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С Днем знаний!С Днем знаний!
"ымбатты студенттер, 
%адірменді Jріптестер!

Дорогие студенты, 
уважаемые коллеги!

Сіз дер ді Бі лім кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын! 
Бұл жыл — ел та ри хын да ерек ше орын ала тын жыл. Пре-
зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың ойын ша, 
Тəуел сіз дік ме рей тойы мем ле кет та ри хы үшін аса жар қын 
уақи ға ға ай на лып, бар лық қа зақ стан дық тар дың жа сам-
паз ең бек шіл дік пен Отан ның гүл де нуі не үлес қо су ла ры на 
түрт кі бо луы ке рек. Біз дің əр қай сы сы мыз Қа зақ стан Тəуел-
сіз ді гін ны ғай ту үшін өзін дік күш қо са ала мыз. Елі міз біз-
ден жа ңа ғы лы ми жұ мыс тар, ин но ва ци ялық жо ба лар, ғы-
лы ми, шы ғар ма шы лық, спор ттық же тіс тік тер мен аза мат-
тық бас та ма лар ды кү те ді.
Жыл дар бойы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті өзі-

нің ай ту лы та ри хын да отан дық бі лім бе ру жүйе сін де көш 
бас та ушы ұс та ны мын сақ тап ке ле ді. Уни вер си тет өмір лік 
та быс кіл ті не ай нал ған про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра-
мы, қыз мет кер лер мен сту дент тер дің бі лім ор да сы на қос-
қан үле сі ора сан зор. Клас си ка лық бі лім бе ру дің дəс түр-
ле рін сақ тай оты ра, біз дің уни вер си тет ғы лы ми əрі бі лім 
бе ру ин но ва ци яла рын бел сен ді түр де ен гі зу де, əлем нің 
же тек ші уни вер си тет те рі мен се рік тес тік ті да мы тып, Қа-
зақ стан да му ының мем ле кет тік стра те ги ясын жү зе ге асы-
ру ға қа ты са ды.
Оқы ту шы лар құ ра мы мен сту дент тер ді Қа зақ стан 

Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы ме ре ке сі қар са ңын да Бі лім кү-
ні мен құт тық тай ке ле, ғы лы ми зор же тіс тік тер, гүл де ну, 
сəт ті лік тер, аман дық, ба қыт ті лей мін.

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� 
РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

Поз драв ляю вас с Днем зна ний! Этот год — осо бый в ис-
то рии на шей стра ны. По мне нию Пре зи ден та Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева, юби лей Не за ви си мос ти дол жен 
стать на ибо лее яр ким со бы ти ем в но вей шей ис то рии го су-
дар ства, по бу дить всех ка зах стан цев к со зи да тель но му тру-
ду и дос ти же ни ям на бла го проц ве та ния на шей Ро ди ны. 
У каж до го из нас есть воз мож ность сде лать лич ный вклад 
в ук реп ле ние ка зах стан ской Не за ви си мос ти. Стра на ждет 
от нас но вых науч ных раз ра бо ток, ин но ва ци он ных про ек-
тов, науч ных, твор чес ких, спор тив ных по бед, граж дан ских 
ини ци атив.
На про тя же нии всех лет сво ей слав ной ис то рии Ка ра-

ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет за ни ма ет ли ди-
ру ющие по зи ции в сис те ме оте че ствен но го об ра зо ва ния. В 
этом зас лу га про фес сор ско-пре по да ва тельско го кол лек ти-
ва, сот руд ни ков и сту ден тов, для ко то рых уни вер си тет стал 
ос но вой жиз нен но го ус пе ха. Сох ра няя тра ди ции клас си-
чес ко го об ра зо ва ния, наш уни вер си тет ак тив но внед ря ет 
науч ные и об ра зо ва тель ные ин но ва ции, раз ви ва ет сот руд-
ни че ство с ве ду щи ми уни вер си те та ми ми ра, уча ству ет в ре-
али за ции го су дар ствен ной стра те гии раз ви тия Казахстана.
Поз драв ляя кол лек тив пре по да ва те лей и сту ден тов с 

Днем зна ний, в пред две рии праз дно ва ния 20-ле тия Не за-
ви си мос ти Казахстана же лаю вы со ких науч ных дос ти же-
ний, даль ней ше го проц ве та ния, ус пе хов, бла го по лу чия, 
счастья.

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

Знакомство 
с альма-матер

1 сентября в КарГУ им. Е. А. Букетова пройдут 
торжественные мероприятия, посвященные Дню 
знаний. По традиции знакомство первокурсников 
с университетом состоится 1 сентября на площади 
«Жастар аланы», где в 9.00 пройдет торжественный 
митинг, во время которого первокурсники произнесут 
клятву университета. Затем для студентов ректор 
КарГУ, заслуженный деятель РК, профессор Е. К. Кубеев 
прочтет актовую лекцию. Студенты первого курса 
и колледжа КарГУ во время экскурсии познакомятся 
с различными подразделениями университета. День 
знаний завершится первенством по футболу среди 
студентов, проживающих в общежитии. А уже 2 сентября 
начнутся занятия, и первокурсники с головой окунутся 
в студенческую жизнь.

ПРЕСС-СЛУЖБА КАРГУ
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Кон сти ту ция қа зір гі де мок ра ти ялық мем ле кет-
тің құ қық тық жүйе сін де ерек ше орын ға ие жə не құ-
қық тық мем ле кет тің не гіз гі бел гі ле рі нің бі рі бо лып 
та бы ла ды. Кон сти ту ци яның бо луы — заң ды лық тың, 
құ қық тық тəр тіп тің жə не би лік ин сти тут та ры ның 
тұ рақ ты лы ғы ның мін дет ті шар ты. Кон сти ту ция 
мем ле кет тік би лік тің қыз мет етуі мен, аза мат тар дың 
құ қық та ры мен бос тан дық та рын қам та ма сыз ету мен, 
со ны мен қа тар мем ле кет құ ры лы мы мен жə не би леу 
фор ма сы мен бай ла ныс ты қо ғам дық қа ты нас тар ды 
рет тей ді, кейін нен құ қық тық рет те удің əр түр лі фор-
ма ла рын да бөл шек те не тін ана ғұр лым ма ңыз ды фор-
ма лар мен қа ғи да лар ды ай қын дай ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ата За ңы тұ рақ ты-
лық тың, кон фес сияара лық жə не ұл та ра лық ке лі сім 
ке пі лі бо лып қа ла ды. Кон сти ту ци яда ке лі сім, тұ рақ-
ты лық, бар лық тіл дер мен мə де ни ет тер ді да мы ту, эко-
но ми ка лық өр ле уге ұм ты лу си яқ ты біз дің қо ғам ның 
не гі зін қа лай тын бас ты қа ғи да лар анық тал ған. Кон-
сти ту ци яны жа са удың қай нар кө зі Ел ба сы Нұр сұл тан 
Назарбаев бол ды. Оның бас шы лы ғы мен мем ле кет ті-
лік тің, на рық тық эко но ми ка ның заң на ма лық не гіз де-
рі құ рыл ды, еге мен Қа зақ стан ның да му ының стра те-
ги ялық ба ғыт та ры анық тал ды. Бей біт сыр тқы са ясат 
пен іш кі са яси тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету — дəл 
осы фак тор лар ар қы лы біз дің елі міз БҰҰ мойын да ған 
əлем дік эта лон бо лып та бы ла ды. 

Ата Заң ның бап та ры нан жə не бас қа да де рек тер-
ден Кон сти ту ция шы нын да да Қа зақ стан ның құ қық тық 
жүйе сін қа лып тас ты ру не гі зі бо лып та бы ла ды де ген қо-
ры тын ды жа сау ға бо ла ды. Кон сти ту ци яның құн ды лы-
ғы оның ма ңыз ды құ қық тар мен бос тан дық тар ға ке піл 
бо лу ын да ға на емес — бұл қо ғам ның да му ының үл кен 
мүм кін дік те рі не не гіз бо ла тын құ жат. Оның мем ле кет 
пен қо ғам ның əрі қа рай да муы үшін құн ды лы ғын бір-
қа тар қо ры тын ды лар мен қа лып тас ты ру ға бо ла ды:

Бі рін ші ден, бұ рын қол да ныс та бол ған дар дан 
айыр ма шы лы ғы, 1995 жыл ғы Кон сти ту ция не гі зі нен 
ел де гі нақ ты жағ дай дан жə не жа ңа жағ дай лар да ғы 
қо ғам ның əлеу мет тік-эко но ми ка лық, қо ғам дық са яси 
жə не ру ха ни-өне ге лі да му ынан кө рі ніс бе ре ді.

Екін ші ден, Ата Заң ның не гіз гі иде ясы жа қын ара да-
ғы си яқ ты, ал да ғы та ри хи ке ле шек те де қа зақ стан дық 
қо ғам ның əр түр лі қо ғам дық-са яси күш те рі нің ке лі сі-
мі мен ымы ра сын қам та ма сыз ету қа жет ті лі гі не ке ліп 
са яды. Бұл Кон сти ту ци яны са яси тұ рақ ты лық тың ма-
ңыз ды фак то ры на, аза мат тық бей біт ші лік тің, əлеу мет-
тік жə не ұлт тық ке лі сім нің ке пі лі не ай нал ды ра ды.

Де ген мен, қа зір гі уақыт та, 1995 жы лы өзі нің Кон-
сти ту ци ясын қа был да ған де мок ра ти ялық Қа зақ стан əлі 
де өт пе лі ке зең ді бас тан ке ші ру де жə не ұлт тық құ қық-
тық жүйе қа лып та су, бе кі ті лу жə не Кон сти ту ци яның 
ті ке лей қол да ны сы ның нə ти же ле рін, ел дің мем ле кет тік 
жə не қо ғам дық өмі рі нің бар лық са ла ла рын да заң ды-
лық пен құ қық тық тəр тіп тің ти іс ті жүйе сін ор на ту да ғы 
оның рө лін тү сі ну ке зе ңін де бо лып та бы ла ды.

ҚР 2007 жыл дың 21 ма мы рын да ғы «Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы на өз гер ту лер мен то-
лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» За ңы Қа зақ стан ның кон сти-
ту ци ялық ре фор ма сы ның жа ңа ке зе ңін бел гі леп бер ді.

Кон сти ту ци ялық ре фор ма ұсын ған не гіз гі мақ-
сат тар қа зақ стан дық қо ғам ның тұ рақ ты лы ғын сақ тап 
қа лу, əрі қа рай да то ле ран тты лық та ны ту жə не мем-
ле кет те гі де мок ра ти ялан ды ру дың жа ңа ке зе ңін қам та-
ма сыз ету бо лып та бы ла ды. 

Кон сти ту ци ялық но вел ла лар дың бас ты нə ти же сі 
рес пуб ли ка мыз дың пре зи дент тік-пар ла мент тік бас қа-
ру жүйе сі не ай қын қа дам жа сауы бо лып та бы ла ды. Бас-
қа ру фор ма сын ай қын да удың бас ты ерек ше лі гі Пар ла-
мент тің ат қа ру шы би лік тің жо ғар ғы си яқ ты, жер гі лік ті 
ор ган да рын да қа лып тас ты ру да ғы жо ға ры өкі лет ті ор-
ган ре тін де гі өкі лет ті лі гі нің ар туы бо лып та бы ла ды. 

Бұл тұр ғы да кон сти ту ци ялық тү зе ту лер дің нə ти-
же сін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің Үкі-
мет ті қа лып тас ты ру да ғы, со ны мен қа тар ат қа ру шы би-
лік ор ган да ры ның қыз ме тін ба қы ла уда ғы өкі лет ті лі гі 
ай тар лық тай ар тты рыл ды. Кон сти ту ци яның 56 ба бы-
на Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті Мə жі лі сі нің 
жағ дайын бе кі те тін өз гер ту ен гі зіл ді. Қа зір гі уақыт та 
Рес пуб ли ка ның Премь ер-Ми нис трін та ғайын дау ға ке-
лі сім ді бұ рын ғы дай Пар ла мент тің екі па ла та сы емес, 
Мə жі ліс бе ре ді, бұл Мə жі ліс тің жағ дайын бе кі те тү се-
ді. Рес пуб ли ка ның Премь ер-Ми нис трі нің кан ди да ту-
ра сын Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци ясы ның 44 б. 3 т. сəй кес 

Мə жі ліс те ұсы ныл ған са яси пар ти ялар дың фрак ци-
яла ры мен ке ңес кен нен кейін ға на Мə жі ліс тің қа рас-
ты ру ына ұсы на ды. Бұл жағ дай да ел дің жо ғар ғы заң 
шы ға ру шы ор га ны ның қыз ме ті не са яси пар ти ялар дың 
шы найы қа ты су ының ір ге та сы ны ғая ды деп жос пар ла-
на ды, бұл бар лық де мок ра ти ялық мем ле кет тер ге тəн. 

Жо ға ры да ай тыл ған дай, Үкі мет тің жо ғар ғы өкі лет-
ті ор ган ал дын да ғы жауап кер ші лі гі ар та ды. Бұл Мə жі-
ліс Үкі мет ке се нім сіз дік біл ді ру үшін көп дауыс жи-
науымен көр се ті ле ді (Кон сти ту ци яның 56 б. 2 тар ма-
ғы). Со ны мен қа тар, Пар ла мент Мə жі лі сі есеп бе ру ді 
тың дау қо ры тын ды ла ры бойын ша қа ра пайым дауыс 
көп ші лі гі мен ға на Үкі мет тің же ке ле ген мү ше ле рі не 
де се нім сіз дік біл ді ру ге құ қы лы. Бұл жағ дай да па ла та-
ның де пу тат та ры Үкі мет мү ше сі рес пуб ли ка ның заң-
да рын орын да ма ған жағ дайын да оны қыз ме ті нен бо-
са ту ту ра лы Пре зи ден тке ұсы ныс жа сай ды. Жо ға ры да 
көр се тіл ген кон сти ту ци ялық но вел ла лар қа зақ стан-
дық мем ле кет ті лік ті қа лып тас ты ру да ғы Пар ла мент тің 
рө лін жа ңа са па лы дең гей ге кө те ру ге ар нал ған.

Кон сти ту ци ялық ре фор ма ны жү зе ге асы ру ке ле сі 
ба ғыт тар бойын ша жос пар ла нып отыр:
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің өкі лет ті гі нің • 
кө ле мін, со ны мен қа тар жал пы де пу тат тық кор пус-
тың са нын ар тты ру ар қы лы оның рө лін кү шей ту;
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пар ла мен ті Мə жі лі-• 
сі нің де пу тат та рын сай ла удың про пор ци онал ды 
жүйе сін ен гі зу ар қы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның сай лау жүйе сін де мок ра ти ялан ды ру;
Пар ла мент тік көп ші лік де мок ра ти ялық қа ғи да сы-• 
ның не гі зін де Үкі мет ті қа лып тас ты ру жə не Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің Үкі мет қыз ме ті-
не қа тыс ты ба қы лау фун кци яла рын кү шей ту;
өлім жа за сы ның фак ті лік ыды ра ты лу ына, тұт қын-• 
да уды сот тық сан кци ялау, со ны мен қа тар Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да ғы адам мен аза мат тың құ қық та-
ры мен бос тан дық та рын қор ғау жə не қам та ма сыз 
ету ді мақ сат ете тін ор та лық жə не жер гі лік ті би лік 
ор ган да ры ның ба қы лау жə не қа да ға лау қыз ме тін 
кү шей ту ге ба ғыт тал ған Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның құ қық тық мем ле кет ті лі гі нің да му ын да ғы адам 
құ қық та ры ның рө лі мен ма ңы зы кү шейе тү се ді. 
Ом буд смен ин сти ту ты ның, со ны мен қа тар ҚР Пре-
зи ден ті нің жа нын да ғы Адам құ қық та ры жө нін де гі 
ко мис си яның аза мат тық қо ғам ин сти тут та ры ның 
қыз мет ету ін де гі рө лі мен ма ңы зы ар та ды.
Кон сти ту ци яда ғы Үкі мет ті ұйым дас ты ру да ғы жə-

не оның қыз мет ету ін де гі же ңіп шық қан пар ти яның 
са яса тын жүр гі зу ге ба ғыт тал ған пар ла мент тік көп ші-
лік пар ти ясы ның рө лін ар тты ру ға қа тыс ты өз ге ріс тер 
де ерек ше на зар ауда ру ға лайық. 

