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Fымбатты студенттер! Дорогие студенты!
Жар қын да ме рей лі ме ре ке лер дің бі рі — Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні мен 

шын жү рек тен құт тық тай мын!
Елі міз дің Тəуел сiз дi гі нің 20 жыл ды ғы қар са ңын да бұл ай ту лы ме ре ке зор ма-

ңыз ға ие. Ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев атап өт кен дей, Тəуел-
сіз дік ме рей тойы бар ша қа зақ стан дық ты жа сам паз дық ең бек ке жұ мыл ды рып, 
Ота ны мыз дың игі лі гі жо лын да ат қа ры ла тын жа ңа орын да улар ға се беп кер бо луы 
ке рек. Пре зи ден ті міз кең кө лем ді мем ле кет тiк тап сыр ма лар ды жү зе ге асы ру да 
ерек ше үмiт тi жас бу ын ға ар та ды. Елі міз дің ке ле ше гі — бі лім ді, ын та лы, ға лам-
дық тұр ғы да ой лай тын жас тар, Қа зақ стан ның на ғыз пат ри от та ры.
Уни вер си те ті міз де са па лы бі лім алу ға, кə сіп тік дағ ды лар ды иге ру ге, сту дент 

жас тар дың аза мат тық қа лып та су ына бар жағ дай жа са лын ған. Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің сту дент те рі те рең бі лім жə не рес пуб ли ка лық жə не ха-
лы қа ра лық ғы лы ми кон фе рен ци ялар ға қа ты су, олим пи ада лар мен шы ғар ма шы-
лық бай қау лар дан, спор ттық жа рыс тар дан жүл де лі орын дар ды иеле ну ар қы лы 
елі нің жə не ір ге лі қа ра ша ңы ра ғы ның өсіп, өр кен деуіне өз үле сін қо са ды.
Қым бат ты сту дент тер, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза ма ты де ген жо ға ры дə-

ре же лі ат қа лайық бо лы ңыз дар, ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ сту ден-
ті де ген ата уды зор мақ та ныш пен алып жү рі ңіз дер. Осы ме ре ке кү нін де бар ша-
ңыз ға мық ты ден са улық, ба қыт, та быс жə не кө те рің кі кө ңіл-күй ті лей мін! Ас қақ 
ар ман да ры ңыз орын да лып, қа дау-қа дау ой ла ры ңыз бен жос пар ла ры ңыз жү зе ге 
ас сын! Ме ре ке ле рі ңіз бен!

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

При ми те са мые ис крен ние поз драв ле ния с Меж ду на род ным днем сту ден та — 
од ним из са мых яр ких и жиз не ра дос тных праз дни ков!
В год 20-ле тия Не за ви си мос ти на шей стра ны этот праз дник при об ре та ет осо-

бый смысл. Как от ме тил Ли дер на ции Нурсултан Абишевич Назарбаев юби лей 
Не за ви си мос ти дол жен по бу дить всех ка зах стан цев к со зи да тель но му тру ду и но-
вым свер ше ни ям на бла го на шей Ро ди ны. Осо бые на деж ды, свя зан ные с ре али за-
ци ей мас штаб ных го су дар ствен ных за дач, наш Президент свя зы ва ет с мо ло дым 
по ко ле ни ем. Бу ду щее на шей стра ны — за хо ро шо об ра зо ван ны ми, ини ци атив-
ны ми, гло баль но мыс ля щи ми мо ло ды ми людь ми, нас то ящими пат ри ота ми 
Казахстана.
В на шем уни вер си те те соз да ны все ус ло вия для по лу че ния ка че ствен ных зна-

ний, при об ре те ния про фес си ональ ных на вы ков, граж дан ско го ста нов ле ния сту-
ден чес кой мо ло де жи. Сту ден ты Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та вно сят свой вклад в проц ве та ние на шей стра ны и род но го ву за, де монстри руя 
глу бо кие зна ния и за во евы вая при зо вые мес та на рес пуб ли кан ских и меж ду на-
род ных науч ных кон фе рен ци ях, олим пи адах, твор чес ких кон кур сах и спор тив-
ных со рев но ва ни ях.
До ро гие сту ден ты, будь те и впредь дос той ны вы со ко го зва ния граж да ни на 

Рес пуб ли ки Казахстан, гор до не си те зва ние сту ден та КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. В этот праз днич ный день же лаю вам креп ко го здо ровья, счастья, 
уда чи и прек рас но го нас тро ения! Пусть сбу дут ся все ва ши меч ты и ре али зу ют ся 
са мые сме лые пла ны! С праз дни ком!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА 
ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ
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Ар ман нан ақи қат қа, ұядан қия ға қа нат қақ қан би-
ыл ғы бі рін ші курс сту дент те рі үшін уни вер си тет ке аяқ 
бас қан ал ғаш қы қа дам да ры оң, ай рық ша сəт, ес те қа-
лар оқи ға бол мақ. Олай дей ті ні міз, би ыл қа шан да дос 
пен дұш пан ға бір дей құ шақ аш қан ұлан-бай тақ қа зақ 
да ла сы ның азат тық алып, бө рік ті тө бе ге та ғы бір атар 
сə ті — ел тəуел сіз ді гі нің жи ыр ма жыл ды ғы мен тұс-
па-тұс ке лу ін де еді. Со ны мен қа тар би ыл ғы жыл ке ле-
ше гі не, ел ер те ңі не үлес қо сар, ең бек шіл ерен, бі лім ді, 
за ма ны на еріп хал қын заң ғар көк ке кө те ре алар аза-
мат пен аза мат ша лар дың қан ша ма ле гін ат тан дыр ған 
ҚарМУ-дың қы рық жыл дық тойы да би ыл ғы бі рін ші 
кур стық тар дың қуа ны шы мен ас та сып жа тыр. Оқу ға ен-
ді кел ген сұң қар дайын жас тар оқу ба сын да за ма ны ның 
дүл ді лі, еш кім ге де ем сін бе ген ерен тұл ға, ақын Қа сым 
Аман жо лов тың жүз жыл дық тойы на қа ты сып ай рық-
ша əсер, ру ха ни бай лық ал ды деп ой лай мыз. Иə, тəр-
бие мен бі лім бір-бі рі не са бақ та сып жат са, ол да біз дің 
жет кен же тіс ті гі міз.

Жа ңа оқу жы лы ның екін ші айы Сту дент тер са райын 
əн мен жыр ға, күй мен би ге бө ле ді. Оған се беп кер — бі-
рін ші кур стық тар дың ара сы нан ба рын ша та лан тты да 
та лап ты сту дент тер ді анық тай тын «Жас та лап-Мо ло дое 
да ро ва ние» бай қауы мен оқы сам ба деп кел ген бі лім паз 
жас тар ға уни вер си те ті міз дің же тіс тік те рін та ныс ты ру 
ар қы лы сту дент əле мі не бас тай тын «Сту дент тік қа тар ға 
қа был дау» кү ні. Əдет те гі дей би ыл да əр фа куль тет тің 
өнер лі жас та ры өнер ле рін өзін ше өр нек те ді. Уни вер си-
те ті міз дің рек то ра ты бас тап, Кə сі по дақ ко ми те ті қол-
да ған, Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет жар ғы шы ға рып, 
Сту дент тер са райы жү зе ге асыр ған атал мыш ша ра бас-
та лып, өз мə ре сі не же тіп те үл гер ді. Біз дің са райы мыз 
мə де ни ет май да ны на ай нал ды. Бай қау дың шар тта ры 

мен ере же ле рін жаз бай-ақ, қай фа куль тет сах на да үс-
тем бол ды, не сі мен ерек ше лен ді, мі не, со ған кө шейін. 
Жа рыс тұп-ту ра бір ай ға жу ық уақыт ты қам ты ды. Ес те 
қал ған да ры нан бас тап бір ше ті нен ба ян да сақ… Бі рін-
ші кур стық тар ға ар нал ған жа рыс ты уни вер си те ті міз дің 
рек то ры Ер кін Қи на ятұ лы Кө бе ев құт тық тау сө зі мен 
ашып, са ры ауыз са ры ба ла пан дай бол ған бі рін ші курс-
тық тар дың қол да ры на көк сы нақ кі тап ша сын тап сыр-
ды. Рек то ры мыз құт тық тап бо лы сы мен-ақ ал ғаш қы 
өнер ле рі мен өз-өз де рін та ныс ты ру мақ са тын да фи ло-
ло гия фа куль те ті кон церт тік бағ дар ла ма сын бас тап та 
кет ті. Кеш ба ры сы кө ңіл ді сах на лық əзіл, қи мыл дар ға 
ұла сып, сах на да түр лі ойын дар ой на тыл ды. Жал пы 
сах на кө рер ме ні бо лып отыр ған жас тар мен ин те рак-
тив ті қа рым-қа ты нас орын ал ды де сек те бол ған дай. 
Осы жол ғы фил фак тық тар дың дайын дық та ры ерек ше 
бол ға ны на бар ша мыз дың кө зі міз жет ті. Əсем əн дер, 
əуен мен ас тас қан əде мі би лер, түр лі ойын дар бі рін ші 
кур стық тар дың кө ңі лін кө те ріп, кө рер мен ша па ла ғы-
мен өз үй ле сі мін тауып жат ты. Ара ға бір-екі күн са лып 
сах на тө рі не та рих фа куль те ті шық ты. Дайын дық та ры 
жақ сы, өз де рі нің ұйым шыл ор та, та ту-тəт ті сту дент тер 
еке нін көр се те біл ді. Біз оны əр топ тың өзін ше əсем дел-
ген гүл кес те лі ки ім де рін ки іп, сах на да сап тү зеп өт кен 
ше руі нен аң ғар дық. Қа шан да жа ңа шыл дү ни ета ным-
ды із деп, жан да ры жа һан дық дү ни елер ге жа қын тұ-
ра тын шет тіл де рі фа куль те ті өз де рі нің із ба сар ла ры на 
ке ре мет шоу-бағ дар ла ма ұсын ды. Ен ді бір де сах на ға 
де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті шы ғып, өз де-
рі ай на лы са тын əр спор ттан сах на лық көр се ті лім дер 
көр се тіп, бі рін ші кур стық тар ға үл гі, ал өз де рі нің еш-
кім нен кем түс пей тін дік те рін та ғы бір дə лел деп бер ді. 
Фи зик тер мен заң гер ле рі міз де өнер май да нын да ойын 

өр не гін өзін ше өрілт ті. Ай та ке тер лі гі, екі фа куль тет-
тің де ме ре ке лік кон цер ті ар да гер ға лым да ры мыз дың 
жү рек жар ды жы лы ле бі зі мен ашыл ды. «Ба та ме нен ел 
кө ге рер» де ген, сту дент тік өмір ге қа нат қақ қан жас қы-
ран дар ға көп ті көр ген қа ри ялар ақ жол ті ле ді. Ең қы-
зы ғы эко но мис тер де бол ған дай. Сах на тө рі не «уақыт 
ав то бу сын» шы ға рып, өз де рі нің «бал мұз дақ та ры на» 
сол ав то бус пен 1982-2012 жыл ға дейін гі ара лық ты қам-
ты ған уни вер си тет та ри хын көр се тіп, уақыт ара ла ған 
кө лік пен өз де рі де бір ге са яхат шек ті. Иə, əр фа куль тет 
өзін ше, ша ма-шар қы жет кен ше өнер көр сет ті, өз де рін 
та ныт ты бі рін ші кур стық тар ға.

Бір не ше күн ге со зыл ған «Сту дент тік қа тар ға қа был-
дау» кү ні қа лай өт ті? Бұл сұ рақ тың жауабын бір біл се, 
əділ қа зы лар ал қа сы бі лер де ген се нім мен Құрбан айт 
кү ні бас оқу ғи ма ра ты на жол тар ттық. Із гі ша ра ға бас-
тан-аяқ қа зы лық ет кен Сту дент тер са райы ның ди рек-
то ры Ки ра Ге ор ги ев на «Би ыл ғы жыл ғы сту дент тер ді 
қа тар ға алу аса ай рық ша жағ дай да өт ті. Əр фа куль тет 
шық қан сайын та ри хи мағ лұ мат тар ға, ру хы мыз ды үс-
тем ете тін əн дер ге, кө ңі лі міз ді бір кө тер ген түр лі би, та-
ғы бас қа да өнер лер ге куə бол дық. Бі рі-бі рі нен өте тін 
өнер паз сту дент тер ді көр ген сайын кө ңі лі міз бір мар-
қайып қал ды. Жо ға ры курс сту дент те рі нің де дайын-
дық та ры кө ңіл қу ан тар лық тай» деп өз ойы мен бө ліс ті. 
Мақ са ты мыз ай қын — сту дент тік шақ тың қы зы ғы мен 
шы жы ғы на шы дап, шың да лу ға ұм тыл ған ұл-қыз да ры-
мыз ды жа ңа шыл ор та мен та ныс ты рып, бі лім көк жи-
егі не кө те рі луі не қол со зу. Ал жас тол қын біз дің ойы-
мыз ды тү сі ніп, ен ді гі сəт те өзі нің то лық қан ды сту дент 
еке нін се зі ніп, уни вер си тет мəр те бе сін ар тты рып, ел 
ер те ңі не үлес қо сам деп та лап тың тұл па ры на мі ніп, тас 
қия ға өр ле се, қа ра ша ңы рақ ҚарМУ-дың та ғы бір мис-
си ясы ның сəт ті орын дал ға ны.

АМАНГЕЛДІ �,РА�БАЙ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

«Білімді мыCды 
жыDар...»

ХХІ �а сыр — бі лім мен тех-

ни ка ны� �а сы ры. Бар лы �ы 

компь ютер лен ді ріл ген за-

ман да �ы лым �ар �ын ды да-

мып ке ле ді. Ха кім Абай ды� 

«Те гін де, адам ба ла сы адам 

ба ла сы нан а�ыл, �ы лым, ар, 

мі нез де ген н!р се лер мен 

оза ды» де ген на �ыл с" зін 

жас тар са на сы на то �ы �ан-

дай. $с ке ле� %р па� бі лім ге 

ден �ойып, т&р лі са ла лар ды 

ме� ге ру ге, жа �а лы� тар ды 

ашу �а бейім. Т&р лі зи ят кер-

лік жа рыс тар �а, олим пи-

ада лар �а �а ты сып, "з де рін 

шы� дап ке ле ді.

Жас тар ды	 бі лім де рін ар т-

ты ру ды діт те ген жа рыс тар ды	 

бі рі, �рі бі ре гейі — «Не? �ай-

да? �а шан?» ойы ны. Ойын ны	 

та ри хы на к�з ж� гір тіп "а рай-

тын бол са", ол 1989 жыл дан 

бас тап ой на ла ды екен. Б� кіл 

�лем бойын ша та ны мал ойын-

ны	 те ле ви зи ялы" н&с "а сы да 

бар. �а ты су шы ны	 "и сын ды 

ой лау ж�йе сі мен та ны мын да-

мы та тын жа рыс ты	 �с ке ле	 

&р па" �шін пай да сы зор. Біз ді	 

жас та ры мыз ды	 да со	 'ы кез-

де рі атал мыш бі лім до да сы на 

де ген "&ш тар лы" та ры ар тып 

ке ле ді. �а зы на лы "а ла мыз да 

жас тар ара сын да жыл сайын 

д�с т�р лі т�р де жа рыс тар �т кі-

зі ліп ке ле ді

Со ны	 ай "ын д� ле лі — �а-

ра 'ан ды "а ла сы �кі мі ні	 Ку бо-

гі не ар нал 'ан "а ла лы" жа рыс. 

�а ра 'ан ды мем ле кет тік ме ди-

ци на уни вер си те ті ні	 'и ма ра-

тын да �т кен ойын ны	 &йым-

дас ты ру шы ла ры — �а ра 'ан ды 

"а ла сы ны	 іш кі са ясат б� лі мі 

ж� не «Жас Ор да» "о 'ам ды" 

бір лес ті гі.

Бі лім сайы сы на �а ра 'ан ды 

"а ла сы ны	 сту дент ж� не о"у-

шы жас та ры "а тыс ты. �а ты су-

шы лар ды	 жас ерек ше лік те рін 

ес ке ре оты ра, олар �за ра екі 

топ "а жік тел ді. Ал 'аш "ы сы на 

сту дент жас тар топ тас ты рыл са, 

екін ші сі не о"у шы лар бі рік ті-

ріл ді. Жал пы, жа рыс "а 25 ко-

ман да "а тыс ты, оны	 17-і сту-

дент тік ко ман да лар бол са, 8-і 

жа с�с пі рім дер ко ман да ла ры. 

О"у шы жас тар �з де рі ні	 жас 

екен дік те рі не "а ра мас тан, сту-

дент тер ден "а лыс пай, с& ра"-

тар 'а д& рыс жауап бе ріп, �з де-

рі ні	 бі лім ді лік те рін а	 'ар тты.

/йым дас ты рыл 'ан жа рыс 

ірік теу ке зе 	і бол ды. О'ан "а-

тыс "ан 25 ко ман да ны	 тек 

12-і 'а на (8-і сту дент тік топ тан, 

ал 4 ко ман да жа с�с пі рім дер 

то бы нан) а" ты" ойын 'а жол да-

ма ал ды.

8. ЖАНШИЕВ

Дəс түр лі түр де өте тін Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы ҚарМУ сту дент те рі нің фор муы Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на 
ар на ла ды.

1991 жыл дың 16 жел тоқ са нын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Жо ғар ғы Ке ңе сі «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік Тəуел сіз ді гі ту ра-
лы» кон сти ту ци ялық заң қа был да ды. Қа зақ стан 
еге мен ді ел дің заң мен бел гі лен ген ста ту сын ал ды. 
Бұл та ри хи оқи ға — қа зақ хал қы ның бір не ше ұр-
пақ та ры ның ар ман-ті ле гі нің нə ти же сі. Тəуел сіз 
да му ының қыс қа уақы тын да біз дің мем ле ке ті-
міз за ма науи, бə се ке ге қа бі лет ті, қо ғам өмі рі нің 
түр лі са ла ла рын да кең ауқым ды ре фор ма лар ды 
жү зе ге асы рып жат қан ел ге ай нал ды. Бү гін де Қа-
зақ стан Ор та лық Ази яда ғы қауіп сіз дік ті бе кі ту дің 
ма ңыз ды құ рам дас бө лі гі ре тін де та ны лып отыр. 
Рес пуб ли ка мыз ТМД ел де рі ара сын да қай та жа ңа-
ру дың мойын дал ған көш бас шы сы бо лып та бы ла-
ды. ЕҚЫҰ-ға тө ра ға лық етуі міз — мем ле ке ті міз дің 
ха лы қа ра лық аре на да ғы зор бе де лі нің көр сет кі ші. 
Еге мен дік тің 20 жыл дық ме рей тойын ме ре ке леу 
Тəуел сіз Қа зақ стан ның 20 жыл дық та ри хын да ғы 
ма ңыз ды əрі жар қын оқи ға сы бо луы ти іс. Қо ры-
тын ды жа сап, же тіс тік тер мен та быс тар ды паш 
ете тін ша ра бо луы ке рек. Тəуел сіз дік тің 20 жыл-
ды ғын ме ре ке ле удің бас ты мақ са ты — мем ле кет-
ті лік пен Қа зақ стан хал қы бір лі гін ны ғай ту жə не 

ба за лық құн ды лық тар тө ңі ре гін де қо ғам ды шо-
ғыр лан ды ру, осы лар дың не гі зін де тəуел сіз дік пен 
тұ рақ ты лық ты, ке лі сім мен бей біт өмір ді ны ғай ту 
бо лып та бы ла ды. Қа ра ған ды уни вер си те ті нің жас-
та ры да ата улы да та дан қа лыс қал мақ емес. ҚарМУ 
сту дент те рі нің фо ру мы жас тар бойын да Отан ға 
де ген сүйіс пен ші лік ті, елі не де ген мақ та ныш се зі-
мін да ры ту ға, бел сен ді аза мат тық ұс та ным ды қа-
лып тас ты ру ға, сон дай-ақ тө зім ді лік, бір лік, өза ра 
кө мек сын ды жал пыұ лт тық құн ды лық тар ды на-
си хат тау ға ба ғыт тал ған.
ҚарМУ сту дент те рі нің фо ру мы дəс түр ге сай 

1946 жыл дың 17 қа ра ша сын да Пра га қа ла сын да 
Чех хал қы ның пат ри от сту дент те рін ес ке алу ға 
ар нал ған сту дент тер дің бү кі лə лем дік кон гре сін-
де бе кі тіл ген ха лы қа ра лық сту дент тер кү нін де 
өт кі зі ле ді. Со ны мен қа тар бұл сту дент тер дің ха-
лы қа ра лық ын ты мақ тас ты ғы кү ні. Бұл күн де өз 
құ рал пы лас та ры ның ер лі гін ес ке алу үшін түр лі 
мем ле кет тер дің сту дент те рі бі рі ге ді. 1939 жыл-
дың 28 қа за нын да фа шис тер ба сып ал ған Че хос-
ло ва ки яда Пра га сту дент те рі мен оқы ту шы ла ры 
Че хос ло ва кия мем ле ке ті нің құ ры лу ына бір жыл 
то лу ына орай ше ру ге шық ты. Бас қын шы лар дың 
бө лім де рі ше ру ді тар қат ты, сол кез де ме ди ци на 
фа куль те ті нің сту ден ті Ян Оп ле тал ды атып кет ті. 
1939 жыл дың 15 қа ра ша сын да на ра зы лық ша ра сы 
қай та өт ті. Он да ған адам сот тал ды. 17 қа ра ша да 
гес та пов тық тар мен эсэс тік тер та ңер тең ер те сту-
дент тік жа тақ ха на лар ды қор шау ға ал ды. 1200-ден 
ас там сту дент тұт қын да лып, За сен ха узен кон цла-
ге рі не ай дал ды. То ғыз сту дент пен сту дент тік қоз-
ға лыс тың бел сен ді ле рін сот сыз Пра га ауда нын да-
ғы Ру зи на түр ме сін де дар ға ас ты. Ха лы қа ра лық 
сту дент тер кү ні бар лық фа куль тет тер мен бі лім 
бе ру ме ке ме ле рі сту дент те рі нің ба сын қо са тын 
күн.
Ха лы қа ра лық сту дент тік тің үз дік дəс тү рі-

не сəй кес 2011 жыл дың 17 қа ра ша сын да өте тін 
ҚарМУ сту дент те рі нің фо ру мы аясын да пат ри-
отиз мді қа лып тас ты ру ға, тəуел сіз Қа зақ стан та ри-
хын те рең нен бі лу ге ба ғыт тал ған ша ра лар жұрт 
на за ры на ұсы ны лып, ар найы жүр гі зі ле тін ше бер-

лік са бақ та ры ар қы лы түр лі са ла бойын ша қо сым-
ша бі лім алу ға мүм кін дік ту ғы зы ла ды. Фо рум ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ рек то ры мен 
жə не ҚарМУ-дың сту дент тік ұйым көш бас шы ла-
ры мен өте тін «гал стук сіз кез де су ден» бас та ла ды. 
Кез де су ба ры сын да сту дент тік өзін-өзі бас қа ру-
дың да му мə се ле сі жə не уни вер си тет сту дент те-
рі нің бойын да ғы бел сен ді аза мат тық ұс та ным ды 
қа лып тас ты ру сөз бо ла ды. Сту дент тер са райы ның 
фойе сін де сту дент тік өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры-
ның көр ме сі ұйым дас ты ры ла ды. Он да Сту дент тік 
пар ла мент, Қа зақ стан сту дент те рі нің Аль ян сы, Пі-
кір сайыс клу бы жə не т. б. уни вер си тет тің та ны мал 
ұйым да ры ұсы ны ла ды. Сту дент тер осы қоз ға лыс-
тар мен ұйым дар дың мү ше сі бо ла ала ды. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на 
ар нал ған «Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» 
ат ты ҚарМУ сту дент те рі фо ру мы ның сал та нат ты 
ашы луы Сту дент тер са райын да са ғат 14:00-де бо-
ла ды. Кө рер мен на за ры на «Қа зақ стан дық мем ле-
кет тің та ри хи құ ры луы» ат ты те ат рлан ды рыл ған 
қойы лым ұсы ны ла ды. Уни вер си тет рек то ры сту-
дент тер ге құт тық тау сө зін жол дай ды, со ны мен 
қа тар фо рум жұ мы сы ның ба ры сын да 2011 жыл ғы 
«Жас та лап», «Сту дент тік қа тар ға қа был дау» бай-
қау ла ры ның же ңім паз да ры ма ра пат та ла ды. Ма-
ра пат тау бағ дар ла ма сы бай қау дың но ми нан тта ры 
мен жүл де гер ле рі нің шы ғар ма шы лық нө мер ле рі-
мен ал ма сып оты ра ды.
Фо рум со ңын да сту дент тер «Қа зақ стан дық 

ЖОО-да ғы сту дент тік өзін-өзі бас қа ру дың да муы: 
үл гі ле рі, мə се ле ле рі мен ке ле ше гі» ат ты дөң ге лек 
үс тел ге ша қы ры ла ды. Ша ра қа ла ның, об лыс тың, 
рес пуб ли ка ның жас тар ұйым да ры ның көш бас-
шы ла ры ның қа ты су ымен өте ді. Бі лім мен жа ңа 
дағ ды лар ға бейім деу үшін ке ле сі дей ба ғыт тар 
бойын ша ше бер лік са бақ та ры ұйым дас ты ры ла-
ды: pub lic re la ti ons жə не мар ке тинг, жур на лис ти ка 
жə не БАҚ, ак тер лік өнер, фо то су рет жə не ди зайн. 
Ал фо рум Жас тар ала ңын да өте тін «20 із гі ті лек» 
флеш-мо бы мен өз мə ре сі не же те ді.

А�ПАРАТТЫ ЖАСТАР ІСІ Ж	НІНДЕГІ КОМИТЕТ ,СЫНДЫ

Қо ңыр күз дің екін ші айын да «Бо ла шақ» Қа-
ра ған ды уни вер си те тін де Қа ра ған ды қа ла сы əкі-
мі нің Ку бо гі не ар нал ған «Біз қу ат ты Қа зақ стан ды 
қол дай мыз!» ат ты пі кір сайыс тур ни рі бо лып өт ті. 
Қа зақ стан дық пат ри отиз мді на си хат тау, жас тар 
бойын да бел сен ді аза мат тық ұс та ным ды да мы ту 
мақ са тын да өт кі зіл ген сөз до да сын өт кі зу ге Қа-
ра ған ды қа ла сы ның іш кі са ясат бө лі мі, «Аза мат» 
пі кір та лас клу бы, «Қа ра ған ды сту дент те рі нің Аль-
ян сы» КҚ жə не «Бо ла шақ» уни вер си те ті мұ рын-
дық бол ды.
Аме ри кан дық-Пар ла мент тік фор мат бойын ша 

қа зақ жə не орыс тіл де рін де өт кі зіл ген тур нир ге 
бас-аяғы 44 ко ман да қа тыс ты. Бай қа сақ, қа ты су-
шы ның сөй леу ше бер лі гін, қи сын ды ой лау жүйе-
сін, діл мар лы ғы мен тап қыр лы ғын, та бан ды лы ғы 
мен зи ят кер лі гін да мы та тын ойын тү рі соң ғы кез-
де рі жас тар ара сын да ке ңі нен та рап, өзін дік хоб-
би ге ай на лу да. Жас тар сөз до да сы на тү сіп, са ясат 
пен эко но ми ка, ғы лым мен эко ло гия жə не өз ге де 
са ла лар бойын ша қо ғам да ғы, əлем де гі өз ге ріс тер 

мен өзек ті мə се ле лер тө ңі ре гін де сөз та лас ты ра 
оты рып, ойын шы лар оны ше шу дің оң тай лы жол-
да рын қа рас ты рып, ти ім ді ме ха низ мдер ұсын ды. 
Атал мыш тур нир де ойын шы лар Қа зақ стан да ді ни 
экстре миз ммен кү ре су дің, Қа ра ған ды қа ла сы ның 
ин фра құ ры лы мын да мы ту дың, Қа ра ған ды об лы-
сы жас та ры ның ара сын да ғы жұ мыс сыз дық пен 
кү ре су дің жол да рын ұсы нып, жо ға ры бі лім те гін 
бо луы ке рек, Қа ра ған ды қа ла сы на рес пуб ли ка лық 
ма ңы зы бар қа ла ның мəр те бе сін бе ру қа жет сын-
ды та қы рып тар тө ңі ре гін де сөз та лас тыр ды. Ойын 
нə ти же сі не сəй кес, қа зақ ли га сын да Ку бок ті де, 
жүл де лі орын дар ды да Қа ра ған ды эко но ми ка лық 
уни вер си те ті қан жы ға ла ры на бай ла ды. Мə се лен, 
бі рін ші орын ды атал мыш уни вер си тет тің «Олар 
МД» ко ман да сы, екін ші орын ды «Пре зи дент» ко-
ман да сы, ал жүл де лі үшін ші орын ды «Ра ян» ко-
ман да сы же ңіп ал са, «Үз дік спи кер» ре тін де «Пре-
зи дент» ко ман да сы ның ойын шы сы Бра лин Шың-
ғыс хан та ныл ды. Ал орыс ли га сын да бі рін ші орын-
ды «Аза мат» пі кір та лас клу бы ның «БЁ» ко ман да-

сы же ңіп ал са, Қа ра ған ды мем ле кет тік ме ди ци на 
уни вер си те ті нің «Кок тейль Мо ло то ва» ко ман да сы 
екін ші орын ды қа на ғат тұт ты. Ал Ар ғын Кен тбе-
ков «Үз дік спи кер» атан ды. Ша ра со ңын да бар лық 
қа ты су шы лар ға ар найы сер ти фи кат тар та быс тал-
ды. Ал тур нир же ңім паз да ры Қа ра ған ды қа ла сы 
əкі мі нің дип ло мы мен жə не ба ға лы сый лық тар мен, 
ме даль дер мен ма ра пат тал ды.

ЕРБОЛ ЖА�БЫРБАЙ,ЛЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

«Біз – Fаза=станныC болашаDымыз» атты FарМУ студенттерініC форумы

Кешегі талапкер — б�гін студент

«СIздерінде жалын бар…»
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Команда КарГУ стала первой
На об лас тной олим пи аде на зна-

ние ос нов Кон сти ту ции и го су дар-

ствен ных сим во лов Рес пуб ли ки 

Казахстан, пос вя щен ной 20-ле тию 

Не за ви си мос ти, ко ман да КарГУ за-

ня ла пер вое мес то.

Олим пи ада про во ди лась Ка ра ган-

дин ским го су дар ствен ным уни вер си-

те том с целью по вы ше ния пра во вой 

гра мот нос ти мо ло де жи, фор ми ро ва-

ния у сту ден тов чув ства пат ри отиз ма 

и ак тив ной граж дан ской по зи ции. В 

олим пи аде при ня ли учас тие во семь 

ко манд из се ми ву зов Ка ра ган ды. Са-

ма олим пи ада про хо ди ла в три ту ра. 

Пер вый тур — на пи са ние «эс та фет но-

го» эс се, ког да все три учас тни ка ко-

ман ды при ни ма ют учас тие в кон кур-

се. На вто ром эта пе сту ден ты дол жны 

бы ли прой ти тес ти ро ва ние на зна ние 

ос нов Кон сти ту ции. В ко ман дный за-

чет вклю ча лись ре зуль та ты тес ти ро-

ва ния всех учас тни ков ко ман ды. И 

на треть ем эта пе кон кур сан там бы ло 

пред ло же но сде лать пре зен та цию 

«Казахстан че рез 20 лет» в фор ме таб-

лиц, схем, цифр и ри сун ков, а за тем 

про вес ти пуб лич ную за щи ту сво ей 

пре зен та ции.

По ито гам олим пи ады спе ци аль-

ны ми при за ми бы ли наг раж де ны ко-

ман ды Ка ра ган дин ской ме ди цин ской 

ака де мии, Сов ре мен но го гу ма ни тар-

но-тех ни чес ко го ин сти ту та, Ка ра ган-

дин ско го го су дар ствен но го тех ни-

чес ко го уни вер си те та, спе ци аль ную 

но ми на цию за ак тив ное учас тие по-

лу чи ла ко ман да «Са ры-Ар ка Са ма лы» 

Цен траль но-Ка зах стан ско го уни вер-

си те та «МГТИ-Лин гва». Луч шей ко ман-

дой бы ла наз ва на ко ман да уни вер си-

те та «Бо ла шак», а спе ци аль ные при зы 

по лу чи ли Са би на Бу ке то ва («МГТИ-

Лин гва») — «Луч ший пра во вед» и Ди-

дар Сма гу лов (КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва) — «Луч ший ка пи тан».

При зо вые мес та рас пре де ли лись 

сле ду ющим об ра зом: на третью сту-

пень пьедес та ла взош ла ко ман да 

«Лин гва Стар» (Цен траль но-Ка зах стан-

ский уни вер си тет «МГТИ-Лин гва»), вто-

рое мес то за ня ла ко ман да Ка ра ган-

дин ской ака де мии МВД РК, пер вы ми 

ста ли сту ден ты КарГУ.

Всем учас тни кам олим пи ады бы ли 

вру че ны цен ные при зы и дип ло мы.

СОБ. ИНФ.

В этом го ду тра ди ци он ный Фо рум сту-
ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при уро-
чен к 20-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан.

16 де каб ря 1991 го да Вер хов ным Со ве том 
Рес пуб ли ки Казахстан был при нят Кон сти ту ци-
он ный За кон «О го су дар ствен ной не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Ка зах стан». Впер вые Казахстан 
об рел юри ди чес ки офор млен ный ста тус не за-
ви си мо го го су дар ства, приз нан но го ми ро вым 
со об ще ством. Это ис то ри чес кое со бы тие — ре-
зуль тат сбыв ших ся ча яний и на дежд нес коль-
ких по ко ле ний ка зах ско го на ро да.
За ко рот кий пе ри од ис то рии не за ви си мо го 

раз ви тия на ша стра на прев ра ти лась в сов ре-
мен ное кон ку рен тос по соб ное го су дар ство, ус-
пеш но осу ществля ющее мас штаб ные ре фор мы 
в раз лич ных об лас тях жиз ни об ще ства.
Се год ня Казахстан по зи ци они ру ет ся в ка-

че стве важ ной сос тав ля ющей ук реп ле ния бе-
зо пас нос ти в Цен траль ной Азии. Республика 
яв ля ет ся приз нан ным ли де ром по зи тив ных 
пре об ра зо ва ний сре ди стран СНГ, и пост пред-
се да те ля ОБ СЕ — по ка за тель воз рос ше го ав то-
ри те та стра ны на меж ду на род ной аре не.
Праз дно ва ние 20-лет не го юби лея Не за ви-

си мос ти дол жно стать на ибо лее зна чи мым и 
яр ким со бы ти ем двад ца ти лет ней ис то рии не за-
ви си мо го Казахстана, поз во ля ющим под вес ти 
ито ги, про де монстри ро вать дос ти же ния и ус-
пе хи. Ос нов ной целью праз дно ва ния 20-ле тия 
Не за ви си мос ти яв ля ют ся ук реп ле ние го су дар-
ствен нос ти, един ства на ро да Казахстана и кон-
со ли да ция об ще ства вок руг ба зо вых цен нос тей, 
в ос но ве ко то рых ста биль ность, мир и сог ла сие.

