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�Bрметті Cріптестер, Aымбатты 
магистранттар, студенттер!

Уважаемые коллеги, дорогие 
магистранты, студенты!

Сіз дер ді Уни вер си тет кү ні мен, біз дің Al ma Ma ter-дің 40 жыл дық ме рей тойы мен құт тық тай мын!
Қа зақ стан да екін ші уни вер си тет ре тін де құ рыл ған Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та ри хы 

бі лім бе ру, ғы лым жүйе сін де гі, мем ле кет тік құ ры лыс та ғы тү бе гей лі өз ге ріс те рі мен ты ғыз бай ла ныс ты 
бо лып та бы ла ды. Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мын, сту дент 
жас та рын, ғы лы ми мек теп те рін, жа ңа лық та ры мен ке ле ше гі бар əзір ле нім де рін мақ та ныш тұ та ды. 
ҚарМУ өзі нің да му жыл да рын да да рын ды, та лап ты, Ота ны мыз дың өзі ісі не бе ріл ген на ғыз пат ри от 
аза мат та ры ның бір не ше бу ынын тəр би елеп шы ғар ды.
Ака де мик Е.А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті клас си ка лық бі лім бе ру дəс-

түр ле рін да мы тып, ин но ва ци ялық бі лім бе ру са яса тын сəт ті түр де жү зе ге асы ру ар қы лы Қа зақ стан-
ның кə сі би қо ғам дас ты ғын да өзі нің көш бас шы лық ор нын сақ тап қа лу да. Бү гін гі таң да ҚарМУ — бұл 
Қа зақ стан ның ин но ва ци ялық да му ына мүм кін дік бе ре тін қу ат ты бі лім бе ру жə не ғы лы ми ке шен бо-
лып та бы ла ды.

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың қа зақ стан дық бі лім бе ру жə не ғы лы ми қо ғам дас ты ғы-
ның ал ды на қой ған мін дет те рі не сəй кес біз дің ұжым ин но ва ци ялық-тех но ло ги ялық да му дың, ғы лым 
ма гистрла ры мен PhD док тор ла рын, жо ға ры ха лы қа ра лық стан дар ттар не гі зін де көп тіл ді ма ман дар-
ды да яр лау үде ріс те рі не бел сен ді түр де кі рі сіп кет ті.  Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе ру ді да мы-
ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған Мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның ере же ле рі не сəй кес біз дің уни вер-
си тет ха лы қа ра лық бай ла ныс та рын ны ғай ту да. Со ны мен қа тар уни вер си тет қа зақ стан дық ғы лым ның 
əлем дік қо ғам дас тық та ра пы нан мойын да лу ына жəр дем де сіп, Қа зақ стан ның мə де ни мұ ра сын сақ тау-
ға қа ты са оты рып, отан дық жо ға ры мек теп тің озық дəс түр ле рін да мы ту да.

ҚарМУ мə де ни ет жə не спорт са ла ла рын да да едəуір же тіс тік тер ге жет ті. Уни вер си тет тің шы ғар-
ма шы лық ұжым да ры ха лы қа ра лық жə не рес пуб ли ка лық бай қау лар да бір не ше рет же ңіс ке жет ті. 
ҚарМУ тү лек те рі нің ара сын да əлем ге əй гі лі спор тшы лар, əлем чем пи он да ры, Олим пи ада лық ойын-
дар дың жүл де гер ле рі бар.

40 жыл — Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ал ға қа рай үде ме лі қоз ға лы сы жо лын да ғы даң қ-
ты ке зең бо лып та бы ла ды. Зи ят кер лік əлеует, про фес сор лық-оқы ту шы лар құ рам ның кə сі би тə жі ри бе-
сі, біз дің сту дент тер дің бі лім паз ды ғы мен шы ғар ма шы лық бел сен ді лі гі Қа зақ стан ның эко но ми ка лық 
жаң ғы руы мен үде ме лі ин дус три ал ды да муы ке зе ңін де сұ ра ныс қа ие бо лып отыр. ҚарМУ ұжы мы 
ака де ми ялық дəс түр лер ге адал ды ғын сақ тай оты рып, қа зақ стан дық жо ға ры бі лім мен ғы лым ның да-
му ына лайық ты үлес қо са тын ды ғы на, озық иде ялар мен тех но ло ги ялық ин но ва ци ялар ды жү зе ге асы-
ру дың ал дың ғы қа та рын да бо ла тын ды ғы на се нім ді мін.
Уни вер си те ті міз дің 40 жыл дық ме рей тойы кү ні бі лім ор да сы гүл де ніп, əлі та лай тү лек те рін ұясы-

