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«Жыр жа за мын жү ре гім нен» деп өмі рін өлең мен өр ген 
Қа сым ақын ның 100 жыл ды ғы на орай қа зы на лы Қа ра ған ды-
да дүйім жұрт бо лып ат қар ған іс тер аз бол ма ды. Со ның бі-
рі, Ор та лық Қа зақ стан да ғы жо ға ры оқу орын да ры ның қа ра 
ша ңы ра ғы Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де көр нек ті ақын-жа зу шы, ға лым дар мен қо-
ғам қай рат кер ле рі нің қа ты су ымен өт кен «Қа сым Аман жо-
лов жə не жа ңа дəуір по эзи ясы» ат ты ғы лы ми-прак ти ка лық 
кон фе рен ция. Нұр лан Ора за лин, Фа ри за Оң ғар сы но ва лар 
бас тап кел ген əр та рап тың ба ян да ма шы ла ры жи нал ған сту-
дент тер қауымын тың дү ни елер мен та ныс тыр ды. Оған дə-
лел, орал дық ақын Ақұш тап Бақ ты ге ре ева ның, ака де мик 
Се рік Қи ра ба ев, Тұр сын бек Кə кі шев сын ды аға ла ры мыз дың 
ба ян да ма ла ры, т. б. Ақын-жа зу шы, жур на лист, əр түр лі бас-
шы лық қыз мет те жүр ген қа зақ тың жақ сы-жай саң да ры ның 
сөз де рі не ар қа лан ған көп ші лік тің ри за шы лы ғы, құр ме ті 
де бө лек бол ды. Əзер бай жан, та тар си яқ ты ту ыс қан ел дер 
өкіл де рі нің тар ту-та рал ғы сын ұсы нып, қа зақ, Қа сым атын 
кө те ре сөй леуі атал мыш кон фе рен ци яның жо ға ры дең гей-
де өт кен ді гі нің та ғы бір ай ға ғы. Қа ра ған ды əкі мия ты ның 
қыз мет кер ле рі бас бо лып, қа ты су шы лар ға сый-құр мет көр-

сет се, қал та лы қо нақ тар, ман сап ты қыз мет те гі лер қо нақ кə-
де ле рін ала ке ліп ті. Кон фе рен ция ға ша қы рыл ған қо нақ тар 
ара сын да қы зы Да ри ға бас та ған ақын ұр пақ та ры көп ші лік-
тің кө зайы мы на ай нал ды.
Ба ян да ма шы лар Қа сым өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы на 

қа тыс ты түр лі та қы рып ты қам ты ды. Қа сым ның же ке өмі-
рі, күн де лі гін де гі жағ дай лар, ақын дық мис си ясы мен шы-
ғар ма шы лы ғын да ғы өзін дік ерек ше лі гі, қа зақ əде би етін де гі 
қол таң ба сы си яқ ты ке ле лі мə се ле лер ай тыл ды. Оты рыс та 
тіл ге ти ек бол ған əң гі ме лер дауыл паз ақын ның:

Дү ни еге ке лер əлі та лай Қа сым,
Олар да бұл Қа сым ды бір бай қа сын.
Өр тке ти ген дауыл дай өле ңім ді
Қа сым ның өзі емес деп кім ай тасың! — де ген өле ңін ерік-

сіз ес ке тү сі ре ді. Осы ой ға Астана қа ла сы тіл дер ді да мы ту 
«Ру ха ни ят» ор та лы ғы ның ди рек то ры Е. Е. Ті ле шов тың мы на 
сө зі түйін бол са ке рек: «Жа лын ды жү рек пен шы найы ті лек-
тен құйыл ған осы жыр да Қа сым — ақын да, Қа сым — тағ-
дыр да бар».
Кон фе рен ци яның ти іс ті дең гей де өт ке ні не сөз жоқ, де се 

де, бір біл ге ні міз «Қа сым та ну дың» қол ға алын ба ға ны. Бір-
дi-екі лі зер те уші лер дің аз-кем дү ни еле рі бол ма са, Қа сым 
мұ ра сын, өмі рін те рең қау зап жүр ген бір зер тте уші бол май 
шық ты. Ақын өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы на қа тыс ты жай-
лар дың үс тірт, то лым ды бол мауы сол се беп ті бол са ке рек. 
Кон фе рен ция ға ат са лыс қан ба ян да ма шы лар дың сөз де рі 
сол ол қы лық ты едəуір то лық тыр ды деп ай ту ға то лық не гіз 
бар.

А. �БІЛТАЙ, 	АРМУ СТУДЕНТІ

?ле#нен @зіне ескерткіш со!!ан шайырПервокурсники получили 
гранты

Ока за ние со ци аль ной под дер жки сту ден там и ма-
гис тран там яв ля ет ся частью об ра зо ва тель ной по ли-
ти ки 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, ос но ван ной на 
убеж де нии, что для мо ло де жи, стре мя щей ся к об ра-
зо ва нию, по лу че нию про фес сии, же ла ющей чув ство-
вать се бя вос тре бо ван ной в об ще стве, не дол жно 
быть ни ка ких прег рад.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
сос то ялось тор же ствен ное вру че ние гран тов КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва сту ден там-пер во кур сни кам — об-
ла да те лям наг руд но го зна ка «Ал тын бел гі», учас тни-
кам меж ду на род ных олим пи ад и науч ных со рев но ва-
ний, си ро там, де тям из не пол ных, ма ло обес пе чен ных 
се мей, име ющим на ибо лее вы со кие бал лы по ре зуль-
та там ЕНТ и КТА, но не по лу чив шим го су дар ствен ных 
гран тов. Гран ты так же вру ча лись пос ту пив шим в ма-
гис тра ту ру КарГУ из чис ла пре по да ва те лей и вы пус-
кни ков уни вер си те та.

Рек тор уни вер си те та про фес сор Ер кин Ки на ято-
вич Ку бе ев поз дра вил сту ден тов и ма гис тран тов, 
став ших об ла да те ля ми гран тов КарГУ в год 20-ле тия 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан.

Эта ак ция нап рав ле на на под дер жку та лан тли-
вой мо ло де жи и рас ши ре ние со ци аль ной ба зы ка-
че ствен но го выс ше го об ра зо ва ния сог лас но ре-
ко мен да ци ям Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан. Гран ты Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та бы ли при суж де ны 12 
сту ден там и 19 ма гис тран там.
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Таяуда қа зақ же рі нің оң түс тік ша һа ры нан Са-
ры ар қа ға абай та ну шы ға лым, фи ло ло гия ғы лым-
да ры ның док то ры Ме кем тас Мыр зах мет ат ба сын 
бұр ды. Қа зақ елі нің əде би етін, мə де ни етін байы-
тып, ту ған тіл дің кө се ге сін кө гер тіп, ру хын жаң-
ғырт пақ. Та лай аре на лар да өзі нің са ли қа лы ой ла-
рын ашық жет кі зіп, шын дық тың бе ті не ті ке қа рап 
ақи қа тын ай тар Ме кем тас мыр за осы қа си етін 
ҚарМУ сту дент те рі ал дын да та ғы бір дə лел де ді. Аз 
да бол са көп тей кө рін ген екі күн де тіл мен рух тың 
ту ын жо ға ры жел бі ре тіп жүр ген жас тар қауымы 
кө кей ле рін тес кен сұ рақ тар ға жауап тап қан дай. 
Жи ын ды фи ло ло гия фа куль те ті нің де ка ны М.І. 
Əб ду ов ашып бер ді. Сөз дің ке зе гін М. Мыр зах ме-
тұ лы ар ғы сы қа зақ тың ұлы ақы ны Абай ды та ну-
дан бас тап, бү гін гі қо ғам ның кө кей тес ті та қы рып-
та рын қоз ға ды. Жи ын ға қа тыс қан оқу ор ны ның 
оқы ту шы ла ры мен сту дент те рі та ра пы нан Абай-
та ну да ға Абай дың жа ңа қыр ла рын та бу, Абай 
жұм ба ғы ның ше шуі, қо ғам ның кіл ті — тіл мə се-
ле сі, оның ай на сы бо лып отыр ған дін нің жағ дайы 
жай лы сұ рақ тар мөл ше рі то лас та ған жоқ.

Абай ж�мба	ыны� мні неде?
Абай өт кен дəуір дің сар қын ды ғы, бер гі дəуір-

дің жа ңа лы ғы. Абай — қа зақ өне рін əлем дік би ік-
ке кө тер ген да рын иесі. Да рын — ұлы лық қа қа ра-
ма ған. Абай жа са ған өнер қа зақ ты қа зір гі қо ғам ға 
алып кел ді. Ба тыс өне рі тұ ман дан ған, та мы ры нан 
айы рыл ған өнер. Се бе бі ол кез де біз жа са ған өнер 
олар дың тү сі не де кір ме ген бо ла тын. Абай мұ ра-
сы ның бей мə лім, жа ңа қыр ла ры — шы ғыс қа де ген 
қа рым-қа ты на сы нан кө рін ді. Жұм бақ тұ сы осы 
кез ден бас та ла ды, — деп əң гі ме сі нің əл қис са сын 
Ме кем тас мыр за осы лай тар қат ты. Бұл мə се ле ні 
Мұх тар Əуезов ға на зер тте ді. Əуезов Абай мұ ра-
сы ның үш тен бі рін ті рілт ті. Ол за ман да үс тем дік 

құр ған иде оло ги ялық са ясат Абай мұ ра сын зерт-
те уге тыйым сал ды. Одан бе рі бұл мұ ра «жа бу лы 
қа зан жа бу лы» күйін де қа ла бер ді. Абай дың жұм-
ба ғы — то лық адам ту ра лы ілі мі. Бұл ілім нің ір ге-
та сын қа лап, тұ сауын ке сер ша ғы ен ді бас тал мақ. 
Абай та ну дың бас ты мақ са ты — то лық адам жұм-
ба ғын аша бі лу бо лып отыр. Егер қа зір гі фи ло соф-
тар дың пар сы, араб, ис лам əле мі нен то лық ха ба-
ры бол са, Абай та ну əле мі ке ңі нен ашы лып, то лық 
тү сі нік ті түр де та ра ла ды. Мен осы та қы рып ты 
зер ттеп, «Абай жə не Шы ғыс» де ген кі тап жаз дым. 
Со ған сəй кес Абай дың то лық ада мы шы ғыс ақы-
ны Ж. Ба ла сұ ғын ның «Құт ты бі лік» дас та нын да 
көр се ті ле ді. Бас тап қы да шы ғар ма да ғы төрт əде би 
кейіп кер ді тү сі не ал ма дық. Олар — əді лет, дəу-
лет, ақыл, қа на ғат бо ла тын. Зер ттей ке ле осы төрт 
кейіп кер то лық адам ілі мі нің не гіз гі бас тауы еке-
нін біл дік. Осы қа си ет тер ді əде би кейіп кер лер дің 
ор ны на сөй ле те біл ген екен. Ре сей елі не қа зақ тың 
бо дан бол ға ны мен қа тар, одан оңай лық пен құ ты-
ла ал ма сын Абай жақ сы тү сін ген. Зар да бы нан, ха-
рам əдіс те рі нен ада бо лып, орыс тың ті лін, бі лі мін 
үй ре ну ар қы лы кө зің ашы ла ды деп ұғын ған. То-
лық адам ілі мі Абай ға осы се беп ті ке рек бол ған.

Ада �аза�, шала �аза�, таза �аза�…
ХІХ ға сыр дың жар ты сын да пат ша үкі ме ті «жа-

байы лар ды жа байы ның қо лы мен тұн шық ты ру 
ке рек» де ген көз қа рас та бол ды. Жа зық та өсіп тұр-
ған сек сеуіл бір-бі рі не соқ ты ғы сып, жөн деп бұ тақ 
жайып өр кен дей ал май ды. Қа зақ тар да сол си яқ-
ты. Олар ға сек сеуіл дің са яса тын қол да нып, өзі-
не-өзін ұр ғы зу ке рек де ген ой ды бе рік ұс тан ды. 
Кейін гі кез де қа зақ тар үш топ қа бө лі ніп кет ті. Бі-
рін ші сі — ада қа зақ тар. Олар ұлт тық та мы ры нан 
ажы ра ған дар, бі рақ ба ла ла рын қа зақ ша ға тəр би-
еле уге бо ла ды. Екін ші сі — ша ла қа зақ тар. Бұ лар-
дың ерек ше лі гі — қа зақ тың қа си етін бой ға сі ңі ріп 
өс се де, кейін орыс ша оқып, қыз мет те де, от ба сын-
да да орыс ша сөй ле уді қол дан ған дар. Үшін ші сі — 
та за қа зақ тар. Бұл қа зақ тар дың өзі қа зір де қо ғам-
ды алаң да тып отыр. Та за қа зақ ша сөй ле ген мен, 
ру ха ни əле мі бұ зы лып, дү ни ета ны мы та зар май, 
на ғыз қа за қы қал пы сақ тал май отыр. Сон дық тан 
ті лі міз ді, ұл ты мыз ды сақ тау жо лын да аян бай ең-
бек етіп, шы рыл дап жү руі міз дің бір се бе бі осы. 
Мы са лы, Қы тай елі нің ба сын бі рік ті ріп тұр ған — 
қы тай иерог ли фі. Бұ ған үл кен на зар ауда рып қа-
рауымыз ке рек. Қа зақ тың тіл жағ дайы жа ғы нан 
со ры на біт кен мə се ле нің бі рі — ара лас мек теп тер. 
Олар да орыс пен қа зақ ба ла сы ара ла сып, орыс ша 

шүл дір леп сөй лей бас тай ды. Бас ты орын ды орыс 
ті лі ала ды. Сон дық тан орыс ты орыс, қа зақ ты қа зақ 
мек те бі не бе ру ке рек. Қа зақ ті лін қа зір гі қол да ныс-
қа ен гі зу дің бір тар ма ғы — прак ти ка лық жол мен 
қа жет ті лік ту ды ру. Ол үшін қа зақ қан дас та ры на 
ті ке лей та лап қойып, би лік тің ба сын ұс та ған дар-
ға тіл ді мең гер ту мін де тін жүк теу ке рек. Би лік те 
отыр ған қа зақ тар тіл біл ме се би лік тен кет сін. Сон-
да ға на орыс та нып кет кен қа зақ тар да, қа зақ тіл ді 
қа зақ тар да на ғыз қа зақ қа ұқ сап, ба сы мыз ға бақ 
қо нар күн таяу бол мақ.

�лтым — �аза�, ал дінім — ха� ислам
Ер те де қы тай ой шыл да ры «көш пе лі тү рік ха-

лық та рын жа улап алу ға бо ла ды, бі рақ олар дың 
ұлт тық дəс тү рін бұ зу мүм кін емес» деп есеп те ген 
екен. Сол за ман да ре сей лік тер қа зақ тар ды та ри-
хи сах на дан мəң гі жою үшін кү рес ті, яғ ни отар-
лау дың не гі зін де ру ха ни əлем ді улап, са на мыз дан 
мүл де өші ріп тас та ғы сы кел ді. Бас ты идея — қа зақ 
хал қын орыс тан ды ру са яса ты ар қы лы шо қын ды-
рып, ис лам ді ні нен мүл де қол үз ді ру еді. Қа зақ-
тың са на сын құрт се кіл ді же гі дей жеп, ұлт тық өзе-
гін жо юды көз де ді. Бұл сөз дер ге та рих па рақ та ры 
да куə. Қа зақ қа шан да жыл қы ма лын ки елі тұ тып, 
маң дайы на кө тер ген ха лық. Оған қар сы Н. С. Хру-
щев тің: «жыл қы ға жа уша ти іп, шош қа мен жыл қы 
етін қо сып «ха лық тар дос ты ғы кол ба са сын» жа сау 
ке рек» де ген ойы осы ның ай ға ғы. Ке ңес ода ғы ның 
қа зақ қа қыл ға ны аз бол ған дай, ен ді көз ге күйік 
бо лып қай да ғы уаһаб шы лар қо сыл ды. Олар дың 
мақ са ты да сол қо ғам ның кө шір ме сі се кіл ді. Ті кен-
дей жа бы сып алып, жай шы лық та қай ма ғы бұ зыл-
ма ған қа зақ жұр ты ның бо ла ша ғы на бал та ша бу да. 
Біз дер жауап ре тін де ғы лы ми те оло ги ялық та ным 
тұр ғы сы нан іс те рін та ну ар қы лы жауап бе ре ала-
мыз. Ру ха ни бай лы ғы мыз дан кү дер үз бейік де сек, 
қа зір гі қо ғам ның жас та ры на бір лік тің, ру ха ни тұ-
тас тық тың сақ та лу ын на си хат тауымыз ке рек.

Р. S.: Ақ жауын нө сер ле тіп құйып тұр са да, бір 
қа сық су ға зар бо лып отыр ған қо ғам ға ой са лар 
кеш бол ды. Қа рап отыр сақ, тіл мен дін нің шаш-
бауын кө те рер мə се ле лер са рап қа са лын ды. Ме-
кем тас Мыр зах мет тің қа зақ тар ға ай тар үн деуіне 
құ лақ тү рер пен де бо лар ма екен? Қай ма на қа зақ 
пен би лік тің тұт қа сын ұс та ған тұл ға лар дың құ ла-
ғы на ал тын сыр ға…

АЯУЛЫМ СОВЕТ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б'ЛІМІНІ* 

2 КУРС СТУДЕНТІ

А!параттар тас!ыны
«Мені# елім – мені# 
ма!танышым!»

Б5л жа лын ды с6з дер — 6з Ота нын 
жан ж7 ре гі мен жа8 сы к6 ріп, бойын ел ге 
де ген с7йіс пен ші лік пен ыс ты8 ма хаб-
ба ты кер не ген :р бір аза мат ты; 5ра ны. 
Еге мен ді ел ді; ер те ;і, ке мел ке ле шек-
ті; кел бе ті ел жан ды жас тар <а ті ке лей 
бай ла ныс ты. Мем ле ке ті міз ді ал <а 8а рай 
же те леу кейін гі тол 8ын ны; 8о лын да, 
5лт ты8 ру хы би ік жас тар <а на елі міз ді; 
ел ді гін са8 тап 8а ла ды.

Осы орай да, жу ыр да ака де мик 
Е. А. Б6 ке тов атын да <ы =а ра <ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті ні; бас па с6з 
ор та лы <ын да =а за8 стан Рес пуб ли ка-
сы Т:уел сіз ді гі ні; 20 жыл ды <ы на орай 
«Ме ні; елім — ме ні; ма8 та ны шым» та-
8ы ры бын да д6; ге лек 7с тел бо лып 6т-
ті. Жас тар ды; бойын да 8а за8 стан ды8 
пат ри отиз мді т:р би елеу ж: не жо <а ры 
аза мат ты8 са на-се зім ді 8а лып тас ты ру 
ма8 са тын да 6т кен жи ын <а =а ра <ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті, «Н5р Отан» 
ХДП жа нын да <ы «Жас Отан» жас тар 8а-
на ты, «=ай сар» жас тар 8о <ам ды8 бір лес-
ті гі м5 рын ды8 бол ды.