Мо ло дежь ка ра ган дин ско го уни вер си те та 
так же не ос та ет ся в сто ро не от боль шой да ты. 
Фо рум сту ден тов КарГУ на це лен на ук реп ле ние 
у мо ло де жи чув ства люб ви к Ро ди не и гор дос ти 
за свою стра ну, фор ми ро ва ние ак тив ной граж-
дан ской по зи ции, а так же на про па ган ду та ких 
об ще на ци ональ ных цен нос тных ори ен ти ров, 
как то ле ран тность, един ство, вза имо по мощь и 
др.
На до от ме тить так же, что Фо рум сту ден тов 

КарГУ тра ди ци он но про хо дит в Меж ду на род-
ный день сту ден тов, ко то рый был ус та нов лен 
17 но яб ря 1946 го да на Все мир ном кон грес се 
сту ден тов, сос то яв шем ся в Пра ге, в па мять о 
чеш ских сту ден тах-пат ри отах. И это так же день 
меж ду на род ной со ли дар нос ти сту ден тов, день, 
ког да сту ден ты са мых раз ных стран объ еди ня-
ют ся, что бы вспом нить под виг сво их сверстни-
ков. 28 ок тяб ря 1939 го да в ок ку пи ро ван ной 
на цис та ми Че хос ло ва кии праж ские сту ден ты 
и их пре по да ва те ли выш ли на де монстра цию, 
что бы от ме тить го дов щи ну об ра зо ва ния Че хос-
ло вац ко го го су дар ства. Под раз де ле ния ок ку-
пан тов ра зог на ли де монстра цию, при этом был 
зас тре лен сту дент ме ди цин ско го фа куль те та 
Ян Оп ле тал. По хо ро ны Яна Оп ле та ла 15 но яб-
ря 1939 го да сно ва пе ре рос ли в ак цию про тес-
та. Де сят ки де монстран тов бы ли арес то ва ны. 
17 но яб ря гес та пов цы и эсэ сов цы ра но ут ром 
ок ру жи ли сту ден чес кие об ще жи тия. Бо лее 
1200 сту ден тов бы ли арес то ва ны и зак лю че ны в 
кон цла герь Зак сен ха узен. Де вя те рых сту ден тов 
и ак ти вис тов сту ден чес ко го дви же ния каз ни ли 
без су да в зас тен ках тюрь мы в праж ском райо не 
Ру зи не. Се год ня Меж ду на род ный день сту ден-
тов яв ля ет ся днем объ еди не ния сту ден тов всех 
фа куль те тов и учеб ных за ве де ний.
В со от вет ствии с луч ши ми тра ди ци ями меж-

ду на род но го сту ден че ства 17 но яб ря 2011 го да 
в рам ках Фо ру ма сту ден тов КарГУ сос то ят ся 
ме роп ри ятия, целью ко то рых бу дет про де-
монстри ро вать пат ри отизм, зна ние ис то рии 
не за ви си мо го Казахстана, а так же по лу чить 
до пол ни тель ные зна ния в са мых раз лич ных 
об лас тях в рам ках спе ци аль ных мас тер-клас-
сов. Фо рум нач нет ся со «встре чи без гал сту ков» 

с учас ти ем рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Е. К. Ку бе ева и ли де ров мо ло деж ных ор га ни за-
ций КарГУ, на встре че бу дут об суж дать ся воп-
ро сы раз ви тия сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния 
и фор ми ро ва ния ак тив ной граж дан ской по зи-
ции у сту ден тов уни вер си те та. В фойе Двор ца 
сту ден тов бу дет ор га ни зо ва на выс тав ка ор га нов 
сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния и мо ло деж ных 
ор га ни за ций уни вер си те та, где бу дут пред став-
ле ны са мые по пу ляр ные ор га ни за ции на ше го 
уни вер си те та: Сту ден чес кий пар ла мент, Аль-
янс сту ден тов Казахстана, де бат ный клуб и др. 
Сту ден ты мо гут стать чле на ми этих дви же ний и 
ор га ни за ций. Тор же ствен ное от кры тие Фо ру ма 
сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва «Біз — Қа-
зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» — «Мы — бу ду щее 
Казахстана», пос вя щен но го 20-ле тию Не за ви си-
мос ти Рес пуб ли ки Казахстан и Меж ду на род но-
му дню сту ден тов, сос то ит ся в 14.00 во Двор це 
сту ден тов. Зри те лям бу дет по ка за но те ат ра ли-
зо ван ное пред став ле ние «Ис то ри чес кое ста нов-
ле ние ка зах стан ской го су дар ствен нос ти». Со 
сло ва ми при вет ствия об ра тит ся к сту ден че ству 
КарГУ рек тор уни вер си те та, а так же в рам ках 
фо ру ма бу дет про ве де но наг раж де ние по бе ди-
те лей кон кур сов «Жас та лап», «Пос вя ще ние в 
сту ден ты» 2011 го да. Наг раж де ние бу дет соп ро-
вож дать ся твор чес ки ми но ме ра ми но ми нан тов 
и при зе ров кон кур са.
По окон ча нии фо ру ма всех сту ден тов приг-

ла сят на круг лый стол на те му «Раз ви тие сту-
ден чес ко го са мо уп рав ле ния в ву зах Казахстана: 
мо де ли, проб ле мы и пер спек ти вы» с учас ти ем 
ли де ров мо ло деж ных ор га ни за ций го ро да, об-
лас ти, рес пуб ли ки. Для тех, кто стре мит ся к но-
вым зна ни ям и уме ни ям, бу дут про ве де ны мас-
тер-клас сы по сле ду ющим нап рав ле ни ям: pub-
lic re la ti ons и мар ке тинг, жур на лис ти ка и СМИ, 
ак тер ское ис кус ство, фо тог ра фия и ди зайн. А 
за вер шит ся фо рум мо ло деж ным флеш мо бом 
«20 із гі ті лек» — «20 за вет ных по же ла ний», ко-
то рый прой дет на пло ща ди «Жас тар ала ны».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В КарГУ про шел тра ди ци он ный кон курс 
на луч шее пос вя ще ние в сту ден ты с учас ти ем 
фа куль те тов и кол лед жа КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва. Кон курс про ве ден с целью зна ком-
ства сту ден тов пер во го кур са с дос ти же ни-
ями уни вер си те та, пре по да ва те ля ми и сту-
ден та ми фа куль те тов, вы яв ле ния на ибо лее 
та лан тли вых и спо соб ных сту ден тов как в 
твор чес ком, так и в ор га ни за тор ском пла не, 
при об ще ния сту ден чес кой мо ло де жи к об-
ще ствен ной, куль тур ной жиз ни КарГУ.
Уч ре ди те ля ми кон кур са выс ту пи ли рек-

то рат, проф ком, Дво рец сту ден тов, Ко ми тет 
по де лам мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва. В со от вет ствии с По ло же ни ем в кон кур се 
при ня ли учас тие 14 ко манд — 13 фа куль те-
тов и кол ледж КарГУ.
Сог лас но По ло же нию при под ве де нии 

ито гов кон кур са учи ты ва лись: тор же ствен-

ность и ор га ни зо ван ность про ве де ния пос-
вя ще ния, ори ги наль ность за мыс ла, мас-
со вость и учас тие сту ден тов всех кур сов в 
про ве де нии праз дни ка, на ли чие и ка че ство 
му зы каль но го офор мле ния, раз но об ра зие 
жан ров в кон кур сной прог рам ме, куль ту ра 
по ве де ния на сце не.
По ито гам кон кур са на луч шее пос вя ще-

ние в сту ден ты — 2011 Гран-при был при-
суж ден эко но ми чес ко му фа куль те ту, пер-
вое мес то по лу чил хи ми чес кий фа куль тет. 
Вто рое мес то раз де ли ли ис то ри чес кий и 
юри ди чес кий фа куль те ты, а третье мес то — 
фа куль тет инос тран ных язы ков и фи зи чес-
кий фа куль тет. Спе ци аль ные но ми на ции 
бы ли прис во ены би оло го-ге ог ра фи чес ко му 
фа куль те ту («За луч ший ри ту ал пос вя ще-
ния»), фи ло ло ги чес ко му фа куль те ту («Са-
мые ак тив ные пер во кур сни ки»), со ци аль но-

пе да го ги чес ко му фа куль те ту («За ак тив ное 
учас тие сту ден тов в ор га ни за ции пос вя ще-
ния»), кол лед жу КарГУ («За са мое зре лищ-
ное выс туп ле ние»), фа куль те ту фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та («За луч шее пред став ле-
ние спе ци аль нос тей фа куль те та»), ма те ма-
ти чес ко му фа куль те ту («За ори ги наль ную 
идею»), про фес си ональ но-ху до же ствен но-
му фа куль те ту («За луч шее офор мле ние») и 
фа куль те ту фи ло со фии и пси хо ло гии («За 
ин те рес ное му зы каль ное офор мле ние»).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДВОРЦОМ СТУДЕНТОВ

С 28 по 30 ок тяб ря во Двор це сту ден тов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про хо дил кон курс 
«Жас та лап — Мо ло дое да ро ва ние — 2011», 
пос вя щен ный 20-ле тию Не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Казахстан, 40-ле тию КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Кон курс про хо дил сре-
ди сту ден тов пер во го кур са фа куль те тов и 
кол лед жа. Пер во кур сни ки со рев но ва лись в 
сле ду ющих но ми на ци ях: хо ре ог ра фия, во-
кал, инстру мен таль ное ис пол ни тельское 
твор че ство, на род ная му зы ка, ори ги наль-
ный жанр, те ат раль ное ис кус ство, ав тор ская 
пес ня, ав тор ские сти хи, по эт-им про ви за тор, 
кон курс ве ду щих. Целью дан но го ме роп-
ри ятия бы ло раз ви тие твор чес ко го по тен-
ци ала сту ден че ства, соз да ние ус ло вий для 
са мо ре али за ции, при об ще ние к об ще ствен-
ной и куль тур ной жиз ни уни вер си те та, вы-

яв ле ние на ибо лее ак тив ных сту ден тов пер-
во го кур са. По ито гам кон кур са «Жас та лап» 
ла уре ата ми ста ли 74 сту ден та пер во го кур са. 
Гран-при по лу чи ли сту ден ты хи ми чес ко-
го фа куль те та. Пер вое мес то за нял фа куль-
тет инос тран ных язы ков, а вто рое и третье 
мес та раз де ли ли фи ло ло ги чес кий и про-
фес си ональ но-ху до же ствен ный фа куль те ты. 
Спе ци аль ные но ми на ции бы ли прис во ены 
со ци аль но-пе да го ги чес ко му фа куль те ту 
(«За са мое пат ри оти чес кое выс туп ле ние») и 
фа куль те ту фи ло со фии и пси хо ло гии («За 
са мое друж ное выс туп ле ние»). Все по бе ди-
те ли бу дут наг раж де ны спе ци аль ны ми при-
за ми. Так же бы ли вы яв ле ны луч шие выс туп-
ле ния во всех пред став лен ных но ми на ци ях. 
Мы поз драв ля ем по бе ди те лей и же ла ем им 
но вых твор чес ких свер ше ний! Ког да учас-

тни ки кон кур са за кан чи ва ли свои выс туп-
ле ния, зал наг раж дал их бур ны ми ап ло дис-
мен та ми. А это зна чит, что мно гих из них 
мы смо жем уви деть в твор чес ких кол лек ти-
вах Двор ца сту ден тов КарГУ, где они бу дут 
со вер шен ство вать свое мас тер ство. А за тем 
смо гут стать учас тни ка ми от бо роч ных ту ров 
ре ги ональ ных и рес пуб ли кан ских мо ло деж-
ных кон кур сов и фес ти ва лей.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДВОРЦОМ СТУДЕНТОВ
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Ал'а! Алаш, �аза" деп &рандады.

Азатты"ты	 алауын жа'ып кетті,

Желто"санны	 сол "ыршын "ырандары.

Ел есінде сонау бір ойран-б�лік,

Еркін ойды сойылдап жой'ан "ырып.

К�ре алма'ан еліні	 еркіндігін,

�айраттарды ойлаймын "айран "алып.

Желто"санны	 кешегі "ан "асабы,

Уа"ытты	 тезімен алмасады.

/лтымызды	 баста'ан &ландары,

/лы ісі ерте	ге жал'асады.

Азатты"ты	 жолында сол а	са'ан,

�&рбан болды "ыршын кетіп "анша жан.

Желто"санны	 жастарыны	 кешегі,

Ерлігіне та	'ажайып тамсанам.

Алаш елін жер жаPан'а таныт"ан,

Шы"ты бозда" "аза" атты халы"тан.

Желто"санны	 алауынан т&танып,

Атты мына, Т�уелсіздік, жары" та	!

�,РМЕТ �АНАТ,ЛЫ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

Астанам
Т�уелсіздік т&'ыры,

Ару "алам — Астанам.

Жалында'ан жырларым,

Бір �зі	нен басталар.

Алашыма н&р с�уле,

Арайлан'ан а" та	ын.

Сенсі	 халы" мерейі,

Сенсі	 мені	 ма"таным.

Жазы	 жайлы білгенге,

�ысы	 "атты м&з "ала.

К�ллі �лем к�з тігер,

�ызы'а да "ыз'ана.

Б�йтеректі	 басында,

Орындалар а" тілек.

Есіл жатыр жаны	да,

Ба"ыты	а ба" тілеп.

Бар байлы'ы	 біз �шін,

Бейбітшілік, береке.

Nрбір к�ні	 болсыншы,

�уаныш пен мереке.

М,�А�АЛИ СЕЙТ�АЗЫ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 1 КУРС СТУДЕНТІ

XX ға сыр дың ұлы ой шыл да ры ның бі рі Шə кə рім 
Құ дай бер діұ лы пси хо ло ги яны «жан сы ры» деп аудар-
ған. Ұл ты мыз дың тəуел сіз ді гі — шын мə нін де Отан 
та ри хы на де ген жан сы ры мыз ды, көз қа ра сы мыз ды тү-
бі рі мен өз герт ті. Яғ ни, та рих шы лар та рих ту ра лы жан 
сыр ла рын, жан те бі ре ніс те рін жа за бас та ды. Оның 
үс ті не Президент жар лы ғы мен 1998 жыл «Ха лық тың 
тұ тас ты ғы мен ұлт тық та рих жы лы» деп жа ри ялан-
ды. Бұл — Қа зақ елі нің ар ғы-бер гі та ри хи жо лын ой 
еле гі нен өт кі зіп: «Ке ше кім едік? Бү гін кім біз? Ер тең 
кім бо ла мыз?» — де ген сұ рақ тың тө ңі ре гін де ой ла ну ға 
итер ме ле ді. Сөй тіп, Жа ңа ға сыр мен жа ңа мың жыл-
дық қа еге мен ел, тəуел сіз ұлт бо лып ат та дық. Жи ыр ма 
жыл да тəуел сіз ді гі міз дің бе рік не гі зін қа ла дық, са яси 
жə не эко но ми ка лық жүйе міз ді өз герт тік. Қо ғам ның 
са си тұ рақ ты лы ғы мен бір лі гі не жет тік. Қа зақ ұл ты 
бар ша қа зақ стан дық тар дың та ту лы ғы на де ген жауап-
кер ші лі гін, ұл та ра лық ке лі сім нің іс жү зін де жү зе-
ге асу ының стра те ги ясы мен так ти ка сын тү сін ді ріп, 
шың да ды. Осы жыл да ры мүл де жа ңа дү ни ета ным 
қа лып та са бас та ды, оның не гі зі та ри хи са на бол ды. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның та ри хи са на ны қа лып-
тас ты ру тұ жы рым да ма сын да: «та ри хын ұмыт қан не 
жо ғал тқан ха лық ба ғыт-бағ да ры нан айы рыл ған, ны са-
на лы əре кет ке қау қар сыз ха лық бо ла ды» деп көр се ті-
ле ді. Ел тəуел сіз ді гі — та ри хы мыз ды қай та са рап тау ға 
мүм кін ші лік бер ген жы лы ұлт ұс та зы Ах мет Бай тұр-
сы нов тың ту ға ны на 125 жыл то лу ына бай ла ныс ты ар-
найы зер тте улер жа рық көр ді. Со ны мен қа тар, күй 
ата сы Құр ман ға зы ның 175 жыл ды ғы на орай оның 
кейін гі ұр пақ қа қал дыр ған өш пес мұ ра ла ры на си хат-
тал ды. Со ның жал ға сы ре тін де Мұ ха мед Хай дар Ду-
ла ти, Абай Құ нан ба ев, Шо қан Уəли ха нов, Құ дай бер-
ген Жұ ба нов, Шə кен Ай ма нов си яқ ты тұл ға лар ға ес-
кер ткіш тер тұр ғы зы лып, ғы лы ми ең бек тер жа зы лып, 
Отан дық та ри хы мыз тəуел сіз дік тің ар қа сын да қай та 

жаң ғы ра түс ті. Ұлы тұл ға ла рын біл мейін ше, бір де-бір 
дəуір ді дұ рыс тап та ну мүм кін емес. Қай та тү ле ген та-
ри хы мыз дан бү гін гі жас ұр пақ та рих кө ші нің жү рі сін, 
ру хын, ты ны сын оқып та ны са ала тын бол ды. Елі міз де 
кең кө лем де та рих, эт ног ра фия жə не мə де ни ет жө нін-
де гі та ри хи кі тап тар шық ты: көп том дық Қа зақ стан 
та ри хы ның ака де ми ялық ба сы лы мы ның екі то мы қа-
зақ-орыс ті лін де жа рық көр ді, ағыл шын ті лін де қа зақ 
та ри хы ның очер кі жа ри ялан ды, қу ғын-сүр гін ге ұшы-
ра ған ха лық тар дың та ри хы зер ттел ді, Мұ ха мед Хай-
дар Ду ла ти дың «Та ри хи-Ра ши ди» ең бе гі орыс ті лін де 
ба сы лып шық ты, Қо жа Ах мет Яс сауидың «Диуани 
хик мет» ең бе гі өз оқу шы ла рын тап ты. Та рих шы лар 
үшін өте құн ды жə не өте қа жет жа ңа ғы лы ми жур нал 
«Отан та ри хы» шы ға бас та ды. Та рих жы лын да ха лы-
қа ра лық Отан та ри хы на ар нал ған ірі-ірі кон фе рен-
ци ялар өт ті. Сол 1998 — «Та рих» жы лы нан бас тал ған 
ел та ри хын те рең зер ттеу бү гін де жал ға су да. Əсі ре се, 
еура зия са ха ра сын да ғы байыр ғы мем ле кет тер, Қа зақ 
хан ды ғы ның та ри хы, мə де ни ет пен са ясат тың, са уда-
сат тық тың ор та лы ғы бол ған кө не қа ла лар та ри хы, 
қа зақ тың хан да ры, мем ле кет қай рат кер ле рі, тəуел сіз-
дік ті жа қын да та түс кен, өз хал қы ның та ри хын да тұ тас 
бір дəуірі не та ты ған ұлт зи ялы ла ры ның та ри хы ту ра-
лы ір ге лі ең бек тер жа зы ла бас та ды. Тəуел сіз дік пен 
бір ге та ри хы мыз да түр лен ді. Ол мы на дан кө рі не ді:

1. Отар шыл дық та рих та есе сі кет кен қа зақ хал қы-
ның Ке ңес үкі ме ті ыды рап, жа рық сыз, жа ла қы сыз, 
ұлт тық қор сыз қал ған, үміт тен кү ді гі ба сым бол ған 
кез де ұл ты мыз ел би лі гін аз дыр май, ын ты мақ ты ғын 
сақ тап қал ды;

2. 1822-1824 жыл да ры мем ле кет тік бас қа ру жүйе-
сі бір жо ла та жойыл ған ел де мем ле кет ті лік қал пы на 
кел ті рі ліп, ше ка ра сы анық та лып, ке лім сек тер дің та-
ба ны на тап та лып кел ген ша ңы рақ ел таң ба сы на ай на-
лып, бү кіл Қа зақ стан хал қы ның тө бе сі не кө те ріл ді;

3. Та ры дай ша шы лып кет кен қан дас бауыр лар 
ата жұр тқа ора ла бас та ды;

4. Бү кіл тү рік əле мін де гі ел дер «Ақор да» де ген 
ата уды сы быр лап ай ту ға ба тыл да ры бар май жүр ген-
де, «Ақор да» де ген сал та нат ты са рай тəуел сіз дік тің 
сим во лы ре тін де Са ры ар қа да бой кө тер ді;

5. Алауыз дық тан аңы ра ған тү рік тер дің кө се мі 
Біл ге қа ған ның бір лік ті, та ту лық ты ұр пақ қа мұ ра 
етіп қал дыр ған ұлы сөз де рі жа зыл ған стел ла тас елі-
міз дің ор да сы на қойы лып, түр кі ру хы қай та ті ріл ді;

6. Құ ран оқу ға қор қып, құр бан ша лу ға шо шы-
нып жүр ген қа зақ иман ды лық қа бұ ры лып, ақ ме шіт-
тер са лын ды;

7. Ақын дар мен жы ра улар, ба тыр лар мен хан дар, 
сұл тан дар, сүйе гі аяқ ас тын да қал ған, ба сын да ғы бел-
гі сі жер мен жек сен бол ған ба ба лар ба сы на күм без-
дер са лын ды;

8. Ұл ты мыз дың ұлы ме ре ке сі «На урыз» қай та 
жаң ғы рып, Құр бан айт қа дір лен ді;

9. Ке ңес тік са ясат тың құр ба ны бо лып, сүйек те рі 
қай да қал ға ны бел гі сіз алаш аза мат та рын ес ке алу 
кү ні жа ри яла нып, мо ну мен ттер са лын ды;

10. «Мой ад рес — не дом и не ули ца, Мой ад рес — 
Со вет ский Со юз» деп өлең ай тып жүр ген ке ше гі қа-
зақ «Аң са ған ба бам, аң са ған елім, Бос тан дық еді-ау 
асыл ар ма ның. Бе ре ке-бір лік — қа мал дың ба сы, Ұр-
пақ қа мəң гі тіл қат шы, да лам» де ген өлең жол да рын 
ай та тын дə ре же ге жет ті
Ұлт тың кел бе тін ұлық тау үшін азат ха лық тың 

ұлт тық та ри хы бо луы ке рек. Сол та рих тəуел сіз-
дік пен бір ге қай та тү ле ді. Тəуел сіз ді гі міз бен бір ге 
ұл ты мыз дың «жұл дыз ды са ға ты» жар қы ра ды. Бір 
сөз бен ай тқан да, қа зақ хал қы өзі нің өт кен та ри хы-
на сүйіс пен ші лік пен қа рап, қай та зер де леп, өз ге-
нің де та ри хын құр мет теп, тəуел сіз ел де өмір сү-
ру де.

Н. А. БЕЙСЕНБЕКОВА,
АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ Ж8НЕ

ОТАН ТАРИХЫ КАФЕДРАСЫНЫ� ДОЦЕНТІ

2011 жыл — бұл Тəуел сіз Қа зақ стан ның да-
му ын да ғы та ри хи мə ре. Бұл жыл ға ерек ше мəр-
те бе бе ру үшін ол рес ми түр де Пре зи дент тің 
Жар лы ғы мен «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел-
сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы» де ген ұран мен өте ді.
Елі міз дің ме рей тойын жо ғар ғы дең гей де өт кі-

зу жə не ти ім ді үй лес ті ру ді қам та ма сыз ету мақ-
са тын да уни вер си те ті міз де көп те ген ша ра лар 
ұйым дас ты ры лу да. Оның ішін де Ғы лы ми кі тап-
ха на мыз да Тəуел сіз дік тің 20 жыл ды ғын атап өту 
мақ са тын да кі тап ха на лық эс та фе та ның ашы лу рə-
сі мі 3 қа ра ша кү ні ма те ма ти ка фа куль те ті нен бас-
тау ал ды. Қа ра ша ның 10 кү ні өт кен «Бір отан. Бір 
ха лық. Бір заң» ат ты кі тап көр ме сі бас оқу ғи ма-
ра тын да ғы заң əде би ет тер оқу за лын да жал ға сын 
тап ты. Қа ра ша ның 16 кү ні «Алаш əде би етін де гі 
тəуел сіз дік иде ясы» де ген ат пен фи ло ло гия фа-
куль те ті нің қа зақ əде би еті ка фед ра сын да дөң ге лек 

үс тел өт ті. Қа ра ша айы ның 22-де эко но ми ка жə не 
заң фа куль тет те рін де «Елім нің ер кін ді гі — Тəуел-
сіз дік = Еди ная от чиз на, не за ви си мый Ка зах стан» 
ат ты ашық кі тап көр ме сі ұйым дас ты ры ла ды. Қа-
ра ша ның 18-23 күн де рі та рих, би оло гия, ге ог ра-
фия, заң фа куль тет те рін де ка фед ра күн де рі өте-
ді. 24-29-шы қа ра ша ара лы ғын да эко но ми ка, заң, 
гу ма ни тар лық фа куль тет тер де жə не кол ледж 
оқу кі тап ха на ла рын да «Кі тап əле мі» жə не «Тіл 
Тəуел сіз ді гі» ат ты ақ па рат күн де рі өт кі зіл мек ші. 
Қа ра ша мен жел тоқ сан ай ла ры ара лы ғын да оқу 
кі тап ха на ла рын да та қы рып тық əң гі ме лер, шо-
лу лар, ақ па рат тық мə лім де ме лер өт кі зі ле ді деп 
жос пар ла ну да. «Мəң гі лік мұ рат: Ер кін дік. Азат-
тық. Тəуел сіз дік», «Мə де ни ет. Мə де ни мұ ра жə не 
Тəуел сіз дік», «Казахстан меж ду прош лым и бу ду-
щим», «Астана бір лік жə не Тəуел сіз дік сим во лы», 
«Өрі сі кең, өре сі би ік Қа зақ стан», «Казахстан в че-
ты рех из ме ре ни ях: ис то рия, по ли ти ка, эко но ми-
ка, куль ту ра», «Қа зақ ста ным — қа ра ша ңы ра ғым», 
«Елім нің ер кін ді гі — Тəуел сіз дік», «Ка лен дарь ис-
то рии: 20-ле тию Не за ви си мос ти РК пос вя ща ет ся» 
ат ты əде би ет тер көр се ті лі мі, та қы рып тық көр ме-
лер ұйым дас ты ры ла ды. «Қа зақ стан ға лам тор əле-
мін де» жə не «Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті Ғы лы ми кі тап ха на сы-
ның элек трон дық ре сур ста ры» де ген ат пен элек-
трон дық пре зен та ция бар лық оқу кі тап ха на ла-
рын да өте ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы на орай 2001 жыл дың қа зан айы нан 
2011 жыл дар ара лы ғын да шық қан əде би ет тің 
биб ли ог ра фи ялық сіл те ме сін на зар ла ры ңыз ға 
ұсы на мыз. Бар лық сіл те ме бойын ша топ тас-
қан мағ лұ мат тар үш бө лім нен тұ ра ды: «Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның са яси кон сти ту ци ялық 
не гі зі»; «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да муы»; «Мə де ни ет. Ғы лым. 
Бі лім». Əр бө лім нің ішін де жыл бойын ша ба сы-
лым дар ал ды мен қа зақ ті лін де, со нан соң орыс 
ті лін де хро но ло ги ялық ақ па рат тар ке рі жүйе-
мен бе ріл ген. Кі тап тар ту ра лы ақ па рат тан соң 
жур нал да ғы ба сы лым дар дың мə лі мет те рі ен гі-
зіл ген. Бө лім ішін де ал фа вит тік рет пен ав тор-
лар жə не та қы рып та ры ту ра лы ақ па рат де рек-
те рі бар. Сіл те ме лер үшін ба сы лым да ғы ірік теу 
2011 жыл дың 15 қа за нын да аяқ тал ды. Биб ли о-
гра фи ялық ақ па рат тар ды із де уге ата улы сіл те-
ме лер кө мек бе ре ді. Биб ли ог ра фи ялық сіл те ме 
қа зір гі Қа зақ стан та ри хы жай лы қы зы ғу шы лық 
та ныт қан оқы ту шы лар, сту дент тер, ма гис трант-
тар, оқу дə рі сі не дайын да лу шы лар ға, кур стық, 
дип лом дық жə не бас қа ғы лы ми жұ мыс тар жа-
зу ға, со ны мен қа тар əр түр лі са ла да ғы оқыр ман 
қауымы на ар нал ған.

�АРМУ-ДЫ� �ЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

Кү ні ке ше Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің фи ло ло гия фа куль те тін де Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі не 20 жыл то лу ына орай 
дөң ге лек үс тел бо лып өт ті. Ұйым дас ты ру ал қа-
сы қа зақ əде би еті ка фед ра сы ұс таз да ры мен оқу 
кі тап ха на сы ның ұжы мы. Ша ра ның əл қис са сын 
қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі ф.ғ. д, 
про фес сор Ж. Ж. Жа рыл ға пов «Алаш əде би етін-
де гі ағар ту шы лық ре ализм» ат ты ба ян да ма сы мен 

аш ты. Алаш жұр ты ның əде би еті, оның ішін де 
ағар ту шы лық қа ар найы тоқ та лып, мы сал дар кел-
ті ріл ді. Сөз тіз гі нін ф.ғ. д, про фес сор С. Б. Жұ-
ма ғұ лов са ли қа лы, сын дар лы ой ла ры мен жал-
ғас тыр ды. Тал дау ға ұсы ныл ған та қы рып «Алаш 
əде би етін де гі тəуел сіз дік» иде ясы на не гіз дел ген. 
Шо лу мақ са тын да кі тап ха на же тек ші сі Н. С. Əбіл-
ди на «Туы би ік, тұ ғы ры мы ғым Тəуел сіз дік» ба ян-
да ма сын көп ші лік на за ры на ұсы нып, бір не гіз деп 

өт ті. Жи ын ба ры сын да тіл мен рух ты бе рік ұс тар 
фа куль тет сту дент те рі өз пі кір ле рін ор та ға са лып, 
кө кейін тес кен сұ рақ та ры на нақ ты жауап ал ды. 
Жаң ғы ры ғы мол жыл дар ес те лі гі мен тəуел сіз дік-
тің 20 жыл ды ғы на ар найы жа сал ған дөң ге лек үс-
тел үл кен пі кір та лас ала ңы на ай нал ды. Жи ын ның 
қо ры тын ды ша ғы «Ұлт тəуел сіз ді гі жə не əде би ет» 
ат ты көр ме ге ұлас ты. Пат ри от тық тəр би емен қа-
тар шы найы се зім ге же те лей тін кі тап көр ме сін та-
ма ша лау ба ры сын да кө зі қа рық ты оқыр ман ру ха-
ни се зім ге бө лен се нұр үс ті не нұр бо лар еді…

А. 8ДІЛЕТ�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Дү бір лі до да бас та лып кет ті. Ор та да тəуел сіз-
дік пен түйе дей құр дас 1991 жы лы ту ыл ған жас-
тар. Зер де лік сайыс тың өтуі не бас ты се беп, ака де-
мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де «Жас Сұң қар» əс ке ри спор-
ттық клу бы ның ашы луы. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на ар на лып өт кі зіл ген 
ша ра ны ұс таз дар, сту дент тер қауымы, елім же рім 
деп емі рен ген кө зі қа рық ты кө рер мен та ма ша ла-
ды. «Біз Тəуел сіз дік тің құр дас та ры мыз» ат ты зер-
де лік сайыс тың ашы луы рə сі мі не қа ты су шы лар ға 
де не мə де ни еті жə не спорт фа куль те ті нің де ка ны, 
про фес сор Н. Р. Ра ма шов құт тық тау сөз де рін жет-
кіз ді. Қа зақ хал қы 1991 жы лы 16 жел тоқ сан да же ке 
мем ле кет бо лып, өз тəуел сіз ді гін ал ғантұғын. Тəуел-

сіз дік құр дас та ры ның ен ді гі мақ са ты елі міз ді гүл ден-
ді ру, қа рыш тап да муы жо лын да аян бай ең бек ету деп 
ұран да ған сайыс қа қа ты су шы лар ба рын са лып бақ ты. 
БƏД ма ман ды ғы бойын ша бі лім ала тын сту дент тер-
ге та ным ин тел лек ту ал дық сайыс түр ле рі бойын ша 
шарт қойыл ды. Осы фа куль тет тің əр бір курс тү лек-
те рі — «Ұлан», «Құр дас тар», «Сұң қар», «Ата ме кен» 
ат ты топ тар бі рін ші бө лім бойын ша өз де рін та ныс-
ты ру дан ал ды на жан сал ма ды. Ко ман да лық вик то-
ри на да елі міз дің рə міз де рі нен бас тап, соң ғы сы ге ог-
ра фи ялық жағ дайы на бай ла ныс ты кө лем ді сұ рақ тар 
қа та ры то лас та ған жоқ. Сайыс тың ке ле сі бө лі мін де 
елі міз дің осы уақыт қа дейін гі жи ыр ма жыл да жет кен 
же тіс тік те рін атай оты рып, кө рер мен на за ры на ша ғын 
бей небаян ұсы ныл ды. Үш ке зең ді ар тқа тас тап, ен ді гі 
кез ко ман да көш бас шы ла ры ның бі лік ті лі гін бай қау. 
Ма қал-мə тел дің тү бін тү сі ріп, жан-жақ ты лы ғын бай-
қат қан сайыс тың көр кі қы за түс ті. Соң ғы бө лім жас 

ұр пақ тың ұлт тық тəр би е мен са на-се зі мін ояту ға не-
гіз дел ген пат ри от тық өлең жол да ры мен, əн нен ша шу 
ша шып, өнер дің бір қы ры нан ха ба ры ба рын бай қа ту. 
Жа рыс қа тү сіп, спорт пен мə де ни ет ті қа тар ұс та ған 
жас тар ара сын да бойы емес, ойы са рап қа са лын ған 
бə се ке лі до да аяқ та лар сəт та қау. Же ңім паз дар мен 
жүл де лі орын иегер ле рі дип лом дар мен жə не ба ға лы 
сый лық тар мен ма ра пат тал ды. Ен ді гі бай рақ ты бə се-
ке лер «Жас Сұң қар» ұйы мы ның қол дауымен ке ле сі 
жыл да жал ға сын тап пақ. Ел ба сы мыз Н. Назарбаев 
бір сө зін де: «Елің нің ұлы бол саң, елі ңе жа ның ашы са, 
адам зат тық на мы сың бол са, қа зақ тың ұлт тық жал ғыз 
мем ле ке ті нің ны ғайып, көр кеюі жо лын да жан те рің ді 
сы ғып жү ріп ең бек ет. Жер дің де, ел дің де иесі өзің 
еке нің ді ұмыт па», — де ген қа нат ты сөз ді бе рік ұс та-
ған пат ри от жас тар бір ер ле ді…

АЯУЛЫМ СОВЕТ, ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ
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Обес пе че ние мир но го со су ще ство ва-
ния раз лич ных на ро дов яв ля ет ся важ-
ней шим ус ло ви ем сох ра не ния ста биль-
нос ти и бе зо пас нос ти. Не до ве рие меж ду 
пред ста ви те ля ми раз лич ных на ци ональ-
нос тей и ве ро ис по ве да ний соз да ет поч ву 
для фор ми ро ва ния и рас прос тра не ния 
идей на ци ональ но го пре вос ход ства и ре-
ли ги оз но го экстре миз ма, соз да ет пред-
по сыл ки для воз ник но ве ния вза им ной 
враж ды и ме жэт ни чес ких кон флик тов. 
Сви де тель ством то му яв ля ют ся со бы тия 
в Ира ке, Су да не, Ту ни се, Ли вии, Егип те, 
ту пи ко вая си ту ация в про цес се ближ не-
вос точ но го уре гу ли ро ва ния. 
В этом кон тек сте ка зах стан ская мо-

дель ме жэт ни чес ко го и меж кон фес си-
ональ но го сог ла сия вы зы ва ет не под дель-
ный ин те рес во всем ми ре. Казахстан 
в те че ние 20 лет сво ей не за ви си мос ти 
по ка зал ми ро во му со об ще ству при мер 
прос ве щен но го и то ле ран тно го го су дар-
ства, где в ми ре и сог ла сии жи вут пред-
ста ви те ли раз лич ных на ци ональ нос тей и 
ве ро ис по ве да ний. В Ка зах ста не ни ког да 
не бы ло кон флик тов на ре ли ги оз ной и 
на ци ональ ной поч ве.

Этнический состав 
и многоконфессиональность

На ша республика яв ля ет ся уни каль-
ной стра ной по сво ему эт ни чес ко му раз-
но об ра зию, ко то рое яв ля ет ся след стви ем 
осо бен нос тей ис то ри чес ко го раз ви тия 
рес пуб ли ки. Так, толь ко со вет ский пе ри-
од был от ме чен мно го чис лен ны ми миг ра-
ци ями на тер ри то рию Казахстана из всех 
рес пуб лик, де пор та ци ей и на силь ствен-
ны ми пе ре се ле ни ями, ор гна бо ра ми для 
стро итель ства ги ган тов ин дус трии, пе ре-
дис ло ка ци ей пред прия тий и ра бо чей си-
лы, эва ку аци ей ог ром ных люд ских ре сур-
сов в го ды вой ны, тру до вы ми миг ра ци-
ями во вре мя це лин ной эпо пеи и т. д. Это 
при ве ло к пос то ян но му сок ра ще нию ко-
рен но го на се ле ния, мно гок рат но му рос ту 
не ко рен но го, в ос нов ном ев ро пей ско го, 
осо бен но рус ско го на се ле ния. В го ды су-
ве ре ни те та из Казахстана в стра ны СНГ и 
даль нее за ру бежье ус тре ми лись де сят ки 
ты сяч миг ран тов, в ре зуль та те в эт ни чес-
кой струк ту ре рес пуб ли ки сок ра ща ет ся 
чис лен ность и удель ный вес ев ро пей ских 
на ро дов. Ны не на шу стра ну на се ля ют 
око ло ста трид ца ти на ций и на род нос тей. 
До ми ни ру ющи ми на ци ональ нос тя ми в 
рес пуб ли ке яв ля ют ся ка за хи и рус ские, 
они сос тав ля ют 84,8% в эт ни чес кой струк-
ту ре Казахстана. До ля ка за хов — око ло 
63,1%, рус ских — 23,7%. Сле ду ющи ми 
мно го чис лен ны ми эт но са ми яв ля ют ся уз-
бе ки, до ля ко то рых в об щей чис лен нос ти 
на се ле ния сос тав ля ет 2,8%, уй гу ры — 1,4%, 
та та ры — 1,3%, нем цы — 1,1% и т. д.
Казахстан яв ля ет ся мно го кон фес си-

ональ ной стра ной. Се год ня об щая чис-
лен ность ре ли ги оз ных объ еди не ний сос-
тав ля ет 4173, тог да как в 1990 г. их бы ло 
все го 670. За пе ри од су ве рен но го раз ви-
тия ко ли че ство ис лам ских объ еди не ний 
вы рос ло с 46 до 2441. Поч ти в пять раз 
уве ли чи лось чис ло при хо дов Рус ской 
пра вос лав ной цер кви (с 62 до 293). В два 
ра за уве ли чи лось чис ло объ еди не ний 
Рим ско-ка то ли чес кой цер кви (с 42 до 86). 
Ре ли ги оз ные объ еди не ния име ют в сво ем 
рас по ря же нии 3129 со ору же ний, из ко то-
рых 2229 — му суль ман ские ме че ти, 258 — 
пра вос лав ные и 93 — ка то ли чес кие цер-
кви, 6 си на гог и бо лее 500 про тес тантских 
цер квей и мо лит вен ных до мов. Все го в 
Ка зах ста не 40 кон фес сий и де но ми на ций.