нан ұшы рып, та лай бе лес тер ге же те тін ді гі не се нім біл ді ре мін. Құр мет ті əріп тес тер, қым бат ты ма гис-
тран ттар, сту дент тер! Сіз дер ге шы ғар ма шы лық, кə сі би та быс, от ба сы ла ры ңыз ға аман дық, зор ден сау-
лық ті лей мін!

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

Поз драв ляю вас с Днем уни вер си те та, с 40-ле ти ем на шей al ma ma ter!
Ис то рия Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та — вто ро го уни вер си те та, соз дан но го в 

Ка зах ста не, не раз рыв но свя за на с ко рен ны ми пре об ра зо ва ни ями в сис те ме об ра зо ва ния, на уки, го-
су дар ствен но го ус трой ства. Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет по пра ву гор дит ся сво им 
про фес сор ско-пре по да ва тельским сос та вом и сту ден чес кой мо ло дежью, науч ны ми шко ла ми, от кры-
ти ями и пер спек тив ны ми раз ра бот ка ми. За го ды сво его раз ви тия КарГУ вос пи тал нес коль ко по ко ле-
ний та лан тли вых, це ле ус трем лен ных и от вет ствен ных граж дан на ше го Оте че ства, нас то ящих про фес-
си она лов и пат ри отов.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва раз ви ва ет тра-
ди ции клас си чес ко го об ра зо ва ния, ус пеш но ре али зу ет ин но ва ци он ную об ра зо ва тель ную по ли ти ку 
и сох ра ня ет ли ди ру ющие по зи ции в про фес си ональ ном со об ще стве Казахстана. Се год ня КарГУ — 
это мощ ный об ра зо ва тель ный и науч ный ком плекс, спо соб ству ющий ин но ва ци он но му раз ви тию 
Казахстана.

В со от вет ствии с за да ча ми, пос тав лен ны ми Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым 
пе ред ка зах стан ским об ра зо ва тель ным и науч ным со об ще ством, наш кол лек тив ак тив но вклю чил ся 
в про цес сы ин но ва ци он но-тех но ло ги чес ко го раз ви тия, под го тов ки ма гис тров на ук и док то ров фи-
ло со фии PhD, по ли языч ных спе ци алис тов на ос но ве са мых вы со ких меж ду на род ных стан дар тов. В 
со от вет ствии с по ло же ни ями Го су дар ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-2020 го ды 
мы ук реп ля ем меж ду на род ные свя зи, со дей ству ем приз на нию ка зах стан ской на уки в ми ро вом со об-
ще стве, уча ству ем в сох ра не нии куль тур но го нас ле дия Казахстана, раз ви ва ем луч шие тра ди ции оте-
че ствен ной выс шей шко лы.

Ве со мы дос ти же ния КарГУ и в об лас ти куль ту ры и спор та. Твор чес кие кол лек ти вы уни вер си те-
та не од нок рат но по беж да ли на меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских кон кур сах; в чис ле вы пус кни ков 
КарГУ — спортсме ны с ми ро вым име нем, чем пи оны ми ра, при зе ры Олим пий ских игр.