«Жас Отан» жас тар 8а на ты ны; ат 8а-
ру шы хат шы сы, «=ай сар» жас тар 8о <ам-
ды8 бір лес ті гі ні; т6 ра <а сы B:м д6; ге лек 
7с тел ді; мо де ра то ры Ми рас =5т ты бай 
бас 8о су ды 85т ты8 тау с6 зі мен ашып, 6з 
с6 зін де жи ыр ма жыл да =а за8 стан ны; 
жет кен же тіс тік те рін д: ріп теп, ел игі лі гі 
жо лын да жас тар ды; 8ос 8ан 7лес те рі не 
то8 тал ды. Со ны мен 8а тар, д6; ге лек 7с-
тел ба ры сын да бір 8а тар ба ян да ма лар да 
о8ыл ды. Ай тар бол са8, 6800 :с ке ри б6 лі-
мі ні; 8ыз мет ке рі Е. Ра 8ым жа нов «Fс ке ри 
б6 лім дер де гі т:р би елік ж: не :леу мет тік 
ж5 мыс тар», «=а ра <ан ды об лы сы жас та-
ры бас та ма шыл ды <ы ны; ор та лы <ы» ММ 
ди рек то ры ны; мін де тін ат 8а ру шы Т. Еги-
ше ва «Жас тар 5йым да ры ны; пат ри от-
ты8 ба <ыт та ат 8ар <ан ж5 мы сы ту ра лы», 
=арМУ-ды; Жас тар ісі ж6 нін де гі ко ми-
те ті ні; т6 райы мы F. Ар ты8 шы н «Сту дент 
жас тар бойын да <ы пат ри от ты8 се зім ді 
ар тты ру», =арМУ-ды; жас тар ісі ж6 нін-
де гі ко ми те ті ні; ма ма ны, Жас тар мем-
ле кет тік 8ыз мет мек те бі ні; =а ра <ан ды 
ай ма8 ты8 шта бы ны; ат 8а ру шы ди рек то-
ры Б. Fлім жа нов «Жас тар ды; :леу мет тік 
жауап кер ші лі гін 8а лып тас ты ру ды; 6зек-
ті лі гі», =арМУ Сту дент тік Пар ла мен ті ні; 
т6 ра <а сы Е. Бер ке нов «Пат ри от ты8 ты; 
ді; ге гі — се нім, та мы ры — 5лт ты8 са на-
се зім» ат ты ба ян да ма ла рын о8ып, 6з ой-
ла рын ор та <а сал ды.

Д6; ге лек 7с тел ж5 мы сы ны; ба ры сын-
да 8а ты су шы лар ой ла рын ор та8 тал 8ы <а 
са лып, жас тар бойын да <ы ел жан ды лы8 
се зім де рін 8ай тсек ар тты ра мыз, осы ба-
<ыт та ж5 мыс ат 8а рып ж7р ген 5йым дар-
ды; ж5 мы сын 8а лай ша бір ар на <а то <ыс-
ты ра мыз де ген дей сауал дар т6 ;і ре гін де 
ой б6 ліс ті. К6п ші лік ті; ай тар ойы =арМУ 
Жас тар ісі ж6 нін де гі комитетті; т6 райы-
мы Fсел Сейіт жан 8ы зы ны; мы на пі кі рі-
не то <ыс ты: «Ел ді; пат ри оты бо лу 7шін 
б: рі міз ді; :лем ге та ны мал спор тшы 
ата нып, елі міз ді; к6к жа лауын ас пан-
да ас 8а8 та ту ымыз, бар лы <ы мыз ды; д7-
ние ж7 зiн де еш кiм нi; ба ты лы бар ма <ан 
5лы сой 8ан ер лiк жа сауымыз шарт емес. 
=а тар да <ы мек теп о8у шы сы, сту дент тер 
ж: не жал пы жас тар те ре; бі лім ме; ге-
ріп, 6з ж5 мыс та рын ти яна8 ты ат 8ар са, 
ту <ан же рін жан ж7 ре гі мен с7йе біл се, 
мі не, м5 ны; 6зі пат ри от ты8 емес пе? 
Сон ды8 тан біз ге ж7к тел ген жауап кер-
ші лік ті се зі не бі ліп, ел м7д де сі жо лын да 
8ыз мет ат 8рауымыз ке рек».

Тар тым ды 6т кен жи ын со ;ын да =а-
ра <ан ды 8а ла сы бойын ша «Жас Отан» 
жас тар 8а на ты ны; ат 8а ру шы хат шы сы 
Н5р жан Жет піс ба ев д6; ге лек 7с тел ді; 
8а ра рын о8ып, оны жи ыл <ан ж5р тшы-
лы8 бір ауыз дан 8а был да ды.

ЕРБОЛ САРМУРЗИН

Тілім менің – ғасырлардан аманат!
Аманатқа адал болсын Қағанат,
Ар-намысқа келтірмейік жаманат.
Қазақ болып туылдың ба, ендеше,
Өз тіліңді өзгелерге бағалат

Ұлт тық тіл — əр ха лық тың өзі не тəн ой-са на-
сын, па ра са тын, бү кіл бол мыс-тір ші лі гі мен се зім-
түй сі гін ұр пақ тан-ұр пақ қа жет кі зе тін кү ре та мыр. 
Тіл тағ ды ры — ұлт тағ ды ры, жер бе тін де гі бар ха-
лық тың қа си ет ті де қас тер лі асыл қа зы на сы.

Қа си ет ті ана тіл! Өзің жай лы сөй лейін деп ем. 
Се бе бі сен сіз кү нім жоқ. Ұлт тың ті ре гі сен сің, се-
ні мен сыр ла су ға да бо ла ды, са ған мұң ша ғу ға да 
бо ла ды. Мың да ған жыл дар ауқы мын да се нің көр-
ме ге нің жоқ, ба сың нан кеш пе ге нің жоқ. Сол жыл-
дар дың бə рін де де сен қа зақ дей тін шер лі де ше-
шен, кө ре ген де кө сем ға жап ха лық пен жа сап ке-
ле сің. Əуел гі ке зең нен-ақ ел ді бір лік ке, тұ тас тық қа, 
ын ты мақ қа үгіт теп, қа зақ хал қын қа лып тас ты рып, 
ұлт кө ңі лін де сің.

Өмір ат ты ұлы те ңіз тол қы нын да қа зақ ба сы-
нан өт кен бір де-бір оқи ға ны, бір де-бір құ бы лыс ты 
сен еле усіз қал дыр ған емес сің, бə рі се нің жа дың-
да, бə рі се нің жа ның да. Қан ша ма ұр пақ нəр алып, 
қан ша ма жан су сын да ды. Сен та лай ұлы лар мен 
да на лар ды таң қал дыр дың. Се нің сар қыл мас қа-
зы на ңа кө кей кө зің жі бе ре біл ген жан сан лəз зат қа 
ба та бе ре рі хақ. Се нің бай лы ғы ңа қан ша ма ғұ ла ма, 
қан ша ма ақын, жы рау, қан ша ма ке мең гер, ше шен 
там са нып өт ті, өз үлес те рін қос ты. Сен қа зақ тың 
қай ғы сы на да ор тақ сың, қуа ны шы на да ор тақ сың. 
Адам ке уде сі не жақ сы лық ата улы се зім нің бə рі сен 
ар қы лы ұялай ды. Қа һар лан саң, қа мал бұ зар қа бі-
ле тің бар, ере гіс сең, ер дің құ нын екі ауыз сөз бен 
ше шіп жі бе ре тін қа си етің та ғы бар. Жер ге, ел ге, 
ана ға, ата ме кен ге, жар ға, қа лың дық қа де ген ма-

хаб бат ат ты ұлы се зім нің нə зік қыл да рын да шер-
те тін сен. Ақыл мен ой дың те рең ді гін де, ше шен 
мен ше бер дің ке мел ді гін де сен ар қы лы та ни мыз. 
Жа ман дық пен жақ сы лық ты, на дан дық пен адам-
дық ты, ер лік пен ез дік ті, па ра сат пен пайым ды, 
уайым мен қай ғы ны, зұ лым дық пен ма хаб бат ты, 
жауыз дық пен жа сам паз дық ты, жа ғым паз дық пен 
жа рам сақ тық ты, мейі рім ді лік пен қа ты гез дік ті, 
қай сар лық пен қа һар ман дық ты, сат қын дық пен 
са ра ман дық ты, то лып жат қан қа си ет-қы лық тар-
дың бə рін де сен ар қы лы əй гі лей міз, сен ар қы лы 
се зі не міз, сен ар қы лы түй сі не міз, сен сіз кү ні міз қа-
раң, сен сіз ты ны сы мыз тар.
Сен сан түр лі қыз мет те жұм са лып ке ле сің. Сен 

мə де ни ет тің, əде би ет тің, өнер дің, сах на ның, бі лім-
нің, ғы лым ның, оқу дың қо ғам дық өмір де гі алу ан-
алу ан са ла ның қа же ті не жа рап отыр ған қу ат ты 
құ рал ға на емес, адам ның аза мат тық бол мы сын 
шың дай тын ата мұ ра мыз сың, бай лы ғы мыз бен ба-
ры мыз сың. Сен да на лық қа же те лер ақыл-ой дың 
ке ні сің, мə де ни ет пен па ра сат əле мі нің ай на сы сың, 
діл дің тұ ғы ры сың.

Өт кен дəуір де гі Бұ қар, Ма хам бет, Шал ки із, 
Қаз ту ған, Сүйін бай, Май лы қо жа, Бір жан, Ақан, 
Абай сын ды дүл дүл дер сай рат қан, кейін гі Ах мет, 
Мір жа қып, Мағ жан, Сə кен, Іли яс, Қа ныш, Мұх тар, 
Ға бит тер түр лен дір ген, бү гін гі Қа дыр, Тұ ман бай, 
Əбіш, Қаб деш тер гүл ден дір ген қа си ет ті қа зақ ті лі 
Құ дай бер ген қа зы на мыз емес пе? Өз ұр па ғы мыз-
ды осы ки елі ұр па ғы мыз дың əл диі не бө леп, со ның 
əуені мен тер беп қа нат тан дыр ған.

Осы орай да Ө. Ай тбайұ лы ның мы на өле ңі тіл-
дің қа дыр-қа си етін одан əрі шың дап, те рең де те 
тү се ді:
Ана тіл, ана сү тім, арым ме нің,
Ба яным, бақ дəу ле тім, ба рым ме нің.
Өзің ме нен ру хым кө те рі ліп,

Атар ыл ғи арай лы та ңым ме нің.
Ана тіл, шыр қап са лар əнім ме нің,
Сəу ле тім, сая ба ғым, сə нім ме нің.
Өзің ме нен ке удем де көк тем гүл деп,
Өзің ме нен ашы лар əнім ме нің,
Қа зақ тың атын шы ғар ған, ұлт мақ та ны шы на 

ай нал ған А. Бай тұр сы нұ лы, М. Ду ла тұ лы, М. Жұ-
ма байұ лы, Ж. Ай мауытұ лы, С. Сей фу лин, Б. Май-
лин, М. Əуезов, С. Мұ қа нов, Ғ. Мү сі ре пов, І. Жан-
сү гі ров, Ə. Мар ғұ лан, Қ. Жұ ба нов сын ды тұл ға лар-
дың қай-қай сы сы да əуелі ана ті лі мен ауыз дан ған, 
со ны қас тер леп тұ тын ған жан дар. Өз уызын да жа-
рып, өз ұясын да тү ле ген та лан тты жан хал қы ның 
кə де сі не жа ра май тұр май ды.
Тіл əр бір адам ға қым бат бол са, əри не ұлт үшін 

де қым бат. Тіл сіз ұлт ті лі нен айы рыл ған ұлт бо-
лып жа сай ал мақ емес. Осын дай ұлт құ ры мақ. 
Ұлт тың бо луы үшін бі рін ші шарт — ті лі бо луы. 
Ұлт тың ті лі ке ми бас тауы ұлт тың жо ға ла бас тауын 
көр се те ді. Ұл тқа ті лі нен қым бат нəр се бол мау ти-
іс. Қа зақ пын деп се зі не біл ген əр бір аза мат тың ал-
дын да ұлт тұ тас ты ғы мен ел бір лі гі нің жауын ге рі 
ре тін де ат қа рар ісі ұшан-те ңіз. Ен де ше, елің үшін, 
же рің үшін, ті лің үшін күш-қай ра тың мен бі лік-
бі лі мің ді жұм сап қал. Бұ дан ас қан па рық бар ма 
аза мат қа?

«Бір ұлт тың ті лін де сол ұлт тың сы ры, та ри хы, 
тұр мы сы, мі не зі ай на дай кө рі ніп тұ ра ды. Қа зақ 
ті лін де қа зақ тың сай ран да ла сы, бі ре се жел сіз түн-
дей ты мық, бі ре се құйын дай ек пін ді та ри хы, са ры 
да ла да үде ре көш кен тұр мы сы, асық пай тын, сас-
пай тын, са быр лы мі не зі — бə рі кө рі ніп тұр. Қа зақ-
тың са ры да ла сы кең, ті лі де бай. Осы күн ге тү рік 
тіл де рі нің ішін де қа зақ ті лі нен бай, орам ды тіл 
жоқ» деп Мағ жан Жұ ма ба ев өз ті лін ше тіл ге үлес 
қо сып кет кен.

Г/ЛДАНА Ш�ЙМА5АНБЕТ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ* 

2 КУРС СТУДЕНТІ

Абайды о!ы, та#ыр!а!

Ана тілім, ана с�тім, арым мені#…
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При выч ным де лом для мно гих из нас стал пов-
сед нев ный «пе ре кус» го то вой пи щей. Хот-до ги, 
гам бур ге ры, сэн дви чи, ша ур ма, че бу ре ки, пи рож-
ки, кар то фель фри, со сис ки в тес те, чип сы… Фас-
тфуд на лю бой вкус мож но без проб лем ку пить 
не толь ко в спе ци аль ных за ве де ни ях «быс трой и 
здо ро вой пи щи», но и бук валь но на ули це, в ки ос-
ках-ва гон чи ках или па лат ках.
Ми ну ло уже 20 лет, как че рез рух нув ший же-

лез ный за на вес к нам ра дос тно по сы па лись гам-
бур ге ры. 31 ян ва ря 1990 го да в Рос сии по явил ся 
пер вый «Мак до налдс», ко то рый до сих пор вос-
при ни ма ет ся на ми не прос то как флаг ман, но как 
оли цет во ре ние сущ нос ти, раз ме ра и вку са са мо го 
нас то яще го фас тфу до во го фас тфу да. Ас сор ти мент 
еды быс тро го при го тов ле ния бо гат и поль зу ет ся 
спро сом у на се ле ния. Ис сле до ва ния в 13 стра нах 
по вы яв ле нию глав ных лю би те лей «быс трой еды» 
по ка за ли, что с фор му ли ров кой «мне слиш ком 
нра вит ся вкус еды быс тро го при го тов ле ния, что бы 
я от нее от ка зал ся» сог ла си лись 45% бри тан цев и 
44% аме ри кан цев. Глав ны ми гур ма на ми не ме нее 
ожи да емо ста ли фран цу зы — 81% ка те го ри чес ки 
про тив фас тфу да. За бав но, что с ни ми со ли дар ны 
жи те ли Син га пу ра (75%), Гон кон га и Ру мы нии (до 
73%). Мно го чис лен ные оп ро сы по ка зы ва ют, что 
лишь треть рос си ян во об ще не по се ща ют точ ки 
быс тро го пи та ния. По ста тис ти ке, аме ри кан цы в 
сред нем по се ща ют их не ме нее 9 раз в не де лю, и 
пос лед стви ем ежед нев но го пи та ния в за ве де ни ях 
fast fo od яв ля ют ся та кие за бо ле ва ния, как ожи ре-
ние, ар трит, ате рос кле роз, ин фаркт и дру гие.
Еда быс тро го при го тов ле ния при го тав ли ва ет-

ся быс тро. Осо бен но для тех, ко му не ког да и ко му 
лень. Но вот во мно гом по то му, что быс тро, по лу-
ча ет ся еще и вред но. Мно гие лю ди к пи ще фас-
тфуд от но сят ся как к «му сор ной еде». И ес ли рань-
ше та кой вы вод нап ра ши вал ся из-за боль шо го 
ко ли че ства му со ра от упа ков ки, то сей час обос но-
ван но и кон крет но — из-за са мой еды. Фас тфуд — 

ви нов ник раз ви тия мно гих за бо ле ва ний. Ко неч но, 
ес ли вы от ве да ете хот-до га раз в ме сяц, это не ска-
жет ся на об щем сос то янии ва ше го ор га низ ма (хо-
тя риск от рав ле ния да же од ним хот-до гом впол не 
ре ален!). А вот ре гу ляр ный при ем в пи щу го то вых 
«улич ных» про дук тов чре ват по вы ше ни ем уров ня 
хо лес те ри на, что вле чет воз ник но ве ние за бо ле ва-
ний сер деч но-со су дис той сис те мы и же лу доч но-
ки шеч но го трак та. Фас тфуд со дер жит в боль шом 
ко ли че стве жи ры и кон сер ван ты, а вот по лез ных 
ве ществ — ви та ми нов и ми не раль ных ве ществ — в 
нем прак ти чес ки нет. Для при го тов ле ния фас тфу-
да ча ще все го ис поль зу ет ся мар га рин — не на ту-
раль ный про дукт, в боль ших ко ли че ствах со дер-
жа щий ис кус ствен ные изо ме ры жир ных кис лот, 
пе ре на сы щен ные во до ро дом. Эти так на зы ва емые 
транс-жи ры не пор тят ся и пре пят ству ют пор че 
при го тов лен ных на их ос но ве про дук тов. Они же 
яв ля ют ся при чи ной воз ник но ве ния проб лем со 
здо ровь ем, нап ри мер серь ез ных за бо ле ва ний сер-
дца (ише ми чес кой бо лез ни), он ко ло ги чес ких бо-
лез ней, проб лем с нер вной сис те мой, бес пло дия, 
са хар но го ди абе та. При об сле до ва нии боль шо го 
ко ли че ства рес то ра нов и за ку соч ных за ве де ний 
фас тфу да об на ру жи ли, что пи ща, ко то рую там 
го то вят, со дер жит очень боль шое ко ли че ство ак-
ри ла ми да. Ак ри ла мид вхо дит в груп пу кан це ро-
ге нов, пос лед ствия от кон так тов с ко то ры ми от но-
сят к ка те го рии «сос то яние сред ней тя жес ти». Вы-
яв ле на и при чи на его об ра зо ва ния — наг ре ва ние 
бо га той уг ле во да ми пи щи.
Как пра ви ло, пог ло ще ние «быс трой пи щи» 