Роль Президента РК 
в формировании толерантности

Су ще ству ющие се год ня в Ка зах ста не 
мир и сог ла сие меж ду на ро да ми, ко то-
рые го во рят на раз ных язы ках и ис по ве-

ду ют раз лич ные ре ли гии, бы ли пре доп-
ре де ле ны. И в этом, не сом нен но, боль шая 
зас лу га Пре зи ден та стра ны Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева. В труд ные 90-е 
го ды, во вре ме на раз ва ла Со вет ско го Со-
юза, по ли ти чес кой дес та би ли за ции, раз-
ру ше ния всех преж них свя зей и тя же лой 
эко но ми чес кой си ту ации на всем пос-
тсо вет ском прос тран стве, ког да ста рая 
сис те ма и сте ре оти пы бы ли раз ру ше ны, 
а но вые не бы ли еще соз да ны, при ме ча-
тель но об ра ще ние гла вы го су дар ства к 
на ро ду Казахстана: «В этот край не от вет-
ствен ный для стра ны час при зы ваю вас 
к сох ра не нию спо кой ствия и вы дер жке. 
Сей час это осо бен но не об хо ди мо, пос-
коль ку лю бое эмо ци ональ ное, неп ро ду-
ман ное дей ствие со сто ро ны каж до го из 
нас мо жет стать на ча лом тя же лей ших 
со ци аль ных пот ря се ний. Я об ра ща юсь 
ко всем граж да нам, пред ста ви те лям всех 
на ций и на род нос тей, на се ля ющих на-
шу мно го на ци ональ ную стра ну. В эти 
дни мы дол жны в пол ной ме ре опе реть-
ся на на коп лен ный ве ка ми опыт друж бы 
меж ду на ро да ми, ко то рый всег да был 
для нас ос но вой един ства и вза имо по ни-
ма ния. Я об ра ща юсь к тру до вым кол лек-
ти вам Казахстана. Сей час очень важ но 
под дер жи вать вы со кую соз на тель ность и 
ор га ни зо ван ность. Нель зя до пус тить ха-
оса в на род ном хо зяй стве. Я об ра ща юсь 
к пред ста ви те лям всех по ли ти чес ких сил 
и дви же ний рес пуб ли ки. Очень важ но от-
речь ся от си юми нут ных раз ног ла сий, ос-
но вы ва ясь на здра вом смыс ле, на чув стве 
от вет ствен нос ти пе ред на ро дом, не до пус-
тить кон фрон та ции».
Гла ва го су дар ства уже с пер вых дней 

не за ви си мос ти объ явил стерж нем всей 
внут рен ней по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Казахстан гар мо ни за цию ме жэт ни чес ких 
от но ше ний. Ру ко вод ство стра ны ни ког да 
не стре ми лось к ас си ми ля ции всех на ций 
в не кое уни фи ци ро ван ное со об ще ство и 
от вер га ло лю бые фор мы ис кус ствен но го 
вы дав ли ва ния не ко рен но го на се ле ния, в 
то вре мя как мно гие рес пуб ли ки быв ше го 
СССР из бра ли дру гой путь, да же про во-
дя по ли ти ку на ту ра ли за ции (стра ны Бал-
тии). На ше го су дар ство всег да выс ту па ло 
за то, что бы каж дая на ция жи ла пол нок-
ров ной жизнью, воз рож да ла свои тра ди-
ции, куль ту ру, язык, что бы все ка зах стан-
цы име ли рав ные пра ва и воз мож нос ти 
не за ви си мо от на ции и язы ка, ощу ща ли 
се бя граж да на ми су ве рен но го Казахстана 
и гор ди лись этим.

Правовое регулирование 
межнациональных отношений 
и создание Ассамблеи народа 
Казахстана

В Рес пуб ли ке Казахстан из на чаль но 
уде ля лось осо бое вни ма ние вы ра бот ке 
оп ти маль ной фор мы пра во во го ре гу ли ро-
ва ния воп ро сов ме жэт ни чес ких вза имо от-
но ше ний. Так, в Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан, при ня той 30 ав гус та 1995 го да, 
воп ро сам меж на ци ональ но го сог ла сия 
пос вя щен це лый ряд ста тей, где под чер-
ки ва ет ся, что лю бые дей ствия, спо соб ные 
на ру шить меж на ци ональ ное сог ла сие, 
приз на ют ся не кон сти ту ци он ны ми и бу дут 
прес ле до вать ся по всей стро гос ти ка зах-
стан ско го за ко но да тель ства. Пре ам бу ла 
Кон сти ту ции на чи на ет ся со слов: «Мы, на-
род Казахстана, объ еди нен ный об щей ис-
то ри чес кой судь бой, со зи дая го су дар ствен-
ность на ис кон ной ка зах ской зем ле…» Эта 
тор же ствен ная фра за ста ла своеоб раз ным 
до ку мен таль ным под твер жде ни ем уси лий 
пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева по от-
ста ива нию но вой ка зах стан ской го су дар-
ствен нос ти как го су дар ства все го мно го на-
ци ональ но го на ро да Казахстана.
В кни ге Нур сул та на Аби ше ви ча 

Назарбаева «В по то ке ис то рии» го во рит-

ся: «Мы стро им по ли эт ни чес кое го су дар-
ство с рав ны ми пра ва ми и воз мож нос тя-
ми для всех». Здесь Президент стра ны 
выс ту па ет как га рант Кон сти ту ции, не-
сет от вет ствен ность пе ред всем на ро дом 
Казахстана, пе ред все ми 130 на ци ональ-
нос тя ми и на род нос тя ми.
По ини ци ати ве пер во го Пре зи ден-

та Рес пуб ли ки Казахстан 1 мар та 1995 
го да бы ла соз да на Ас сам блея на ро да 
Казахстана. Как из вес тно, эта идея бы ла 
выд ви ну та гла вой го су дар ства еще в 1992 
го ду на тор же ствен ном соб ра нии, пос-
вя щен ном пер вой го дов щи не Не за ви си-
мос ти стра ны. Ин тег ра ци он ный по тен-
ци ал, спо соб ность к кон со ли да ции ин те-
ре сов эт но сов, ди ало гу с властью, ме жэт-
ни чес кой ком му ни ка ции прев ра ти ли 
ее в глав ный инстру мент на ци ональ ной 
по ли ти ки в рес пуб ли ке. Опи ра ясь на ин-
сти ту ты граж дан ско го об ще ства в ли це 
эт но куль тур ных цен тров, Ас сам блея на-
ро да Казахстана обес пе чи ла воз рож де-
ние эт ни чес ко го са мо соз на ния и куль ту-
ры, сфор ми ро ва ла еди ное по ли ти чес кое, 
пра во вое, куль тур ное по ле эт ни чес ких 
про цес сов, спо соб ствуя сох ра не нию ми-
ра и сог ла сия в стра не.
В ок тяб ре 2008 го да был при нят За кон 

«Об Ас сам блее на ро да Казахстана». До-
ку мент обоз на чил по ли ти чес кое приз на-
ние и роль это го ин сти ту та в ук реп ле нии 
ми ра и сог ла сия, обес пе чив нор ма тив но-
пра во вое ре гу ли ро ва ние его дея тель нос-
ти, един ство ин сти ту ци ональ ной вер ти-
ка ли в цен тре и на мес тах.
В сов ре мен ный пе ри од Ас сам блея 

на ро да Казахстана ста ла дей ствен ным 
ме ха низ мом соб лю де ния ба лан са раз-
лич ных ин те ре сов и ук реп ле ния об ще-
ствен но го сог ла сия. Она объ еди ня ет 
все на ци ональ но-куль тур ные цен тры и 
пред ста ви те лей эт ни чес ких мень шинств, 
на се ля ющих на шу стра ну, но сит вы со-
кий ста тус кон суль та тив но-со ве ща тель-
но го ор га на при Пре зи ден те Рес пуб ли-
ки Казахстан.
В обес пе че нии гар мо нич но го и пос-

ту па тель но го раз ви тия го су дар ства ста-
ла гра мот ная, вы ве рен ная и де ли кат ная 
язы ко вая по ли ти ка Нур сул та на Аби ше-
ви ча Назарбаева, из на чаль но про воз гла-
сив ше го курс на воз рож де ние и раз ви тие 
го су дар ствен но го язы ка при под дер жке 
рус ско го и дру гих язы ков эт но сов стра ны 
без ка кой-ли бо дис кри ми на ции. Соз да-
ны мак си маль но бла гоп ри ят ные ус ло вия 
для раз ви тия ка зах ско го язы ка. Фун кци-
они ру ет 64 цен тра обу че ния го су дар-
ствен но му язы ку, в 2011 го ду их ко ли че-
ство дос тиг нет 120. Пов се мес тно от кры ва-
ют ся шко лы и дет ские са ды с ка зах ским 
язы ком обу че ния. Се год ня фун кци они-
ру ет 3784 та ких шко лы. С каж дым го дом 
рас тет фи нан си ро ва ние го су дар ствен ной 
язы ко вой по ли ти ки.

Принципы укрепления 
толерантности

Для ук реп ле ния по тен ци ала ме жэт-
ни чес ко го сог ла сия Президент стра ны 
пред ло жил осу ще ствить ряд мер по сле-
ду ющим нап рав ле ни ям.
Пер вое. Преж де все го, не об хо ди мо 

раз ви вать граж дан скую иден тич ность, 
то ле ран тность в ка зах стан ском об ще стве 
че рез сис те му об ра зо ва ния и вос пи та ния, 
кор рек тное ос ве ще ние те мы ме жэт ни-
чес ких от но ше ний в СМИ, по вы ше ние 
пра во вой куль ту ры ка зах стан цев.
Вто рое. Даль ней шее раз ви тие го су-

дар ствен но го язы ка. Для это го на до сис-
те ма ти чес ки и пос ле до ва тель но ре али зо-
вать ком плекс не об хо ди мых мер, ни ко го 
не ущем ляя и не при ни жая.
Третье. Важ ной сос тав ля ющей на ци-

ональ но го един ства выс ту па ет меж кон-
фес си ональ ное сог ла сие в на шем об ще-
стве.

Чет вер тое. Проч ность на ци ональ но го 
един ства нап ря мую свя за на с по вы ше-
ни ем эф фек тив нос ти ра бо ты Ас сам блеи 
на ро да Казахстана и всех эт но куль тур-
ных объ еди не ний.
Пя тое. На до ши ре рас прос тра нять 

ми ро вую из вес тность ка зах стан ской мо-
де ли ме жэт ни чес ких и меж кон фес си-
ональ ных от но ше ний.
Сох ра не ние ме жэт ни чес ко го ми ра и 

сог ла сия за ви сит не толь ко от при су щей 
ка зах стан ско му об ще ству то ле ран тнос ти, 
гра мот ной и стра те ги чес ки вы ве рен ной 
на ци ональ ной по ли ти ки влас ти. За ло-
гом ус пе ха яв ля ет ся силь ная со ци аль-
ная по ли ти ка го су дар ства. В оче ред ном 
Пос ла нии Пре зи ден та стра ны на ро ду 
Казахстана «Пос тро им бу ду щее вмес те» 
очень яр ко и чет ко обоз на че ны по зи ции 
но вой со ци аль ной по ли ти ки, глав ной 
целью ко то рой яв ля ет ся бла го сос то яние 
на ро да.
Приз на вая на ши дос ти же ния, ООН 

в сво ем док ла де в 2009 го ду вклю чи ла 
Казахстан в ка те го рию стран с вы со ким 
уров нем че ло ве чес ко го по тен ци ала. Это 
не ос по ри мое сви де тель ство на ше го вы-
рос ше го бла го сос то яния. За де ся ти ле тие 
об ла да те ля ми жилья ста ли 350 ты сяч се-
мей — это при мер но 1,2 млн че ло век.
Эти ини ци ати вы и нап рав ле ния со ци-

аль ной по ли ти ки Казахстана спо соб ство-
ва ли рож де нию уни каль но го фе но ме на — 
соз дан ной за вре мя не за ви си мос ти мо де-
ли об ще ствен ной ста биль нос ти и меж-
на ци ональ но го сог ла сия, фор ми ро ва ния 
ка зах стан ской иден тич нос ти и об ще ка-
зах стан ско го пат ри отиз ма. «Ка зах стан-
ским ноу-хау» наз вал Президент стра ны 
Нурсултан Абишевич Назарбаев дан ную 
мо дель. По зи тив ный опыт Казахстана и 
его ли де ра стал од ним из клю че вых фак-
то ров из бра ния на шей стра ны на от вет-
ствен ный и по чет ный пост пред се да те ля 
Ор га ни за ции по бе зо пас нос ти и сот руд-
ни че ству в Ев ро пе в 2010 го ду.
Се год ня, ог ля ды ва ясь на прой ден-

ный стра ной путь, мож но с уве рен-
ностью ска зать, что гла вой на ше го го-
су дар ства Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым ус пеш но ре ше на на ибо-
лее труд ная и, не сом нен но, важ ней шая 
за да ча про цес са со зи да ния ка зах стан-
ской го су дар ствен нос ти. За ко но мер но, 
что Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
яв ля ет ся об щеп риз нан ным ли де ром и 
соз да те лем уни каль ной ка зах стан ской 
мо де ли ме жэт ни чес ко го и меж кон фес-
си ональ но го сог ла сия. Наш ли дер — в 
од ном ря ду с вы да ющи ми ся по ли ти ка-
ми ми ра, та ки ми как Шарль де Голль, 
Фран клин Руз вельт, Дэн Ся опин, Ли 
Ку ан Ю, Ма хат хир Мо хам мад, Мус та фа 
Ке маль Ата тюрк, Ма хат ма Ган ди, ко то-
рые су ме ли в свое вре мя выд ви нуть свои 
го су дар ства в чис ло пе ре до вых и раз ви-
тых стран пла не ты. Со сто ро ны ми ро вой 
об ще ствен нос ти при сут ству ют вы со кие 
ожи да ния от но си тель но то го, что на ше 
«ноу-хау» вне сет леп ту в рас прос тра не-
ние по все му ми ру идей то ле ран тнос ти 
и меж на ци ональ но го сог ла сия. Нес лу-
чай но Казахстан се год ня яв ля ет ся дви-
жу щей си лой мно гих ин тег ра ци он ных 
про цес сов на ев ра зий ском прос тран-
стве — это и СНГ, и Ев рА зЭС, и ШОС, и 
ОДКБ, ОБ СЕ, СВМДА.
В сов ре мен ный пе ри од опыт по соз да-

нию мо де ли ме жэт ни чес ко го и меж кон-
фес си ональ но го сог ла сия в на шей стра не 
стал при ме ром для ми ро во го со об ще-
ства, а Казахстан — об раз цо вой стра ной 
во всем ре ги оне Цен траль ной Азии.

ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА КОЗИНА, 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЕЛЕУХАНОВА, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА
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С 1980 по 1988 год на шим Ка ра ган дин-
ским го су дар ствен ным уни вер си те том 
ру ко во дил Зей нол ла Мул дах ме то вич 
Мул дах ме тов. Имя это го че ло ве ка зо ло-
ты ми бук ва ми впи са но в ис то рию ка зах-
стан ской на уки и выс ше го об ра зо ва ния.

З. М. Мул дах ме тов яв ля ет ся ака де ми ком 
На ци ональ ной ака де мии на ук Рес пуб ли ки 
Казахстан, зас лу жен ным де яте лем на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан, док то ром хи ми-
чес ких на ук, про фес со ром, ака де ми ком 
Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти за-
ции, по чет ным ака де ми ком Ин же нер ной 
ака де мии РК, ла уре атом пре мии име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, ди рек то ром ЗАО 
«Ин сти тут ор га ни чес ко го син те за и уг ле хи-
мии». В дан ный мо мент Зей нол ла Мул дах-
ме то вич воз глав ля ет один из час тных ву зов 
Казахстана.
Зас лу ги ака де ми ка Мул дах ме то ва приз-

на ны на са мом вы со ком го су дар ствен ном 
и меж ду на род ном уров не. Он наг раж ден 
ор де на ми Тру до во го Крас но го Зна ме ни, 
Зна ком По че та, ме далью «За доб лес тный 
труд», По чет ной гра мо той Вер хов но го Со-
ве та КазССР, ме далью «Астана», наг руд-
ным зна ком МОН РК «За вклад в раз ви тие 
на уки Рес пуб ли ки Ка зах стан», Зо ло той 
ме далью Пла то на «За зас лу ги в раз ви тии 
об ра зо ва ния», Зо ло тым по чет ным зна ком 
Рос сий ско го на ци ональ но го фон да «Об-
ще ствен ное приз на ние», выс шим ор де ном 
стра ны «Па ра сат», ор де ном Сов ре мен ной 
гу ма ни тар ной ака де мии «Ры царь зна ний 
и спра вед ли вос ти», меж ду на род ны ми 
наг ра да ми Ок сфордско го уни вер си те та, в 
1993 го ду ему прис во ено по чет ное зва ние 
«Зас лу жен ный де ятель на уки Рес пуб ли ки 
Ка зах стан».
С Ка ра ган дин ским го су дар ствен ным 

уни вер си те том Зей нол лу Мул дах ме то ви ча 
свя зы ва ет не толь ко то вре мя, ког да он воз-
глав лял вуз, но и друж ба и сот руд ни че ство 
с пер вым рек то ром КарГУ Ев не ем Ар ста но-
ви чем Бу ке то вым.
Твор чес кая би ог ра фия ака де ми ка Мул-

дах ме то ва на ча лась в 1956 г., пос ле то го 

как он окон чил Ал ма-Атин ский ин сти тут 
им. Абая. С 1959 по 1962 г. мо ло дой уче-
ный стал ас пи ран том Мос ков ско го ин-
сти ту та тон кой хи ми чес кой тех но ло гии 
им. М. В. Ло мо но со ва. А в 1963 го ду вер нул-
ся в Казахстан и ра бо тал в Ка зах ском го су-
дар ствен ном уни вер си те те им. С. М. Ки-
ро ва, а за тем — про рек то ром Це ли ног-
рад ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та. В 
1965-1974 го дах Зей нол ла Мул дах ме то вич 
Мул дах ме тов ра бо тал в дол жнос ти стар-
ше го науч но го сот руд ни ка, за тем — за ве-
ду юще го ла бо ра то ри ей спек трос ко пии 
Хи ми ко-ме тал лур ги чес ко го ин сти ту та 
АН КазССР. По ре зуль та там мно го лет-
них ис сле до ва ний З. М. Мул дах ме то вым 
сов мес тно с кол ле га ми бы ла на пи са на 
фун да мен таль ная мо ног ра фия «Струк ту-
ры про из вод ных оки си эти ле на», ко то рая 
лег ла в ос но ву дис сер та ции на со ис ка ние 
уче ной сте пе ни док то ра хи ми чес ких на ук 
(1972 г.). В 1974-1975 го дах Зей нол ла Мул-
дах ме то вич Мул дах ме тов по нап рав ле нию 
Ми нис тер ства выс ше го и сред не го спе ци-
аль но го об ра зо ва ния КазССР был наз-
на чен про рек то ром по науч ной ра бо те в 
Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер-
си те те. В этот же пе ри од был ут вер жден 
в уче ном зва нии про фес со ра по спе ци аль-
нос ти «фи зи чес кая хи мия». В 1975 го ду с 
уче том эф фек тив но го науч но-пе да го ги-
чес ко го опы та ра бо ты та лан тли вый ор га-
ни за тор был нап рав лен в Чим кент рек то-
ром Ка зах ско го хи ми ко-тех но ло ги чес ко го 
ин сти ту та.
В 1980 го ду Зей нол ла Мул дах ме то вич 

Мул дах ме тов ор га ни зо вал впер вые в рес-
пуб ли ке Все со юз ную шко лу кван то вой хи-
мии. В этом же го ду был наз на чен рек то ром 
го су дар ствен но го уни вер си те та в Ка ра ган де. 
За го ды ра бо ты рек то ром Ка ра ган дин ско го 
го су ни вер си те та он про явил се бя опыт ным, 
уме лым ру ко во ди те лем, ад ми нис тра то ром, 
уче ным и пе да го гом.
С 1980 го да Зей нол ла Мул дах ме то вич 

ру ко во дил ком плек сом науч но-ис сле до ва-
тельских ра бот, про во ди мых сов мес тно с 
Ми на евым Б. Ф., Жу ри но вым М. Ж., Кец-

ле Г. А., Без но сю ком С. А. и Ма са ли мо-
вым А. С. по сле ду ющим проб ле мам: «Фо-
то фи зи ка и фо то хи мия ор га ни чес ких мо ле-
кул», «Те оре ти чес кая прик лад ная спек трос-
ко пия быс тро про те ка ющих про цес сов», 
«Кван то вая хи мия твер до го те ла», «Ра ди-
ос пек трос ко пия сво бод ных ра ди ка лов». Ре-
зуль та ты дан ных тру дов наш ли от ра же ние 
в ра бо те Все со юз ной шко лы те оре ти чес кой 
хи мии, ор га ни зо ван ной З. М. Мул дах ме то-
вым в 1982 го ду, и про ве ден ной в 1984 го ду 
на ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та Рес пуб ли кан ской науч но-те-
оре ти чес кой кон фе рен ции по фо то хи мии 
и фо то фи зи ке син глет но го кис ло ро да.
В 1984 го ду Мул дах ме то вым впер вые 

в рес пуб ли ке в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те бы ла от кры та ка-
фед ра кван то вой хи мии, а в 1988 го ду соз-
да на ла бо ра то рия фи зи ко-хи ми чес ких ме-
то дов ис сле до ва ния. Бу ду чи за ве ду ющим 
ка фед рой фи зи чес кой хи мии, Зей нол ла 
Мул дах ме тов про во дил боль шую науч но-
пе да го ги чес кую ра бо ту на фи зи чес ком и 
хи ми чес ком фа куль те тах КарГУ, в час тнос-
ти, за ня тия по спе ци аль ным дис цип ли нам: 
«Фо то хи мия ор га ни чес ких мо ле кул», «Из-
бран ные гла вы фи зи чес кой хи мии». Боль-
шое вни ма ние про фес сор уде лял учеб но-
ме то ди чес кой ра бо те. Им вы пу щен ряд 
учеб ных по со бий по об щим кур сам («Стро-
ение ве ще ства», «Фи зи чес кие ме то ды ис сле-
до ва ния»).
В 1983 го ду Мул дах ме тов был из бран 

чле ном-кор рес пон ден том, а в 1989 го ду — 
дей стви тель ным чле ном (ака де ми ком) АН 
КазССР. В 1988 го ду Зей нол ла Мул дах ме-
то вич был из бран ака де ми ком-сек ре та рем 
Цен траль но-Ка зах стан ско го от де ле ния АН 
КазССР. В 1997 го ду им в со ав тор стве с Ша-
ри по вым М. Ш. и Жу ри но вым М. Ж. был 
вы пу щен пер вый учеб ник по кван то вой хи-
мии на ка зах ском язы ке «Кван ттық хи мия».
На ба зе ин сти ту тов Цен траль но-Ка зах-

стан ско го от де ле ния НАН РК под ру ко вод-
ством ака де ми ка З. М. Мул дах ме то ва бы ли 
от кры ты спе ци али зи ро ван ные со ве ты по 
за щи те кан ди дат ских и док тор ских дис сер-

та ций по тех ни чес ким, хи ми чес ким, ме ди-
цин ским и эко но ми чес ким на укам.
С 1991 го да З. М. Мул дах ме тов был наз-

на чен ди рек то ром Ин сти ту та ор га ни чес ко-
го син те за и уг ле хи мии (ИОСУ). С 1994 го да 
З. М. Мул дах ме тов — пред се да тель дис сер-
та ци он но го со ве та по за щи те док тор ских 
дис сер та ций по хи ми чес ким на укам.
Науч ную дея тель ность ака де мик Зей-

нол ла Мул дах ме тов всег да со че тал с боль-
шой ор га ни за тор ской и об ще ствен ной ра-
бо той. В те че ние нес коль ких лет он ак тив но 
уча ство вал в ра бо те Ко ми те та по го су дар-
ствен ным пре ми ям Ка зах ской ССР по на уке 
и тех ни ке Пре зи ди ума НАН РК, за ни мал ся 
ре дак ци он но-из да тельской дея тель ностью 
в Ака де мии на ук, яв лял ся чле ном Пре зи ди-
ума Выс шей ат тес та ци он ной ко мис сии.
Ака де мик З. М. Мул дах ме тов — за мес ти-

тель глав но го ре дак то ра НАН РК и член ред-
кол ле гии «Док ла дов НАН РК». С 1990 го да 
его ут вер жда ют пред се да те лем спе ци али-
зи ро ван но го Уче но го со ве та по за щи те кан-
ди дат ских дис сер та ций Ин сти ту та ор га ни-
чес ко го син те за и уг ле хи мии НАН РК.
Имя ака де ми ка З. М. Мул дах ме то ва из-

вес тно и за ру бе жом. С 2003 по 2008 г. под 
соп ред се да тель ством ака де ми ка З. М. Мул-
дах ме то ва бы ло про ве де но пять меж ду-
на род ных и од на рес пуб ли кан ская науч-
но-прак ти чес кая кон фе рен ция. В ян ва ре 
2004 го да уже рек тор уни вер си те та ака-
де мик НАН РК З. Мул дах ме тов в сос та-
ве офи ци аль ной де ле га ции Казахстана 
при нял учас тие во встре че Пре зи ден та 
РК Н. А. Назарбаева с Пре зи ден том РФ 
В. В. Пу ти ным в Пре зи дентском куль тур-
ном цен тре г. Ас та ны.
Зва ние «По чет ный граж да нин г. Ка-

ра ган ды» ака де ми ку Мул дах ме то ву бы ло 
прис во ено в 2001 го ду за боль шой вклад в 
ста нов ле ние и раз ви тие науч но го и об ра зо-
ва тель но го по тен ци ала го ро да, под го тов ку 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров, вос-
пи та ние мо ло до го по ко ле ния и ак тив ное 
учас тие в жиз ни го ро да Ка ра ган ды.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Ученый,
организатор,

педагог

«К кон ку рен тос по соб-
ной на ции че рез кон ку-

рен тос по соб ное об ра зо ва ние», — так оп-
ре де лил ори ен тир и стра те гию раз ви тия 
гла ва го су дар ства. Важ ней шим ус ло ви ем 
ре али за ции эф фек тив ной ин дус три аль-
но-ин но ва ци он ной по ли ти ки яв ля ет ся 
кон цен тра ция науч но го и об ра зо ва тель-
но го по тен ци ала, фи нан со вых и ма те ри-
аль ных ре сур сов на при ори тет ных нап-
рав ле ни ях раз ви тия на уки и тех ни ки.

Хи ми чес кая про мыш лен ность яв ля ет-
ся од ной из ба зо вых от рас лей в эко но ми ке 
стра ны, и ее раз ви тие дол жно осу ществлять-
ся со об раз но раз ви тию пот реб ля ющих 
от рас лей про мыш лен нос ти c уче том воз-
мож нос тей эк спор та и им пор та. Учи ты вая, 
что уро вень хи ми за ции на род но го хо зяй-
ства яв ля ет ся об щеп риз нан ным в ми ро вой 
прак ти ке кри те ри ем науч но-тех ни чес ко го 

прог рес са, хи ми чес кая про мыш лен ность 
дол жна раз ви вать ся опе ре жа ющи ми тем-
па ми. Она мо жет и дол жна ока зы вать су-
ще ствен ное вли яние на фор ми ро ва ние 
прог рес сив ной ры ноч ной струк ту ры про-
из вод ства и пот реб ле ния в дру гих сек то рах 
эко но ми ки на род но го хо зяй ства стра ны. 
Хи ми чес кое об ра зо ва ние и на ука — не отъ-
ем ле мые сос тав ля ющие слав ной ис то рии 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та. В пред две рии 20-ле тия Не за ви си-
мос ти Казахстана хо чет ся еще раз ог ля нуть-
ся на зад и вспом нить…
В этот пе ри од пе рес трой ки по ло же ние 

хи ми чес ко го фа куль те та, как и вез де, мож-
но ска зать, бы ло кри ти чес ким: фи нан си ро-
ва ния не бы ло, фа куль тет нуж дал ся в но вых 
ла бо ра то ри ях, при бо рах, не бы ло да же ре-
ак ти вов, на ча лась утеч ка кад ров.
Од на ко все го 20 лет на зад на ше го су дар-

ство, на ша стра на по лу чи ла не за ви си мость. 

За та кой ко рот кий пе ри од бы ло сде ла но не-
ма ло: оче вид ны со ци аль ные, куль тур ные и 
ду хов ные дос ти же ния, про изош ли не ма лые 
из ме не ния в сфе ре об ра зо ва ния и на уки.
Вни ма тель ный ана лиз ис то рии раз ви тия 

фа куль те та за 20 лет поз во ля ет ут вер ждать, 
что по ло жи тель ные ра ди каль ные пе ре ме ны 
во всех нап рав ле ни ях дея тель нос ти хи ми-
чес ко го фа куль те та не пос ред ствен но свя за-
ны с раз ви ти ем на шей стра ны.
Ес ли в на ча ле 90-х го дов на фа куль те-

те нас чи ты ва лось око ло по лу то ра де сят ков 
за щи щен ных спе ци алис тов, то на се год ня 
ос те пе нен ность про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва сос тав ля ет 100 %, и это 
ре зуль тат глав ным об ра зом ста нов ле ния и 
раз ви тия науч ных школ. Кро ме то го, в те-
че ние де сят ка лет на фа куль те те дей ство вал 
дис сер та ци он ный со вет по за щи те кан ди-
дат ских и док тор ских дис сер та ций. И по 
про ло жен ной до ро ге стар ше го по ко ле ния 

прош ло но вое по ко ле ние пер спек тив ных 
мо ло дых уче ных.
Ру ко вод ство уни вер си те та, ра бо тая в 

клю че всех пра ви тель ствен ных тен ден ций, 
с осо бой бе реж ностью и вни ма ни ем поз во-
ля ло про рас тать тем зер нам, ко то рые бы ли 
по се яны пер вым рек то ром КарГУ ака де ми-
ком Е. А. Бу ке то вым. Хо чет ся от ме тить, что 
имен но под ру ко вод ством ны неш не го рек-
то ра Е. К. Ку бе ева КарГУ ве дет об ра зо ва-
тель ную дея тель ность в рам ках Бо лон ско го 
сог ла ше ния.
В нас то ящее вре мя науч но-об ра зо ва тель-

ный про цесс на фа куль те те — в на деж ных 
ру ках док то ров на ук, про фес со ров А. С. Ма-
са ли мо ва, М. И. Бай ке но ва, Ш. К. Амер-
ха но вой, М. Ж. Бур ке ева, Е. М. Таж ба-
ева, Л. К. Саль ке евой, К. А. Аяп бер ге но ва, 
К. Т. Рус тем бе ко ва, А. В. Ка зан це ва, Н. Мер-
ха ту лы и др.
Из чис ла мо ло дых уче ных хо чет ся от ме-

тить Е. М. Таж ба ева, С. Н. Ни кольско го; вы-
пус кник фа куль те та, ны не де кан Е. М. Таж-
ба ев про яв ля ет вы со кую вос при им чи вость 
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Пом ню, в ян ва ре 2008 го да я об ра тил-
ся к ака де ми ку НАН РК Зей нол ле Мул-
дах ме то ви чу Мул дах ме то ву с прось бой 
на пи сать статью в жур нал «Ди рек тор» о 
Ев нее Ар ста но ви че Бу ке то ве к 25-ле тию 
со дня соз да ния Цен траль но-Ка зах стан-
ско го от де ле ния Ака де мии на ук рес пуб-
ли ки. И, к мо ему удо воль ствию, Зей нол-
ла Мул дах ме то вич сра зу от клик нул ся на 
мое пред ло же ние.

— О ком-то дру гом не стал бы пи сать,— 
ска зал он.— А с Ев не ем Ар ста но ви чем я 
ведь дру жил до кон ца его жиз ни, вмес те с 
ним мы съели, как го во рит ся, не один пуд 
со ли… Ис то ка ми на шей друж бы бы ли вер-
ность на уке, стрем ле ние к от кры ти ям.
Ев ней Ар ста но вич был стар ше Мул дах-

ме то ва на во семь лет, но этой воз рас тной 
раз ни цы в их вза имо от но ше ни ях не чув ство-
ва лось. Бу ке тов всег да от но сил ся с боль шим 
поч те ни ем к сво им кол ле гам, вни ма тель но 
выс лу ши вал каж до го, да вал доб рые со ве ты.
Они близ ко поз на ко ми лись в сте нах Хи-

ми ко-ме тал лур ги чес ко го ин сти ту та АН 
Казахстана в Ка ра ган де в 1965 го ду. Е. А. Бу-
ке тов тог да был ди рек то ром это го ин сти ту-
та. Имен но он при нял Зей нол лу на ра бо ту 
в это уч реж де ние стар шим науч ным сот-
руд ни ком — за ве ду ющим ла бо ра то ри ей. В 
этой дол жнос ти Мул дах ме тов про ра бо тал 
де вять лет (до 1974 го да). И это бы ли пол ные 
твор чес ких ис ка ний го ды, ко то рые за вер-
ши лись за щи той док тор ской дис сер та ции. 
Ее те му ему под ска зал Ев ней Ар ста но вич, 
он же вся кий раз при встре че спра ши вал, 
как идет ра бо та, не нуж на ли по мощь.
Зей нол ла Мул дах ме то вич до сих пор 

пом нит, сколь ко сил и нер вов пот ра тил Ев-
ней Ар ста но вич, ор га ни зуя в ин сти ту те ла-
бо ра то рию цвет ных, ред ких и рас се ян ных 
ме тал лов. Ее соз да ние бы ло обус лов ле но 
тем, что в Цен траль ном Ка зах ста не шло 
ин тен сив ное стро итель ство пред прия тий 
цвет ной ме тал лур гии, уже дей ство вал Бал-
хаш ский ги гант ме ди, вов сю под ни ма лись 
Джез каз ган ский ме деп ла виль ный за вод, 
мед ные руд ни ки и шах ты. Бла го да ря соз да-
нию этой ла бо ра то рии в ин сти ту те ши ро-
ко раз вер ну лись глу бо кие ис сле до ва ния. В 
1969 го ду Е. А. Бу ке тов был удос то ен Го су-
дар ствен ной пре мии СССР за ос во ение тех-
но ло гии ком плек сной пе ре ра бот ки мед ных 
руд на Бал хаш ском гор но-ме тал лур ги чес-
ком ком би на те. Он по лу чил пер вые за ру-
беж ные па тен ты.
Мул дах ме тов ра до вал ся ус пе хам сво его 

стар ше го то ва ри ща, всег да ста рал ся быть 
по лез ным ему, по мо гал в твор чес ких ис ка-
ни ях. Под дер жи вал Мул дах ме тов Бу ке то ва 
и как ини ци ато ра стро итель ных дел в ин-
сти ту те. Ведь бла го да ря уси ли ям Ев нея Ар-
ста но ви ча в Ка ра ган де был пос тро ен но вый 
кор пус ХМИ. А сред ства на его воз ве де ние 
Бу ке тов по со ве ту Мул дах ме то ва поп ро сил у 

пре зи ден та Ака де мии на ук СССР М. В. Кел-
ды ша, при ехав ше го с офи ци аль ным ви зи-
том в Ка ра ган ду.
Ког да Ев ней Ар ста но вич воз гла вил го-

су дар ствен ный уни вер си тет в Ка ра ган де, то 
вско ре приг ла сил к се бе на ра бо ту в ка че-
стве про рек то ра по науч ной ра бо те Зей нол-
лу Мул дах ме то ви ча. И вмес те они соз да ли 
по ис ти не твор чес кий кол лек тив, объ еди-
нен ный един ством ин те ре сов, стрем ле ни ем 
при но сить поль зу оте че ствен ной на уке, вос-
пи ты вать вы со ко эру ди ро ван ных мо ло дых 
спе ци алис тов.
В сво ей кни ге «Гра ни твор че ства» Ев-

ней Ар ста но вич теп ло рас ска зал о мно гих 
фи зи ках и хи ми ках уни вер си те та. И не за-
был он, ко неч но, о сво ем дру ге, про фес со ре 
З. М. Мул дах ме то ве, ко то ро го наз вал за вид-
ным спе ци алис том по кван то вой хи мии — 
но вой на уке, от кры ва ющей при ро ду мик ро-
ми ра. От ме тил Ев ней Ар ста но вич и уме ние 
мо ло до го про рек то ра соз да вать твор чес кий 
кли мат в кол лек ти ве, что бла го дат но ска-
зы ва лось преж де все го на эф фек тив нос ти 
науч ных изыс ка ний, пос тав лен ных на служ-
бу про из вод ства.
В сво ем очер ке «Вто рой в рес пуб ли ке» 

Ев ней Ар ста но вич пи сал: «Мы уко ре ня ем-
ся в зем ле Цен траль но го Казахстана, в его 
сельском хо зяй стве, при об ре та ем вер ных 
дру зей сре ди лю дей тру да, по мо га ем им — 
мо жет быть, еще не в пол ную ме ру на ших 
воз мож нос тей — и од нов ре мен но уг луб ля-
ем науч ный по иск». Как раз науч ный по иск 
боль ше всех уг луб лял Зей нол ла Мул дах ме-
то вич, так как был про рек то ром по науч ной 
ра бо те. Как-то в бе се де со мной он ска зал: 
«Уни вер си тет толь ко ста но вил ся на но ги, и 
двух лет не прош ло, а кол лек тив уче ных ву-
за про вел науч ные ра бо ты на ос но ве хо зяй-
ствен ных до го во ров с пред прия ти ями на 
сум му, дос тиг шую по лу мил ли она руб лей».
Дос та точ но на пом нить, что в то вре мя 

со вет ский рубль по кур су был вы ше аме ри-
кан ско го дол ла ра. На пол мил ли она руб лей 
мож но бы ло пос тро ить це лый цех! Да что 
там цех — имен но в та кую сум му обош лось 
стро итель ство пер во го учеб но го кор пу са 
уни вер си те та на ули це Го го ля. Вот и по-
лу ча ет ся, что уче ные ву за быс тро вер ну ли 
го су дар ству сред ства, пот ра чен ные на воз-
ве де ние пер во го зда ния уни вер си те та, в ко-
то ром на вто ром эта же дол го рас по ла гал ся 
рек то рат ву за, а сей час на хо дит ся му зей ака-
де ми ка Бу ке то ва.
Мне мно го раз при хо ди лось бы вать в 

этом му зее, он буд то маг нит при тя ги вал 
к се бе. Прив ле кал он и оби ли ем ма те ри-
алов на стен дах, рас по ло жен ных в пя ти 
боль ших ком на тах, и, ко неч но же, ин те рес-
ны ми бе се да ми с бра том пер во го рек то ра 
уни вер си те та Кам за ба ем Бу ке то вым, соз-
да те лем му зея.