40 лет — слав ная ве ха на пу ти пос ту па тель но го дви же ния Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та впе ред и, бес спор но, лишь пред две рие то го, что пред сто ит воп ло тить в жизнь в обоз ри мом 
бу ду щем. Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал, ог ром ный про фес си ональ ный опыт про фес сор ско-пре по да-
ва тельско го кол лек ти ва, жаж да зна ний и твор чес кая ак тив ность на ших сту ден тов как ни ког да вос тре-
бо ва ны в пе ри од даль ней шей мо дер ни за ции эко но ми ки и фор си ро ван но го ин дус три аль но го раз ви-
тия Казахстана. Уве рен, что кол лек тив КарГУ сох ра нит вер ность слав ным ака де ми чес ким тра ди ци ям, 
бу дет и в даль ней шем вно сить дос той ный вклад в раз ви тие ка зах стан ско го выс ше го об ра зо ва ния и 
на уки, на хо дить ся в аван гар де ре али за ции пе ре до вых идей и тех но ло ги чес ких ин но ва ций.

В день 40-лет не го юби лея на ше го уни вер си те та хо чу вы ра зить уве рен ность в его даль ней шем проц-
ве та нии, ис крен не по же лать вам, ува жа емые кол ле ги, до ро гие ма гис тран ты и сту ден ты, твор чес ких 
ус пе хов, про фес си ональ ных по бед, бла го по лу чия и здо ровья!

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

40 жылдыA мерейтоймен 40 жылдыA мерейтоймен 
ABттыAтаймыз!ABттыAтаймыз!
Поздравляем Поздравляем 

с 40-летним юбилеем!с 40-летним юбилеем!

1 наурыз — Университет к�ні!1 наурыз — Университет к�ні!
1 марта — День университета!1 марта — День университета!
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�арМУ: жемісті дамуды% 40 жылы
Елі міз дің көп бейін ді ірі уни вер си-

тет те рі нің бі рі ака де мик Ев ней Арыс-
та нұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті өз та ри хын да 
клас си ка лық бі лім бе ру дəс түр ле рі мен 
ака де ми ялық ер кін дік прин цип те рін ұс-
та нып ке ле ді. Əл-Фа ра би атын да ғы Қа-
зақ ұлт тық уни вер си те ті нен кейін гі Қа-
зақ стан да ғы 1972 жы лы құ рыл ған екін ші 
уни вер си тет ке 2012 жы лы 1 на урыз да 
40 жыл то ла ды. Осы жыл да ры уни вер си-
тет Қа зақ стан ның ірі оқу орын да ры ның 
бі рі не ай нал ды. Со ны мен қа тар же тек-
ші ғы лы ми жə не мə де ни ор та лық ре тін-
де бар ша қа зақ стан дық тар ға бел гі лі оқу 
ор ны бо лып та бы ла ды. Ай ту лы ме рей-
той қар са ңын да ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің рек то ры, заң ғы лым да ры-
ның док то ры, про фес сор Ер кін Қи но-
ятұ лы Кө бе ев бі лім ор да сы ның өт ке ні 
мен бү гі ні жə не бо ла шақ қа құр ған тың 
жос пар ла ры ту ра лы ой бө ліс кен еді.

— Ер кін Қи но ятұ лы, елі міз де гі екін ші 
жо ға ры оқу ор ны мəр те бе сі не ие бол ған 
ки елі қа ра ша ңы рақ тың та ри хы қа лай 
бас тау алып еді?

— Уни вер си тет тің ір ге та сын 1938 жыл-
ғы ашыл ған Мұ ға лім дер ин сти ту ты қа ла-
ды. Кейін 1952 жы лы бұл оқу ор ны пе да-
го ги ка лық ин сти тут бо лып қай та құ рыл ды. 
Уни вер си тет тің құ ры луы Ор та лық Қа зақ-
стан ның та ри хи жə не əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық да му ын да заң ды құ бы лыс бол ды. 
ХХ ға сыр дың 70-ші жыл да ры бұл өңір ірі 
өнер кə сіп тік, ғы лы ми жə не мə де ни ор та-
лық қа ай нал ған бо ла тын.
Қа зақ стан КП ОК мен Қа зақ КСР Ми-