про ис хо дит на хо ду, в спеш ке, в не боль шом ра-
бо чем пе ре ры ве. В ре зуль та те пи ща не про же вы-
ва ет ся тща тель но, в же лу док по па да ют боль шие 
кус ки, с пе ре ва ри ва ни ем ко то рых же лу доч но му 
со ку, за час тую «сдоб рен но му» слад ким га зи ро-
ван ным на пит ком, спра вить ся тя же ло. До бавь те 
к это му боль шое со дер жа ние спе ций, майо не за, 
кет чу па, раз лич ных со усов, ко то рые ча ще все го 
приз ва ны «скра сить» нас то ящий вкус под пор чен-
ной пи щи — вот вам и ре цепт убий ствен ной для 
же лу доч но-ки шеч но го трак та пи щи. На ру ше ния 
ра бо ты же луд ка со вре ме нем при во дят к серь ез-
ным за бо ле ва ни ям. Сре ди на ибо лее рас прос тра-
нен ных проб лем же лу доч но-ки шеч но го трак та, 
вы зы ва емых ре гу ляр ным при емом фас тфу да, 
вра чи на зы ва ют пан кре атит, гас трит, яз вен ную 

бо лезнь же луд ка и две над ца ти перстной киш ки. 
Фас тфуд — пи ща вы со ко ка ло рий ная, по это му не 
сто ит удив лять ся, ес ли в ре зуль та те ре гу ляр но го 
пот реб ле ния пон чи ков и биг ма ков вы нач не те 
на би рать в ве се. Дос та точ но пос мот реть на сред-
нес та тис ти чес ко го аме ри кан ца — дав но до ка за но, 
что при чи ной проб лем с ве сом у аме ри кан ской 
на ции пос лу жи ло чрез мер ное ув ле че ние фас тфу-
дом. Ожи ре нию спо соб ству ет и на ру ше ние ба-
лан са меж ду жи ра ми, бел ка ми и уг ле во да ми при 
упот реб ле нии «быс трой пи щи». 
Фас тфуд в боль шом ко ли че стве со дер жит раз-

лич ные пи ще вые до бав ки — уси ли те ли, ко то рые 
«зас тав ля ют» че ло ве ка вновь и вновь воз вра щать ся 
к упот реб ле нию по доб ной пи щи. Ко неч но, пол-
ностью удер жать ся от упот реб ле ния фас тфу да в 
сов ре мен ном тем пе жиз ни не воз мож но. Од на ко 
и прев ра щать фас тфуд в пи щу, пот реб ля емую ре-
гу ляр но, зна чит под пи сать при го вор сво ему ор га-
низ му как ми ни мум на воз ник но ве ние серь ез ных 
проб лем со здо ровь ем.
Ес ли вы чув ству ете се бя за ви си мым от фас тфу-

да, ста рай тесь из бав лять ся от этой за ви си мос ти 
пос те пен но. Сок ра щай те ко ли че ство пот реб ля-
емо го фас тфу да. Ус та но ви те для се бя зап рет на 
улич ный фас тфуд. В тех же за бе га лов ках всег да 
мож но ку пить са ла тик из све жих ово щей вмес то 
гам бур ге ра и зе ле ный чай вмес то ко ка-ко лы.
Ме нее трав ма ти чен для ва ше го же луд ка фас-

тфуд, ко то рый упот реб ля ет ся не на го лод ный 
же лу док. Съешь те что-ни будь бо лее по лез ное, 
нап ри мер овощ ной суп чик. Это сни зит риск аг-
рес сив но го вли яния фас тфу да на сли зис тую же-
луд ка. Лю бую пи щу, а тем бо лее фас тфуд нуж но 
тща тель но пе ре же вы вать, об лег чая тем са мым ра-
бо ту же лу доч но-ки шеч но го трак та.
И ко неч но, ни в ко ем слу чае не при учай те к 

фас тфу ду сво их де тей. Кро ме то го, зло упот реб-
ле ние фас тфу дом мо жет при вес ти к от ста ва нию в 
раз ви тии, на ру ше ни ям ра бо ты нер вной сис те мы 
ре бен ка, ос лаб ле нию им мун ной сис те мы.
Фас тфуд не дол жен за ме нить вам здо ро вую 

пи щу. Це на за ув ле че ние по доб ной пи щей слиш-
ком вы со ка — на кон пос тав ле но ва ше соб ствен ное 
здо ровье. Бе ре ги те его!

ВРАЧ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
З. БАКИРОВА

В сов ре мен ных ус ло ви ях выс шие учеб ные за-
ве де ния дол жны не толь ко го то вить ква ли фи ци-
ро ван ных спе ци алис тов, уме ющих ре шать науч-
но-тех ни чес кие проб ле мы, но и ра бо тать с кол-
лек ти вом. Неп ре мен ным ус ло ви ем ус пеш но го 
осу ществле ния этой за да чи яв ля ет ся пра виль но 
ор га ни зо ван ная и пла но мер но про во ди мая всем 
про фес сор ско-пре по да ва тельским кол лек ти вом 
вос пи та тель ная ра бо та со сту ден та ми. В про ве де-
нии вос пи та тель ной ра бо ты со сту ден та ми ку ра-
то рам не об хо ди мо нап рав лять уси лия на фор ми-
ро ва ние ак ти ва сту ден чес кой груп пы, до би вать ся 
фор ми ро ва ния спло чен но го кол лек ти ва, спо соб-
но го бо роть ся за глу бо кие зна ния, соз да вать об-
ста нов ку друж бы и вза имо по мо щи.

21 сен тяб ря 2011 го да в об ще жи тии №1 сос-
то ял ся День ка фед ры граж дан ско го и тру до во го 

пра ва, на ко то ром при сут ство ва ли пре по да ва те-
ли, ку ра то ры ака де ми чес ких групп пер во го кур са 
юри ди чес ко го фа куль те та. За ве ду ющая ка фед рой 
к. ю. н., до цент Ан то ни на Се ри ков на Киз дар бе-
ко ва оз на ко ми ла с ис то ри ей воз ник но ве ния и 
дея тель ностью фа куль те та, про фи лем ка фед ры 
граж дан ско го и тру до во го пра ва, пер спек ти ва ми 
раз ви тия, свя зя ми с пра во ох ра ни тель ны ми, го су-
дар ствен ны ми ор га на ми, дея тель ностью и дос ти-
же ни ями пре по да ва те лей ка фед ры.
Ин спек тор пер во го кур са юри ди чес ко го фа-

куль те та Мар жан гуль Тур су ха нов на Аким жа но ва 
оз на ко ми ла сту ден тов с ха рак те ром и обя зан нос-
тя ми их уче бы в КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва, ре жи мом тру да и от ды ха в об ще жи тии, 
ор га ни за ци ей са мос то ятель ной ра бо ты. Оз на ко-
ми ла сту ден тов с по ряд ком поль зо ва ния биб ли-

отеч ным фон дом, ра бо той компь ютер но го клас са 
в об ще жи тии №1. Сту ден ты в теп лой, неп ри нуж-
ден ной, до маш ней об ста нов ке за да ва ли ин те ре-
су ющие их воп ро сы по всем нап рав ле ни ям уче-
бы, ор га ни за ции бы та и от ды ха. Пре по да ва те ли 
ка фед ры по де ли лись вос по ми на ни ями о сво их 
сту ден чес ких го дах, про ве ден ных в об ще жи тии. 
Сту ден ты, про жи ва ющие в об ще жи тии, вы ра зи-
ли свою ис крен нюю приз на тель ность за за бо ту, 
хо ро шие бы то вые ус ло вия и ор га ни за цию до су га 
Уп рав ле нию об ще жи тий и ру ко вод ству уни вер си-
те та. Эта встре ча в рам ках Дня ка фед ры граж дан-
ско го и тру до во го пра ва бы ла хо ро шим про ло гом 
в ока за нии по мо щи сту ден там пер во го кур са в 
быс трей шей адап та ции к но вым ус ло ви ям, вхож-
де нии в ритм учеб но го про цес са, вов ле че нии их в 
об ще ствен ную дея тель ность ву за, фа куль те та, кур-
са, груп пы.

М. Т. ИЛЬЯСОВА, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА

С 28 по 29 сен тяб ря 2011 го да в КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва прош ла меж-
ду на род ная ак кре ди та ция че ты рех об ра-
зо ва тель ных прог рамм: «Хи мия/Ба ка лавр/
Ма гистр», «Фи зи ка/Ба ка лавр», «Эко но ми ка/
Ба ка лавр». Ак кре ди та ци он ный аудит осу-
ществлял ся гер ман ским ак кре ди та ци он ным 
агент ством АКВИН/AC QU IN.

AC QU IN — это ак кре ди та ци он ное агент-
ство, соз дан ное в 2001 го ду. В нас то ящее вре мя 
чле на ми агент ства яв ля ют ся свы ше 100 выс-
ших учеб ных за ве де ний Гер ма нии, Австрии, 
Швей ца рии, Вен грии и дру гих стран. Ос нов-

ны ми це ля ми агент ства яв ля ют ся по вы ше ние 
стан дар тов ка че ства пре по да ва ния и обу че-
ния в выс ших учеб ных за ве де ни ях, ак кре ди-
та ция всех ти пов выс ших учеб ных за ве де ний, 
прог рамм и дис цип лин, а так же ин тер на ци-
она ли за ция не мец ко го выс ше го об ра зо ва ния. 
Ос нов ны ми ха рак те рис ти ка ми AC QU IN яв ля-
ют ся не за ви си мость, объ ек тив ность и вы со кое 
ка че ство.
В хо де ак кре ди та ции, про хо див шей в 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ве ду щие про фес со-
ра уни вер си те тов Гер ма нии и Ве ли коб ри та-
нии встре ти лись с рек то ром, про рек то ра ми, 

ру ко во ди те ля ми под раз де ле ний уни вер си те-
та, пре по да ва те ля ми, сту ден та ми, ма гис тран-
та ми, вы пус кни ка ми хи ми чес ко го, фи зи чес ко-
го, эко но ми чес ко го фа куль те тов. Ито ги меж-
ду на род ной ак кре ди та ции по вы сят рей тинг 
уни вер си те та и его кон ку рен тос по соб ность на 
рын ке об ра зо ва тель ных ус луг.

СОБ. ИНФ.

Здравствуй, первокурсник!

Международная аккредитация: 
повышение рейтинга университета

Фастфуд — это не для нас!

Молодые художники 
посвятили свои работы 
юбилею Независимости

Выс тав ка, пос вя щен ная 
20-ле тию Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан, ук-
ра си ла сте ны выс та воч но го 
за ла Со юза ху дож ни ков Ка-
ра ган ды.

Ее своеоб ра зие в том, 
что на ря ду с пос то ян ны ми ее 
учас тни ка ми (Бек ме то ва Н., 
Ге ра си мо ва Г., Дос ма нов Т., 
Ку ба нов А., Ма ке ева М., Мен-
ди ку лов Р., Се ми на К., Ти ни-
ке ева Д., Фи ли мо нов Д. и др.) 
впер вые пред ста ви ли свои 
ра бо ты их пос ле до ва те ли 
(Бей се но ва Л., Гри гор чак Н., 
Даль бер ге нов О., За зу ли на Г., 
За ка ро ва Н., Ну суп хан К., Обо-
ри на И., Цой В., Ха ба ро ва А., 
Ха ба ро ва М., Шка ба ра Е. и др.). 
Впол не по нят но, что не хва та-
ет со вер шен ства, мас тер ства, 
мно гие ра бо ты но сят учеб ный 
ха рак тер, но под ку па ет ис крен-
ность чувств, же ла ние выс ка-
зать ся. Двад цать пять мо ло дых 
ху дож ни ков пред ста ви ли на 
выс тав ке око ло се ми де ся ти 
ра бот.

Зна чи тель ное чис ло ра бот 
пос вя ще но вос пе ва нию при ро-
ды род но го края («Ут рен нее Бо-
ро вое», «Озе ро Са бын ды-к6л», 
«До ро га к озе ру Жа сы бай»), 
те ме го ро да («Оазис. Ка ра ган-
да», «Сов ре мен ная Ка ра ган-
да», «Ка ра ган дин ский при чал»). 
В цен тре вни ма ния — на ци-
ональ ные обы чаи и тра ди ции 
(«Един ство», «Бай га», «Кош», 
«=о зым»); на кон крет ном ма-
те ри але из на род ной жиз ни 
мо ло дые ху дож ни ки стре мят ся 
сим во ли чес ки пе ре дать из веч-
ные воп ро сы ра дос ти жиз ни, 
мо ло дос ти, люб ви («Свадь ба»). 
Взы ва ет к глу би не ве ков «Огуз-
ский эпос».

На тюр мор ты на пи са ны 
неж ной, «лас ка ющей» кистью 
(«Цве ты ле та», «Лет ний бу кет», 
«Под сол ну хи»), а так же в де ко-
ра тив ной ма не ре («На ци ональ-
ный на тюр морт», «Аро мат чи ли-
ма», «Вос точ ный на тюр морт»).

В ря де ра бот, жи во пис-
ных и гра фи чес ких, пе ре да но 
эмо ци ональ но-чув ствен ное 
нас тро ение («Грусть»). Фи ло со-
фия («Мар си ан ские хро ни ки», 
«451 гра дус по Фа рен гей ту»), 
сказ ка («Ска зоч ный го род», 
«Иг ра»), по эзия («Пе ред ба-
лом»), ос мыс ле ние сво его 
твор чес ко го «я» («Ав то пор трет. 
Ночь прек рас на», «Ав то пор-
трет. А ты се год ня улы бал ся»), 
сос то яние вдох но ве ния («Гнез-
до»), нос таль гии («Нос таль гия: 
трип тих») — так констру иру ет ся 
ху до же ствен ный мир мо ло дых 
та лан тов. Это по ис ти не эко ло-
гия юно ше ства. Пе реф ра зи руя 
ве ли ко го Ми ке лан дже ло, под-
чер кнем, что «ис кус ство рев-
ни во и тре бу ет, что бы че ло век 
при над ле жал ему це ли ком». А 
Г. Гес се срав ни вал фун кцию 
ис кус ства с фун кци ей ис по-
ве ди, са мо твор че ство счи тал 
длин ным, мно го об раз ным пу-
тем са мо вы ра же ния ху дож ни-
ка. Нас то ящая выс тав ка — это 
сво его ро да текст ху до же ствен-
ный: ди алог «с дру гим», об ще-
ние, сот вор че ство.

Л. ЗОЛОТАРЕВА, 
ИСКУССТВОВЕД, КУРАТОР ВЫСТАВКИ
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Та ғы да бір ме рей лі кеш тің куə сі бол дық. 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Сту-
дент тер са райын да көп ші лік тің кө зайы мы на 
ай нал ған көр ме ұйым дас ты рыл ды. Қа ла мыз-
да ғы № 1 өнер мек те бі бей не леу бө лі мі нің 
жас су рет ші ле рі нің қия лы нан ту ын да ған 
ға жайып ту ын ды лар ды кө ріп шы нын да таң 
қал дық. Өрім дей ұл-қыз да ры мыз дың қо лы-
нан шық қан дү ни елер олар дың өнер ге де ген 
шек сіз ма хаб ба тын ай ғақ тай түс кен дей. Бі рі 
бі рі нен өт кен су рет тер ден көз сү рі не ді.

Уни вер си те ті міз дің кə сі би-көр кем өнер фа-
куль те ті мен өнер мек те бі ара сын да шы ғар-
ма шы лық ты ғыз бай ла ныс ор на тыл ған. Өнер 
ада мы де ген өнер ада мы. Жан дү ни есін ру ха-
ни азық пен қо рек тен ді ріп жүр ген жас өрен дер 
ҚарМУ-ға құр қол кел мей, көр ме ұйым дас ты-
рып, əн мен күй ден ша шу шаш ты. Өнер құ ді-

рет ті тыл сым дү ние. Жас шал ғын дай жай қал ған 
жас тар дың бойын да ғы жа лын ға ұш қын бер се, 
ла пыл дап жа ну ға да яр тұр. Көр ме ге қойыл ған 
су рет тер ге тіл біт кен дей, əр қай сы сы өзін ше əде-
мі. Үңі ліп қа ра ған сайын қа зақ тың кең да ла сын 
шар лап кет кен дей бо ла сың. «Өнер, бі лім жас-
тан» де ген. Көр ме ге қойыл ған көз жауын ала тын 
кар ти на лар жас өрен дер дің бо ла ша ғы нан зор 
үміт күт ті ре ді. Өне рі мен тəн ті ет кен жас та ры-
мыз Қа зақ стан ның ке мел ке ле ше гі нің ай бы ны. 
Ел ба сы мыз Н.Ə. Назарбаев ай тқан дай, «жас-
тар — біз дің бо ла ша ғы мыз ға на емес, олар бо ла-
шақ ты жа сай тын біз дің бү гі ні міз». Шын мə нін де 
бү гін гі жас ер тең гі ел дің мыз ғы мас ті ре гі. Бо ла-
шақ тың кіл ті жас тар дың қо лын да.
Кеш ба ры сын да дом бы ра ның қос ше гі нен күй 

тө гіл тіп ата-ба ба мыз дың сы рын ұқ тыр ған ер кін 
ел дің ұлан да ры ал пыс екі та мыр ды иді ріп, тұ ла 
бой ға нəр құй ды. Са на ны сан сақ қа жүгіртіп, кө-

ңіл ді көк ке кө те ріп, жа ны мыз ды бір сер піп тас-
та ды. От тай ла ула ған бі лім ді əрі өнер паз жас та-
ры мыз бар өнер ле рін көр се тіп көз ге тү се біл ді. 
Осын дай өнер лі де бі лім ді ұр пақ өсіп-өніп ке ле 
жат қан да ел дің ер те ңі жар қын.

�. ТОРБАЕВА,
Т=ЖК	Б-30 ТОБЫНЫ* О	УШЫСЫ

А!параттар тас!ыны
Ке#есші ел азбайды

Жа "а о#у жы лы ны" ал-
$аш #ы екі айын да (арМУ 
жас та ры бас па с+з ор та-
лы $ын да бір не ше м/р те 
бас #ос ты. «Ке "е сіп піш-
кен тон кел те бол мас» де-
мек ші, жи ын $а жи ыл $ан 
#ауым к1н т/р ті бін де гі 
м/ се ле лер т+ "і ре гін де 
пі кір лес ті. Са на $а ой са-
ла тын +т кір к+з #а рас тар 
ай тыл ды. Ел т/уел сіз ді гі-
ні" 20 жыл ды $ы на орай 
+т кі зіл ген «Ру ха ни ж/-
не м/ де ни #4н ды лы# тар 
аясын да сту дент жас тар-
ды т/р би елеу», «Ме ні" 
елім — ме ні" ма# та ны-
шым!» та #ы ры бын да $ы 
д+" ге лек 1с тел со ны" ай-
#ын бір мы са лы.