— Они очень дру жи ли,— го во рил мне ак-
са кал.— Их друж ба, ко неч но же, воз ник ла 

не на го лом мес те, их со еди ня ли об щие по-
ня тия и мыс ли. Ведь оба они бы ли уче ны-
ми, у них был свет лый, пу те вод ный иде ал — 
Сат па ев, оба пре дан но слу жи ли Оте че ству. 
И не вер но бы ло бы пи сать, что Бу ке тов был 
учи те лем Мул дах ме то ва. Они бы ли на рав-
ных, ведь ко вре ме ни зна ком ства оба прош-
ли боль шой путь в жиз ни и на уке. Бо лее то-
го, по мно гим воп ро сам Зей нол ла Мул дах-
ме то вич был со вет чи ком мо его бра та, а то и 
кон суль тан том.
Пре дан ность Бу ке то ву Мул дах ме тов 

про явил в са мое тя же лое для не го вре мя. В 
1980 го ду пос ле не обос но ван ных на па док со 
сто ро ны чи нов ни ков Ев ней Ар ста но вич вы-
нуж ден был ос та вить пост рек то ра уни вер-
си те та, вер нув шись в ХМИ в ка че стве… стар-
ше го науч но го сот руд ни ка. И сра зу мно гие 
друзья Бу ке то ва ста ли об хо дить его сто ро-
ной… Мно гие, но не все. Об этом рас ска зал 
нам, выс ту пая по рес пуб ли кан ско му те ле ви-
де нию, из вес тный ака де мик, учас тник Ве ли-
кой Оте че ствен ной вой ны Са лык Зи ма но вич 
Зи ма нов, поз же ла уре ат Пре зи дентской 
пре мии ми ра и ду хов но го сог ла сия.

— В то вре мя я то же под вер гал ся го не ни-
ям со сто ро ны чи нов ни ков от на уки,— рас-
ска зы вал Зи ма нов.— Ме ня ос во бо ди ли от 
дол жнос ти уче но го сек ре та ря Пре зи ди ума 
Ака де мии на ук. И мы вмес те с Бу ке то вым 
по еха ли в са на то рий, что бы там нем но го 
улег лись на ши оби ды. Толь ко ус тро ились — 
вхо дит Зей нол ла Мул дах ме то вич и приг ла-
ша ет к се бе в гос ти. Ока зы ва ет ся, он уз нал 
о проб ле мах Ев нея Ар ста но ви ча и при ехал 
из Чим кен та, где он тог да ра бо тал рек то ром 
ин сти ту та, в са на то рий, что бы мо раль но 
под дер жать сво его стар ше го дру га. Спе ци-
аль но для это го снял поб ли зос ти квар ти ру, 
нак рыл со сво ей суп ру гой для нас стол… И 
все вре мя, по ка мы от ды ха ли, он вся чес ки 
под дер жи вал Ев нея Ар ста но ви ча. Та кой 
граж дан ской сме лос ти тог да не хва та ло 
мно гим уче ным.
Как мы зна ем, пос ле Ев нея Ар ста но-

ви ча на дол жность рек то ра уни вер си те та 
был наз на чен его друг Мул дах ме тов. И он 
сде лал все воз мож ное, что бы про дол жить 

ли нию Бу ке то ва по ук реп ле нию ма те ри-
аль ной ба зы уни вер си те та, со вер шен ство-
ва нию науч ных изыс ка ний. Мож но сме ло 
ска зать, что окон ча тель ное ста нов ле ние 
уни вер си те та про изош ло в ту по ру, ког-
да во гла ве его на хо дил ся Зей нол ла Мул-
дах ме то вич. А на это уш ло не ма ло вре-
ме ни — це лых де вять лет! Бла го да ря нас-
той чи вос ти Зей нол лы Мул дах ме то ви ча за 
эти го ды бы ли пос тро ены но вые учеб ные 
кор пу са, мно гок вар тир ный дом для пре по-
да ва те лей, сту ден чес кая сто ло вая, вве ден в 
эксплу ата цию пер вый ре ги ональ ный вы-
чис ли тель ный центр. В КарГУ бы ли от кры-
ты док то ран ту ра, пер вая и един ствен ная в 
рес пуб ли ке ка фед ра кван то вой хи мии. А 
из да тель ство уни вер си те та? Науч ная биб-
ли оте ка с ог ром ны ми чи таль ны ми за ла ми? 
Не о них ли меч тал ра но ушед ший из жиз-
ни Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов?

…Бук валь но че рез нес коль ко дней пос ле 
встре чи с Мул дах ме то вым я вновь по бы вал у 
не го, и он пе ре дал мне свою статью о Бу ке то-
ве под за го лов ком «Дос то ин сла вы не су щий 
свет на уки». В статье Мул дах ме тов на пи сал: 
«Ко неч но, Е. А. Бу ке то ву уже воз да ны по-
до ба ющие по чес ти: ус та но ви ли па мят ник 
в Ка ра ган де, ему пос вя тил свою кни гу пи-
са тель Ме деу Сар се ке ев, из дав ее в Мос кве 
в из да тель стве «Мо ло дая гвар дия» в се рии 
«Жизнь за ме ча тель ных лю дей». Чи тая кни-
ги и статьи о мо ем дру ге, круп ном уче ном, 
ру ко во ди те ле науч но-ис сле до ва тельско го 
ин сти ту та и уни вер си те та, я ду маю так же 
о том, что в них сла бо рас кры ва ют ся стиль 
и ме то ды его ра бо ты с под чи нен ны ми, пре-
по да ва те ля ми и сту ден та ми. На его сче ту 
де сят ки вос пи тан ных им уче ных, ко то рые 
ра ду ют нас се год ня сво ими ус пе ха ми в фун-
да мен таль ной и прик лад ной на уке. И хо те-
лось бы по лу чить от вет на воп рос: как ему 
это уда ва лось, в чем ис то ки его мас тер ства 
учи те ля и пе да го га? Так что бу ке тов скую 
те му зак ры вать ра но, она ждет сво их но вых 
ис сле до ва те лей».

ВАЛЕРИЙ МОГИЛЬНИЦКИЙ
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КАРАГАНДА», МАРТ 2011 ГОДА

КарГУ — 40 лет

к ин но ва ци ям при ру ко вод стве на шим фа-
куль те том.
Имен но хи ми чес кий фа куль тет од ним 

из пер вых в уни вер си те те пе ре шел на но-
вую сис те му об ра зо ва ния, пов се мес тно 
внед ря емую в учеб ный про цесс в ву зах, и из 
го да в год рас тет чис ло аби ту ри ен тов и сту-
ден тов, про дол жа ющих обу че ние в ма гис-
тра ту ре и док то ран ту ре PhD. Каж дый год 
хи ми чес кий фа куль тет вы пус ка ет око ло ста 
ба ка лав ров, от 6 до 9 ма гис тров на ук и двух 
док то ров PhD. От кры ва ют ся но вые спе ци-
аль нос ти, к при ме ру, в 2007 го ду от кры лась 
спе ци аль ность «хи ми чес кая тех но ло гия не-
ор га ни чес ких ве ществ», а в 2010 го ду в свя зи 
с ос трой не об хо ди мостью обес пе че ния ква-
ли фи ци ро ван ны ми спе ци алис та ми об лас-
ти фар ма цев ти чес ко го про из вод ства бы ла 
раз ра бо та на спе ци аль ность «тех но ло гия 
фар ма цев ти чес ко го про из вод ства», про из-
ве ден пер вый на бор сту ден тов.
Не ма ло важ ным фак том яв ля ет ся зак лю-

че ние до го во ров и ме мо ран ду мов о науч ном 
сот руд ни че стве, вза имо вы год ное сот руд-

ни че ство с за ру беж ны ми кол ле га ми мо жет 
при вес ти дей стви тель но к ка че ствен но му 
прыж ку. Зак лю ча ют ся до го во ры о сот руд-
ни че стве с ве ду щи ми заг ра нич ны ми цен-
тра ми Рос сии, Ки тая, Гер ма нии, Ан глии, 
Ма лай зии, Поль ши, Гол лан дии и т. д., что 
соз да ет еще од ну ба зу для но вых пер спек-
тив.
Па рал лель но с фи нан си ро ва ни ем науч-

но-ис сле до ва тельских тем ре зуль та ты 
дея тель нос ти про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва по ощ ря ют ся со сто ро-
ны Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки РК. 
Так, ве ду щие про фес со ра фа куль те та бы ли 
удос то ены го су дар ствен но го гран та «Луч-
ший пре по да ва тель ву за», а дос ти же ния 
мо ло дых от ме ча ют ся го су дар ствен ны ми 
сти пен ди ями для мо ло дых и та лан тли вых 
уче ных. Это поз во ли ло нам за вя зы вать но-
вые вза имо от но ше ния и свя зи с кол ле га ми 
из ближ не го и даль не го за ру бежья.
При ка зом МОН РК в 2008 го ду на ба зе 

на ше го фа куль те та от кры лась ла бо ра то-
рия ин же нер но го про фи ля «Фи зи ко-хи-

ми чес кие ме то ды ис сле до ва ния», со от вет-
ству ющая меж ду на род ным стан дар там, 
это спо соб ство ва ло под ня тию уров ня науч-
но-ис сле до ва тельских ра бот на бо лее вы-
со кий ка че ствен ный уро вень, улуч ше нию 
под го тов ки науч но-пе да го ги чес ких кад-
ров, эф фек тив но му вза имо дей ствию ря да 
науч но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов и 
выс ших учеб ных за ве де ний Цен траль но го 
Казахстана.
Вы пус кни ки фа куль те та всег да от ли ча-

лись глу бо ки ми зна ни ями и вы со кой вос-
тре бо ван ностью на сов ре мен ном рын ке 
тру да. За эти го ды фа куль тет обес пе чил 
ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми ве ду щие 
хи ми чес кие пред прия тия и об ра зо ва тель-
ные уч реж де ния не толь ко Цен траль но го 
Казахстана, но и всей рес пуб ли ки. Мно гие 
вы пус кни ки фа куль те та ста ли ве ду щи ми 
спе ци алис та ми пред прия тий, ру ко во ди те-
ля ми раз ных уров ней.
Один из ко ри фе ев хи ми чес кой на уки, 

ака де мик Е. А. Бу ке тов, от ме тил: «Я не знаю, 
что бу дет пос ле ме ня, но ес ли хоть од но зер-

но, по се ян ное мной, при не сет пло ды, я бу-
ду счи тать се бя счас тли вым че ло ве ком». За 
пе ри од не за ви си мос ти эти зер на не прос то 
про рос ли — приш ло вре мя со би рать уро-
жаи, зер на ко то рых бу дут год от го да креп-
нуть.
Бо га тые науч ные тра ди ции поз во ля ют 

хи ми чес ко му фа куль те ту КарГУ ос та вать ся 
в чис ле ли де ров в об лас ти ес те ствен но-науч-
но го об ра зо ва ния и на уки. Наш фа куль тет 
раз ви вал ся вмес те со стра ной, он рос и от-
ра жал раз ви тие стра ны, и сей час, в год 20-
ле тия Не за ви си мос ти, мы с уве рен ностью 
мо жем ска зать, что и в бу ду щем мы смо жем 
внес ти дос той ный вклад в раз ви тие не за ви-
си мо го Казахстана.

ШАМШИЯ КЕНЖЕГАЗИНОВНА АМЕРХАНОВА, 
Д. Х. Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

АБАЙ САБИРЖАНОВИЧ МАСАЛИМОВ, 
Д. Х. Н., ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

У ис то ков боль шой друж бы

Фото из музея Е. А. Букетова
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Жу ыр да Бал қаш қа ла сын да жас тар 
ұйым да ры ның ІІ сле ті бо лып өт ті. Жас-
тар дың өзек ті мə се ле ле рін ай қын дау, 
оны ше шу дің оң тай лы жол да рын қа рас-
ты ру, жас тар дың бір-бі рі мен тə жі ри бе 
ал ма су ла ры на жағ дай жа са уды діт те ген 
жи ын ның өт кі зі луі не Бал қаш қа ла сы-
ның іш кі са ясат бө лі мі, Бал қаш қа ла сы 
жас та ры бас та ма шыл ды ғы ның ор та лы-
ғы, «Аза мат» пі кір та лас клу бы мұ рын-
дық бол ды.

Екі күн ге со зыл ған слет ке Бал қаш, Қа-
ра ған ды, Жез қаз ған, Сəт ба ев қа ла ла ры 
жас тар ұйым да ры ның бел сен ді ле рі, «Нұр 
Отан» ХДП «Жас Отан» жас тар қа на ты-
ның, Қа зақ стан сту дент те рі Аль ян сы ның, 
Бал қаш қа ла сы «Мұ ра гер» ба ла лар ұйы-
мы ның, Ба ла лар мəс ли ха ты ның мү ше ле рі, 
мем ле кет тік ор ган дар мен үкі мет тік емес 
ұйым өкіл де рі қа тыс ты.
Слет жұ мы сы ның ал ғаш қы кү ні пле-

нар лық мə жі ліс тен бас тал ды. М. Хам зин 
атын да ғы мыс шы лар са райын да өт кен 
бас қо су да ал ғаш қы бо лып Бал қаш қа ла сы 
əкі мі нің орын ба са ры Ба қыт Мол да ба ева ға 
сөз бе ріл ді. Өз сө зін де Ба қыт Қа дыр қы зы 
слет жұ мы сы на та быс ті леп, жас тар ға үміт-
пен қа рай тын ды ғын атап өт ті. Сөз со ңын да 
əкім орын ба са ры қа ла ның қо ғам дық жұ-
мыс та ры на бел се не қа ты сып, мем ле кет тік 
жас тар са яса тын жү зе ге асы ру да та быс ты 
ең бек етіп жүр ген бір топ қа ла жас та рын 
Бал қаш қа ла сы əкі мі нің ал ғыс хат та ры мен 
ма ра пат та ды. Одан кейін «Нұр Отан» ХДП 
«Жас Отан» жас тар қа на ты ның Қа ра ған ды 
об лыс тық фи ли алы тө ра ға сы ның орын ба-
са ры Н. Жет піс ба ев қа, «Аза мат» пі кір та лас 
клу бы ның тө ра ға сы Е. Сар мур зин ға сөз бе-
ріл ді. Жас көш бас шы лар слет жұ мы сы ның 

ма ңыз ды лы ғын тіл ге ти ек етіп, жас тар ды 
бел сен ді лік ке ша қыр ды. Со дан соң сөз ал-
ған Бал қаш қа ла сы көп са ла лы кол лед жі-
нің ди рек то ры, про фес сор Ж. Игем ба ев 
слет жұ мы сы мен құт тық тап, «Жас Отан» 
мү ше лі гі не өт кен жас тар ға куə лік тап сыр-
ды. Со ны мен қа тар пле нар лық оты рыс ба-
ры сын да Бал қаш қа ла сы «Жас Отан» ЖҚ-
ның хат шы сы Е. Жан пейі сов «Жас тар дың 
əлеу мет те ну мə се ле ле рін «Жас Отан» жас-
тар қа на ты ар қы лы ше шу жол да ры», Ба ла-
лар мəс ли ха ты ның хат шы сы Р. Қа сен хан 
«Мем ле кет са яса тын жү зе ге асы ру да жас-
тар қо ғам дық ұйым да ры ның ро лі», «Мұ-
ра гер» ұйы мы ның пре зи ден ті А. Қа бе тов 
«Мұ ра гер» жас тар ұйы мы ның да му перс-
пек ти ва ла ры», «Қа зақ мыс» кор по ра ци ясы 
по ли тех ни ка лық кол лед жі нің ви це-ли де рі 
Е. Олей ни ко ва «Жас тар ды əлеу мет те ну де гі 
мə де ни құн ды лық та ры, жас тар дың ру ха-
ни-өне ге лік құн ды лық та ры» ат ты ба ян да-
ма ла рын оқы ды.
Пле нар лық мə жі ліс тен соң слет қа ты су-

шы ла ры Бал қаш қа ла сы ның өл ке та ну мұ-
ра жайы на ба рып, жер гі лік ті жер дің та ри-
хы мен та ныс ты. Түс тен кейін гі уақыт та төрт 
ба ғыт бойын ша сек ци ялық оты рыс тар бо-
лып өт ті. Бі рін ші сек ция: «Сөй леу ше бер лі-
гін да мы ту» (мо де ра то ры — Е. Сар мур зин), 
екін ші сек ция: «Жас тар бас та ма шыл ды ғын 
да мы ту». (мо де ра то ры — С. Бал ма ка ев), 
үшін ші сек ция: «Пі кір сайыс ойын да ры ның 
пре зи дент тік фор ма ты» (мо де ра то ры — 
Б. Əл жа нов), төр тін ші сек ция: «Лин гвис ти-
ка лық-ком му ни ка тив тік ойын» (ағыл шын 
ті лін де. Мо де ра то ры — Н. Аман жол). Сек-
ци ялық оты рыс тар дан кейін бар лық қа ты-
су шы лар ға сер ти фи кат тар та быс тал ды.
Екін ші кү ні ай мақ тық пі кір та лас ойын-

да ры ұйым дас ты рыл ды. Тур нир қа зақ жə-

не орыс тіл де рін де өт кі зі ліп, оған 20 ко-
ман да қа тыс ты. Ойын нə ти же сі бойын ша 
1 орын ды Бал қаш по ли тех ни ка лық кол-
лед жі нің «Жұл дыз» жə не «Звез да»ко ман-
да ла ры, 2 орын ды Қа ра ған ды мем ле кет тік 
тех ни ка лық уни вер си те ті нің «Жү рек жұт-
қан» жə не мек теп оқу шы ла ры нан құ рал-
ған «СМАЙЛ» ко ман да ла ры, 3 орын ды 
Жез қаз ған кол лед жі нің «Өмір та ра зы» жə-
не Бал қаш қа ла сы ның «Звез да-2» ко ман да-
ла ры же ңіп ал ды. «Үз дік спи кер лер»: То ты 
Жүз бай жə не Вик тор Ко роль ков. Ойын со-
ңын да бар лық қа ты су шы лар ға ба ға лы сый-
лық тар мен дип лом дар та быс тал ды.
Слет жұ мы сы жай лы «Аза мат» пі кір та-

лас клу бы ның тө ра ға сы Ер бол Сар мур зин 
бы лай ша ой бө ліс ті:

— Бал қаш қа ла сын да өт кі зі ліп отыр-
ған бұл слет тің жас тар үшін ма ңы зы зор. 
Қа зақ стан дық пат ри отиз мді на си хат тау, 
кейін гі тол қын ның ақ па рат тық бі лі мін арт-
ты ру, жас көш бас шы лар дың өза ра тə жі-
ри бе ал ма су ла ры на жағ дай жа сау, жас тар 
ара сын да өза ра дос тық се зі мін қа лып тас-

ты ру мақ са тын да ұйым дас ты рыл ған жи ын 
өз діт те ге ні не же тіп, жо ға ры дең гей де өт ті. 
Жас тар дың ша ра ға бел сен ді лік пен қа тыс-
қан ды ғы қу ан тты. Жи ын ға кел ген əр жас-
тың жа на ры нан жа лын ұш қы нын кө ре ал-
дым. Бойы күш-қу ат қа, жі гер мен қай рат-
қа то лы жас тар еге мен ді елі міз дің ең се сін 
есе ле уде аян бай ең бек ету ге да яр лық та рын 
аң ғар тты. Мем ле кет тік жас тар са яса тын 
жү зе ге асы ру да бас та ма шыл дық та ны тып, 
бел сен ді лік пен кі рі су ле рі — көп кө ңі лі не 
ме деу. Осын дай игі ша ра ны ұйым дас ты-
ру ға мұ рын дық бол ған Бал қаш қа ла сы ның 
іш кі са ясат бө лі мі не жə не жас тар бас та ма-
шыл ды ғы ор та лы ғы на ал ғы сым ды біл ді ре-
мін.

«Өз ге емес, өзім ай там өз жайым ды» деп 
Қа сым ақын жыр ла ған дай, қыз-жі гіт тер өз-
де рін тол ған дыр ған сұ рақ тар тө ңі ре гін де 
ой бө лі сіп, ке лер күн ге үміт ар тты. Тау қо-
па рар жас та ғы жас тар дың от ты сөз де рі өз-
ге де за ман дас та ры на қам шы бас ты.

ЕРБОЛАТ �АЙЫРЖАН

«Би — өмі рім…» дей ді «Жұл ды зың жан-
сын» ай да ры ның ке зек ті кейіп ке рі — Бауыр-
жан би ші. Ер аза мат тың есі мі не «би ші» де ген 
сөз ді тір кеп қой ған бір түр лі бо лып кө рі нер, 
бі рақ Бауыр жан «би» де ген сөз ді жа ны на егіз 
ет ке ні не ту ра 13 жыл бо лып ты. Жа сы 17-де. Яғ-
ни, бар-жо ғы 4 жа сы нан бас тап би ге қа тыс қан. 
Ай тпақ шы, сту дент атан ға ны на да көп бол ған 
жоқ. Ма ман ды ғы қан дай дей сіз бе? Бір ден ай-
тып қоя йын. Өнер ге еш қа ты сы жоқ. «Жі гіт ке 
жет піс өнер де аз» де ген атам қа зақ тың сө зі мен 
оның бү гін де ма те ма ти ка ма ман ды ғын да оқып 
жат қан жайы бар. Иə, иə… Бал мұз дақ! Бұл сө зі-
міз ге рен жи қой мас деп ой лай мыз. Ке зін де бə-
рі міз дің ба сы мыз дан өт кен жайт қой. Жə, əзіл-
əзі лі мен, тоқ ете рі не көш сек. Ал дын-ала ай тып 
қоя йын, сұх бат ой ла ма ған жер ден ұйым дас ты-
рыл ған дық тан, асы ғыс жа зыл ған деуіңіз мүм-
кін. Бі рақ би ші ба ла ның бол мы сын ба рын ша 
ашу ға ты рыс тық. Нə ти же сі тө мен де гі дей:

Со ны мен та ны сып қойы ңыз: Шə ки ев 
Бауыр жан Бо ла тұ лы. Қы зы лор да емес, Қа ра тау 
емес, өзі міз дің Қа ра ған ды ның ту ма сы. Осын да 
өсіп, осын да ер жет кен, əлі де ер же тіп ке ле ді. 
№ 81 ор та мек теп ті ой да ғы дай, яғ ни ой ла ға нын-
дай бі тір ген. Қа зір ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ма те-
ма ти ка фа куль те ті нің I кур сын да оқи ды. Дип лом 
алу ына 3,5 жыл дай уақыт бар де ген сөз. Орайы 
кел ген де ай та ке тейік, сту дент тік өмір қа лай екен, 
ұнап жа тыр ма деп қы зы ғу шы лық та ныт қан едік, 
қыс қа əрі нұс қа «иə» деп қа на жауап бер ді. Со ған 
қа ра ған да өз ісі нің ма ма ны, аз сөй леп, көп ой лай-
тын адам ба деп қал ды бір ойы мыз.

Сəл ше гі ніс. Біз сіз ге Бауыр жан ның қай би 
тү рі мен ай на лы са ты нын ай тпап пыз ғой. Олай 
бол са, біз дің Бə кең ке зін де баяу ға на бал қып би-
лей тін еуро па лық би тү рі мен де, аяқ та рын жыл-
дам-жыл дам ба сып, бас та рын жан-жақ қа бұр-
ғыш тап, шап шаң қи мыл дай тын ла тын-аме ри ка 
би ле рі мен де ай на лыс қан. Бі рақ уақыт өте ке ле 
соң ғы сын таң дай ды.

«Спор ттық бал би ле рі» де ген ұғым бар. Ол 
на ғыз эс те ти ка лық жə не сəн ді спорт тү рі не жа та-
ды. Спор тқа жат қы за тын да се бе бі бар, би де көп 

энер ги яны, күш ті, та бан ды жат ты ғу ды қа жет ете-
ді. Спор ттық бал би ле рі екі топ қа бө лі не ді де сек, 
оған ев ро па лық би лер (стан дарт) мен ла тын-аме-
ри ка би ле рі жа та ды. Ев ро па лық би лер би ле ген-
де: жі гіт тер фрак, ал қыз дар ұзын көй лек ки еді. 
Би түр ле рі: Ақы рын вальс, Ве на валь сі, Ақы рын 
факстрот (квик степ), Тез факстрот, Тан го. Ал, ла-
тын-аме ри ка да жі гіт тер жей де мен ло си ны, қыз-
дар же ңіл, ашық көй лек тер ки еді. Би түр ле рі: Ча-
ча, Сам ба, Рум ба, Джайв пен Па са добль. Спор-
ттық би лер бойын ша жа рыс осы екеуі бойын ша 
өт кі зі ле ді.

Кез дей соқ тық емес би ге кел ге ні, мақ сат ты 
түр де. Оны Бауыр жан ның ана сы Ба ян бы лай деп 
есі не ала ды: «Өзім жас ке зім де би ле дім. Мə нер-
леп сыр ға на уды қат ты ұнат тым. Не қы зым, не 
ұлым бол са, би ге не ме се мə нер леп сыр ға нау ға бе-
рем деп ой лай тын едім. Бауыр жа ным төрт жас қа 
тол ған да би клуб та ры ту ра лы мə лі мет тер жи нап, 
сұ рас ты рып жүр дім. Ту ған кү нін де (8 ақ пан да) 
құр бым те ле фон ша лып, қы зы екеуін би ге бе-
рейік де ген ұсы ныс жа са ды. Қуа на ке ліс тім. Та ғы 
бір ай та тын жайт бар. Кү ні бү гін ге шейін бар лық 
ки ім-ке ше гін, жол ақы сын өзі міз кө те ріп ке ле міз. 
Бұ рын кіш кен тай бол ған да, оңайы рақ бо ла тын. 
Қа зір бір кос тю мі нің бір бөл ше гі бə лен бей ақ ша 
тұ ра ды. Сон да да кө мек сұ рап еш кім ге ала қан 
жай ма дық. Де ме уші міз жоқ. Не ге өнер ака де ми-
ясы на түс пе ді дей сіз бе? (кү ліп) Өй тке ні ол тес тке 
дайын да лып жүр ген де аяғым ауыр ды, бір не ше 
рет опе ра ция жа сал ды. Со дан ба лам: «ма ма, мен 
се нің қа сың да бо ла мын» деп ше шім қа был да ды. 
Əлі де өнер ака де ми ясы на тү су ге ойы бар. Ен ді 
оны уақыт көр се те ді». Сөй тіп 4 жа сын да ана сы 
ту ған кү нін де оған сый лық жа сай ды. Яғ ни, сол 
кү ні ана сы Бауыр жан ды «Эли ТА» би клу бы на, 
Тү сіп бе ко ва Əли яның же тек ші лі гі не бе ре ді. Ол 
кет кен нен соң, 7 жа сы нан бас тап «Аида» би клу-
бы на Ким лач Иван Ни ко ла евич тің сы ны бы на қа-
был да на ды.

Би дің өмі рін де ала тын ор нын соз ба лақ тап, 
қы зыл сөз ге сал ғы сы жоқ би ші ба ла ағы нан жа-
рыл ды: «Таң дау жа са дым, өй тке ні ұна ды. Би сіз 
өмір сү ре ал май мын. Би ге 2-3 күн бар ма сам бол-
ды, ауыра бас тай мын. Əри не, үй де де би леп жү-
ре мін. Ар ма ным — хо ре ог раф бо лу, би ден жат-

тық ты ру шы бо лу, өз ал ды ма же ке клуб ашу. Би-
ден еш қа шан қол үзіп кет пей мін». (Бə ре кел ді!)

Маң дай тер мен кел ген ма ра пат тар. Би сіз 
бір күн жоқ дей тін Бауыр жан нан «қан дай же тіс-
тік тер ге жет тің?» деп сұ ра ға ны мыз сол екен, бі рі-
нен соң бі рін тіз бек теп ке те бар ды. «Бұ лар тек ірі 
же ңіс те рім ға на» деп жы ми ып та қой ды. (Сон да 
атал май қал ған да ры қан ша екен…) «Ірі же ңіс те-
рі нің» ұзын ыр ға сы тө мен де гі дей бо лып шық ты:

1999 жы лы Таш кент, ха лы қа ра лық тур нир, 
1 орын

2004 жы лы Пет ро павл, ха лы қа ра лық ашық бі-
рін ші лік, 1 орын

2005 жы лы Те мір тау, би ден ҚР чем пи она ты, 
«Қа зақ стан че ми пи оны» ата ғы жə не «2005 жыл-
дың үз дік би ші сі» ата ғы на ие бол ды.

2006 жы лы Ека те рин бург, ха лы қа ра лық чем-
пи онат, 92 жұп тың ара сы нан 9 орын

2010 жы лы Астана да WDC нұс қа сы бойын ша 
Қа зақ стан чем пи она ты, кү міс жүл де гер

2010 жы лы Санкт-Пе тер бург, ха лы қа ра лық би 
чем пи она ты, 16 жұп қа тыс ты, 1 орын

2010 жы лы Та раз, спар та ки ада, Қа ра ған ды 
1 орын, 2 бағ дар ла ма бойын ша (еуро па лық, ла-
тын-аме ри ка лық), 2 орын

2011 жы лы Та раз, уни вер си ада, елі міз дің бар-
лық об лыс та ры қа тыс қан да, Қа ра ған ды ко ман да-
лық есеп бойын ша 3 орын.

Қо са ры мыз жə не бар. Бауыр жан Бо ла тұ лы 
2009 жы лы би ден спорт ше бе рі ата ғын қор ға ған. 
Уау! Қа тар да ғы би ші емес, біл дей «КМС» деп кеу-
де міз ді ке ру ге əб ден құ қы ғы мыз бар.

Бауыр жан жер-жер де жет кен же ңіс те рін ай-
тып жат қан да, ана сы сөз ге ара ла сып: «Маң ғыс-
та удан бас қа Қа зақ стан ның тү гел об лыс та рын 
ара лап шық ты ұлым. Ше тел ге де шы ғу ға бо ла ды. 
Қа ра жат жоқ оған…», — дей ді. Не гі зі осы қа ра-
жат де ген көп нəр се ге қол бай лау бо лып тұр ға ны 
анық де дім ішім нен.
Жұ бы ту ра лы. Əри не, мұн дай ма ра пат тар 

тек Бауыр жан ға ға на емес, қа сын да ғы жұ бы на да 
ти есі лі. Өй тке ні олар «би ік шың ға еке улеп шық-
ты». Жұп та ры ту ра лы сұ ра дық. Бауыр жан: «Осы-
ған дейін 5 жұп бол ды. Ал ғаш қы сы — Аягөз. Ал, 
Али на Цы ган ко ва мен чем пи он бол дым (Те мір-
та уда). Осы сəт есім нен кет пей ді. Би леп бол дық. 
Бə рі міз ма за сыз да нып нə ти же сін кү тіп тұр мыз. 
Алматы дан бір қар сы ла сым бол ды. Əри не, фи-
нал ға өте ті нім ді біл дім. Сон да да чем пи он бо лам 

де ген ойым да жоқ. Жат тық ты ру шым ке ле жа тыр. 
Жү зін де не қуа ныш, не кө ңіл сіз дік бел гі сі жоқ. 
Со сын ма ған жа қын да ды да: «Мож но те бя поз-
дра вить» де ді. Сол кез де жең ге ні міз ді біл дік. Қа-
зір гі жұ бым Оле ся Ан то щук, № 93 ор та мек теп-
тің 9 сы ны бын да оқи ды. Мұ ны мен 2007 жыл дан 
бас тап би леп ке ле мін. Не гі зі 2005-2006 жыл да ры 
Қа ра ған ды Қа зақ стан бойын ша би ден өте мық-
ты бо ла тын. Ал, қа зір Алматы мен үзең гі лес ке-
ле ді. Өй тке ні біз де гі мық ты жат тық ты ру шы лар 
Астана ға, бас қа жақ қа ке тіп қал ды». (Ой ға ба тып 
кет ті осы сəт те).
Ағы нан жа ры лу. Бауыр жан ның мі не зі қан дай 

де дім бір кез де. «Мі не зі ашық, бауыр мал, «аты ла-
ты ны бар», бі рақ кек сақ та май ды», — деп күл ді 
ана сы əрі мақ та ныш, əрі зіл сіз əзіл мен. «Өнер де гі 
қол да ушым — анам, — де ді Бауыр жан ба сын кө те-
ріп. — Ма ған бас ты сы — қа зы лар дың ба ға сы емес, 
анам ның ай тқа ны. Ол ма ған бас қа зы, бас тө ре ші. 
Ана ма ұна са бол ды, де мек жақ сы би ле ге нім».

Ке ше. Ана сы: «Кіш кен тай кү ні нен би ге өзім 
апа рып жүр дім. Жа рыс қа қа тыс қан да кө рер мен 
бо лып зал да отыр ған жоқ пын. Шы мыл дық тың 
ар жа ғын да қа рап тұ ра тын мын. Со сын ол ма ған 
қа рай ды. Бас бар ма ғым ды көр се тем. Одан сайын 
қуа нып би леп ала жө не ле ді. Мен бір жақ қа шы-
ғып кет сем, со ңым нан «ма ма!» деп ай ғай лай тын 
із деп. Со сын жат тық ты ру шы сы ма ған еш қай да 
кет пей, осын да оты ры ңыз шы дей тін. Би ге қа тыс-
қан күн нен кейін ту ра 8 ай дан соң жа рыс қа қа-
тыс ты, ол кез де Н. Əб ді ров те өт ті жа рыс. Бі рін ші 
орын ал ды».

Бү гін гі кү ні. Бауыр жан: «Күн де-күн де жат-
ты ғу ға ба ра мын. Жат тық ты ру шы мен 1,5-2 са ғат-
тай дайын да ла мыз, одан кейін өзі міз та ғы қо сым-
ша дайын да ла мыз. Ал да Пет ро пав лда жа рыс. Би 
үй ре ту ші сі бол де ген ұсы ныс түс ті. Тек са ба ғы ма 
ке дер гі кел тір гім кел мей ді».