Не гі зі нен иде ал құ ры лым нан бас тар тпай (заң 
шы ға ру шы лық би лік бү кіл ха лық қа ти есі лі), Ш. Мон-
тескье үл кен мем ле кет тер де бұл мүм кін емес ті гін жə-
не кіш ке не мем ле кет тер де де оның үл кен ың ғай сыз-
дық тар ту ды ра тын ды ғын, сон дық тан «ха лық өзі іс тей 
ал май тын нəр се ні өкіл де рі ар қы лы жү зе ге асы руы» 
қа жет де ген ді ай та ды. Атал мыш те ори яны кө пұлт ты 
Қа зақ стан да тə жі ри бе жү зін де да мы та оты рып, қа-
зір гі уақыт та Қа зақ стан Хал қы Ас сам бле ясы бо лып 
өз гер тіл ген Қа зақ стан Ха лық та ры Ас сам бле ясы ның 
жұ мыс тə жі ри бе сі үл кен қы зы ғу шы лық ту ды ра ды. 

Қа зақ стан дық қо ғам ды ны ғай ту мақ са тын да осы кон-
сти ту ци ялық ин сти тут тың рө лін кү шей ту ерек ше ма-
құл да уды ту ды ра ды, ол Рес пуб ли ка да ғы ірі эт нос тар-
дың мүд де ле рін ес ке ру ге се беп те се тін Мə жі ліс де пу-
тат та рын ұсы ну құ қы ғы на ие. Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы кон сти ту ци ялық мəр те бе ге ие бо лып ке ле ді, 
бұл оның көп ұлт ты, көп кон фес си ялы Қа зақ стан да ғы 
рө лі мен бе де лін жа ңа са ты ға жо ға ры ла та ды.

Кон сти ту ци яның 44 ба бы ке ле сі ере же лер мен то-
лық ты рыл ды, Республика Пре зи ден ті Қа зақ стан хал-
қы Ас сам бле ясын осы бап қа сəй кес құ ра ды.

Жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ды да мы ту иде ясы ай-
тар лық тай нə ти же лі бо лып та бы ла ды, мəс ли хат қа 
жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру не гі зі ре тін де гі не гіз гі рөл 
бе ріл ді. Ха лық тың жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру құ қы ғы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның əр бір аза ма ты ның жер гі-
лік ті өзін-өзі бас қа ру ды жү зе ге асы ру құ қы ғы мен қам-
та ма сыз еті ле ді. Ол ҚР Кон сти ту ци ясы ның 89 ба бын да 
бе кі тіл ген, оған сəй кес аза мат тар ті ке лей, өз өкіл де рі 
ар қы лы да жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ды жү зе ге асы-
ру ға тең құ қы лы бо лып та бы ла ды. Аза мат тар ға жер гі-
лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да рын сай лау жə не олар ға 
сай ла ну құ қы ғы, мем ле кет тік қыз мет ке тең қол же тім-
ді лік құ қы ғы, жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры на 
жү гі ну құ қы ғы ке піл еті ле ді. Осы ған бай ла ныс ты ти іс-
ті Əкім дер ді та ғайын дау ға ке лі сім бе ру құ қы ғын иеле-
не тін мəс ли хат тар дың өкі лет ті гін ар тты ру ға ба ғыт тал-
ған өз ге ріс тер жа ғым ды бо лып та бы ла ды. Мəс ли хат-
тар дың өз де рі си яқ ты мəс ли хат де пу тат та ры ның да 
жауап кер ші лі гі ар та ды, олар ай мақ тар мен об лыс тар 
дең гейін де гі са яси күш тің жа ңа ор та лық та ры на ай на-
ла ды. Олар дың əкім дер ге де ген ық па лы ай тар лық тай 
ар та ды, се бе бі де пу тат тар бұ рын ғы дай дауыс са ны ның 
үш тен екі бө лі гі мен емес, қа ра пайым көп ші лік дауыс 
бе ру мен əкім ге се нім сіз дік біл ді ре ала ды. 

Са яси жə не мем ле кет тік би лік тің бар лық субъ ек ті-
ле рі нің: Пре зи ден ттен жер гі лік ті өкі лет ті ор ган дар ға 
дейін өкі лет тік те рі нің тең мер зім ге бел гі ле нуі дұ рыс 
деп са най мыз.

Қыз ме тін ке ңей ту жо лы мен би лік тің өкі лет ті ор-
ган да ры ның рө лін кү шей ту ҚР Пар ла мен ті — Рес пуб-
ли ка ның жо ғар ғы өкі лет ті ор га ны қа был да ған Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның қол да ныс та ғы Кон сти ту ци-
ясы на ен гі зіл ген не гіз гі тү зе ту бо лып та был ды. 

Кон сти ту ция ға ен гі зіл ген атал мыш то лық ты ру-
лар мен өз гер ту лер би лік тің ат қа ру шы ор ган да ры ның 
қыз ме ті не мо ни то ринг жүр гі зу ба ры сын да жү зе ге 
асы ры ла тын өкі лет ті лік тер дің кең шең бе рін ұсы на ды. 
Кон сти ту ция ға қа был дан ған өз гер ту лер мен то лық ты-
ру лар ды қа зақ стан дық кон сти ту ци она лиз мнің қа лып-
та су ын да ғы та ри хи ке зең деп се нім мен ай ту ға бо ла ды. 

Аза мат тық қо ғам ды əрі қа рай құ ру мақ са тын да 
Қа зақ стан да үкі мет тік емес ұйым дар дың жə не кə сіп-
ші лер одақ та ры ның, со ны мен қа тар бұ қа ра лық ақ па-
рат құ рал да ры ның рө лі бе кі ті ле тін бо ла ды, бұл хал-
қы мыз дың жо ғар ғы құ қық тық мə де ни еті мен құ қық-
тық са на сы ның əрі қа рай қа лып та су ына кө мек те се ді. 

Кон сти ту ци ялық ре фор ма Қа зақ стан да тұл ға 
мен қо ғам мүд де сі үшін өт кі зі ле ді, де мок ра ти ялық 
үде ріс тер дің əрі қа рай да му ына, ха лық ты би леу ин-
сти тут та ры ның қа лып та су ына се беп те се ді, мұ ның қа-
зақ стан дық қо ғам ның са яси жүйе сін же тіл ді ру жə не 

қа зақ стан дық пар ла мен та риз мді қа лып тас ты ру үшін 
жағ дай жа сай тын ды ғы сөз сіз. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бұ дан əрі кон сти ту-
ци ялық да муы ең ал ды мен, елі міз дің Ата За ңын да не-
гі зі қа лан ған де мок ра ти ялық иде ялар мен құн ды лық-
тар дың шы найы жү зе ге асы ры лу ына бай ла ныс ты. Бү-
гін гі таң да де мок ра ти ялық дəс түр мен қа зақ стан дық 
мем ле кет ті лік тің тə жі ри бе сі тұл ға ның құ қық та рын, 
бос тан дық та ры мен мүд де ле рін қо ғам ның мем ле кет 
қор ғауын да ғы бас ты құн ды лық та ры деп жа ри ялау ға 
мүм кін дік бе ре ді. Мем ле кет аза мат тар ды қор ғау  құ-
ра лы ре тін де жал пы ға та ны мал де мок ра ти ялық бос-
тан дық тар мен құн ды лық тар ды жа ри ялап қа на қой-
май, олар ды жү зе ге асы ра тын ор ган ға ай на луы ке рек. 

Қо ры тын ды лай ке ле, кез кел ген мем ле кет те Кон-
сти ту ция ма ңыз ды заң ды, са яси жə не иде оло ги ялық 
құ жат бо лып та бы ла тын ды ғын ай та ке ту ке рек. Со ны-
мен қа тар Кон сти ту ция кон ста та ция ға на бо лып та был-
май ды, ол қо ғам мен мем ле кет тің ал ды на стра те ги ялық 
мін дет тер қоя тын, қо ғам мен адам ның өмір қыз ме ті нің 
бар лық са ла ла рын да əрі қа рай да му ба ғы тын анық тай-
тын бағ дар ла ма лық құ жат бо лып та бы ла ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да өт кі зі ле тін кон сти ту-
ци ялық ре фор ма лар қо ғам ның са яси жүйе сін де мок-
ра ти ялан ды ру ға ба ғыт тал ған, осы ған бай ла ныс ты кон-
сти ту ци ялық но вел ла лар ды, со ны мен қа тар Қа зақ стан 
Кон сти ту ци ясын да ғы өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар ға 
сəй кес ен гі зіл ген өз ге ріс тер ді əрі қа рай зер ттеу қа зір гі 
кон сти ту ци ялық-құ қық тық ғы лым ның ба сым мін дет те-
рі нің бі рі бо лып та бы ла ды.  Қа зір гі уақыт та мем ле кет тік 
ор ган дар дың заң шы ға ру шы лық қыз ме тін де гі ана ғұр-
лым ма ңыз ды мін дет тер мен ба сым ба ғыт тар дың бі рі 
əлем дік эко но ми ка лық дағ да рыс жағ дайын да əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету бо лып 
та бы ла ды. Ел ба сы өз Жол дауының бі рін ші жол да ры нан 
бас тап ре фор ма ла удың бас тап қы ке зе ңін де гі жүйе лі 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық дағ да рыс тан шы ғу жө нін де гі 
ма ңыз ды мін дет тер ді ше шу үшін қа зақ стан дық қо ғам-
ды ны ғай ту дың «яд ро сы на» ай нал ған Қа зақ стан ның да-
му Стра те ги ясын не гіз ге алуы кез дей соқ тық емес. 

Эко но ми ка лық дағ да рыс тар дың ана ғұр лым қауіп-
ті сал да ры əлеу мет тік жа ры лыс бо лып та бы ла тын ды ғы 
жал пы ға мə лім: дағ да рыс тық жағ дай да ғы əлеу мет тік 
ор та са яси тұ рақ сыз дық қа алып ке ле тін ма ңыз ды да улы 
мүм кін дік тер ді жи нақ тауы мүм кін. Осы ған бай ла ныс ты 
қа зақ стан дық қо ғам бет пе-бет кез де сіп қа луы мүм кін 
жа ңа үн де улер тұр ғы сын да бі рін ші ке зек ке əлеу мет тік 
тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету мін де ті шы ға ды, оның 
мə ні əлеу мет тік көр сет кіш тер ді шек ті мүм кін дік ті дең-
гей ден тө мен тү сір мей сақ тап қа лу да бо лып та бы ла ды. 

Қа зақ стан Пре зи ден ті Н.Ə. Назарбаев жү зе ге асы-
рып отыр ған құ қық тық мем ле кет ті құ ру ба ғы ты мен 
тұ рақ ты са ясат біз дің жас мем ле ке ті міз дің та ри хын да 
бір не ше рет ел үшін жауап ты сəт тер де қа зақ стан дық 
қо ғам ның жұ мы лу ына жə не бі рі гуі не се беп тес ті. Бү-
гін гі таң да та ғы да осын дай сəт ту ып отыр, тұ рақ ты-
лық қа де ген пре зи дент тік ба ғыт ағым да ғы ке зең нің 
күр де лі мін дет те рін ше шу ге қо ғам ның кү шін жұ мыл-
ды ра тын өзек ті эле мент ре тін де қыз мет етіп отыр.

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК 
УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е. �. К	 БЕ ЕВ
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КОНСТИТУЦИЯ — основа формирования 
правовой системы Республики Казахстан

Кон сти ту ция за ни ма ет осо бое мес то в 
пра во вой сис те ме сов ре мен но го де мок ра-
ти чес ко го го су дар ства и яв ля ет ся од ним 
из не об хо ди мых приз на ков пра во во го го-
су дар ства. На ли чие кон сти ту ции — обя за-
тель ное ус ло вие за кон нос ти, пра во по ряд ка 
и ста биль нос ти ин сти ту тов влас ти. Кон сти-
ту ция ре гу ли ру ет об ще ствен ные от но ше-
ния, свя зан ные с фун кци они ро ва ни ем го су-
дар ствен ной влас ти, обес пе че ни ем прав и 
сво бод граж дан, а так же с ус трой ством го-
су дар ства и фор мой прав ле ния, ус та нав ли-
ва ет на ибо лее важ ные нор мы и прин ци пы, 
ко то рые за тем де та ли зи ру ют ся в раз лич-
ных фор мах пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Ос нов ной За кон Рес пуб ли ки Казахстан ос-
та ет ся га ран том ста биль нос ти, меж кон фес си-
ональ но го и меж на ци ональ но го сог ла сия. В 
Кон сти ту ции оп ре де ле ны глав ные прин ци пы, 
на ко то рых стро ит ся на ше об ще ство, — сог ла-
сие, ста биль ность, раз ви тие всех язы ков и куль-
тур, стрем ле ние к эко но ми чес ко му прог рес су. 
У ис то ков соз да ния Кон сти ту ции сто ял гла ва 
го су дар ства Нурсултан Назарбаев. Под его 
ру ко вод ством соз да ны за ко но да тель ные ос но-
вы го су дар ствен нос ти, ры ноч ной эко но ми ки, 
оп ре де ле ны стра те ги чес кие нап рав ле ния раз-
ви тия су ве рен но го Казахстана. Ми ро лю би вая 
внеш няя по ли ти ка и обес пе че ние внут ри по-
ли ти чес кой ста биль нос ти — имен но по этим 
фак то рам на ша стра на яв ля ет ся ми ро вым эта-
ло ном, приз нан ным ООН.

