тер дің бі лім алу мен ғы лы ми 
жұ мыс ты қа тар алып жү руі не мүм кін дік те рі бар 
еке ні нің дə ле лі. Ге ог ра фия ка фед ра сы ның оқы ту-
шы ла ры мен сту дент те рі нің қа ты су ымен өте тін 
дəс түр ге ай нал ған «Соң ғы қо ңы рау» тү лек тер ді 
шы ға рып са лу ке ші, бар лық ме ре ке лік күн дер, 
түр лі мə де ни ша ра лар жо ға ры дең гей де ұйым дас-
ты ры ла ды. Өнер лі, бі лім ді сту дент тер де аз емес. 
Мен жə не ме нің дос та рым бо ла шақ та ге ог раф бо-
ла ты ны мыз ды мақ тан ете міз! Ке ле шек өмі рі ме дұ-
рыс таң дау жа са ға ны ма да се нім ді мін.

МЕРУЕРТ М3САЕВА,
ГЕОГРАФИЯ МАМАНДЫ'ЫНЫ7 2 КУРС СТУДЕНТІ

А>параттар тас>ыны

Тарихта&ы >ара та!ба

Hа ра Aан ды мем ле кет тік уни вер си те-
тін де Прин си пи, АHШ кол лед жі ні? 16 сту-
ден ті мен 2 же тек ші сі «Hа ра Aан ды ж@ не 
А> мо ла об лыс та рын да Aы са яси реп рес-
си ясы ны? та ри хы» бойын ша ха лы >а ра-
лы> ма шы> та ну дан =ту ге кел ді. Ма шы>-
та ну баA дар ла ма сы ба ры сын да олар 
ака де мик Е. А. Б= ке тов атын да Aы Hа ра-
Aан ды мем ле кет тік уни вер си те ті ні? бас-
шы лы Aы мен, о>ы ту шы ла ры мен, сту дент-
те рі мен, ма гис тран тта ры мен кез дес ті.

Ма шы> та ну ке зін де аме ри кан ды> сту-
дент тер Hар >а ра лы >а ла сын да Aы Hар >а-
ра лы Gлт ты> та би Aи пар кі не, жол бойын-
да Aы >ыс та улар Aа ат ба сын бG рып, ел ді? 
тGр мы сы мен ке ?і нен та ныс ты. Ма шы> та-
ну ке зін де не гі зі нен До лин ка кен тін де гі 
«Hар ЛАГ» мG ра жайы на, Спасск ме мо ри-
алы на, А> мол ауылын да Aы са яси >у Aын-
сBр гін ж@ не то та ли та ризм >Gр бан да ры-
ны? «АЛ ЖИР» ме мо ри ал ды-мG ра жай 
ке ше ні не эк скур сия жа са ды. Аме ри кан-
ды> сту дент тер Hа ра Aан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті Aа лым да ры ны? «Hар ЛАГ 
та ри хы», «20 Aа сыр да Aы Hа за> стан да Aы 
са яси реп рес си яны? ке зе? де рі» та >ы ры-
бын да Aы кур сты> лек ци яла рын ты? да ды. 
Ха лы >а ра лы> ма шы> та ну Астана >а ла-
сы на жа са ла тын эк скур си ямен =з м@ ре-
сі не жет ті. Аме ри кан ды> сту дент тер ді? 
Hа за> стан Aа жа са Aан са па ры 15 кBн ге 
со зыл ды.

&АРМУ БАСПАС>З &ЫЗМЕТІ

Бү гін біл дік — мек те бі міз жай лы екен
Құ шақ жа яр ен ді біз ге қай ме кен?
Дос та рым мен 11 жыл дай қа ра үз бей
Ен ді біз ге бір ге жүр мек қай да екен?!

Кү ні ке ше мек теп та бал ды ры ғын ат-
та ған си яқ ты едік. Уақыт шір кін не де-
ген жүй рік?! Иə, жыл дар дың қа лай жыл-
жып өт ке нін аң да май қа лып пыз. Ке ше гі 
кіп-кіш кен тай бүл дір шін дер бү гін де қа-
нат та рын қом дап дү ни енің əр қиы ры на 
ұш қа лы тұр.

Өмір дің бір бас пал да ғы на кө те рі лу — 
бə рі міз дің ал ға қой ған мақ са ты мыз. Əр-
қай сы мыз əр түр лі кə сіп тің қыл шыл бы-
рын ши ра тып, ма ман ды ғы  мыз ды ұр шық-
тай үйі ріп əке те тін аза мат ата на мыз. Бір 
ғұ ла ма «Өмір — са ғы ныш тан ға на тұ ра ды 
екен» деп ті. Мек теп ке зі — кел мес ке кет-
кен қи мас шақ. Қам шы ның са бын дай мы на 
өмір дің ең тəт ті бөл ше гі. Ар ман ға құ лаш 
ұр ған қы ран дар ана ның үмі ті мен əке нің 
се ні мін ар қа лап, құ шақ жай ған ал да ғы 
күн ге асы ғып, жа ры са жө не ле ді. Осы тұс та 
ел іші не жайыл ған мы на бір аңыз ды ба ян 
етейін. «Бая ғы да та удың қия сын ме кен де-
ген бір ерек ше қа си ет ті қы ран өмір сү ріп ті. 
Өз ге лер ге өр лі гі мен өне ге бол ған əл гі бүр-
кіт бір жы лы өмі рін де бі рін ші рет үш ба ла-
пан ба сып шы ға рып ты. Ба ла пан дар дың қа-
нат та ры қа тайып, ұясы нан ұшып шы ғуы на 
аз уақыт қал ған да бүр кіт үш ба ла па нын 
уысы на қы сып, те ңіз тө сі не алып шы ғып ты. 
Ұшып ке ле жа тып ол өзін дік өмір ге қа нат 
қақ қа лы тұр ған ба ла пан да ры нан соң ғы рет 
сы нақ алып, бы лай деп сұ рап ты:

— Қа нат ты ға қақ тыр май, тұм сық ты ға 
шо қыт тыр май мə пе леп, ба ғып-қақ қа ным-
ды жақ сы бі ле сің дер. Ер тең өс кен соң осы-
ның өтеуі ре тін де ма ған қан дай жақ сы лық 
жа сай сың дар?
Бі рін ші сі ай тып ты:

— Ана шым, се нің ақ сү тің ді ақ тау үшін 
қо лым нан кел ген нің бə рін жа сай мын. Мен 
се ні өмір бойы қа на ты ма мін гі зіп алып жү-
рем. Дү ни енің төрт бұ ры шын тү гел ара ла-
там, таң ға жайып та ма ша лар ды кө зің мен 
кө ре тін бо ла сың.
Бүр кіт ба сын шай қап, уысын да ғы ба ла-

па нын те ңіз ге тас тап жі бе ріп ті. Бі рін ші ба-
ла пан те ңіз тұң ғиы ғы на ба тып ке те ба рып-
ты. Со сын екін ші сі не бұ ры лып:

— Ал, сен не ай та сың, — деп ті.
Екін ші сі ай тып ты:

— Ана шым, мен се ні ел ара ла тып бос қа 
əуре қыл май мын. Ға лам ның бар лық ке ре-
мет те рі мен қы зық та рын ал ды ңа əке ліп бе-
рем, іш ке нің ал дың да, іш пе ге нің ар тың да 
бо ла ды.
Бүр кіт та ғы да ба сын шай қап, уысын 

жа зып жі бер ген де, екін ші ба ла пан да бі-
рін ші нің со ңы нан ке те ба рып ты. Бүр кіт 
үшін ші ба ла па ны на бұ ры лып, жа рық шақ 
то лы дауыс пен бы лай деп ті:

— Ал, сен ме ні қа лай жа рыл қа мақ сың?
Сон да үшін ші ба ла пан бы лай деп үн қа-

тып ты:

— Ана шым, өті рік қан ша тəт ті бол са да, 
са ған ащы ақи қат ты ақ тар мас қа ама лым 
жоқ. Ма ған жа са ған жақ сы лық та рың ның 
ше ті де, ше гі де жоқ еке нін, оны өте уге ме-
нің бар лық ғұ мы рым жет пей ті нін жақ сы 
бі ле мін. Де ген мен ме нің өмі рім се ні əлем ді 
ара ла ту ға да, сан түр лі ға ла мат тар ды ал ды-
ңа алып ке лу ге де ар нал май ты нын ай тқым 
ке ле ді. Мен се нің ма ған жа са ған жақ сы-
лық та рың ның бар лы ғын өз ба ла пан да ры-
ма жа сау үшін өмір сү ре тін бо ла мын.
Кə рі бүр кіт сон да ға на кө кі рек ке ре те-

рең дем алып:
— Біз дің əулет ама на тын ал ға апа рар, 

қы ран де ген ат қа лайық бо ла алар ұр пақ 
ту ыл ға ны на кө зім ен ді жет ті», — де ген екен. 
Ке лер күн нің ұс та сы — ұла ғат ты ұс таз да-
ры мыз осы аңыз ды са на мыз ға сі ңі ріп өсір-
ді. Үміт ті ір кіл тпей, се нім ді са па лы ақ тау 
біз ге па рыз.
Соң ғы қо ңы рау мен мек теп бі ті ру ке ші 

əр оқу шы ның жү рек тө рі нен орын ала ры 
анық. Соң ғы қо ңы рау үнін тү лек тер дің ұс-
таз дар ға, мұ ға лім дер дің шə кірт те рі не де ген 
қи мас тық се зі мі жа ула ған. Қо ңы рау даусы-

ның кө ңіл тө рі нен түс пей құ лақ та рын да 
қай та-қай та жаң ғы руы да со дан бо лар. Қо-
ңы рау үні ұс таз дар дың оқу шы лар ға де ген 
қи мас се зі мін жет кі зіп жат қан дай. Қо ңы рау 
сың ғы ры ке ле шек өмір қан дай бол са да, елі-
міз дің қай түк пі рін де жүр сең де мін дет ті 
түр де ал тын ұя — мек те бің ді, аяулы ұс таз-
да рың ды, бір ге оқы ған адал дос та рың ды ес-
тен шы ғар ма деп үн қа та тын дай.

«Жақ сы ның жақ сы лы ғын айт, нұ ры та-
сы сын» де ген, он бір жыл бі лім нə рі мен 
су сын дат қан, бар асыл қа си ет ті шə кір ті нің 
бойы на сі ңір ген ұс таз дар қауымы қай нар 
бұ лақ. Ұс та зы жақ сы ның шə кір ті үз дік де-
мей ме? Ісі не ас қан жауап кер ші лік пен қа-
рай тын, бі лім ді де бі лік ті, па ра сат ты, адал 
жү рек ті, иман жүз ді, мейі рім ді, жа ны та за, 
бойы на бар асыл қа си ет ті жи на ған Үміт Те-
мір ға ли қы зы на ай тар ал ғы сы мыз шек сіз.

«Ұс таз атын арым деп кір лет пе ген,
Жа ны мөл дір, ісі жоқ дүр мек пе нен
Үміт апай — ай на сы шə кір ті нің
Бар лық ба ла аялап құр мет те ген».
Қым бат ты ұс таз да рым! Ер ке лі гі міз бен 

тен тек ті гі міз ді кө те ріп, бі лім бер ген, ой 
бер ген, ақыл бер ген асыл бей не ле рі ңіз көз 
ал ды мыз дан еш қа шан кет пей ді. Сіз дер біз-
дің жа ды мыз да мəң гі сақ та лып қа ла сыз дар. 
Ал ла қа ла са, дү ни енің ке ті гі не кір піш бо лып 
қа ла на мыз. Бү гін біз «сту дент тік өмір» ат ты 
ұлы бет ке жол тар ттық. Тоқ сан та рау жол-
дан адас пай өз жо лы мыз ды та байық! Қы-
зы ғы мен қи ын ды ғы қа тар өріл ген өмір дің 
бұл та ры сы мол соқ па ғы біз ге тос қауыл бо ла 
ал май ды. Абай да на ның «Өзі ңе сен, өзің ді 
алып шы ғар, ең бе гің мен ақы лың екі жақ-
тап» де ген ұла ға тын бой тұ мар дай сақ та сақ, 
біз ба ғын дыр май тын бе лес, біз ас пай тын асу 
бол мас. Ат қа қон дық, бо ла шақ қа ат тан дық. 
Та лап тың тұл па ры қа на ты мыз ды тал дыр ма-
сын! Бар ша мыз ға сəт ті лік жол дас бол сын!

Н3РЗАТ АНТАЕВА

Lимасты> сезімLимасты> сезім

Мен — болаша> географпынМен — болаша> географпын
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«Пусть голос молодости 
услышит весь мир!»

Тра ди ци он но в кон це учеб но го го да в г. Шах тин-
ске про хо дит Ре ги ональ ный фо рум мо ло дых жур на-
лис тов «Пусть го лос мо ло дос ти ус лы шит весть мир!» 
Этот год стал юби лей ным — 5-й ре ги ональ ный фо-
рум! Вот уже на про тя же нии пя ти лет в го ро де со би-
ра ют ся на чи на ющие юн ко ры со всей Ка ра ган дин-
ской об лас ти. В этом го ду те ма фо ру ма — «20 лет 
ми ра и со зи да ния под еди ным ша ны ра ком» — в 
рам ках праз дно ва ния 20-ле тия не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Казахстан и 50-ле тия г. Шах тин ска.

На фо ру ме соб ра лись 120 юных кор рес пон ден-
тов из Ка ра ган ды, Шах тин ска, Са ра ни. В выс тав-
ке-пре зен та ции «Мир гла за ми юных жур на лис тов» 
уча ство ва ли 12 мо ло деж ных и школь ных из да ний. 
За вре мя ра бо ты фо ру ма ре бя там бы ли пред ло же-
ны раз лич ные тре нин ги, про во ди ли мас тер-клас сы 
с жур на лис та ми и пре по да ва те ля ми КарГУ. Всем 
за пом ни лось за ня тие с вы пус кни цей ка фед ры жур-
на лис ти ки КарГУ Сем бе ко вой Али ей, бло ге ром и 
жур на лис том, ак тив но выс ту па ющей на стра ни цах 
раз лич ных га зет, учас тни цей про ек та «Граж дан ская 
жур на лис ти ка» сай та «Но вая Ев ра зия». Учи ты вая 
то, что мно гие юн ко ры ве дут свои бло ги, уча ству-
ют в про ек тах по граж дан ской жур на лис ти ке, те ма 
«Ин тер нет-бло ги — не опас но ли это?» бы ла близ ка 
очень мно гим слу ша те лям.

«Как соз дать ви де осю жет?», «Как сос та вить 
ре пор таж для те ле эфи ра?», «Как стать те ле ве ду-
щим?»… Те ле жур на лис ти ка — те ма, ко то рая вол-
ну ет мно гих на чи на ющих кор рес пон ден тов. Ре бя та 
ви дят свое бу ду щее имен но в дан ном нап рав ле нии. 
Вы пус кник ка фед ры жур на лис ти ки КарГУ мо ло дой 
жур на лист Ви та лий Не сип ба ев вел мас тер-класс по 
те ле жур на лис ти ке «Как под го то вить те ле ре пор таж». 
Ви та лий ра бо та ет на те ле ка на ле «Казахстан Ка ра-
ган ды», ве дет ав тор скую прог рам му о спор те. Юн ко-
ры на учи лись брать ин тервью, ра бо тать с ка ме рой.

На чи ная с пер во го ре ги ональ но го фо ру ма еже-
год но про во дит за ня тия с деть ми стар ший пре по-
да ва тель ка фед ры жур на лис ти ки КарГУ, глав ный 
ре дак тор га зе ты «Мир мо ло де жи» Тать яна Алек сан-
дров на Го луб цо ва. Те ма за ня тия это го го да — «Жур-
на лист в зер ка ле об ще ния». Так же сос то ялась бе се-
да, где про фес си ональ ный жур на лист рас ска за ла 
о ра бо те жур на листско го кор пу са за ру бе жом и в 
на шей стра не, поз на ко ми ла ре бят с пра ви ла ми пос-
туп ле ния в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, рас ска за ла о 
са мых ин те рес ных спе ци аль нос тях уни вер си те та.