P. S. Сөз со ңын да кейіп кер ден же ңіс ке же ту дің 
сы рын сұ ра дық. Ал, Бауыр жан үшін оның еш қан-
дай құ пи ялы лы ғы жоқ екен. Бас ты сы — жат ты ғу 
дей ді. Со ны мен, же ңіс ке же ту дің фор му ла сы: та-
бан ды жат ты ғу, жат ты ғу, та ғы да жат ты ғу!

Бі реу бі лер, бі реу біл мес, 29 сəуір — Би ші лер 
кү ні. Сон дық тан дəл осы кү ні Бауыр жан ды кə-
сі би ме ре ке сі мен құт тық та уды ұмыт қал ды рып 
жүр мейік… Ол — біз дің мақ та ны шы мыз!

ГHЛСАЯН ЫБЫРАЙ, �Ж-41 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Ел ертеCі жастар =олында

«<нердегі =олдаушым — анам»
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Академическая мобильность 
способствует повышению 
конкурентоспособности

За двад цать лет не за ви си мос ти в Ка-
зах ста не сфор ми ро ва лась на ци ональ-
ная об ра зо ва тель ная сис те ма, ко то рая 
ак тив но ин тег ри ру ет ся в меж ду на род-
ное об ра зо ва тель ное прос тран ство. 
Все стра ны объ еди ня ет по ни ма ние то го, 
что сов ре мен ное об ра зо ва ние дол жно 
стать меж ду на род ным. То есть уни вер-
си тет ское об ра зо ва ние при об ре та ет 
чер ты по ли куль тур но го об ра зо ва ния. В 
чис ле од ной из гло баль ных тен ден ций 
в выс шем об ра зо ва нии мож но наз вать 
меж ду на род ную мо биль ность сту ден тов 
и пре по да ва те лей.

Прес тиж КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва под-
твер жда ет ся ак тив ным меж ду на род ным 
сот руд ни че ством. В ка че стве пар тне ров 
на ше го уни вер си те та выс ту па ют раз лич-
ные об ще ствен ные и го су дар ствен ные 
ин сти ту ты, ву зы рес пуб ли ки, ближ не-
го и даль не го за ру бежья. Сре ди них — 
Цен траль но ази ат ский фонд раз ви тия 
ме нед жмен та (CA MAN), ИН ТАС, ТА СИС, 
Аме ри кан ский со вет по сот руд ни че ству в 
об лас ти об ра зо ва ния и изу че ния язы ков 
(АК СЕЛС), Не мец кая служ ба ака де ми чес-
ких об ме нов (DA AD), Бри тан ский со вет, 
по соль ства Фран ции, Ита лии, Тур ции, 
Ко реи, Кор пус ми ра (США), Ин сти тут Ге те 
(Германия), Уни вер си тет шта та Мэ ри ленд 
(США), Уни вер си тет Эк стер (Ве ли коб ри-
та ния), Уни вер си тет Ион сей (Юж ная Ко-
рея), МГУ им. М. В. Ло мо но со ва, Но во-
си бир ский го су ни вер си тет, Ка зан ский 
го су ни вер си тет, Каз НУ им. аль-Фа ра би, 
КИ МЭП и др. Это ог ром ное по ле для раз-
ви тия мо биль нос ти сту ден тов и про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва. 
Ака де ми чес кая мо биль ность в КарГУ на 
2011-2012 го ды раз ви ва ет ся в нес коль-
ких нап рав ле ни ях. Во-пер вых, внеш няя 
мо биль ность за счет средств рес пуб ли-
кан ско го бюд же та. Это в ос нов ном се-
мес тро вое обу че ние за ру бе жом для ма-
гис тран тов. В рам ках это го нап рав ле ния 
за ру беж с сен тяб ря по фев раль вы едет 
на обу че ние 21 ма гис трант хи ми чес ко го, 
фи зи чес ко го, ма те ма ти чес ко го, эко но-
ми чес ко го, би оло ги чес ко го, юри ди чес ко-
го, со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль-
те тов, фа куль те та инос тран ных язы ков, 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии. Ос-
нов ные нап рав ле ния ста жи ро вок — ву-
зы Ки тая, Рос сии (Омск, Томск, Но во си-
бирск), Поль ши, Бол га рии, Ру мы нии.

Вто рое нап рав ле ние мо биль нос ти — 
это мо биль ность за счет средств меж ду-
на род ных про ек тов. По прог рам ме Eras-
mus Mun dus на обу че ние нап рав ле ны 
4 ма гис тран та ис то ри чес ко го, эко но ми-
чес ко го фа куль те тов, а так же фа куль-
те та инос тран ных язы ков, 3 ба ка лав ра 
(эко но ми чес кий фа куль тет, фа куль тет 
инос тран ных язы ков) и 1 док то рант (эко-
но ми чес кий фа куль тет). Обу че ние и ста-
жи ров ки бу дут про хо дить в уни вер си те-
тах Австрии, Поль ши, Ис па нии, Шве ции, 
Ита лии. И третье нап рав ле ние — это 
внут рен няя мо биль ность сре ди ву зов 
Казахстана. В этом го ду наш уни вер си тет 
при нял на обу че ние сту ден тов Кок ше та-
ус ко го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Ш. Уали ха но ва. Сту ден ты обу ча ют ся 
на би оло го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те 
по спе ци аль нос ти «ге ог ра фия» за счет 
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та. В 
ос но во по ла га ющих до ку мен тах Бо лон-
ско го про цес са пос то ян но под чер ки ва-
ет ся не об хо ди мость раз ви тия ака де ми-
чес кой мо биль нос ти, ко то рая се год ня 
рас смат ри ва ет ся уже как сред ство по-
вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти ев ро-
пей ско го выс ше го об ра зо ва ния. Ака-
де ми чес кая мо биль ность спо соб ству ет 
по вы ше нию кон ку рен тос по соб нос ти об-
ра зо ва тель ных сис тем.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр карь еры и тру до ус трой ства, соз дан-
ный в фев ра ле 2005 го да, яв ля ет ся струк тур ным 
под раз де ле ни ем учеб но-ме то ди чес ко го уп рав-
ле ния КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

Ос нов ным нап рав ле ни ем дея тель нос ти 
цен тра яв ля ет ся про фо ри ен та ци он ная ра бо та 
и ор га ни за ция ра бо ты фа куль те тов и ка федр 
уни вер си те та по со дей ствию пос тро ения карь-
еры и тру до ус трой ству вы пус кни ков уни вер си-
те та.
В ра бо те цен тра ис поль зу ют ся но вей шие 

ме то ди ки мо ни то рин га рын ков тру да, раз ра-
ба ты ва ет ся эф фек тив ная стра те гия и так ти ка 
по ис ка ва кан тных ра бо чих мест, тем са мым 
ока зы ва ет ся по мощь сту ден там и вы пус кни-
кам на ше го уни вер си те та в тру до ус трой стве. 
Сот руд ни ка ми цен тра про во дит ся сбор и сис-
те ма ти за ция ин фор ма ции по тру до ус трой-
ству вы пус кни ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, 
пос то ян но изу ча ют ся пе ре до вые тех но ло гии 
рек ру тин га, тща тель но ана ли зи ру ют ся те ма ти-
чес кие сай ты Все мир ной се ти и пос лед ние из-
да ния пе ри оди чес кой пе ча ти со от вет ству юще-
го нап рав ле ния.
В на шем цен тре вы пус кни ки мо гут по лу-

чить ин фор ма цию о ва кан си ях на рын ке тру да. 
Для тру до ус трой ства вы пус кни ков ву за центр 
ус та нав ли ва ет пря мые кон так ты с ру ко во ди те-
ля ми пред прия тий, ор га ни за ций и уч реж де-
ний и кад ро вы ми агент ства ми ре ги она, про из-
во дит по иск по тен ци аль ных ра бо то да те лей. На 
се год няш ний день соз да на об шир ная ба за дан-
ных о ра бо то да те лях, ин фор ма ция раз ме ще-
на на офи ци аль ном сай те КарГУ и ре гу ляр но 
об нов ля ет ся. Для прив ле че ния ра бо то да те лей 
на сай те уни вер си те та раз ме ща ет ся ин фор-
ма ция о луч ших вы пус кни ках уни вер си те та. 
Кро ме то го, на на шей стра нич ке мож но най ти 
ин фор ма цию о сос то янии рын ка тру да по об-
лас ти, о пра ви лах сос тав ле ния и офор мле ния 
ре зю ме, сов ре мен ных ме то дах по ис ка ра бо ты, 
а так же о так ти ке про хож де ния со бе се до ва ния 
с ра бо то да те лем.

С целью под го тов ки вы пус кни ков ву за к 
ус пеш но му тру до ус трой ству ор га ни зу ют ся 
пси хо ло ги чес кие тре нин ги по со вер шен ство-
ва нию тех но ло гии по ис ка ра бо ты в ры ноч ных 
ус ло ви ях, сос тав ле нию ре зю ме и про хож де нию 
со бе се до ва ния. По лу чен ные ре ко мен да ции по-
мо гут сде лать вы бор из спис ка пред ла га емых 
ва кан сий, пре дос та вить про фес си ональ ное, 
гра мот но сос тав лен ное ре зю ме, дос той но пред-
ста вить се бя на со бе се до ва нии и, как след ствие, 
по лу чить ре аль ный шанс за нять пред ла га емое 
ра бо чее мес то.
Од но из нап рав ле ний ра бо ты по тру до-

ус трой ству, ус пеш но за ре ко мен до вав шее се-
бя, — это про ве де ние Дня карь еры вы пус-
кни ка. Для его про ве де ния приг ла ша ют ся ра-
бо то да те ли и вы пус кни ки те ку ще го учеб но го 
го да. Его ак тив ны ми учас тни ка ми яв ля ют ся 
та кие ор га ни за ции и пред прия тия, как уп рав-
ле ние об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти, 
де пар та мент внут рен них дел, де пар та мент та-
мо жен но го кон тро ля Ка ра ган дин ской об лас-
ти, Ад ми нис тра тор су дов Ка ра ган дин ской об-
лас ти, про ку ра ту ра Ка ра ган дин ской об лас ти, 
Kaz centre lektpro vod, ТОО «Eu ra sia Fo ods», ТОО 
«Ка ра ган да ре зи но тех ни ка» и «Са рань ре зи но-
тех ни ка», АО «Каз чер ме тав то ма ти ка», ТОО 
«Из рук в ру ки», N&K Décor. Пред ста ви те ли 
ор га ни за ций про во дят разъ яс ни тель ные бе се-
ды о пра ви лах кон кур са на ва кан тные ра бо чие 
мес та, воз мож нос тях тру до ус трой ства и карь-
ер но го рос та. На Дне карь еры про во дит ся со-
ци оло ги чес кий оп рос ра бо то да те лей с целью 
по лу че ния ин фор ма ции о тре бо ва ни ях, предъ-
яв ля емых к вы пус кни кам ву за на сов ре мен ном 
рын ке тру да. Ре зуль та ты дан но го оп ро са ис-
поль зу ют ся при про ве де нии обу ча ющих пси-
хо ло ги чес ких тре нин гов.
В рам ках ре али за ции стар то вав шей в 

2009 го ду рес пуб ли кан ской ак ции «С дип ло-
мом — в се ло!» Центр карь еры ор га ни зу ет 
встре чи сту ден тов из сельской мес тнос ти с ру-
ко вод ством уни вер си те та. В хо де та ких встреч 

бу ду щие мо ло дые спе ци алис ты по лу ча ют всю 
не об хо ди мую ин фор ма цию о це ли про ек та, 
нап рав лен но го на тру до ус трой ство вы пус кни-
ков ву зов в сельской мес тнос ти, об ус ло ви ях 
ра бо ты на се ле, о пре дос тав ля емых льго тах 
и по со би ях. Как из вес тно, ос нов ной целью 
про ек та яв ля ет ся ре ше ние проб лем кад ро во-
го по тен ци ала сельских райо нов. Мо ло дым 
спе ци алис там пре дос тав ля ют ся подъ ем ные 
по со бия, бюд жет ный кре дит с ми ни маль ной 
став кой и по вы шен ный на 25 % дол жнос тной 
ок лад. Так же сот руд ни ка ми на ше го цен тра 
про во дит ся ана ли ти чес кая ра бо та по воз-
мож нос ти пре дос тав ле ния мест ра бо ты для 
вы пус кни ков, окан чи ва ющих уни вер си тет по 
сельской кво те.
Од но из важ ных нап рав ле ний дея тель нос ти 

цен тра — про ве де ние про фо ри ен та ци он ной 
ра бо ты с вы пус кни ка ми школ и кол лед жей. В 
уни вер си те те про во дит ся День от кры тых две-
рей, ор га ни зу ют ся разъ яс ни тель ные бе се ды с 
учи те ля ми, ро ди те ля ми и вы пус кни ка ми школ 
по пра ви лам пос туп ле ния в вуз, а так же пси хо-
ло ги чес кое тес ти ро ва ние вы пус кни ков школ с 
целью вы яс не ния вы бо ра ву за и спе ци аль нос ти. 
На се год няш ний день спе ци алис та ми цен тра 
под го тов лен раз но об раз ный спра воч но-ин-
фор ма ци он ный ма те ри ал о спе ци аль нос тях и 
фор мах обу че ния в уни вер си те те. Для пос туп-
ле ния в вуз мы ор га ни зу ем под го то ви тель ные 
кур сы для аби ту ри ен тов.
Для сис те ма ти за ции и по вы ше ния эф фек-

тив нос ти ра бо ты цен тра мы стре мим ся пос-
то ян но от сле жи вать ре зуль та ты дея тель нос ти, 
осу ществлять учет и ана лиз про де лан ной ра-
бо ты.
Центр рас по ла га ет ся в глав ном кор пу се 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва (ул. Уни вер си тет ская, 
28), каб. 113, те ле фон 77-03-85. Гра фик ра бо ты: 
по не дель ник-пят ни ца.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

В КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
сос то ял ся День карь еры для вы пус кни ков 2012 
го да. Цель дан но го ме роп ри ятия — прив ле че-
ние вни ма ния ве ду щих ра бо то да те лей ре ги-
она к пер спек тив ным мо ло дым спе ци алис там, 
ко то рые за вер ша ют обу че ние в уни вер си те те.
В те ку щем учеб ном го ду уни вер си тет вы-

пус ка ет 3823 мо ло дых спе ци алис та по де вя-
ти нап рав ле ни ям под го тов ки. В Дне карь еры 
при ня ли учас тие пред ста ви те ли бо лее ста 
круп ных ор га ни за ций, пред прия тий и фирм. 
Сре ди них та кие ор га ни за ции, как об лас тной 
фи ли ал на род но-де мок ра ти чес кой пар тии 
«Hyp Отан», ап па рат Ка ра ган дин ско го го род-
ско го мас ли ха та, де пар та мент юс ти ции Ка ра-
ган дин ской об лас ти, де пар та мент куль ту ры 

Ка ра ган дин ской об лас ти, де пар та мент та мо-
жен но го кон тро ля Ка ра ган дин ской об лас ти, 
про ку ра ту ра Ка ра ган дин ской об лас ти, де пар-
та мент внут рен них дел Ка ра ган дин ской об лас-
ти, уп рав ле ние об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской, 
Ак мо лин ской, Пав ло дар ской, Юж но-Ка зах-
стан ской, Жам был ской об лас тей, уп рав ле ние 
ту риз ма, ФК и спор та Ка ра ган дин ской об лас ти, 
уп рав ле ние ко ор ди на ции и за ня тос ти на се ле-
ния и со ци аль ных прог рамм, Ка ра ган дин ская 
об лас тная ди рек ция ра ди оте ле ве ща ния, об-
лас тная га зе та «Ор та лык Ка зах стан», ТОО «Ка-
ра ган ды Жа рык», АО «МНПХ «Фи то хи мия», 
ТОО «Ав то парк №3», Ка ра ган дин ская тор го во-
про мыш лен ная па ла та, ТОО «Май ку дук ская 
пти це фаб ри ка», ка ра ган дин ский фи ли ал АО 
«БТА Банк», «Ка ра ган да ре зи но тех ни ка», Eu ra-
si an Fo ods, ка ра ган дин ский фи ли ал ком па нии 
Кcell, ре ги ональ ный центр жур на лис ти ки Ка-
ра ган дин ской об лас ти, АО «Каз чер ме тав то-
ма ти ка», ТОО «Ка ра ган да Энер го Центр», ТОО 
«Ка ра ган да Тех но Сер вис», ТОО «Плюс-Мик ро», 
ТОО «Каз цен трэ лек троп ро вод», РГКП «На ци-
ональ ный центр ги ги ены тру да и проф за бо-
ле ва ний Ми нис тер ства здра во ох ра не ния РК», 
Ка ра ган дин ская об лас тная тер ри то ри аль ная 
ин спек ция лес но го и охот ничь его хо зяй ства и 

мно гие дру гие. На тор же ствен ном от кры тии 
Дня карь еры бы ли вру че ны бла го дар ствен ные 
пись ма ор га ни за ци ям и пред прия ти ям, ак-
тив но сот руд ни ча ющим с уни вер си те том на 
про тя же нии ря да лет.
С при вет стви ем к учас тни кам Дня карь еры 

об ра ти лась на чаль ник от де ла кад ро вой ра бо ты 
уп рав ле ния об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об-
лас ти Алия Сат ты ба ева. В рам ках Дня карь еры 
так же бы ла ор га ни зо ва на пре зен та ция пра ви-
тель ствен ной прог рам мы «С дип ло мом — в 
се ло!», ко то рую про вел пред ста ви тель Цен тра 
мо ло деж ных ини ци атив Ка ра ган дин ской об-
лас ти Зан гар Сат жа нов. Целью дан ной прог-
рам мы яв ля ет ся пре дос тав ле ние под дер жки 
в ре ше нии проб лем фор ми ро ва ния кад ро во го 
по тен ци ала сельских райо нов не об хо ди мы ми 
тру до вы ми ре сур са ми.
Пред ста ви те ли пред прия тий и ор га ни за-

ций пре дос та ви ли вы пус кни кам ин фор ма цию 
о нап рав ле ни ях дея тель нос ти, ва кан си ях, про-
ве ли разъ яс ни тель ные бе се ды о пра ви лах за-
ня тия ва кан тных ра бо чих мест, воз мож нос тях 
тру до ус трой ства и карь ер но го рос та.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

В Ка ра ган дин ской об лас ти про хо ди ла 
ком плек сная про вер ка по воп ро сам ГО и ЧС. 
В хо де этой про вер ки пред ста ви те ли Ми нис-
тер ства по ЧС по се ти ли ряд пред прия тий и 
ор га ни за ций Ка ра ган ды. В том чис ле уче ния 
бы ли про ве де ны и в КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва.
В на шем уни вер си те те в глав ном кор пу-

се был раз вер нут сбор ный эва ку аци он ный 
пункт №13. Бы ли соз да ны спе ци аль ные 
груп пы, ко то ры ми ру ко во ди ли сот руд ни ки 
уни вер си те та: груп па ре гис тра ции, груп па 
фор ми ро ва ния пе ших ко лонн, ох ра ны об-

ще ствен но го по ряд ка, ко мен дантская служ-
ба, стол спра вок, ком на та ма те ри и ре бен ка, 
ме ди цин ский пункт. В сос та ве про ве ря ющей 
ко мис сии ра бо та ли за мес ти тель на чаль ни ка 
уп рав ле ния по ЧС г. Ка ра ган ды Мол да ба-
ев Б. Ж., глав ные спе ци алис ты уп рав ле ния 
Во робь ева Л. И. и Му си на Р. М. Они поз на-
ко ми лись с до ку мен та ци ей, в ко то рой от ра-
же на ра бо та уни вер си те та по пре дуп реж де-
нию и лик ви да ции пос лед ствий чрез вы чай-
ных си ту аций мир но го и во ен но го вре ме ни, 
за да ли воп ро сы ру ко во ди те лям групп и 
учас тни кам уче ний, а так же про ве ли са ми 

уче ния по ГО. По ито гам про вер ки всем под-
раз де ле ни ям уни вер си те та бы ла пос тав ле на 
вы со кая оцен ка за от лич ную под го тов ку и 
про ве де ние уче ний по ГО и ЧС.

СОБ. ИНФ.

На пути к успешной карьере

Вакантные рабочие места предложили выпускникам КарГУ

Учения прошли успешно
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«Ме ні	 ше, жи ыр ма ны	 ма-

	ы �мір де гі е	 бір "а си ет ті, е	 

бір к� рік ті, тар тым ды ке зе	. 

Адам осы ке зе	 де, Пуш кин т&-

сын да 'ы бір кі сі ай т"ан дай, 

«Іс-тір лік ке асы 'ыс, се зім-те бі-

ре ніс ке &ш "ыр ке ле ді». Із де ніс 

ке зе 	і б&л, ал да жол к�п, із деу-

ші жал 'ыз, "ай сы сы на т� сем 

де ген та	 дау с� ті.

_мір жол да ры ны	 б� рі де 

"ы зы", ма ман ды" тар ды	 б�-

рі де бі лім ді, ша быт ты, жі гер-

ді ті лей ді. Оны	 �с ті не ал бырт 

жас ты" та бас "а да із де ніс 

бар — �мір лік жол дас, ру ха ни 

бір бо ла тын дос, кейіс сіз �й ле-

се тін ж� рек тер… Егер де осы 

кез де жол ды д& рыс та	 да са	, 

кейін де "а те	 азайып, ке ле-

шек тір ші лі гі	 же міс ті бо лар 

деп те ой лай мын».

(«ЖИЫРМА ДЕГЕН ЖАСЫ�ДА»)

«Ас пи рант де ген дер… �л де-

не ні із деп, �не мі емі ніп ж� ре-

тін с& ран ша" жан дар деп �жуа 

ете тін біз»

(«АЛТЫ ХАТ»)

«Мен �зім ні	 �де би ж&-

мыс та ры ма "а лай "а рай мын? 

�а на 'ат се зім мен жа" сы "а-

рай мын. Б& лар аудар ма ла рым 

мен пі кір ле рім. Оны	 жа зы лу 

се беп те рі �р алу ан, шы нын да 

ме ні	 жаз бау 'а еш ама лым 

"ал ма ды, ру ха ни "а жет ті лік-

тен ту ды. Аудар ма мен ай на-

лы са бас тауым — е	 ал ды мен 

орыс ті лін же те ме	 гер ме ген 

�з жа "ын да рым ды орыс ж� не 

ше тел �де би ет те рін де гі ін жу-

мар жан дар мен та ныс тыр 'ым 

кел ген дік тен бол са ке рек… Ал 

сту дент тік ж� не ас пи ран тты" 

ке зе	 де гі, 'ы лы ми іс-�ре кет-

ті	 бас тал 'ан т&с та 'ы аудар-

ма ла рым тір ші лік діл гір лі гі нен 

ту ын да ды, яки мал та бу ды	 

ама лы. Ал, кейін нен сын ма "а-

ла ла рым да �зім ді-�зім "ай та-

лау бай "а лып, ты	 ой лар ай ту 

азайып, тіп ті ж& тай бас та 'ан да 

мен жа зу ды бір жо ла до 'ар-

дым… _зі	 ні	 к� м�н да на бас-

та 'ан ісі	 ді дер ке зін де то" та та 

бі лу м�м кін ді гі не ие бо лу мен 

�зі 	е-�зі	 де ма лыс бе ріп, не 

іс теп ж�р ген ді гі	 жай лы ой ла-

уды	 �зі — 'а ни бет іс P�м �л-

кен ба "ыт…»

(«�ЫРЫ – �ЫЛЫМ, 	РІ — 	ЛЕ�» 

АТТЫ ЕСТЕЛІКТЕР ЖИНА�Ы)

Өт кен ай дың соң ғы ап та сын да Түр ки яның 
Астана сы Ан ка ра да Га зи уни вер си те ті нің 
85 жыл ды ғы на жə не Тү рік рес пуб ли ка ла ры 
тəуел сіз дік те рі нің 20 жыл ды ғы на орай «Тү рік 
дү ни есі» ат ты түр кі тіл дес ха лық та ры мем ле-
кет те рі жо ға ры оқу орын да ры ның өнер фа-
куль тет те рі бас шы ла ры ның сим по зи ум жи на-
лы сы бо лып өт ті. Осы бас қо су ға Е.А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің рек то ры Е.Қ. Кө бе ев тің қол дауымен 
кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті нің өкіл де рі де 
қа ты сып қайт ты.

Бұл өнер ап та лы ғы бағ дар ла ма сын да түр кі-
тіл дес мем ле кет тер дің ЖОО өнер фа куль тет те рі 
де кан да ры ның жи на лы сы мен пе да гог-су рет ші-
лер дің Га зи уни вер си те ті нің сту дент те рі не ше бер-
лік көр се туі жə не бей не леу өне рі ма ман дық та ры 
оқы ту шы ла ры ның шы ғар ма шы лық көр ме сі нің 
ашы луы жос пар лан ған екен. Бə рі ой да ғы дай өт ті.
Не гі зі нен бей не леу өне рі ма ман дық та ры өкіл-

де рі əлем нің түк пір-түк пі рі нен ке ліп, өнер ді оқы-
ту əдіс те ме сі мен бағ дар ла ма лар дың сəй кес ке луі 
жə не түр кі тіл дес ха лық та ры мем ле кет те рі нің 
өнер та ри хын оқы ту да оқу жос па рын жа қын дас-
ты ру, бі рың ғай ету ту ра сын да ой бө ліс ті. Е.А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті нің де ка ны, 
т.ғ.к., до цент С.Ш. Ма ғауин Қа зақ стан да ғы, оның 
ішін де Қа ра ған ды да ғы өзі бас қа рып отыр ған фа-
куль тет тің өнер ді оқы ту тə жі ри бе сі мен əдіс те ме-
сі жə не оқу жос па ры мен əріп тес те рін та ныс ты ра 
оты рып, тə жі ри бе ал ма су да ғы өз ойы мен бө ліс ті. 

Нақ ты рық ай тсақ, ол қа зір гі өз оқу ор ны ның ха-
лы қа ра лық бай ла ныс та рын ал ға тар тып, сту дент-
тер дің мо бил дік топ та ры бағ дар ла ма сы ар қы лы 
өза ра сту дент жə не ма гистр ал ма су ға ұсы ныс біл-
дір ді. Бей не леу өне рі жə не ди зайн ка фед ра сы ның 
аға оқы ту шы сы С.Ж. Бо ды қов Га зи уни вер си те ті 
бей не леу өнер ма ман ды ғы сту дент те рі мен ше бер-
лік көр се ту са бақ та рын өт кі зіп, өзі нің бі лім бе ру 
əдіс те рі мен бө ліс ті. Со ңы нан өз шы ғар ма шы лық 
жұ мы сы мен көр ме ге қа ты сып, тү рік тің «ТRТ» ар-
на сы на Қа зақ стан да ғы қа зір гі бей не леу өне рі да му 
үр діс те рі жай лы сұх бат бер ді.
Ан ка ра сим по зи умы қо ры тын ды сы бойын ша 

жал пы, ор тақ ке лі сім жай лы құ жат əзір ле ніп, осы 
бас қо су лар дəс түр ге ай на лу қа жет ті лі гі ту ра лы 
ұсы ныс ай тыл ды. Со ны мен қа тар, кез де су ге қа ты-
су шы лар ды «ТURKSOY» ха лы қа ра лық тү рік мə де-
ни еті ұйы мы өз штаб-пə те рін де қа был да ды. Жи-
ын со ңы на та ман «Тү рік дү ни есі» өнер кез де суі не 
қа ты су шы лар ға ар нал ған түр кі тіл дес ха лық та ры-
ның үл кен кон церт тік бағ дар ла ма сы ұсы ныл ды.

С.Ж. БОДЫ�ОВ,
БЕЙНЕЛЕУ 	НЕРІ Ж8НЕ ДИЗАЙН КАФЕДРАСЫНЫ� А�А О�ЫТУШЫСЫ

Ел ба сы ның Қа зақ стан ха лық та ры Ас сам бле-
ясы ның XXI сес си ясын да сөй ле ген сө зін де мем ле-
кет тік тіл ді да мы ту мə се ле сі не ба са на зар ауда руы 
осы ба ғыт та ғы жұ мыс тың жан да ну ына зор ық пал 
етіп отыр. Ал қа зақ стан дық аза мат тық ты қа лып-
тас ты ру үде рі сін де мем ле кет тік тіл ді да мы ту дың 
ай рық ша ор ны бар екен ді гі се беп ті қа зақ ті лін 
оқып-үй ре ну ді іл ге рі ле ту — бү гін гі таң да ғы кө-
кейтес ті мə се ле. Мем ле кет бас шы сы ның «Пат ри-
отиз ммен ты ғыз бай ла ныс ты мем ле кет тік ма ңыз-
да ғы мə се ле — мем ле кет тік тіл мə се ле сі. Мем ле-
кет тік тіл — бұл Отан бас тау ала тын Ту, Ел таң ба, 
Əнұ ран се кіл ді дəл сон дай ны шан. Жə не ол ел дің 
бар ша аза мат та рын бі рік ті руі ти іс» де ген сөз де рі 
осы ның ай қын дə ле лі.

22 қыр күйек Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тіл 
ме ре ке сі. Қа зақ стан да 130-дан аса ұлт пен ұлыс 
өкіл де рі тұ ра ды жə не елі міз де əр бір ұлт тың та ри-
хы мен əдет-ғұр пын сақ тап, ті лін да мы ту ға жағ дай 
жа сал ған. 1989 жы лы 22 қыр күйек тіл ме ре ке сі кү-
ні деп бел гі лен ді. Бұл мей рам мем ле кет тік дə ре-
же де ата лып өті ле ді. Мей рам аясын да тіл ту ра лы 
ша ра лар, ғы лы ми кон фе рен ци ялар, тіл бі лі мі не 
бай ла ныс ты жа рыс тар, дөң ге лек үс тел дер, те ле-
ма ра фон дар жə не өз ге де ша ра лар өт кі зі ліп ке-

ле ді. Де ген мен əр бiр қа зақ аза ма ты ның бойын да 
өзi нiң ана тi лi не де ген құр мет, оның кұ ді ре тi не бас 
июшi лiк се зi мi қа лып тас пайын ша, қа зақ тi лi нiң 
кө се ге сiн кө гер ту қи ын.
Орыс хал қы ның тек тi тұ қы мы ның бi рi — ре-

жис сер Ан дрей Кон ча лов ский «Го мер дiң «Одис-
се ясын» то лық тү сi ну үшiн ар найы грек тi лiн 
үй рен дiм» де ген де, 20 ға сыр дың Го ме рi атан ған 
Жам был дың жы рын, Абай дың өле ңiн, Əуезов тің 
про за сын тү сi ну үшiн мен ар найы қа зақ тi лiн үй-
рен дiм деп ай та тын күн ту ар ма екен деп ой лай-
мыз. Ана тi лiн де бiр кi тап оқы май-ақ ел бас қа рып 
жүр ген аза мат тар аз емес. Əр ха лық тың ана тi лi — 
оның жа ны, хал қы ның қай та лан бас өзiн дiк кей пi, 
ұлт тық бол мыс-бi тi мi нiң бей не сi, ға сыр лар бойы 
жи нақ та ған ру ха ни бай лы ғы ның кө зi, iш кi жан 
дү ни есi нiң өзi не ға на тəн құ пи ясы.
Ке зін де Ге гель өзi нiң «Эс те ти ка сын» фран цуз-

дар дың ауда рып жат қа нын ес тi ген де, ме нiң ой ла-
рым ды жет кi зу ге олар дың тiл бай лы ғы же тер ме 
екен деп кү мəн дан ған екен. Мем ле кет тiк қыз мет-
кер лер дiң ара сын да қа зақ тi лi iс қа ғаз да рын жүр-
гi зу ге қо лай сыз тiл, ти iм дi ой ды жет кi зе ал май ды 
де ген ке ре ғар көз қа рас қа лып тас қан. Шо лақ ой-
дан ту ған шо лақ пі кір. Орыс тi лi нiң Ака де ми ялық 

4 том дық тү сiн дiр ме сөз дi гiн де сек сен мың нан аса 
сөз бол са, ал қа зақ тың тү сiн дiр ме сөз дi гiн жа сау 
қол ға алын ған 50-шi жыл дар дың ор та тұ сын да 
350 мың дай сө зi мiз бен тiр ке сi мiз дiң тi зiм ге алын-
ға ны жа ңа ғы жаң сақ тү сі нік ті жоқ қа шы ға ра ды. 
Мұ ның бə рiн тал дап жат қа ны мыз, ұлт тық өзiм-
шiл дiк тi ояту емес, «Та улар ды ала сар тпай, да ла ны 
қас тер лейiк» де ген бiр ту ар аза мат ақын Ол жас си-
яқ ты өз ге тiл дi кем сiт пей кө кi ре гi ояу, са на лы аза-
мат тар ға ой сал ғым кел ген дiк тен ай тып тұр мын. 
Тағ дыр дың та лай тау қы ме тiн тар тса-да ғы қа зақ 
хал қы өз тi лi нiң тұ тас ты ғы мен тұ нық ты ғын сақ-
тай бiл ген. Бiз дiң тiл сор лы тiл емес, кə де ге жа ра та 
бiл сек, құ ді рет ті тiл.
Қа һар ман жер ле сi мiз Бауыр жан Мо мы шұ лы 

1944 жы лы Мəс кеу тү бiн де шай қа сып жү рiп, сол 
кез де гi Қа зақ стан Ком пар ти ясы Ор та лық Ко ми те-
тi нiң хат шы сы Əб дi қа лы қов жол дас қа «Қа зақ тi лi 
ту ра лы пi кiр» ат ты ха тын да «Тiл сiз дi айу ан дей дi. 
Тi лi ке дей ел дi мə де ни ет сiз, анайы, на дан ха лық 
деп са най ды. Қа зақ тi лi еш уақыт та өзi мен көр шi-
лес ха лық тың тiл де рi нен сор лы бо лып, қа тар дан 
қа лып өмiр сүр ме ген дi гi мың да ған жыл та ри хын-
да ай қын дал ған емес пе едi» деп жаз ған екен. Ба-
тыр Ба укең ай тып кет кен тiл мə се ле сi əлi күн ге оң 
ше ші мін тап пай ке ле ді.

8СЕЛХАН Т,Р�АНБЕК�ЫЗЫ, Т,ЖК�Б-40 ТОБЫНЫ� О�УШЫСЫ

Қа зақ хал қын да «Өнер ал ды — қы зыл тіл», 
«Тіл тас жа ра ды, тас жар ма са, бас жа ра ды», «Сөз 
жүйе сін тап са, мал иесін та ба ды» де ген ма қал дар 
бар. Бұл — хал қы мыз дың тіл құ ді ре тін та нып əрі 
өте ар дақ та ға нын көр се те ді. Ха лық қа шан да сөз-
дің адам дар ара сын да ғы ат қа ра тын қыз ме ті не, 
сөй ле удің пар қы на жə не қай жер де қа лай сөй леу 
ке рек ті гі не ай рық ша мəн бер ген.

«Та яқ ет тен өте ді, сөз сүйек тен өте ді», «Жан ды 
жа ра лай тын да сөз, ем дей тін де сөз», «Жақ сы ле-
біз — жа рым ырыс», «Оқ жа ра сы бі тер, сөз жа ра-
сы біт пес», «Тау мен тас ты жел бұ зар, адам зат ты 
сөз бұ зар» де ген си яқ ты ма қал дар сөз дің бұ зу шы 
жə не тү зе уші зор күш еке нін, сөй лей бі лу дің ора-
сан зор ма ңы зын та ны та ды.
Шы нын да да, адам ның адам бо лып тұл ға ла-

нып, ке мел де ну ін де сөз дің ат қар ған рө лі ба ға 
жет кі сіз. «Жыл қы кі сі нес кен ше, кі сі сөй лес кен ше» 
де ген дей, адам дар бір-бі рі мен сөз ар қы лы ұғы сып, 

та ны сып, жа қын да сып, өз ге ні де сө зі ар қы лы та-
нып, өзін де сө зі ар қы лы та ны та ды. Сөз — адам 
үшін тəр бие құ ра лы, бі лім-бі лік, мə де ни ет, өнер 
бас тауы, түп тұ қи яң нан бе рі жа са лып, қор ла нып 
ке ле жат қан ақыл-ой жə ді гер лі гі, əсем дік қа зы на-
сы. Сон дық тан, сөз ді шаш па-төк те гін дү ние кө ріп, 
оң ды-сол ды тал ғау сыз ай та бер сең жұ ғы мы, қа ді рі 
бол май ды. Бі лім паз дар ай тқан дай, «сөз қа ді рі — 
адам ның өз қа ді рі», «сө зі құн сыз дың өзі құн сыз».
Адам ның қо ғам да өз ор нын та бу ын да, көп-

ші лік құр ме ті мен се ні мі не ие бо лу ын да, ке мел 
ғұ мыр ке шу ін де ор ны мен, дəм ді, дəйек ті сөй лей 
бі луі, тауып ай та тын тап қыр лы ғы үл кен рөл атқа-
ра ды. Өй тке ні, ақы лы ке мел, кі сі лі гі үл кен, бі лі мі 
мол адам ға на əде мі сөй лей ала ды. Он дай дəм ді, 
қи сын ды, қыс қа қайы ра тын қы зық ты, ай шық ты 
да əділ сөз ді ха лық ұйып тың дап «ту ра сөз», «құ-
дайы сөз» деп уəжі не тоқ та ған.
Орын ды сөй леу, қи сын ды сөй леу — ол да бір 

ба қыт. Сон дық тан, əр ел ден шық қан ар ғы-бер гі 
за ман да на ла ры ның, ақыл гөй ле рі нің сөз дің, сөй-
ле удің ма ңы зын аса жо ға ры ба ға лап, ой тол ға ма-

ға ны жоқ де се де бо ла ды. Ұлы ақын Абай тіл құ ді-
ре тін «Өт кір дің жү зі, кес те нің бі зі. Өр не гін сен дей 
са ла ал мас», — деп там са на ба ға ла са, түр кі мен нің 
ұлы ақы ны Мақ тұм құ лы тауып сөй ле ген сөз ді 
«тіл ден шұ ғы ла шаш қан ға» ба лай ды.