Из ста тей Ос нов но го За ко на и дру гих ис точ-
ни ков мож но сде лать вы вод, что Кон сти ту ция 
дей стви тель но яв ля ет ся ос но вой фор ми ро ва-
ния пра во вой сис те мы Казахстана. Цен ность 
Кон сти ту ции не толь ко в том, что она га ран-
ти ру ет важ ней шие пра ва и сво бо ды; это до ку-
мент, в ко то ром за ло жен боль шой по тен ци ал 
раз ви тия об ще ства. Цен ность ее для даль ней-
ше го раз ви тия го су дар ства и об ще ства мож но 
сфор му ли ро вать ря дом вы во дов.
Во-пер вых, в от ли чие от ра нее дей ство-

вав ших Кон сти ту ция 1995 го да в прин ци пе 
от ра жа ет фак ти чес кое по ло же ние в стра не и 
ре аль ные пот реб нос ти со ци аль но-эко но ми-
чес ко го, об ще ствен но-по ли ти чес ко го и ду хов-
но-нрав ствен но го раз ви тия об ще ства в но вых 
ус ло ви ях.
Во-вто рых, ос нов ная идея Ос нов но го За ко-

на зак лю ча ет ся в том, что не об хо ди мо обес-
пе чить сог ла сие и ком про мисс раз лич ных об-
ще ствен но-по ли ти чес ких сил ка зах стан ско го 
об ще ства как на бли жай шую, так и на бо лее 
от да лен ную ис то ри чес кую пер спек ти ву. Это 
де ла ет Кон сти ту цию важ ней шим фак то ром 
по ли ти чес кой ста биль нос ти, га ран том граж-
дан ско го ми ра, со ци аль но го и на ци ональ но го 
сог ла сия.
Тем не ме нее в нас то ящее вре мя де мок ра ти-

чес кий Казахстан, при няв ший свою Кон сти ту-

цию в 1995 го ду, все еще пе ре жи ва ет пе ре ход-
ный пе ри од, и на ци ональ ная пра во вая сис те-
ма на хо дит ся в фа зе ста нов ле ния, зак реп ле ния 
и ос мыс ле ния ре зуль та тов не пос ред ствен но го 
дей ствия Кон сти ту ции, ее ро ли в ус та нов ле-
нии над ле жа ще го ре жи ма за кон нос ти и пра-
во по ряд ка во всех сфе рах го су дар ствен ной и 
об ще ствен ной жиз ни стра ны.
За кон РК «О вне се нии из ме не ний и до пол-

не ний в Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Ка зах стан» 
от 21 мая 2007 го да оз на ме но вал со бой но вый 
этап кон сти ту ци он ной ре фор мы Казахстана.
Ос нов ны ми це ля ми пред ло жен ной кон сти-

ту ци он ной ре фор мы яв ля ет ся сох ра не ние ста-
биль нос ти ка зах стан ско го об ще ства, даль ней-
шее про яв ле ние то ле ран тнос ти и обес пе че ние 
но во го эта па де мок ра ти за ции в го су дар стве.
Глав ным ре зуль та том кон сти ту ци он ных 

но велл яви лось то, что на ша республика со-
вер ши ла оп ре де лен ные ша ги в сто ро ну пре-
зи дентско-пар ла ментской фор мы прав ле ния. 
Глав ным от ли чи ем при оп ре де ле нии фор мы 
прав ле ния яв ля ет ся воз рас та ние пол но мо чий 
Пар ла мен та как выс ше го пред ста ви тель но-
го ор га на в фор ми ро ва нии как выс ших, так и 
мест ных ор га нов ис пол ни тель ной влас ти.
В этом пла не в ре зуль та те кон сти ту ци он-

ных поп ра вок зна чи тель но рас ши ре ны пол но-
мо чия Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан как 
в фор ми ро ва нии Пра ви тель ства, так и в бо лее 
зна чи тель ном уси ле нии кон троль ных пол но-
мо чий Пар ла мен та за дея тель ностью ор га нов 
ис пол ни тель ной влас ти. В статью 56 Кон сти-
ту ции бы ла вне се на поп рав ка, ук реп ля ющая 
по ло же ние Ма жи ли са Пар ла мен та Рес пуб ли-
ки Казахстан. В нас то ящее вре мя сог ла сие на 
наз на че ние премь ер-ми нис тра рес пуб ли ки 
да ет Ма жи лис, а не обе па ла ты Пар ла мен та, 
как бы ло ра нее, что ук реп ля ет по зи ции Ма-
жи ли са. Кан ди да ту ра премь ер-ми нис тра рес-
пуб ли ки вно сит ся на рас смот ре ние Ма жи ли са 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан толь ко 
пос ле кон суль та ции с фрак ци ями по ли ти-
чес ких пар тий, пред став лен ных в Ма жи ли се 
(под пункт 3 ст. 44 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Ка зах стан). Пред став ля ет ся, что в этом слу чае 
ук реп ля ет ся фун да мент ре аль но го учас тия по-
ли ти чес ких пар тий в дея тель нос ти выс ше го за-
ко но да тель но го ор га на стра ны, что ха рак тер но 
для всех де мок ра ти чес ких го су дарств.
Как бы ло ра нее ска за но, воз рас та ет от-

вет ствен ность Пра ви тель ства пе ред выс шим 
пред ста ви тель ным ор га ном. Это вы ра жа ет ся 
в том, что Ма жи ли су дос та точ но боль шин-
ства го ло сов, что бы вы ра зить во тум не до ве рия 
Пра ви тель ству (пункт 2 ст. 56 Кон сти ту ции). 
Кро ме то го, Ма жи лис Пар ла мен та впра ве вы-
ра жать во тум не до ве рия и от дель ным чле нам 
Пра ви тель ства лишь прос тым боль шин ством 
го ло сов по ито гам зас лу ши ва ния его от че та. В 
этом слу чае де пу та ты па ла ты при ни ма ют об-
ра ще ние к Пре зи ден ту об ос во бож де нии от 

дол жнос ти чле на Пра ви тель ства в слу чае не ис-
пол не ния им за ко нов рес пуб ли ки. Вы ше ука-
зан ные кон сти ту ци он ные но вел лы приз ва ны 
под нять на но вый ка че ствен ный уро вень роль 
Пар ла мен та в фор ми ро ва нии ка зах стан ской 
го су дар ствен нос ти.
Осу ществле ние кон сти ту ци он ной ре фор-

мы пред по ла га ет ся по сле ду ющим нап рав ле-
ни ям:
уси ле ние ро ли Пар ла мен та Рес пуб ли ки • 
Казахстан пу тем рас ши ре ния объ ема его пол-
но мо чий, а так же уве ли че ние чис лен нос ти де-
пу тат ско го кор пу са в це лом;
де мок ра ти за ция из би ра тель ной сис те мы Рес-• 
пуб ли ки Казахстан пу тем вве де ния про пор ци-
ональ ной сис те мы вы бо ров де пу та тов Ма жи-
ли са Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан;
фор ми ро ва ние Пра ви тель ства на ос но ве де-• 
мок ра ти чес ко го прин ци па пар ла ментско го 
боль шин ства и уси ле ние кон троль ных фун-
кций Пар ла мен та РК за дея тель ностью Пра ви-
тель ства;
уси ли ва ет ся роль и зна че ние прав че ло ве ка в • 
раз ви тии пра во вой го су дар ствен нос ти Рес пуб-
ли ки Казахстан, на что нап рав ле но фак ти чес-
кое уп раз дне ние смер тной каз ни, су деб ное 
сан кци они ро ва ние арес та, а так же уси ле ние 
кон троль ных и над зор ных фун кций цен траль-
ных и мест ных ор га нов влас ти, име ющих сво ей 
целью за щи ту и обес пе че ние прав и сво бод че-
ло ве ка и граж да ни на в Рес пуб ли ке Казахстан. 
По вы ша ет ся роль и зна че ние ин сти ту та ом-
буд сме на, а так же Ко мис сии по пра вам че ло-
ве ка при Пре зи ден те РК в фун кци они ро ва нии 
ин сти ту тов граж дан ско го об ще ства.
Зас лу жи ва ют вни ма ния из ме не ния в Кон-

сти ту ции, ка са ющи еся по вы ше ния ро ли пар тий 
пар ла ментско го боль шин ства в ор га ни за ции и 
дея тель нос ти Пра ви тель ства, ко то рое приз ва но 
про во дить по ли ти ку по бе див шей пар тии.
В прин ци пе не от ри цая иде аль ной 

конструк ции (ког да за ко но да тель ная власть 
при над ле жит все му на ро ду), Ш. Мон тескье от-
ме чал, что в боль ших го су дар ствах это не воз-
мож но, и кон ста ти ру ет даль ше, что и в ма лень-
ких го су дар ствах это пред став ля ет боль шие не-
удоб ства, по это му не об хо ди мо, «что бы на род 
де лал пос ред ством пред ста ви те лей то, что он 
не мо жет сде лать сам». Раз ви вая на прак ти ке 
дан ную те орию в мно го на ци ональ ном Ка зах-
ста не, боль шой ин те рес пред став ля ет опыт ра-
бо ты Ас сам блеи на ро дов Казахстана, ко то рая 
в нас то ящее вре мя тран сфор ми ро ва на в Ас-
сам блею на ро да Казахстана. Осо бен но вы зы-
ва ет одоб ре ние уси ле ние ро ли это го кон сти-
ту ци он но го ин сти ту та в це лях кон со ли да ции 
ка зах стан ско го об ще ства, ко то рое на де ле но 
пра вом выд ви же ния де пу та тов Ма жи ли са, что 
спо соб ству ет уче ту ин те ре сов круп ных эт но сов 
в рес пуб ли ке. Ас сам блея на ро да Казахстана 
при об ре та ет кон сти ту ци он ный ста тус, что 
под ни ма ет на но вую сту пень ее роль и ав то-

ри тет в мно го на ци ональ ном, мно го кон фес си-
ональ ном Ка зах ста не.
Статья 44 Кон сти ту ции до пол не на сле-

ду ющи ми по ло же ни ями, сог лас но ко то рым 
Президент рес пуб ли ки об ра зу ет Ас сам блею 
на ро да Казахстана.
Весь ма про дук тив ной яв ля ет ся идея раз ви-

тия мес тно го са мо уп рав ле ния, в ко то рой от во-
дит ся клю че вая роль мас ли ха там как ос но ве 
мес тно го са мо уп рав ле ния. Пра во на се ле ния 
на мес тное са мо уп рав ле ние обес пе чи ва ет-
ся пра вом каж до го граж да ни на Рес пуб ли ки 
Казахстан на осу ществле ние мес тно го са мо-
уп рав ле ния. Оно зак реп ле но в ст. 89 Кон сти-
ту ции РК, сог лас но ко то рой граж да не име ют 
рав ные пра ва на осу ществле ние мес тно го са-
мо уп рав ле ния как не пос ред ствен но, так и че-
рез сво их пред ста ви те лей. Граж да нам га ран-
ти ру ет ся пра во из би рать и быть из бран ны ми 
в ор га ны мес тно го са мо уп рав ле ния, пра во рав-
но го дос ту па к го су дар ствен ной служ бе, пра во 
об ра щать ся в ор га ны мес тно го са мо уп рав ле-
ния. В этой свя зи по зи тив ны ми пред став ля-
ют ся из ме не ния, нап рав лен ные на по вы ше ние 
пол но мо чий мас ли ха тов, по лу ча ющих пра во 
да вать сог ла сие на наз на че ние со от вет ству-
ющих аки мов. По вы ша ет ся от вет ствен ность 
как са мих мас ли ха тов, так и де пу та тов мас ли-
ха та, ко то рые ста но вят ся но вы ми цен тра ми 
по ли ти чес кой си лы на уров не ре ги онов и об-
лас ти. Зна чи тель но воз рас та ет их вли яние на 
аки мов, пос коль ку де пу та ты мо гут вы ра зить 
во тум не до ве рия аки му прос тым боль шин-
ством го ло сов, а не дву мя тре тя ми го ло сов, как 
бы ло ра нее.
Счи та ем спра вед ли вы ми ус та нов ле ние рав-

ных сро ков пол но мо чий всех субъ ек тов по ли-
ти чес кой и го су дар ствен ной влас ти — от Пре-
зи ден та до мест ных пред ста ви тель ных ор га нов.
Уси ле ние ро ли пред ста ви тель ных ор га нов 

влас ти пу тем рас ши ре ния фун кций яви лось 
ос нов ным кор рек ти вом в дей ству ющую Кон-
сти ту цию Рес пуб ли ки Казахстан, при ня тым 
Пар ла мен том РК — выс шим пред ста ви тель-
ным ор га ном рес пуб ли ки.
Дан ные до пол не ния и из ме не ния в Кон-

сти ту цию да ют ши ро кий круг пол но мо чий, 
ре али зу емых в про цес се мо ни то рин га дея-
тель нос ти ис пол ни тель ных ор га нов влас ти. С 
уве рен ностью мож но наз вать при ня тые из ме-
не ния и до пол не ния в Кон сти ту цию ис то ри-
чес ким эта пом в ста нов ле нии ка зах стан ско го 
кон сти ту ци она лиз ма.
В це лях даль ней ше го стро итель ства граж-

дан ско го об ще ства в Ка зах ста не бу дет ук реп-
лять ся роль неп ра ви тель ствен ных ор га ни за-
ций и проф со юзов, а так же средств мас со вой 
ин фор ма ции, что бу дет спо соб ство вать даль-
ней ше му фор ми ро ва нию вы со кой пра во вой 
куль ту ры и пра во во го соз на ния на ше го на се-
ле ния.

Кон сти ту ци он ная ре фор ма в Ка зах ста не 
про во дит ся в ин те ре сах лич нос ти и об ще ства, 
спо соб ству ет даль ней ше му раз ви тию де мок ра-
ти чес ких про цес сов, фор ми ро ва нию на ро дов-
лас тных ин сти ту тов, что, бе зус лов но, соз даст 
ус ло вия для со вер шен ство ва ния по ли ти чес кой 
сис те мы ка зах стан ско го об ще ства и фор ми ро-
ва ния ка зах стан ско го пар ла мен та риз ма.
На наш взгляд, даль ней шее кон сти ту ци он-

ное раз ви тие Рес пуб ли ки Казахстан преж де 
все го свя за но с ре аль ным воп ло ще ни ем де-
мок ра ти чес ких идей и цен нос тей, за ло жен ных 
в Ос нов ном За ко не стра ны. На се год няш ний 
день име ющи еся де мок ра ти чес кие тра ди ции 
и опыт ка зах стан ской го су дар ствен нос ти поз-
во ля ют объ явить пра ва, сво бо ды и ин те ре сы 
лич нос ти при ори тет ны ми цен нос тя ми об ще-
ства, на хо дя щи ми ся под за щи той го су дар ства. 
Го су дар ство как инстру мент за щи ты граж дан 
дол жно стать тем ор га ном, ко то рый не толь ко 
про воз гла ша ет, но и ре али зу ет об щеп риз нан-
ные де мок ра ти чес кие сво бо ды и цен нос ти.

ЕРКИН КИНАЯТОВИЧ КУБЕЕВ, 
Д. Ю. Н., ПРОФЕССОР, РЕКТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Главная тема
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Киров к3шесі бойында орналас5ан 
М78алімдік институтты: о5у 
8имараты (1938 жыл). Б78ан дейін 
м7нда облысты5 ?скери комиссия 
орналас5ан еді. М78алімдерді 
дайындайтын о5у орнында екі 
факультет бол8ан еді: филология 
ж?не тарих.

Здание учебного корпуса 
Учительского института 
на ул. Кирова (1938 год). До этого 
здесь располагался облвоенкомат. 
В первой кузнице педагогических 
кадров было два факультета — 
филологический и исторический.

1941 жылы м78алімдік институтты: к3птеген студенттері 
мен м78алімдері майдан ала:ына аттанды. Оларды: басым 
к3пшілігі 5ан майданда 5аза тапты, оларды: к3зсіз ерлігі кейінгі 
тол5ынны: жDрегінде м?:гіге са5талады.

В 1941 году многие студенты и преподаватели Учительского 
института ушли на фронт. Большинство полегли на полях 
сражений, но осталась память о героях в сердцах молодых 
поколений.

EарМУ студенттері Fлы Отан со8ысыны: ж?не 
е:бек ардагерлерімен жыл сайын кездесіп, 

ерлерді: жауынгерлік ж?не е:бектік ерліктеріне 
бас иеді.

Студенты КарГУ ежегодно встречаются 
с ветеранами Великой Отечественной войны 

и ветеранами труда, преклоняясь перед 
их боевыми и трудовыми подвигами.