нистрлер Ке ңе сі нің бір лес кен Қау лы сы 
бойын ша Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин-
сти ту ты ның не гі зін де уни вер си тет құ ру 
1972 жыл дың 1 на уры зы на бел гі лен ді. Қа-
зақ стан да ғы екін ші уни вер си тет 1972 жы лы 
1 қыр күйек те сал та нат ты түр де ашыл ды. 
Уни вер си тет тің ашы лу сал та на ты на қо ғам 
қай рат кер ле рі, КСРО одақ тас рес пуб ли ка-
ла ры нан құр мет ті қо нақ тар кел ді. Та ны мал 
қа зақ жа зу шы сы Сə бит Мұ қа нов сөй ле ген 
сө зін де: «…бұл жер де ми нистрлік тер-
дің, ве до мо ства лар дың, ғы лы ми жə не оқу 
орын да ры ның аты нан кел ген өкіл дер сөз 
сөй леп жа тыр. Ал, ме ні еш кім іс са пар ға 
жі бер ген жоқ. Мен еш кім нің өкі лі емес пін. 
Мен бұл рə сім ге жү рек қа лауым мен кел-
дім жə не Сə бит Мұ қа нов тың аты нан өкіл-
дік етіп ке ліп отыр мын. Мен уни вер си тет-
ке сый лық ре тін де 18 том дық шы ғар ма лар 
жи на ғын тар ту ете мін», — деп өзі нің ыс тық 
ықы ла сын біл дір ген екен.

— Уни вер си те ті міз дің атауы алып тұл-
ға Ев ней Арыс та нұ лы ның есі мі мен ата-
луы біз үшін зор мақ та ныш

— Əл бет те, ҚарМУ-дың бі рін ші рек то ры, 
ака де мик Ев ней Бө ке тов Ор та лық Қа зақ-
стан да ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып уни вер-
си тет тік клас си ка лық бі лім не гіз де рін са-
лып кет ті. Ол жа ңа уни вер си тет тің ин фра-
құ ры лы мын құ ру ға, Қа ра ған ды қа ла сы ның 
Оң түс тік-Шы ғыс ауда нын да жал пы аума ғы 
65 гек тар уни вер си тет ке ше ні нің за ма науи 
оқу ғи ма рат та ры құ ры лы сы на ерек ше кө-
ңіл бөл ді. Ака де мик Е. Бө ке тов тың бас-
шы лы ғы мен жа ңа ка фед ра лар ашы лып, 
про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен 
сту дент тер са ны да өс ті. Уни вер си тет қа ла-
шы ғы көр кейіп, сə ні кі ре бас та ды.
Ор та лық Қа зақ стан ай ма ғын да ғы же-

тек ші жо ға ры оқу ор ны на ға лым ның есі мін 
бе ру оның сі ңір ген ең бе гі не лайық ты ба ға 
бе ру бо лып та бы ла ды. 1990 жыл дың 2 ақ-
па нын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің ұжы мы мен ака де мик Зей нол ла 
Мол дах ме тов бас қа рып отыр ған Қа зақ КСР 
ҒА Ор та лық Қа зақ стан бө лі мі осы мə се ле-
ге бай ла ныс ты бас та ма кө те ріп, об лыс пен 
Республика бас шы лы ғы на өті ніш ет ті. Бір 
жа рым жыл өт кен соң бұл мə се ле оң ше ші-
мін тап ты. Қа зақ КСР Ми нистрлер Ке ңе сі-
нің Қау лы сы мен 1991 жыл дың 16 та мы зын-
да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тың есі мі бе ріл-
ді. ҚарМУ-дың тұң ғыш рек то ры са лып кет-
кен ака де ми ялық дəс түр лер ді уни вер си тет-
ке одан кейін бас шы лық ет кен ірі ға лым дар 

Зей нол ла Мол дах ме тов, Ай тхо жа Би ға ли ев, 
Жам был Ақыл ба ев жал ғас тыр ды.

— Тоқ са нын шы жыл дар дың ба сы елі-
міз үшін та ри хи өз ге ріс тер ге то лы жыл 
бол ды. Бі лім бе ру жүйе сі не де өз ге ріс-
тер ен гі зіл ді. Сол жыл дар да ҚарМУ-да 
қан дай ре фор ма лар қол ға алын ды?