Əри не, сөй лей бі лу — үл кен өнер. Ол ары май, 
тал май, ше шен дік сы рын зер тте уді, жат ты ғу ды, 
мол бі лім ді, ой өрі сі мен қи ял ке ңіс ті гін қа жет 
ете ді. Əде мі сөй ле уге көп-көп тың дап, көп оқып, 
ха лық тың ауыз əде би етін, əсі ре се, ай тқыш тық пен 
те рең ой дың ін жу-мар жан да ры — ма қал-мə тел-
дер ді же тік бі ліп, сы ры на үңі лу, кі тап ты көп оқу 
ар қы лы жат ты ғып, тө се ле ді. Ха лық тың «Ақыл ды 
адам сөз ді на қыл сыз ай тпай ды, бір ай тпа са на-
қыл ды — ақыл сыз ай тпай ды» де ген тұ жы ры мы 
со дан шық қан.
Қа зақ хал қы ның тіл ге, сөз ге де ген құр ме ті 

ерек ше. Бұл біз дің қа ны мыз ға сің ген мі нез, ежел-
гі дəс түр. Ті лі міз — та ри хы мыз дың, сал ты мыз дың 
ай на сы, қа зақ ты ғы мыз дың ай ға ғы.

ПЕРИЗАТ Т	ЛЕУОВА, �Ж-11 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Бү гін гі дей түр лі мə де ни ет тер то ғы сын да ғы 
жа һан да ну үр ді сі не ба ғыт бұр ған за ман да ұл-
ты мыз дың ру ха ни өре сін би ік тет кен тұл ға лар-
дың қал дыр ған мұ ра сы на қай та үңі лу, оның 
та ғы лым дық мə нін қай та зер де леу — за ман 
ту ды рып отыр ған қа жет ті лік. Қа зақ ше жі ре ле-
рі нің та ри хи мə лі мет те рін сын көз қа рас тұр-
ғы сы нан тек се ру, нақ ты ғы лы ми тə сіл дер мен 
шын дық қа сəй кес ке ле тін ақи қа тын анық тау, 
қа же тін ше ғы лы ми ай на лым ға ен гі зу — мем-
ле кет ұс та ны мы.
Қа ра ша айын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 

Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на, Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
40 жыл ды ғы на ар нал ған 11 сы нып оқу шы ла ры-
ның та рих пə ні бойын ша «Клио-2011» об лыс-
тық олим пи ада сы жо ға ры дə ре же де бо лып өт ті. 
Олим пи ада ға Қа ра ған ды об лы сы ның 100 мек те-
бі нен 560 оқу шы кел ді. Атап ай тсақ, Қа ра ған ды, 
Жез қаз ған, Бал қаш, Те мір тау, Абай, Шах тинск, 
Қар қа ра лы, Оса ка ров ка, Қа ра жал қа ла ла ры мен 
Бұ хар Жы рау, Қар қа ра лы, Жа ңар қа, Нұ ра, Ақ-
то ғай аудан да ры жə не т. б. Олим пи ада ба ры сын-
да Қа ра ған ды об лы сы қа зақ, орыс мек теп те рі нің 
оқу шы ла ры өз бі лім де рін жан-жақ ты көр се те 

біл ді. Ты ным сыз із де ніс, оқу, бі лім алу ар қы лы 
жа һан да ну дəуірін де қа зақ елін, ұлан бай тақ, шұ-
рай лы да құ нар лы же рін зер ттеп, зер де леу, əлі де 
ашыл ма ған құн ды жə ді гер ле рін жа рық қа шы ға ру 
жас өс ке лең ұр пақ тың ар ма ны екен. Мі не, ай ту лы 
олим пи ада ке зін де оқу шы лар дың кө зі нен та рих-
қа де ген қы зы ғу шы лық ты оқып, кө кей ле рі не өт-
кен сіз бо ла шақ жоқ де ген қа ғи да ны түйіп өс ке нін 
се зін дік. Қа ты су шы лар дың бі лім дең гейі нің жо ға-
ры лы ғы, қа бі лет ті лі гі, ой зер де сі нің ұш қыр лы ғы 
ке мел ке ле шек тің кіл ті жас тар дың қо лын да еке-
нін та ғы да бір дə лел деп бер ді.

«Клио-2011» об лыс тық олим пи ада сын та рих 
фа куль те ті екін ші жыл қа та ры нан өт кі зіп отыр. 
Ай ту лы олим пи ада пат ри от тық се зім нің өріс-
теуіне, Отан ға де ген құр мет тің, ел дің та ри хы на 
де ген қы зы ғу шы лық тың ар ту ына жол аша ды. Ел-
ба сы мыз өс ке лең ұр пақ тың са па лы бі лім алу ына 
бар жағ дай ды жа са ған. Оқи мын, үй ре не мін, қайт-
кен де де осы бір мақ сат қа же тем, бі лім ді де бі лік ті, 
бə се ке ге қа бі лет ті ма ман бо лам де ген мақ сат бол-
са бол ға ны.
Олим пи ада же ңім паз да ры оқу ақы сы на қа тыс-

ты же ңіл дік тер ді же ңіп ал ды. Ал дың ғы үш тік тен 
кө рін ген оқу шы лар та рих фа куль те ті не ақы лы 
түр де оқу ға түс се, уни вер си тет та ра пы нан олар-
ға же ңіл дік тер қа рас ты ры ла ды. 1 орын үшін 50 %, 
2 орын үшін 30 %, 3 орын үшін 10 % же ңіл дік жа-

са ла ды. Оқы ту ті лі не бай ла ныс ты олим пи ада қо-
ры тын ды сы қа зақ, орыс ті лін де же ке-же ке шы ға-
рыл ды. Олим пи ада ға кел ген қа ла лық жə не ауыл-
дық жер лер дің 117 мұ ға лі мі не ар хе оло гия, эт но-
ло гия жə не Отан та ри хы ке фед ра сы ның ал дың ғы 
қа тар лы про фес сор ла ры мен до цен тте рі се ми нар 
өт кіз ді. Со ны мен қа тар қа ты су шы лар ға «Бұ лан ты 
шай қа сы ізі мен» ат ты көр ме ұйым дас ты рыл ды.

8. ТОРБАЕВА, �АРМУ КОЛЛЕДЖІНІ� О�УШЫСЫ

«Т�рік д�ниесі»

Fаза= тілі — Mлт руханияты

СIз =адірі

Тарих — таDылым
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Анонс
Юные Колумбы 
примут участие 
в олимпиаде

С 18 по 25 но яб ря 2011 го-

да би оло го-ге ог ра фи 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 От кры тую олим пи аду 

сре ди школь ни ков по ге ог-

ра фии.

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 10-11 

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 18 но яб ря 2011 го-

да в фор ме тес ти ро ва ния и 

от ве тов на от кры тые воп ро-

сы. Каж дое кон кур сное за да-

ние олим пи ады оце ни ва ет ся в 

бал лах.

2-й (фи наль ный) тур бу дет 

про ве ден 25 но яб ря 2011 го-

да, он вклю ча ет в се бя прак ти-

чес кие за да ния. 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. Учас тни ки 2-го ту ра 

бу дут приг ла ше ны че рез со об-

ще ния по элек трон ной поч те и 

те ле фо нам, ука зан ным в за яв-

ках учас тни ков.

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 

во 2-м ту ре бал лов. По бе ди-

те ли вы яв ля ют ся от дель но 

сре ди учас тни ков олим пи ады, 

от ве чаю щих на ка зах ском и 

рус ском язы ках. По бе ди те ли 

олим пи ады, за няв шие пер вые, 

вто рые и третьи мес та, наг раж-

да ют ся дип ло ма ми.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет и 

жю ри От кры той олим пи ады по 

ге ог ра фии фор ми ру ет ся из про-

фес сор ско-пре по да ва тельско-

го сос та ва би оло го-ге ог ра-

фи 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 10-11 

клас сов.

Для учас тия в олим пи аде 

не об хо ди мо пред ста вить за-

яв ку по ад ре су: 100028, г. Ка-

ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 

28, КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва, де ка нат би оло го-ге ог ра-

фи чес ко го фа куль те та (кор-

пус №3), ка би нет 311, ли бо 

по e-mail: bgf-olimp@ma il.ru. 

Те ле фон 8(7212) 77-00-69.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
сос то ялась об лас тная олим пи ада по ис то-
рии Казахстана «Клио-2011».

Олим пи ада пос вя ща лась 20-ле тию Не за-
ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан и 40-ле тию 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В ней при ня ли учас-
тие бо лее 550 уча щих ся один над ца тых клас-
сов из го род ских и сельских школ об лас ти: из 
Ка ра ган ды, Жез каз га на, Бал ха ша, Те мир тау, 
Шах тин ска, Кар ка ра лин ска, Оса ка ров ки, Ка-
ра жа ла, Абая, из Бу хар жы ра ус ко го, Жа на ар-
кин ско го, Ак то гай ско го, Абай ско го райо нов 
и др.

«Олим пи ада «Клио» про во дит ся ис то ри-
чес ким фа куль те том КарГУ вто рой год и спо-
соб ству ет не толь ко вы яв ле нию ода рен ных и 
та лан тли вых де тей, уг луб лен но изу ча ющих 
ис то рию оте че ства, но и раз ви тию пат ри отиз-
ма, ин те ре са к ис то рии стра ны у уча щей ся 
мо ло де жи»,— от ме ти ла де кан фа куль те та 
про фес сор За уреш Га лым жа нов на Сак та га но-
ва. За год вы рос ин те рес к олим пи аде у уча-
щих ся школ: в пер вый год олим пи ада соб ра ла 
350 учас тни ков, ге ог ра фия об лас ти бы ла пред-
став ле на не так ши ро ко. В этом го ду уве ли чи-
лось в пол то ра ра за ко ли че ство учас тни ков, 
при чем спис ки до пол ня лись уже в день олим-
пи ады, а так же боль шой ин те рес к «Клио» 
про яви ли учи те ля.
Олим пи ада про хо ди ла в два ту ра. Уча щи-

еся от ве ча ли на воп ро сы тес тов и под го то ви-
ли пись мен ную ра бо ту, в ко то рой от ве ча ли 
на пять воп ро сов. На фа куль те те пос та ра лись 
соз дать для школь ни ков ос та нов ку, близ кую к 
ЕНТ. На тес ти ро ва нии, ко то рое дли лось 60 ми-
нут, не раз ре ша лось вста вать с мест, пе ре го ва-
ри вать ся, вы хо дить из ауди то рии, поль зо вать-
ся до пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми. Ре зуль тат 
тес ти ро ва ния был сле ду ющим: на ка зах ском 
от де ле нии мак си маль ный балл сос та вил 93 из 
100 воз мож ных, а на рус ском от де ле нии — 
86 бал лов. Не мень ший ин те рес выз вал у уча-

щих ся и вто рой тур олим пи ады — пись мен ная 
ра бо та. Ре бя там бы ло за да но 5 ана ли ти чес ких 
воп ро сов, на ко то рые нель зя бы ло от ве тить 
од нос лож но. Не об хо ди мо бы ло вклю чить ло-
ги чес кое мыш ле ние, сос тав лять ис то ри чес кие 
схе мы, про во дить со пос тав ле ния. Как от ме-
ти ли ор га ни за то ры, не всем школь ни кам уда-
лось спра вить ся с воп ро са ми вто ро го ту ра, но 
тем боль ший ин те рес к изу че нию ис то рии 
уда лось выз вать у бу ду щих вы пус кни ков.
И все же, как и в лю бом со рев но ва нии, в хо-

де олим пи ады оп ре де ли лись луч шие. На рус-
ском от де ле нии по бе ди тель ни цей ста ла Дарья 
На ки по ва (ОСШ № 27 г. Ка ра ган ды), вто рое 
мес то за нял Ти мур Ра хим жа нов (ОСШ № 52 г. 
Ка ра ган ды), третье мес то — Акер ке Нур гиб-
де но ва (ШОД «Да рын» г. Ка ра ган ды). Гра мо-
ты по лу чи ли уче ни ки школ № 66, 27, 59, 32 г. 
Ка ра ган ды, ка зах ско-ту рец ко го ли цея, ШОД 
«Да рын», а так же СШ № 1 и СШ № 6 г. Шах-
тин ска, СШ № 10 и шко лы-ли цея № 14 г. Абая. 
На ка зах ском от де ле нии пер вое мес то за ня ла 
Алия Сей тжа но ва (шко ла им. А. Ку нан ба ева г. 
Бал ха ша), вто рое мес то за ня ла Жа ды ра Сей-
тбат та ло ва (СШ по сел ка Уш то бе), а треть им 
стал Али бек Мол да ка ри мов (ОСШ № 7 г. Ка-
ра ган ды). Гра мо та ми бы ли наг раж де ны уче-
ни ки ОСШ № 7, 36, 18 г. Ка ра ган ды, ШОД 
«Да рын», СШ № 9 г. Бал ха ша, СШ № 16, 17 г. 
Кар ка ра лин ска, СШ № 1 г. При озер ска, шко-
лы им. Н. Круп ской Жа на ар кин ско го райо на.

«По бе ди те ли и при зе ры олим пи ады по лу-
ча ют пра во пос ту пить на ис то ри чес кий фа-
куль тет со скид кой в слу чае, ес ли не ста нут 
об ла да те ля ми го су дар ствен но го гран та. За 
пер вое мес то скид ка сос тав ля ет 50 %, за вто-
рое — 30 %, за третье — 10 %. По это му мы бу-
дем ра ды встре че с по бе ди те ля ми олим пи ады 
на на шем фа куль те те в но вом учеб ном го ду»,— 
ска за ла де кан ис то ри чес ко го фа куль те та. Ис-
то ри чес кий фа куль тет — это ста рей ший фа-
куль тет КарГУ, ос но ван ный в 1938 го ду. У его 
ис то ков сто яли ис то ри ки из Ле нин гра да, Ал-
ма-Аты, с Ук ра ины. Пер вый вы пуск ис то ри ков 

в Ка ра ган де сос то ял ся в 1940 го ду. С тех пор 
под го тов ле но свы ше 5 ты сяч спе ци алис тов. 
Сре ди них — уче ные-ис то ри ки, бо лее 120 кан-
ди да тов и док то ров на ук, го су дар ствен ные и 
об ще ствен ные де яте ли, ми нис тры и ра бот ни-
ки Ап па ра та Пре зи ден та, ана ли ти ки и пе да го-
ги, ру ко во ди те ли ор га нов об ра зо ва ния, по ли-
ти чес ких пар тий и ре ли ги оз ных ор га ни за ций, 
де яте ли куль ту ры, слу жа щие ор га нов КНБ, 
МВД, Во ору жен ных сил, ра бот ни ки средств 
мас со вой ин фор ма ции, ар хи вов и му зе ев. Об 
ис то рии фа куль те та и уни вер си те та в це лом 
уча щи еся школ уз на ли из эк скур сий по на ше-
му ву зу. Они по се ти ли му зей ар хе оло гии и эт-
но ло гии, му зей КарГУ, науч ную биб ли оте ку, а 
так же учеб ные ла бо ра то рии уни вер си те та.
Па рал лель но с олим пи адой в КарГУ про-

ве ли се ми нар для учи те лей ис то рии. Им пре-
зен то ва ли учеб но-ме то ди чес кие ма те ри алы, 
ко то рые ис поль зу ют ся для про ве де ния за ня-
тий по ис то ри чес ким дис цип ли нам, а так же 
науч ную ли те ра ту ру, вы пус ка емую на фа-
куль те те. Се ми на ры для пе да го гов про ве ли 
до цен ты ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло гии и 
оте че ствен ной ис то рии до цен ты Бей сем бе ко-
ва Н. А. и Зу ева Л. И. Учи те ля школ, в свою 
оче редь, поб ла го да ри ли ру ко вод ство фа куль-
те та и уни вер си те та за от лич но ор га ни зо ван-
ное ме роп ри ятие для школь ни ков и от ме ти ли 
объ ек тив ную оцен ку зна ний их уче ни ков.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСТОРИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Уча щи еся кол лед жа КарГУ в г. Те мир-
тау при ни ма ют ак тив ное учас тие в жиз ни 
го ро да, а за час тую и са ми ста но вят ся ини-
ци ато ра ми са мых раз ных ме роп ри ятий. О 
двух пос лед них они рас ска за ли в сво их ма-
те ри алах.

От крой сер дце для доб ра!
В ок тяб ре в Те мир тау Ли га мо ло деж ных 

ини ци атив «Ко ман да» про ве ла бла гот во ри-
тель ную ак цию «От крой свое сер дце» в под-
дер жку де тей, ос тав ших ся без ро ди тельско го 
теп ла. В рам ках ак ции все же ла ющие мог ли 
при нять учас тие в фо то сес сии на фо не ста рин-
но го ев ро пей ско го го ро да и по лу чить фо то от 
про фес си ональ но го фо тог ра фа за 200 тг., ко то-
рые шли в фонд де тей. Так же бы ли ор га ни зо ва-
ны фо то выс тав ка и фейс-арт. Во лон те ры ак тив-

но при зы ва ли те мир та ус цев уча ство вать в ак-
ции. Уча щи еся кол лед жа Ла ура Арыс та но ва и 
Чин гиз Ка ир бе ков то же бы ли в чис ле во лон те-
ров. Чин гиз Ка ир бе ков и Аса на ли Ма лай да ров 
(груп па «Джим ка на») пе ли пес ни под ги та ру, 
со би рая сред ства для де тей-си рот. Ини ци атив-
ной груп пе уда лось соб рать 54 550 тг. Все соб-
ран ные день ги бы ли нап рав ле ны в дет ский дом, 
ре бя там ку пят одеж ду, кан це ляр ские то ва ры. 
Эта бла гот во ри тель ная ак ция, ор га ни зо ван ная 
мо ло ды ми людь ми, дей стви тель но по мог ла го-
ро жа нам от крыть свои сер дца и сде лать что-то 
доб рое для де тей-си рот.

Мо ло дежь-2020: ка кой ей быть?
В са на то рии-про фи лак то рии «Са мал» 

про шел слет мо ло деж но го ли дер ско го ак ти ва 
«Мо ло дежь-2020». Здесь соб ра лись ак ти вис ты 

школ и кол лед жей Те мир тау. Ор га ни за то ра-
ми ме роп ри ятия ста ли ГУ «От дел внут рен ней 
по ли ти ки» г. Те мир тау, мо ло деж ное кры ло 
«Жас Отан», Те мир та ус кий мо ло деж ный клуб.
По сло вам ди рек то ра ла ге ря Еле ны Еле се-

евой и прог рам мно го ко ор ди на то ра На тальи 
Уша ко вой, ре бя та-ли де ры бы ли ори ен ти ро ва-
ны на лич нос тный рост. Учас тни ков сле та ожи-
дал сюр приз: к ре бя там при ехал спортсмен, 
де пу тат го род ско го мас ли ха та Алек сей Ло ма-
кин. Он стал со ор га ни за то ром ме роп ри ятия: 
«Я ду маю, что эти три дня по да рят ре бя там 
но вые идеи, хо те лось бы, что бы они здесь об-
ре ли еди но мыш лен ни ков. За час тую мы го во-
рим: будь ли де ром, но иной раз сту ден ты и 
уча щи еся не зна ют, с че го на чать. По ло ви на 
при сут ству ющих — это дей ству ющие ли де ры, 
а ос таль ные ре бя та — это те, кто стре мит ся к 
но вым вы со там».
Для ре бят бы ли про ве де ны мас тер-клас сы 

по мо ло деж ной по ли ти ке, пла ни ро ва нию и 
уп рав ле нию вре ме нем, раз ви тию кре ати ва и 
по лу че нию спе ци фи чес кой ин фор ма ции, ко-
то рую не най дешь в от кры тых ис точ ни ках. Как 
быть уве рен ным, со ве ты по об ще нию в нез на-
ко мой ком па нии — та кие воп ро сы под роб но 
раз би ра лись ре бя та ми с при ве де ни ем соб-
ствен ных при ме ров и рас ска за ми из их лич ной 
прак ти ки, а так же ре бя та при ня ли учас тие в 
тре нин гах «Ка ким дол жен быть мо ло деж ный 
ли дер?» и «Раз ре ше ние со ци аль ных кон флик-
тов». По окон ча нии сле та каж до му учас тни ку 
вру чи ли сер ти фи ка ты. У учас тни ков ос та лось 
чув ство, что сво ими иде ями и про ек та ми мы, 
юные пат ри оты сво ей стра ны, вно сим вклад в 
раз ви тие об ще ствен ной жиз ни го ро да.

АННА ГОРНАЯ, ЛАУРА АРЫСТАНОВА, 
ЧИНГИЗ КАИРБЕКОВ, 

УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА 
КАРГУ Г. ТЕМИРТАУ

Знать свою историю!

Как стать лидером с добрым сердцем
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Лайым со лай бол 'ай!

АЯЖАН КЕ�ЕСБЕК,

ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 1 КУРС СТУДЕНТІ

«…Қай ғы-за рын көз жа сы мен жу атын за-
ман ның қа ра сы үзіл ге лі қа шан деп Ұлы іс ке 
үл кен се нім мен құ мар та, қы зы ға кі ріс тік. Ал-
ды-ар ты мыз ды ой ла май тын жас тық ал бырт-
ты ғы мыз да жоқ емес» — əл қис са сы осындай 
ұй ға рым ды ой ға ті рел ген кі тап тың не гіз гі ай-
тпақ ойы осы. Бұл Əмір жан Əл пейі сов тың 
«Азат тық аң са ған Са ры ар қа» ат ты кі та бы бо ла-
тын. Көр нек ті жа зу шы, қа лам гер фи ло ло гия 
фа куль те ті нің оқы ту шы ла ры мен сту дент тер 
қауымы на кі тап тың жай-күйін та ныс ты рып, 
қор жы нын да ғы бар кі та бын ес те лік есе бін де 
сый ға тар тты. Бас ты мақ са ты — қа зақ елі нің 
тəуел сіз дік ал ға ны на 20 жыл то лу ына орай, ел 
ара лап қа зақ жас та ры на тəуел сіз дік тің жа лын-
ды рух пен, қа зақ жас та ры ның қай тпас, қай сар 
на мыс шыл ды ғы мен кел ге нін са на сы на сің ді ре 
бі лу. Жол се рік те Қа ра ған ды ша һа ры на со ғып, 
ке зек те гі кез де су ле рі Пав ло дар, Көк ше тау, 
Алматы қа ла ла рын да жал ғас пақ. Қойыл ған 
сауал дар, бе ріл ген жауап тар мен қа тар ла са 
кө рер мен қауым ға бей не тү сі рі лім көр се ті ліп, 
кі тап тың та ри хы жай лы Əмір жан Қайы рұ лы 
бі раз сыр шерт ті. М. Əуезов, Х. Əб жа нов тың 
кі тап жай лы пі кір ле рін тың да дық. Тү сі рі лім 
қа зақ жас та ры ның ар ма ны на ай нал ған ару 
қа ла Алматы да ғы қай на ған өмір ден бас та ла-
ды. Сол қо ғам да ғы сту дент жас тар дың қия-
лын же те ле ген ар ман да ры, та рих пен та ңын 
аты рып, кү нін ба тыр ған ақын-жа зу шы лар дың 
та ри хи ро ман да ры мə де ни ет қа ла сы Алматы-

да дү ни еге кел ді. Оян ған ұлт тық бол мыс тың, 
са на ның кө рі ні сі сол жыл дар да ғы «қа зақ жұр-
ты ның не гі зі жоқ» де ген ас қақ иде оло ги ясы-
на бір ден-бір қар сы бо лар еді. Ұл тым, елім, 
ата ме ке нім де ген мек теп бі ті ру ші ұл-қыз дар 
сол жыл да ры Қаз МУ-ға тү су ді ар ман да ды. Зи-
ялы қауым бол са ұл ты ның та ри хын, ата-ба ба 
ше жі ре сін бі лу ге ұм тыл ма са, қа рап қал ған 
жоқ. Ұзын құ лақ жет кіз ген, сол жыл да ры емі-
ре ніп ең бек ет кен қа зақ жас та ры ның бі ра зы 
көп ші лік тің аузын да жүр ді. Қа зақ шық қан 
же рін ұмыт па сын, ұл тым құ ры ма сын де ген 
ни ет пен жұ мыс жа са уда. Бас шы ла ры ның бі-
рі М. Əуезов тің ұлы Мұ рат Əуезов екен де-
ген гу-гу сөз дер ел ара сын да, оны мен қой май 
жас тар қауымын елең ет кіз ген. Жел тоқ сан ның 
ыз ға ры əр бір жү рек ті мұз дат қа ны мен қой май, 
бой ға арыз-ар ман жи нақ тап, қа сі рет ке ба тыр-
ды. Би ыл жел тоқ сан ға 25 жыл тол ға лы отыр. 
Сол жыл дар дың жаң ғы ры ғын бет ке алып, бас-
та ры қан ша сер гел дең ге түс се де мойы май, 
ең се ле рін тік кө тер ген, са ғы сын ба ған қа зақ 
жас та ры ның ер лі гі бұл. Өмір мен өлім қа тар 
кел ген сол за ман да «Жас Тұл пар» де ген сөз 
жас тар дың бо ла шақ қа де ген қия лы мен үн де се, 
тəуел сіз дік тің сим во лы на ай нал ды. Кі тап тың 
қыс қа ша та ри хы осы лай ба ян да ла ды. «Қан ша 
жыл ар ман да ған тəуел сіз дік ке же ту жо лын-
да Қаз МУ-дың та рих фа куль те ті нің он шақ ты 
сту ден ті, ішін де өзім бар үгіт-на си хат ар қы лы 
мақ сат қа жет пек ші бо лып 1972 жы лы «Са ры-

ар қа» ұйы мын құр дық. Ұйым ның бағ дар ла ма-
сы екі бө лім нен тұр ды. Қа зақ мем ле ке тін құ-
ру, бі рік кен ұлт тық Ас сам блея ға мү ше бо лып, 
ұлт тық мə де ни ет, əдет-ғұ рып қа ерек ше мəн 
бе ру, дү ние жү зін де гі қа зақ тар ды өз Ота ны на 
қай та ру — ұйым құ ру да ғы түп кі лік ті мақ сат. 
Ал, кі тап тың атауына сəй кес «Са ры ар қа» сө-
зі — қа зақ елі нің ба ты сы мен шы ғы сын, оған 
қо са оң түс ті гі мен сол түс ті гін бай ла ныс ты ру-
шы бі рың ғай даң ғыл жол, ұлт ір ге та сы ның 
қа ла ну ына ал тын дің гек» де ген ав тор қа лың 
көп ші лік ке ойын ашық жет кіз ді. Ай тар ойы на 
үй лес ті ре оты рып, Сма ғұл Сə дуа қа сов өзі нің 
2 том дық жи на ғын да «Ар ма ны ңыз не?» деп 
қойыл ған сұ рақ қа: «бар қа зақ тың ба ла сы Са-
ры ар қа ға жи нал са ғой» де ген бір ауыз сө зін 
тіл ге ти ек ет ті. Кеш тің жа бы луы ба ры сын да 
уни вер си тет ұс таз да ры кел ген қо нақ қа дəс түр-
лі түр де ал ғы сын жет кі зіп, ту ға ны на 100 жыл 
то лып отыр ған дауыл паз Қа сым ақын ның бір 
бу ма жыр жи на ғы та быс етіл ді.
Р. S:. Тəуел сіз дік ке қол же тіп, еге мен ді ел 

бол ға лы жи ыр ма жыл өт ті. Шын дық тың шы-
райын кел ті ріп, шыр қы ра тып ай тар уақыт 
жет кен си яқ ты. Жел тоқ сан ның ті рі куə ге рі 
Ə. Əл пейі сов тың «Жел тоқ сан оқи ға сы нан» 
кел тір ген үзін ді ле рі, ай тқан тұ щым ды пі кір-
ле рі сту дент тер қауымы на үл кен ой тас та ға-
ны рас. Сөз ге се беп, əн шейін де кі ріп-шы ғып, 
отыр са тұ ра ал май тын, тұр са оты ра ал май тын 
сту дент тер бұл жо лы тырп ет пе ді. Қа си еті мен 
қа сі ре ті ара лас қан қан ды жыл дар да ғы Жел-
тоқ сан ның ыз ға ры əсер ет кен-ау, сі рə?

АЯУЛЫМ СОВЕТ, ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

…жаным сұлу болсын десе,
əдемі болсын десе, Отанды сүйем десе,

жарын сүйем десе, əр адамның
алдында Қасым Аманжоловтың

өлеңдері тұру керек…
Ғазиза Жұбанова

Бү гін гі таң да ат жа лын тар тып мі не тін аза-
мат жа сын да ғы Тəуел сіз дік ат ты қа си ет ті құ-
бы лыс өмі рі міз де орын ал ған нан бе рі өт ке ні-
міз ді қай та жаң ғыр тып, ұмы тыл ға ны мыз ды 
са на мыз да сер піл тіп, оятып, иман ды лық қа 
бай ада ми бол мыс биі гі нен үне мі кө рі нуі-
міз қа жет еке нін өмір шын ды ғы өзі дə лел деп 
отыр. Өт ке ні міз ді са ра лап, мə де ни-ру ха ни 
құн ды лық та ры мыз ды қас тер леп, сақ тап, ұр-
пақ тан-ұр пақ қа мұ ра етіп қал ды ру та рих пен 
бі те қай нас қан хал қы мыз дың ал дын да ғы аза-
мат тық па рыз. Осы ба ғыт та Республика кө-
ле мін де ат қа ры лып жат қан қо мақ ты із гі ша-
ра лар дың бі рі — ұлт тық ақын Қа сым Аман-
жо лов тың 100 жыл дық ме рей тойы. Біз дің 
өңі рі міз де де Қа сым ақын ның асыл мұ ра сын 
ел игі лі гі не жа ра ту мақ са тын да көп те ген ай-
тар лық тай іс-ша ра лар өт кі зіл ді. Атап ай тсақ, 
ақын дар мү шай ра сы, ғы лы ми-тə жі ри бе лік 
кон фе рен ци ялар, үл кен оты рыс тар, ке ле лі 
кез де су лер орын ал ды. Қа ла тө рін де ақын ның 
алып ес кер ткі ші бой кө тер ді. Сон дай-ақ ақын 
жай лы тү сі ріл ген де рек ті фильм мен «Қа сым» 
жур на лы ның тұ сауы ке сіл ді. Қар қа ра лы ның 
ор та лық кі тап ха на сы Қа сым есі мін иелен ді.
Осын дай ай ту лы оқи ға лар тіз бе гін жал ғас-

тыр ған ұлт тық дең гей де гі ме рейі үс тем ме ре-
ке ге өз үле сін қо су мақ са ты мен ҚарМУ-дың 

ше тел тіл де рі фа куль те тін де ағыл шын ті лін 
оқы ту əдіс те ме сі ка фед ра сы ның бас та ма сы мен, 
фа куль тет бас шы лы ғы ның қол дауымен ұйым-
дас ты рыл ған «Сен нет кен ба қыт ты едің, ке лер 
ұр пақ?!» ат ты əде би-шы ғар ма шы лық жыр 
ке шін тіл ге ти ек ет ке лі отыр мыз. Бұл ме ре-
ке ні атап өту ге оқы ту шы лар мен сту дент те рі-
міз бел се не ат са лыс ты. Ар найы ша қы рыл ған 
құр мет ті қо нақ тар — по эзия тар ла ны, Алаш-
тың ақи ық ақы ны Се рік Ақ сұң қа рұ лы, кейін гі 
тол қын жас ақын дар ға қам қор бо лып жүр-
ген рес пуб ли ка лық əде би-қо ғам дық «Қа сым» 
жур на лы ның бас ре дак то ры Се рік Са ғын тай, 
бел гі лі əде би ет та ну шы ға лым, фи ло ло гия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор Са ғым бай 
Жұ ма ғұ лов қа рым ды кез де суі міз дің ажа рын 
аша түс ті.
Кеш тің ба сын да сөз ал ған Се рік Ақ сұң қа-

рұ лы Қа сым қа зақ жы рын би ік бе лес ке шы-
ға рып қа на қой май, өзі нің өлең де рі мен бү кіл 
қа зақ хал қы ның ас қақ ру хын ас пан ға кө тер ген 
жо ға ры мə де ни ет ті да ра боз ақын еке нін кө-
ңіл ге қо ным ды пайым да ула ры мен ай қын дап 
бер ді. Се рік Са ғын тай өз ке зе гін де «Қа сым» 
жур на лы ның елі міз де же ке тұл ға ның есі мін 
иелен ген екін ші ба сы лым еке нін ай та ке ле, 
кеш ке қа ты су шы лар ды ре дак ция ал қа сы ның 
ал да ғы жос пар-мақ сат та ры мен та ныс ты рып, 
екі ай да бір рет жа рық кө ріп оты ра тын бұл 
ба сы лым оқыр ман дар дың кө зайы мы на ай-
на ла тын та ным дық ақ па рат кө зі бо ла ты ны на 
кү мə ні жоқ еке нін мə лім ет ті. Про фес сор Са-
ғым бай Жұ ма ғұ лов ақын шы ғар ма ла ры на ке-
ңі нен тоқ та лып, оның өш пес өлең де рі мен жас 
ұр пақ ты су сын да та оты ра олар ды жас тар дың 
ру ха ни бұ лақ кө зі не ай нал ды ру қе рек екен ді-
гін көр кем тіл мен əсер лі əс пет теп бер ді.
Кеш бойы фа куль тет сту дент те рі Қа сым-

ның өлең де рі нен үзін ді лер оқып, кө рі ніс тер 
қойып, күм бір ле ген қо ңыр күй шер тіп, əсер-
лі əн дер ай тып, мың бұ ра лып би би леп өз та-
лант та ры мен өнер сүйер қауым ды тəн ті ет ті. 
Со ны мен қа тар, сту дент тер Қа сым ақын ға ар-
на ған өз шы ғар ма ла рын кеш ке қа ты су шы лар-
ға тар ту ет ті. Мы са лы, 3 кур ста оқи тын Гүл жа-
зи ра Ба еги зо ва:
Қа зақ стан — бай тақ да лам, кең да лам,
Қар қа ра лы — кер без ме кен, ен да лам.
Қа сым аға 100 жас та деп мен бү гін,
Бар ша ңыз ға шын жү рек тен жар са лам! — 

деп те бі рен се, 1 курс сту ден ті Гүл жай на Түл-
кі бай дың:
Қа сым дай құ лай сүй ген ақ қайың ды
Мен де із дей мін…

Тү сі нер деп жас жа ным ды.
Өмір дің өт ке лі нен өр шіп өт кен
Өз ге емес, өзім ай там өз жайым ды, — де ген 

тол ға ны сы на дүйім жұрт сүй сі не қол соқ ты.
Ай та ке ту ке рек, осы жыр ке шін де сту дент 

топ та ры дайын да ған қа быр ға жə не элек трон-
дық нұс қа да ғы га зет тер дің де бай қауы өт кі зіл-
ді. Се рік Ақ сұң қа рұ лы бас та ған қа зы лар ал-
қа сы əде би-шы ғар ма шы лық жыр ке ші нің қо-
ры тын ды сын шы ға рып, же ңім паз дар əр түр лі 
дə ре же де гі дип лом дар жə не мақ тау қа ғаз да-
ры мен ма ра пат та лып, ес кер ткіш сый лық тар 
ал ды. Кеш тің үз дік сту ден ті атан ған Ай ға ным 
Жа рыл ға сын ға бі рін ші дə ре же лі дип лом тап-
сы ры лып, «Қа сым» жур на лы ның бі рін ші нө-
мі рі мен Қа ра ған ды об лы сы жас ақын да ры-
ның ауди ожыр ла ры ның жи на ғы та быс етіл-
ді. Сту дент тік топ тар ара сын да ғы бай қау да 
КА-21 то бы үз дік шық ты. Жал пы кеш тің кө рі-
гін қыз ды ра тү су ге өз үле сін қос қан сту дент тер 
сый-сы япат сыз қал ма ды. Уни вер си те ті міз дің 
Ғы лы ми кі тап ха на сы ұйым дас тыр ған ар найы 
кі тап көр ме сі өзі нің тар тым ды лы ғы мен көп-
ші лік тің кө ңі лі нен шық ты. Осын дай тəр би елік 
əлеуеті мол ша ра лар дың бел ор та сын да жү ре-
тін кі тап ха на ұжы мы на ал ғыс хат та быс тал ды.
Та ғы лы мы мол кеш ті ұйым дас ты ру шы-

лар ға зор ри за шы лы ғын біл ді ре оты ра Се рік 
Ақ сұң қа рұ лы əлем по эзи ясы ның қа зақ ті лі не 
ай тар лық тай ауда рыл ға ны ту ра лы жыр сүйер 
қауым ды ха бар дар етіп, Қа сым си яқ ты дауыл-
паз ақын ның жыр-мар жан да рын еуро па жə не 
шы ғыс тіл де рі не тəр жі ма лау ке зек күт тір мей-
тін мə се ле еке нін ал ға тар тты. Біз ақын аға мыз-
дың бұл ұсы ны сын үкі лі үміт пен ше тел тіл де-
рі ма ман да ры на тап сыр ған аң сар лы ама на ты 
деп қа был да дық.
Жал пы, осы жыр ме ре ке сі біз ді Қа сым 

ру хы на бір қа дам жа қын да тып, бір лі гі міз-
ге ұйыт қы бол ған дай се зін дік. Ұлт тық рух-
қа жа сап жат қан бар ша мыз дың қыз ме ті міз 
ұза ғы нан сүйін дір сін де мек піз. Нө сер жыр-
дың Қа сы мы ның өсер ел дің ұр па ғы мен қай-
та қауышуы тыл сым дү ни енің біз ге бұйыр ған 
асыл сыйы бо лар деп ой түй дік.