Жал пы адам зат ты8 ру ха-
ни-6не ге лік 85н ды лы8 тар ды, 
д7 ни еге де ген адам гер ші-
лік к6з 8а рас ты, пат ри от ты8 
се зім ді ж: не :леу мет тік 
жауап кер ші лік ті, аза мат ты8 
са на ны 8а лып тас ты ра тын 
м5н дай із гі ша ра лар ды; сту-
дент жас тар ды; ру ха ни-6не-
ге лік т:р би еле ну де; гейін, 
пат ри отизм мен :леу мет тік 
жауап кер ші лі гін ар тты ра-
ры с6з сіз. «Ке ;е сіп шеш кен 
ше шім ні; ке мі сі бол мас» 
де ген ата лы с6з ге то8 та <ан 
мем ле кет тік ор ган дар ды; 
6кіл де рі, =а ра <ан ды 8а ла-
лы8 м:с ли хат де пу тат та ры, 
=а ра <ан ды 8а ла сы :с ке ри 
б6 лім де рі ні; 6кіл де рі, 5лт-
ты8 м: де ни ор та лы8 6кіл де-
рі, фа куль тет де кан да ры ны; 
т:р бие ж5 мы сы ж6 нін де гі 
орын ба сар ла ры, ака де мия-
лы8 топ ку ра тор ла ры, уни-
вер си тет сту дент те рі ж: не 
жас тар 5йым да ры ны; к6ш-
бас шы ла ры ат са лыс 8ан 
осын дай бас 8о су лар ал да <ы 
ай лар да да 6тіп т5 ра ды.

�СЕЛ Т�КЕНОВА,
ЖАСТАР ІСІ Ж'НІНДЕГІ КОМИТЕТТІ* 

МАМАНЫ

* * *
Сту дент тер ге, ма гис-

тран ттар $а /леу мет тік 
#ол дау к+р се ту ака де-
мик Е. А. Б+ ке тов атын-
да $ы (а ра $ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті бі лім 
бе ру са яса ты ны" бір б+-
лі гі бо лып та бы ла ды.

О8у жы лы ны; ба сын-
да =а ра <ан ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де бі рін ші 
кур ста о8и тын «Ал тын бел гі» 
иегер ле рі не, ха лы 8а ра лы8 
олим пи ада лар мен <ы лы ми 
жа рыс тар ды; 8а ты су шы-
ла ры на, же тім, :леу мет тік 
жа< дайы аз 8ам сыз дан ды-
рыл <ан от ба сы нан шы8 8ан 
ба ла лар <а, Uлт ты8 бі ры; <ай 
тес ті леу мен ке шен ді тес ті-
ле уден жо <а ры балл к6р сет-
кі шін к6р се тіп, мем ле кет тік 
бі лім гран тын иеле не ал ма-
<ан сту дент тер ге Е. А. Б6 ке-
тов атын да <ы =арМУ-ды; 
гран тын сал та нат ты т7р де 
тап сы ру р: сі мі 6т ті. =арМУ 
гран ты со ны мен 8а тар 
=арМУ-<а ма гис тра ту ра <а 
т7с кен о8ы ту шы лар мен уни-
вер си тет ті т: мам да <ан т7-
лек тер ге де бе ріл ді.

	АРМУ БАСПАС'З 	ЫЗМЕТІ

Ел ба сы мыз, ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев аға мыз бір сө зін де « біз-
дің тү бі міз тү рік, ді ні міз ис лам, кі та бы мыз құ-
ран» де ген бо ла тын. Иə, сан ға сыр дан бе рі ата 
дəс түр мен са бақ та сып, бұл күн де де жал ға сын 
тауып ке ле жат қан, біз дің ұлт тық қа лып та су 
жо лы мыз да, ру ха ни бол мы сы мыз дан да орын 
ала тын осы ис лам ді ні. Атам қа зақ қо лы на най за 
алып жау ға шап қан да да, ұлын үй лен ді ріп, қы-
зын ұзат қан да да, ата сы на ас бе ріп, үл кен бір іс 
қыл са да құн ды лы ғын пай да лан ған ис лам ді ні. 
Шы ғыс та «бір күн ді гің ді ой ла саң, кү ріш ек, он 
жыл ды ғың ды ой ла саң, ағаш ек, жүз жыл ды ғың-
ды ой ла саң, ұр па ғы ңа жақ сы тə лім-тəр бие бер» 
де ген қа ғи да бар екен. Атам қа зақ ел ер те ңін тəр-
би елеп өсі рер сəт те бұл қа ғи да ны да ұмыт пап ты, 
ис лам мен ұш тас ты ра бі ліп ті. Ис лам ді ні ата сө зі, 
аға қа руы, іні нің қор ға ны се кіл ді еді…
Те бі се-те бі се тұ яқ, сү зі се-сү зі се мүйіз сын-

ған ке ңес за ма нын да кең етек та ры лып, дін ге де 
көп қыс пақ бол ға ны бел гі лі. Əке ле рі міз «құ дай 
жоқ» де ген де қол кө те ріп, ата сын май мыл са-
нап, ел адас са, Абай ша ай тсақ, «то быр ға» ай на-
лу дың аз-ақ ал дын да, құл дық са на құ лы бы ның 
кіл ті екі бұ рал ған кез еді. Қа зақ қы лыш кө тер ді. 
Се бе бі та рих тау қы ме тін де гі қан то бық қа жет-
кен дей еді. Ел дүр сіл кі ніп, ен ді бұ лай бо ла бе-
ру ге бол май ты нын бі ліп, тəуел сіз дік ас па нын, 
бей біт ші лік та ңын қа ла ды. Ер мен ер, ел мен ел 
ті зе қо сып ер кін дік ке де қол жет кіз дік. Ел бол-
дық. Қа зақ азат бо лып, өз қо лы өз аузы на же-
тіп, дін де гүл ден ген дей еді. Жа ңа бой кө те ріп, 
бе сік тен шық қан ба ла құ сап біз де өз ге ел қа та-
ры мен, со лар дың сап тү зе ген ше ру ле рі не қо сы-
лып, ең бек тей ке те бар дық. Ен ді ға на есін жи-
ған, же рі кең бай тақ, ас ты да, үс ті де бай лық қа 
то лы ел тəуел сіз ді гі не бір ел қуа на қа ра са, ен ді 
бі рі қу ла на қа ра ды. Ен ді гі тəуел сіз Қа за қия ның 
тəуел сіз жо лын да жол бас та ушы сы Нұр сұл тан 
Назарбаев бол ды. Ел дің үкі ле ген үмі ті де сол кі-
сі де еді. Ел үмі ті ақ тал ды. Оған бү гін гі күн куə. 
Есі ме грек тің Прис кі жаз ған бір уақи ға сы тү сіп 

отыр. Еділ ба тыр ға Ви зан ти ядан бас уəзір Хар-
лам пи өз де рін жа улап ал ма сын де ген өті ніш пен 
ке ліп, алай да ебін тауып оны өл ті ру дің ама лын 
із де се ке рек. Бір де əл гі Хар лам пи Еділ ба тыр ға 
қыз мет ете тін бір грек ті кез дес ті ре ді. Оны көр ген 
Хар лам пи: «сен мұн да не ғып жүр сің, бұ лар біз-
ге дұш пан ел ғой» де ген де, əл гі грек: «жоқ, бұл 
əді лет ті ел. Ал, біз дің елі міз де гі заң дар дың бə рі 
жо ға ры да отыр ған адам дар ға ға на қыз мет ете-
ді, со лар дың мүд де сін ға на қор ғай ды. Мен, мі не, 
бө тен адам мын, олар ме нің құ қым ды бұз бай ды. 
Сый лай ды, ең бе гім ді ба ға лай ды. Де мек, ма ған 
мұн да өмір сү ру ти ім ді» деп жауап бер ген кө-
рі не ді. Өз ге ні өзек ке теп пей тін ел ба сы са яса ты 
ке ше гі ба ба ла ры ның жо лы мен жал ға сын тауып 
жа тыр емес пе?! Бұ лай дей ті нім, 140 эт но сы, 40-
қа жу ық кон вен ци яны құ ра ған Қа зақ елі ал ға 
өр ле уде. Та ғы да ел ба сы ның ерен ең бе гі. Ен ді гі 
қа зақ елі да му ға, да му жо лы на түс ті. Қан ша ма 
ұлт ты бір ту дың ас ты на та ту-тəт ті өмір сү ру ге 
ша қыр ды. Со лай бол ды да. Алай да адам зат-
пен бір ге ке ле жат қан дін бар бо ла тын, ке ше гі 
емес, бү гін гі, жол-жол ға, та рам-тар мақ қа бө лін-
ген дін. Ел ба сы бұ ны да ес ке ру сіз қал дыр ма ды. 
Қан ша ма дін өкіл де рін Қа за қия ға жи на ды. Со-
лар ға ар нап Астана дан «бей біт ші лік пен ке лі сім 
са райы» дей тін, үш бұ ры шы нан да күн тү се тін 
ке ре мет пи ра ми да са лып бер ді. Осы ның бə рі ға-
лам да қа ру дың ор нын ал мас тыр ған, жауын нан 
кейін гі са ңы рау құ лақ ша қап та ған сек та лар ды, 
түр лі-түр лі изм жал ғауы жал ған ған ағым дар ды, 
со лар дың ша һид пыз деп сан да лып, ел ара сы на 
сал ған дүр бе лең де рін, өзін-өзі жа ра тын көз сіз 
ба тыр лар дың ал дын алу еді. Иə, əлем ді жа ула-
ған, ел ара ла ған сек та ның ыз ғар лы ле бі біз ді де 
ай на лып өт пе ді. Оған да бү гін гі күн, бо лып жат-
қан оқи ға лар куə. Көз ді ашып қа ра саң, со лар ға 
ұры нып жат қан ның ба сым бө лі гі ел дің қор ға ны, 
ұла ны, ер те ңі дей тін жас тар екен. Ал қа ла ған 
дүйім алаш қа би лік ай тқан хан Абы лай «бі лек-
ке се нер за ман да, еш кім ге есе бер ме дік, бі лім ге 
се нер за ман да қа пы қа лып жүр ме лік» деп біз ге 

ес кер те ді. Сек та лар дың ар ты нан отар қой се кіл-
ді ке тіп ба ра жат қан сол бі лім сіз жас та ры мыз. 
Бұ ны ке зін де біл ген, екі əлем сар да ры пай ға ба-
ры мыз (с.ғ. с) «ис лам ға ке лер қауіп тің бі рі — ша-
ла бі лім» деп ті. Та рих сах на сын да, ел та ри хын да, 
бі рін-бі рі қыр ған деп қа лу қан дай қор қы ныш. 
Кө зі міз бен көр дік, қан ша ма қа зақ ба ла сын, қа-
зақ бо лып ту ға ны на өкін ге нін, ата-ба ба аруа ғы-
на ла ғы нет ай тып, өзін ту ған əке-ше ше сін кə пір 
са нап, дұ ға ға қол жай ма ған дар ды. Мі не, бұ ның 
бə рі ен де ше, сол өз де рін жəн нат жар шы сы са-
най тын сек та ның сал да ры. Біз де де мок ра тия 
деп қа ра жа мыл ған қыз дар, ақи қат жо лын да-
мыз деп те ке са қал қой ған ұл дар да ор та мыз да 
то лып жүр. Та ғы да ша ла бі лім ді лік, əсі лі тү сін-
бе уші лік. Ер ден ез ге ай на лып, екі кі тап оқып, 
өзін ғұ ла ма са най тын, ел дің ер те ңі не кү мəн мен 
қа рап, іріт кі са лу ға ат са лы сып жат қан да ша ла 
бі лім ді лер. Ис лам ді ні, пай ғам бар сө зі, «Аяз ата 
ке ліп тұр» дей тін дей оңай шу мақ қа құ рыл ған 
өлең, ай та са ла тын аңыз əң гі ме емес еке нін тү сі-
ну ке рек. «Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» — да-
ныш пан Абай сө зі. «Ел бү гін шіл, ме ні кі ер тең гі 
үшін» дей ді Ах мет Бай тұр сы нов. Олар ке ле шек 
ел дің ке пі лі деп бү гін гі жас тар ды, біз ді көр сет-
ті. Түн ге емес, күн ге ұм ты лайық, қа зақ ба ла сы. 
Қа зақ стан ды гүл ден ді ріп, ел се ні мін ақ тайық, 
елі міз ді əлем ге паш етейік. Күй мес піз. Ен де ше, 
аса құр мет ті сту дент тер, біз дің мін де ті міз үл кен. 
Де мек, біз ис лам əле мі не бі лім мен аяқ ба су ымыз 
ке рек екен. Біз оқып жүр ген ҚарМУ да осы бі-
лім нің қай нар кө зі. Дін — ол тек мед ре се де оқу 
емес. Ма те ма тик бо лып та ді ні ңе үлес қо са ала-
сың. Тек жан та за, жү рек ақ, жол тү зу, дұ рыс бі-
лім бо лу ке рек. Жел пі ніп жү ріп сек та құ ры ғы на 
тү сіп қал маң дар. Уни вер си тет пен ел абы ройы, 
ер тең гі мəр те бе сі жас тар дың қо лын да. Ер тең 
мен «тү зу жол да мын» деп, ба лақ қыс қар тып, са-
қа лың Абай дан да асып, киі мі міз ден тек кө зі міз 
ға на кө рі ніп тұ рып жүр ме сін. Ақи қа тын Ал ла 
бі лер. Ай тайын де ге нім, сек та дан сақ, ел ер те ңі-
не қы ра ғы бо лайық!

АМАНГЕЛДІ 	=РА	БАЙ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ* 2 КУРС СТУДЕНТІ

Мі не, би ыл дер бес, өз ал ды на тəуел сіз, еге-
мен ді ел бол ға ны мыз ға 20 жыл то лып отыр. 
Əри не, 20 жыл да ат қа рыл ған ша ру алар аз емес. 
Елі міз дің ең се сі тік те ліп, би ік бе лес тер ден кө-
рі ніп жат қа нын да ай ту ға нақ ты мы сал дар жет-
кі лік ті. Қа зір Қа зақ стан ды əлем та ни ды, бар ша 
мойын дай ды. Əри не, мұ ның бə рі ең ал ды мен 
Ал ла ның біз ге бер ген сыйы деп, со дан кейін Ел-
ба сы ның жар қын іс те рі нің же мі сі деп бі ле міз.
Əри не, 20 жыл ішін де «бол дым-той дым» 

деп ай ту ға бол мас. Əлі күн ге ше ші мін тап па ған 
мə се ле лер де бар. Со лар дың қа та ры нан ойып 
орын ала тын өзек ті мə се ле нің бі рі — тіл тағ ды-
ры.

«Тіл — ха лық тың жа ны. Сон дық тан тіл сіз — 
ха лық, ха лық сыз — қо ғам жоқ. Де мек, ха лық, 
тіл, қо ғам — бұл үшеуі ди алек ти ка лық бір лік-
те гі құ бы лыс тар» деп ака де мик Хай рол ла Нұр-
мұ қа нов ай тып кет кен дей, «ұлт, тіл, ха лық, қо-
ғам» та мы ры те рең де жат қан, бір-бі рі мен маз-
мұн дас, мақ сат тас ұғым дар. Сон дық тан да бұл 

ұғым дар мəң гі бір-бі рі мен ты ғыз қа рым-қа ты-
нас та, бір лік те өмір сү ре ді. Əр ұлт тың, ха лық-
тың өзі не тəн ана ті лі, ұлт тық ті лі бо лу ға ти іс. 
Сол си яқ ты бү кіл əлем та ни тын Қа зақ елі нің де 
өзі не тəн ана ті лі, яғ ни қа зақ ті лі бар. Алай да 
сол ана ті лі міз дің бү гін гі таң да ғы жай-күйі бə-
рі міз ге бел гі лі. Сол ұлт тық ті лі міз дің кей тұс қа 
кел ген де əлі де ақ сап жат қа ны жү ре гің ді ауыр-
тып, же гі дей жей ті ні хақ.
Тəуел сіз, еге мен ді ел бол ға ны мыз ға 20 жыл 

тол са да əлі күн ге дейін ті лі міз шүл дір-шүл-
дір. Кей бір қа зақ жас та ры бір-бі рі мен орыс ша 
сөй ле сіп, кей бір қа зақ ба ла ла ры орыс тіл ді оқу 
ошақ та рын да бі лім алу да. Мі не, осын дай ол қы 
қы лық тар ды қай тсек жөн дей міз деп қа зақ ті-
лі нің тағ ды ры үшін шы бын жа ны шы рыл дап 
жүр ген ұл тжан ды тұл ға ла ры мыз бар. Олар дың 
қа та рын да: Ту ған же рі — түп қа зы ғы, ай бы ны, 
Ту ған ті лі — мəң гі өш пес ай ды ны» деп жыр-
ла ған Мұх тар Ша ха нов тай аға мыз ды ай тпай 
ке ту ге əс те бол мас. Жа зу шы Шер хан Мұр та за 
аға мыз дың да бір кез де рі «Ті лі жоқ ха лық — ба-
лық, ал ме нің ба лық бол ғым кел мей ді» деп қа-
зақ ті лі нің қа мын жеп ай тқан сөз де рі есі міз де. 

Тек көр нек ті тұл ға ла ры мыз ға на емес, қа зақ 
ұл ты ның əр бір ұл тжан ды аза ма ты «ті лім үшін 
жа ным құр бан» дей тін дей дə ре же де бо луы ти-
іс. Яғ ни өз ана ті лін шұ бар лап сөй ле мей, өз ге ге 
үл гі-өне ге бо ла бі луі ке рек. Жал пы ал ған да ұлт 
бо лып бір жа ға дан бас, бір жең нен қол шы ға-
рып, бір ле сіп жұ мыс іс те ген де ға на біз нə ти же-
лі же ңіс тер ге же те міз. Ал, ке рі сін ше, өз елі міз-
де, өз же рі міз де өз ге тіл ге тəуел ді бо лып, ту ған 
ті лі міз дің тағ ды рын тəл кек ке ай нал дыр сақ, бұл 
біз дің ба рып тұр ған ең бір осал тұ сы мыз бо ла-
ры ай дан анық. Ана ті лі міз ді өгей сіт пей, қай та 
қа дір-қа си етін ас қақ та тып, ме рейін үс тем ету ге 
ты ры сайық, дос тар!

«Ел ер те ңі — жас тар» де мек ші, қа зір гі жə не 
бо ла шақ та ғы Қа зақ стан ның ір ге сін бе рік етіп 
қа лап, тұт қа сын ұс тай тын ұл тжан ды жас та ры-
мыз да ең əуелі осы тұс қа кел ген де ақ са май, са-
қа дай сай тұ руы ке рек. Мі не, сон дық тан ту ған 
тіл ді қа дір леп, құр мет те уді, аялап, ар дақ та уды 
ең əуелі өзі міз ден бас тайық!

МАРЖАН КИТАЙБЕКОВА,
КС-21 ТОБЫНЫ* СТУДЕНТІ

«Ел б�гіншіл, менікі ерте#гі �шін»

Талапты# мініп тKлпарын, білімге Kмтыл, Kрпа;ым
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Прог рес сив ное раз ви тие об ще ства — 
ре зуль тат дея тель нос ти твор чес ких лю дей, 
ис тин ных пат ри отов сво ей про фес сии.