— Тəуел сіз дік ал ған сəт тен бас тап елі міз-
де жо ға ры бі лім ді кө лем ді түр де ре фор ма-
лау жү зе ге асы рыл ды. Ел ба сы Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың ай ту ын ша, ре фор-
ма лар дың мақ са ты — «Қа зақ стан ды əлем-
дік дең гей де гі бі лім ор та лы ғы на ай нал ды-
ру» бо лып та бы ла ды.
Ұлт тық бі лім бер жүйе сі нің ал ды на 

қойыл ған жа ңа мін дет тер, тү лек тер ді да яр-
лау дең гейі не қойы ла тын та лап тар дың өсуі 
бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын қай та қа рап, 
жа ңар ту ды жə не за ма науи оқы ту тех но ло-
ги яла рын ен гі зу ді та лап ет ті.

1997 жы лы Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ ал ғаш қы лар дың қа та рын да мем ле-
кет тік ат тес тат та удан сəт ті өтіп, бі лім бе ру 
қыз ме тін жүр гі зу ге ли цен зия ал ды. Осы 
жыл да ры ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Еура-
зи ялық уни вер си тет тер Қауым дас ты ғы ның 
то лық қан ды мү ше сі, уни вер си тет бас шы-
ла ры ның Ха лы қа ра лық Қауым дас ты ғы-
ның мү ше сі, Жо ға ры мек теп Ха лы қа ра лық 
ғы лым ака де ми ясы ның ұжым дық мү ше сі 
бол ды.

— Екі мы ңын шы жыл дық тың ал ғаш қы 
он жыл ды ғын да уни вер си тет қан дай би-
ік тер ді ба ғын дыр ды?

— Мем ле кет тік бі лім бе ру са яса ты ның 
ба сым дық та рын ұс та на оты рып, ҚарМУ 
ал ғаш қы лар дың бі рі бо лып оқы ту дың кре-
дит тік жүйе сін, қа шық тық тан оқы ту тех-
но ло ги ясын, са па ме нед жмен ті жүйе сін, 
ха лы қа ра лық ак кре дит те уді, көп тіл ді бі-
лім бе ру ді ен гіз ді. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті жа нын да ғы əлеу мет тік зерт-
те улер Ин сти ту ты та ра пы нан жа са ла тын 
жал пы рес пуб ли ка лық рей тин гке сəй кес 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті соң ғы жыл да-
ры ұлт тық бі лім бе ру са ла сын да ғы көш бас-
шы лар қа та рын да ке ле жа тыр.
Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы 

Назарбаев тың жүр гі зіп отыр ған мем ле-
кет тік са яса ты ар на сын да жү зе ге асы ры-
ла тын ұлт тық бі лім бе ру жүйе сі нің да муы 
ор та жə не жо ға ры бі лім са бақ тас ты ғы нан; 
қа зақ стан дық жо ға ры оқу орын да ры ның 
ин но ва ци ялық қыз ме тін кү шей ту ден; жо-
ға ры оқу орын да ры ның жа ңа клас си фи ка-
ци ясын əзір леу мен олар дың қыз ме тін ба-
ға ла удың ти ім ді те тік те рін құ ру дан кө рі ніс 
тап ты. Қа зір гі за ман ғы жо ға ры бі лім нің не-
гіз гі трен ді бо лып та бы ла тын ака де ми ялық 
ұт қыр лық көр сет кіш те рі едəуір жақ сар ды. 
Жо ға ры бі лік ті ше тел дік оқы ту шы лар ды 
тар ту ке ңей тіл ді, қа зақ стан дық жо ға ры 

оқу орын да ры оқы ту шы ла ры ның кə сі би 
бі лік ті лі гін же тіл ді ру ге бар лық жағ дай лар 
жа са лу да. Олар ға Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нің гран тта рын пай да ла ну мүм-
кін ді гі бе рі ліп отыр. Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
өзін де 71 оқы ту шы «Жо ға ры оқу ор ны ның 
үз дік оқы ту шы сы» мем ле кет тік гран тын 
же ңіп ал ды.