О5ытушылар емтихан 
Dстінде 5аталды5 
танытады. Осылайша 
60 жылдары филология 
факультетінде мемлекеттік 
емтихан 5абылданды.

Преподаватели 
всегда по-особому 
строги на экзаменах. 
Вот так принимали 
государственные 
экзамены 
на филологическом 
факультете в 60-е годы.

БDгінде емтихан алушыны: орнында – 
компьютер! Барлы5 емтиханды студенттер 

тест ар5ылы тапсырады. Дайынды5тары 
б7рын8ыдан арты5 болмаса, кем емес.

Теперь вместо экзаменатора — компьютер! 
Все экзамены студенты сдают тестами. 

И готовиться нужно не меньше, чем раньше.

О:тDстік-Шы8ысты: мына 
8имаратында да 1995 жыл8а дейін 
педагогикалы5 институтты: о5у 
8имараттары орналас5ан еді. Ал 
5азір б7л EарМУ 8имараты, м7нда 
филология ж?не философия-
психология факультеттеріні: 
студенттері білім алуда.

А здесь, на Юго-Востоке, тоже 
до 1995 года были корпуса 
педагогического института, 

наследника первого педагогического 
вуза Караганды. Теперь это здания 

КарГУ, где обучаются студенты 
филологического факультета, а также 

факультета философии и психологии.

2012 жы лы біз дің уни вер си те ті міз ге 40 жыл то ла ды. 
Қы рық жыл ішін де бі лім ор да сы Қа зақ стан да ғы ірі жо-
ға ры оқу орын да ры ның бі рі бо лып қа на қой май, дəс-
түр лі бі лім бе ру дің үз дік үр ді сі сақ тал ған қа си ет ті қа ра 
ша ңы рақ ата нып үл гер ді. ҚарМУ өз ту ған кү нін 1 на урыз 
кү ні той лай ды. Қа зақ стан Ком му нис тік пар ти ясы Ор-
та лық Ко ми те ті нің жə не ҚазКСР ми нистрлік Ке ңе сі нің 
1972 жыл дың 7 ақ па нын да ғы «Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін құ ру ту ра лы» қау лы сын да бы лай де лін ген: 
«…рес пуб ли ка да уни вер си тет тік бі лі мі бар ма ман дар ды 
да яр ла уды ке ңей ту мақ са тын да 1972 жыл дың 1 на уры зы-

нан бас тап Қа ра ған ды қа ла сын да ғы Қа ра ған ды пе да го ги-
ка лық ин сти ту ты ның ба за сын да Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ұйым дас ты ры лып, оқу жос па ры на сəй кес 
1972 жыл дың 1 қыр күйе гі нен са бақ бас тал сын». ҚазКСР 
Астана сы Алматы қа ла сын да ор на лас қан Қа зақ мем ле-
кет тік уни вер си те ті нен кейін елі міз бойын ша ҚарМУ 
жо ға ры оқу орын да ры ның ара сын да екін ші орын да бол-
ған ды ғын атап өт кен жөн. 1972 жыл дың қыр күйе гін де 
күн діз гі бө лім нің 395 сту ден ті уни вер си тет қа быр ға сын 
ат та са, кейін нен олар дың қа та ры сыр ттай оқу бө лі мі нің 
506 сту ден ті мен то лық ты. Бү гін де уни вер си тет тің 13 фа-

куль те тін де 12 000-нан ас там сту дент пен ма гис тран ттар 
бі лім алу да. Қа зақ стан ның екін ші уни вер си те ті нің құ ры-
лу та ри хын ҚарМУ му зейі нің қыз мет кер ле рі сақ тап ке ле-
ді. Му зей де қа ра ша ңы рақ тың өт кен та ри хы нан сыр шер-
те тін стендттік су рет тер мен түр лі ат ри бут тар əзір лен ген. 
Му зей дің ішін ара лап жү ріп өт кен ге қай та орал ған дай 
бол дық. Му зей ге жа са ған эк скур си ямыз ша ғын су рет тік 
ба ян дайын дауымыз ға түр ткі бол ды. Универ си тет тің ке-
ше гі кел бе ті мен бү гін гі бей не сі. Ір ге лі бі лім оша ғы ның 
та ри хы 1938 жыл дан, бі рін ші мұ ға лім дік ин сти тут тың құ-
ры лу ынан бас тау ала ды.

Академик Е. А. Б=кетов атында>ы "арМУ-ды5 40 жылды>ы %арса5ында!
"арМУ музейінен фоторепортаж: университет кеше, б�гін

Б7л сурет филология факультетіні: 
студенттік д?рісханасында 
тDсірілген (1949 жыл). Со8ыстан 
кейінгі 5иын жылдар. Сол кезді: 
3зінде о5у бірінші орында т7рды.

Фотография сделана в аудитории 
филологического факультета 

(1949 год). Трудные послевоенные 
годы. Но и тогда учеба была 

на первом месте!

Міне, д?л осылай интерактивті 
та5та мен интернетті 5олдана 
отыра 2011 жылды: студенттері 
білім алуда (шет тілдер факультеті)

А вот так, с использованием 
интерактивной доски и Интернета, 

обучаются студенты 2011 года 
(факультет иностранных языков).
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Енді б7л жазы5ты: орнында EарМУ-
ды: бас 8имараты бой к3терді. 2011 
жылды: 1 5ыркDйегінде университет 
студенттерді: жа:а буынын жылы 
шыраймен 5арсы алма5.

Теперь на этом пустыре стоит 
главный корпус КарГУ. 1 сентября 

2011 года он распахнет двери 
перед новым поколением 

студентов.

Eара8андыны: О:тDстік-Шы8ысында8ы жазы5та университеттік 
5алашы5ты салу туралы шешім 5абылдан8ан болатын. Ал8аш5ы іргетасын 
5алайтын орынды университетті: бірінші ректоры Е. А. Б3кетов, облысты5 
коммунистік партияны: бірінші хатшысы М. И. Имашев, 5алалы5 комитет 
т3ра8асы Н. О. Т3лепов ж?не 3зге де адамдар та:дады. (1971 жыл).

EарМУ-ды: бірінші ректоры – Е. А. Б3кетов. 
Ол к3птеген ата55а ие бол8ан еді: 8алым, жазушы, 
а5ын, EазКСР RА академигі (1975), техника 
8ылымдарыны: докторы (1967) профессор, КСРО 
мемлекеттік сыйлы8ыны: лауреаты (1969), КСРО 
жазушылар ода8ыны: мDшесі. Біра5 Е. А. Б3кетов 
?рдайым 3зін 7стазбын деп сана8ан.

Первый ректор КарГУ Е. А. Букетов. 
У него было много званий и регалий: ученый-химик, 
писатель, поэт, академик АН Казахской ССР (1975), 
доктор технических наук (1967), профессор, лауреат 
Государственной премии СССР (1969), член Союза 
писателей СССР. Но он всегда считал себя педагогом.

Е. А. Б3кетовты: ескерткіші 
бас 8имаратты: ала:ында 

2006 жылды: желто5санында 
орнатыл8ан. 

БDгінде ескерткіш 
университетімізді: басты 

нышандарыны: бірі.

Памятник Е. А. Букетову 
установлен на площади перед 
главным корпусом в декабре 

2006 года. 
Сегодня это один из главных 

символов нашего университета.

Здесь, в степи на Юго-
Востоке Караганды, 
и решено было строить 
университетский 
городок. Место 
для закладки 
первого камня 
выбирали первый 
ректор университета 
Е. А. Букетов, первый 
секретарь обкома 
партии М. И. Имашев, 
председатель горкома 
партии Н. О. Тулепов 
и др. (фото 1971 года).

Мына жерде 
EарМУ физика 
факультетіні: 
іргетасы 5аланды.

Здесь состоялась 
закладка 
фундамента 
корпуса 
физического 
факультета КарГУ.

Жа:а 8ана ашыл8ан о5у телевизиясыны: 
студиясында тDсірілген бірінші телефизиялы5 
ба8дарламаны: 5атысушылары (1983 жыл).

Участники первой телевизионной передачи 
на студии только что открывшегося учебного 

телевидения (1983 год).

БDгінде физика факультетіні: студенттері 
о5у д?рісханаларында о5умен 5атар 
арнайы 57ралдармен жабды5тал8ан 

зертханаларда 8ылыми т?жірибелермен 
айналыса алады.

Теперь студенты-физики обучаются 
не только в учебных аудиториях, 

но и ставят научные эксперименты 
в специально оборудованных 

лабораториях.

О5у телевидения 
студиясы жас 

кадрларды 
дайындайтын ала:8а 

айналды. Б7л жере о5у 
фильмдері, жа:алы5 

ба8дарламалары 
тDсіріледі. Режиссерлер 
мен авторлар – EарМУ 

студенттері мен 
о5ытушылары.

Студия учебного 
телевидения 

стала площадкой 
для подготовки 

молодых кадров. 
Здесь снимаются 
учебные фильмы, 

новостные программы. 
В качестве режиссеров 

и авторов выступают 
преподаватели 

и студенты КарГУ.

На ше му уни вер си те ту в мар те 2012 го да ис пол нит ся 
40 лет. За эти че ты ре де ся ти ле тия вуз соз дал се бе имя не 
толь ко од но го из круп ней ших выс ших учеб ных за ве де ний 
Казахстана, но и аl ma ma ter, где сох ра ни лись луч шие тра-
ди ции клас си чес ко го об ра зо ва ния. А сох ра нять бы ло что.
Свой день рож де ния КарГУ от ме ча ет 1 мар та. В пос та-

нов ле нии Цен траль но го Ко ми те та Ком му нис ти чес кой пар-
тии Казахстана и Со ве та Ми нис тров КазССР от 7 фев ра ля 
1972 го да «Об ор га ни за ции Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та» ука зы ва лось: «…в це лях рас ши ре ния в 
рес пуб ли ке под го тов ки спе ци алис тов с уни вер си тет ским 

об ра зо ва ни ем ор га ни зо вать с 1 мар та 1972 го да в г. Ка ра-
ган де на ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет, на чав за-
ня тия по учеб ным пла нам с 1 сен тяб ря 1972 го да». На до от-
ме тить, что КарГУ стал вто рым уни вер си те том рес пуб ли ки 
пос ле Ка зах ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, ко то рый 
на хо дил ся в сто ли це КазССР Ал ма-Ате. В сен тяб ре 1972 го-
да за пар ты се ли все го 395 сту ден тов днев но го от де ле ния, а 
чуть поз же к ним при со еди ни лись 506 за оч ни ков. Се год ня 
же в уни вер си те те обу ча ет ся боль ше 12 000 ба ка лав ров и 
ма гис тран тов на 13 фа куль те тах.

Ис то рию соз да ния вто ро го уни вер си те та Казахстана 
бе реж но хра нят сот руд ни ки му зея КарГУ. Здесь на спе-
ци аль ных стен дах — уни каль ные фо тог ра фии и раз лич-
ные ат ри бу ты, сви де тель ству ющие о раз ви тии на шей аl-
ma ma ter. 
Мы прош лись по за лам му зея и сде ла ли для вас не боль-

шую фо то за ри сов ку о том, ка ким был уни вер си тет еще 
вче ра и ка ким стал он се год ня. 
А на чи на лось все с пре дыс то рии соз да ния КарГУ, а точ-

нее, с ис то рии ста нов ле ния пер во го Учи тельско го ин сти ту-
та в 1938 го ду…

Навстречу 40-летию КарГУ им. академика Е. А. Букетова!
Фоторепортаж из музея КарГУ: университет вчера и сегодня

Юбилей
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«Та рих тек ғы лым үшін зер ттел мей ді, ол ең ал ды-
мен та рих тан та ғы лым, са бақ алу үшін зерт те ле ді», — 
деп Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Назарбаев өзі нің «Та рих 
Тол қы нын да» ең бе гін де атап өт кен дей, та рих сыз 
қо ғам, ха лық, мем ле кет бо луы мүм кін емес. Та рих — 
мем ле кет тің, қо ғам ның өр ке ни ет ті лі гін көр се те ді.

Біз өмір сү ріп жат қан XXI ға сыр жан-жақ ты да мы-
ған, өз ісі не жə не өз ге нің ісі не əділ ба ға бе ре ала тын, өзі-
не се нім ді, Отан ның əлеу мет тік-эко но ми ка лық жа ғы-
нан да му ына зор үле сін қо са ала тын аза мат тəр би еле уді 
та лап етіп отыр.

Бір өкі ніш ті жағ дай, елі міз дің бір не ше ұр па ғы та-
рих тың тек бұр ма ла ушы лық тың куə сі ға на емес, со-
ны мен бір ге шы ғар ма шы лық тың, нау қан шыл дық тың 
куə сі бол ды. Кей де оны өз қол да ры мен «жа са ушы лар» 
қа та рын да жүр ді.

Тəуел сіз дік тің ал ғаш қы күн де рі нен бас тап-ақ отан-
дық оқу құ рал да рын жа зу ға ерек ше кө ңіл бө лі не бас та-
ды. «Қа зақ стан та ри хы» оқу лық та рын жа зу ға қа зақ стан-
дық ға лым дар мен қа тар тə жі ри бе лі мек теп ұс таз да ры 
да қа тыс ты. Нə ти же сін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі-
лім жə не ғы лым ми нистрлі гі бе кіт кен оқу лық тар əзір-
лен ді. «Қа зақ стан та ри хы» оқу лық та ры Қа зақ стан ның 
тер ри то ри ясын да ғы бол ған жə не қа зақ хал қы ның тағ-
ды рын да ғы ма ңыз ды та ри хи ке зең дер мен оқи ға лар ды 
ба рын ша қам ту ға ты рыс ты. Со ған қа ра мас тан ор та мек-
теп тер ге ар нал ған «Қа зақ стан та ри хы» оқу лық та ры ның 
маз мұ ны ұлт тық бі лім бе ру үл гі сі не сай бол ма ды.

Көп жағ дай да ұлт мүд де сі үшін өмір ле рі нің со ңы-
на дейін кү ре сіп өт кен алаш аза мат та ры на бай ла ныс ты, 
олар дың қо ғам дық-са яси қыз мет те рі нің қыр ла ры, əсі-
ре се мə де ни ет ке қа тыс ты кей бір мə се ле лер сол кез де рі 
то лық ты ру ды қа жет ет ті.

Бү гін де елі міз дің мек теп те рін 12 жыл дық оқу жүйе-
сі не кө шу мə се ле сі жиі кө те рі ліп, та лай мəр те тал да-
нып, тал қы лан ды. Бұл мə се ле Қа зақ стан ның пе да го ги-
ка лық кад рла рын ға на емес, қо ғам да да əр түр лі пі кір-
та лас тар ту дыр ды. Ел ба сы мыз бұл пі кір-та лас тар дың 
ше ші мін өзі нің би ыл ғы Қа зақ стан хал қы на арна ған 
Жол дауын да анық көр се тіп бер ді. «2020 жыл ға қа-
рай бі лім бе ру дің 12 жыл дық үл гі сі не то лық кө шу жү-
зе ге асы ры ла ды. Бұл үшін 2015 жыл ға қа рай рес пуб ли-
ка лық бюд жет қа ра жа ты есе бі нен жə не сол мөл шер де 
жер гі лік ті бюд жет есе бі нен кем де ген де 200 мек теп са-
лы на тын бо ла ды» — деп 12 жыл дық бі лім бе ру үр ді сі не 
ке зең-ке зең мен кө шу қа жет ті гін ай қын да ды. Ен де ше, 
бұл ай тыл ған ше шім елі міз де гі бі лім са ла сын да іс тей-
тін əріп тес те рі міз ге ерек ше жауап кер ші лік пен мін дет-
тер жүк тей ді. Со ның ішін де та рих шы лар ға да ерек ше 
орын бе рі ле ді, өй тке ні жас ұр пақ тың бойы на ұл тжан-
дық се зім мен са на ны, дү ни ета ным ды қа лып тас ты ру да 
та рих пə ні бас ты рөл ат қа ра ды.