Уже пя тый год в рам ках ре ги ональ но го фо ру-
ма про хо дит фес ти валь школь ной прес сы «Мир по 
име ни Дет ство». В этом го ду бы ло за яв ле но 10 ре-
дак ций — из Ка ра ган ды, Са ра ни, Шах тин ска и др. 
Все ре дак ции при го то ви ли пре зен та цию сво его 
из да ния. Бы ли пред ло же ны и ви де оро ли ки, и «КВН 
в ре дак ции», яр кие ин сце ни ров ки с «Алы ми па ру са-
ми», да же ис пол не ние ав тор ских пе сен на ги та ре. 
Нас то ящий праз дник по да ри ли юн ко ры зри те лям. 
Все школь ные и мо ло деж ные из да ния по ка за ли се-
бя ис тин ны ми про фес си она ла ми. Луч ши ми в рам-
ках V Ре ги ональ но го фо ру ма мо ло дых жур на лис тов 
2011 г. ста ли школь ный пресс-клуб «Алые па ру са» 
(гим на зия № 9 г. Ка ра ган ды, 1 мес то), га зе та «Мо-
ло деж ный пе рек рес ток» (мо ло деж ный центр г. Са ра-
ни, 2 мес то), га зе та «Зуб рил ка» (СОШ № 1 г. Са ра ни, 
3 мес то).

Осо бен но нам хо те лось бы от ме тить, что тра ди-
ция про во дить фес ти ва ли школь ной прес сы бы ла 
за ло же на в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в рам ках меж-
ду на род ных фо ру мов мо ло дых жур на лис тов «По ко-
ле ние.kz». Шах тин ская га зе та «Вес ти соз вез дия» ста-
ла учас тни ком этих фес ти ва лей в 2005 и 2006 го дах 
и да же по лу чи ла спе ци аль ные при зы. А на ши тог да 
еще уче ни ки пос ту пи ли за тем в КарГУ. Пер вый опыт, 
нап ри мер, бу ду чи школь ни ком, при об ре тал в сте нах 
уни вер си те та Чи ку ров Мак сим, ны не вы пус кник ис-
то ри чес ко го фа куль те та.

Хо те лось бы ска зать боль шое спа си бо ка фед ре 
жур на лис ти ки КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Еже год но 
к нам в Шах тинск при ез жа ют пре по да ва те ли ка-
фед ры и сот руд ни ки уни вер си те та Го луб цо ва Т. А., 
Та ла ни на Н. С., Жа пек М. С., а так же сту ден тки вы-
пус кных кур сов Алия Ис ка ко ва, Ека те ри на Бры нюк, 
Ста рос ти на Еле на, те перь уже вы пус кни цы ка фед ры 
жур на лис ти ки. Связь меж ду шко ла ми и ву зом по мо-
га ет школь ни кам оп ре де лить ся в вы бо ре про фес-
сии, под го то вить ся к пос туп ле нию в уни вер си те ты. 
А опыт про ве де ния ре ги ональ ных и го род ских фо ру-
мов стал так по пу ля рен, что уже се год ня по доб ный 
фо рум школь ных кор рес пон ден тов про во дит ся в Те-
мир тау, в по сел ке До лин ка, а в 2012 го ду стар ту ет 
в Са ра ни.

ЕЛЕНА МАТАЕВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОО «ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ», 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВР СОШ № 3 Г. ШАХТИНСКА

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ка фед рой 
ме то ди ки и прак ти ки рус ско го язы ка и 
ли те ра ту ры им. Г. А. Мей ра мо ва при со-
дей ствии и под дер жке рек то ра та ву за 
про ве ден об лас тной кон курс науч ных 
про ек тов по рус ско му язы ку и ли те ра-
ту ре сре ди уча щих ся стар ших клас сов. 
По бе ди те ля ми ста ли уче ни цы гим на-
зии № 39 Ере же Ай да на и СШ № 17 Та-
та ри но ва Еле на. Учас тни ки пред ста ви ли 
дос та точ но ин те рес ные док ла ды, со от-
вет ству ющие ак ту аль нос ти сов ре мен ной 
фи ло ло ги чес кой на уки: «Сок ро вищ ни ца 
мыс лей» (по про из ве де ни ям Абая «Сло-
ва на зи да ния» и И. Тур ге не ва «Сти хот-
во ре ния в про зе»), «Ис то рия на ше го го-
ро да в наз ва ни ях его улиц: эт ног ра фия»; 
«Осо бен нос ти син так си са слож ных пред-

ло же ний в ка зах ском, рус ском и ан глий-
ском язы ках»; «Лек си чес кие и син так си-
чес кие сред ства ав тор ской ха рак те рис-
ти ки ге ро ев в ро ма не Ф. М. Дос то ев ско го 
«Прес туп ле ние и на ка за ние» и др.
Ко мис си ей бы ли от ме че ны сле ду-

ющие док ла ды:
— уче ни цы шко лы-гим на зии № 95 

Хай бу ли ной Гю зяль, вы пол нен ный под 
ру ко вод ством Ше ко чи хи ной Люд ми лы 
Сер ге ев ны, «Осо бен нос ти ор га ни за ции 
ху до же ствен но го прос тран ства в по вес-
ти Н. Лес ко ва «Ле ди Мак бет Мцен ско го 
уез да»»;

— Умир та евой Ай су лу из гим на зии 
№ 38 «Со пос та ви тель ный ана лиз по го-
во рок и иди ом с оно мас ти чес ки ми эле-
мен та ми»;

— Аде ке но вой Анар и Ха се но вой Гал-
лии сред ней шко лы для ода рен ных де-
тей «Му ра гер» «Лин гво куль ту ро ло ги-
чес кие ас пек ты наз ва ний ка зах стан ских 
му зы каль ных групп» под ру ко вод ством 
Сто жа ро вой Юлии Бо ри сов ны;

— Жу ма ди ло ва Жи бек из гим на зии № 92 
«Осо бен нос ти фун кци они ро ва ния ус та рев-
шей лек си ки в ро ма не А. Тол сто го «Петр I»;

— Ка би ке но ва Ай да на, СШ № 36, с 
док ла дом «Ме ха низм фор ми ро ва ния 
слен га в ре чи уча щих ся шко лы»;

— Му ка ше ва Те мир ла на, СШ № 86, с 
док ла дом «С ка зах ско го не ле гок пе ре вод, 
но в нем са мой эпо хи наз на ченье (проб-
ле мы ху до же ствен но го пе ре во да)».
По бе ди те ли, при зе ры, учи те ля-сло-

вес ни ки, под го то вив шие их, наг раж де ны 
па мят ны ми по дар ка ми и бла го дар ствен-
ны ми пись ма ми.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

По ли ти ка сов ре мен но го ка зах стан-
ско го выс ше го об ра зо ва ния оп ре де-
ля ет ся прак ти ко-ори ен ти ро ван ной 
дея тель ностью ву зов, их ин тег ра ци ей 
с на укой и про из вод ством. Для уси ле-
ния прак ти чес ких на вы ков в об ра зо-
ва тель ных прог рам мах ву зов уве ли чи-
ва ет ся до ля про фес си ональ ной прак-
ти ки, так как имен но пе да го ги чес кая 
прак ти ка иг ра ет зна чи тель ную роль 
в под го тов ке кон ку рен тос по соб ных 
спе ци алис тов.

Пе да го ги чес кая дея тель ность учи те ля 
се год ня на хо дит ся в цен тре вни ма ния по-
ли ти ки об ра зо ва ния РК. Из ме не ния в об-
ще стве при ве ли к пе ре ос мыс ле нию об ра-
зо ва тель ных це лей в сис те ме школь но го 
об ра зо ва ния и выд ви га ют но вые тре бо ва-
ния к про фес си ональ ным ком пе тен ци ям 
учи те ля инос тран но го язы ка.
В кон тек сте этих за дач сот руд ни че ство 

фа куль те та инос тран ных язы ков Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва с Ге те-
Ин сти ту том Гер ма нии ре али зу ет ся в эф-
фек тив ном по вы ше нии ква ли фи ка ции 
пре по да ва те лей и сту ден тов че рез учас-
тие в раз лич ных прог рам мах и про ек тах.
С 2011 го да в Ка зах ста не стар то вал 

про ект «Шко ла в раз ви тии» (Schu le im 
Wan del), ор га ни зо ван ный Ге те-Ин сти-
ту том Гер ма нии и рас счи тан ный на два 
го да. Цель про ек та — со вер шен ство ва-
ние ме то ди чес кой под го тов ки бу ду щих 
учи те лей не мец ко го язы ка, зна ком ство с 
но вей ши ми эле мен та ми ин те рак тив ной 

и про ек тной ме то дик. Дан ный про ект 
нап рав лен на со вер шен ство ва ние ка че-
ства пре по да ва ния инос тран ных язы ков 
и раз ви тие про фес си ональ ных ком пе тен-
ций учи те ля, а так же ак ти ви за цию ин-
но ва ци он ных и ин те рак тив ных ме то дов 
обу че ния в сов ре мен ной шко ле. Про ект 
Schu le im Wan del име ет прак ти чес кую 
нап рав лен ность и пре дус мат ри ва ет ап-
ро ба цию пред ло жен ных лин гво ди-
дак ти чес ких кон цеп ций в пе ри од про-
хож де ния сту ден та ми пе да го ги чес кой 
прак ти ки. В рам ках ре али за ции про ек та 
«Шко ла в раз ви тии» в Алматы сос то ял-
ся обу ча ющий се ми нар, в ко то ром при-
ня ли учас тие пре по да ва те ли и сту ден ты 
фа куль те та инос тран ных язы ков КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Та ко го ро да се ми нар 
впер вые соб рал сту ден тов — бу ду щих 
учи те лей не мец ко го язы ка из ву зов Ка ра-
ган ды, Кок ше тау, Алматы, Пав ло да ра.
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 

уни вер си тет име ни Е. А. Бу ке то ва пред-
став ля ли сту ден ты 3 кур са не мец ко го 
от де ле ния Жир ко ва А., Лох ман К., Ма-
тю ни на В., Прон че ва М., Стель мак Е. и 
пре по да ва те ли ка фед ры те ории и прак-
ти ки не мец ко го и фран цуз ско го язы ков 
Шун ке ева С. А., Аби ше ва Г. И.
На се ми на ре, ко то рым ру ко во дил про-

фес сор из Гер ма нии Э. Эндт (г. Эйхштетт, 
Ба ва рия), об суж да лись та кие те мы про ек-
та, как «Шко ла в раз ви тии», «Про фес си-
ональ ная ком пе тен ция учи те ля инос тран-
но го язы ка», «Про ек тная ра бо та на уро ках 
инос тран но го язы ка», «Ин те рак тив ные 
ме то ды обу че ния инос тран ным язы кам». 

Учас тие в об суж де нии дан но го про ек та 
яви лось сво ев ре мен ным и не об хо ди мым 
как для сту ден тов, яв ля ющих ся субъ ек та-
ми об ра зо ва тель но го про цес са, так и для 
пре по да ва те лей, вви ду пос то ян ной пот-
реб нос ти в со вер шен ство ва нии про фес си-
ональ ной под го тов ки спе ци алис тов. 
В хо де се ми на ра его учас тни ки поз-

на ко ми лись с сов ре мен ны ми мо де ля ми 
обу че ния, ко то рые при ме ня ют ся в шко-
лах Гер ма нии. Пре по да ва те лям пред ста-
ви лась воз мож ность наб лю дать за ор га-
ни за ци ей са мос то ятель ной ра бо ты сту-
ден тов под ру ко вод ством пре по да ва те ля 
по прак ти чес ко му ис поль зо ва нию пред-
ло жен ных ме то дик, нап рав лен ных на 
со вер шен ство ва ние са мос то ятель ной ра-
бо ты сту ден тов, а так же по-но во му взгля-
нуть на ор га ни за цию ин те рак тив ных за-
ня тий в ус ло ви ях сов ре мен ной шко лы.
Дан ный се ми нар спо соб ство вал рас-

кры тию твор чес ко го по тен ци ала сту ден-
тов и фор ми ро ва нию прак ти чес кой го-
тов нос ти к ре ше нию лин гво ди дак ти чес-
ких за дач. Сту ден ты ра бо та ли в груп пах, 
об суж да ли раз лич ные ме то ди ки, плю сы 
и ми ну сы тра ди ци он ной и ин но ва ци-
он ной мо де лей обу че ния, пред став ля ли 
про ек ты и пре зен та ции, выс ка зы ва ли 
свое мне ние и пред ло же ния по ор га ни за-
ции и со вер шен ство ва нию пе да го ги чес-
кой прак ти ки. 
Дру жес кая теп лая ат мос фе ра спо соб-

ство ва ла ком фор тно му об ще нию и ус та-
нов ле нию тес но го кон так та с пред ста ви те-
ля ми дру гих ву зов Казахстана. Сту ден ты 
име ли воз мож ность пог ру зить ся в язы-
ко вую сре ду, об щать ся в не фор маль ной 
об ста нов ке во вре мя эк скур сий по го ро ду. 
По мне нию учас тни ков, не толь ко со дер-
жа ние и те мы се ми на ра спо соб ство ва ли 
улуч ше нию и раз ви тию на вы ков язы ко-
вой ком пе тен ции, но и фор ма его про-
ве де ния. По лу чен ные зна ния сту ден ты 
смо гут при ме нить на прак ти ке в шко ле 
и в даль ней шей про фес си ональ ной дея-
тель нос ти в ка че стве учи те ля инос тран-
но го язы ка.
Пер вые ша ги по ре али за ции дан но го 

про ек та уже сде ла ны. 5 мая на фа куль те-
те инос тран ных язы ков про ве де но по ка за-
тель ное ин те рак тив ное за ня тие с учас ти-
ем сту ден тов вто ро го кур са спе ци аль нос-
ти «инос тран ный язык: два инос тран ных 
язы ка (не мец кий)», бу ду щих прак ти кан-
тов школ. В ка че стве мо де ра то ров выс ту-
пи ли учас тни ки се ми на ра «Шко ла в раз-
ви тии». Дан ное за ня тие ор га ни зо ва но в 
рам ках цик ла ме роп ри ятий, при уро чен-
ных к 20-ле тию спе ци аль нос ти «не мец-
кий язык: два инос тран ных язы ка».

Б. А. ЖЕТПИСБАЕВА, 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Г. И. АБИШЕВА, С. А. ШУНКЕЕВА, 
СТАРШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ

Работа со словом

Проект «Школа в развитии» в Казахстане
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2011 жыл ды. 4 с!уірін де 
9Р Т!уел сіз ді гі ні. 20 жыл ды-
)ы на орай 9а за% стан Рес пуб-
ли ка сы жо )а ры о%у орын да ры 
ара сын да )ы VI жаз )ы Уни вер-
си ада бас тал )ан болатын. Елі-
міз ді. т8к пір-т8к пі рі нен кел-
ген %( ра ма ко ман да лар ды. 
ба сын %ос %ан ай ту лы сайыс %а 
ака де мик Е. А. БB ке тов атын-
да )ы 9а ра )ан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ні. %( ра ма ко-
ман да сы да %а тыс %ант()ын.