— Елі міз де бі лім бе ру ді да мы ту дың 
2011-2020 жыл дар ға ар нал ған Мем ле-
кет тік бағ дар ла ма сы кү ші не ен ге ні аян. 
Бү гін гі таң да ҚарМУ осы бағ дар ла ма 
бойын ша қан дай пер спек ти ва лық ба-
ғыт тар ды жү зе ге асы ру да?

— Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе-
ру ді да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар-
нал ған Мем ле кет тік бағ дар ла ма сын да ғы 
стра те ги ялық мін дет тер қа зір гі ке зең де гі 
жо ға ры оқу ор ны ның да му ке ле ше гі мен 
оның ба ғыт та рын ай қын дап бер ді. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нің бас шы лық етуі мен үл кен қол-
дау көр се туі ар қа сын да біз дің уни вер си тет 
Мем ле кет тік бағ дар ла ма ны сəт ті жү зе ге 
асы рып, оң ды нə ти же лер ге қол жет кі зу де.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ ал ғаш қы 

10 жо ға ры оқу ор ны ның қа та рын да ұлт тық 
ин сти ту ци онал дық ак кре дит те уден өт ті. 
Бұ дан кейін гі ке зең де уни вер си тет өзі нің 
бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын AQ UIN гер-
ман агент ті гін де ар найы ак кре дит те уден 
өт кіз ді, бұл рə сім 2012 жыл дың на урыз 
айын да аяқ та ла ды. Уни вер си тет əлем дік бі-
лім бе ру ке ңіс ті гі не сəт ті ин тег ра ци яла ну-
да. Бү гін гі таң да ҚарМУ Уни вер си тет тер-
дің Ұлы Хар ти ясы (Mag na Char ta Uni ver-
si ta tum), Уни вер си тет тер дің Еура зи ялық 
Қауым дас ты ғы, Ға лам дық уни вер си тет тер 
Қауым дас ты ғы (GUI DE) жə не т. б. си яқ ты 
бі лім са ла сын да ғы 9 бе дел ді ха лы қа ра лық 
қауым дас тық тың то лық құ қы лы мү ше сі 
бо лып та бы ла ды. Бұ ны мен қо са уни вер си-
тет TEM PUS, ERAS MUS MUN DUS, DA AD 
си яқ ты ха лы қа ра лық бі лім бе ру бағ дар-
ла ма ла ры на бел сен ді түр де қа ты су да. Бұл 
бағ дар ла ма лар аясын да уни вер си тет тің 
93 ма гис тран ты мен оқы ту шы сы Германия, 
Ис па ния, Пор ту га лия, Поль ша, Ру мы ния, 
Нидерланды, Ита лия си яқ ты ел дер дің жо-
ға ры оқу орын да рын да та ғы лым да ма дан 
өт ті. 2011 жы лы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің 23 ма гис тран ты мен 6 сту-
ден ті бі лім бе ру жə не ғы лы ми бағ дар ла ма-
дан өту мақ са тын да Еуро па лық Одақ ел де-
рі не, АҚШ жə не Қы тай ға жі бе ріл ді. Жыл 
сайын жүз ден ас там ма гис трант пен оқы-
ту шы ға Гум больд Уни вер си те ті, Бер лин 
Ер кін дік уни вер си те ті, Вроц лав уни вер си-
те ті, Кар лов уни вер си те ті, Эко но ми ка ның 
жо ға ры мек те бі, Эйндхо вен тех но ло гия 
уни вер си те ті, Синь зян уни вер си тет те рі си-
яқ ты та ны мал се рік тес оқу орын да рын да 
та ғы лым да ма дан өту ге мүм кін дік бе рі ле ді.
Уни вер си тет тің оқы ту шы ла ры мен қыз-