Ота ны мыз дың та ри хын мек теп тер де, ар нау лы 
жə не жо ға ры оқу орын да рын да оқы ту бү гін де бір 
ми нистрдің құ зы рын да ғы жай мə се ле емес. Бұл мем ле-
кет тік ма ңы зы бар іс. Қа зақ елі бү гін де тіп ті де, өз та ри-
хы на нем құ рай лы қа рай ал май ды. Бұл ба ғыт та іс те ліп 
жат қан іс тер де аз емес. Елі міз де гі жа ңа бі лім бе ру ре-
фор ма сы 12 жыл дық бі лім бе ру ге кө шу ар қы лы шы ғар-
ма шы лық пен да мы ған же ке тұл ға ны қа лып тас ты ру ға 
ба ғыт тал ған жа ңа ұлт тық үл гі ні жа са уда, «жал пы ға ар-
нал ған бі лім нен», «бі лім əр кім ге өмір бойы» үл гі сі не 
кө шу ді жə не əлем дік бі лім бе ру ке ңіс ті гі не же дел ену ді 
қам та ма сыз ету ді мақ сат ете ді.

Бү гін гі кү ні маз мұ нын жа ңар ту ды көз дей тін Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі лім бе ру тұ жы рым да ма сы 
жан-жақ ты тал қы ла ну да. Бұл тұ жы рым да ма Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның «Бі лім ту ра лы» За ңы на, «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның бі лім бе ру ді да мы ту дың стра-
те ги ялық жос па ры на», Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың «Бо-
ла шақ тың ір ге сін бір ге қа лай мыз» ат ты Жол дауына 
сəй кес əзір ле ну де.

Бү гін де мек теп те та рих пə нін оқы ту дың бас ты мақ-
сат та ры мен мін дет те рі ай қын. Олар: адам зат қо ға мы-
ның да му та ри хы нан оқу шы лар ға жүйе лі бі лім не гіз-
де рін қа лып тас ты ру; бү кіл адам зат жа са ған құн ды-
лық тар ды, мə де ни-та ри хи тə жі ри бе нің не гі зін оқы тып, 
мең гер ту; тұл ға ның же ке мүд де сін, оның бейім ді лі гі 
мен та ным дық мүм кін дік те рін ба рын ша ес ке ре оты-
рып, оқу шы лар дың өз хал қы мен бас қа да ха лық тар дың 
мə де ни еті мен та ри хын, бү кіл адам зат тың мə де ни мұ-
ра сын сақ тау ға жə не байы ту ға үлес қо су ға тəр би елеу; 
оқу шы лар дың бойын да қа зақ стан дық пат ри отиз мді, 
адам зат тық се зім ді да мы ту; оқу шы лар ға эс те ти ка лық, 

эко но ми ка лық тəр бие бе ру дің та рих та ғы қыз ме тін дұ-
рыс тү сі не бі лу ге тəр би елеу; оқу шы лар дың бас ты на-
за рын қо ғам та ри хы на: адам дар дың өмір тір ші лі гі не, 
қыз ме ті не, салт-дəс түр та ри хы на ауда ру, та ри хи оқи ға-
лар ды, құ бы лыс тар ды тал дай оты рып, олар дың бір тұ-
тас та ри хи қоз ға лыс қа жа та ты нын тү сі ну ге кө мек те су. 
Осы мін дет тер мен мақ сат тар ды орын да уда стан дарт 
та лап та ры не гі зін де бі лім са па сын же тіл ді ру ма ңыз-
ды орын ала ды. Ол үшін қа зір гі пе да го ги ка ның соң ғы 
жа ңа лық та рын, оқу-əдіс те ме лік тə сіл дің ти ім ді жо-
лын таң дау, оқы ту да үз дік сіз із де ніс жа сау, оқу лық пен 
шек тел мей тың де рек тер ді пай да ла нып, бі лім са па сын 
жақ сар ту көз де ліп отыр. Мұ ға лім ең бе гі үне мі шы ғар-
ма шы лық із де ніс ті, əдіс те ме лік ше бер лік ті же тіл ді ру ді 
та лап ете ді. Сон дық тан та рих пə нін оқы ту ба ры сын да 
оқу шы лар дың та ным бел сен ді лі гі мен ой лау қа бі ле-
тін, із де ні сін да мы ту үшін са бақ тың əр түр лі тип те рін 
ұйым дас ты ру нə ти же ге же ту дің не гі зі бо ла ала ды.

Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті та рих шы ла ры Рес пуб ли ка лық «Оқу лық» ор та-
лы ғы мен тə жі ри бе лер ал ма су да бұ рын нан қа лып тас қан 
қа рым-қа ты на сын жал ғас ты ру да. Уни вер си тет оқы ту-
шы ла ры қа ла мек теп те рі нің бел ді та рих шы ла ры мен бір-
ге əртүр лі ба ғыт та ғы мек теп оқу лық та ры мен оқу-əдіс те-
ме лік құ рал дар ды сын нан өт кі зу ге үне мі тар ты ла да.

Өт кен 2010 оқу жы лын да «Оқу лық» ор та лы ғы ның 
тап сы ры сы мен уни вер си тет тің жə не тə жі ри бе лі мек теп 
оқы ту шы ла ры нан құ рал ған ұжым 12 жыл дық мек теп-
тің 8-ші сы ны бы на ар нал ған «Дү ние жү зі та ри хы» жə не 
«Қа зақ стан та ри хы» бойын ша бағ дар ла ма, оқу лық, хрес-
то ма тия жə не əдіс те ме лік нұс қау құ рал да рын бе ріл ген 
мез гіл де жа зып шық ты. (ав тор лар ұжы мы — Сақ та ға но-
ва З.Ғ., Өс кем ба ев Қ. С., Зу ева Л. И., Шот ба ко ва Л. К. «Қа-
зақ стан та ри хы» бойын ша. 2-ші ««Дү ние жү зі та ри хы» 
бойын ша Ха се нов М. Х., Ба ту ри на Л. Л., Юсу по ва Т.)

Ал, 2011 жы лы 9-шы сы нып қа ар нал ған «Қа зақ стан 
та ри хы» бойын ша бағ дар ла ма, оқу лық, хрес то ма тия 
жə не əдіс те ме лік нұс қау құ рал да рын бе ріл ген мез гіл-
де та ғы да бас па ға ұсын ды. (ав тор лар ұжы мы Сақ та ға-
но ва З.Ғ., Өс кем ба ев Қ. С., Му си на А. Н., Юсу по ва Т.Қ., 
Зу ева Л. И., Ог не ва М. Г.) Ұсын ды де ген оңай сөз, бас-
па ға өтер де жə не ал да ғы уақыт та бұл оқу-əдіс те ме лік 
ке шен дер та лай са рап та ма лар дан өте ді жə не пі кір ай-
ту шы лар дың на за рын да бо ла ры хақ. Осы жұ мыс тар ды 
орын да уда ав тор лар ұжы мы бір қа тар қи ын дық тар ға 
кез дес кен де рін ашық ай та ды. Бі рін ші ден, ор та мек-
теп тер ге ар нал ған «Қа зақ стан та ри хы» оқу лы ғын, оқу-
əдіс те ме лік ке шен де рін жа зу да ғы тə жі ри бе нің аз ды ғы, 
екін ші ден уақыт ты ғыз ды ғы. Бі рақ бо ла шақ тұл ға ға 
қойы ла тын бі рін ші ке зек те гі нақ ты та лап тар ды ав тор-
лық ұжым ай қын тү сі не біл ді: ол — ой лы лық, сал мақ-
ты лық, бел сен ді лік, əлеу мет тік жауап кер ші лік, те рең 
бі лім ді лік, кə сі би сауат ты лық жə не т. б.

Ав тор лар 8 сы нып ке ше нін жа зу ба ры сын да, ең 
бас ты сы, тап тық көз қа рас та жа зу дан, жа сан ды кө тер-
ме ле уден бас тар тып, қан дай та ри хи оқи ға бол са да 
объ ек тив ті түр де ба ян да уды, же лі сі не қа рай жүйе леп 
бе ру ге ұм тыл ды. Көп жағ дай да бұ рын нан қа лып тас қан, 
кə сі би та рих шы лар ең бек те рін де жиі ай на лым ға алын-
ған ака де ми ялық кон цеп ци ялар ды бас шы лық қа ал ды. 
Кей бір дау ту ды ра тын та ри хи оқи ға лар ды ба ян да ған да 
олар дың бі рі не ар тық шы лық бер мей (плюс-ми нус сыз) 
қа рас ты ру ға ұм тыл ды. (Мы са лы Қа зақ стан ның Ре сей ге 
қо сы луы). Ұлт-азат тық қоз ға лыс тар оқу лық та үз дік сіз 
бір тұ тас про цесс ре тін де ба ян дал ды.

Ал 9-шы сы нып қа ар нал ған би ыл ғы оқу лық тың 
мақ са ты — ХХ ға сыр да Қа зақ стан та ри хын да бол ған 
та ри хи оқи ға лар мен үде ріс тер ді шы найы су рет теп, 
жүйе лі бі лім қа лып тас ты ру бол ды. Отан та ри хын да 
бұл ке зең қа зір гі за ман та ри хы деп ата ла ды. Бұл ке зең 
Қа зақ стан қо ға мы ның бар лық са ла сын да ма ңыз ды бет-
бұ рыс тар бол ған ХХ ға сыр дың ал ғаш қы он жыл дық та-
ры нан бас та лып, бұ рын ғы Ке ңес тер Ода ғы ның бар лық 
ай мақ та рын да са яси жағ дай ды тү бе гей лі өз гер ткен 
1991 жыл дың оқи ға ла ры мен аяқ та ла ды. Өзек ті оқи ға-
лар ға, та ри хи ке зең дер ге ба ға бе рі ліп, олар дың се беп-
сал дар лық бай ла ныс та ры ашып көр се ті ле ді. Ав тор лар 
де рек тік құ жат ма те ри ал да ры на сүйе ніп, та ри хи ке зең-
нің бір тұ тас кел бе тін қал пы на кел ті ру ді жөн көр ген.

Бар лық оқу ма те ри ал да ры бағ дар ла ма ға сəй кес-
тен ді рі ліп бе ріл ді жə не оқу лық маз мұ ны Қа зақ стан 
та ри хын дү ние жү зі та ри хы ның құ рам дас бө лі гі ре-
тін де бі ре гей тү сі нік қа лып тас ты ру ды мақ сат тұ та ды. 
Бұл ке зең де Қа зақ стан КСРО құ ра мын да бол ған дық тан, 
көп те ген та қы рып тар Ке ңес тер Ода ғы ның та ри хы мен 
ты ғыз бай ла ныс та қа рас ты рыл ды. «Қа зақ стан ХХ ға-

сыр дың ба сын да» ат ты та қы рып 8 сы нып та өт кен өзек ті, 
не гіз гі мə се ле лер ді қай та лау ға ар нал ды.

Оқу лық бө лім де рі нің бар лы ғы ның өзе гін құ ра ған, 
тəуел сіз Қа зақ стан мем ле ке тін құ ру иде ясы, əсі ре се, 
қа зақ хал қы ның ұлт-азат тық қоз ға лыс та ры на қа тыс ты 
та қы рып тар да ай қын кө рі ніс бе ре ді. Қа зақ стан ның ХХ 
ға сыр да қа лай кө пұлт ты мем ле кет ке ай нал ға ны, ша-
ру ашы лы ғы ның ерек ше лік те рі, мə де ни еті мə се ле ле рі 
кі тап маз мұ ны ның бар лық бө лім де рін де дер лік ай тар-
лық тай орын ала ды.

ХХ ға сыр та ри хын ав тор лар, «тұл ға лар та ри хы» ре-
тін де маз мұн дай ды. Өй тке ні, шын ды ғын да, та рих ты 
жа сай тын — өз хал қы на құ лай бе ріл ген, елі нің бо ла ша-
ғы на се нім ар та қа рай тын, қа жыр лы, бі лім ді аза мат тар. 
Оқу лық та, хрес то ма тия жə не əдіс те ме лік нұс қау құ рал-
да рын да қа зақ ұлт тық мем ле ке ті нің жə не мə де ни ет тің 
да му ына үл кен үлес қос қан қо ғам жə не са яси қай рат-
кер ле рі, мə де ни ет қай рат кер ле рі нің есім де рі мен олар-
дың та ғы лым ды іс те рі ту ра лы ма те ри ал дар ды көп теп 
кез дес ті ру ге бо ла ды.

Оқу лық па раг раф тар ға бө лін ген кө лем ді төрт бө-
лім нен тұ ра ды. Кей бір па раг раф тар та қы рып тың ор-
тақ мə се ле ле рін жан-жақ ты қа рас ты ру мақ са ты мен 
бі рік ті рі ліп бе ріл ді. Əр бір па раг раф тың бас жа ғын да 
«ми ға ша бу ыл» ре тін де та қы рып тың өзек ті мə се ле ле рі-
не қа тыс ты проб ле ма лық сұ рақ тар бе ріл ген. Та қы рып-
ты же те мең ге ру үшін па раг раф тар со ңын да сұ рақ тар 
мен шы ғар ма шы лық тап сыр ма лар ен гі зіл ген. Пі кір та-
лас ты ру, эс се жа зу, ха бар ла ма, ша ғын жо ба — ре фе рат 
қор ғау, ақ па рат тық тех но ло ги ялар ды қол да нып пре-
зен та ци ялар дайын дау т. б. тап сыр ма лар ды орын дау, 
оқу шы лар ды бə се ке ге қа бі лет ті тұл ға етіп тəр би елеу, 
бі лім де рін же тіл ді ру де ық пал ете ді деп са най ды ав тор-
лар ұжы мы.