HG ра ма ко ман да бі рін ші бо-
лып бад мин тон нан сын Aа тBс ті. 
Жер лес те рі міз ойын ба ры сын-
да @к кі лік та ны тып, 314 Gпай ды 
>ан жы Aа Aа бай лап, жал пы ко-
ман да лы> есеп бойын ша 2 орын-
ды иелен ді. Же ке есеп бойын ша 
HР спорт ше бе рі Ка ри на СB ле-
ева Уни вер си ада ны? чем пи оны 
атан ды. Со ны мен >а тар жG бы HР 
спорт ше бе рі Ан тон Кноль екеуі 
де ерек ше ойын к=р сет ті. Олар-
ды на Aыз чем пи он де ген ата> >а 
лайы> деп та ны ды. Hос же ?ім-
па зы мыз да При шах тинскде гі 
Олим пи ада лы> ре зер вте гі ба-
ла лар мен жа с=с пі рім дер спорт 
мек те бі ні? тB ле гі. БB гін де олар 
Са ры ар >а т= сін де гі ір ге лі бі лім 
оша Aы са на ла тын Е. А. Б= ке тов 
атын да Aы HарМУ-да бі лім алу-
да. Пет ро павл >а ла сын да =т кен 
Уни вер си ада да жB зу бойын ша 
сайыс >а тBс кен уни вер си тет ті? 
>G ра ма ко ман да сы 858 Gпай жи-
нап, >о ла жBл де ні >а на Aат тGт-
ты. HарМУ-ды? фут бол бойын ша 
жа са> тал Aан >ыз дар >G ра ма ко-
ман да сы >а ра Aан ды лы> тар ды? 
ме рейін Bс тем ет ті. Шы рай лы 
>а ла Шым кен тте =т кен Уни вер-
си ада да олар >ар сы ла сы на с@л-
п@л есе жі бе ріп, екін ші орын Aа 
тG ра> та ды. Ал Астана >а ла сын да 
шар шы ала? Aа шы Aып, >ол Aап 
тBйіс тір ген ір ге лі бі лім оша Aы-
ны? был Aа ры >ол Aап ше бер ле-
рі — ер лер ж@ не >ыз дар >G ра ма 
ко ман да сы кB міс ме даль ді же-
?іп ал ды. Пет ро павл >а ла сын да 
Пре зи дент тік к=п сайыс бойын ша 
сайыс >а тBс кен HарМУ-ды? >G ра-
ма ко ман да сы 2709 Gпай жи нап, 
>о ла ме даль ді >ан жы Aа Aа бай-
ла ды. HарМУ-ды? >а за> кB ре сі 
бойын ша >G ра ма ко ман да сы да 
к= ?іл >у ан тар лы> тай =нер к=р-
се тіп, 5 орын ды иелен ді. Hа за>-
стан Рес пуб ли ка сы жо Aа ры о>у 
орын да ры ара сын да Aы VI жаз Aы 
Уни вер си ада Aа >а тыс >ан бар лы> 
>а ты су шы Hа ра Aан ды >а ла сын-
да Aы ба ла лар мен жа с=с пі рім дер 
спорт мек те бі ж@ не J. Мол да AG-
ло ва атын да Aы олим пи ада лы> 
ре зер вте гі ма ман дан ды рыл Aан 
мек теп ті? тB лек те рі. Е. А. Б= ке тов 
атын да Aы HарМУ бас шы лы Aы са-
лауат ты =мір сал тын на си хат тап, 
спор тты? да му ына жол ашып, 
уни вер си тет аты нан рес пуб ли-
ка лы>, ха лы >а ра лы> де? гей де гі 
жа рыс тар да =нер к=р се тіп, о>у 
ор да сы ны? ме рейін Bс тем етіп 
жBр ген спор тшы сту дент тер ге 
@р >а шан >ол дау біл ді ре ді. О>у 
мен спор тты >а тар алып жBр ген 
жас тар Bшін уни вер си тет те са па-
лы бі лім алу Aа, =зі ай на лы са тын 
спорт тB рі бойын ша шы? да лу ына 
бар жаA дай жа са лын Aан. Жо Aа ры 
бі лік ті спор тшы лар ды? о>у а>ы-
сы на бай ла ныс ты же ?іл дік тер 
>а рас ты рыл Aан.

ДЕНЕ М�ДЕНИЕТІ Ж�НЕ СПОРТ ФАКУЛЬТЕТІ

Қа зір гі за ман ға сай уни вер си тет те кі тап ха-
на сыз то лық қан ды бі лім алу мүм кін емес. Ке-
ле шек ма ман дар ды кə сі би тұр ғы дан шың дап, 
жан-жақ ты да мы ту са па сы сту дент тер ді ақ-
па рат тық, кі тап ха на лық қор мен қам та ма сыз 
ету жыл дам ды ғын ұйым дас ты ру ға, сон дай-ақ 
тех но ло ги ялық жə не кі тап ха на ның тех ни ка-
лық ба за ла ры на ті ке лей бай ла ныс ты. Сон дық-
тан Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да ғы лы ми 
кі тап ха на ның мо дер ни за ци ясы мен оның ре-
сур ста ры ның жа ңа ру ына үл кен мəн бе рі ле ді. 
Бі рақ ал ды мен оның да му та ри хы на тоқ та лу 
қа жет, атап ай тқан да, кез кел ген кі тап ха на-
ның көп жыл дық та ри хы кі тап қо ры ның қан-
ша лық ты бай екен ді гін жə не олар да бі лім нің 
қан дай қа зы на сы сақ та лып жат қан ды ғын 
анық тау ға мүм кін дік бе ре ді. Кі тап ха на қыз-
мет ші ле рі нің кə сі би дайын ды ғы сту дент тер ді 
ақ па рат тар мен қам та ма сыз ету дің бас ты мін-
де тін орын дай ды.

Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың Ғы лы ми кі-
тап ха на сы 1938 жы лы мұ ға лім дер ин сти ту ты ның 
ашы лу ымен қа тар құ рыл ды. Кі тап ха на қо ры ның 
не гі зін Алматы, Мəс кеу, Санкт-Пе тер бург, Томск қа-
ла ла ры ның ЖОО-нан əке лін ген кі тап тар құ ра ды. Əр 
түр лі ма ман дық тар дың ашы лу ымен қа зір гі за ман ғы 
əде би ет тер ге — оқу лық тар, мо ног ра фи ялар, сөз дік-
тер, анық та ма лық тар, көр кем ба сы лым дар мен мер-
зім ді ба сы лым дар ға ие бол ды. Оқу зал да ры мен або-
не мен ттер дің жүйе сі ке ңей ді. Бар лық оқыр ман дар ға, 
əсі ре се, бі рін ші курс сту дент те рі не ақ па рат тық жə не 
анық та ма лық-биб ли ог ра фи ялық қыз мет көр се ту то-
лық же тіл ді ріл ді.

Кі тап ха на ны� кі тап �ор ла ры
Қа зір гі уақыт та уни вер си тет тің кі тап қо рын 

1 млн. 700 мың нан ас там кі тап да на ла ры, жур нал-
дар мен бас қа да құ жат тар құ рай ды. Ол жыл сайын 
50 мың ба сы лып шық қан жə не бас қа да құ жат тар-
мен жа ңар ты лып оты ра ды. Қор ға қа зақ, орыс жə не 
шет тіл де рі — ағыл шын, не міс, фран цуз жə не бас қа 
да тіл дер де гі ба сы лым дар тү сіп оты ра ды. Қор дың 
не гіз гі бө лі гі нің 70 %-дан ас та мын оқу жə не оқу-əдіс-
те ме лік əде би ет тер құ рай ды. Олар: оқу лық тар, оқу 
құ рал да ры, лек ци ялар кур сы, есеп тер жи на ғы, прак-
ти кум дар. Осын дай жə не бас қа да пəн ді үй ре ну ге 
кө мек ре тін де гі, сон дай-ақ, əдіс те ме лік ма те ри ал дар 
кі тап ха на ға тү сіп оты ра ды. Бұ лар оқу-əдіс те ме лік 
ке шен де рі, əдіс те ме лік си пат та ма лар, оқу пəн де рін 
үй ре ну ге, жа ңа тех но ло ги ялар ды қол да ну ға ар нал-
ған анық та ма лар. Күн діз гі бө лім нің бар лық сту дент-
те рі кре дит тік тех но ло гия бойын ша бі лім ала ды, 
сон дық тан кі тап ха на олар дың ОƏК-нің то лық жи на-
ғын ба сыл ған тү рін де жə не элек тив ті курс бойын ша 
элек трон дық нұс қа ла рын алу ына мүм кін дік бе ре-
ді. Сту дент тер мен ата-ана ла ры на оқу зал да рын да 
таң дал ған ма ман дық тар дың тип тік бағ дар ла ма ла-
ры ның пəн де рі мен та ны су ына мүм кін дік бе рі ле ді. 
Оқу-əдіс те ме лік əде би ет тер фа куль тет бойын ша оқу 
кі тап ха на ла рын да топ тас ты рыл ған жə не сту дент тер-
ге курс бойын ша се местрге бе рі ле ді. Ғы лы ми ба сы-
лым дар қо ры өз де рі мен бір ге мо ног ра фи ялар жи-
на ғын, ғы лы ми ма қа ла лар жи на ғын, кон фе рен ция 
ма те ри ал да рын, эн цик ло пе ди ялар ды, сөз дік тер ді, 
анық та ма лық тар ды ұсы на ды. Бұл қор дың бас ты 
мақ са ты — оқу жос па ры ның пə ні мен уни вер си тет-
те гі ғы лы ми-зер ттеу жұ мыс та рын да мы ту ды те ре-
ңі рек үй ре ну ге мүм кін дік ту ғы зу. Ғы лы ми əде би ет 
сту дент тер дің кур стық, дип лом дық жə не бас қа да 
жұ мыс та рын жа зу үшін қол да ны ла ды.

Мер зім ді ба сы лым дар қор ла ры (жур нал дар мен 
га зет тер), си рек кі тап тар мен көр кем əде би ет тер 
ҚарМУ кі тап ха на сын да көп жыл дар бойы қа лып-
та су да жə не оқыр ман дар — оқы ту шы лар дың, сту-
дент тер дің, ма гис тран ттар дың ең жан-жақ ты лық 
қы зы ғу шы лы ғын қа на ғат тан ды ру ға ша қы ра ды. Шет 
тіл де рін үй ре ну бойын ша əде би ет тер, со ның ішін де, 
бі лім бе ру дің көп дең гей лі жүйе сі бойын ша, мы са лы, 
ағыл шын, қы тай жə не бас қа да тіл де р ерек ше құн ды-
лық ты ұсы на ды.

Элек трон ды ре сур стар
Кі тап ха на лық қор дың бар лы ғы ақ па рат тық-

анық та ма лық із деу жүйе сі — элек трон ды ка та лог та 
қам тыл ған, яғ ни, уни вер си тет те əлем нің ең ірі ғы-
лы ми кі тап ха на ла ры ның бі рін де өң дел ген ИР БИС 
ли цен зи ялық бағ дар ла ма сы құ рыл ды. Із деу мен 
биб ли ог ра фи ялық жə не то лық мə тін ді ақ па рат тар 
бойын ша элек трон ды ка та лог тың мүм кін ді гі аса зор. 
Сту дент тер жа ри яла уды ав тор, жа ри яла удың аты, 
анық тал ған та қы рып, кілт тік сөз, ба сы лым жы лы, 
га зет не ме се жур нал дың аты бойын ша із дей ала ды. 
Элек трон ды ка та лог бар лық оқу ғи ма рат та ры ның 
кі тап ха на ла рын да жə не ка фед ра лар да, сон дай-ақ, 
Ин тер нет те кі тап ха на ның (http//www.lib rary.ksu.kz) 
сай ты на кі ру ге бо ла ды. Кі тап ха на қыз мет кер ле рі 
1 кур сқа түс кен сту дент тер үшін ақ па рат тық жүйе де 
оқу ақ па рат та рын алу ды із де уге дағ ды ла ну бойын ша 
са бақ тар жүр гі зе ді.

Кі тап ха на қо ры ның ма ңыз ды құ рам ды бө лі гі 
уни вер си тет те ті ке лей құ рыл ған бар лық ма ман дық 
бойын ша оқу про це сі не кө мек ре тін де гі элек трон ды 
ре сур стар бо лып та бы ла ды. Бұл оқу, ғы лы ми жə не 
бас қа əде би ет тер, сон дай-ақ, про фес сор лық-оқы ту-
шы лық құ рам ның элек трон ды оқу лық та ры ба сыл-
ған ба сы лым дар дың циф рлы үй ле сім ді лі гі бол ған 
«Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың Элек трон ды кі-
тап ха на сы». Оның құ ра мы на оқы ту шы лар дың дə ріс-
ха на лар да сту дент тер ге оқи тын дə ріс те рі нің, сон дай-
ақ, он сыз бі лім алу мүм кін емес кре дит тік тех но ло гия 
бойын ша бі лім алу ға қа тыс ты оқу-əдіс те ме лік ке-
шен де рі нің элек трон ды вер си яла ры кі ре ді. Са бақ қа 
дайын дық ке зін де сту дент тер оқы ту шы лар дың элек-
трон ды пре зен та ци яла рын, көр не кі ұсы ныл ған оқу 
ма те ри ал да рын жа зып алу ла ры на бо ла ды. Он лайн-
ре жим де тір кел ген пай да ла ну шы лар элек трон ды 
ба сы лым дар ға кі ре ала ды. Бі лім бе ру ма те ри ал да ры, 
өнер бойын ша əр түр лі фи зи ка лық же тек те рі — CD, 
DVD-дис кі ле рін де кі тап ха на да ті ке лей қол же тер лік. 
2009 жыл дан бас тап кі тап ха на қыз мет кер ле рі мен 
де рек тер ба за сы көп тіл ді бі лім бе ру бағ дар ла ма сы 
бойын ша пəн ді үй ре ну ма те ри ал да ры же тіл ді рі лу де.
Сту дент тер ді, ма гис тран ттар ды жə не ға лым дар-

ды ақ па рат пен қам та ма сыз ету үшін уни вер си тет те 
ма ман дан ды рыл ған де рек тер ба за сы на жа ңа ақ па-
рат тар мен қа зақ, орыс, ағыл шын тіл де рін де жа зы лу 
жүр гі зі ле ді. Бұл сон дай ре сур стар, яғ ни Рес пуб ли-
ка лық ЖОО ара лық элек трон ды кі тап ха на, құ қық-
тық де рек тер ба за ла ры: «Заң», «Па раг раф», бү кіл 
əлем ге əй гі лі ғы лы ми де рек тер бан кте рі: «EBSCO 
Pub lis hing», «Sci en ce», «El se vi er», «Пол пред». Бұл 
ре сур стар күн сайын бар лық бі лім са ла сы бойын ша 
өзек ті то лық мə тін ді ақ па рат тар ұсы на жа ңар ты лып 
оты ра ды. Тү ген де ліп шық қан де рек тер ба за сы ре фе-
рат тар, ба ян да ма лар, кур стық, дип лом дық жə не ма-
гис тран ттық жұ мыс ты жа зу да ға на емес, сон дай-ақ, 
зер ттеу жə не бі лім бе ре тін жо ба лар дайын да уда да 
кө мек те се ді.

Кі тап ха на да «Al ma ma ter ҚарМУ», «Ака де мик 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов», «Ор та лық Қа зақ стан-
ның эко ло ги ясы» та қы рып тық де рек тер ба за сын 

сту дент тер ере же ре тін де бі рін ші кур стан бас тап 
қол да на ды. Ма ңыз ды элек трон ды ре сур стар дың бі-
рі ғы лы ми кі тап ха на ның (http//www. lib rary. ksu. kz) 
веб-сай ты са на ла ды, яғ ни мұн да оқыр ман дар ды ре-
сур стар ту ра лы, жұ мыс ре жи мі ту ра лы, көр се ті ле тін 
қыз мет тер жə не бар лық өз гер ту лер мен кі тап ха на да 
бо лып жат қан жа ңа лық тар ту ра лы ақ па рат тан ды-
ра ды. Сту дент тер бұл сайт та уни вер си тет те өт кі зіл-
ген кі тап ха на лық ша ра лар ту ра лы бі ле ала ды. Сайт 
«Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың Элек трон ды 
кі тап ха на сы на» кі тап ха на дан алын ған же ке па роль 
бойын ша кі ру ле рі не мүм кін дік бе ре ді.

Кі тап ха на лы� �ыз мет к�р се ту ді� 
ж�йе сі

Ғы лы ми кі тап ха на ның сту дент тер мен бас қа да 
пай да ла ну шы лар ға ақ па рат тық жə не анық та ма лық-
биб ли ог ра фи ялық қыз мет көр се туі тар мақ тан ған 
жүйе бойын ша оқу, муль ти ме ди ялық зал дар мен 
або не мен ттер ден үй ге кі тап алу ар қы лы іс ке асы ры-
ла ды.