мет кер ле рі нің ака де ми ялық ұт қыр лы ғы се-
рік тес жо ға ры оқу орын да ры мен ұйым да-
рын да дə ріс оқу, са бақ жə не ке ңес тер өт кі зу, 
ғы лы ми та қы рып тар ды бір ле сіп əзір ле уге 
қа ты су, бі лік ті лік ті же тіл ді ру, кон фе рен-
ци ялар мен се ми нар лар ға қа ты сып ба ян да-
ма жа сау үде ріс те рін де жү зе ге асы ры ла ды. 
2011 жыл дың өзін де ға на ҚарМУ-ға жа қын 
жə не алыс ше тел дік же тек ші уни вер си-
тет тер ден (АҚШ, Ұлыб ри та ния, Германия, 
Франция, Поль ша, Че хия, Ре сей, Бол га рия, 
Түр кия, Үн діс тан, Бра зи лия жə не т. б.) дə-
ріс оқу ға 49 ға лым ша қы рыл ды.
Ака де ми ялық ұт қыр лық ты да мы ту дың 

та ғы бір ба ғы ты на бə се ке ге қа бі лет ті ма-
ман дар ды да яр лау үшін Қа зақ стан да қа-
лып тас қан ғы лы ми мек теп тер дің əлеуетін 
ти ім ді пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре тін ұлт-
тық ұт қыр лық бағ дар ла ма ла рын жат қы-
зу ға бо ла ды. Бү гін гі кү ні ҚарМУ елі міз дің 
18 жо ға ры оқу ор ны мен ын ты мақ тас тық 
ту ра лы ке лі сім шарт жа сап, қа зір ден бас-
тап Қа зақ стан ның түр лі ай мақ та ры нан сту-
дент тер ді қа был дай бас та ды.
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Қа зір гі ке зең де біз дің уни вер си тет те ма-
ман дар ды да яр лау ға жұ мыс бе ру ші лер дің 
қа ты су ын ке ңей ту ге, оқу жə не ғы лы ми үде-
ріс тер дің іс-тə жі ри бе лік құ рам дас бө лі гін 
ны ғай ту ға, оны ұл ғай та тын ком па ни ялар-
мен кор по ра тив тік се рік тес тік үл гі сі ен гі зі-
ліп, бұл үде ріс бел сен ді түр де жү зе ге асы-
ры лу да. Бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры жұ мыс 
бе ру ші лер дің мүд де ле рін ес ке ре оты рып, 
ең бек на ры ғын да ғы бел гі лі бір сек тор дың 
та лап та ры на жауап бе ре тін іс-тə жі ри бе лік 
ба ғыт та ғы пəн дер ді ен гі зу ар қы лы жа са-
ла ды. Со ны мен қа тар бұл бағ дар ла ма лар 
жұ мыс бе ру ші лер мен ке лі су рə сі мі нен 
өте ді. 2011 жы лы Eu ra si an Che mi cal Gro up 
хол дин гі нің ба за сын да ҚарМУ-дың ор га ни-
ка лық хи мия жə не по ли мер лер ка фед ра-
сы ның бө лім ше сі құ рыл ды. Бұл бір лес кен 
зер тте улер жүр гі зу ге, бо ла шақ ма ман дар-
дың тə жі ри бе лік дағ ды ла рын да мы ту ға қо-
сым ша мүм кін дік тер бер ді.

— Уни вер си тет те ғы лы ми-зер ттеу ор-
та лық та ры қан дай ба ғыт тар бойын ша 
жұ мыс жа са уда?