2010 жы лы та мыз айын да, 2011 жы лы қаң тар да 
Алматы қа ла сын да өт кен жал пы бі лім бе ре тін мек-
теп тер де гі та рих шы-оқы ту шы лар дың Рес пуб ли ка лық 
се ми нар-оты рыс та рын да ав тор лар дың қа ты су ымен 
атал ған оқу-əдіс те ме лік ке шен нің тұ са уке се рі мен ар-
на улы кез де су лер бо лып өт ті. Ар на улы са рап та ушы лар 
бұл ке шен нің оң ды — по зи тив ті жақ та рын атап өт ті. 
Олар: бі рін ші ден, оқу лық тың жə не жал пы ке шен нің 
па раг раф ма те ри ал да рын да бір тұ тас тұ жы рым дар дың 
(кон цеп ци яның) бо луы. Оның не гі зі XVIII ға сыр дың І 
жар ты сы нан бас тап 1917 жыл дар ара лы ғын қам ти тын 
«Қа зақ стан ның жа ңа та ри хы» ке зе ңі бойын ша жа сал-
ған тип тік бағ дар ла ма ға сүйе ніп жа сал ға ны. Екін ші ден, 
ке шен нің құ ры лы мы мен маз мұ ны ака де ми ялық бі лім 
бе ру шең бе рін де, бұр ма лан бай, аңыз дық шы ғар ма шы-
лық қа, жал ған ғы лым ға бой ұр май, те ори ялық жə не 
фак то ло ги ялық есеп пен ті зе бе ріл ме ген ді гін атап өт ті. 
Үшін ші ден, ав тор лар дың ке шен ді жаз ған да бі лім бе-
ру де гі ғы лы ми лық, та ри хи лық, жүйе лі лік, ло ги ка лық 
жə не хро но ло ги ялық бі різ ді лік ұс та ным дар ды ес кер-
ген ді гі ай тыл ды. Төр тін ші ден, са рап шы лар оқу лық-ке-
шен нің ті лі же тік, оқу шы лар дың жас ша ма сы на жə не 
пси хо ло ги ялық ерек ше лік те рі нің ес ке ріл ген ді гін, бе-
ріл ген ғы лы ми сөз дік тер 8 сы нып оқу шы ла ры үшін 
қи ын дық ту дыр май ты нын, ата улар мен да та лар та лап-
тар ға сай екен ді гін көр сет ті. Бе сін ші ден, та рих пə нін 
оқы тып-үй ре ту де гі жыл дар тə жі ри бе сі не сүйе не оты-
рып, оқу шы ның бі лім-бі лік ті лік дə ре же сін ба ға ла уда, 
мін дет ті, мүм кін, жо ға ры, шы ғар ма шы лық дең гей өл-
шем де рі нің /кри те рий/ анық тау мүм кін ді гі нің бо луы. 
ал тын шы дан, та ри хи оқи ға лар мен көр нек ті тұл ға лар 
жайын да бір ша ма то лық де рек тер бе ру мүм кін ді гі. Же-
тін ші ден, елі міз дің ел бо лып, ір ге лі да му ға тұ ғыр бо ла-
тын ұлт тық са на ның ұс та ным ды ерек ше лік те рі жə не 
мə де ни ет ке бай ла ныс ты дү ни ета ным ның ай қын дал ған-
ды ғын (жал пы Қа зақ стан та ри хы оқу лы ғын да бе ріл ген 
68 са ғат тың 21 па раг ра фы мə де ни ет ке ар нал ға ны) ата-

лып өтіл ді. Шы нын да мə де ни ет ке көп кө ңіл бө лу бұл 
8 сы нып оқу шы ла ры үшін өте қа жет деп есеп тей міз. 
Өй тке ні осы жас та оқу шы лар да түп кі лік ті өмір ге де ген 
көз қа рас, дү ни ета ным, ру ха ни құн ды лық тар қа лып та-
са бас тай ды. Əри не мə де ни ет ке бай ла ныс ты ай та тын 
бір мə се ле — бұл ба ғыт та ғы жұ мыс тар ды, зер тте улер ді 
үне мі то лық ты рып оты ру ке рек. Бұл ба ғыт та та лас ту-
ды ра тын мə се ле лер де өте көп. Мы са лы: бел гі лі тұл ға 
жайын да ай тқан да, көп жағ дай да нақ ты де рек тым жұ-
таң дау бол ған дық тан ауыт қу лар көп бо ла ды. Тіп ті өмір 
сүр ген уақы тын ай тқан да де рек тер əр түр лі. Шы ғар ма-
ла рын ай тқан да да ша ты су лар кез де сіп тұ ра ды. Əри не 
са рап шы лар ке шен нің өзі не тəн кем ші лік те рі мен бо-
ла шақ та ес ке ре тін мə се ле ле рін де атап өт ті. Оның ішін-
де кей бір па раг раф тар дың ауқым ды лы ғы мен түп кі-
лік ті бас па дан ақ-қа ра түс те шы ға ры луы. Нə ти же сін де 
ав тор лар дың ұсы ны сы мен көр кем деп бе ріл ген ил люс-
тра ци ялар, түр лі-түс ті су рет тер, кар та лар, қо сым ша 
сұ рақ тар мен тап сыр ма лар ке рек сіз бо лып қал ған ды ғы 
не ме се қа ра пайым түр де бе рі луі.

Ав тор лар дың ойын ша эк спе ри мент тік оқу лық тар ға 
де ген бұл ұс та ным дұ рыс емес. Оқу лық — ке шен дер дің 
ти ра жы на қа ра май олар бү гін гі күн нің та ла бы на сай 
бо луы ке рек. Бұл ұс та ным дар ды бас шы лық қа ал сақ, біз 
бі рін ші ден өс ке лең ұр пақ тың та рих қа де ген қы зы ғу-
шы лы ғын жо ғал та мыз. екін ші ден əде мі, бар лық та лап-
тар ға сай бас па дан шық қан маз мұн ды оқу лық қа шан да 
бі лім алу ды же ңіл де те ті ні бел гі лі.

Қай жағ дай да бол са да оқы ту шы лар мен ав тор лар 
үшін Рес пуб ли ка лық се ми нар-оты рыс тар бар лық жа-
ғы нан пай да лы жə не өзі нің нə ти же ле рін бе ре ді. Қа зір 
«Қа зақ стан та ри хы» 12 жыл дық мек теп тің то ғы зын шы 
сы ны бы на дейін жү ре ді (5-9). Жа ңа бағ дар ла ма жа са лып, 
со ған сəй кес жа зыл ған жа ңа оқу лық тар бас па дан шы ғу да. 
Ен ді гі біз дің мақ са ты мыз он екі жыл дық мек теп тің соң ғы 
сы нып та ры на дейін жү ре тін бұл пəн ді қа зір гі та лап тар ға 
сай оқы ту үшін оның бір қа тар мə се ле ле рін осы за ман ғы 
ғы лы ми-пе да го ги ка лық дең гей де ше шу қа жет.

Бас ты ша ра лар дың ал ғаш қы сы 12 жыл дық мек теп-
тің соң ғы сы нып та ры на ар нал ған тип тік бағ дар ла ма ны 
дайын дау. Со ны мен бір ге оқу лық, хрес то ма тия құ рас-
ты ру мə се ле сі бі лік ті ма маң дар ға ар найы тап сы ры лып, 
олар дың жұ мыс іс теуіне ашық жағ дай жа са лып, ал дын-
ала жос пар ла нуы қа жет.

Əри не, аль тер на тив ті оқу лық тар ды жа зу ға кон кур-
стар жа ри яла нуы да заң ды. Бұл жұ мыс тар бұ ған дейін 
Республика мек теп те рін де «Қа зақ стан та ри хын» оқы ту 
жайын зер тте уге ар нал ған ғы лы ми жұ мыс тар дың нə ти-
же ле рін ес ке ре оты ры лып іс те луі қа жет.

Қа зақ стан та ри хын оқы ту са па сын жақ сар ту дың ең 
өзек ті мə се ле ле рі нің бі рі — осы пəн нің бі лім маз мұ нын 
анық тау. Оған кі ріс кен де ал ды мен де мок ра ти ялан ды-
ру, із гі лен ді ру жə не бі лім бе ру ді ақ па рат тан ды ру ды 
бас шы лық қа ала оты рып, бұ ған дейін Қа зақ стан та ри-
хын да орын алып кел ген ақ таң дақ бет тер ді, бұр ма ла-
ушы лық тар ды ес ке ре оты рып мақ сат, мүд де ле рі міз ге 
же ту, ұлт тық иде оло ги яны қа лып тас ты ру. Ал оның не-
гі зін жү зе ге асы ра тын мек теп мұ ға лім де рі.

Бү гін гі мұ ға лім нің бас ты мін де ті — пе да го ги ка лық 
тех но ло ги ялар ар қы лы оқу шы ның ин тел лек ту ал дық, 
шы ғар ма шы лық дең гейін жо ға ры ла тып, же ке лі гін, 
тұл ға лы ғын қа лып тас ты ру. Са бақ қа за ма науи тех но-
ло ги ялар ды қол да ну мұ ға лім нің кə сі би ше бер лі гін ар-
тты рып, шы ғар ма шы лық əре ке ті нің биі гі не кө те рі луі не 
ық пал ете ді. Ен де ше, құр мет ті ұс таз дар, əріп тес тер, бо-
ла шақ елі міз дің ті ре гі бо ла тын аза мат тар ды тəр би еле-
уде сəт ті лік ті лей мін.

�. С. 	СКЕМБАЕВ,
АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ Ж8НЕ

ОТАН ТАРИХЫ КАФЕДРАСЫНЫ� МЕ�ГЕРУШІСІ
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Пол но цен ное обу че ние в сов ре мен-
ном уни вер си те те не воз мож но без биб-
ли оте ки. От уров ня ор га ни за ции биб ли-
отеч но го фон да, опе ра тив нос ти ин фор-
ма ци он но го и биб ли отеч но го обес пе че-
ния сту ден тов, а так же тех но ло ги чес кой 
и тех ни чес кой ба зы биб ли оте ки за ви сит 
ка че ство про фес си ональ ной под го тов ки 
и раз нос то рон нее раз ви тие бу ду щих спе-
ци алис тов. По это му в КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва уде ля ет ся боль шое вни ма ние 
мо дер ни за ции науч ной биб ли оте ки и 
об нов ле нию ее ре сур сов. Но вна ча ле не-
об хо ди мо ос та но вить ся на ис то рии ее 
раз ви тия, так как имен но мно го лет няя 
ис то рия лю бой биб ли оте ки поз во ля ет 
поль зо ва те лям оп ре де лить, нас коль ко 
бо га ты книж ные фон ды и ка кие сок ро-
ви ща зна ний хра нят ся в них, нас коль ко 
про фес си ональ но под го тов лен пер со-
нал биб ли оте ки вы пол нять глав ные фун-
кции по обес пе че нию сту ден тов об ра зо-
ва тель ной ин фор ма ци ей.

Науч ная биб ли оте ка КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва соз да на в 1938 го ду, од нов ре мен но с 
от кры ти ем Учи тельско го ин сти ту та. Ос но-
вой биб ли отеч но го фон да ста ли кни ги, при-
ве зен ные из ву зов Ал ма-Аты, Мос квы, Ле-
нин гра да, Том ска. С от кры ти ем раз лич ных 
спе ци аль нос тей при об ре та лась сов ре мен-
ная ли те ра ту ра — учеб ни ки, мо ног ра фии, 
сло ва ри, спра воч ни ки, ху до же ствен ные 
из да ния и пе ри оди ка. Рас ши ря лась сеть 
чи таль ных за лов и або не мен тов. Со вер шен-
ство ва лось ин фор ма ци он ное и спра воч-
но-биб ли ог ра фи чес кое об слу жи ва ние всех 
ка те го рий чи та те лей и осо бен но пер во кур-
сни ков.

Книж ные фон ды биб ли оте ки
В нас то ящий мо мент биб ли отеч ный 

фонд уни вер си те та сос тав ля ет бо лее чем 
1 млн 700 тыс. экз. книг, жур на лов и дру-
гих до ку мен тов. Еже год но он об нов ля ет ся 
на 50 тыс. пе чат ных и дру гих до ку мен тов. В 
фонд пос ту па ют из да ния на ка зах ском, рус-
ском и инос тран ных язы ках — ан глий ском, 
не мец ком, фран цуз ском и дру гих. Ос нов-
ную часть фон да — бо лее 70 % — сос тав ля ет 
учеб ная и учеб но-ме то ди чес кая ли те ра ту ра. 
К ней от но сят ся учеб ни ки, учеб ные по со бия, 
кур сы лек ций, за дач ни ки, прак ти ку мы. Ме-
то ди чес кие ма те ри алы в по мощь изу че нию 
тех или иных дис цип лин так же пос ту па ют 
в биб ли оте ку. Это учеб но-ме то ди чес кие 
ком плек сы, ме то ди чес кие ре ко мен да ции, 
спра воч ни ки для ис поль зо ва ния но вей ших 
тех но ло гий при изу че нии учеб ных дис цип-
лин. Пос коль ку все сту ден ты днев ной фор-
мы обу ча ют ся по кре дит ной тех но ло гии, то 
биб ли оте ка обес пе чи ва ет их пол ным ком-
плек том УМК в пе чат ном ви де и пре дос тав-
ля ет воз мож ность по лу чать элек трон ные 
ва ри ан ты по элек тив но му кур су. Сту ден там 
и ро ди те лям пре дос тав ля ет ся воз мож ность 
в чи таль ных за лах поз на ко мить ся с ти по вы-
ми прог рам ма ми дис цип лин выб ран ных 
спе ци аль нос тей. Учеб но-ме то ди чес кая ли-
те ра ту ра сос ре до то че на в учеб ных биб ли-
оте ках по фа куль те там и вы да ет ся сту ден-
там по кур сам на се местр.
Фонд науч ных из да ний пред став ля ет 

со бой соб ра ние мо ног ра фий, сбор ни ков 
науч ных ста тей, ма те ри алов кон фе рен ций, 
эн цик ло пе дий, сло ва рей, спра воч ни ков. 
Глав ная цель это го фон да — спо соб ство ва-
ние уг луб лен но му изу че нию дис цип лин 
учеб но го пла на и раз ви тие науч но-ис сле до-
ва тельской ра бо ты в уни вер си те те. Науч ная 
ли те ра ту ра ис поль зу ет ся сту ден та ми для 
на пи са ния кур со вых, дип лом ных и дру гих 
ра бот.

Фон ды пе ри оди чес ких из да ний (жур на-
лов и га зет), ред ких книг и ху до же ствен ной 
ли те ра ту ры фор ми ру ют ся в биб ли оте ке 
КарГУ мно го лет и приз ва ны удов лет во-
рять са мые раз нос то рон ние ин те ре сы чи-
та те лей — пре по да ва те лей, сту ден тов, ма-
гис тран тов. Осо бую цен ность пред став ля ет 
ли те ра ту ра по изу че нию инос тран ных язы-
ков, в том чис ле по мно го уров не вой сис те ме 
обу че ния, нап ри мер ан глий ско го, ки тай-
ско го и дру гих язы ков.