Ор тая Аб драх ма но ви ча Аб драх ма но ва 
я знаю с 1977 го да. В тот год ме ня приг ла-
си ли ра бо тать на ка фед ру ме то ди ки пре по-
да ва ния ма те ма ти ки, ко то рую воз глав ля ла 
ны не по кой ная к. п. н., до цент Н. П. Кос-
три ки на. На под го то ви тель ном от де ле-
нии — его рань ше еще на зы ва ли раб фак — 
за ня тия по ма те ма ти ке ве ли пре по да ва те-
ли этой ка фед ры. Я на под го то ви тель ном 
от де ле нии ве ла за ня тия по ма те ма ти ке. А 
за тем ме ня наз на чи ли за мес ти те лем де ка-
на по учеб ной ра бо те. Так на про тя же нии 
нес коль ких лет я ра бо та ла ря дом с де ка ном 
под го то ви тель но го от де ле ния до цен том 
О. А. Аб драх ма но вым.
Не скрою, по на ча лу бы ло очень труд но. 

Он с ран не го ут ра до поз дне го ве че ра на хо-
дил ся на ра бо те, че го тре бо вал и от дру гих. 
Рас хо же го ло зун га «Вой на вой ной, а обед 
по рас пи са нию» для не го не су ще ство ва ло. 
В 70-е го ды под го то ви тель ное от де ле ние 
бы ло раз ме ще но на вто ром эта же быв ше-
го об ще жи тия КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. За 

ко рот кий срок этаж был обус тро ен, что бы 
при ни мать слу ша те лей под го то ви тель но го 
от де ле ния: бы ли от кры ты учеб ные ауди то-
рии, ка би нет для пре по да ва те лей и дру гие 
по ме ще ния, бы ли офор мле ны раз лич ные 
стен ды, ос ве ща ющие учеб но-вос пи та-
тель ную ра бо ту, спор тив ную, куль тур ную 
жизнь слу ша те лей, из го тов лен ные си ла ми 
са мих же раб фа ков цев, а на пя том эта же 
об ще жи тия жи ли ино го род ние слу ша те ли.
Все это го во рит о его вы со ких ор га ни за-

тор ских спо соб нос тях как ру ко во ди те ля. К 
то му же он был хо ро шим пси хо ло гом. В 
мо ло дых лю дях, юно шах и де вуш ках, он с 
пер во го взгля да мог рас поз нать та лан тли-
во го че ло ве ка. И про ве рял сту ден тов в де-
ле, наз на чая их от вет ствен ны ми за са мые 
раз лич ные нап рав ле ния об ще ствен ной 
жиз ни. И он, как пра ви ло, не оши бал ся в 
сво ем вы бо ре: всё и все ми ис пол ня лось чет-
ко и вов ре мя, с боль шой от вет ствен ностью 
и ак ку рат ностью. Мо ло дежь пос те пен но 
при об ща лась к об ще ствен ной жиз ни в кол-
лек ти ве.
Стро гая дис цип ли на, по ря док и уче ба 

бы ли ос нов ны ми кри те ри ями. Это го он 
тре бо вал как от слу ша те лей, так и от пре-
по да ва те лей. Пом ню, как по ут рам он час то 
встре чал пре по да ва те лей на пер вом эта-
же, у вхо да в зда ние. Опоз да ния на за ня тия, 
сры вы за ня тий бы ли ЧП.
Слу ша те ли под го то ви тель но го от де ле-

ния бы ли под стро гим кон тро лем де ка на 
как днем, в те че ние уче бы, так и вне за ня-
тий. Они зна ли, что да же глу бо кой ночью 
их мо гут по се тить с про вер кой. Для мно гих 

мо ло дых пре по да ва те лей он стал нас тав ни-
ком, а для слу ша те лей — от цом.
Все слу ша те ли, вы дер жав шие вы пус-

кные эк за ме ны, про дол жи ли обу чать ся 
сво им спе ци аль нос тям на со от вет ству ющих 
фа куль те тах уни вер си те та. Мно гие из них в 
нас то ящее вре мя за ни ма ют вы со кие дол-
жнос ти в раз лич ных сфе рах дея тель нос ти и 
вспо ми на ют доб рым сло вом сво его пер во го 
де ка на.
Ког да в 90-е го ды ру ко вод ство уни вер-

си те та наз на чи ло Ор тая Аб драх ма но ви ча 
де ка ном би оло ги чес ко го фа куль те та, он со 
сво ими ор га ни за тор ски ми спо соб нос тя ми 
был бо лее не об хо дим мо ло до му би оло ги-
чес ко му фа куль те ту.
Про фес сор Аб драх ма нов от ли ча ет ся 

осо бой, при су щей ему ак тив ной, со зи да-
ющей, твор чес кой по зи ци ей. Ог ро мен его 
вклад в фор ми ро ва ние и раз ви тие ду хов-
ной куль ту ры мо ло де жи нес коль ких по ко-
ле ний слу ша те лей, сту ден тов и пре по да ва-
те лей. Се год ня О. А. Аб драх ма нов про дол-
жа ет ра бо тать 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: про во дит за ня тия, вы пол ня-
ет об ще ствен ную ра бо ту. Поз драв ляя его с 
юби ле ем, хо чет ся по же лать это му свет ло-
му, тру до лю би во му че ло ве ку креп ко го здо-
ровья, ог ром но го счастья в се мей ной жиз ни 
и дол гих лет твор чес кой дея тель нос ти в на-
шем уни вер си те те.

ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

К. Т. БЕРТИСКАНОВА

По соль ство Рес пуб ли ки Поль ша в Ас та-
не сов мес тно с Ка ра ган дин ским го су дар-
ствен ным уни вер си те том им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва и Ка ра ган дин ским об лас-
тным польским об ще ством «По ло ния» 
про во дит меж ду на род ную науч ную кон-
фе рен цию, пос вя щен ную 75-ле тию де пор-
та ции по ля ков в Казахстан. Кон фе рен ция 
сос то ит ся 17—18 но яб ря 2011 г. на ба зе Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Ос нов ной целью кон фе рен ции яв ля ет-
ся на по ми на ние о дра ма ти чес ких со бы ти ях 
сов ре мен ной польской ис то рии — ста лин-
ских де пор та ци ях, в ко то рых с 1936 го да 
по ля ки ока за лись пер вы ми жер тва ми в на-
би ра ющем обо ро ты ме ха низ ме реп рес сий. 
Учас тие уче ных науч но-ис сле до ва тельских 
цен тров и ву зов Казахстана, Поль ши, стран 
СНГ обес пе чит мно гог ран ный взгляд на 
проб ле ма ти ку де пор та ций и ап па ра та реп-

рес сий, ко то рые в рав ной сте пе ни зат ро ну ли 
по ля ков, ук ра ин цев, ка за хов, нем цев, рус ских 
и пред ста ви те лей мно гих дру гих на ци ональ-
нос тей. Пла ни ру емая кон фе рен ция име ет 
осо бое зна че ние как с точ ки зре ния оцен ки 
сос то яния ис сле до ва ний этой проб ле мы, так 
и для ис то ри чес кой па мя ти всех на ро дов, ко-
то рые пос тра да ли в ре зуль та те ста лин ско го 
тер ро ра.
Для учас тия в кон фе рен ции приг ла ше ны 

спе ци алис ты из Поль ши (Центр Кар та), эк-
спер ты и уче ные ка зах стан ских и рос сий ских 
ака де ми чес ких уч реж де ний (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, Ев ра зий ский на ци ональ ный 
уни вер си тет им. Л. Н. Гу ми ле ва (г. Астана), 
Ом ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни 
Ф. М. Дос то ев ско го и др.) и го су дар ствен ных 
ор га ни за ций: Ко ми тет ин фор ма ции и ар хи-
вов Ми нис тер ства свя зи и ин фор ма ции Рес-
пуб ли ки Казахстан, Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный ар хив, Го су дар ствен ный ар хив Пав-

ло дар ской об лас ти, Го су дар ствен ный ар хив 
Кос та най ской об лас ти, Се ве ро-Ка зах стан ский 
го су дар ствен ный ар хив, Го су дар ствен ный ар-
хив Ак мо лин ской об лас ти, му ни ци паль ный 
ар хив г. Ом ска, му зей па мя ти жертв по ли ти-
чес ких реп рес сий в До лин ке, му зей па мя ти 
жертв по ли ти чес ких реп рес сий и то та ли та-
риз ма «АЛ ЖИР».
За яв ку на учас тие в кон фе рен ции (сог лас-

но при ло жен но му об раз цу) про сим вы сы лать 
в элек трон ном ви де по ад ре сам: conf.pl.ksu@
ma il.ru, skarsti na@ma il.ru.
За яв ки при ни ма ют ся до 5 но яб ря 2011 

го да.
Кон так тная ин фор ма ция: 100028, г. Ка-

ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 28; тел. 8(7212) 
77-01-36, факс 8(7212) 77-03-84.
Кон так тное ли цо: Кар сти на Свет ла на 

Ген надь ев на, на чаль ник Уп рав ле ния пос ле-
ву зов ско го об ра зо ва ния и меж ду на род ных 
прог рамм Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

4 но яб ря 2011 го да ис то ри чес кий фа-
куль тет Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва 
про во дит олим пи аду сре ди школь ни-
ков по ис то рии Казахстана «КЛИО-
2011».

Ра бо чие язы ки олим пи ады: ка зах ский, 
рус ский.
К учас тию в олим пи аде приг ла ша ют ся 

уча щи еся 11 клас сов об ще об ра зо ва тель ных 
школ, ли це ев, гим на зий, школ-ин тер на тов 
г. Ка ра ган ды, го ро дов-спут ни ков и об лас ти.
Олим пи ада про во дит ся в два ту ра:
1-й (от бо роч ный) тур бу дет про ве ден 4 

но яб ря 2011 го да в 9.00 в фор ме тес ти ро-
ва ния. Каж дый воп рос тес то во го за да ния 
олим пи ады оце ни ва ет ся в 1 балл.

2-й (фи наль ный) тур бу дет про ве ден 4 
но яб ря 2011 го да в 15.00. Вклю ча ет в се бя 
пись мен ные от ве ты на воп ро сы. Учас тни ка-

ми 2-го ту ра олим пи ады яв ля ют ся кон кур-
сан ты, наб рав шие мак си маль ное ко ли че-
ство бал лов в 1-м ту ре. Пра во от бо ра учас-
тни ков 2-го ту ра — за жю ри.
По бе ди те ли олим пи ады оп ре де ля ют ся 

по мак си маль но му ко ли че ству наб ран ных 
бал лов в двух ту рах. По бе ди те ли олим пи-
ады наг раж да ют ся:

1-е мес то — дип лом и сер ти фи кат на 
по лу че ние 50%-й скид ки на обу че ние при 
пос туп ле нии на ис то ри чес кий фа куль тет 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Е. А. Бу ке то ва.

2-е мес то — дип лом и сер ти фи кат на 
по лу че ние 30%-й скид ки на обу че ние при 
пос туп ле нии на ис то ри чес кий фа куль тет 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Е. А. Бу ке то ва.

3-е мес то — дип лом и сер ти фи кат на 
по лу че ние 10%-й скид ки на обу че ние при 
пос туп ле нии на ис то ри чес кий фа куль тет 

Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Е. А. Бу ке то ва.
Ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри 

олим пи ады по ис то рии Казахстана фор-
ми ру ют ся из про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва ис то ри чес ко го фа куль те-
та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Кон кур сные 
за да ния раз ра бо та ны чле на ми ор га ни за ци-
он но го ко ми те та и жю ри для уча щих ся 11 
клас сов.

Ус ло вия учас тия
Для учас тия в олим пи аде не об хо ди мо 

пред ста вить за яв ку по ад ре су: г. Ка ра ган да, 
ул. Уни вер си тет ская, 28, КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, де ка нат ис то ри чес ко го фа куль те та 
(кор пус №3), ка би нет 508, или по элек трон-
ным ад ре сам: olim pi adak lio-2011@ma il.ru, 
aige ra-8916@ma il.ru. Те ле фон для спра вок 
77-04-09 (де ка нат).
Для учи те лей-ис то ри ков, при быв ших 

для соп ро вож де ния учас тни ков олим-
пи ады, бу дет про ве ден се ми нар на те му 
«Ка зах ская ин тел ли ген ция и идея не за-
ви си мос ти», пос вя щен ный 20-ле тию не-
за ви си мос ти Казахстана.

О проблемах истории и современности

Олимпиада для будущих историков

Учитель по жизни

Ученый совет
Грант для молодых 
ученых

Совет молодых ученых Кар-
ГУ им. Е. А. Букетова объявляет 
ежегодный конкурс на грант Ка-
рагандинского государственного 
университета им. Е. А. Букетова 
для молодых ученых. Целью кон-
курса является стимулирование 
развития прорывных научно-ис-
следовательских разработок и по-
вышение квалификации молодых 
ученых КарГУ им. Е. А. Букетова.

В конкурсе могут принять учас-
тие молодые ученые в возрасте 
до 40 лет, активно участвующие 
в проведении исследований 
по приоритетным направлениям 
развития мировой науки. Претен-
денты на грант должны работать 
или обучаться в КарГУ им. Е. А. Бу-
кетова, иметь необходимые 
профессиональные знания и до-
статочный задел в исследуемой 
области, подтвержденный публи-
кациями в высокорейтинговых 
отечественных и зарубежных на-
учных журналах и изданиях. К пре-
тендентам на получение грантов 
предъявляются следующие требо-
вания:

высокая степень разработан-• 
ности научной проблемы;
уровень и количество публика-• 
ций;
участие в конференциях, вы-• 
ставках и конкурсах (уровень 
мероприятий, значимость до-
кладов);
наличие объектов интеллекту-• 
альной собственности (патен-
тов, предпатентов, авторских 
свидетельств на изобретение, 
заявки на изобретение);
степень участия в выполнении • 
научных программ различного 
уровня;
научно-организационная рабо-• 
та (участие в работе редколле-
гий научных журналов; участие 
в работе организационного 
или программного комитета 
научных конференций и др.).
Срок подачи заявок: 

с 12.10.2011 по 12.11.2011. 
Заявки на участие в конкурсе 
представлять в Инновационно-
технологический центр (гл. кор-
пус, каб. 233, тел. 77 - 04 - 25).

За дополнительной информа-
цией также обращаться в Инно-
вационно-технологический центр. 
Положение о конкурсе размеще-
но на сайте www.ksu.kz.

Анонс

Перспективы развития 
университетов обсудят 
на международном 
форуме

7 декабря 2011 года состоится 
международный форум «Универ-
ситет в глобальном мире: пути 
и формы взаимодействия». В рам-
ках форума запланированы дис-
куссии по следующим вопросам 
высшего и послевузовского обра-
зования:

оценка качества образова-• 
тельных программ: подходы, 
методы, критерии;
высшее образование и совре-• 
менное общество;
исследовательские универси-• 
теты: мировой опыт и перспек-
тивы развития.
Заявку на участие и регис-

трационную форму можно за-
полнить на сайте www.ksu.kz.
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Əлем де көп те ген өз ге ріс тер бол ды. За ман-
ның кел бе ті өз гер ді. Қа зір бас қа ға сыр да, бас қа 
са яси жүйе де өмір сү ру де міз. Алай да бір жəйт 
анық, бү гін гі бə се ке за ма нын да ғы лым мен 
тех ни ка ны же тіл дір мей қа тар ға қо сы лу, шын 
мə нін де тəуел сіз ел бо лу мүм кін емес. Ғы лым 
адам зат өмі рі нің ең ше шу ші фак то ры на ай-
нал ды. Бү гін гі кү ні ел дің ша ру ашы лы ғын, мə-
де ни етін, оның қор ға ныс қа бі ле тін жан-жақ-
ты да мы ған ғы лым ға на қам та ма сыз ете ала ды.

Өт кен мен бү гін гі та рих қа көз жү гір тсек əр ел-
дің эко но ми ка лық жə не əлеу мет тік ты ғы рық тан 
шы ғу жол да ры ның бі рі — қо ғам ның тех но ло ги-
за ци яла нуы мен ақ па рат та ну ының жо ға ры ден-
гейі не кө шу. Мə се лен, Мэй дзи Исин 1868 жы лы 
Жа по ни яда ре фор ма өт кі зу ба ры сын да дəс түр лі 
тех но ло ги ялар дан бас тар тып, сол уақыт та ғы үз-
дік тех но ло ги ялар ды қол да ну ар қа сын да ин дус-
три ял ды ел дер ті зі мі не ал ғаш қы лар дың бі рі бо-
лып ен ді. Германия бол са екін ші дү ниежү зі лік 
со ғыс тан кейін тех но ло ги ялық қау қа рын қал пы-
на кел ті ру ге көп кө ңіл бөл ді, со ның нə ти же сін де 
əлем нің өз ге ал пауыт ел де рі мен тең иық ті рес ті-
ру де. АҚШ, Бі рік кен Араб Əмір лі гі, Ду бай жə не 
т. с. с. ғы лым ның қа ді рін, кү шін дұ рыс ба ға лап, 
тү сі не біл ген ел дер дің ті зі мін əрі ті зе бе ру ге бо ла-
ды. Алай да ай тпа ғы мыз ел дің бү гі ні мен ке ле ше гі 
ғы лым да, яғ ни ғы лым ды жа сай тын, оны са па лы 
етіп ха лық игі лі гі не жа ра та тын ин тел лек ту ал ды 
жас та ры ның қо лын да.
Бү гін гі ақ па рат тық қо ғам да оқу жүйе сі нің 

өзі не де қойы лар та лап кү ше юде. Пос тин дус-
три аль ді құ ры лым əр кез жо ға ры бі лік ті эли та, 
ме ри ток ра тия ға зə ру бо ла ды. Қа зір гі ақ па рат за-
ма нын да ғы лым мен тех ни ка ның соң ғы же тіс тік-
те рі қол да ны ла тын өн ді ріс, са уда, қыз мет көр се ту 
са ла сы рө лі нің ар та тү суі не бай ла ныс ты елі міз дің 
бə се ке ге қа бі лет ті лі гі ту ра лы мə се ле күн тəр ті бі-
не қойы лып отыр. Қо ғам дық өн ді ріс са ла ла ры да, 
елі міз дің өзі де бі лім бе ру жүйе сі бə се ке лес тік қа-
ты нас тар ға тө теп бе ре ал ған жағ дай да ға на бə се-
ке ге қа бі лет ті бол мақ. Бү гін гі таң да кез кел ген ел-
дің бə се ке ге қа бі лет ті лі гі бі лім жүйе сі нің бə се ке ге 
қа бі лет ті лі гі не ке ліп ті ре ле ді. Сон дық тан бар лық 
да мы ған ел дер де бі лім бе ру ге же те на зар ауда ры-
лу да. Осы дан ке ліп бі лім бе ру үде рі сін де гі түр лі 
көз қа рас тар ара сын да бə се ке лес тік жү ріп жа тыр.
Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 

Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зи ялық ұлт тық уни-
вер си те тін де сту дент тер ал дын да оқы ған дə рі-
сін де бі лім нің ел өмі рін де ала тын ерек ше рө лін: 
«Ұлт тар тек тауар лар жə не қыз мет тер мен ға на 
бə се ке ле сіп қа на қой май, со ны мен қа тар олар 
қо ғам дық құн ды лық тар жүйе ле рі мен жə не бі-
лім бе ру жүйе сі мен бə се ке ле суі қа жет» деп нақ-
ты бел гі ле ген бо ла тын. Сон дық тан бү гін гі күн гі 
озық тех но ло ги ялар мен жа ңа шыл ой лар ды же тік 
игер ген, өзін де, елін де та ны та ала тын жас тар ды 
тəр би елей тін ың ғай лы оқу жүйе сі бо луы ке рек.
Əлем дік бі лім бе ру жүйе сін де көш ке ру ен ал-

да ке ле жат қан ал дың ғы қа тар лы ел дер дің тə жі-
ри бе сін са ра лай оты рып, оқу жүйе сін де байып ты 
өз ге ріс тер жа са ған аб зал. Оның ішін де гі не гіз гі 
сал мақ жо ға ры оқу орын да ры на түс пек. Се бе бі 
елі міз дің жо ға ры оқу ор ны жүйе сі тек жо ға ры бі-
лім бе ру дің ға на емес, бү кіл бі лім бе ру жүйе сі нің 
жа ңа ру ына ұйыт қы бо луы аса қа жет. Есі мі əлем ге 
əй гі лі ис пан дық фи ло соф жə не мə де ни ет та ну шы 

X. Ор те га-и-Гас сет «Мис сия уни вер си те та» ең-
бе гін де уни вер си тет ті ин тел лек ту ал ды эли та ны 
тəр би елеу ор та лы ғы дей ді. Ға лым уни вер си тет тің 
мін де тін «да рын ды лар арис ток ра ти ясын» тəр би-
еле уден кө ре ді. Яғ ни ин тел лек ту ал ды эли та ны 
эли та лық бі лім бе ре оты рып тəр би елеп өсі ріп 
шы ға ра тын жер жо ға ры оқу орын да ры. Эли тар-
лық бі лім ин тел лек ту ал ды жас тар ды қа лып тас ты-
ра тын бір ден-бір не гіз гі кө з.
Мə се лен, ХХ ғ. 60-шы жыл да ры Ба тыс та құ ры-

лым дық фун кци она лизм «дағ да ры сы на» жауап 
ре тін де «адам дық ка пи та лы» (че ло ве чес ки ка-
пи тал) кон цеп ци ясы қа лып та сып да мы ды. Осы 
тұс та көп те ген ма ман дар бі лім нің эко но ми ка лық 
тұр ғы дан рен та бель ді екен ді гі ту ра лы ай та да, 
жа за да бас та ды. Аме ри кан дық əле умет та ну шы 
Э. Де ни зон 1950-1962 жыл дар ара лы ғын да АҚШ-
тың іш кі ұлт тық өні мі нің өсуі бі лім ге жа на ма, ті-
ке лей түр де ақ ша са лу ына бай ла ныс ты бол ған ды-
ғын ай та ды (38 %). Мұн дай қо рыты нды ға өз ге аме-
ри кан дық эко но мис тер Г. Бек кер мен Т. Шульц те 
ке ле ді.
Бұл кон цеп ция бойын ша оқы ту мен тəр би елеу 

мə де ни, ру ха ни құн ды лық тар ды жи нақ тау тə різ ді 
«адам дық ка пи тал» жи нақ тау үр ді сі. Бұ ған қо ғам-
дық жағ дай ды ар тты ру ға ба ғыт тал ған қыз мет жа-
та ды. Яғ ни «Адам ка пи та лы — бұл адам ның са па-
лық жə не сан дық көр сет кіш те рі мен анық та ла тын, 
та би ғи бол мы сы мен əлеу мет тік қа ты нас тар дың 
не гі зін де қа лып та са тын əлеу мет тік мə ні бар зор 
қа бі ле ті, бі лі мі, бі лі гі, дағ ды сы».
Осы атал мыш кон цеп ци яның мə нін же те тү-

сін ген Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
мем ле кет тік бюд жет тен жас тар ға қар жы бө ле 
оты рып, олар дың ер тең ел эко но ми ка сын кө те ру-
де гі рө лі не ай рық ша зе рек тік пен са яси қа дам жа-
са ған бо ла тын. Сон дық тан ел де гі эко но ми ка лық 
қи ын дық тар ға қа ра мас тан «Бо ла шақ» бағ дар ла-
ма сын тəуел сіз дік ке екі жыл то лар-тол мас уақыт-
та, əлем нің бел ді жо ға ры оқу орын да рын да ел дің 
ке ле ше гін жақ сар та тын бі лім ді де бі лік ті кадр да-
яр лау мақ са тын да жү зе ге асыр ған бо ла тын. Мі не, 
со дан бер гі аз ға на «… 15 жыл ішін де 26 ұлт тың 
өкі лі кі ре тін 3850 та лап кер ге Ел ба сы сти пен ди ясы 
та ғайын дал ған, олар əлем нің 32 елін де гі 63 жо ға-
ры оқу орын да рын да бі лім де рін…» бү гін гі күн ге 
сай ұш тап жат қан ды ғы кө ре ген са ясат кер дің пы-
сық ты ғы. Осы ның ар қа сын да мың да ған да рын ды 
жас тар əлем нің бел ді уни вер си тет те рін де бі лім 
алу да. «Адам дық ка пи тал» кон цеп ци ясы ның біз-
дің ел де жү зе ге асу ының бұл бір ден-бір дə ле лі.
Со ны мен қа тар Нұр сұл тан Əбі шұ лы 

Назарбаев «Бо ла шақ» сти пен ди ясы на иегер жас-
тар мен Астана да ғы кез де су ін де «Бо ла шақ тың» 
бə се ке ге қа бі лет ті ұлт тың қа та ры на қо сы лу үшін 
жа сал ған ең ма ңыз ды жо ба лар дың бі рі екен ді гі не 
тоқ тал ды. «Мұ ны ұғу үшін да му дың жа һан дық 
ба ғы ты қа лай қа рай ке тіп ба ра ды, со ны бі луі міз 
ке рек. За ма науи прог рес тің мə нін бі луі міз ке рек. 
Қа зір гі шын дық мы на дай: бү гін гі мем ле кет өзі нің 
ин тел лек ту ал ды ре сур ста ры мен бə се ке ге тү се ді. 
Да мы ған ел дер дің ұлт тық бай лы ғы ның 75 пайы-
зы осы ин тел лек ту ал дық ка пи тал ды құ рай ды. 
Бə се ке нің бас ты сы — бі лім нің бə се ке сі. Ал дың ғы 
қа тар лы ел дер дің эко но ми ка сы ғы лым мен биз-
нес тің ас пек ті ле рі не не гіз дел ген…. Біз ин но ва ци-
ялық төң ке ріс үшін дайын дық та мыз. Нақ ты мақ-
са ты мыз бар. Ол — ха лық тың əл-ауқа тын жақ сар-
ту ба ғы тын да жұ мыс іс тей тін жо ға ры тех но ло ги-

ялық мем ле кет ке ай на лу. Өй тке ні мұ най-газ ды, 
бас қа да ре сур стар ды біз мəң гі лік ке пай да ла на 
ал май мыз. Біз дің мақ са ты мыз мы на дай ба сым ды-
лық тар ға ие бо ла ды. Бұл ең ал ды мен, бас қа ру дың 
ти ім ді те ті гін бі ле тін жас тар дың шо ғы рын қа лып-
тас ты ру. Олар мем ле кет тік бас қа ру мен биз нес 
са ла сын же тік мең гер ген ма ман дар бо луы қа жет. 
ХХІ ға сыр да қа лай жұ мыс іс теу ке рек ті гін бі ле-
тін ма ман дар Отан ның мақ сат-мүд де сін ал дың ғы 
орын ға қоя тын пат ри от тар бо лып қа лып та са ды. 
Оның үс ті не олар ме нед жмент тің де қыр-сы рын 
бі ле тін бо луы ке рек. Жа ңа иде ялар ға бас та ма шы 
бо луы шарт. Өй тке ні, біз мем ле кет тік бас қа ру ға 
бі лім ді, жан-жақ ты дайын ды ғы бар, тə жі ри бе лі 
адам дар ды тар та мыз…» — дей оты рып, Ел ба сы-
мыз жас тар ға, бі лім ді жас тар ға үл кен се нім ар та-
ды.
Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 

осы орай да ин тел лек ту ал ды ұлт — 2020 иде ясы 
ту ра сын да бы лай дей ді: «иде яның бас ты мақ са-
ты — жа ңа қа зақ стан дық тар ды тəр би елеу. Ел ді 
адам ка пи та лы ар қы лы бə се ке ге қа бі лет ті ету. Бұл 
үшін бі рін ші ден, бі лім жүйе сі нің ин но ва ци ялық 
да му ына жол ашу ке рек. Біз де əр же ті-се гіз жыл 
сайын өз ісі нің ше бер ле рі кө бейіп ке ле жат қа ны 
дə лел де ніп отыр. Сөй те тұ ра, осы ны қа на ғат тұ-
та оты ра бер мей, жас тар бойын да қас пен көз дің 
ара сын да жа ңа рып жат қан ақ па рат тас қы ны нан 
өзі не қа жет ті сін ірік теп ала тын жа сам паз дық ты 
шың дау қа жет. Бұл үшін жа ңа ша оқы та ала тын 
ұс таз дар ке рек… Екін ші ден, элек трон дық қыз-
мет көр се ту ді жа ңа за ман ға сəй кес тен ді ру ке рек… 
Үшін ші ден, жас тар дың ру ха ни тəр би есі не ай рық-
ша кө ңіл бө лу…»
Елі міз де ел ке ле ше гін ой ла ған ин тел лек ту ал-

ды жас тар ды қа лып тас ты ру мə се ле сі Нұр сұл тан 
Назарбаев тың ал ға қой ған еле улі са яса ты мен үн-
де се ді. Жас тар дың оқуы на жұм сал ған шы ғын ер-
тең ин тел лек ту ал ды өнім есе бін де ел ге қай та ора-
ла ды. Бұл бір жа ғы нан мем ле кет ке бай ла ныс ты 
бол са, екін ші жа ғы нан жас тар дың бі лім ге де ген 
құш тар лы ғы на бай ла ныс ты. Сон дық тан жас тар-
ды бі лім ге тар тқан аб зал.
Қо ры та ке ле мы на дай ой түю ге бо ла ды: мем-

ле кет тің бо ла ша ғы — ин тел лек ту ал ды жас тар ды 
қа лып тас ты ру үш дең гей де жү руі ке рек: I дең гей. 
Мек теп ке дейін гі жə не ор та бі лім бе ру ме ке ме-
ле рі. Бұ лар дың мақ са ты ба ла лар дың бойын да ғы 
қа бі лет те рін ашып, да рын ды лық та рын өр бі ту; II 
дең гей. 
Жо ға ры оқу орын да ры. Мақ са ты — жо ға ры 

бі лік ті лік ті, бі лім ді лік ті қа лып тас ты ру. Сту дент 
жас тар дың бойын да кə сі би лі лік қа бі лет тер ді 
шың дау; III дең гей. ЖОО-нан кейін гі бі лім. Мақ са-
ты — жас тар дың бойын да ғы лым ға де ген еп ті лік ті, 
зер тте уші лік ті жə не т. с. с. қа бі лет-қа си ет тер ді да-
мы ту ға жағ дай жа сау.
Со ны мен ин тел лек ту ал ды жас тар ды қа лып тас-

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

ДАСТАН К'ШЕРБАЕВ,
САЯСАТТАНУ Ж�НЕ �ЛЕУМЕТТАНУ КАФЕДРАСЫНЫ* МЕ*ГЕРУШІСІ

Айтайын дегенім...
Айтыл;ан с@з – 
атыл;ан о!

Ж7 рек тен шы8 8ан с6з — ж7-
рек ке жет се, ті лі міз ді; 5шы нан 
5ш 8ан с6з — екі 85 ла8 тан :рі ас-
пай ды. А; да усыз с6й леп та лай 
жан ны; жа нын жа ра лай мыз. 
Осы лай ша, <5 мыр лы8 жа зыл мас 
дерт 8ал ды ра мыз.

Fсі ре се, 8а зір гі жас тар, я< ни 
біз дер… Жа сы ра ты ны жо8, біз 
б: рі нен а8ыл ды са най мыз 6зі-
міз ді. Ке ліс пей сіз, :ри не. Оны 
бі ре уді; к6 зін ше мойын да май-
мыз. Ал, шын ту ай ты на кел ген-
де, еш 8ай сы мыз, еш 8ай сы мыз 
а8ыл ты; дау <а жо8 пыз, еш кім-
ні; с6 зін ке рек 8ыл май мыз. 
О<ан уа8ыт та тап пай мыз. (8а жет 
8ыл ма <ан со;…)

…Бі ра8, кей де а8ыл ай та тын 
адам да та был май 8а ла ды. Ал 
д:р мен сіз жа< дай <а тап бол <ан 
адам, тап бір 6р мек ші ні; 6р ме гі-
не т7 сіп 8ал <ан ж:н дік тей ер бе;-
деп, ай на ла сы нан ж:р дем із дей-
ді. Сол т5с та 8а сы; да бір жа8 сы, 
жа на шыр а8ыл шы; та был ма са 
8и ын.

К6п ші лік адам дар а8ыл, ке-
;ес ай ту <а кел ген де ал ды на 
жан сал май ды. Кей де сон дай 
«а8ыл г6й лер ді;» ке ;ес те рі сал-
да ры нан «мо мын» жан дар опы8 
жей ді.

Ал, кей де с6з дер тым ар ты8 
бо лып ке те ді. Олар к6 бей ген 
сайын д: мін де жо <ал та ды. Тіп ті 
кей де ай т8ы мыз кел ге ні м7л дем 
сол бол ма са да, се зім дер мен 
ой ла ры мыз сол с6з дер де то <ыс-
пай-а8 с6з дер ді ша ша бе ре міз.

Ал со сын біз ді т7 сін бей жат са, 
рен жи міз… Се бе бі — 6зі міз де.

Fр с6з — ерек ше. Оны мен 
бір ге т7р лі се зім дер ояна ды. 
С6з ді; т7 сі, к6 ле мі, те ре; ді гі, 
сон дай-а8 к6 ;іл-к7йі бо ла ды. Ал 
олар ды н:р лен ді ре ре;к бе ре-
тін — 6зі міз. Сон ды8 тан да, «К6п 
с6й ле ген бір де ада сып жа ;ыл-
ма8, К6п ой ла <ан 6се бер мек 
жа лын дап, Ой де ге ні; ол бір те-
;із тол 8ын ды, Ал асыл зат тек 
те ре; нен та был ма8» де ген дей, 
к6п с6й ле мей, т5 жы рым ды, аз 
да бол са, н:р лі с6й ле ген ге не 
жет сін!

С6з ді; 8а ді рін бі лейік…

М. ТОМАШ

А!параттар тас!ыны

OKла!тандыру
2011 жыл ды; 1 8ыр к7йе гі нен 

бас тап уни вер си тет те 3 жа ;а элек-
трон ды8 ре сур стар зал ы 6з ж5 мы-
сын бас та ды. Олар: № 3 (та рих 
ж: не би оло гия-ге ог ра фия фа куль-
тет те рі), № 8 (фи ло ло гия, фи ло со-
фия ж: не пси хо ло гия фа куль тет-
те рі) ж: не № 10 (шет тіл дер ж: не 
:леу мет тік-пе да го ги ка фа куль тет-
те рі) о8у <и ма рат та рын да ор на лас-
8ан. Зал дар дер бес компь ютер-
лер мен, ин те рак тив тік та8 та лар, 
про ек тор лар мен, прин тер лер мен, 
т7п те уші лер мен ж: не бас 8а да тех-
ни ка лар мен жаб ды8 тал <ан. Пай-
да ла ну шы лар <а Ин тер нет же лі сі-
нен ашы8 ре сур стар ж: не 20-дан 
ас там сыр т8ы де рек тер ба за ла ры 
мен жал пы уни вер си тет тік то лы8 
м: тін ді ж: не биб ли ог ра фи ялы8 
де рек тер ба за ла рын 5сы на мыз.

	АРМУ 5ЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

«Үс ті гі міз де гі жыл дың 1 қыр күйе гі нен бас-
тап «Қа зақ стан» ұлт тық те ле ар на сы тек қа зақ-
ша ха бар та ра та тын бо ла ды» де ген жа ғым ды 
жа ңа лық ты ес ті ге ні міз де бə рі міз бір жа сап 
қал дық. Жар ты ға сыр дан ас там та ри хы бар қа-
зақ те ле ви зи ясы ның қа ра ша ңы ра ғы на ай нал-
ған ар на ның та за қа зақ ша сөй леуі көп кө ңі лі-
не ме деу бол ды. Ел тəуел сіз ді гі нің 20 жыл дық 
ме рей тойы на орай бұл игі іс тің қол ға алы нуы 
жұр тшы лық үшін жа сал ған үл кен тар ту. Ше-
шім қа был да нар кез де кей бі ре улер «Қа зақ-
стан да ғы» бағ дар ла ма лар дың са па сы тө мен-
деп, бə се ке лес ті гін жо яды. Он да шы ға ры ла тын 
те ле ха бар лар тек эфир тол ты ры лу үшін ға на 
шы ға тын бо ла ды де ген уəж ай тқан еді. Де сек те, 
кү дік тен үміт ба сым бол ды. Қа зақ елін де та за 
мем ле кет тік тіл де ха бар та ра та тын те ле ар на-
ны ның бол мауы — хал қы мыз үшін үл кен сын.

Мі не, «Қа зақ стан ның» қа зақ ша сөй лей бас-
та ға ны на да бір ай дан ас ты. Те ле ар на бұ рын ғы 
бе де лін ар тты ра түс пе се, ке міт кен емес. Ар на-
да жа ңа бағ дар ла ма лар кө бейіп, ұл ты мыз дың 
ұлы құн ды лы ғы ана ті лі міз ді ұлық та уда же міс-
ті ең бек етіп ке ле ді. 
Осы орай да, бір ай та ке те тін ұсы ныс та жоқ 

емес. «Қа зақ стан» ұлт тық те ле ар на сы ның əр 
об лыс та фи ли ал да ры бар екен ді гі бар ша ға бел-
гі лі. Ал да ғы уақыт та атал мыш бө лім дер де ана 
ті лі міз де ха бар та рат са, нұр үс ті не нұр бо ла ры 
хақ. Қа зақ стан ның кін ді гі Са ры ар қа же рі не де 
тек мем ле кет тік тіл де ха бар əзір лей тін са па лы 
те ле ар на ке рек-ақ…
Ұл ты мыз дың та ри хын, мə де ни еті мен əде-

би етін, та ри хи тұл ға лар мен ұлт үшін жа нын 
қи ған ап тал аза мат та ры мыз ды кейін гі ұр пақ-
қа ке ңі нен на си хат тап, қа ла дан шал ғай да ғы 

ауыл ға дейін жер жа һан ның соң ғы жа ңа лық-
та ры мен дер ке зін де та ныс ты рып жүр ген те-
ле ар на ның ал да ғы күн гі жұ мыс та ры на то ла ғай 
та быс ті лей оты ра, ақ па рат тық ке ңіс тік те ұлт-
тық те ле ар на ның əр ха ба ры нан ұлт тық рух пен 
ұлт тық на қыш се зі ліп тұр сын де ген ті лек біл-
ді ре міз.