Сон дай-ақ, кі тап ха на шең бе рін де сту дент тер дің 
жұ мыс та рын элек трон ды ре сур стар мен жə не оқы ту 
бағ дар ла ма ла ры мен қам та ма сыз ете тін элек трон-
ды ре сур стар за лы, муль ти ме ди ялық зал дар жұ мыс 
іс тей ді. Бұл зал дар да те гін Ин тер нет ке кі ру ұсы ны-
ла ды. Зал дар да ТВ бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры мен 
аудио жə не бей не ма те ри ал дар мен жұ мыс іс теу 
үшін ар найы ай мақ жаб дық тал ған. Ка та лог тар за лы 
уни вер си тет тің бар лық кі тап ха на лық қо рын қам ти-
тын элек трон дық ка та лог тар ды қол да ну ды ұсы на ды. 
Кі тап ха на лық қыз мет көр се ту дің бар лық пун ктін де 
биб ли ог раф-кон суль тан ттар мен жа ңа тех но ло ги-
яның ма ман да ры жұ мыс іс тей ді. Оқу зал да рын да 
бар лық мін дет ті ғы лы ми кі тап тар, оқу лық тар мен 
оқу-əдіс те ме лік əде би ет тер, ағым да ғы жə не өт кен ді 
шо ла тын га зет тер мен жур нал дар топ тас ты рыл ған. 
Кі тап ха на құ ры лы мы ма ман дан ды рыл ған зал дар ға 
бө лін ген: си рек кі тап тар оқу за лы, мер зім ді ба сы-
лым дар, шет тіл де рін де гі əде би ет тер, заң əде би ет те-
рі. Зал дар та ңер тең гі 9-дан кеш кі 7-ге дейін үзі ліс сіз 
жұ мыс іс тей ді. Оқу зал да ры ның ба сым көп ші лі гі 
жек сен бі күн де рі де жұ мыс іс тей ді. Оқу зал да рын да 
мен шік но ут бук та ры мен Ин тер нет ке кі ру мүм кін-
ші лі гі қа рас ты рыл ған. Сон дай-ақ, əр жа тақ ха на да 
оқу лық тар, көр кем əде би ет тер, га зет тер жə не нор-
ма тив ті-құ қық тық ма те ри ал дар мен жаб дық тал ған 
оқу зал да ры бар. Жа тақ ха на лар ды қос қан да уни-
вер си тет те бар лы ғы 1130 орын ға есеп тел ген 21 оқу 
за лы бар. Сту дент тер ге бар лық оқу за лын пай да ла-
ну ға құ қық бе ре тін бір ға на оқыр ман би ле ті бе рі ле-
ді. Бар лық бө лім де бі лім ала тын сту дент тер əр оқу 
ғи ма рат та рын да бар əде би ет тер ді үй ге або не мен тке 
ала ала ды. Кі тап ха на да бар лы ғы сту дент тер ді курс 
жə не се местр бойын ша қа жет ті əде би ет тер жи на ғы-
мен қам та ма сыз ете тін 11 або не мент жаб дық тал ған. 
Жал пы бі лім бе ре тін пəн бойын ша оқу лық тар дың 
элек трон ды нұс қа ла рын сту дент элек трон дық ре сур-
стар за лы нан ала ала ды.

К�р се ті ле тін �ыз мет тер
Кі тап ха на ға көр се ті ле тін қыз мет тер ті зі мі жет кі-

лік ті кең кө лем де. Бұл — ақ па рат тық-кі тап ха на лық 
мін дет ті жə не қо сым ша қыз мет тер. Мін дет ті қыз мет-
тер ре тін де сту дент тер жа ңа кі тап тар жə не жур нал-
дар мен га зет тер де гі ма қа ла лар, уни вер си тет тің ақ па-
рат тық ре сур ста ры ту ра лы ақ па рат тар ала ала ды. Бұл 
үшін көр ме лер жə не əде би ет тер ді қа рау, ақ па рат тар 
кү ні, дип лом алу шы лар кү ні, экспресс-ақ па рат тар 
мен ақ па рат тық қа ғаз дар та ра ты лып, ба сыл ған ка-
та лог тар мен бюл ле тень дер ба сы лып шы ға ды. Та қы-
рып, пəн бойын ша биб ли ог ра фи ялық анық та ма лар 
тол ты ры лып, ақ па рат тар ды із деу бойын ша кон суль-
та ци ялар жү зе ге асы ры ла ды. Бі лім бе ру мақ са тын да 
жа һан дық же лі ге те гін қа ты нау ұсы ны ла ды. Пай да-
ла ну шы лар дың та ла бы бойын ша Қа зақ стан ның бас қа 
кі тап ха на ла ры нан құ жат тар дың (оқу ма те ри ал да ры-
ның) элек трон дық жет кі зуі ұйым дас ты рыл ды. Элек-
трон ды ре сур стар за лын да қа жет ті ма те ри ал ды элек-
трон дық үл гі де жа зып алу ла ры на мүм кін дік ұсы ны-
ла ды. Анық тал ған мер зім ге сту дент тер кі тап ха на лық 
компь ютер лер де «же ке ка би нет те рін» құ ра ала ды. 
Бар лық қа ла ушы лар ға сер вис тік қыз мет тер — ма те-
ри ал дар ды ба сып шы ға ру, ска нер жа сау, ақ па рат тар-
ды флэш пен бас қа да же тек тер ге кө ші ру, кө шір ме 
жа сау, ла ми ни ро ва ние жə не құ жат тар ды түп теу си яқ-
ты қыз мет тер көр се ті ле ді. Мұн дай жағ дай да, Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ-да қа зір гі за ман ға сай са па лы 
бі лім алу үшін үл кен мүм кін дік тер жа сал ған.

&АРМУ 'ЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

Yылыми кітапхана — университетте о>ытуды! ма!ызды >?ралы
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Сту ден ты и пре по да ва те ли эко но ми чес ко-
го фа куль те та КарГУ при ня ли учас тие в ра бо-
те IV Ас та нин ско го эко но ми чес ко го фо ру ма. 
В рам ках это го ме роп ри ятия бы ли про ве де ны 
кон кур сные прог рам мы II Ев ра зий ско го эко-
но ми чес ко го фо ру ма мо ло де жи «Ди алог ци-
ви ли за ций. Путь на Се вер» в г. Ека те рин бур ге, 
в нем при ня ли учас тие мо ло дые ис сле до ва те-
ли из 110 стран ми ра. Ор га ни за то ра ми II Ев-
ра зий ско го эко но ми чес ко го фо ру ма мо ло де-
жи и кон кур сных прог рамм ста ли ас со ци ация 
«Ев ра зий ский эко но ми чес кий клуб уче ных», 
АНО «Боль шой Ев ра зий ский уни вер си тет-
ский ком плекс», мо ло деж ная ди рек ция Ев ра-
зий ско го эко но ми чес ко го фо ру ма мо ло де жи.
КарГУ нап ра вил для учас тия ко ман ду 

сту ден тов, обу ча ющих ся по спе ци аль нос ти 
«эко но ми ка», в сле ду ющем сос та ве: Ба ла ба-
ев Ер мек (Э-43), Утеп бер ге нов Аза мат (Э-33), 

Се лез нев Дмит рий (Э-43), Кон ка ба ев Га лым 
(Э-43), Ну гу жи но ва Эсем хан (Э-42). Науч ным 
ру ко во ди те лем стал ди рек тор Ин сти ту та ры-
ноч ных от но ше ний к. э. н., до цент ка фед ры 
«Эко но ми ка и меж ду на род ный биз нес» Му ка-
шев Т. А. По ре зуль та там учас тия в наз ван ных 
кон кур сных прог рам мах ор де ном «Звез да Ев-
ра зии» за по бе ду во II Ев ра зий ском эко но ми-
чес ком фо ру ме мо ло де жи «Ди алог ци ви ли за-
ций. Путь на Се вер» наг раж ден сту дент Дмит-
рий Се лез нев (груп па Э-43). Дип лом третьей 
сте пе ни за по бе ду в Ев ра зий ской мо ло деж ной 
де ло вой иг ре «Мо дель МВФ» те ма ти чес ко го 
нап рав ле ния «Ев ра зия — но вые эко но ми чес-
кие пер спек ти вы» по лу чил сту дент Утеп бер-
ге нов Аза мат (груп па Э-33). Кро ме то го, бы ли 
вру че ны сер ти фи ка ты Се лез не ву Дмит рию, 
Кон ка ба еву Га лы му, Ба ла ба еву Ер ме ку за 
учас тие в па нель ной дис кус сии «Мо дель на-
ци ональ ной эко но ми ки в ус ло ви ях гло ба ли за-
ции» те ма ти чес ко го нап рав ле ния «Ев ра зия — 
но вые эко но ми чес кие пер спек ти вы»; а так же 
Утеп бер ге но ву Аза ма ту за учас тие в Меж ду-
на род ном ва лют ном и фи нан со вом ко ми те те 
Ев ра зий ской мо ло деж ной де ло вой иг ре «Мо-
дель МВФ» те ма ти чес ко го нап рав ле ния «Ев ра-
зия — но вые эко но ми чес кие пер спек ти вы».
В рам ках IV Ас та нин ско го эко но ми чес ко го 

фо ру ма был про ве ден Вир ту аль ный фо рум на 
сай те www.aef.kz. За 4 ме ся ца, пред ше ство-
вав ших эко но ми чес ко му фо ру му, сайт по се-

ти ло бо лее 180 000 лю дей из 122 стран ми ра. 
Сту ден ты и пре по да ва те ли эко но ми чес ко го 
фа куль те та за ре гис три ро ва лись на сай те и 
при ня ли учас тие в эк спер тных об зо рах, де ба-
тах, дис кус си ях, про ек тах, оп ро сах, раз ме щая 
свои ма те ри алы на плат фор мах сай та.
По ре зуль та там учас тия в Вир ту аль ном фо-

ру ме ко ман дой КарГУ бы ли по лу че ны сле ду-
ющие наг ра ды: дип лом в но ми на ции «Топ-де-
ба ты» Вир ту аль но го фо ру ма IV Ас та нин ско го 
эко но ми чес ко го фо ру ма на те му «Прог рес-
сив ная на ло го вая шка ла: за и про тив» по лу-
чил Се лез нев Дмит рий (науч ный ру ко во ди-
тель Му ка шев Т. А.); дип ло мы в но ми на ции 
«Топ-5 учас тни ков» Вир ту аль но го фо ру ма IV 
Ас та нин ско го эко но ми чес ко го фо ру ма зас лу-
жи ли Ма хи мов Ар ман (науч ный ру ко во ди-
тель — М. К. Аса но ва) и Ту су пов Амир (ГМУ-
32, науч ный ру ко во ди тель — М. К. Аса но ва); 
гра мо ту в но ми на ции «Топ-50 учас тни ков» 
Вир ту аль но го фо ру ма IV Ас та нин ско го эко но-
ми чес ко го фо ру ма по лу чи ла зам. де ка на эко-
но ми чес ко го фа куль те та по науч ной ра бо те к. 
э. н., до цент ка фед ры эко но ми чес кой те ории 
Аса но ва М. К.
Пре по да ва те ли, ма гис тран ты и сту ден ты 

фа куль те та так же пре дос та ви ли статьи для 
пуб ли ка ции в Сбор ни ке ма те ри алов IV Ас та-
нин ско го эко но ми чес ко го фо ру ма.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Наука и образование
Событие

Германия делится 
опытом решения 
социальных проблем

В кон це мая опы том ре-

ше ния со ци аль ных проб лем с 

ка ра ган дин ски ми уче ны ми и 

пред ста ви те ля ми НПО де ли-

лась эк сперт SES по со ци аль-

ной ра бо те из Гер ма нии Ур су-

ла Бэр.

Се ми нар «Сов ре мен ные со-

ци аль ные ус лу ги и со ци аль ная 

ра бо та» про шел в Ка ра ган дин-

ском го су дар ствен ном уни-

вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва. 

С лек ци ями об опы те ре ше ния 

со ци аль ных проб лем лиц в 

труд ной жиз нен ной си ту ации 

и сис те ме под го тов ки со ци аль-

ных ра бот ни ков в Гер ма нии 

выс ту пи ла Ур су ла Бэр. Она так-

же выс ту па ла на круг лом сто ле 

«Уг луб ле ние сот руд ни че ства 

НПО, ву зов и го су дар ствен-

ных ор га нов для раз ви тия спе-

ци аль ных со ци аль ных ус луг 

ли цам в труд ной жиз нен ной 

си ту ации и про фес си ональ-

ной со ци аль ной ра бо ты». Ме-

роп ри ятия бы ли про ве де ны в 

рам ках парт нер ско го про ек та 

«Раз ви тие эф фек тив ных со ци-

аль ных и пра во вых инстру мен-

тов за щи ты граж дан ских и че-

ло ве чес ких прав в Рес пуб ли ке 

Ка зах стан», вы пол ня емо го ОО 

«Ас со ци ация со ци аль ных ра-

бот ни ков, ин ва ли дов и во лон-

те ров» (ОО АС РИВ, Алматы).

Ор га ни за то ра ми ме роп ри-

ятий выс ту пи ли ОО «Ас со ци-

ация со ци аль ных ра бот ни ков, 

ин ва ли дов и во лон те ров» из 

Алматы, Ка ра ган дин ский го-

су дар ствен ный уни вер си тет 

им. Е. А. Бу ке то ва, ОО «Ка ра-

ган дин ское об лас тное об ще-

ство ин ва ли дов». Се ми нар и 

круг лый стол под дер жа ла Ев-

ро пей ская ко мис сия в Ка зах-

ста не, SES. В ра бо те се ми на-

ра и круг ло го сто ла при ня ли 

учас тие ру ко во ди те ли и спе ци-

алис ты НПО раз но го про фи ля, 

ру ко во ди те ли и пре по да ва те-

ли ву зов, ве ду щих под го тов-

ку со ци аль ных ра бот ни ков, 

ру ко во ди те ли и спе ци алис ты 

го су дар ствен ных уч реж де ний 

со ци аль ной сфе ры, пред ста ви-

те ли го су дар ствен ных ор га нов 

в об лас ти тру да и со ци аль ной 

за щи ты, сту ден ты и ма гис тран-

ты.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ

С 28 мая по 9 июня в на шем ву зе пре бы-
вал вы да ющий ся уче ный, док тор фи зи ко-
ма те ма ти чес ких на ук Ка ли нин град ско го 
го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си-
те та Ва ле рий Ве ни ами но вич Брю ха нов. Он 
про чи тал цикл гос те вых лек ций по на но-
фо то ни ке сту ден там фи зи чес ко го фа куль-
те та и ма гис тран там.

Ва ле рий Ве ни ами но вич — про рек тор по 
науч ной ра бо те, док тор фи зи ко-ма те ма ти чес-
ких на ук, про фес сор, зас лу жен ный ра бот ник 
Выс шей шко лы РФ, ака де мик РА ЕН. Мы за да-
ли на ше му гос тю нес коль ко воп ро сов:

— Ва ле рий Ве ни ами но вич, Вы же быв-
ший ка ра ган ди нец. А как час то при ез жа-
ете те перь в Ка ра ган ду?

— Да, я ко рен ной ка ра ган ди нец, здесь жи-
вут мои род ствен ни ки и ма ма, ко то рую я час-
то на ве щаю. Я учил ся в КарГУ на фи зи чес ком 
фа куль те те, про ра бо тал 15 лет в на шем уни-
вер си те те, с 1986 по 1994 год ра бо тал ин же не-
ром, пре по да ва те лем, за ве ду ющим ка фед рой 
оп ти ки и вол но вых про цес сов.

— Вы в пер вый раз с гос те вы ми лек ци ями 
в КарГУ?

— Нет, я уже вто рой год при ез жаю к ка ра-
ган дин ским сту ден там чи тать лек ции. В том 
го ду по ми мо на но фо то ни ки мож но бы ло 
пос лу шать ма те ри алы по на но тех но ло гии и 
фи зи ке по вер хнос ти. Я чи таю лек ции че ты-
рех ти пов. Са мые мас штаб ные — цикл лек-
ций по на но на уке и на но тех но ло ги ям вы со-
ко го уров ня. Они ори ен ти ро ва ны на пре по-

да ва те лей, ма гис тран тов и ас пи ран тов. Есть у 
ме ня обу ча ющие лек ции по фи зи ке твер до го 
те ла, на ноп лаз мо ни ке и на но фо то ни ке для 
сту ден тов-ба ка лав ров. А есть науч но-по пу-
ляр ные лек ции для всех. Не ма лый ин те рес 
вы зы ва ют у слу ша те лей сов ре мен ные но вос-
ти на уки.

— Ос нов ная те ма Ва ших ис сле до ва ний — 
это на но тех но ло гии. По че му имен но эту 
те му Вы выб ра ли?