Элек трон ные ре сур сы
Весь биб ли отеч ный фонд от ра жен в ин-

фор ма ци он ной спра воч но-по ис ко вой сис-
те ме — элек трон ном ка та ло ге, ко то рый 
соз да ет ся в уни вер си те те вот уже 15 лет по 
ли цен зи он ной прог рам ме ИР БИС, раз ра-
бо тан ной в од ной из круп ней ших науч ных 
биб ли отек ми ра. Воз мож нос ти элек трон но-
го ка та ло га по по ис ку и биб ли ог ра фи чес кой 
и пол но тек сто вой ин фор ма ции чрез вы чай-
но ве ли ки. Сту ден ты мо гут ис кать пуб ли ка-
ции по ав то ру, наз ва нию пуб ли ка ции, оп-
ре де лен ной те ма ти ке, клю че во му сло ву, го-
ду из да ния, наз ва нию жур на ла или га зе ты. 
Элек трон ный ка та лог дос ту пен во всех учеб-
ных кор пу сах в биб ли оте ках и на ка фед рах, 
а так же по Ин тер не ту с сай та биб ли оте ки 
(http://www.lib rary.ksu.kz). Для сту ден тов, 
пос ту пив ших на 1-й курс, сот руд ни ки биб-
ли оте ки про во дят за ня тия по по лу че нию 
на вы ков по ис ка учеб ной ин фор ма ции в ин-
фор ма ци он ных сис те мах.
Важ ной сос тав ной частью биб ли отеч но-

го фон да яв ля ют ся элек трон ные ре сур сы в 
по мощь учеб но му про цес су по всем спе ци-
аль нос тям, соз да ва емые не пос ред ствен но в 
уни вер си те те. Это «Элек трон ная биб ли оте-
ка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва», в ко то рой име-
ют ся циф ро вые ана ло ги пе чат ных из да ний 
учеб ной, науч ной и дру гой ли те ра ту ры, а 
так же элек трон ные учеб ни ки про фес сор-
ско-пре по да ва тельско го сос та ва. В ее сос тав 
вклю че ны и элек трон ные вер сии лек ций 
пре по да ва те лей, ко то рые чи та ют ся сту ден-
там в ауди то ри ях, а так же учеб но-ме то ди-
чес ких ком плек сов, без ко то рых не воз мож-
но обу че ние при су ще ству ющей кре дит ной 
тех но ло гии обу че ния. При под го тов ке к за-
ня ти ям сту ден ты мо гут пе ре за пи сать элек-
трон ные пре зен та ции пре по да ва те лей, наг-
ляд но пред став ля ющие учеб ный ма те ри ал. 
Элек трон ные из да ния дос туп ны в он лайн-
ре жи ме за ре гис три ро ван ным поль зо ва те-
лям. Об ра зо ва тель ные ма те ри алы, кол лек-
ции по ис кус ству на раз лич ных фи зи чес ких 
но си те лях — на CD-, DVD-дис ках — дос туп-
ны не пос ред ствен но в биб ли оте ке. С 2008 го-
да сот руд ни ка ми биб ли оте ки раз ви ва ет ся 
ба за дан ных с ма те ри ала ми для изу че ния 
дис цип лин по прог рам ме по ли языч но го 
об ра зо ва ния.
Для обес пе че ния ин фор ма ци ей сту ден-

тов, ма гис тран тов и уче ных в уни вер си те те 
ве дет ся под пис ка на спе ци али зи ро ван ные 
ба зы дан ных с но вей шей ин фор ма ци ей 
на ка зах ском, рус ском и ан глий ском язы-
ках. Это та кие ре сур сы, как Рес пуб ли кан-
ская меж ву зов ская элек трон ная биб ли оте-
ка (РМЭБ), пра во вые ба зы дан ных «Заң» и 
«Па раг раф», из вес тные во всем ми ре науч-
ные бан ки дан ных EBSCO Pub lis hing, Sci en ce, 
El se vi er, «Пол пред».
С 1 июля 2011 го да биб ли оте ка ста ла 

учас тни цей ме гап ро ек та «Ку по ла сод ру же-
ства: биб ли оте ки», что поз во ли ло соз дать 
вир ту аль ный чи таль ный зал Рос сий ской 
го су дар ствен ной биб ли оте ки (РГБ), в рам-
ках ко то ро го обес пе чи ва ет ся дос туп к элек-
трон ной биб ли оте ке дис сер та ций (ЭБД 
РГБ). Фи нан си ро ва ние в те че ние все го го да 
бу дет осу ществлять Меж го су дар ствен ный 

фонд гу ма ни тар но го сот руд ни че ства го су-
дарств — учас тни ков СНГ (МФГС). В лет-
ний пе ри од те ку ще го го да пре дос тав лял ся 
бес плат ный дос туп к ар хи вам жур наль ных 
пуб ли ка ций Кем бриджско го уни вер си те та.
Все ре сур сы об нов ля ют ся ежед нев но, 

пре дос тав ляя ак ту аль ную пол но тек сто вую 
ин фор ма цию по всем от рас лям зна ний. Пе-
ре чис лен ные ба зы дан ных ока зы ва ют со дей-
ствие не толь ко при на пи са нии ре фе ра тов, 
док ла дов, кур со вых, дип лом ных и ма гис тер-
ских ра бот, но и при раз ра бот ке ис сле до ва-
тельских и об ра зо ва тель ных про ек тов.
В биб ли оте ке соз да ют ся те ма ти чес кие 

ба зы дан ных: Al ma ma ter КарГУ, «Ака де-
мик Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов», «Эко ло гия 
Цен траль но го Казахстана», ко то ры ми сту-
ден ты поль зу ют ся, как пра ви ло, уже с пер-
вых кур сов. Од ним из важ ных элек трон ных 
ре сур сов яв ля ет ся веб-сайт науч ной биб ли-
оте ки (http://www. lib rary. ksu. kz), ко то рый 
ин фор ми ру ет чи та те лей о ре сур сах, ре жи-
ме ра бо ты, ока зы ва емых ус лу гах и обо всех 
из ме не ни ях и но вос тях, про ис хо дя щих в 
биб ли оте ке. Сту ден ты на сай те мо гут уз нать 
и о биб ли отеч ных ме роп ри яти ях, про во-
ди мых в уни вер си те те. Сайт пре дос тав ля ет 
воз мож ность по лу чать дос туп к «Элек трон-
ной биб ли оте ке КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва» 
по ин ди ви ду аль но му па ро лю, ко то рый 
мож но по лу чить в биб ли оте ке (ав то ри зо-
ван ный дос туп).

Сис те ма биб ли отеч но го 
об слу жи ва ния

Ин фор ма ци он ное и спра воч но-биб ли-
ог ра фи чес кое об слу жи ва ние сту ден тов и 
дру гих поль зо ва те лей науч ной биб ли оте ки 
осу ществля ет ся че рез раз вет влен ную сеть 
чи таль ных и элек трон ных за лов и або не мен-
тов для по лу че ния книг на дом. Так, в рам ках 
биб ли оте ки с но во го учеб но го го да ра бо та-
ют уже 4 за ла элек трон ных ре сур сов (в кор-
пу сах № 1, 3, 8, 9 и 1), а так же муль ти ме дий-
ный зал, обес пе чи ва ющие ра бо ту сту ден тов 
с элек трон ны ми ре сур са ми, обу ча ющи ми 
прог рам ма ми, учеб ны ми пре зен та ци ями, 
элек трон ны ми вер си ями УМК, лек ций ППС 
и т. д. Пре дос тав ля ет ся бес плат ный дос туп 
к Ин тер не ту. В за лах обо ру до ва ны зо ны для 
прос мот ра об ра зо ва тель ных прог рамм ТВ 
и ра бо ты с аудио- и ви де ома те ри ала ми. За-
лы ка та ло гов пре дос тав ля ют в поль зо ва ние 
элек трон ные ка та ло ги на весь биб ли отеч-
ный фонд уни вер си те та. Во всех пун ктах 
биб ли отеч но го об слу жи ва ния ра бо та ют 
биб ли ог ра фы-кон суль тан ты и спе ци алис ты 
в об лас ти но вей ших тех но ло гий.
В чи таль ных за лах сос ре до то че ны все 

обя за тель ные эк зем пля ры науч ной, учеб ной 
и учеб но-ме то ди чес кой ли те ра ту ры, те ку-
щие и рет рос пек тив ные га зе ты и жур на лы. 
В струк ту ре биб ли оте ки вы де ле ны спе ци-
али зи ро ван ные за лы: чи таль ный зал ред ких 
книг, пе ри оди чес ких из да ний, ли те ра ту ры 
на инос тран ных язы ках, юри ди чес кой ли-

те ра ту ры. За лы ра бо та ют с 9.00 до 19.00 без 
пе ре ры ва. Чи таль ные за лы обо ру до ва ны 
дос ту пом к Ин тер не ту с соб ствен ных но ут-
бу ков. В каж дом об ще жи тии так же име ет ся 
чи таль ный зал, где мож но по за ни мать ся со 
сво им учеб ным ма те ри алом и име ющей ся 
там ли те ра ту рой — учеб ни ка ми, ху до же-
ствен ной ли те ра ту рой, га зе та ми и нор ма-
тив но-пра во вы ми ма те ри ала ми. Все го в 
уни вер си те те ра бо та ет 21 чи таль ный зал, 
вклю чая за лы в об ще жи ти ях, рас счи тан ные 
на 1083 по са доч ных мес та. Сту ден там вы да-
ет ся еди ный чи та тельский би лет, ко то рый 
да ет пра во поль зо вать ся чи таль ны ми за ла-
ми всех учеб ных кор пу сов.
Сту ден ты всех форм обу че ния мо гут по-

лу чать ли те ра ту ру до мой на або не мен тах, 
ко то рые есть в каж дом учеб ном кор пу се. 
Все го в биб ли оте ке обо ру до ва но 11 або не-
мен тов, обес пе чи ва ющих сту ден тов ком-
плек та ми не об хо ди мой ли те ра ту ры по 
кур сам и се мес трам. Учеб ни ки по об ще об-
ра зо ва тель ным дис цип ли нам име ют элек-
трон ные вер сии, ко то рые сту дент по же ла-
нию мо жет по лу чить в за ле элек трон ных 
ре сур сов.

Ока зы ва емые ус лу ги
Пе ре чень ус луг, ока зы ва емых биб ли оте-

кой, дос та точ но об ши рен. Это ин фор ма ци-
он но-биб ли отеч ные обя за тель ные и до пол-
ни тель ные ус лу ги. В ка че стве обя за тель ных 
ус луг сту ден ты по лу ча ют ин фор ма цию о 
но вых кни гах и пуб ли ка ци ях в жур на лах и 
га зе тах (элек трон ный ка та лог), об ин тел лек-
ту аль ных ре сур сах уни вер си те та. Для это го 
офор мля ют ся выс тав ки и прос мот ры ли те-
ра ту ры, про во дят ся дни ин фор ма ции, дни 
дип лом ни ков, рас прос тра ня ют ся экспресс-
ин фор ма ции и ин фор ма ци он ные лис тки, 
из да ют ся пе чат ные ка та ло ги и бюл ле те ни. 
Вы пол ня ют ся биб ли ог ра фи чес кие справ ки 
по под бо ру ин фор ма ции по те ме, дис цип-
ли не, осу ществля ет ся кон суль ти ро ва ние по 
по ис ку ин фор ма ции. В об ра зо ва тель ных 
це лях пре дос тав ля ет ся бес плат ный дос туп к 
гло баль ной се ти Ин тер нет. По тре бо ва нию 
поль зо ва те лей ор га ни зу ет ся элек трон ная 
дос тав ка до ку мен тов (учеб ных ма те ри алов) 
из дру гих биб ли отек Казахстана.
В за ле элек трон ных ре сур сов пре дос тав-

ля ет ся воз мож ность пе ре за пи сы вать не об-
хо ди мый ма те ри ал в элек трон ном фор ма те. 
На оп ре де лен ный пе ри од сту ден ты мо гут 
соз да вать «лич ные ка би не ты» на биб ли-
отеч ных компь юте рах. Всем же ла ющим 
ока зы ва ют ся сер вис ные ус лу ги: рас пе чат ка 
ма те ри алов, ска ни ро ва ние, ко пи ро ва ние 
ин фор ма ции на флеш-кар ты и дру гие но-
си те ли, ксе ро ко пи ро ва ние, ла ми ни ро ва ние 
и пе реп лет до ку мен тов. Та ким об ра зом, в 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва соз да ют ся боль-
шие воз мож нос ти для по лу че ния ка че ствен-
но го сов ре мен но го об ра зо ва ния.

ДИРЕКТОР НБ КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 
Д. Р. АЛЬМАГАМБЕТОВА
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Анонс
Юридические аспекты 
демократии

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 на ба зе юри ди чес ко го фа куль те та 
25-26 но яб ря 2011 го да про во дит Рес пуб-
ли кан скую науч но-прак ти чес кую кон фе-
рен цию «Не за ви си мость — глав ная цен-
ность де мок ра ти чес ко го го су дар ства», 
пос вя щен ную 20-ле тию Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан.

Ра бо та кон фе рен ции бу дет про во дить-
ся по сле ду ющим нап рав ле ни ям:

Кон сти ту ци он но-пра во вые ос но вы 1. 
обес пе че ния не за ви си мос ти Рес пуб ли-
ки Казахстан в све те раз ви тия гло баль-
ных про цес сов.
Ис то ри ко-пра во вые ас пек ты ста нов-2. 
ле ния не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан в кон тек сте со вер шен ство-
ва ния по ли ти чес кой сис те мы и фор мы 
прав ле ния.
Раз ви тие уго лов но го и граж дан ско го 3. 
су доп ро из вод ства в све те сов ре мен-
ных пре об ра зо ва ний.

Для учас тия в ра бо те кон фе рен ции 
приг ла ша ют ся уче ные, прак ти чес кие ра-
бот ни ки, ма гис тран ты юри ди чес ких ву зов.

Ра бо чие язы ки кон фе рен ции — ка зах-
ский, рус ский, ан глий ский.

Пред став лен ные ма те ри алы бу дут опуб-
ли ко ва ны до на ча ла ра бо ты кон фе рен ции.

Ус ло вия учас тия
За яв ки на учас тие в кон фе рен ции, 

статьи на бу маж ном и элек трон ном но си-
те лях про сим пред ста вить до 20 ок тяб ря 
2011 го да. Ор га ни за ци он ный взнос — 
2500 тен ге.

Ад рес ор гко ми те та: 100028, Ка ра ган-
да, ул. Уни вер си тет ская, 28, юри ди чес кий 
фа куль тет. Те ле фон для спра вок 8(7212) 
77-03-91. Орг. взно сы сда вать Сем бе ко-
вой Б. Р. (каб. 327, ка фед ра уго лов но го 
про цес са и кри ми на лис ти ки). E-ma il: Киз-
дар бе ко ва Ан то ни на Се ри ков на — зав ка-
фед рой граж дан ско го и тру до во го пра ва, 
к. ю. н., до цент (al ua76@ma il.ru); зав ка-
фед рой те ории и ис то рии го су дар ства и 
пра ва к. ю. н., про фес сор Ка ки мо ва Май-
ра Ша ри пов на (mol dir-87@ma il. ru); Сем-
бе ко ва Ба кит кул Рак та ев на — зам де ка на 
по науч ной ра бо те, к. ю. н. (www200762@
ma il.ru); Аман ды ко ва Са уле Кош ке нов на, 
зав ка фед рой кон сти ту ци он но го и меж-
ду на род но го пра ва, д. ю. н., про фес сор 
(amandyko va@ma il.ru).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Дворец студентов приглашает
В 2011-2012 учеб ном го ду пер во кур-

сни ков ждут твор чес кие кол лек ти вы 
КарГУ:

На род ный ан самбль тан ца «Жар кын»• 
Фольклор ный ан самбль «Са рын» (ка зах-• 
ские на род ные инстру мен ты — дом бра, 
ко быз, сыр най и др.)
Сту дия ху до же ствен но го сло ва (чте цы, • 
ве ду щие кон цер тных прог рамм)
Те ат раль но-дра ма ти чес кая сту дия • 
«Шат тык»
Сту дия эс трад но го пе ния «Жас тар»• 
Во каль но-хо ро вая сту дия• 
Сту дия на род но го пе ния• 
Клуб акы нов «Ша быт»• 
Груп па сов ре мен но го тан ца Kar Dan ce• 
Те атр мо ды «Ли ца»• 
Клуб КВН (ка зах ская ли га)• 
Клуб КВН (рус ская ли га)• 
Об ра щай тесь по те ле фо ну 8(7212) 77-

03-93 или по ад ре су: ул. Уни вер си тет ская, 
28, Дво рец сту ден тов, вто рой этаж.