ЕРБОЛ САРМУРЗИН

«Oаза!станны#» !аза!ша с@йлей баста;аны !уантады

Интеллектуалды жастар – ел болаша;ы



7Жастар �лемі
Мир молодежи№ 12(168) 31.10.2011 Информбюро

Сти хий ные бед ствия — это яв ле ния 
при ро ды, ко то рые вы зы ва ют экстре маль-
ные си ту ации, на ру ша ют нор маль ную 
жиз не дея тель ность лю дей и ра бо ту объ-
ек тов. На ибо лее ха рак тер ные сти хий ные 
бед ствия для раз лич ных ге ог ра фи чес ких 
райо нов на шей стра ны — зем лет ря се ния, 
на вод не ния, се ле вые по то ки и опол зни, 
снеж ные ла ви ны, бу ри и ура га ны, по жа ры. 
Сти хий ные бед ствия воз ни ка ют вне зап-
но и но сят чрез вы чай ный ха рак тер. Они 
мо гут раз ру шать зда ния и со ору же ния, 
унич то жать цен нос ти, на ру шать про цес-
сы про из вод ства, вы зы вать ги бель лю дей и 
жи вот ных.

Пре дуп реж де ние и лик ви да ция пос лед-
ствий чрез вы чай ных си ту аций — од на из ак ту-
аль ных проб лем сов ре мен нос ти. Лик ви да цию 
пос лед ствий ЧС про во дят с целью спа се ния и 
сох ра не ния жиз ни и здо ровья лю дей, что поз-
во ля ет сок ра тить чис ло по гиб ших, сни же ния 
раз ме ров ущер ба ок ру жа ющей сре де и ма те-
ри аль ных по терь, а так же ло ка ли за ции зо ны 
ЧС, прек ра ще ния дей ствия ха рак тер ных для 
них опас ных фак то ров.
Лик ви да ция пос лед ствий сти хий ных бед-

ствий, круп ных про из вод ствен ных ава рий и 
ка тас троф про хо дит в нес коль ко эта пов.

1 этап. Опо ве ще ние
Цель опо ве ще ния — сво ев ре мен ное пре-

дуп реж де ние ру ко во дя ще го сос та ва, на се ле-
ния го ро дов и сельской мес тнос ти о воз ник-
но ве нии не пос ред ствен ной опас нос ти чрез вы-
чай ной си ту ации и о не об хо ди мос ти при ня-
тия мер за щи ты. Для опо ве ще ния ис поль зу ют 
пре дуп ре ди тель ный сиг нал тре во ги ГО «Вни-
ма ние всем!»

2 этап. Ком плек сная раз вед ка 
райо на, объ ек та, на ко то ром 
про изош ла чрез вы чай ная си ту ация

Цель раз вед ки — сво ев ре мен ное по лу че-
ние дан ных об об ста нов ке, не об хо ди мых для 
при ня тия обос но ван но го ре ше ния и ус пеш-
но го про ве де ния спа са тель ных и дру гих не от-
лож ных ра бот в оча гах по ра же ния, райо нах 
сти хий ных бед ствий, круп ных ава рий и ка тас-
троф.
Раз вед ка под раз де ля ет ся на об щую и спе-

ци аль ную.
Об щая раз вед ка про во дит ся в це лях быс-

тро го по лу че ния дан ных об об ста нов ке в райо-
не (на объ ек те), не об хо ди мых для при ня тия 
ре ше ния о про ве де нии ме роп ри ятий по за-
щи те на се ле ния, фор ми ро ва ний ГО и ве де ния 
спа са тель ных и дру гих не от лож ных ра бот.
Для по лу че ния опе ра тив ных дан ных о раз-

ме рах сти хий но го бед ствия в об щем ха рак те ре 
его пос лед ствий мо жет про во дить ся раз вед ка 
воз душ ная, на сред ствах ж/д тран спор та и реч-
ная (мор ская).

Спе ци аль ная раз вед ка про во дит ся для 
по лу че ния бо лее пол ных дан ных о ха рак те ре 
ра диоак тив но го, хи ми чес ко го и бак те ри оло-

ги чес ко го за ра же ния мес тнос ти, воз ду ха и 
дру гих объ ек тов внеш ней сре ды.

3 этап. Груп пи ров ка сил и средств
Для лик ви да ции пос лед ствий ЧС соз да ет ся 

груп пи ров ка сил и средств ГО и ЧС. В груп пи-
ров ку сил и средств вклю ча ют ся:
во ин ские час ти ГО;• 
тер ри то ри аль ные, объ ек то вые фор ми ро ва-• 
ния и фор ми ро ва ния служб ГО и ЧС;
рес пуб ли кан ский и об лас тные опе ра тив но-• 
спа са тель ные от ря ды;
во ин ские час ти и под раз де ле ния Ми нис тер-• 
ства обо ро ны РК, МВД РК, ве дом ствен ные 
спе ци али зи ро ван ные ава рий но-спа са тель-
ные, ава рий но-вос ста но ви тель ные, во ени зи-
ро ван ные и дру гие фор ми ро ва ния;
служ бы экстрен ной ме ди цин ской по мо щи, • 
а при не дос та точ нос ти — ме ди цин ские си лы 
и сред ства ми нис терств, агентств, цен траль-
ных ис пол ни тель ных ор га нов, не вхо дя щих 
в сос тав пра ви тель ства, и ор га ни за ций;
ава рий но-спа са тель ные служ бы рес пуб ли-• 
ки, об лас тей и го ро дов.

4 этап. Ор га ни за ция уп рав ле ния 
си ла ми и сред ства ми в райо не 
бед ствия (ава рии, ка тас тро фы)

Уп рав ле ние ГО зак лю ча ет ся в пос то ян ном 
ру ко вод стве со сто ро ны на чаль ни ка ГО райо-
на (объ ек та) и служб под чи нен ны ми им ор га-
на ми и си ла ми, в ор га ни за ции их дей ствий и 
нап рав ле нии уси лий на сво ев ре мен ное и ус-
пеш ное вы пол не ние пос тав лен ных за дач.

5 этап. Спа са тель ные 
и дру гие не от лож ные ра бо ты

Спа са тель ные и дру гие не от лож ные ра бо ты 
в оча гах по ра же ния про во дят ся в це лях спа се-
ния лю дей и ока за ния по мо щи по ра жен ным, 
ло ка ли за ции ава рий и соз да ния ус ло вий для 
пос ле ду юще го про ве де ния ава рий но-вос ста-
но ви тель ных ра бот.

Спа са тель ные ра бо ты вклю ча ют в се бя:
раз вед ку мар шру тов дви же ния и учас тков • 
(объ ек тов) ра бот;
ло ка ли за цию и ту ше ние по жа ров на мар шру-• 
тах дви же ния и учас тках (объ ек тах) ра бот;
по иск по ра жен ных и из вле че ние их из пов-• 
реж ден ных и го ря щих зда ний, за га зо ван ных 
и за дым лен ных по ме ще ний, за ва лов;
вскры тие раз ру шен ных, пов реж ден ных и • 
за ва лен ных за щит ных со ору же ний и спа се-
ние на хо дя щих ся в них лю дей;
по да чу воз ду ха в за ва лен ные за щит ные со-• 
ору же ния с пов реж ден ной фильтро вен ти-
ля ци он ной сис те мой;
ока за ние пер вой ме ди цин ской и дов ра чеб-• 
ной по мо щи по ра жен ным и эва ку ацию их 
в ле чеб ные уч реж де ния;
вы вод (вы воз) на се ле ния из опас ных мест в • 
бе зо пас ные райо ны;
са ни тар ную об ра бот ку лю дей и обез за ра-• 
жи ва ние одеж ды, де га за цию и де зак ти ва-
цию тех ни ки, тран спор та и средств за щи ты, 

обез за ра жи ва ние тер ри то рии и со ору же-
ний, про до воль ствия, пи ще во го сырья, во-
ды и фу ра жа.
Не от лож ные ра бо ты вклю ча ют в се бя:
прок ла ды ва ние ко лон ных пу тей и ус трой-• 
ство про ез дов в за ва лах и на за ра жен ных 
учас тках;
ло ка ли за цию ава рий на га зо вых, энер ге ти-• 
чес ких, во доп ро вод ных, ка на ли за ци он ных и 
тех но ло ги чес ких се тях в ин те ре сах ве де ния 
спа са тель ных ра бот;
ук реп ле ние или об ру ше ние конструк ций, • 
уг ро жа ющих об ва лом и пре пят ству ющих 
бе зо пас но му дви же нию и ве де нию спа са-
тель ных ра бот;
ре монт и вос ста нов ле ние пов реж ден ных и • 
раз ру шен ных ли ний свя зи и ком му наль но-
энер ге ти чес ких се тей в це лях обес пе че ния 
спа са тель ных ра бот;
ре монт и вос ста нов ле ние пов реж ден ных • 
за щит ных со ору же ний для за щи ты от воз-
мож ных пов тор ных чрез вы чай ных си ту-
аций.

6 этап. Ор га ни за ция 
ко мен дантской служ бы

Ко мен дантская служ ба ор га ни зу ет ся в со-
от вет ствии с ре ше ни ем на чаль ни ка ГО.
На ко мен дантскую служ бу воз ла га ет ся:
под дер жа ние ус та нов лен но го по ряд ка при • 
про ве де нии рас сре до то че ния и эва ку ации;
кон троль над соб лю де ни ем на се ле ни ем и • 
лич ным сос та вом фор ми ро ва ний ре жи ма 
по ве де ния на за ра жен ной тер ри то рии;
со дей ствие сво ев ре мен но му ук ры тию на се-• 
ле ния;
уси ле ние ох ра ны объ ек тов, важ ных до рож ных • 
со ору же ний, пе реп рав и дру гих объ ек тов;
ре гу ли ро ва ние дви же ния на мар шру тах, в • 
райо нах и на учас тках (объ ек тах) ра бот;
вос пре ще ние дос ту па на се ле ния в го род и • 
на объ ек ты, где про во дят ся эва ку аци он ные 
ме роп ри ятия, а так же в оча ги по ра же ния и 
на учас тки (объ ек ты) спа са тель ных ра бот.
Во вре мя сти хий ных бед ствий важ но пре-

дус мот реть раз лич ные ви ды обес пе че ния для 
про ве де ния спа са тель ных ра бот.

Ма те ри аль ное обес пе че ние зак лю ча ет ся 
в ор га ни за ции и осу ществле нии сво ев ре мен-
но го и пол но го снаб же ния фор ми ро ва ний 
тех ни кой, сред ства ми за щи ты, свя зи, при бо-
ра ми ра ди аци он ной и хи ми чес кой раз вед ки, 
го рю чи ми и сма зоч ны ми ма те ри ала ми, ме-
ди ка мен та ми и ме ди цин ским иму ще ством, 
об мен ны ми одеж дой, бель ем и обувью, про-
до воль стви ем, стро итель ны ми ма те ри ала ми и 
дру ги ми сред ства ми.

Тех ни чес кое обес пе че ние ор га ни зу ет ся 
для под дер жа ния в ис прав ном сос то янии и в 
пос то ян ной го тов нос ти к ис поль зо ва нию всех 
ви дов ав тот рак тор ной, ин же нер ной и дру-
гой спе ци аль ной тех ни ки. Оно зак лю ча ет ся 
в ор га ни за ции и осу ществле нии тех ни чес ки 
пра виль но го ис поль зо ва ния, об слу жи ва ния, 
ре мон та и эва ку ации тех ни ки, прив ле ка емой 
для ре ше ния за дач ГО.

Тран спор тное обес пе че ние ор га ни зу ет ся 
в це лях сво ев ре мен ной пе ре воз ки рас сре до то-
чи ва емых ра бо чих, слу жа щих и эва ку иру емо-
го на се ле ния, дос тав ки ра бо чих смен к мес ту 
ра бо ты и в райо ны раз ме ще ния, вы во за из го-
ро дов ма те ри аль ных цен нос тей, осу ществле-
ния пе ре во зок сил ГО к оча гам по ра же ния, а 
так же эва ку ации по ра жен ных из них.
Не пос ред ствен ная от вет ствен ность за сво ев-

ре мен ную ор га ни за цию и про ве де ние ме роп-
ри ятий по лик ви да ции пос лед ствий сти хий-
но го бед ствия или круп ной ава рии воз ла га ет-
ся на на чаль ни ков ГО всех сте пе ней, их ор га ны 
уп рав ле ния и служ бы ГО и ЧС.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГО И ЧС КАРГУ 
ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 

ШАРИПА ОМАРОВА

Организация и порядок ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
крупных производственных аварий и катастроф

Учительская 
стезя

Стар шее по ко ле ние мо жет по 
пра ву гор дить ся сво им вкла дом 
в ста нов ле ние и раз ви тие не за-
ви си мой Рес пуб ли ки Казахстан. 
Ведь в на ча ле 90-х они бы ли в 
луч шей по ре сво его про фес си-
ональ но го мас тер ства, ак тив ной 
са мо ре али за ции. В пе да го ги ке 
80-90-е го ды бы ли по рой ре форм, 
ос во бож де ния от ру ти ны и догм, 
на ча лом ин но ва ци он ных про-
цес сов. Яр ким пред ста ви те лем 
это го по ко ле ния в об ра зо ва нии 
яв ля ет ся Сал та нат Бо де сов на Бо-
де со ва. От от ца-фрон то ви ка она 
по лу чи ла свое са мое цен ное нас-
лед ство: чув ство соб ствен но го 
дос то ин ства, честь, нес го вор чи-
вую со весть и стрем ле ние по мо-
гать лю дям. С это го стрем ле ния и 
на ча лась в 1959 го ду ее пе да го-
ги чес кая сте зя. Она тру ди лась на 
этой ни ве око ло по лу ве ка. Ме ня-
лись ста ту сы Сал та нат Бо де сов-
ны: учи тель, за вуч, стар ший пре-
по да ва тель, до цент, за ве ду ющая 
ка фед рой. Свою пе да го ги чес кую 
дея тель ность она вос при ни ма ет 
как мис сию, слу же ние «де лу, а не 
ли цам». Все му, что де ла ла и де-
ла ет Сал та нат Бо де сов на, мож но 
прис во ить Знак ка че ства (в ре-
али ях на ше го вре ме ни это знак 
«Ал тын са па»).

Как учи тель фи зи ки она еще 
в да ле кие 60-70-е го ды взра щи-
ва ла в де тях гар мо нич ное ми ро-
воз зре ние, фор ми ро ва ла ос но-
вы ми ро по ни ма ния, со ци аль ной 
адап та ции, т. е. то, что се год ня мы 
на зы ва ем ком пе тен тнос тя ми.

Го ды ра бо ты за ву чем в об лас-
тной спор тив ной шко ле-ин тер на-
те сфор ми ро ва ли ее уп рав лен чес-
кий опыт, спо соб ность ру ко во дить 
спе ци алис та ми. Эти го ды от то чи ли 
ее ана ли ти чес кий ум, сис тем ный 
под ход к уп рав ле нию.

Пе рей дя в 1979 го ду на ра бо ту 
в Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет, она вста ла у 
ис то ков ста нов ле ния фа куль те та 
по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко-
во ди те лей ор га ни за ций об ра зо-
ва ния. Дол гие го ды этот фа куль тет 
ос та вал ся пер вым и един ствен-
ным в Ка зах ста не. Ор га ни за то-
ром, ос но во по лож ни ком фа куль-
те та был та лан тли вый пе да гог, 
мыс ли тель, бес среб ре ник Те мир-
тай Кам за ба евич Кам за ба ев. Его 
уче ни цей и со рат ни ком, пос ле до-
ва те лем и про дол жа те лем ста ла 
Сал та нат Бо де сов на. В ре зуль та те 
ре ор га ни за ций фа куль тет пе ре-
шел в ве де ние об лас тно го ин сти-
ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и 
пе ре под го тов ки ра бот ни ков об-
ра зо ва ния. Со вре ме нем она воз-
гла ви ла ка фед ру пе да го ги чес ко го 
ме нед жмен та это го фа куль те та, 
опять же пер вую ка фед ру та ко го 
про фи ля в Ка зах ста не. В эту ра бо-
ту она вло жи ла всю се бя, все, что 
вос при ня ла бук валь но из пер вых 
уст от та ких из вес тных прак ти ков 
и те оре ти ков имен но пе да го ги-
чес ко го ме нед жмен та, как Ко-
нар жев ский Ю. А., Си мо нов В. П., 
По таш ник М. М., Ша мо ва Т. И. 
Ру ко во ди те лей ор га ни за ций об-
ра зо ва ния — слу ша те лей кур сов 
ка фед ра учи ла быть эф фек тив ны-
ми ме нед же ра ми, уп рав лять раз-
ви ти ем шко лы на прог рам мной 
ос но ве. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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Alma mater
Oатар;а «Oасым» !осылды

Би ыл елі міз 7шін ерек ше жыл. Олай деп ай ту ымыз-
ды; бас ты се бе бі, еге мен ді гі міз ді; 20 жыл ды <ын, 8а за8 
:де би еті та ри хын да ойып т5 рып орын ала тын дауыл паз 
:рі а8и ы8 а8ын да ры мыз =а сым мен М5 8а <а ли ды; ме-
рей лі той ла рын ме ре ке леп жа тыр мыз. Осы орай да елі-
міз ді; т7к пір-т7к пі рін де к6п те ген игі іс тер 8ол <а алы нып, 
ат 8а ры лу да. =а сым ны; 100 жыл ды <ы на, М5 8а <а ли ды; 
80 жыл ды <ы на ар нап б7 кіл ел бо лып д7 бір лі ду ман 6т-
кіз дік. Ат 8а рыл <ан іс тер ді; ішін де е; ма ;ыз ды сы — «=а-
сым» рес пу ли ка лы8 :де би-8о <ам ды8 жур на лы ны; жа ры8 
к6 руі. М5 8а <а ли Ма 8а та ев ты; м5 ра сын зер ттеп, ха лы8 8а 
5сы нып оты ра тын «М5 8а <а ли» жур на лы жа ри яла нып т5-
ра тын ды <ы 8а лы; о8ыр ман <а бел гі лі. Осы т5с та 8а тар <а 
кеш те бол са «=а сым» жур на лы ны; 8о сы луы к6п к6 ;і лі не 
ме деу бол ды. Жур нал ды; жа ри яла ну ына =а ра <ан ды об-
лы сы :кім ді гі мен «А8 со ра;» 8о <ам ды8 8о ры м5 рын ды8 
бол <ан екен. =а за8 стан Жа зу шы лар ода <ы об лыс ты8 фи-
ли алы ны; ди рек то ры Се рік А8 с5; 8а р5 лы ны; ж: не а8ын 
Се рік Са <ын тай ды; бас та ма сы мен жур нал ды; ре дак ция 
5жы мы 85 ры лып, б7 гін де та быс ты е; бек ету де. =а сым-
ны; шы <ар ма шы лы <ын жан-жа8 ты зер ттеу, 6ле; де рі мен 
о8ыр ман ды та ныс ты ру, 8а сым та ну ды; да му ына с7 бе лі 
7лес 8о су, 5лт ты8 :де би м5 ра мыз ды на си хат тау, к6п ші-
лік ж5рт ты :де би ет :ле мін де гі со; <ы тен ден ци ялар мен 
ж: не жа ;а лы8 тар мен, жас а8ын дар мен жа зу шы лар ды; 
ты; д7 ни еле рі мен та ныс ты ру ды діт те ген жур нал ды; «біс-
міл л: сі» к6п к6 ;і лі нен шы8 ты. =а сым тойын ме ре ке леу 
ке зін де атал мыш жур нал ды; ал <аш 8ы са ны біз ді; де 
8ол <а т7с ті. Оны; жа ры8 8а шы <а тын ды <ын осы дан жар-
ты жыл б5 рын ес тіп, к6п к7т кен де едік.