— По то му что за ни ми бу ду щее на шей на-
уки. Взять, к при ме ру, ис сле до ва ние струк ту-
ры во ды, фор ми ру ющей ся вбли зи по рис той 
по вер хнос ти твер до го те ла, при ве ло и вов се к 
фан тас ти чес ким ре зуль та там. Ока за лось, что 
во да спо соб на «за по ми нать» свой ства гра-
ни ча щей с ней по вер хнос ти. Прак ти чес кое 
ис поль зо ва ние этой осо бен нос ти са мо го рас-
прос тра нен но го на на шей пла не те ве ще ства, 
впол не ве ро ят но, при ве дет к нас то ящей ре-
во лю ции во мно гих сфе рах че ло ве чес кой дея-
тель нос ти. Вот та кие вот «чу де са» про ис хо дят 
на на но уров не.

— Ва ле рий Ве ни ами но вич, есть ли у Вас 
ув ле че ние по ми мо на уки?

— Да, ко неч но, я раз нос то рон ний че ло век, 
очень люб лю петь, слу шать клас си чес кую му-
зы ку, под дер жи ваю здо ро вый об раз жиз ни. 
Кро ме то го, я кан ди дат в мас те ра спор та по 
ка ра те, за ни ма юсь ры бал кой и охо той, в пос-
лед нее вре мя на чал за ни мать ся бок сом.

— А есть ка кие-то но вые про ек ты, прог-
рам мы на бу ду щее сов мес тно с на шим уни-
вер си те том?

— Пла нов, раз ра бо ток, ко то рые мы хо-
тим осу ще ствить в бли жай шее вре мя, мно го. 
Посотрудничать в издании науч но го жур на ла, 
ко то рый ва ши уче ные из да ют по фи зи чес ким 
и хи ми чес ким спе ци аль нос тям сов мес тно с ев-
ро пей ски ми пар тне ра ми, бу дем по вы шать его 
им пакт-фак тор, го то вить сов мес тные статьи. 
Во-вто рых, рас ши рим сот руд ни че ство в об-
лас ти ис сле до ва ний по фо то ни ке. В-треть их, 
на де юсь, что прод лим до го вор, и я на сле ду-
ющий год сно ва при еду в наш вуз!

— Ка кие у Вас ос та лись впе чат ле ния о ву-
зе, пре по да ва те лях, сту ден тах?

— Ос та лись толь ко са мые бла гоп ри ят ные 
впе чат ле ния. КарГУ из ме нил ся, стал мо дер ни-
зи ро ван ным уни вер си те том. Кру гом по ря док, 
от ре мон ти ро ва ны ауди то рии, кон фе ренц-за-
лы, мно го сов ре мен ной тех ни ки в учеб ных ла-
бо ра то ри ях. Един ствен ное по же ла ние: хо те-
лось бы ви деть боль шие груп пы ма гис тран тов. 
Я знаю, что в Ка зах ста не сей час пред при ни ма-
ют ся ша ги для то го, что бы уси лить ма гис тра-
ту ру и под го тов ку спе ци алис тов PhD. Же лаю, 
что бы ре зуль та ты этой ра бо ты как мож но ско-
рее ска за лись на кон тин ген те ма гис тран тов и 
док то ран тов КарГУ!

АЛИНА АКБАЕВА, СТУДЕНТКА РЖ-22

Меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Па мять во имя бу ду ще го», 
пос вя щен ная Дню па мя ти жертв по ли ти-
чес ких реп рес сий, прош ла 31 мая 2011 го да в 
Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си-
те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Цель дан ной кон фе рен ции — по ка зать опыт 
Казахстана в сох ра не нии ис то ри чес ко го прош-
ло го, роль Ас сам блеи на ро да Казахстана (АНК) 
и ин сти ту тов граж дан ско го об ще ства в сох ра не-
нии па мя ти и пе ре да че ис то ри чес ко го нас ле дия 
бу ду щим по ко ле ни ям, ук реп ле нии ме жэт ни-
чес кой то ле ран тнос ти и об ще ствен но го сог ла-

сия. Ор га ни за то ры кон фе рен ции — Ас сам блея 
на ро да Казахстана; аки мат Ка ра ган дин ской 
об лас ти; уп рав ле ние куль ту ры Ка ра ган дин-
ской об лас ти; му зей па мя ти жертв по ли ти чес-
ких реп рес сий пос. До лин ка, Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва.
В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие из-

вес тные уче ные и по ли ти чес кие де яте ли. С при-
вет ствен ны ми сло ва ми к учас тни кам кон фе рен-
ции об ра ти лись за мес ти тель пред се да те ля Ас-
сам блеи на ро да Казахстана Ера лы Лук па но вич 
Туг жа нов, за мес ти тель аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти Ар ман Ораз ба евич Кы рык ба ев, де пу тат 

Ма жи ли са Пар ла мен та РК, член науч но-эк спер-
тно го со ве та АНК канд. ист. на ук Ва ле рий Ге ор-
ги евич Виш ни чен ко, пер вый про рек тор КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва д-р ист. на ук, про фес сор Рым-
бек Му ра то вич Жу ма шев, д-р ист. на ук, про фес-
сор Мам бет Кул жа ба евич Кой гель ди ев. В хо де 
кон фе рен ции бы ла про ве де на пре зен та ция 
до ку мен таль но го филь ма «Казахстан нас объ-
еди ня ет» (ки но ком па ния «РИСК», Мос ква). Как 
от ме ти ли учас тни ки кон фе рен ции, уро ки ис то-
рии не об хо ди мы для вы ра бот ки га ран тий пре-
дуп реж де ния и не до пу ще ния пов то ре ния тра-
ге дий и прес туп ле ний прош ло го в нас то ящем и 
бу ду щем. Ус пеш ное раз ви тие Казахстана не воз-
мож но без ак тив ной жиз нен ной по зи ции граж-
дан, ко то рая во мно гом обус лов ле на глу бо ким 
осоз на ни ем ими уро ков ис то рии.

Лекции по нанотехнологиям 
прочитал российский ученый

Память во имя будущего

Экономический форум протестировал знания студентов
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О>у жы лы ая> тал Aан кез де 
Сту дент тер са райы ны? шы-
Aар ма шы лы> Gжы мы ар >а ны 
ке? ге са лып, бір ты ныс тап >а-
ла ды. Hыр кBйек ті? ал Aаш >ы 
кB ні нен бас та ла тын >ар ба лас 
тір лік ма мыр айы ны? со? Aы 
кBн де рін де са ябыр си ды. 2010-
2011 о>у жы лын да Сту дент тер 
са райы ны? жос па ры не гі зін де 
=т кі зіл ген @р тBр лі си пат та Aы 
169 м@ де ни-бG >а ра лы> іс-ша-
ра со ны? ай >ын бір д@ ле лі.

Сах на ны кие тGт >ан =нер паз 
сту дент тер о>у жы лы т@ мам да-
лар тGс та «Ка пус тник» ат ты есеп 
бе ру ке шін =т кі зу ді д@с тBр ге 
ай нал дыр Aан. Мі не, д@л осы 
шы рай лы ша ра да жас тар ды? 
жGл дыз дай жа ну ына Gш >ын 
бер ген шы Aар ма шы лы> Gжым 
=кіл де рі де ш@ кірт те рі мен бір-
ге сах на т= рі не к= те рі ліп, =з 
=нер ле рін ор та Aа са ла ды. «Аза-
мат >а =нер к=п тік >ыл май ды» 
де ген. Eнер лі жан ел ді? к=р кі 
Aой! Би ыл сол жа> сы Bр діс та-
Aы сал та нат >Gр ды. Jзіл мен 
>ал жы? Bн дес кен @уез ді кеш 
к= рер мен жB ре гі не жол тап ты. 
Ті ле гі бір =нер паз дар =з де рін 
=з ге >ы ры нан та ны тып, =нер 
ада мы се гіз >ыр лы, бір сыр лы 
бо луы ке рек де ген >а Aи да ны? 
тG Aы рын бе кі те тBс ті.

Г. АС&АР

Есірткіге жол жо>
Hа зір гі та? да он се гіз ге 

тол ма Aан жет кін шек те рі міз ді 
аузын да те ме кі, >о лын да шай-
тан су ын сыз елес те те ал май-
тын д@ ре же ге жет тік. Той лар, 
жи ын дар да ара>-ша рап сыз 
=т пей ді. Jри не, той ды? мGн-
сыз =т пе ге ні де >ы зы> шы-
Aар. Бі ра>, HG ран аят та рын да 
тыйым са лын Aан ха рам н@р-
се — ара>.

Hа зір гі жа с=с пі рім дер ішу-
ді ер жет кен дік деп ой лай ма?! 
Jл де… Не ге оны? таA ды ры 
=зін ала? дат пай ды. Hан ша ай-
тса> та, бG дан шы Aа тын н@ ти же 
жо> си я> ты. Шай тан су ыны? 
та мы рын ша ба тын кBн >а шан 
ту ады? Jри не бGл сG ра> тар ды? 
жауабы кBр де лі. Мас кB нем дік 
жойыл Aан да Aа на м@? гі лік ел 
бо ла мыз, Gлт бо ла мыз ір ге лі. 
Hа зір гі жас та ры мыз жай нап 
жBр, на ша >ор лы>, мас кB нем-
дік пен ой нап жBр. Hа тер ді де 
сез бей ді, ес те рін де біл мей ді. 
Hор >ы ныш ты…

На ша >ор лы>, мас кB нем дік 
де ге ні міз — бGл =з =мі рі міз ге 
бал та ша бу де ген с=з. Бір рет 
іш ке ні?, на ша шек ке ні?, есір-
ткі >ол дан Aа ны? — мы? кBн-
дік =мі рі ?е бал та шап >а ны?. 
Ал =мір екін ші рет бе ріл мей ді. 
Сон ды> тан да >ам шы ны? са-
бын дай >ыс >а, бал дай т@т ті 
=мі рі міз ді =з >о лы мыз бен >Gр-
тып ал майы>!

ГBЛЖАЙНА ИСЛАМБАЕВА,
ФОК-100 ТОБЫНЫ7 СТУДЕНТІ

Елі міз дің Тіл ту ра лы За ңын жү зе ге асы ру 
мақ са тын да бұ ған дейін тіл дер ді қол да ну мен 
да мы ту дың екі ке зең ге ар нал ған мем ле кет тік 
бағ дар ла ма сы қа был дан ды. Бұл бағ дар ла ма лар-
ды бас шы лық қа ала оты рып, мем ле кет тік тіл ді 
іс қа ғаз дар жүр гі зу ті лі не ай нал ды ру да бір ша ма 
ай шық ты іс тер ат қа ры лу да. Бұл күн де іс қа ғаз-
да ры қа зақ ша жүр гі зі ле бас та ды. Құ жат ай на лы-
мын да қа зақ ті лін де гі іш кі жə не шы ғыс құ жат-
та ры ның үле сі ар та түс ті. Же ке ле ген ме ке ме лер 
мен ұйым дар да қа зақ ті лін күн де лік ті жұ мыс та 
қол да ну ға де ген тал пы ныс та бай қа ла ды. Де сек 
те, бұл ба ғыт та ат қа рыл ған ша руа кө ңіл көн шіт-
пей ді. Олай дей ті ні міз, ал ды мен, мем ле кет тік 
тіл бар лық жер де бір дей жұ мыс ті лі бо ла ал май 
отыр. Көп ші лік жағ дай да екі қа зақ бір-бі рі мен 
орыс ша сөй ле се ді. Іс қа ғаз да ры əлі де аудар ма-
шы лар дың кө ме гі мен қа зақ ша ла нып ке ле ді. Бұ-
ған бас шы лар да, аудар ма шы ма ман дар да əб ден 
көн ді гіп ал ған.

Ен ді тіл дер ді қол да ну мен да мы ту дың 2011-
2020 жыл дар ға ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
қа был дан бақ шы. Бұл бағ дар ла ма да «мем ле кет тік 
тіл ді қол да ну дың бе де лін ар тты ру», «мем ле кет тік 
тіл ге сұ ра ныс ты ар тты ру», «тіл мə де ни етін же тіл-
ді ру» си яқ ты аса ма ңыз ды да ауқым ды мін дет тер 
қойы лып отыр. Со ны мен қа тар, мем ле кет тік тіл ді 
да мы ту ды жү зе ге асы ру дың өзек ті мə се ле ле рі та қы-
ры бын да əң гі ме тар қа ты лып, тіл дің бү гі ні мен ке ле-
ше гі жайын да те рең ғы лы ми ой-тұ жы рым дар мен 
пə ту алы пі кір лер ор та ға са лы ну да. Біз дің ше, Абай 
мен Мұх тар, Мағ жан мен Шə кə рім сөй ле ген көр кем 
тіл дің құ нын ұқ ты рар сын са ғат соқ қан сын ды, ен ді 
тіл-құ ді рет тің қа рым-қа ты нас құ ра лы ре тін де гі са па-
лық сы рын на си хат тау па рыз. Қа зір гі жа һан да ну за-
ма нын да сіз бен біз дің тіл дің «мүш кіл ха лін» ай тып 
шар ша ға ны мыз еш кім ді елең ет кіз бей ді. Де мек, на-
мыс ат ты қа си ет ті се зім ді тіл-құ рал дың өзі мен ояту 
шарт. Шын дап кел ген де, қай тіл дің де бол са да іш кі 
проб ле ма ла ры бо ла ды (тіп ті ағыл шын, ис пан, орыс 
тіл де рі нің де өзі нің іш кі ше шіл ме ген мə се ле ле рі же-
тер лік), олай бол мауы мүм кін де емес; өз елі міз дің 
көк бай ра ғы ның ас тын да оты рып, ел ді гі міз ді əлем ге 
жа ри яла ған да, өз ге жұр тқа «ме нің ті лім ді да мы ту-
ға кө мек тес ші, ме нің ті лім де сөй ле ші» деп жа лы ну 
құл дық са на дан ту ған. Бұл ен ді — на мыс. Бұл — сі-
рə, «ауру ын жа сыр ған өле ді» емес, «ең кей ген ге ең-
кей, ол əкең нің құ лы емес, шал қай ған ға шал қай, ол 
пат ша ның ұлы емес» де ген ді ес ке ал ған дық.
Ал қа зақ ті лін екін ші тіл ре тін де оқы ту де ген ді 

ға лым дар ағыл шын, орыс əдіс кер ле рі нің зер тте уле-
рі нен алып, сол қал пын да пай да лан ғы сы ке ле тін дей. 
Біз дің ше, екін ші тіл ре тін де, ше тел ті лі ре тін де, мем-
ле кет тік тіл ре тін де деп бө ліп оқы ту дың үл кен мə ні 
бар. Мə се лен, орыс мек те бін бі тір ген қа зақ ба ла сы 
үшін қа зақ ті лі — тек мем ле кет тік тіл ға на емес, со-
ны мен бір ге оның ана ті лі. Ана ті лі ар қы лы ба ла тек 
сөй ле уді ға на мең ге ріп қой май, тіл ар қы лы ұлт тық 
мі не зін, ұлт тық дəс тү рін, дү ни ета ны мын бойы на 
сі ңі руі шарт. Абай та ғы лы мын алып, Ма хам бет тік 
рух ты түй сі нуі ке рек.
Қа зір гі кез де еге мен Қа зақ стан ды бү кіл əлем 

та ну да. Оның бү гін гі бе та лы сы на қы зы ға қа ра ушы-
лар да, таң да ныс біл ді ру ші лер де же тер лік. Елі міз 
ұлт бір лі гін ны ғай ту да, эко но ми ка да, мə де ни ет те, 
спорт та бас қа лар ға үл гі бо лар лық тай дə ре же ге же-
тіп отыр. Ал тіл мə се ле сі не кел ген де ше? Не ге қа зақ 
ті лі нің мем ле кет тік тіл ре тін де қо ғам дық өмір дің 
бар лық са ла сын да қол да ны луы жө нін де де та ныл-
мас қа? Сөз жоқ, та ны лу ға бо ла ды, бо ла шақ та мін-
дет ті түр де та ны лу ға ти іс піз де. Ол үшін əр бір аза-
мат жұ мыс іс тей тін ме ке ме сін де, қа рым-қа ты нас жа-
сай тын ор та сын да, күн де лік ті ат қа ра тын қыз ме тін де 
жə не от ба сын да Қа зақ стан ның бо ла ша ғы са на ла тын 
көр кем де бай ті лі міз ді ба рын ша құр мет те се, осы-
лай ша бар ын та-ықы ла сы мен оны жан-жақ ты қол-
да ныс қа ен гі зу ге күш жұм са са! Егер əр қа зақ от ба сы 
ба ла сын же тек теп қа зақ мек те бі не апар са, үйін де де, 
түз де де ана ті лін де сөй лес се, бұл жағ дай өз ге лер ге 
ой са лып қа на қой май ды, қо ғам да қоз ға лыс та ту ды-
ра ды. Сон да ға на біз «мем ле кет тік тіл ді қол да ну дың 
абы рой-бе де лін кө те рер» едік, «мем ле кет тік тіл де 
сөй лей тін адам ның бе дел ді бей не сін қа лып тас ты-
рар» едік, сон дай-ақ «мем ле кет тік тіл ді қол да ну дың 
аясын ке ңей тіп, қо ғам дық өмір дің бар лық са ла сы на 
кі рік ті рер» де едік. Мем ле кет бас шы сы ның би ыл ғы 
«Бо ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз!» ат ты Жол-
дауын да да мем ле кет тік тіл ді оқып-үй ре ну ге де ген 
мін дет тер ай қын көр се тіл ген. Бі рақ Ел ба сы мыз ес ке 
сал ған дай, «қа зақ қа зақ пен қа зақ ша сөй лес пей» ме-
се лі міз ді қай та ра ды ғой. Күйі не тін жағ дай осы. Не 

бас та сақ та бə рін өзі міз ден бас тауымыз ке рек. Қа-
зір гі «сі рес кен сең ді» сон да ға на бұ зу ға бо лар еді деп 
ой лай мын.