31 ав гус та за иг рал зву ка ми и крас ка ми 
све то му зы каль ный фон тан воз ле КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва

Во дя ной фейер верк, рас сы па ющий ся на мил-
ли оны брил ли ан то вых брызг, был за пу щен в сту-
ден чес ком скве ре им. 20-ле тия Не за ви си мос ти. 
На пре об ра зив шей ся пло ща ди око ло глав но го 

кор пу са уни вер си те та прош ло тор же ствен ное 
от кры тие но во го фон та на. Стро итель ство де ко ра-
тив ной конструк ции бы ло осу ществле но в ре кор-
дно ко рот кие сро ки — все го три ме ся ца прош ло 
от за дум ки до воп ло ще ния идеи в жизнь. Сам 
фон тан име ет сим во ли чес кое зна че ние: зем ной 
шар по ко ит ся на свит ках, оли цет во ря ющих Зна-
ние. Те свит ки, что в цен тре фон та на, — это уже 
ос во ен ные че ло ве ком на уки, а те, что по кра ям, — 
это тай ны, ко то рые че ло ве че ству еще пред сто ит 
раз га дать. Фон тан пред став ля ет со бой све то ди на-
ми чес кую конструк цию. Ночью бу дет вклю чать-
ся под свет ка, что бы во всей кра се отоб ра зить все 
уров ни кас ка да во ды. Конструк ция зап ла ни ро-
ва на в еди ной ар хи тек тур ной ком по зи ции все го 
скве ра. К фон та ну ве дут ак ку рат ные до рож ки, 
вок руг не го рас цве ли клум бы, здесь же ус та нов-
ле ны сти ли зо ван ные фо на ри, по са же ны де ревья 

и кус тар ни ки, уло же на тро ту ар ная плит ка, ус та-
нов ле ны ска мей ки. Все го пло щадь бла го ус трой-
ства толь ко у глав но го кор пу са уни вер си те та сос-
тав ля ет 2,3 гек та ра. Ру ко во ди те ли ву за на де ют ся, 
что сквер и фон тан ста нут из люб лен ным мес том 
от ды ха сту ден тов, ка ра ган дин цев и гос тей на ше-
го го ро да. На до до ба вить, что уни вер си тет встре-
ча ет 2011-2012 учеб ный год во мно гом об нов лен-
ным: про из ве де на ре конструк ция фа са да глав но-
го кор пу са с пок рас кой и за ме ной алю ко бон да 
и ра ку шеч ни ка на ке ра мог ра нит, обус тро ены 
цве точ ные клум бы и га зо ны, по са же ны де ревья 
у сту ден чес ких об ще жи тий, ус та нов ле ны дет ские 
пло щад ки. Все не об хо ди мые ма те ри алы и ус лу ги 
по бла го ус трой ству при об ре те ны за счет вне бюд-
жет ных средств ву за.

СОБ. ИНФ.

Фор ми ро ва ние ус той чи во го парт нер ства 
меж ду сис те мой об ра зо ва ния и граж дан ским 
об ще ством по воп ро сам раз ви тия об ра зо ва-
тель ной сфе ры. Та ко ва глав ная цель Пер во го 
Рес пуб ли кан ско го пе да го ги чес ко го фо ру ма 
«Семья, шко ла, об ще ство — вза имо дей ствие во 
бла го бу ду ще го», ко то рый сос то ял ся 25 ав гус та 
2011 го да в Ас та не.

В ра бо те фо ру ма при ни ма ли учас тие де ле га ты 
из всех об лас тей, ру ко во ди те ли го су дар ствен ных и 
не го су дар ствен ных ор га ни за ций об ра зо ва ния, неп-
ра ви тель ствен ных и меж ду на род ных ор га ни за ций. 
На фо рум бы ли приг ла ше ны пред ста ви те ли Ад ми-
нис тра ции Пре зи ден та, кан це ля рии Премь ер-Ми-
нис тра и Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан, ми-
нис терств и агентств Рес пуб ли ки Казахстан, средств 
мас со вой ин фор ма ции. В рам ках фо ру ма об суж да-
лись проб ле мы и пер спек ти вы дос ти же ния ин ди ка-
то ров и по ка за те лей го су дар ствен ной прог рам мы 
раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-2020 го ды, Стра те ги-
чес ко го пла на МОН РК на 2011-2015 го ды, Гло баль-

но го ин дек са кон ку рен тос по соб нос ти сов мес тно с 
пе да го ги чес кой и ро ди тельской об ще ствен ностью, 
пред ста ви те ля ми биз нес-струк тур, неп ра ви тель-
ствен ных ор га ни за ций. Про ве де ние Рес пуб ли кан-
ско го пе да го ги чес ко го фо ру ма поз во ли ло пе да го гам, 
ши ро кой об ще ствен нос ти стра ны соз дать ак тив ную 
ди ало го вую пло щад ку, всес то рон не и раз ноп ла но во 
об су дить проб ле мы сис те мы об ра зо ва ния, вый ти с 
но вы ми иде ями и на чи на ни ями на уро вень рес пуб-
ли ки. В сво ем выс туп ле нии на фо ру ме ми нистр об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан Ба хыт жан 
Жу ма гу лов под чер кнул, что в сред нем об ра зо ва нии 
важ ным и прин ци пи аль ным яв ля ет ся пе ре ход на 
12-лет нее сред нее об ра зо ва ние. В свя зи с этим пе ре-
хо дом, по мне нию ми нис тра, пред сто ит серь ез но и 
ка че ствен но пе рес мот реть со дер жа ние об ра зо ва ния. 
Нуж но, преж де все го, кар ди наль но усо вер шен ство-
вать име ющий ся го су дар ствен ный стан дарт 11-лет-
не го об ра зо ва ния. Во-пер вых, по то му, что он бу дет 
дей ство вать еще ми ни мум 8-9 лет, по ка уче ни ки 
всех клас сов пол ностью не пе рей дут на 12-лет нюю 
прог рам му. Во-вто рых, по то му, что имен но он дол-

жен стать ка че ствен ной ба зой раз ра бот ки но во го, 
12-лет не го стан дар та. Все это пот ре бу ет раз ра бот ки 
но вых прог рамм, но вых учеб ни ков и учеб но-ме то-
ди чес ких по со бий. Осо бое вни ма ние на фо ру ме бы-
ло уде ле но воп ро су по вы ше ния ста ту са и прес ти жа 
про фес сии пе да го га — од ной из глав ных за дач го су-
дар ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния на 
2011-2020 го ды. Го то вить кад ры по пе да го ги чес ким 
спе ци аль нос тям те перь бу дут лишь 43 луч ших уни-
вер си те та. Преж де пе да го гов обу ча ли в 89 ву зах. Для 
дей ству ющих пе да го гов внед ря ет ся прин ци пи аль но 
но вая сис те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции. На ба зе 
ин тел лек ту аль ных школ соз да ют ся цен тры пе да го-
ги чес ко го мас тер ства, где учи те ля бу дут про хо дить 
трех ме сяч ную под го тов ку по но вым прог рам мам в 
со от вет ствии с ми ро вым опы том. В за вер ше ние фо-
ру ма пе да го ги за ве ри ли гла ву го су дар ства, что при-
ло жат мак си мум уси лий, зна ний и опы та для дос-
ти же ния пос ту па тель но го и ди на мич но го раз ви тия 
сфе ры об ра зо ва ния.

ДЕЛЕГАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

Б. А. ЖЕТПИСБАЕВА, 
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАРГУ,

Ж. Е. САРСЕКЕЕВА, ЗАВКАФЕДРОЙ ПИМНО КАРГУ

…Əлі ес те… Ат жет се, арып же те тін, атан жет-
се, та лып же те тін шал ғай ауыл дан Қа ра ған ды ға 
ар ман қу ып, қия лы мыз ды қом дап кел ге ні міз…

Боқ шан тайы мыз ды ар қа лап, мек теп та бал ды-
ры ғын тоз ды рып жүр ген де-ақ «Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды ның мем ле кет тік уни вер си те тін де 
оқы сақ қой» деп əл сін-əл сін ар ман ға бой ал ды рып, 
тəт ті қи ял ға қа нат қақ ты рып ала тын быз. Өй тке-
ні, ҚарМУ-да оқи тын бір лі-жа рым ды ба ла лар ды 
ауылы мыз ба сы на «хан кө ті ріп» мақ тан тұ та тын. 
Ол сту дент тер де ма лыс қа, əй тпе се, əр түр лі ме ре ке-
де үй ле рі не ке ле қал са, ауыл «пə лен ше кең нің анау-
мы нау емес, əл гі ҚарМУ-да оқи тын ба ла сы бі рер 
күн ге ке ліп ті» деп там са нып оты рар еді. Біз дің ба ла 
тү сі ні гі міз ге сөз бо лып отыр ған жо ға ры оқу ор ны 
Хан Тə ңі рі шы ңын дай ас қақ дү ние іс пет ті елес-
тей тін… Оқу ор да сы на де ген ын тық ты ғы мыз одан 
əрі ар та тү се тін. Біз атақ ты уни вер си тет те оқи тын 
«маң ғаз дар мен» аман да сып қа лу дың ре тін із деп, 
ас ты-үс ті не тү сіп, қы ры лып қа ла жаз дай тын быз. 
Олар дың сөй ле ген де рі нің өзі бір ерек ше си яқ ты 
кө рі не тін. Біз дің ба ла ар ман да ғы ға жайып бі лім 
ор да сы ерек ше еді ғой, шір кін!.. Ол да бір қы зық 
дəу рен екен.

Мек теп ті бі ті рі сі мен аты нан ат үр ке тін Қа ра ған-
ды ның Е. А. Бө ке тов атын да ғы мем ле кет тік уни вер-
си те ті не оқу ға түс пек ке біз де ат тан дық. «Мұн дай 
ата ғы мен дақ пыр ты атан түйе ге жүк бо лар дай оқу 
ор ны на тү сем де ге нім кү пір лік емес пе» деп бал ғын 
жү рек тің су ете қа ла тын сəт те рі тіп ті көп. Сон да да 
тəуекел ге та бан ті реп, бақ сы нап көр дік.

… Ең ал ғаш уни вер си тет тің бас кор пу сы ның та-
бал ды ры ғын ат та ған сəт қаз-қал пын да жа дым да 
қа лып ты. Ең се лі ақ ор да ға еніп ба ра жат қан дай 

бір түр лі жү рек сі ніп, тол қу лы күй кеш ке нім бар. 
Өй тке ні, қа ра ша ңы рақ қан ша де ген мен ки елі оқу 
ор да сы ғой. Мы сы ба сып тұ ра тын дай. Сын нан сү-
рін бей өтіп, елі міз де гі ең үз дік оқу орын да ры ның 
бі ре гейін де бі лім ала ты ны мыз ға анық көз жет кен де 
кө ңі лі міз бо сап, тө бе міз көк ке екі елі жет пей тұр-
ды. Се бе бі, мен үшін ҚарМУ əлем де гі əй гі лі бі лім 
ошақ та ры Ок сфорд пен Гар вар дтан бір мыс қал да 
кем емес бо ла тын.

Ауыл дан ар ман қу ып кел ген біз дер үшін мұн-
дай екі нің бі рі нің ба ғы на бұй ра бер мей тін ға жап 
уни вер си тет те оқу ас қан абы рой бол ды. На шар 
оқу ға ха қы мыз да жоқ еді. Өй тке ні, мұн да мүйі зі 
қа ра ғай дай про фес сор лар мен өз са ла сы ның май-
тал ман да ры ға на те рең де ғиб рат ты дə ріс тер оқы ды. 
Қа зір ақ ша сын тө леп қой дық деп оқу ға бей-жай қа-
рап, ілі ніп-са лы нып жү ре тін кей сту дент тер ді көр-
ген де кө ңі лім тү сіп ке те ті ні бар.

ҚарМУ біз дің ұғым да — бі лім мен ғы лым ның 
мəң гі сар қыл мас бұ лақ бас тауытын. Мың да ған 
сту дент тер дің мөп-мөл дір бі лім бұ ла ғы на шө лір-
кей ке ліп бас қойып жат қан су ре ті көз ал ды мыз ға 
ке ле тін. Олай дей ті ні міз, бі лім нің қа ра ша ңы ра-
ғын да та лап ты сту ден тке кең өріс те уге бар жағ дай 
жа сал ған бо ла тын. Жур на лис ти ка ның қыр-сы рын 
қауаша ғы мыз ға «қа шап» тұ рып құй ған Қой лы бай 
Аса нов, Мей рам хан Жə пек, Қу ан дық Ша ма қайұ-
лы, Ай гүл Тө леп бе ко ва, Ай нұр Бу дан жə не Лəз зат 
Қо жах ме то ва сын ды ұла ғат ты ұс та зар ға əлі күн ге 
дейін ал ғы сы мыз шек сіз.

Кейін оқу ды тə мам дап Қа ра ған ды ша һа рын да 
бі рер жыл ең бек ет тік. Іле Астана ға ат ба сын бұр-
дық. Елі міз дің түк пір-түк пі рі нен жи ыл ған сан тағ-
дыр то ғыс қан бас қа ла да «қай оқу ор нын бі тір дің?» 
де ген сұ рақ жиі көл бең дей тін. «Е. А. Бө ке тов атын-

да ғы Қа ра ған ды ның мем ле кет тік уни вер си те ті тү ле-
гі мін» деп мақ та ныш пен ай та мын. Се бе бі, атал ған 
оқу ор нын бі тір ген ма ман дар ға де ген құр мет пен 
уни вер си тет тің бі лі мі не де ген іл ти пат ерек ше. Мен 
өзім бі тір ген оқу ор ны на де ген жо ға ры ба ға ның бір 
мыс қал да ке мі ме ге нін қа лай мын. Қай та бү гін де 
елі міз де гі ір ге лі бі лім ор да сы ны ның бі рі не ба ла на-
тын оның əлем де гі азу лы уни вер си тет тер мен иық 
те ңес ті рер күн ге жет ке нін қа лай мын. Бұл ме нің 
сту дент күн нен бер гі «жол дас» бо лып ке ле жат қан 
бас ты ар ман да рым ның бі рі. Əлем нің таң да улы жо-
ға ры оқу орын да ры мен мық тап бай ла ныс ор нат қан 
уни вер си те ті міз дің он дай асу лар ды ба ғын ды ру ға 
əлеуеті əб ден же те ді.

ҚарМУ — та лай ар ман ның бас тауы бол ған, жа-
нам де ген мың да ған жас жү рек ке от бер ген ки елі 
бі лім ор да сы. Осы ша ңы рақ та ғы ұс таз да ры мыз ба-
лаң пі кір ле рі міз ді ұш тап, дөң ге лен ген дү ни еге шы-
найы қа рап, нақ ты бай лам жа сау ға ба улы ды. Сон-
дық тан, ол мен үшін сан са ла бойын ша бі лім ді де 
бі лік ті кад рлар дайын дай тын Ор та лық Қа зақ стан-
да ғы ең ірі ма ман дар ұс та ха на сы бо лып са на ла ды. 
Елі міз дің етек-же ңін жи нап, ең се тік те ген жи ыр ма 
жыл дық да му та ри хы на атал ған уни вер си тет тің 
мың да ған тү лек те рі де өз үлес те рін қос ты. Жə не əр 
жер де қо сып та жа тыр, қо са да бе ре ді.

Оты зын да ор да бұ за ал ған уни вер си тет тің қыр-
қын да қа мал ала ала ты ны на мен бек се не мін. Өй-
тке ні, Қа ра ған ды ның Е. А. Бө ке тов атын да ғы мем-
ле кет тік уни вер си те ті қа зір за ма науи бі лім бе ру 
үде ріс те рі кө ші нен қал май, жа ңа шыл дық тар мен 
жа ңа лық тар дан қал май ке мел де ну үс тін де
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