ЭЛЬМИРА 	ТЕУБАЕВА,
П.�. К.,  ДОЦЕНТ,

 А�ЫЛШЫН ТІЛІН О�ЫТУ 
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ЖА�БЫРБАЙ �А�АЗБАЕВ,
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Азатты= аCсаDан Сарыар=а

ТаDылымы мол жыр кеші
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На фа куль те те инос тран ных язы ков 
от ме ти ли двад ца ти ле тие спе ци аль нос ти 
«не мец кий язык: два инос тран ных язы-
ка». Де кан фа куль те та д. п. н., про фес сор 
Жет пис ба ева Б. А. на тор же ствен ном за-
се да нии со ве та фа куль те та в сво ем при-
вет ствен ном выс туп ле нии рас ска за ла об 
ис то рии ста нов ле ния спе ци аль нос ти и 
фа куль те та в це лом. Ее выс туп ле ние соп-
ро вож да лось филь мом, сня тым по слу чаю 
юби лея ка фед ры.

На ча ло пу ти
Мо ло дой не за ви си мой Рес пуб ли ке 

Казахстан бы ли не об хо ди мы спе ци алис ты, 
ко то рые спо соб ство ва ли бы ус та нов ле нию и 
раз ви тию свя зей меж ду стра на ми, по это му 
от кры тие спе ци аль нос ти «не мец кий язык» 
в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва, ве ду щем ву зе 
Цен траль но го Казахстана, яви лось сво ев ре-
мен ным. В 1991 го ду был объ яв лен на бор на 
спе ци аль ность. В пер вый же год на эту спе-
ци аль ность пос ту пи ло 20 сту ден тов: де сять 
с ка зах ским язы ком обу че ния и де сять — с 
рус ским. Это бы ли луч шие аби ту ри ен ты из 
раз ных ре ги онов Казахстана. Кон курс в том 
го ду сос та вил 5 че ло век на од но мес то. Под-
го тов ку пер вых спе ци алис тов в об лас ти не-
мец ко го язы ка до ве ри ли мо ло дым пре по-
да ва те лям ка фед ры инос тран ных язы ков — 
Жет пис ба евой Б. А. и Жан ки ной Б. Ж. С 1993 
го да ка фед ра на ча ла ус пеш но сот руд ни чать с 
Не мец кой служ бой ака де ми чес ких об ме нов 
(DA AD) и Ге те-Ин сти ту том, сти пен ди ата ми 
еже год ных об ра зо ва тель ных кон кур сов ко то-
рых яв ля ют ся как пре по да ва те ли, так и сту-
ден ты. Пер вы ми сти пен ди ата ми бы ли на ши 
пре по да ва те ли Жет пис ба ева Б. А., Жан ки-
на Б. Ж., Сма ило ва С. А. и сту ден ты Ни ко ла-
ев В. и Крас но ва Е.

В сос та ве фа куль те та
На ба зе от де ле ния инос тран ных язы ков 

фи ло ло ги чес ко го фа куль те та в 1994 го ду был 
об ра зо ван фа куль тет инос тран ных язы ков, 
пер вым де ка ном ко то ро го бы ла наз на че на 
д. ф. н., про фес сор Бу ке то ва Н. И., а пер вой 
за ве ду ющей вы пус ка ющей ка фед рой по спе-
ци аль нос ти «не мец кий язык» — тог да стар-
ший пре по да ва тель Жет пис ба ева Б. А. За 
го ды су ще ство ва ния спе ци аль нос ти про ис-
хо ди ли раз лич ные струк тур ные из ме не ния, 
свя зан ные с раз ви ти ем фа куль те та и ка фед-
ры. В раз ные пе ри оды ка фед рой за ве до ва ли 
ст. пре по да ва тель Ка газ ба ев Ж. А., к. ф. н., 
до цент Жа ку по ва С. Х., к. ф. н., до цент Ма-
жит З. С 2003 го да ею за ве ду ет к. п. н., до цент 
Тле ужа но ва Г. К.

В те че ние 20 лет ка фед рой под го тов ле но 
бо лее 500 спе ци алис тов не мец ко го язы ка. 
Пер вый вы пуск сту ден тов сос то ял ся в 1996 
го ду, сре ди них — зам. де ка на по учеб ной 
ра бо те ст. пре по да ва тель Шун ке ева С. А. 
Гор достью фа куль те та и ка фед ры яв ля ют ся 
вы пус кни ки, спо соб ству ющие ук реп ле нию 
свя зей меж ду стра на ми и кон ти нен та ми и 
дос той но пред став ля ющие рес пуб ли ку на 
меж ду на род ной аре не. Сре ди них — Ни ко ла-
ев В. (сот руд ник По соль ства ФРГ в РФ), Ман-
дер ла-Ту суп ха но ва Г. (пре по да ва тель не мец-
ко го язы ка Volkshochschu le, Fachhochschu le 
в ФРГ), Ка ри ба ева Н.(сот руд ник По соль ства 
Швей ца рии в РК), Да улет бе ко ва С. (сот руд-
ник По соль ства ФРГ в РК) и мно гие дру гие. 
Од на ко боль шая часть вы пус кни ков ус пеш но 
ра бо та ют на ни ве на уки и об ра зо ва ния: Ту-
гам ба ева Г. (док то рант уни вер си те та г. Кель-
на, ФРГ), Фель де Е. (Hum boldt — Uni ver sität 
Вer lin), Кна ши на А. (пре по да ва тель кол лед-
жа КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва г. Те мир тау) и 
др. Ка фед ра вы рос ла в ка че ствен ном пла не 
и яв ля ет ся об ла да те лем дип ло мов и гра мот: 
«Луч шая ка фед ра фа куль те та по ор га ни за-
ции об ще ствен ной ра бо ты» (2006 год), «Луч-
шая ка фед ра фа куль те та 2006 го да», «Луч-
шая ор га ни за ция науч ной ра бо ты» (2009 год), 
«Луч шая ор га ни за ция учеб но-ме то ди чес кой 
ра бо ты» (2010 год). За эти го ды пре по да ва те-
ля ми ка фед ры из да ны 4 мо ног ра фии, учеб-
ни ки по не мец ко му язы ку для 8 и 9 клас сов 
эк спе ри мен таль ных 12-лет них школ, ме то ди-
чес кие ру ко вод ства и ди дак ти чес кие ма те ри-
алы для учи те лей не мец ко го язы ка сред них 
школ, бо лее де сят ка элек трон ных учеб ни ков, 

боль шое ко ли че ство учеб ных по со бий, ме то-
ди чес ких раз ра бо ток и ре ко мен да ций, кур-
сов элек трон ных лек ций, муль ти ме дий ных 
пре зен та ций.

В но гу с сов ре мен ностью
С 1998 го да фа куль тет воз глав ля ет д. п. н., 

про фес сор Жет пис ба ева Б. А., под ру ко вод-
ством ко то рой бы ли дос тиг ну ты зна чи тель-
ные ус пе хи в под го тов ке спе ци алис тов в об-
лас ти инос тран ных язы ков не толь ко в ре ги-
оне, но и в Ка зах ста не.
В 2004 го ду фа куль тет од ним из пер вых в 

рес пуб ли ке на чал внед ре ние в учеб ный про-
цесс уров не вой мо де ли обу че ния инос тран-
ным язы кам, ини ци иро вал от кры тие пер вой 
в Ка зах ста не ме ди ате ки, про ве де ние рес пуб-
ли кан ских олим пи ад по инос тран ным язы-
кам, внед ре ние по ли языч но го об ра зо ва ния. 
В 2006 го ду от кры та ма гис тра ту ра по спе ци-
аль нос ти «инос тран ный язык: два инос тран-
ных язы ка».
За го ды раз ви тия фа куль те та и его спе ци-

аль нос тей про ис хо ди ли струк тур ные из ме-
не ния, что бы ло свя за но с от кры ти ем но вых 
спе ци аль нос тей: ка фед ра на зы ва лась ка фед-
рой ро ма но-гер ман ских язы ков, не мец кой 
фи ло ло гии, те ории и прак ти ки не мец ко го 
язы ка и, на ко нец, ка фед рой те ории и прак-
ти ки не мец ко го и фран цуз ско го язы ков, ко-
то рой с 2003 го да за ве ду ет кан ди дат пе да го-
ги чес ких на ук, до цент Гуль наз Кош ким ба ев-
на Тле ужа но ва.
С 1998 го да фа куль тет рас по ла га ет ся в 

учеб ном кор пу се №9. В нас то ящее вре мя фа-
куль тет инос тран ных язы ков обладает сов-
ре мен ной ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зой, 
вклю ча ющей в се бя муль ти ме дий ные лин га-
фон ные ка би не ты, зал элек трон ных ре сур сов, 
компь ютер ные клас сы; бо га тый биб ли отеч-
ный фонд учеб ной, ме то ди чес кой ли те ра ту-
ры, в том чис ле на инос тран ных язы ках. Это 
поз во ля ет обес пе чить под го тов ку спе ци алис-
тов по Ев ро пей ско му стан дар ту уров не во го 
обу че ния.
Все эти го ды на ка фед ре ра бо та ли за ру-

беж ные спе ци алис ты — но си те ли не мец ко-
го язы ка, ко то рые внес ли боль шой вклад в 
раз ви тие спе ци аль нос ти, сре ди них — Сю-
зан на Франк, Гер да Ги зе манн, Ан дре ас 
Уль рих, Холь гер Бар ген, Сю зан на Ной ман, 
Роз ви та Кребс, Золь век Бар туш, Кла удия 
Хей ни ке, То мас Шпи кер. Сот руд ни че ство 
ка фед ры с за ру беж ны ми об ра зо ва тель ны ми 
ор га ни за ци ями ре али зу ет ся в эф фек тив ном 
по вы ше нии ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
и сту ден тов, вла де ющих не мец ким язы ком, 
в раз лич ных прог рам мах и про ек тах: 90% 
пре по да ва те лей ка фед ры прош ли за ру беж-
ные ста жи ров ки и кур сы по вы ше ния ква ли-
фи ка ции.
На коп лен ным опы том и ме то ди чес ким 

по тен ци алом пре по да ва те ли не мец ко го язы-
ка ка фед ры де лят ся с учи те ля ми школ, кол-
лед жей Ка ра ган ды и об лас ти, еже год но про-
во дят мас тер-клас сы, обу ча ющие се ми на ры 
для учи те лей инос тран ных язы ков. Ка фед ра 
с боль шим эн ту зи аз мом смот рит в бу ду щее 
и ста вит пе ред со бой но вые за да чи.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Образование

В будущее — с оптимизмом 
и новыми планами

Хочу учиться!
Магистратура во Франции

Ин сти тут от кры то го об ще ства, 
По соль ство Фран ции в Ка зах ста-
не, Фран цуз ский аль янс и Об ра-
зо ва тель ный центр «Бi лiм — Цен-
траль ная Азия» объ яв ля ют об 
от кры тии сов мес тной сти пен ди-
аль ной прог рам мы на 2012-2013 
учеб ный год.

Сов мес тная прог рам ма пра-
ви тель ства Фран ции, Ин сти ту та 
от кры то го об ще ства (OSI) и На-
ци ональ но го со ве та со дей ствия 
уни вер си те там и шко лам (CNO US) 
пред ла га ет 15 сти пен дий на обу-
че ние в од но го дич ной ма гис тра-
ту ре в уни вер си те тах Фран ции для 
граж дан Казахстана, Кыр гыз ста-
на, Тад жи кис та на и Уз бе кис та на.

Сти пен дии вы де ля ют ся по сле-
ду ющим спе ци аль нос тям: «ис то-
рия», «по ли то ло гия», «со ци оло гия», 
«об ще ствен ное здра во ох ра не ние», 
«те ория пра ва», «уп рав ле ние», «фи-
ло со фия», «эко но ми ка», «ок ру жа-
ющая сре да».

Про цесс по да чи до ку мен тов и 
их рас смот ре ние:

1. Кан ди да ты, же ла ющие при-
нять учас тие в кон кур се, дол жны 
по дать за пол нен ную ан ке ту и 
соп ро во ди тель ные до ку мен ты во 
Фран цуз ский аль янс г. Алматы до 
16 ян ва ря 2012 го да.

2. Те кан ди да ты, ко то рые ус пеш-
но прой дут этап пред ва ри тель но го 
рас смот ре ния, бу дут приг ла ше ны 
на язы ко вое тес ти ро ва ние, про во-
ди мое сот руд ни ка ми По соль ства 
Фран ции в Алматы. Язы ко вой тест 
сос то ит ся в фев ра ле 2012 го да.

3. В мар те 2012 го да по лу фи на-
лис тов прог рам мы приг ла ша ют на 
со бе се до ва ние.

4. В сос тав от бо роч но го ко ми-
те та вхо дят три про фес со ра уни-
вер си те тов Фран ции и пред ста ви-
тель ИОО.

Пос лед ний срок по да чи до ку-
мен тов — 16 ян ва ря 2012 г. До-
ку мен ты сда ют ся во Фран цуз ский 
аль янс: г. Алматы, пр. Абая, 52в, 
Ал ма тин ский юри ди чес кий уни-
вер си тет, 3-й этаж, тел. (727) 269-
99-10. Ан ке ту мож но ска чать на 
сай те www.bi lim.kz.

Новые возможности 
для карагандинских 
исследователей

С 25 ок тяб ря те ку ще го го да 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от крыт 
дос туп к ба зе дан ных Thom son 
Reu ters, ко то рая пре дос тав ля ет 
ана ли ти чес кие ма те ри алы о ву зах 
ми ра. Приг ла ша ем ма гис тран тов, 
сту ден тов, про фес сор ско-пре по-
да ва тельский сос тав уни вер си те-
та к ра бо те с БД Thom son Reu ters. 
Thom son Reu ters яв ля ет ся од ним 
из ли ди ру ющих ис точ ни ков в ин-
фор ма ци он ной сфе ре для ми ро-
во го ака де ми чес ко го со об ще ства, 
ос но ван ным на муль ти дис цип ли-
нар ной элек трон ной науч но-ис сле-
до ва тельской плат фор ме Thom son 
Reu ters Web of Know led ge, ко то рая 
вклю ча ет в се бя Web of Sci en ce, 
Jo ur nal Ci ta ti on Re port и др. ре сур-
сы. За справ ка ми об ра щай тесь в 
науч ную биб ли оте ку, дос туп к ба зе 
дан ных осу ществля ет ся че рез за-
лы элек трон ных ре сур сов.
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2011 жыл ды	 7 жел то" са-

нын да �а ра 'ан ды мем ле кет-

тік уни вер си те тін де �а за" стан 

Рес пуб ли ка сы бі лім ж� не 'ы-

лым ми нистрлі гі ні	 жо 'а ры 

о"у орын да ры ара сын да 'ы ха-

лы "а ра лы" ша ра лар ды �т кі зу 

жос па ры аясын да «�а лам ды" 

�лем де гі уни вер си тет: �за ра 

�ре кет т�р ле рі мен жол да ры» 

ат ты ха лы "а ра лы" фо рум �те-

ді.

Ха лы "а ра лы" фо рум ны	 

ма" са ты — за ма науи уни вер-

си тет тер ді	 да му стра те ги ясын 

"а лып тас ты ра тын ж� не ж� зе ге 

асы ра тын ор та" �діс те ме ле рін 

аны" тау.

Фо рум �а за" стан Рес пуб ли-

ка сы Бі лім ж� не 'ы лым ми нис-

трі Б. Т. Ж& ма '& лов ты	 "&т ты"-

тау с� зі мен ашы ла ды. Фо рум 

аясын да жо 'а ры ж� не жо 'а ры 

о"у ор ны нан кейін гі бі лім бе ру-

ге "а тыс ты �зек ті с& ра" тар т�-

	і ре гін де пі кір та лас бо ла ды: бі-

лім бе ру ба' дар ла ма ла ры ны	 

са па сын ба 'а лау; �діс те ме лер, 

�діс тер, кри те рий лер; жо 'а ры 

бі лім ж� не "а зір гі за ман 'ы "о-

'ам; зер ттеу уни вер си тет те рі; 

�лем дік т� жі ри бе ж� не да му 

пер спек ти ва ла ры.

Ха лы "а ра лы" фо рум ж& мы-

сы на �лем дік рей тинг бойын ша 

�з дік тер "а та ры на ене тін ал-

ды	 'ы "а тар лы о"у орын да ры, 

та ны мал ха лы "а ра лы" 'ы лы ми 

ор та лы" тар ды	 озы" ой лы 'а-

лым да ры, та ны мал еуро па лы" 

ак кер ди та ци ялы" агент тік тер 

мен ха лы "а ра лы" &йым дар ды	 

�кіл де рі, �кі мет тік ж� не �кі мет-

тік емес &йым дар ды	 к�ш бас-

шы ла ры, эко но ми ка шы найы 

сек то ры к� сі по рын да ры ны	 

ме нед жер ле рі, �а за" стан ны	 

ака де ми ялы" ж� не 'ы лы ми "о-

'ам дас ты 'ы "а ты са ды. Ба' дар-

ла ма ж& мы сы ба ры сын да ха-

лы "а ра лы" фо рум 'а "а ты су шы 

&йым дар ды	 к�р ме сі &йым дас-

ты ры ла ды. Фо рум ма те ри ал-

да ры «Edu ca ti on and sci en ce 

wit ho ut bor ders» ж� не «�арМУ 

ха бар шы сы» жур нал да рын да 

жа ры" к� ре ді.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті елі-
міз де гі ір ге лі жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі. 
Бай та ри хы бар, те рең бі лім бе ру мен кə сі-
би та быс қа же ту де өзін дік ор ны бар ҚарМУ 
бү гін гі күн та ла бы мен жұ мыс іс теп ке ле ді. 
Көш ті бас тай тын ұлт тық бі лім са ла сын да 
ти ім ді бі лім бе ру жүйе сі бо лу ке рек. Бі лім 
ал ған шə кірт тер төр ткүл дү ни енің сұ ра ны-
сы на, та ла бы на сай бо лу ке рек. Бұл — та лап, 
бұл — заң ды лық. «Жас тар — елі міз дің ке ле-
ше гі, ал бі лім ді жас тар — мем ле ке ті міз дің 
жар қын бо ла ша ғы», — деп Ел ба сы Нұр сұл тан 
Əбі ш ұлы Назарбаев атап көр сет кен дей, бі лім 
бе ру ре фор ма сы та бы сы ның бас ты өл ше-
мі — ти іс ті бі лім мен бі лік. Бү гін гі таң да оқу 
про це сі не оқы ту дың ин но ва ци ялық жə не 
ақ па рат тық тех но ло ги яла рын ен ді ру мақ са-
тын да ҚарМУ-дың оқу-ма те ри ал дық ба за сы 
ны ғай тыл ған. Бі лім оша ғы ның оқу про це сін 
ғы лым мен ұш тас ты ру не гі зін де ха лы қа ра-
лық, рес пуб ли ка лық дең гей де ғы лы ми-тə жі-
ри бе лік кон фен ци ялар ұйым дас ты ру жол ға 
қойыл ған.

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да 
өт кен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл ды ғы мен ме нед жмент ғы лы мы ның не-
гі зін қа ла ушы Ф. У. Тей лор ға ар нал ған «ХХІ ға-
сыр да ғы ме нед жмент тің да му бо ла ша ғы жə не 
ба сым ды лық та ры: жа ңа са па жо лын да» ат ты 
ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фен ция 

екі күн ге со зыл ды. Ай ту лы кон фе рен ция ға кел-
ген қа ты су шы лар дың ұзын са ны 264-ке жет ті. 
Олар дың 178-і ҚарМУ-дың про фес сор лық-оқы-
ту шы лар құ ра мы мен ма гис тран тта ры, 108-і 
əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, 
Л. Н. Гу ми лев атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер-
си те ті, Қ. Сəт ба ев атын да ғы Қа зақ ұлт тық тех ни-
ка лық уни вер си те ті, Т. Рыс құ лов атын да ғы Қа зақ 
эко но ми ка лық уни вер си те ті нің өкіл де рі, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті мə жі лі сі нің де-
пу тат та ры, ко ор пи ра тив ті биз нес, қо ғам дық 
ұйым дар, ғы лы ми-зер ттеу ин сти тут та ры ның 
өкіл де рі. Ал 10 қа ты су шы ат ары тып шет мем-
ле кет тер ден ар найы кел ді. Атап ай тсақ, Ре сей, 
Че хия, Украина, Қыр ғыз стан, Ар ме ния сын ды 
ел дер ден. Мем ле кет тік жə не рес ми тіл де жүр-
гі зіл ген кон фе рен ция «Əлем дік бас қа ру ілі мі нің 
эво лю ци ясы жə не же тіс тік те рі», «Ха лы қа ра лық 
ме нед жмент əлем дік на рық та бə се ке ге қа бі лет-
ті лі гі не қол жет кі зу құ ра лы ре тін де», «Қа зақ-
стан да ғы жə не шет ел дер де гі мем ле кет тік жə не 
жер гі лік ті бас қа ру жүйе сі нің эко но ми ка лық 
ти ім ді лі гі» «Ақ па рат тық-ком му ни ка ци ялық ме-
нед жмент ақ па рат тық қо ғам құ ру да ғы не гіз гі 
құ ру шы ре тін де», «Ше тел дік жə не қа зақ стан дық 
эко но ми ка да ин но ва ци ялық-тех но ло ги ялық 
үде ріс тер ді бас қа ру», «Дағ да рыс тан кейін гі да му 
ке зе ңін де гі қар жы лық жə не бан ктік ме нед жмент 
да му ының ба сым ды лық та ры», «Есеп жүр гі зу де-
гі, аудит те гі жə не ба ға ла уда ғы бас қа ру мə се ле-
ле рі нің да му ба ғыт та ры», «Бас қа ру ше шім де рін 

жа сау, қа был дау жə не жү зе ге асы ру мə се ле ле рі», 
«Кə сі по рын да ғы (ұйым дар да ғы, ком па ни ялар да-
ғы) ме нед жмент жүйе сі нің ре сур стар мен қам та-
ма сыз еті луі, ти ім ді лі гі жə не са па сы», «Əлем де гі 
жə не Қа зақ стан да ғы ме нед жмент тің жа ңа тұ жы-
рым да ма сы жə не бо ла ша ғы» сын ды сек ци ялар 
бойын ша жұ мыс жа са ды.
Кон фе рен ция ба ры сын да қа зір гі за ман ғы 

ме нед жмент тің өзек ті мə се ле ле рі жай лы зер тте-
у лер мен тың ой лар, əлем дік же тіс тік тер ге қол 
жет кі зе тін кə сі би ма ман дар ды дайын дай тын 
ғы лы ми тұр ғы дан же тіл ген, за ма науи ин но ва-
ци ялық тех но ло ги ялар ды игер ген ел дің гүл де-
ніп, өр кен деуіне үлес қо са тын кə сі би, бə се ке ге 
қа бі лет ті ма ман дайын дау ке рек ті гі ай тыл ды. 
Сек ци ялық мə жі ліс ке зін де Қа зақ стан эко но ми-
ка сы да му ының түр лі мə се ле ле рі мен ха лық тың 
ша ру ашы лық са ла сын бас қа ру ды жан дан ды ру 
ту ра сын да ба ян да ма лар тың дал ды. Ха лы қа ра-
лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция ға қа ты-
су шы лар па ле нар лық, сек ци ялық мə жі ліс жұ-
мы сын жо ға ры ба ға ла ды.
Кон фе рен ци ядан ме нед жмент жүйе сі — бұл 

Қа зақ стан да ғы оқу орын да ры ның са па сы мен бə-
се ке лес ті гін əлем дік бі лім бе ру қыз мет на ры ғы на 
ба ғыт тау, Қа зақ стан ды бү кі лə лем дік са уда ға ен-
гі зу ке зін де дайын да ған ма ман дар дың са па лы бі-
лі мі нің ке піл ді гін қам та ма сыз ету ге қа дам жа сау 
де ген ой түйіп қайт тық.
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Өз ге ғы лым дар се кіл ді қа зақ тіл ғы лы мы ның 
да зер тте ле бас та ға ны на бір жа рым ға сыр дай 
уақыт бол са да, сөз мəйе гі бо лып та бы ла тын 
ма қал-мə тел дер ді тіл дік тұр ғы дан қа рас ты ру 
кейін гі жыл да ры ға на қол ға алы на бас та ды. 
Ма қал-мə тел дер дің па ре ми оло ги ялық си па ты, 
жал пы эт но лин гвис ти ка са ла сын бел гі лі бір 
дең гей де зер ттеп, зер де ле уде Ə. Қай дар дың 
есі мін ерек ше атау ға бо ла ды.

Ға лым өз зер тте уле рін де «Па ре ми оло гия — 
ма қал-мə тел дер мен əр алу ан қа нат ты-на қыл 
сөз дер ді жан-жақ ты зер тте уге бай ла ныс ты пай да 
бол ған тіл бі лі мі нің дер бес те жа ңа са ла ла ры ның 
бі рі» дей ке ле, «ма қал-мə тел дер дің шы ғу та ри хы 
мен пай да бо лу жол да ры, ті лі жа қын ту ыс тас тіл-
дер үшін ор тақ ты ғы, ло ги ка лық сəй кес тік, об раз-
ды лық, бей не леу тə сі лін де гі шен дес тік, т. б. то лып 
жат қан мə се ле лер» бұл са ла ның объ ек ті сі еке ні не 
тоқ та ла ды.
Та қы рып, ма ғы на, тұл ға жа ғы нан əр түр лі бо-

лып ке ле тін ма қал-мə тел, афо риз мдер дің са ла-
сы — па ре ми оло гия де сек, олар қан дай ұғым-тү-
сі нік ке қа тыс ты бол ма сын, адам ның іс-əре ке тін, 
сын-си па тын, қа лып-күйін, дү ни ета ны мын өзін-
дік бояу-на қы шы мен бей не лей тін та ным дық мə ні 
зор көр кем сөз өне рі не жа та ды.
Жал пы тіл дің ком му ни ка тив тік қыз ме ті ға на 

емес, бар лық бол мыс ты өзін де бей не леп көр се ту 
қа бі ле ті де зор ма ңыз ға ие. Ал бол мыс ты бей не-
леп көр се ту — ма қал-мə тел дер дің та би ға ты на тəн 
қа си ет. Олай дей ті ні міз, ма қал-мə тел дер — сан 
ға сыр лық та ри хы бар хал қы мыз дың бол мы сы мен 
бі те қай на сып ке ле жат қан ру ха ни қа зы на мыз дың 
кү ре та мы ры, ұлт тық салт-дəс тү рі міз дің ай ны мас 
куə ге рі.
Ға лым дар дың пі кі рі не қа ра ған да, ма қал-мə-

тел дер ді тіл дік тұр ғы дан зер тте уде олар дың мəн-
ма ғы на сы, маз мұ ны мен тұл ға лық ерек ше лік те рі 
кө бі рек на зар аудар та ды. Біз осы ма қа ла мыз дың 
не гі зін де ма қал-мə тел дер дің құ ра мын да ғы ха лық-
қа, əсі ре се кейін гі бу ын өкіл де рі не тү сі нік сіз сөз-
дер, ғы лы ми түр де ай тар бол сақ, кө нер ген сөз дер-
дің қол да ны сы на жə не олар дың эт но лин гвис ти ка-
лық си па ты на мəн бер мек піз.
Əр бір ма қал-мə тел дің бойы на эт нос бол мы-

сы на, оның ру ха ни зат тық мə де ни еті не, дү ни ета-
ны мы на, салт-дəс тү рі не, əдет-ғұр пы на, на ным-се-
ні мі не қа тыс ты ақ па рат жи нақ тай ты нын ес ке рер 
бол сақ, олар дың эт нос бол мы сын та нып-бі лу ге 
қо сар үле сі мол. Мы сал ре тін де «кө нек тен шо-
шын ған бие оң бас, көп тен бө лін ген үй оң бас» ма-
қа лын алып кө рейік. Ма қал дың бі рін ші тар ма ғын-
да ғы «кө нек» сө зі нің ма ғы на сы бие бай лап, қы мыз 
іш кен иісі қа зақ қа та ныс бол ға ны мен, тех ни ка лан-

ған қо ғам да өмір сүр ген бү гін гі жас үшін кө нер ген 
сөз дер дің са на тын да еке ні сөз сіз. «Кө нек — кө бі-
не се бие саууға ар нал ған, көн нен жа сал ған шү ме гі 
бар ыдыс». Ал, «көн» сө зі нің төр кі ні не кел сек, «ірі 
қа ра ның илен ген қат ты те рі сі».
Тал дау ны са ны на ілік кен ке ле сі ма қал — «су 

жүр ген жер — шү лен». «Шү лен» сө зі нің не гіз-
гі ма ғы на сы «мыр за, дар хан, жо март кі сі». Осы 
сөз дің не гі зін де ха лық ара сын да «шү лен та ра ту», 
«шү лен тар ту» тір кес те рі пай да бо лып, со ған сай 
дəс түр де дə ріп тел ген.
Шү лен та ра ту, шү лен тар ту — жəр дем мен 

қам қор лық тү рі. Бұл ді ни па рыз, уəжіп, са да қа, 
құ дайы не ме се зе кет те емес, ол те гін та ра ты ла-
тын дү ние-мү лік. Күз тү сіп, мал са ны кө бей ген-
де ауқат ты, дəу лет ті аза мат тар алыс-жа қын жер-
лер де гі адам дар ға те гін мал, ақ ша, бұйым, та мақ 
үлес тір ген. Шү лен та ра ту шы лар да асар шы лар 
си яқ ты бұл рə сім ді пай да үшін емес, көп тің ал ғы-
сын, сауабын алу үшін, сон дай-ақ, ке дей-кеп шік-
ке қол ұшын бе ру мақ са тын да ат қа рып отыр ған. 
«Шү лен» ті рек сө зі ар қы лы жо ға ры да ғы ма қал-
дың мə ні не кел сек, бұл сөз ма қал дың бойы на «су 
жүр ген жер де бе ре ке нің бас тауы бар» де ген ма ғы-
на ны сый ды рып тұр.

«Өзім илей тін те рі нің пұш па ғы». Бұл жер де гі 
«пұш пақ» сө зі: 1. Мал дың, аң ның си рақ те рі сі. 2. 
Ауысп. Бел гі лі бір ке ңіс тік тің, ме кен нің, кө ше нің 
бір ше ті, бө лі гі. 3. Əң гі ме нің, сөз дің шет жа ға-
сы, бір ұшы. Өмір де «бір те рі нің пұш па ғын илеп 
жүр міз» де ген ді де жиі ес ти міз. Са лыс ты ра қа ра-
са ңыз ма қал дың ма ғы на сын тү сі ну қи ын дық ту-
ғыз бай ды. Алай да «пұш пақ» сө зі нің нақ ты ма ғы-
на сын бі ле бер меуіміз мүм кін. «Əдет те өзім иле-
ген те рі нің пұш па ғы са па лы бо луы үшін ба рым ды, 
жа ным ды са ла тын ба сым, қай да қыз мет ет сем де, 
бұ дан түс кен тап сы рыс ты қалт қыл ған емес пін. 
Қа жет бол са, өлең, очерк, кө сем сөз жа зып, ұдайы 
қа ты сып тұр дым».
На зар ауда рар ма қал құ ра мын да ғы сөз дің бі-

рі — үр ге дек. «Үр ге дек жай шы лық та ты ным тап-
пай ды, қан ды ай қас та орын тап пай ды» деп ке ле ді. 
Бұл сөз тү сін дір ме сөз дік те фо не ти ка лық ауыт қу-
ға тү сіп «үр ге лек» тү рін де бе ріл ген. Бе рер ма ғы на 
бі реу: «қор қақ, се кем шіл, үр кек».
Етік ті əуел бас тан нəл сақ тай ды,
Бəй ге де ер кін жүй рік ал шақ тай ды.
Өлең ді айт де ген де қоя бер мей,
Не сі не əн ші жі гіт жал тақ тай ды, — деп ке ле тін 

Сұр же кей дің əні есі міз де. Ай тпа ғы мыз, шу мақ тың 
ал ғаш қы тар ма ғы ның «етік ті нəл сақ тай ды, жі гіт ті 
əл сақ тай ды» на қы лы ның не гі зін де құ рыл ған ды-
ғын да. Осы жер де гі бү гін гі күн нің лек си ко ны нан 
тыс қол да ныл ған «нəл» сө зі нің бе ре тін ма ғы на-
сы қан дай? Ма қа ла мыз дың мақ са ты на сай мə нін 

ашып көр сек: «Нəл — аяқ ки ім нің өк ше сі мен 
тұм сы ғы на қа ғы ла тын кіш ке не те мір та қа». Ма-
қал-мə тел, на қыл сөз дер құ ра мын да ғы біз зер ттеу 
ны са ны на ал ған бұл сөз дер мə де ни та ным ды бояу-
на қы шы мен ерек ше. Бұ лар дың бə рі — эт нос өмі-
рін де ту ын дап, оның өзі не тəн ру ха ни өмі рі мен ас-
тас қан дəс тү рі нің, кə сі бі нің не гі зін де пай да бол ған.
Ма қал-мə тел дер дің көр кем дік өр не гін, об ра зы 

мен бей не ле уші лік əсе рін, эмо ци онал ды-экспрес-
сив тік қуа тын бой да сақ тай оты рып, ав тор лық өз-
ге ріс ке түс кен түр ле рі де кез де се ді. Мұн дай ин ва-
ри ан ттар дан бө лек, қа лып тас қан дəс түр лі тұл ға-
сы ның өзін де де əр түр лі се ман ти ка-струк ту ра лық 
ауыт қу шы лық тар бай қа ла ды. Бір ға на ті лі міз де 
ак тив қол да ныс та жүр ген «таз ашу ын тыр на дан 
ала ды» де ген тір кес ті тал дап кө рейік. «Ит ашу ын 
тыр на дан ала ды», «Қаз ашу ын тыр на дан ала ды» 
де ген де нұс қа ла ры бар.

«Сөй тіп құ да сы мен бет жыр тыс са да, сүйек 
сын ды рыс пай, на урыз да қай та та бы сып, ырыл-
дар сың қап пас сың, ме нен ар тық тап пас сың деп 
төс түйіс ті ріп, ит ашу ын тыр на дан ала ды де ген-
дей, қа тын ға рен жіп оты рып аузым нан шы ғып ке-
тіп ті деп ке ші рім сұ рап, та ту ла сып ке те ді екен».