Ел ба сы Жол дауын да 2017 жыл ға қа рай мем-
ле кет тік тіл ді бі ле тін қа зақ стан дық тар дың са-
нын 80 пайыз ға ар тты ру мін де ті тұр, одан кейін 
2020 жыл ға қа рай 95 пайыз ға жет кі зу жос пар лан ға-
ны бел гі лі. Ен де ше, бел гі ле ген ме же ге же ту үшін іс 
қа ғаз да ры ның мем ле кет тік тіл де орын да лу ына көп 
кө ңіл бө луі міз қа жет. Яғ ни, қыз мет кер лер ден қа зақ 
ті лін оқып қа на қой май, өз ді гі нен мем ле кет тік тіл де 
құ жат дайын да уды та лап ету ке рек. Оқы ған аза мат-
тар іс қа ғаз да рын мем ле кет тік тіл де жүр гі зу ге, құ-
жат тар ды рə сім де уге жə не тіл үй ре ну тə жі ри бе сін 
əрі қа рай ны ғай ту ға еш қан дай əре кет жа са май ды. 
Ал, елі міз де гі жұ мыс іс теп жат қан ше тел ком па ни-
яла ры аза мат тар ды жұ мыс қа қа был дау ке зін де мін-
дет ті түр де ағыл шын ті лін бі лу ін та лап ете ді. Осы 
ком па ни ялар да жұ мыс іс тей мін, жо ға ры ай лық 
ала мын де ген аза мат тар ағыл шын ті лін оқы та тын 
кур стар ға қа ты сып, екі-үш ай ішін де то лық мең ге-
ріп, ше тел ком па ни яла ры на жұ мыс қа ор на ла са ды. 
Бұл мы сал біз дің мем ле кет тік тіл дің қа жет ті лі гін 
арт ты ра ал май отыр ға ны мыз ды көр се те ді.
Жо ға ры оқу орын да рын да қа зақ ті лін пəн ре тін-

де оқы ту дың жүйе сін же тіл ді ру де міз. Осы мақ сат та 
ти іс ті са ла лар бойын ша жə не ма ман дық тар ға қа рай 
бейім дел ген ти ім ді оқу бағ дар ла ма ла ры, оқу лық тар 
мен оқу құ рал да ры, бас қа да кө мек ші құ рал дар ға 
де ген қа жет ті лік тер то лық өте луі ти іс. Ең бас ты сы, 
ер тең гі ма ман дар дың тіл үй ре нуі бос схо лос ти ка ға 
ай нал май, жо ға ры оқу ор нын бі тір ген əр бір жас тың 
мем ле кет тік тіл ді ер кін бі ліп шы ғуы на то лық мүм-
кін дік ту ғы зу. Рес пуб ли ка мыз да ғы өз ге ұлт өкіл де-
рі нің ана тіл де рін оқып-үй ре ну ге қо лай лы жағ дай 
ту ғы зу. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да ғы мем-
ле кет тік тіл дің ық па лын кү шей ту. Қа зақ ті лі нің 
тер мин дік ба за сын тұ рақ тан ды ру, бі різ ден ді ру жə-
не же тіл ді ру, оно мас ти ка лық жұ мыс тар ды жүр гі зу 
жүйе сін да мы ту. Мем ле кет тік тіл ді осы за ман ғы ақ-
па рат тан ды ру жүйе сі нің ті лі не ай нал ды ру. Ол үшін 
Ин тер нет же лі сін де гі қа зақ тіл ді сайт тар дың кө бі рек 
ашы лу ын ба рын ша қол дауымыз қа жет. Осы мін дет-
тер ді орын дау мақ са тын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де көп тіл ді 
топ тар ашыл ды. Уни вер си тет те Қар жы, Ту ризм, 
Эко но ми ка, Ха лы қар лық құ қық, Фи зи ка, Ха лы қа-
ра лық қа ты нас тар, Əлем дік эко но ми ка, Фар ма цевт 
өн ді рі сі нің тех но ло ги ясы ма ман дық та ры бойын ша 
13 көп тіл ді топ бар. Бі рін ші кур стан бас тап қа зақ 
ті лі пə нін ап та сы на 12 са ғат тан оқи ды. Үшін ші курс-
та ма ман дық бойын ша 3 мін дет ті пəн мем ле кет тік 
тіл де оқы ты ла ды. Бар лы ғы қа зір гі таң да 147 сту дент 
қам тыл ған.

«Тіл — қай ха лық тың бол сын бас ты бел гі сі» деп 
Шо қан Уəли ха нов ай тқан дай, тіл тағ ды ры мен бо-
ла ша ғы кім ді бол сын тол ған ды ра ры хақ. Мем ле-
кет тік тіл бо лып та бы ла тын қа зақ ті лі нің тағ ды ры 
мен бо ла ша ғы үшін əр адам, əр ұжым, əр ме ке ме 
ат са лы суы ке рек. «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тіл 
ту ра лы» за ңын жə не «Тіл дер ді қол да ну мен да мы-
ту дың 2001-2010 жыл дар ға ар нал ған мем ле кет тік 
бағ дар ла ма сын» жос пар лы түр де жү зе ге асы ру, 
мем ле кет тік тіл ді да мы ту, қол да ныс аясын ке ңей-
ту, мəр те бе сін ас қақ та ту мақ са тын да 2006 жыл дың 
23 қаң та ры нан бас тап Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де мем ле кет тік 
тіл ді да мы ту ор та лы ғы жұ мыс іс теп ке ле ді. Ор та-
лық тың мақ са ты: Уни вер си тет те мем ле кет тік тіл дің 
əлеу мет тік-ком му ни ка тив тік қыз ме тін, қол да ныс 
аясын ке ңей ту жə не ны ғай ту, мем ле кет тік тіл де 
дайын да ла тын іс қа ғаз дар дың, қа зақ ті лін оқып-үй-
ре ну дің са па сын ар тты ру. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
тіл дер ді қол да ну мен да мы ту ту ра лы мем ле кет тік 

бағ дар ла ма сын жү зе ге асы ру. Уни вер си тет қыз мет-
кер ле рі мен оқы ту шы ла ры на ар нал ған мем ле кет тік 
тіл ді үй ре ту кур ста ры ұйым дас ты ры лып, бас тауыш 
жə не жал ғас ты ру шы дең гей де дə ріс бе рі лу де. Жал-
пы уни вер си тет бойын ша 200-ден ас там қыз мет кер 
кур стан өтіп, сер ти фи кат ал ды. Мем ле кет тік тіл ді 
оқы ту үшін соң ғы тех ни ка лық құ рал дар мен жаб-
дық тал ған муль ти ме ди ялық дə ріс ха на ның жə не 
ин те рак тив ті тақ та ның мүм кін дік те рі қол да ны лу-
да. Со ның нə ти же сін де бір не ше оқы ту шы, яғ ни өз ге 
ұлт өкіл де рі қа зақ ауди то ри яла рын да мем ле кет тік 
тіл де дə ріс оқу да. Са бақ ба ры сын да «Са ры ар қа», 
«Мəр те бе лі сөз», «Жа ңа тол қын», «Сə лем», «Қа зақ 
ті лі» оқу лық та ры пай да ла ны лу да. Со ны мен қа тар, 
уни вер си тет тің қа зақ ті лі нің прак ти ка лық кур сы 
ка фед ра сы ұжы мы ның кү ші мен «Заң», «Ма те ма ти-
ка», «Əлеу мет тік пе да го ги ка», «Хи мия», «Би оло гия», 
«Ге ог ра фия», «Эко ло гия» ма ман дық та ры бойын ша 
оқу құ рал да ры, элек трон ды оқу лық тар, «Қа зақ ті лі» 
муль ти ме ди ялық үй ре ту ші бағ дар ла ма сы, көп тіл ді 
бі лім бе ру ге ар нал ған «Қа зақ ті лі» тип тік бағ дар ла-
ма сы жə не оқу-əдіс те ме лік ке шен дер дайын дал ды. 
Көп тіл ді бі лім бе ру ге ар нал ған қа зақ ті лі нің ба за-
лық кур сы бойын ша тип тік оқы ту бағ дар ла ма сы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нің бұй ры ғы мен бе кі тіл ді жə не іс ке қо сыл-
ды. Тип тік оқу бағ дар ла ма сы «Жо ға ры бі лім. Жал пы 
ере же лер» мем ле кет тік жал пы ға мін дет ті бі лім бе ру 
стан дар ты на сəй кес əзір лен ген жə не Республика кө-
ле мін де та ра тыл ған.

Жас тар ара сын да қа зақ ті лін на си хат тау жə не тіл 
мəр те бе сін кө те ру мақ са тын да мем ле кет тік тіл де ер-
кін сөй леуіне, ой лауына мүм кін дік жа сай оты рып, 
түр лі іс-ша ра лар, сайыс тар, дөң ге лек үс тел, пі кір-
сайыс, дис пут, се ми нар лар өт кі зі лу де. Атап ай тсақ, 
«Мем ле кет тік тіл ді үй ре ту дің бү гін гі мə се ле ле рі» ат-
ты се ми нар-тре нинг, өз ге ұлт өкіл де рі ара сын да «Ел 
ер те ңі — жас тар», «Тəуел сіз дік — тұ ғы рым» ат ты 
сайыс тар. Атал мыш іс-ша ра лар уни вер си те ті міз дің 
мə де ни ба ғыт та ғы жұ мыс та рын жан дан ды ру ға, ха-
лы қа ра лық қа ты нас тар ды ны ғай ту ға, қа зақ стан дық 
ел жан ды лық ты да мы ту ға ба ғыт тал ған. Сту дент те рі-
міз об лыс тық, қа ла лық сайыс тар ға қа ты сып, жүл де-
лі орын дар ға ие бол ды. «Бү гін де қа зақ ті лі Қа зақ стан 
хал қын бір мақ сат қа топ тас ты ра тын, ұлт тық жаң ғы-
ру ымыз ға сер пі ліс ту ғы за тын айы рық ша күш ке ие 
бол ды» — деп Ел ба сы мыз ай тқан дай, дос тық тың ки-
елі бе сі гі не ай на лып, та лай ұлт ты бауыры на бас қан 
Са ры ар қа өңі рін де өз ге ұлт өкіл де рі нің қа зақ ті лі не 
де ген қы зы ғу шы лы ғы ның ар ту ына бай ла ныс ты уни-
вер си тет та ра пы нан жүйе лі түр де ти іс ті ша ра лар 
ұйым дас ты ры лып, қол дау көр се ті лу де.
Дəл қа зір біз ге ке ре гі — қо ғам да сер пі ліс жа сау. 

Мем ле кет тік тіл дің — мем ле кет тік ма ңы зы бар ша-
руа ға ай нал ға ны ке рек. Осы ба ғыт та құ зыр лы орын-
дар мен бір ге кез кел ген қа зақ аза ма ты, от ба сы бо лып 
қыз мет іс те сек, Ел ба сы мыз дың ес кер тіп жүр ген қа-
ғи да ла ры ның бар лы ғы іс ке аса ры да усыз. Ал тəу етер 
тəуел сіз ді гі міз дің ба ян ды бо лу ына да тіл дің ық па лы 
бар. Осы тəуел сіз ді гі міз дің 20 жыл ды ғы қар са ңын да, 
ел бір лі гі нің бір кө рі ні сі — мем ле кет тік тіл ді мең ге-
ру ге бар ша қа зақ стан дық тар ды ша қы рар едім. Қа зақ 
ті лі тұ нық та та за, та ма ша да таң ға жайып, то лық та 
тұ рақ ты. Сөз дік қо ры ұшан-те ңіз. Бұл тіл де сөй лей 
біл ген адам ның айы зы қа нып, ру хы нұр ла на ды.

«Қа зақ стан ның бо ла ша ғы — қа зақ ті лін де. Тіл сіз 
ұлт бол май ды. Өз ті лі міз ді сақ тау, өз ті лің ді құр мет-
теу отан шыл дық рух ты ояту ға қыз мет ете ді, əрі ата-
ба ба ал дын да ғы ұлы па ры зы мыз» — деп Ел ба сы мыз 
ай тқан дай ті лі міз дің ме рейін кө те ріп, ас қақ та ту 
бар ша мыз дың бас ты мін де ті міз.

АЙГBЛ ТBСІПБЕКОВА,
&АЗА& ТІЛІН ДАМЫТУ ОРТАЛЫ'ЫНЫ7 МАМАНЫ

Мемлекеттік тіл — барша >аза>станды>тарды біріктіруші >?рал
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6 ап ре ля на фа куль те те инос тран ных 
язы ков по ини ци ати ве Сту ден чес ко го пар-
ла мен та и сту ден тов сос то ял ся День са мо-
уп рав ле ния. Под го тов ка к ме роп ри ятию 
на ча лась за дол го до его про ве де ния. Сре ди 
же ла ющих при нять учас тие бы ли рас пре-
де ле ны как ру ко во дя щие дол жнос ти фа-
куль те та, так и дол жнос ти пре по да ва те лей 
и ку ра то ров групп.
В об щей слож нос ти в про ве де нии ме-

роп ри ятия бы ли за дей ство ва ны 14 сту ден-
тов 2, 3 и 4 кур сов обу че ния. На дол жность 
де ка на фа куль те та бы ла ут вер жде на сту ден-
тка груп пы КРН-41 Ро ут Ма рия. В этот день 
в ее обя зан нос ти вхо ди ло про ве де ние ор га-
ни за ци он но го за се да ния де ка на та, рас пре-
де ле ние дол жнос тных обя зан нос тей, кон-
троль по се ща емос ти за ня тий, про ве де ние 
сов мес тно с за мес ти те лем де ка на по учеб-
ной ра бо те встре чи со сту ден та ми вто ро го 
кур са для инструк та жа по пра ви лам сда-
чи ПГК, осу ществле ние кон тро ля за хо дом 
Дня са мо уп рав ле ния и про ве де ние ито го-
во го за се да ния де ка на та.
Сту ден тка груп пы КРН-41 Ка ри на Бе-

бик вы пол ня ла фун кции за мес ти те ля де-

ка на по учеб ной ра бо те. Пе ред ней бы ло 
пос тав ле но нес коль ко за дач: кон троль ное 
по се ще ние за ня тий в не ко то рых груп пах, 
про ве де ние сов мес тно с де ка ном фа куль-
те та инструк та жа по пра ви лам сда чи ПГК, 
про вер ка по се ща емос ти за ня тий, кон троль 
над про ве де ни ем за ня тий пре по да ва те-
ля ми-сту ден та ми и пре дос тав ле ние от че-
та о про де лан ной ра бо те. Встре ча по ПГК 
прош ла ор га ни зо ван но. Бы ло за да но мно го 
воп ро сов, на ко то рые де кан и зам. де ка на 
без тру да наш ли от ве ты, так как са ми 2 го да 
на зад ус пеш но его прош ли.
Обя зан нос ти за мес ти те ля де ка на по вос-