=а ра <ан ды об лы сы :кі мі Се рік Ах ме тов ті; ал <ы с6-
зі мен бас тал <ан жур нал ды па ра8 тап, та ныс са ;ыз к6п-
те ген 8ы зы8 ты а8 па рат тар ала ала сыз. М5н да дауыл-
паз а8ын ны; бір 8а тар 6ле; де рі мен аудар ма ла ры, 
=а сым ру хы на ар нап жа зыл <ан 8а за8 а8ын да ры ны; 
ар нау 6ле; де рі мен бал ла да ла ры топ тас ты рыл <ан 
екен. Со ны мен 8а тар, ака де мик Се рік =и ра ба ев ты;, 
а8ын Се рік А8 с5; 8а р5 лы ны;, Сыр бай М:у ле нов ті;, 
Ес ма <ам бет Ыс май лов ты;, Т: кен Fлім 85 лов ты;, Жа-
нат Жа; 8а ш5 лы ны;, Ж7р сін Ер ман мен Ди дар Аман-
тай лар ды; <5 мыр на ма лы8 ес те лік те рі, 8а сым та ну <а 
8а тыс ты зер тте уле рі мен эс се ле рі жа ри яла нып ты. Б5л 
=а сым шы <ар ма шы лы <ы мен ете не жа 8ын та ныс 8ы сы 
ке ле тін о8ыр ман 7шін тап тыр мас 8а зы на. Fлем :де би-
еті ні; 7л гі сі мен 8а тар Т6 ре хан Май бас ты; «=ай дауыл» 
ро ма ны ж: не Се рік Са <ын тай ды; «Жар ты 8ап кі тап» 
ат ты :; гі ме сі де тал <а мы жо <а ры :де би ет с7йер 8ауым-
ны; на за ры на 5сы ныл <ан. Ж: не де жур нал да =а сым 
к7н де лі гі ні; 7зін ді ле рі де жа ры8 к6 ріп ті.

«Бер се; бер, бер ме се; <ой бас па на; ды,
Сон да да тас та мас пын Астанам ды.
^ле; ні; отын жа <ып жы лы тар мын,
^зім ді, :йе лім ді, жас ба лам ды» деп ашы на жыр ла-

<ан =а сым а8ын та< ды ры ны; ауыр тау 8ы ме ті мен мех-
на ты жай лы жа зыл <ан 6з ес те лік те рі ні; бе рі луі а8ын 
6мі рі нен сыр шер те ді. Елі міз ді; а8 па рат ке ;іс ті гі не жа-
;а дан 8о сыл <ан «=а сым» жур на лы ны; алар асуы ал да.

«^кін бен мен де бір к7н 6ле мін деп,
^кі нем 58 са та ал май ке ле мін деп.
К7 ні не ж7з ой ла нып, мы; тол <а нам,
^зім мен бір ге 6л ме сін 6ле ;ім деп», ар ты на 8ал дыр-

<ан м5 ра сы ны; ке лер 5р па8 са на сын да са8 та лып 8ал-
сын де ген 7міт пен <5 мыр кеш кен а8ын ны; ас 8а8 ар ма-
ны ны; орын да лу ына «=а сым» жур на лы ны; 8о сар 7ле сі 
зор бо ла тын ды <ы ай дан аны8.

Екі ай да бір рет жа ры8 к6 ре тін жур нал ды; ке лер 
2012 жыл <а жа зы луы 5йым дас ты ры лу да. Осы орай да, 
б: рі міз ді; «бір жа <а дан бас, бір же; нен 8ол шы <а рып» 
жур нал <а жа зы лу ымыз — 5лт ты8 с6з 6не рі ні; да му ына 
те ;із ге 8ос 8ан там шы дай бол са да 7ле сі міз. Мем ле-
кет тік ор ган дар мен ме ке ме лер ді;, жо <а ры ж: не ор та 
ар на улы о8у орын да ры ны;, мек теп бас шы ла рын =а-
сым жур на лы на жа зы лу да 8а лыс 8ал мау <а ша 8ы рам. 
=а сым жер лес те рі не, бар ша 8а ра <ан ды лы8 тар <а, «Fр 
ша ;ы ра8 8а бір-бір =а сым нан» де ген 5ран тас тай мын. 
Uлт ты8 с6з 6не рі міз ді 5лы8 тай ал ма са8 аза мат ты <ы-
мыз <а сын бо ла ры ха8. «К6п т7 кір се, к6л» бо ла тын ды <ы 
бе се не ден бел гі лі. Олай бол са, «=а сым» жур на лы на жа-
зы лу <а асы <ып, оны; б7 кіл Алаш елі не та ра лу ына ат са-
лы сайы8, к6 зі ашы8, к6 кі ре гі ояу а<айын.

Е. САРМУРЗИН,
«ВЕКТОР ИНФОРУМ» АЙМА	ТЫ	 ЖАСТАР ЖУРНАЛЫНЫ* РЕДАКТОРЫ

«Чу по-чу пес» емес, құрт со рып, «Ор бит» емес, смо ла 
шай нап өс тік. Бас қа емес, өз ба сым ап пақ кө бік тү біт тү-
тіп, ұр шық иіру, кес те ті гу — ба ла лық ша ғым ның бел гі сі 
де сем, қа ла да ғы Ол жас — «Ал жас тар», Сə ния — Са ня лар 
қай ға сыр дан кел ген сің деп қы зық кө ре ді. Олар ме нің кү-
бі ыс тап, то был ғы ның иісі сің ген кү рең ша па ны мен өзі 
то қып ал ған ақ шə лі сін қы сы-жа зы шеш пей тін əжем нің 
қой ны нан кел ге нім ді біл мей тін еді, əри не. Əжем нің ға на 
емес, ке ңес за ма ны ның ті рі та ри хы, ки но тү гі лі, кі тап та да 
кез дес пей тін бол мы сы бас қа ша атам ның да «Ер төс ті гім 
бір тө бе» дей тін сүйік ті ба ла сы едім.

— Ата! — дей мін, ші лің гір шіл де де пи ма сы мен күн ге 
қыз ды рып отыр ған аяғын түр тіп. — Маң дайың не ге тыр-
тық?

— Ба ла кү нім де бай дың ар ба сы нан шөп ұр лай тын быз. 
Олар дың кү ші көп, ат та жоқ, шал ғы да жоқ, шүй гін жер 
де жоқ біз ерік сіз ұр лық қа ба ра тын быз. Бір кү ні ар ба ның 
ас ты на тү сіп қал дым.

— Ата! — дей мін, əжем тік кен шəр кей ді ки ген екін ші 
аяғын түр тіп. Та ба ны ша ма дан тыс ісі ніп кет кен дік тен 
екін ші сы ңар аяқ ки ім ді үне мі тік ті ріп ки етін. — Се ні не ге 
«Ақ сақ» дей ді?

— Е, ба лам, Үл кен көл дің ба сын да ет зауыты бол ған. Ол 
кез де ба ла мыз, күн кө ріс үшін не ге бар ма дық. Ар зан жұ-
мыс кү ші едік қой… Ет ті аяқ қа сап тұз дай мыз деп…

— Ки есі де, — дей мін өз сө зін қай та лап.
— Иə, тұз ки есі аяғым ды алып тын ды ақы ры.
— Ата! — дей мін, күн ге күйіп, ақ жем бол ған та қия сын 

ше шіп. Та ғы да əжем ті гіп бер ген. — Қа ра құ сың да бе ріш 
боп қа тып қал ған том пақ не?

— Е, қар ғам, — дей ді же ңіл күр сі ніп. — Біз со ғыс та қа-
ру емес, қай ла, кү рек ап ат са лыс қан жан дар мыз. Шах та да 
тоқ соқ қан.

— Ті рі қал ға ны ңа шү кір де, — дей мін та ғы да біл гіш сі-
ніп өз сө зін өзі не қай та лап.

— Шү кір! Сен дер дің кө рер жа рық та рың ғой ме ні алып 
қал ған.

— Ата! — дей мін. — Ең тəт ті та мақ не?
— Адал ең бек пен кел ге ні де.
— Жоқ, — дей мін қыр сы ғып. Се бе бі бұл сұ рақ тың та ғы 

бас қа жауабы бар.
— Аш тық жыл да ры ағайын ды үш ұл мыз, ба сы мыз бос, 

дор ба мыз ды асы нып, бас ауған жақ қа жү ре бер дік. Бү гін 
Қа ра ған ды, ер тең Тор ғай, ке ле сі ап та Ке мер… Сөй тіп Вла-
ди вос ток тан бір-ақ шы ғып пыз. Біз бар ған жы лы бір кит 
қай раң ға шы ғып қап, арам қа тып ты. Сон да бір кит қай-
раң ға шы ғып, арам қа тып ты. Не сін ай та сың, бал та лап 
шауып, ше лек теп та сып, арам қат са да кит ті бір ауыл бір 
қыс же дік. Со ның дə мі еш кет кен емес.
ХХ ға сыр та ри хын ба сы на түйіп, қа ла бер ді де не сі не 

тыр тық, жа ра, қо тыр қып су рет ке тү сір ген атам ті рі эн-
цик ло пе дия еді.
Мек теп те же ті атам ды бі ліп кел де ген тап сыр ма бер ді.

— Тек ті мін деп мақ тан ба, те гің ді ай тып бө лін бе, та ны да 
іш тен тын! — атам же ті атам ды құ ла ғы ма сы быр лап айт-
ты. Дəл сол сəт тү сін бе гем. Кейін біл дім, өмір дің мек те бі-
нен өт кен ақ са қал ру лық түй сік ті ар тқа тас тап, ел дік са на-
ға өтіп кет кен екен ғой. Мен де əлі күн ге шейін дауыс тап 
же ті атам ды та ра тып ай тып, ру ым ды жа ри яла мап пын.

Атам ның əң гі ме сі, əжем нің оюы та усыл май тын. «Бі рін-
ші Ал ла ға, екін ші өзі ңе сен!» деп оты ра ды екеуі де. Бі рақ 
не сін жа сы райын, Ал ла ға сен сем де, екін ші өзі ме емес, 
ата ма се не тін мін.

— Ата, ер тең ем ти хан. Жү рек сі ніп тұр мын.
— Е, тəйі рі, өзім ұс таз ал дын көр мей-ақ орыс ша оқып, 

араб ша жа зып кет кем. Атаң ның ба ла сы бол саң бес ала сың. 
Бар!
Ақ ба та сын осы лай бе ру ші еді. Атам айт ты, біт ті, бес 

алам де ген се нім ді лік өр ге сүй реп-сүй реп, таң да ған ма-
ман ды ғы ма те гін оқу ға түс тім. Сту дент бол сам да, хат 
жа зып, атам ның «ақ ба та сын» кү те мін. Ме нің қа ла да оқу-
ым атам мен əже ме қат ты бат ты. Ма ған да оңай ти ме ді. 
Жел кен сіз қайық тай дағ да рып қал дым. Бір ті реу же тіс-
пей, са ғы ныш тың са ры дə мін тұң ғыш се зін дім. Ауыл ға əр 
ба рып-қай тқа ным — ме ре ке. То был ғы иіс, ыс тық құ шақ, 
тəт ті əң гі ме, қы зық ты ер мек…Өмір де ба қыт сыз дық, қай-
ғы, мұң бар де се сен бей тін кез дер еді. Та ба ным жер ге ти-
мей ұшып жү ріп, бə рі нен би ік се зі не тін мін өзім ді. Су ық-
та тоң дыр май тын, ап тап та ыс тық тат пай тын қор ға ныш та-
рым еді-ау…
Бір де əкем қа ла ға же дел хат жол дап ты. Атам сыр қат та-

нып қа лып ты. Жү ре гім тоқ тап қал ды деп ой ла ғам, бі рақ 
құ дай оң ға рып, со ғып тұр екен. Əн шейін де та бы ла қой-
май тын кө лік тің де ың ғайын кел ті ріп, алып-ұшып ауыл ға 
жет сем… бə рі өті рік екен! «Ұзын са ры кел ген уақыт. Өзе-
гің та лып жүр, бі лем. Сүр жеп, əл жи ып қай тсын деп…» 
Атам мен əжем нің ақ тал ған тү рі. Іш тей қуа нып, сыр ттай 
«рен жі дім». «Са бақ тан қал ды рып… Екін ші рет қай та лан-
ба сын!» де дім өп-өті рік бұр ти ып.
Ен ді, мі не, бү гін əкем нен та ғы да сол маз мұн да же дел-

хат ке ліп ті. Бұл жо лы рас дей ді. Өті рік де ме сі де бел гі лі. 
Сен бе дім. Те ат рдың тұ рақ ты кө рер ме ні не ай нал ған ме нің 
асы ға күт кен қойы лы мым да бү гін бол мақ еді. Об лыс-
тық бол са бір сə рі, рес пуб ли ка лық те атр ұжы мы қой мақ. 
Алматы дан. Бір күн нің ары-бе рі сі жоқ, атам кү те тұ рар 
деп ауыл ға ер те ңі гі сін бір-ақ жол тар ттым.
Бі рақ мен бір күн дік қойы лым деп бү кіл ғұ мыр лық қа-

зы нам ды жо ғал тып ал ға ным ды бұл уақыт та сез бе ген едім.
«— Се ні қат ты күт ті. Де мі үзіл ген ше атың ды атап, ша-

қы ру мен бол ды.
— Əл де не ама на ты бол ғансын-ды».
Мен те атр та ма ша лап отыр ған да атам ме ні есік тен 

кү тіп жа тып ты. Кү тіп жа тып, үзі ліп ке тіп ті…Қа зір те ат-
рға ба ра қал сам, байыз тап пай, кі рер есік тер ден елең деп 
атам ды із дей тін дер тке шал дық тым. Ке рі сін ше, ен ді мен 
кү те мін. Əне, имек бас тая ғы на сүйе ніп, бір аяғын да пи ма, 
бір аяғын да шəр кей, сах на дан шы ға кел ді. Кө зін сəл қы са, 
жы ми ып ал ды. Сөй лер ал дын да ғы əде ті. Ай та ал май кет-
ке нін ақ та рар деп ұм сы на бер ге нім сол еді, ғайып бол ды. 
Кей де тіп ті те ат рға осы бір елес ті кө ру үшін ба ра мын.

«Сек сен ге кел ген де жал ғыз сы рат қан, құ дай-ай, бер ге ні-
ңе ри за мын, ен ді ал саң шы тез тел мір тпей». Атам кет ке-
лі шө гіп қал ған то был ғы иіс ті əжем осы лай кү ңі ре не тін ді 
шы ғар ды.

«Ата!» — дей мін…
Еш кім үн қат пай ды… Атам не ай тқы сы кел ді екен?

САРУАР 	АСЫМОВА , 	АРМУ СТУДЕНТІ

Айтылмай !ал;ан аманат

Продолжение. Начало на стр. 7
В кон це 80-х Сал та нат Бо де сов на с 

дос то ин ством и мас тер ством от ве ти-
ла на но вый вы зов вре ме ни, впер вые 
в ИПК на чав вес ти по вы ше ние ква ли-
фи ка ции ме нед же ров об ра зо ва ния на 
ка зах ском язы ке. Это не толь ко про-
фес си ональ ный, но и граж дан ский 
пос ту пок.
Из вес тно, что до сих пор су ще ству-

ет де фи цит пе да го ги чес ких из да ний на 
ка зах ском язы ке, ад ре со ван ных ру ко-
во ди те лям ор га ни за ций об ра зо ва ния. 
Имен но по это му ста ла нас то ящим бес-
тсел ле ром од на из книг Бо де со вой С. Б. 
(на пи сан ная в со ав тор стве с Ка сы мо-
вой С.) — «Жүйе жə не жүйе лік тал-
дау».

Сот ни и сот ни ру ко во ди те лей об ра-
зо ва ния счи та ют ее сво им Учи те лем. 
Сре ди них и убе лен ные се ди на ми ста-
рей ши ны, и но вая по росль ин тел ли-
ген тов на ше го не за ви си мо го Оте че ства. 
Все, кто учил ся у Сал та нат Бо де сов ны, 
не толь ко ее глу бо ко ува жа ют, но и лю-
бят, ис пы ты ва ют бла го дар ность к ней, 
хо тят быть по хо жи ми на нее, под ни ма-
ют ся к ней.
И в мо ей судь бе она сыг ра ла оп ре де-

ля ющую роль. Впер вые я встре ти лась 
с ней в 1989 го ду на кур сах по вы ше ния 
ква ли фи ка ции, бу ду чи ди рек то ром 
шко лы. Моя реф лек сив ность сов па ла с 
ее стро гой ло ги кой и ана ли тич ностью. 
Она рас кры ла мне гла за на шко лу как 
слож ную со ци аль но-пе да го ги чес кую 

сис те му. Пос ле это го не од наж ды мне 
до во ди лось бы вать на кур сах, се ми-
на рах, тре нин гах в Санкт-Пе тер бур ге, 
Алматы. Ниг де боль ше не встре ти ла я 
та ко го це лос тно го, глу бо ко го под хо да 
к пе да го ги чес ко му ана ли зу про цес сов, 
яв ле ний в об ра зо ва нии. Этим она «за-
ра зи ла» ме ня. От нее в мо ем об ра зе ми-
ра ува же ние к Ко нар жев ско му Ю. А., 
Кам за ба еву Т. К. как к мэт рам. И по ее 
ини ци ати ве я сде ла ла по во рот в сво ей 
судь бе, ос та вив шко лу и пе рей дя на ка-
фед ру пе да го ги чес ко го ме нед жмен та в 
1995 го ду.
Я счас тли ва вы ра зить лю бовь, ува-

же ние, бла го дар ность сво ему Учи те лю!

С. А. ОСПАНОВА, 
ДОЦЕНТ, 

ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ 
КАЗАХСКОЙ ССР
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