— Ар жа ғы тү сі нік ті, — де ді Ба қыт жан оның сө-
зін бө ліп. — Та зы ашу ын тыр на дан ала ды. Жет піс-
те гі же тім шал дан же ген жұ ды рық тың қа рым та-
сын ме нен қай та райын деп пе едің, əк ри.
Бұл жер де гі мы сал дан аң ала тын жүй рік ит, 

құ май та зы еке нін ес кер сек, ал дың ғы мы сал да ғы 
қол да ныс тан ай тар лық тай айыр ма жоқ. Атал-
ған мы сал дар да ғы «тыр на», бұл — «мой ны ұзын, 
аяқ та ры сы ри ған, ірі леу кел ген жыл құ сы». Ал ит 
пен тыр на ның ара сын да еш қан дай бай ла ныс жоқ 
еке ні ай тпа са да тү сі нік ті. Қол да ныс тың түп төр-
кі ні не үңіл сек, «та зы» мен «тыр на» ит ке де, құс қа 
да қа тыс сыз. «Таз — адам ба сын да бо ла тын жұқ-
па лы жа ра, қо тыр». Мұн дай дер тке шал дық қан 
жан дауасын не ден та ба ты ны бел гі лі. «Тыр на ның» 
етіс тік мə нін бір ден ұға мыз. Бұ дан шы ға тын қо-
ры тын ды таз да, ит те ашу ын тыр на дан ал май ды, 
«таз ашу ын тыр на удан не ме се тыр нап ала ды». Бұл 
жер де гі қол да ныс тың тү бе гей лі өз ге ріс ке тү суі нің 
се бе бін құ ра мын да ғы сөз дер дің ды быс тық тұр ғы-
да үн де сіп ке луі нен із де уге бо ла ды.
Қо ры та ай тқан да, ха лық қа зы на сы са на ла тын 

ма қал-мə тел дер та лай за ман ды ба сы нан өт кер ген 
ха лық тың та ри хы мен бір ге жа сап бү гін ге же тіп 
отыр. Ал оның уақыт кө ші не сай кө не ріп, жа ңа-
рып оты руы да заң ды. Па ре ми оло гия са ла сын да-
ғы із де ніс тер мен зер тте улер, осы үл кен мұ ра ның 
ұм тыл мауына қос қан бел гі бір үлес деп тү сі не міз.

Б. �АЛИЕВ, Ф.�. К., ДОЦЕНТ, 
А. �АЖЕНОВА, КО-41 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Sылым – IркениеттіC темір=азыDы

Ма=ал-м,телдердіC =MрамындаDы кIнерген сIздердіC =олданысы
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В му зее ар хе оло гии и эт но ло гии 
КарГУ от кры лась уни каль ная фо то выс-
тав ка уче но го-ар хе оло га Эм мы Ус ма но-
вой. Язы ком фо тог ра фии рас ска зы ва ет ся 
о мес тнос ти, где в 1727 го ду про ис хо ди ла 
се рия по бед ных сра же ний ка зах ско го 
опол че ния про тив джун гар.

Об ав то ре
Ав тор выс тав ки Эм ма Ра ди ков на Ус-

ма но ва — ар хе олог, сот руд ник Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва, один из ве ду щих ка зах-
стан ских спе ци алис тов по проб ле мам эпо-
хи брон зы, ку ра тор Ли са ков ско го му зея ис-
то рии куль ту ры Вер хне го При то болья. Она 
яв ля ет ся ав то ром 30 с лиш ним ра бот и трех 
мо ног ра фий, пос вя щен ных ан дро нов ской 
те ма ти ке, пос вя ти ла бо лее 20 лет изу че нию 
эпо хи брон зы. Она учас тник эк спе ди ций в 
Уз бе кис та не и Кыр гыз ста не, ста жи ро ва лась 
в США (Му зей Кар не ги), в Ве ли коб ри та нии. 
В сво их эк спе ди ци ях Эм ма Ра ди ков на не 
рас ста ет ся с фо то ап па ра том. Фо тог ра фия 
для нее — не толь ко спо соб фик са ции най-
ден ных ис то ри чес ких ар те фак тов, но и осо-
бый вид ис кус ства, ко то рый поз во ля ет пе-
ре дать нас тро ение, об ста нов ку, сох ра нить в 
па мя ти то осо бое чув ство, ко то рое рож да ет-
ся при пу те ше ствии по род ной стра не. Но-
вая фо то выс тав ка Эм мы Ус ма но вой — это 
осо бый рас сказ о но вых от кры ти ях в ис то-
рии на шей стра ны, рас сказ в фо тог ра фи-
ях. Фо тог ра фии в раз лич ных жан рах: это и 
пей заж ная съем ка, где пред став ле ны бес ко-
неч ные прос то ры Кал мак те пе, и жанр фо-
то пор тре та, от ра жа ющий нас тро ение учас-
тни ков эк спе ди ции, и ре пор таж ная съем ка, 
по ве ству ющая о дея тель нос ти уче ных-ар хе-
оло гов, и фо то за ри сов ки, пе ре да ющие тон-
кие от тен ки чувств и нас тро ений са мо го ав-
то ра. И все же в этой выс тав ке глав ным ста-
ло же ла ние пе ре дать нас тро ение той эпо хи, 
ко то рую ис сле до ва ли уче ные-ар хе оло ги.

Нем но го ис то рии
В на ча ле XVIII ве ка в меж ду речье Бу лан-

ты и Бе ле ут ты, у юж ных гор Улы тау, про-
ис хо ди ли ожес то чен ные сра же ния меж ду 
ка зах ским опол че ни ем трех жу зов и джун-
га ра ми. Од на из битв 1727 го да, обоз на чен-
ная ис то ри ка ми как Бу лан тин ская, ста ла 
ре ша ющей и оп ре де ли ла на ча ло про цес са 
из гна ния джун гар с тер ри то рии ка зах ских 

ко че вий. Эти бит вы сыг ра ли боль шую роль 
в фор ми ро ва нии ка зах ско го эт ни чес ко го са-
мо соз на ния и чув ства пат ри отиз ма, за явив 
о спо соб нос ти ка зах ско го во ин ства про ти-
вос то ять во ен ным си лам пос лед ней в ис то-
рии ко че вой им пе рии джун гар. В борь бе 
про тив джун гар от ра зи лась бу ду щая не за-
ви си мость Казахстана, ко то рая се год ня ста-
ла ре аль ностью.
От кры тие ар хе оло ги чес ких па мят ни ков 

в мес тнос ти, свя зан ной с се ри ей битв ка-
зах ско го опол че ния, воз глав ля емо го ха ном 
Абул ха иром, име ет дос та точ но длин ную 
пре дыс то рию. Мес то Бу лан тин ской бит вы 
упо ми на ет ся в пре да ни ях ка за хов, за пи сан-
ных из вес тным эт ног ра фом Абу ба ки ром 
Ди ва евым, но кон крет ные мес та бо евых 
дей ствий, впро чем, как и дру гих сра же ний, 
про ис хо див ших в меж ду речье Бу лан ты и 
Бе ле ут ты, не ука зы ва ют ся.
Оп ре де ле ние мес та дей ствия име ет ог-

ром ное зна че ние. Взять, к при ме ру, Ку ли-
ков скую бит ву или по ле Ва тер лоо. Так как 
эти тер ри то рии бы ли час то по се ща емы 
людь ми, то най ти ка кие-ли бо сле ды битв 
и пред ме ты пред став ля ет ся зат руд ни тель-
ным. Ин три га же Бет пак-да лы сос то ит в том, 
что ее куль тур но-при род ный лан дшафт не 
раз ру шен, он слов но за кон сер ви ро ван в ве-
ках. Это и по нят но: мес та здесь без люд ные, 
труд но дос туп ные. Эк спе ди ция сю да воз-
мож на толь ко в соп ро вож де нии опыт но го 
про вод ни ка, хо ро шо зна ко мо го с ко лод ца-
ми и до ро га ми. За да ча ус лож ня ет ся еще и 

тем, что пло щадь меж ду речья Бу лан ты и 
Бе ле ут ты сос тав ля ет пять ты сяч квад рат ных 
ки ло мет ров.

Эк спе ди ции
По иск кон крет ных мест бо ев был на чат 

в 2007 го ду «Ка зах ским науч но-ис сле до ва-
тельским ин сти ту том по проб ле мам куль-
тур но го нас ле дия но ма дов» с по мощью час-
тно го бла гот во ри тель но го фон да «Сей мар». 
К по ис ку бы ли прив ле че ны раз ные спе ци-
алис ты: ис то ри ки, эт но ло ги, ге оло ги и ар-
хе оло ги. В хо де ши ро ко мас штаб но го по ле-
во го об сле до ва ния ка зах стан ски ми уче ны-
ми — ис то ри ком И. Еро фе евой и ге оло гом 
Б. Аубе ке ро вым — по ге омор фо ло ги чес ким 
ха рак те рис ти кам и эт ног ра фи чес ким сви-
де тель ствам бы ло вы яв ле но мес то глав но го 
сра же ния так на зы ва емой Бу лан тин ской 
бит вы — уро чи ще Ка ра се ре.
Сле дом за ни ми пош ли ар хе оло ги. В эк-

спе ди ци ях при ни ма ли учас тие уче ные и 
кра еве ды из Алматы, Ка ра ган ды, Ли са ков-
ска, Те мир тау, Сат па ева. Ар хе оло ги чес кие 
ис сле до ва ния бы ли под дер жа ны На ци-
ональ ным ис то ри ко-куль тур ным и при род-
ным за по вед ни ком-му зе ем «Улы тау», от де-
лом внут рен ней по ли ти ки аки ма та Улы та-
ус ко го райо на. Им пред сто яло до ка зать, что 
Бу лан тин ская бит ва — не миф и не прос то 
фраг мент эпо са, а ре аль ность пер вой по ло-
ви ны XVIII ве ка. Зна чи мость по бе ды в Бу-
лан ты зак лю ча ет ся в том, что имен но она 
спо соб ство ва ла мак си маль но му раз ви тию 
эт ни чес ко го са мо соз на ния ка за хов. Здесь 
впер вые объ еди ни лись ка зах ские сар ба зы 
трех жу зов и проз ву чал при зыв «Мы вмес-
те про тив вра га!» В ре зуль та те ар хе оло ги-
чес ких ис сле до ва ний в 2010 и 2011 гг. бы ли 
об на ру же ны пог ре бе ния во инов, по хо ро-
нен ных с буд дий ской ат ри бу ти кой и во ин-
ским сна ря же ни ем. По всей ви ди мос ти, они 
при над ле жат джун га рам, ко то рые ис по ве-
до ва ли буд дизм в фор ме ла ма из ма. Ис то-
ри чес кая си ту ация, до это го за фик си ро ван-
ная толь ко в на род ных пре да ни ях, об ре ла 
ре аль ное со дер жа ние. И мож но го во рить 
о Бу лан тин ском ко ри до ре как о мес те, где 
пер вые по бе ды ка зах ско го во ин ства оп ре де-
ли ли на ча ло из гна ния джун гар с ка зах ской 
зем ли. Уче ным пред сто ит еще мно го ра бо-
ты в изу че нии ис то ри чес ко го лан дшаф та 
меж ду речья Бу лан ты и Бе ле ут ты.
От крыв ша яся фо то выс тав ка — это пред-

став ле ние гран ди оз но го прос тран ства Бет-
пак-да лы. Та кыр ная по вер хность и лун-
но-со поч ные пей за жи пус ты ни сох ра ни ли 
па мять о пер вых по бе дах ка зах ско го опол-
че ния, воз глав ля емо го ха ном Абул ха иром. 
Ис то ри чес кие ар те фак ты, так или ина че 
от ра жен ные в фо то выс тав ке, ил люс три ру-
ют еще од ну идею ав то ра Эм мы Ус ма но вой: 
«Глав ная цель ар хе оло гии — за пред мет ным 
ми ром уви деть че ло ве ка. Как лю ди ста ли 
людь ми? Раз ве не ин те рес но ис кать от вет на 
этот воп рос? По нять че ло ве ка в че ло ве ке — 
в этом я ви жу смысл».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА МУЗЕЕМ АРХЕОЛОГИИ 
И ЭТНОГРАФИИ КАРГУ

Дорогами Булантинской битвы Вопросы управления — 
государственные вопросы

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 с 4 по 5 но яб ря 2011 го-
да про хо ди ла Меж ду на род ная науч-
но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Пер-
спек ти вы и при ори те ты раз ви тия 
ме нед жмен та в XXI сто ле тии: на пу ти к 
но во му ка че ству».

Про ве де ние дан ной кон фе рен ции 
вклю че но в план ме роп ри ятий аки ма та 
Ка ра ган дин ской об лас ти по праз дно ва-
нию 20-ле тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан. Меж ду на род ная кон фе рен ция 
яв ля ет ся вкла дом 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 в раз ви тие ка зах-
стан ской эко но ми чес кой на уки. В ра бо те 
кон фе рен ции при ня ли учас тие уче ные и 
прак ти чес кие ра бот ни ки из Казахстана и 
за ру беж ных стран, спе ци али зи ру ющи еся 
в об лас ти уп рав ле ния.

Как по яс нил за ве ду ющий ка фед рой 
ме нед жмен та ака де мик Р. С. Ка ре нов, 
дан ная кон фе рен ция пос вя ще на сра зу 
трем ос нов ным да там: 20-ле тию Не за-
ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан, 40-ле-
тию уни вер си те та, а так же сто ле тию на-
уки ме нед жмен та и ее ос но во по лож ни ку 
Ф. У. Тей ло ру. На пле нар ном за се да нии 
Ра шит Сат та ро вич рас ска зал учас тни кам 
об ис то рии раз ви тия на уки ме нед жмен та, 
о вкла де Тей ло ра в раз ви тие это го но во го 
нап рав ле ния в об ще ствен ных дис цип ли-
нах и о тех ис то ри чес ких прин ци пах, ко то-
рые бы ли за ло же ны Тей ло ром и ак тив но 
раз ви ва ют ся в сов ре мен ном де мок ра-
ти чес ком об ще стве. Гостья из Кир ги зии 
про фес сор ка фед ры ме нед жмен та Кыр-
гыз ско-сла вян ско го уни вер си те та Ай нур 
Ана толь ев на Ко чер ба ева про дол жи ла 
те му ме нед жмен та в сов ре мен ном об ще-
стве. Ос нов ной ак цент в сво ем выс туп-
ле нии она сде ла ла на раз ви тии че ло ве-
чес ко го ка пи та ла, по ка за ла проб лем ные 
сто ро ны вза имо дей ствия ра бо то да те лей 
и сот руд ни ков, оп ре де ли ла ос нов ные пу-
ти ре ше ния воз ни ка ющих кон флик тов.

Пос ле пле нар но го за се да ния учас-
тни ки кон фе рен ции при ня ли учас тие в 
ра бо те сек ций, где пред ста ви ли свои 
док ла ды. На кон фе рен ции ра бо та ли сле-
ду ющие сек ции: «Эво лю ция и дос ти же ния 
ми ро вой уп рав лен чес кой мыс ли», «Меж-
ду на род ный ме нед жмент как инстру мент 
дос ти же ния кон ку рен тос по соб нос ти на 
ми ро вом рын ке», «Эко но ми чес кая эф-
фек тив ность сис те мы го су дар ствен но го 
и мес тно го уп рав ле ния в Ка зах ста не и 
за ру бе жом», «Ин фор ма ци он но-ком му-
ни ка ци он ный ме нед жмент как ба зо вый 
ком по нент соз да ния ин фор ма ци он но го 
об ще ства», «Уп рав ле ние ин но ва ци он-
но-тех но ло ги чес ки ми про цес са ми в ка-
зах стан ской и за ру беж ной эко но ми ке», 
«При ори те ты раз ви тия фи нан со во го и 
бан ков ско го ме нед жмен та в посткри зис-
ный пе ри од раз ви тия», «Пер спек тив ные 
нап рав ле ния раз ви тия уп рав лен чес-
ких ас пек тов в уче те, ауди те и оцен ке», 
«Проб ле мы раз ра бот ки, при ня тия и ре-
али за ции уп рав лен чес ких ре ше ний», «Ре-
сур сное обес пе че ние, эф фек тив ность и 
ка че ство сис те мы ме нед жмен та на пред-
прия ти ях (в ор га ни за ци ях, ком па ни ях)», 
«Но вые кон цеп ции и пер спек ти вы ме нед-
жмен та в ми ре и Ка зах ста не». В ра бо те 
кон фе рен ции при ня ли учас тие гос ти из 
Рос сии, Ук ра ины, Кир ги зии, док ла ды бы-
ли пред став ле ны так же из Че хии (Выс шая 
эко но ми чес кая шко ла г. Пра ги). Ка зах-
стан ская шко ла ме нед жмен та бы ла пред-
став ле на та ки ми ве ду щи ми ву за ми, как 
Каз НУ им. аль-Фа ра би (Алматы), АО «Фи-
нан со вая ака де мия» (Астана), Ка зах ский 
аг ро тех ни чес кий уни вер си тет им. С. Сей-
фул ли на (Астана), ЕНУ им. Л. Гу ми ле ва 
(Астана) и др. Все го бы ло за чи та но и об-
суж де но бо лее 200 док ла дов.

СОБ. ИНФ.
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ТIгілші ж�рек – жыр �ні
БIрі Mлып тMр…

Т�ркілер елі — б�рілер та'ы &лыды
Бабамны	 сал'ан жолымен ба'ын жорыды
Кешіргі	, ТN�ІР, "&лдары	 "о'ам торыды
А	сайды �лі кешегі та'ын б�рі &лы!

Барлы'ы �умес, іздедім мен де АБАДАН
�а	'ырып мына тас, т�ймек тамам "аладан.
Баз кешіп келем, ба"и'а "алай ж�нелем?
�аланы "ойшы, жатсын'ан 'алам даладан.

Б�рілі елді	 б�рісі болып &лыдым,
�анатты "ыран "аза"ты	 мен де &лымын!
Рухым АЛАШ, NЛЕМНЕН ас"а", биік тым
Намысы	 к�кте, жендеті болма &рыны	.

/лиды б�рі, &луы оны	 за	дылы",
�о'амы шала, "айырсыз жандар "а	'ырып.
Тала" "ып кетші б�рілі �йір, тобырды
Nлемге мына танытып б�рі сан "ылы".

Б�рі &лып т&р…

	МІРТАЙ ЕДІЛХАН,ЛЫ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ� 3 КУРС СТУДЕНТІ

Досымды ренжітіп алыппын
Жабыр"ау жал'аннан жалы"тым,
Адасып �зім кім, халы" кім,
Сергелде	 серік боп ж�ргенде
Досымды ренжітіп алыппын.

Жанары	 басып т&р кіреу м&	,
Сен ма'ан, мен са'ан тіреумін
Деуші едім, ал "азір сен �шін
Жай 'ана біреумін.

�уансам, "&ласам жебеді	,
К�	ілді	 д�л тауып керегін.
Досым-ау, ренжітіп алыппын,
Білмеймін себебін…

Ку�сі к�ктем г�л кезімні	,
_зімнен мен �зім безіндім.
_ткенді к�	ілден пара"тап
Мен �нсіз егілдім.

К�п к�рді �лде шын аяр к�н,
Не т�сті досты""а баянды?
Тіпті сен кін�лі болса	 да
Кешуге даярмын.

�оштастым еште	е т�сінбей,
�имасты" алауы ішімде.
Тілдесіп т&рамын сенімен
Тек енді т�сімде…

С8РУАР �АСЫМОВА, �АРМУ ТHЛЕГІ

Балалы=тан студенттікке 
=адам

А" бантик та'ып, "олыма алып с�мкемді
Мектепке бар'ан сия"ты едім кеше мен.
Ал "азір сол к�н естеліктері жадымда,
Студенттік �мір басталды "ас-"а'ымда.

Ал'аш"ы к�ндер жабыр"ау басты к�	ілді,
Са'ындым ту'ан ауылды, �йді, бауырды.
�айт"ым кеп �йге, "орсылдап т�н бой жылаймын,
Жас студентпін 'ой, "айтемін енді халімді.

Студенттік �мір басталды �мір жолында,
�иналдым келген к�ннен бастап-а" шынында.
Жалта"тай "арап о	ым менен солыма,
Жа	а орта сансыз с&ра"тар салды ойыма.

К�ндерім жылжып �туде мені	 осылай,
Болады кейде са'ынып жылау, к�рсіну.
Балдан да т�тті балалы" д�урен леп-лезде,
�алайша �тіп кетті екен жылдам тыншымай?..

ЖАДЫРА ТІЛЕК�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

*мірбаян
Мыр зах ме тов Ал маз Əмір бе кұ лы — 

1987 жы лы 4 қа зан да Қа ра ған ды об лы сы, 
Қар қа ра лы ауда ны, Қа рын ши ауылын да 
дү ни еге кел ген. Рес пуб ли ка лық «Ма хам-
бет ше», «Ата ме кен» жыр мү шай ра ла ры-
ның ла уре аты, Ға би ден Мұс та фин атын-
да ғы про за шы лар бай қауының жүл де-
ге рі, ХІҮ ха лы қа ра лық «Ша быт» жас тар 
фес ти ва лі нің 1 орын иеге рі. Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің ма гис-
тран ты, Рес пуб ли ка лық «Қа сым» жур-
на лы ның жауап ты хат шы қыз мет ке рі. 
Про за ла ры мер зім ді бас па бет те рін де 
жиі жа ри яла нып тұ ра ды.

Қа ла қар ба лас тір лік тің, ас пан ақ-сұр 
тү тін нің, кө ше ар қы рап ақ қан лай саң өзен 
сын ды ағыл-те гіл ар па лыс қан ма ши на-
лар дың, адам дар бел гі сіз ой лар дың құр-
сауын да… Жан-жа ғың тү гі лі жа нап өт кен 
адам ға қа рау ға құл қың жоқ. Адам дар ды 
əл де бір ой лар мен ар қан дап тас тап, уақыт-
та рын аяусыз ұр ла ған то лас сыз қоз ға лыс-
ты ба қы лап аял да ма ның ше тін де ша ла 
жан сар ақ кө гер шін жа тыр. Тағ дыр дың 
тар ғыл иті не тө гіл ген бір тос та ған ұйы ған 
сүт тей; ты мық түн де ай ас тын да ар бал ған 
жал қы уыс бұлт тай; қа на ты қайы рыл ған 
пе ріш те дей — то пы рақ қа ауна ған жа ны 
бар ма құ лық. Аяғын со зып, кө зін əл сін жұ-
мып-ашып, ес ті лір-ес тіл мес «үп пі лей ді». 
Əл де кім дер ді сұ рай тын сын ды… Əл де не 
ай та тын сын ды…
Қа ла ның, ас пан ның, құр өмір сү ру үшін 

уақы тын өт кі зіп жат қан пен де лер дің оған 
қа ра ғы сы жоқ…

* * *
Өмір сү ру — қан дай ке ре мет!
Ақ кө гер шін! Ғұ мы рын дай қыс қа тұм-

сы ғы мен жұ мыр тқа ны жа рып шы ғып, 
жа рық дү ни еге құс бо лып кел ге нін ба қыт 
са най тын, Ақ кө гер шін. Өзі нің ана сын дай 
ап пақ қауыр сын да ры ның, сүм бі ле қа на-
ты ның бар бол ға нын ба қыт са най тын, Ақ 
кө гер шін! Ақ таң дақ ал тын ша шын жайып 
аға рып ат қан əр бір таң ды ба қыт са най тын, 
Ақ Кө гер шін!
Ас пан ның ас тын да ғы түр лі-түс ті 

бояулар ға қа нық əлем ге ал ғаш қа нат сер-
піп, көк жү зін құш қан да ғы қуа ны шы əлі 
есі нен кет пей ді. Қа ңы ра ған үй лер дің қа та-
ры кө бейіп ба ра жат қан ауыл кө гін қа на ты 
тал ған ша шар лап, са на тақ та сын ақ бор-
дай сə би ой лар мен сыз ғы ла ушы еді: «Əлем 
қан дай ға жайып! Ке уде ме тит тей ға на бол-
са да ти есі лі уақы тым ды есеп теп тұр ған са-
ғат ты іл ді де, қа лауың ды жа са деп қоя бер-
ді. Адам дар ше? Ұша ал май ды, мы на əлем 
ұш па ған соң қы зық сыз ғой. Олар да жү рек 
бар ма екен? Анаң ның қа на ты ның ас ты на 
ты ғы лып ер ке ле ген нің қан ша лық ты тəт-
ті еке нін бі ле ме екен «қа нат сыз дар»? Бі ле 
ме екен, Ана кө гер шін нің ға лам дық ма хаб-
бат пен бауыры на ба сып, мейі рі мін сар қып, 
жү рек жы лу ымен «со пақ тас тар ға» жан 
бе ре ті нін; Ана кө гер шін нің ба ла пан да ры-
на ұйы ған түн қа раң ғы лы ғын да «үп пі леп» 
сан қи лы əң гі ме лер ай та ты нын… Бі ле ме 
екен?»
Біл мей ді…
Ағаш біт кен же ле гін жайып, ма мы ра-

жай мез гіл бас тал ған кез. Мек теп аяқ тай-
тын тү лек тер ауыл дың «Мə де ни ет үйі» мен 
«ес кі қой ма» ша ты рын шаң-шаң қып, қол-
ға тү сір ген кеп тер ле рін соң ғы қо ңы ра уда 
ұшы ра мыз деп шу ла тып жүр ген мез гіл. 
Бір кү ні мұрт та ры қыл ти ып шы ғып қал-
ған төрт-бес ұл көз бай ла ған кеш кі қа раң-
ғы лық пен Ана кө гер шін нің бес ба ла па ның 
да алып кет ті. Ер те ңін де Ана құс тас тай құ-
лап кеп, тор ға қа ма ған ба ла пан да ры ұс та-

ған «қа нат сыз дың» жел ке сі нен соқ қан еді. 
То сын сый лық күт пе ген «екіаяқ ты» пен де 
ба ла пан кө гер шін дер ді лақ ты ра са лып, əлі 
есін жи май жер са ба ла ған сүт тей құс ты 
мой ны нан ұс тап сіл кіп қал ды…
Əлі есін де, ауызы ашық қал ған тор дан 

ұшып шы ғып жат қан да əл гі «қа нат сыз» ай-
қай лап Ана сы ның жұ лын ған ба сын бұ лар-
ға лақ тыр ған еді…
Сол кү ні кеш ке ба ла кө гер шін ал ғаш 

рет өз ұясы на қон ба ды… Сол кү ні оның 
ана сы мен бір ге «қа нат сыз дар ға» де ген се-
ні мі өл ді. Ер те ңін де таң ат ты, таң ат ты да 
кө гер шін ту ған ауылы нын үс ті нен үш рет 
ай на лып бе ті ауған жақ қа ұшып кет ті.
Өмір — не де ген əді лет сіз… Кез-кел ген 

ма құ лық біз ді өл ті ре ала ды, бі рақ еш қай-
сы сы да өмір бе ре ал май ды ғой?..

* * *
Өмір де ген — қоз ға лыс екен…
Та сыр мі нез ді тас қа ла ның тар бауыры-

на та ба нын ті ре ген нен бе рі тоқ тап қал са 
тап тап ке те тін дей то пан су сын ды то лас сыз 
қоз ға лыс бұ ны да ағы зып əкет кен. Ба ла кө-
гер шін ге пен де біт кен күн де лік ті қа лып ты 
іс-əре кет те рі нің құ лы си яқ ты кө рін ді. Са-
ғы ну мен сүю ді ұмыт қан жү рек те рі не та-
сыр мі нез тас қа ла ның ыз ға ры сі ңіп кет кен-
дей. Же тім кө гер шін бір-бі рі нен аумай тын 
сан сыз ша тыр лар дың əр бі рі не бір тү неп, 
нақ ты қо ныс қы лар жер тап па ды. Үй-күйі 
жоқ «қа нат сыз» пен де лер ді көр ген де таң 
қал ған. Таң қал ға ны: «қа нат сыз» қо ғам қал-
дық та ры қо лын да ғы ба рын қа нат ты пе ріш-
те лер ге ша шып, ке рі сін ше көй ле гін күн 
шал ған кө кі рек ті ле рі құс тар ға та мақ бер-
мек тү гі лі өзі сын ды лар ға көз қиы ғы мен де 
қа ра май ты ны на.
Ақ Кө гер шін кей де қар ба лас қан қа ла-

ның қа лың кө ше ле рі нен ауыл да ғы мез гіл-
сіз қош тас қан ба ла лы ғын із дей тін. Кей де 
əл де кім ді са ғы нып, əл де кім ді кү те тін. Кей-
де ауыл ға орал ғы сы ке ле тін. Қа раң ғы лық 
қым тан ған қа ла ас па нын жа мы лып алып 
қа ра лы ой ла рын жа ра лы жү рек сүз гі сі нен 
өт кі зіп, жа сы ры нып, жас тар мен жа на рын 
жы лы ту ды да əде ті не ай нал дыр ған. Же-
тім жа ны ның тұн шық қан са ғы ныш та ры, 
ауылы ма ора лам ба де ген үмі ті жұл дыз дар 
сын ды тас қа ла ның сан сыз шам да ры на ша-
ғы лы сып, кө мес кі ле ніп, сы ғы райып ба ра 
жат қа ны шын дық еді. Кө гер шін Ана сы ның 
қа на ты ас ты на алып, ай ту ған нан бас тап, 
ай на лайын күн нің ал тын дай ша шын та ра-
ған ға дейін ай та тын əң гі ме ле рін қия лы мен 
шо ла тын: кей де са райын құс тың сүйе гі нен 
сал мақ шы бол ған, кейін Шол пан жұл дыз-
ға ай нал ған Сү лей мен пай ғам бар дың əйе лі 
Зуһ ра жай лы ой лай тын; кей де ту ыс та рын 
із деп мұң лы əн сал ған ба қыт сыз құс Си-
рен жай лы ой лай тын; кей де шөл да ла дан 
Рүс тем пат ша ның ба ла сы За лы ны тауып, 
өз ұясын да өсір ген, Ес кен дір мен кү ре су ге 
кө мек тес кен фар сы құс ту ра лы ой лай тын. 
Ал ғаш Ақ Ма мық кө гер ші нін көр ген тү ні 
«Бүйа на-құс тар» жай лы ой ла ды. Бүйа на-
лар — жал ғыз қа на ты, жал ғыз кө зі, жал ғыз 
аяғы бар ға жайып құс. Ата-ана сы уақыт-
та ры жет кен де ұшып ке те ді де, ба ла пан-
бүйа на ұшуы, та мақ жеуі, су ішуі үшін өзі 
си яқ ты бүйа на-сы ңар тауып қо сы лу ке рек 
екен. Сон да екі бүйа на да ұшуы үшін екі қа-
нат, кө ру үшін екі кө зі бар то лық бір құс 
бо ла ды. Ана сы ның ай туы бойын ша олар-
дың ер кек те рі жа сыл, ұр ға шы ла ры қы зыл 
түс ті-мыс. Ке ре ме ті бүйа на лар ал ғаш қо-
сыл ған сы ңа ры мен мəң гі бір ге өте тін ді гін-
де.
Ақ Ма мы ғы мен ас пан да та ныс ты. Екіаяқ-

ты пен де мен бір ге қап та ған те ре зе лер дің 
бі рін де қо ныс тан ған екен. «Қа нат сыз бен» 
ете не жа қын пе ріш те ні бі рін ші рет көр ген 
Ақ кө гер шін нің кейі ні рек пен де ге бойы үй-
рен ді. Таң ат пай ашық тұр ған те ре зе ге өзі-
ақ еніп, Ақ Ма мық пен «үп пі ле сіп» əң гі ме 
ай тып, бір ге қа ла ның ас па нын да қа лық тап, 

қа на ты тал ған ша сам ғай тын. Аядай бөл ме-
де жал ғыз өзі тұ ра тын «қа нат сыз дың» осы-
нау кө гер шін дер ге де ген ма хаб ба ты на, мы-
на əлем ге де ген өз ге ше көз қа ра сы на, əр бір 
ми ну ты на де ген тал ғам ды лы ғы на қы зы ға-
тын, Ақ Кө гер шін. «Қа нат сыз дың» Ақ Ма-
мы ғын аялап ар қа сы нан си пап, ауызы нан 
су іш кі зіп, ала қа ны нан та мақ тан дыр ған да 
қыз ға на тын, Ақ Кө гер шін. Ма мы ғы на ту-
ған ауылы ның қол со зым да жа та тын ас па-
нын, жы лан дай ире лең де ген өзе нін, ұясын 
көр сет кі сі ке ле тін, Ақ Кө гер шін.
Бір кү ні кө гер шін нің иесі өзі не ұқ сай-

тын, бі рақ ша шы ұзын дау сүй кім ді «қа-
нат сыз ды» ер тіп кел ді. Олар екі кө гер шін ді 
ұзақ аялап, жы лы-жы лы сөз дер айт ты. Сол 
күн нен бас тап ша шы ұзын пен де ні Ақ кө-
гер шін жиі кө ре тін бол ды.
Кө гер шін бір кү ні тор ға қа мал ды. Ал-

ға шын да тү сін ген жоқ. Ақ Ма мық тың ай-
ту ына қа ра ған да иесі мен ша шы ұзын сүй-
кім ді пен де «Бүйа на лар» си яқ ты қо сыл мақ 
екен. Мəң гі бір ге бо лу үшін. Ал Ақ Ма мық 
екеуін ор та лық алаң да қол да ры на ұс тап 
көк ке ұшы ра ды-мыс, бір-бі рі не де ген ап-
пақ ма хаб ба ты сын ды. Бар лы ғы шы ны мен 
со лай бол ды, ал ғаш ға шық тар дың қо лы нан 
кө те ріл ген де Ақ Ма мы ғы мен ай қа ра ас пан-
ға, көз та лар би ік тік ке дейін қа лық тап, ар-
ман сыз сам ға ды-ай. Қа на тын қат ты-қат ты 
сер меп Ақ Ма мық қа «екеуіміз де «бүйа на-
лар» си яқ ты қо сы лайық шы» деп ай тқы сы 
кел ді. Ме нің ту ған ауылы ма ба ра сың ба деп 
ай тқы сы кел ді. Сен ме нің ана ма ұқ сай сың 
деп ай тқы сы кел ді.
Өмір де ге ні міз — ма хаб бат екен ғой!

* * *
Өмір сүр ген ге не жет сін?!
Мы на жал ған да бас ты сы — өзің ді сы-

ңа рың ның қор ға ны шы мын деп се зі ну екен 
ғой. Тағ дыр те ңі зін де тер бе тіл ген ке ме нің 
ап пақ қос жел ке ні си яқ ты қос кө гер шін көп 
ар ман дай тын. Ақ Ма мық ты мы сық жеп ке-
тер ге бір ап та бұ рын кө гер шін дер дің иесі 
сүй кім ді «қа нат сыз бен» айы ры лы сып кет-
кен еді. Ыдыс тар дың сын ға ны нан шо шып 
да ла ға қаш қан қос кө гер шін ап та бойы 
ша тыр ға қон ды. Ер тең ауыл ас па ны на ке-
те міз деп шеш кен тү ні көз бай ла ған қа-
раң ғы лық пен Ақ Ма мы ғын мы сық қы сып 
алып кет кен. Та ңер тең кө ше де кө гер шін нің 
қыс қа ғұ мы ры жа зыл ған күн де лік тің бет те-
рін дей ша шы лып ақ қауыр сын дар жат ты; 
кө ше де бей кү нə құс қа был да ған ақыр ғы 
ше шім ді тү зет кі сі кел ген тағ дыр дың қы зыл 
си ясын дай қан жат ты; кө ше де қа ра мы сық 
же мей қал ды рып кет кен Ма мық тың ба сы 
жат ты… Ақ кө гер шін өзі не қа рай əл де бі-
реу ана сы ның ба сын лақ ты рып қал ған дай 
шо шып, ұшып кет ті…
Əй, Түн (!), не ге сен де жал ғыз-ақ түс?!

* * *
Тағ дыр ши май-шат па ғын жа зып, умаж-

дап лақ ты ра сал ған ақ па рақ тай; ас пан ның 
жыр ты ғын дай; өзі қо лы нан ұш қан ға шық-
тар дың ма хаб ба ты түйіл ген ақ шү бе рек тей 
аял да ма ның ше тін де ақ кө гер шін жат ты. 
Қа ра көз де рі қыс қа ға на ғұ мы ры ның нүк-
те сі сын ды ашық қал ған. Кіш ке не жү ре гі-
не қа мал ған жа ны Си рен құ сы сын ды Ақ 
Ма мы ғы мен ана сын із деп ас пан ға кө те ріл-
ді. Оған ен ді ке ле сі тү ні кеп дайын ол жа ға 
ке нел мек бол ған қа ра мы сық та, ана сы ның 
сіл кіп ба сын жұл ған ба ла да, қар ба лас қан 
кө ше де қауіп төн ді ре ал май ды.
Ас пан да кө гер шін дер дің жа ны ұшып 

жүр…
Ас пан да пе ріш те лер қа на ты ның су сы лы 

ес ті ле ді…
Ас пан да…
(Ме нің ауыл дан кел ген же тім до сым қа-

ла да көз жұм ды. Мүм кін ол ауыл да кө гер-
шін боп қай та дү ниеге кеп, өз тағ ды рын 
қай та ла ды ма екен?..)
Қош Ер сін!
Кө гер шін!

КI гер шін