пи та тель ной ра бо те вы пол ня ла сту ден тка 
груп пы КА-22 Ку аныш бе ко ва Ди на. В ее 
обя зан нос ти вхо ди ли ор га ни за ция и про ве-
де ние ин тел лек ту аль ной иг ры «По ле чу дес 
в стра не Ка зах стан», про ве де ние сов мес тно 
с де пу та та ми Сту ден чес ко го пар ла мен та 
спор тив ных со рев но ва ний сре ди ППС и 
сту ден тов «Здо ро вая мо ло дежь — бу ду щее 
Казахстана» по во лей бо лу, нас толь но му 
тен ни су и шах ма там, осу ществле ние кон-
тро ля за про ве де ни ем ку ра тор ских ча сов 
и пре дос тав ле ние от че та о про де лан ной 

ра бо те. Бы ло при ят но ви деть эн ту зи азм 
сту ден тов и пре по да ва те лей, ак тив но при-
ни мав ших учас тие в со рев но ва ния. Со сто-
ро ны учас тни ков пос ту пи ло пред ло же ние 
о даль ней шем их про ве де нии.
Ку ра то ра ми ака де ми чес ких групп ста ли 

сту ден ты групп КА-31 Есир ке ге но ва Ма ри на, 
КА-32 Жол ды ба ев Ми рас, КРН-41 Бро дель 
Ни ка и Кар пен ко Анас та сия. Бы ли про ве-
де ны ку ра тор ские ча сы на те мы «Пос тро им 
бу ду щее вмес те» и «Пат ри оти чес кое вос пи-
та ние — глав ное нап рав ле ние иде оло гии 
не за ви си мо го Казахстана». Пат ри оти чес-
кое вос пи та ние — это важ ное нап рав ле ние 
вос пи та тель ной ра бо ты. Ку ра тор ские ча сы 
бы ли пос тро ены так, что сту ден ты при ни-
ма ли ак тив ное учас тие в об суж де ни ях.
В ка че стве пре по да ва те лей выс ту пи ли 

сту ден ты групп РА-31 Аха но ва Алия, КА ус-
31 Иман ба ева Ме ру ерт, КА-32 Кой ба га ро ва 
Га ухар, Тур ды гу ло ва Гуль наз, РА ус- 21 Ку-
са ино ва Да ри на, КРН-41 Тиш ки на Оль га, 
РФ- 31 Ум пи ро вич Ма рия. Они прек рас но 
спра ви лись с за да чей про ве де ния учеб ных 
за ня тий, с от вет ствен ностью по дош ли к вы-
пол не нию обя зан нос тей и по ка за ли вы со-
кий уро вень под го тов ки.
В кон це ра бо че го дня все ор га ни за то ры 

и учас тни ки ме роп ри ятия соб ра лись на 
ито го вом за се да нии де ка на та, где зас лу ша-
ли от че ты о про де лан ной ра бо те и под ве ли 
ито ги. Ус пеш но про ве ден ный День са мо уп-
рав ле ния по да рил всем учас тни кам мно го 
по ло жи тель ных эмо ций и силь ный за ряд 
эн ту зи аз ма. Ор га ни за ция и про ве де ние 
та ких ме роп ри ятий спо соб ству ет спло че-
нию ко ман дно го ду ха, поз во ля ет сту ден там 
ощу тить на се бе ог ром ную от вет ствен ность 
за пос тро ение про цес са об ра зо ва ния. Хо-
чет ся по же лать, что бы про ве де ние та ких 
ме роп ри ятий ста ло тра ди ци ей в на шем 
уни вер си те те.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ФАКУЛЬТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Конкурсы и стипендии

Конкурс сочинений ЮНЕСКО
На чал ся при ем за явок на учас тие 

в Меж ду на род ном кон кур се со чи не ний 
2011 го да для мо ло де жи, ор га ни зу емом 
ЮНЕС КО и Фон дом Ми ра Гои при со дей-
ствии Ми нис тер ства об ра зо ва ния, куль-
ту ры, спор та, на уки и тех но ло гии Япо нии. 
Те ма кон кур са — «Моя ис то рия вдох но ве-
ния». Целью кон кур са яв ля ет ся ока за ние 
под дер жки мо ло дым лю дям по все му ми ру 
в ре али за ции их по тен ци ала в кон тек сте 
фор ми ро ва ния бу ду ще го. По бе ди те ли кон-
кур са бу дут наг раж де ны де неж ным при зом. 
Об ла да тель пер во го мес та бу дет приг ла-
шен на це ре мо нию наг раж де ния в г. То кио 
в но яб ре 2011 го да (тран спор тные рас хо-
ды — за счет ор га ни за то ров). Срок при ема 
за явок — до 30 июня 2011 го да по ад ре су: 
In ter na ti onal Es say Con test c/o The Goi Pe ace 
Fo un da ti on 1 - 4 - 5 Hi ra ka wac ho, Chi yo da-ku, 
Tok yo 102 - 0093 Ja pan; или по элек трон но-
му ад ре су: es say@go ipe ace.or.jp. Бо лее под-
роб ная ин фор ма ция на сай те www.go ipe ace.
or.jp/english/ac ti vi ti es/prog rams/1101.html

Гранты на обуче ние в вузах Турции
Сог лас но прог рам ме 2011 – 2012 учеб-

но го го да, пра ви тель ством Ту рец кой Рес-
пуб ли ки в рам ках двус то рон них сог ла ше ний 
ка зах стан ским граж да нам для обу че ния 
в ву зах Тур ции вы де ле но по прог рам ме 
ма гис тра ту ры 10 мест, по прог рам ме ас пи-
ран ту ры — 5 мест.

Ус ло вия учас тия в кон кур се: 1. Быть 
граж да ни ном Рес пуб ли ки Казахстан. 
2. Иметь дип лом о выс шем об ра зо ва нии / 
дип лом ма гис тра ту ры. 3. Сред ний балл 
дип ло ма — не ни же 70 бал лов (из 100). 
4. Иметь сер ти фи кат, под твер жда ющий 
дос та точ ный уро вень зна ния инос тран но-
го язы ка. 5. Для учас тни ков, окон чив ших 
ту рец кие ву зы, не об хо ди мо прой ти ALES. 
6. Не бо леть бо лез ня ми, пре пят ству ющи ми 
обу че нию в Ту рец кой Рес пуб ли ке. 7. Воз-
раст — не стар ше 29 лет для прог рам мы 
ма гис тра ту ры, не стар ше 34 лет для прог-
рам мы ас пи ран ту ры.

Пе ре чень спе ци аль нос тей: Фи зи ка. Те-
оло гия. Хи мия. Фи нан сы, бан ков ское де ло. 
Ма те ма ти ка. Юрис пру ден ция. Ар хи тек тур-
ное де ло. Меж ду на род ное де ло. Сельское 
хо зяй ство. Фи ло ло гия. Ту ризм. Жур на лис-
ти ка. По ли то ло гия. Ком му ни ка ции. Эко но-
ми ка. Спи сок не об хо ди мых до ку мен тов: 
Ксе ро ко пия дип ло ма (но та ри аль но за ве-
рен ные, ори ги нал и ко пия). При ло же ния 
дип ло ма (но та ри аль но за ве рен ные, ори ги-
нал и ко пия). 2 фо то (пас пор тно го об раз-
ца). Ксе ро ко пия пас пор та или удос то ве ре-
ния лич нос ти (но та ри аль но за ве рен ные, 
ори ги нал и ко пия). За яв ка. При ем до ку-
мен тов про во дит ся до 30 июня 2011 г. 
До пол ни тель ную ин фор ма цию по прог рам-
ме мож но по лу чить в АО ЦМП «Бо ла ша>»: 
г. Астана, Ле вый бе рег, ул. Орын бор, 18. 
Тел.: 8(7172) 695 - 155, 695 - 154.

Начался прием документов 
по программе «Болашак»

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки 
РК объ яви ло о на ча ле при ема до ку мен-
тов на го су дар ствен ную сти пен дию по об-
ра зо ва тель ной прог рам ме «Бо ла шак». 
На пом ним, что в мае те ку ще го го да бы-
ло при ня то ре ше ние за счет средств го-
су дар ства от прав лять на уче бу за ру беж 
лишь ма гис тров и док то ров PhD. Кро ме 
то го, в ско ром вре ме ни ожи да ет ся раз ра-
бот ка но во го пла на раз ви тия прог рам мы 
«Бо ла шак» на 2011 – 2015 го ды, нап рав-
лен но го на оп ре де ле ние кад ро вых пот реб-
нос тей и под го тов ку не об хо ди мых спе ци-
алис тов. При ем до ку мен тов прод лит ся 
до 15 июля, а при ем до ку мен тов по кво-
там — до 29 июля. С 20 июня по 31 ян ва ря 
2012-го прой дет кон курс сре ди пре тен ден-
тов, вклю ча ющий эк за ме ны и со бе се до-
ва ние. Ин фор ма ция о при еме до ку мен тов 
по те ле фо нам в Ас та не: 8(7172) 695 - 153, 
695 - 154.

Вто рая об лас тная выс тав ка по ту риз му 
бы ла ор га ни зо ва на уп рав ле ни ем ту риз ма, 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та Ка ра ган-
дин ской об лас ти аки ма та Ка ра ган дин ской 
об лас ти и про ве де на 7 мая 2011 го да. В ра-
бо те выс тав ки при ня ли учас тие бо лее 90 ту-
рис ти чес ких ор га ни за ций, бо лее ста мест 
при ема ту рис тов: гос ти ни цы, пред ста ви те-
ли са на тор но-оз до ро ви тель ных ор га ни за-
ций, а так же дет ско-юно шес кая спор тив ная 

шко ла ту риз ма и т. д. Ка фед ра мар ке тин га 
так же при ня ла учас тие во II Ре ги ональ ной 
выс тав ке по ту риз му. С этой целью ка фед-
рой бы ла вы пол не на сле ду ющая ра бо та: 
под го тов ле ны бук ле ты для аги та ции спе ци-
аль нос ти «ту ризм»; под го тов лен но вый ви-
де оро лик ка фед ры мар ке тин га, в ко то ром 
раз нос то рон не пред став ле на вся ин фор ма-
ция о ка фед ре: ее ис то рия, науч но-пе да го-
ги чес кая дея тель ность, ба зы про хож де ния 
сту ден та ми прак тик и т. д.; под го тов ле на 
пре зен та ция спе ци аль нос ти «ту ризм»; так-
же на выс тав ке бы ли пред став ле ны дип ло-
мы, гра мо ты и куб ки, за во еван ные сту ден-
та ми ка фед ры на раз лич ных ме роп ри яти ях 
по ту риз му на рес пуб ли кан ском и меж ду-
на род ном уров не.
В ре зуль та те с семью ту рис ти чес ки ми 

фир ма ми и гос ти нич ны ми пред прия ти ями 

г. Ка ра ган ды бы ли зак лю че ны до го во ры по 
про хож де нию учеб ных и про из вод ствен-
ных прак тик сту ден та ми спе ци аль нос ти 
«ту ризм», по се ти те лям бы ла рас прос тра не-
на ин фор ма ция по под го тов ке ба ка лав ров 
и ма гис тран тов по спе ци аль нос ти «ту ризм» 
в ви де бук ле тов и дис ков. За ак тив ное учас-
тие в выс тав ке пре по да ва те лей ка фед ры 
мар ке тин га Дуй сем ба ева А. А., Иби ше-
ва Д. К., Нурсултан Д. Т., Усе но вой Д. М., 
Са лим бе ко вой Д. И., Ха ми то ва А. Н. и сту-
ден тов групп ТУР-21 и ТУР-31 вру че но бла-
го дар ствен ное пись мо Ка ра ган дин ско му 
го су дар ствен но му уни вер си те ту им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва от уп рав ле ния ту риз ма, 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та Ка ра ган-
дин ской об лас ти.

ДЕКАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Б. С. ЕСЕНГЕЛЬДИН

В этом го ду ис пол ни лось 60 лет стар-
ше му пре по да ва те лю ка фед ры цик ли-
чес ких ви дов спор та и спор тив ных игр 
Ха на ту Шай за ра до ви чу Ха се но ву.

Вся жизнь Ха на та Шай за ра то ви ча Ха се-
но ва свя за на со спор том. Он пре дан сво ему 
де лу, всей ду шой бо ле ет за жен ский фут-
бол, вос пи тал не од но по ко ле ние иг ро ков, в 
каж до го из них вло жив ду шу и час ти цу се-
бя. За свою со ро ка лет нюю спор тив но-пе да-
го ги чес кую дея тель ность Ха се но вым Х. Ш. 
бы ло под го тов ле но не ма ло спортсме нов, 
ко то рые за щи ща ли честь Казахстана на 
меж ду на род ной аре не. Сре ди них мож-
но от ме тить иг ро ков жен ской фут боль ной 
ко ман ды «Олимп» Нур ке но ву Р. и По дай-
ни ци ну Г., ко то рые в кон це вось ми де ся тых 
дос той но пред став ля ли рес пуб ли ку в сос-
та ве сбор ной Со вет ско го Со юза. И се год-
ня вос пи тан ни ки Ха на та Шай за ра то ви ча 
Куль чен ко ва О., Ка ри ба ева С. выс ту па ют 

под зна ме на ми Казахстана, выс ту пая в сос-
та ве сбор ной на чем пи она тах Ев ро пы и 
Азии. Им под го тов ле но 16 иг ро ков в сос тав 
сбор ной ко ман ды Рес пуб ли ки Казахстан по 
жен ско му фут бо лу, 11 кан ди да тов в мас те-
ра спор та РК. А все на чи на лось в 60-е го ды, 
ког да вся Ка ра ган да бо ле ла фут бо лом. В ча-
сы про ве де ния мат чей «Шах те ра» го род за-
ми рал — все бо ле ли за лю би мую ко ман ду. 
В гос ти в шах тер скую сто ли цу при ез жа ли 
гран ды со вет ско го фут бо ла, в сос та ве ко то-
рых выс ту па ли ле ген дар ные фут бо лис ты. 
Как и мно гие маль чиш ки то го вре ме ни, Ха-
нат Шай за ра то вич бо лел за лю би мую ко-
ман ду, а ве че ра ми во дво ре го нял мяч. Про-
фес си ональ ная карь ера Ха се но ва Х. Ш. на-
ча лась в 70-х. Вы бор пал на ган дбол. Бу ду чи 
иг ро ком цен траль ной ли нии, Ха се нов Х. Ш. 
до бил ся хо ро ших ре зуль та тов, ста но вил-
ся при зе ром раз лич ных со рев но ва ний. В 
1985 го ду на ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го-
ги чес ко го ин сти ту та при его не пос ред ствен-

ном учас тии соз да на жен ская фут боль ная 
ко ман да «Олимп», ко то рая при ни ма ла 
учас тие в пер вен стве Со вет ско го Со юза по 
фут бо лу и фут за лу. На чем пи она тах СССР 
ко ман да под ру ко вод ством Ха се но ва Х. Ш. 
не од нок рат но за ни ма ла при зо вые мес та. 
В труд ные де вя нос тые, ког да мно гие уш ли 
из ми ра спор та в по ис ках хо ро шей жиз ни, 
Ха се нов Х. Ш. ос тал ся ве рен сво ему де лу 
и про дол жал вос пи ты вать под рас та ющее 
по ко ле ние. И се год ня Ха нат Шай за ра то-
вич про дол жа ет пе ре да вать опыт мо ло дым, 
при ви ва ет лю бовь к спор ту, го то вя но вых 
чем пи онов. Так, в фев ра ле 2011 го да фут-
боль ная ко ман да «Шах тер-КарГУ» под его 
ру ко вод ством за во ева ла Ку бок Казахстана. 
Друзья и кол ле ги с теп ло той от зы ва ют ся 
о Ха на те Шай за ра то ви че, от ме чая его про-
фес си она лизм и пре дан ность выб ран но му 
де лу. И нам хо те лось бы по же лать Ха на ту 
Шай за ра то ви чу креп ко го здо ровья, спор-
тив но го дол го ле тия и но вых по бед!

ДАНИЯ МЕЙРАМОВА, 
СТУДЕНТКА 2 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА»

Новые базы практики появились у экономистов

Слово о наставнике…

День самоуправленияДень самоуправления
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Балалар&а арнал&ан 
ойын ала!>айы 
ашылды

Жу ыр да ха лы %а ра лы% ба ла-
лар к8 ні не орай Е. А. БB ке тов 
атын да )ы 9арМУ 4-ші жа та%-
ха на сы ны. ал дын да ба ла лар-
)а ар нал )ан ойын ала. %айы 
ашыл ды. «Gлым дей тін ел бол-
ма са, елім дей тін (л %ай дан 
ту сын?!» де ген Ах мет Бай т(р-
сы нов а)а мыз ды. сB зін ()ы на 
біл ген а)а бу ын ны. игі лік ті ша-
ра сы б(л. Т!р би елік м! ні зор 
д8 ние.

К=р нек ті пе да гог В. Су хом лин-
ский: «Егер ба ла Aа >уа ныш пен 
ба >ыт бе ре біл сек, ол ба ла со лай 
бо ла ала ды», — дей ді. Де мек, жас 
бBл дір шін дер ге @р >а шан ерек ше 
к= ?іл б= ліп, олар ды? жB ре гі не 
адам гер ші лік ті? асыл >а си ет те-
рін Bз дік сіз Gяла та біл сек, ер те? гі 
аза мат — же ке тGл Aа ны? =зін дік 
к=з >а ра сы ны? >а лып та су ына, 
ай на ла сы мен са на су ына ы> пал 
ете рі міз с=з сіз. ЯA ни, елі міз ді? 
ал Aа >ой Aан не гіз гі ма> сат та ры-
ны? бі рі — де ні сау, Gлт ты> са на-
се зі мі оян Aан, ру ха ни ой лау д@ ре-
же сі би ік, м@ де ни ет ті, па ра сат ты, 
ар-ож да ны мол, е? бек >ор, іс кер, 
бойын да бас >а да игі >а си ет тер 
>а лып тас >ан Gр па> т@р би елеу 
Bшін бGл ша ра ны? =зін дік ы> па лы 
бо ла ры аны>…

Шы ны ке рек аAа бу ын та ра пы-
нан осы се кіл ді игі лік ті ша ра лар 
>ол Aа алын Aан да бар лы Aы мыз 
>уа на ты ны мыз рас. «Ел бо лам де-
се?, бе сі гі? ді тB зе» де мек ші, бо-
ла ша> та мGн дай о? бас та ма лар 
к=п теп жB зе ге асы ры ла ды де ген 
се нім де мін.

&АНА'АТ ЕШМА'АМБЕТОВ

Қа раң ғы лық пен, бұйы ғы лық пен жал ғыз-
жа рым ар па лы сып, елі нің кө гі не «жар қы рап 
шы ғып, күн бо лу ға» тал пын ған асыл да ры мыз-
дың бі рі, бі рі емес-ау, бі ре гейі — Бө кет əуле ті-
нен шық қан өз за ма ны ның озық ой лы зи ялы-
сы, ҚарМУ-дың ал ғаш қы рек то ры, тех ни ка 
ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, Қа зақ 
ССР Ғы лым Ака де ми ясы ның ака де ми гі, КСРО 
жа зу шы лар ода ғы ның мү ше сі Ев ней Арыс та-
нұ лы Бө ке тов.
Қай қа зақ зи ялы сын алып қа ра са ңыз да, 

олар дың ерек ше таң дан ды ра тын бір қа си еті 
бар. Бұл — бə рі нің жан-жақ ты бі лім паз, бе сас-
пап оқы мыс ты бо лып ке ле ті ні. Мей лі дə рі гер, 
заң гер, мал ма ма ны, əс ке ри қыз мет кер, те мір 
жол ин же не рі бол сын, бə рі ше ті нен көр кем-
сөз ше бе рі, та ма ша са ясат шы, та рих шы, эт-
ног раф, ше жі ре ші. Бі рақ бү гін гі ұр пақ та сол 
қа си ет тің кем шін жа туы қын жыл та ды. Бар са-
ла ны бы лай қой ған да, бір са ла ны жақ сы иге ре 
ал май жа туы — ұл ты мыз ды өсір мей тін ке сел. 
Осы тұр ғы дан ал ған да да Ев ней Арыс та нұ лы — 
ұлы ға лым, 200-ден ас там ғы лы ми ең бек тің ав-

то ры, 9 мо ног ра фи яның жə не АҚШ, Ка на да, 
Австра лия, Шве ция, Фин лян дия жə не та ғы да 
бас қа шет ел дер де па тен ттел ген 90-нан ас там 
ғы лы ми жа ңа лық тың ав то ры. Со ны мен қа тар 
қа зақ жə не орыс тіл де рін де көр кем жан рда, 
жур на лис ти ка да қа лам тар тып, Қа зақ стан ның 
ғы лым жə не мə де ни ет қай рат кер ле рі жай лы 
ес те лік тер мен өмір ба ян дық по вес тер жаз ған.
Ев ней Арыс та нұ лы ның Қа зақ стан ның, бұ-

рын ғы Ке ңес тер Ода ғы ның ғы лы мын да мы ту-
ға қос қан ең бе гі өте зор. Ұлы ға лым елі міз де 
халь ко ген дер мен халь ко ген дер дің хи ми ясы 
мен тех но ло ги ясы са ла сын да өзі нің ғы лы ми 
мек те бін жа са ды. Халь ко ген дер мен халь ко ге-
нид тер дің хи ми ясы мен тех но ло ги ясы, түс ті 
жə не си рек ме тал дар дың гид ро ме тал лур ги ясы, 
мыс тың халь ко ген де рі мен халь ко ге нид те рі нің 
элек тро хи ми ясы, фос фор лы ши кі зат тар ды 
өң деу, мышь як жə не оның қо сы лыс та ры ның 
хи ми ясы мен ме тал лур ги ясы, түс ті ме тал лур-
ги яда ғы сор бци ялық-экстрак ци ялық про цес-
тер, хи ми ялық тер мо ди на ми ка, крем нийі көп 
кон цен трат тар ды ұқ са ту са ла ла рын да ғы кү лі 

көп кө мір ден сұйық отын алу ба ғы тын да ғы 
ғы лы ми жұ мыс та ры — ұшан-те ңіз қа зы на. Бү-
гін де көп те ген шə кірт те рі мен із ба сар ла ры ға-
лым ның иде яла рын жү зе ге асы рып, зер тте уле-
рін өмір та ла бы на сай жал ғас ты рып, жа ңа ша 
із де ніс тер мен то лық ты ру да.
Со ны мен бір ге ака де мик аға мыз өз очер-

кте рі мен эс се ле рін де, ма қа ла ла рын да ат та ры 
əлем гі əй гі лі ға лым дар: Ло мо но сов пен Мен-
де ле ев, Шо қан Уəли ха нов пен Қа ныш Сəт ба ев 
жə не өз ге де бір ту ар аза мат тар дың өмір жо-
лын, ғиб рат алу ға ба ғыт тай тын ғы лы ми ер лік-
те рін жа зу ар қы лы жас тар ға үл гі ет кен.
Ев ней Арыс та нұ лы: «Ме нен кейін не бо ла-

ты нын біл мей мін, бі рақ мен ек кен дəн нің бі-
реуі ға на өз же мі сін бер се, мен өзім ді ба қыт ты 
адам мын деп са нар едім», — деп ар ман да ған 
еді. Иə, оның ар ма ны орын дал ды. Осын дай 
ұлы ғұ ла ма дан дə ріс ал ған өзі міз дің хи мия фа-
куль те ті нің про фес сор ла ры Қ. А. Аяп бер ге нов, 
М. И. Ба ке ев, Ш. К. Амер ха но ва, К. Т. Рүс тем-
бе ков, до цен тте рі Г. К. Тү сіп бе ко ва, К. М. Мам-
ра ева біз ге өне ге. Біз ба қыт ты сту ден тпіз. «Ұс-
таз дық ет кен жа лық пас, үй ре ту ден ба ла ға» 
де ген дей, бұл кі сі лер де біз ден өз ілім де рін 
аямай, Е. А. Бө ке тов ты үл гі етіп ай тып оты ра-
ды. «Аға мыз жас тар ды ғы лы ми із де ну ші лік ке 
жə не жа ңа шыл дық қа, та лан тты лық пен та бан-
ды лық қа үне мі же те леп оты ра тын. Шə кірт те-
рі нің же тіс ті гін көр ген де тіп ті олай бол ма са да, 
«Əй, ба тыр, мы науың ке ре мет жа ңа лық қой!» 
деп жі гер лен ді ре тін. Ал шə кір ті ғы лы ми жол-
да қи ын дық тар ға кез дес се, он да ғы лым жо лы-
ның ауыр лы ғын, оның ине мен құ дық қаз ған-
дай екен ді гін, ой ла ға ны оңай орын да ла бер се, 
он да ғы лым де ген нің ерік кен нің ер ме гі не ай-
на ла ты нын ес кер тіп оты ру шы еді», — дей ді 
шə кірт те рі. Қа зақ елі нің мақ та ны шы, бір ту ар 
аза мат тың шə кірт те рі нен ілім алып, су сын дау 
біз үшін бақ.
Иə, кез кел ген адам ға өз ар тын да уни вер-

си тет қал ды ру ба қы ты бұйыр ма ған. Қан ша ма 
ға сыр, жыл дар өт се де тұң ғыш рек то ры мыз — 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тың есі мін мəң гі 
ес те сақ тай мыз! Уни вер си те ті міз одан əрі өр-
кен деп, гүл де ніп, көр кейе бер сін!

А&ТОЛ&ЫН А'АБЕКОВА,
ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ7 МАГИСТРАНТЫ

В мас тер ской ху дож ни цы На тальи 
Вик то ро вой в тот день бы ло мно го люд-
но: соб ра лись сту ден ты про фес си ональ-
но-ху до же ствен но го фа куль те та — бу-
ду щие ба ка лав ры изоб ра зи тель но го 
ис кус ства и ди зай на, чле ны твор чес ко-
го объ еди не ния мо ло дых ху дож ни ков, 
сту дий цы.

На талья Ни ко ла ев на Вик то ро ва — жи-
во пи сец, гра фик, ке ра мист, ди зай нер. 
Вы пус кни ца Уральско го ху до же ствен но-
го учи ли ща, учас тни ца меж ду на род ных, 
рес пуб ли кан ских выс та вок, она с 1987 го-
да яв ля ет ся чле ном Со юза ху дож ни ков 
Казахстана. Ее ра бо ты мож но най ти в му-
зе ях Казахстана, га ле ре ях Алматы «Ар ка», 
«Тен гри-Умай», «Се мей-хан»; в час тных 
кол лек ци ях Австра лии, Аме ри ки, Гер ма-
нии, Из ра иля, Фран ции. Два го да на зад 
сос то ялась ее пер со наль ная выс тав ка в об-
лас тном му зее изоб ра зи тель но го ис кус-
ства.

— В мо ей семье не бы ло ху дож ни ков, — 
рас ска зы ва ет На талья. — Но этот твор чес-
кий путь был, как го во рит ся, мне за дан, все 
дру гие ва ри ан ты бы ли ис клю че ны. Го ды 
уче бы и вплоть до 30 – 35 лет в мо ей жиз ни 

цар ство вал сплош ной фа на тизм. Впро чем, 
я до сих пор счи таю, что нуж но от но сить-
ся к сво ей про фес сии с лю бовью, в про тив-
ном слу чае луч ше все бро сить.
Пер вым са мос то ятель ным тру дом мо-

ло дой ху дож ни цы ста ла до маш няя ке ра-
ми чес кая печь. И это при том, что ке ра-
ми ка — очень слож ный по тех но ло гии 
вид ис кус ства. Ху до же ствен ная ке ра ми ка 
сос тав ля ет об шир ную об ласть де ко ра тив-
но-прик лад но го и мо ну мен таль но-де ко ра-
тив но го ис кус ства.
Поз же чув ство те ку чес ти, мо нох ром-

нос ти, ося за емос ти ма те ри ала, ус во ен ное 
при ра бо те в ке ра ми ке, от ра зи лось в жи во-
пи си (в та ких ра бо тах, как, нап ри мер, пла-
кет ки «Ти хо» и «Тон кая нить»).
В 90-е го ды На талья Вик то ро ва вош ла 

в груп пу «Ка ра ван» — аван гард ка ра ган-
дин ских мас те ров жи во пи си.

— Пом ню, бы ла у нас мас тер ская в под-
ва ле гос ти ни цы «Ка ра ган да», где не бы ло 
да же ес те ствен но го све та. Но за то ра бо та-
ли на та ком твор чес ком подъ еме! Имен но 
в тот тре вож ный и вмес те с тем об нов ля-
ющий пе ри од у ме ня по яви лись мно гие 
кон цеп ту аль ные ра бо ты. Для ме ня это вре-
мя ста ло сво его ро да про ры вом.

За ме тим, что при всей мно гоп ла но вос ти 
да ро ва ний На тальи Вик то ро вой жи во пись 
с на иболь шей пол но той ин тег ри ру ет в се-
бе эмо ци ональ ный тем пе ра мент и ос трое 
иро ни чес кое умо нас тро ение ху дож ни цы. 
В 90-е го ды по яв ля ют ся жи во пис ные фи-
ло соф ские ра бо ты: «Бес по лез ные уго во ры», 
«Мас те ра ба лан са», «Ухо ди», «За щи та», 
«Пос лед ний ан гел», «Дух сос тра да ния» — 
гра фич ные, сдер жан ные по цве ту. На талья 
Ни ко ла ев на по яс ня ет, что ни ког да не стре-
ми лась к то му, что бы ра бо ты име ли на зи-
да тель ный, мен тор ский ха рак тер, на обо-
рот, хо те лось, что бы зри те ли раз мыш ля ли.
Еще од на об ласть — пей заж. Он обус-

лов лен нос таль ги ей по ро ди не — Се вер-
но му Ура лу, краю прек рас ной при ро ды. 
Там бы ли на пи са ны бу ко ли чес кие пей за-
жи («Зо ло той за кат» и др.).
В ра бо тах На тальи од ной из час то 

встре ча ющих ся яв ля ет ся те ма ан ге ла. Яр-
кие об ра зы («Ан гел, пос ту чав ший в дверь», 
«В те ни боль шо го яб ло ка»), соз да ва емые 
ху дож ни цей, да ют воз мож ность по нять 
ее ми ро ощу ще ние. Это своеоб раз ные сим-
во лы реф лек сии ху дож ни цы. Она не ищет 
про то тип в ок ру жа ющей сре де; он фор ми-
ру ет ся в ее соз на нии и под соз на нии. Кар-

ти на «В те ни боль шо го яб ло ка» — по пыт ка 
отоб ра зить про цесс поз на ния доб ра и зла, 
ко то рые с на иболь шим от кро ве ни ем рас-
кры ва ют ся в от но ше ни ях меж ду муж чи-
ной и жен щи ной — меж ду «я» и «ты».
Боль шое вли яние на твор че ство ху дож-

ни цы, по ее приз на нию, ока зы ва ет ре ли ги-
оз ная фи ло со фия. Хо тя, как од наж ды вы ра-
зил ся сын На тальи Ни ко ла ев ны, она «зас-
тря ла меж ду Ан дре ем Руб ле вым и Паб ло 
Пи кас со — по ду ху».
На ибо лее ак ту аль ной те мой в ис кус стве 

се год ня На талья Вик то ро ва счи та ет ар хи-
тек тур ный пей заж в ин терь ере. Осо бен но 
ей нра вят ся пей за жи, ко то рые рож да ют 
«по зи тив». Как при мер она при во дит офор-
мле ние ка фе «Вес на», рес то ра на «Ор би та», 
пред став ля ющие со бой не толь ко рос пи си, 
но и раз лич ные де ко ра тив ные при емы.
В зак лю че ние На талья Ни ко ла ев на 

ска за ла: «Я хо те ла по же лать мо ло дым ху-
дож ни кам, что бы их ру ки ни ког да не опус-
ка лись, что бы боль ше пи са ли с на ту ры, 
боль ше де ла ли наб рос ки и мно го чи та ли. 
Ко неч но, сей час вре мя кре атив ных идей. 
Но по рой ва ши идеи и вку сы мо гут не сов-
па дать с иде ями и вку са ми за каз чи ка… 
В лю бом слу чае ос та вай тесь в гар мо нии 
с са ми ми со бой и ок ру жа ющи ми».

ВСТРЕЧУ ОРГАНИЗОВАЛА И БЕСЕДУ ЗАПИСАЛА 
Л. Р. ЗОЛОТАРЕВА, ИСКУССТВОВЕД, 
ПРОФЕССОР КАРГУ ИМ Е. А. БУКЕТОВА
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