— Қа зір гі жағ дай да Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы ҚарМУ-дың қыз ме ті ғы лы ми-бі лім 
бе ру ор та сын жаң ғыр ту ға жə не зер тте уші-
лік уни вер си тет мəр те бе сін алу ға бағ дар-
лан ған. Бұ ған Бі лім жə не ғы лым ми нис трі 
Ба қыт жан Тұр сы нұ лы Жұ ма ғұ лов тың ті-
ке лей бас шы лы ғы мен əзір лен ген «Ғы лым 
ту ра лы» жа ңа Заң зор мүм кін дік тер бе ре ді. 
Бү гін гі таң да біз дің уни вер си тет те үде ме-
лі ин дус три ал ды-ин но ва ци ялық да му дың 
Мем ле кет тік бағ дар ла ма сы аясын да ба сым 
ғы лы ми ба ғыт тар жү зе ге асы ры лу да, на-
но тех но ло гия мен қат ты де не фи зи ка сы; 
жа ңа ма те ри ал дар син те зі; би оло ги ялық 
жүйе лер дің мо ни то рин гі нің; əлеу мет та ну-
дың; жо ға ры жə не кə сіп тік бі лім бе ру дің; 
на рық тық қа ты нас тар дың, құ қық та ну дың; 
ар хе оло ги яның өзек ті мə се ле ле рі бойын ша 
ір ге лі жə не қол дан ба лы си пат та ғы зер тте у-
лер жүр гі зі лу де.
Бұ ған жа ңа ғы лы ми зер тха на лар дың 

ашы луы мен əре кет те гі ле рін үне мі жа ңа-
ша лан ды рып оты ру жəр дем де се ді. Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл-
тан Əбі шұ лы Назарбаев тың тап сыр ма сы на 
сəй кес Қа зақ стан ның 15 же тек ші жо ға ры 
оқу ор ны на ғы лы ми зер тха на лар құ ру ға 
қа ра жат бө лін ді. 2009 жы лы Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-да «Зер тте удің фи зи ка-
хи ми ялық əдіс те рі» ин же нер лік бейін де гі 
зер тха на сы ашыл ды. Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті ин же нер лік бейін де гі 
зер тха на ла ры бар 8 қа зақ стан дық жо ға ры 
оқу ор ны мен ғы лым мен жо ға ры бі лім са-
ла сын да ғы ын ты мақ тас тық ту ра лы кон сор-
ци ал дық ке лі сім жа са ды.
Уни вер си тет ға лым да ры өн ді ріс ке ен гі-

зе тін 49 жо ба ны дайын дап шы ғар ды. Олар-
дың ішін де «Ор та лық Қа зақ стан ның кок-

со хи ми ялық өн ді рі сі кə сі по рын да ры ның 
тас кө мір шайы ры қал дық та ры нан жол 
би ту мын алу үшін тех но ло ги ялық же лі-
лер ді ен гі зу» (жо ба ав то ры х.ғ. д. Еді ге Мұс-
та фин); «Өзін дік те гіс те ле тін жа ңа құй ма 
еден өн ді рі сі» (жо ба ав то ры х.ғ. д. Нұр лан 
Мер ха тұ лы); «Су сы ма лы ма те ри ал дар дың 
ыл ғал ды лы ғын өл ше уге ар нал ған отан дық 
ас пап тар өн ді рі сін құ ру» (жо ба ав то ры 
ф-м. ғ. к. Вик тор Юров) си яқ ты əзір ле нім-
дер бар.
Уни вер си тет тің ға лым да ры отан дық ком-

па ни ялар дың («Са ры-Ар қа Əуежайы» АҚ, 
«Жол құ ры лыс ма те ри алы» АҚ жə не «Са-
ры-Ар қа Спец кокс» АҚ) қол дауымен «Ор-
та лық Қа зақ стан кок со хи ми ялық өн ді рі сі 
қал дық та рын ЖЖМ, ком по зи ци ялық ма-
те ри ал, жол би тум да ры мен мас тик тер алу 
мақ са тын да ке шен ді өң деу» деп ата ла тын 
бір лес кен ғы лы ми жо ба дайын да ды. Бұл 
жо ба ның ай мақ тың кө лік ин фра құ ры лы-
мын да мы ту мен эко ло ги ялық жағ дайын 
жақ сар ту үшін ма ңы зы зор.
Ор та лық Қа зақ стан да хи ми ялық өнер-

кə сіп тің жа ңа са ла сы ре тін де ор га ни ка лық 
син тез өнім де рі нің өн ді рі сін ұйым дас ты-
ру; отан дық жа ңа ин но ва ци ялық тех но ло-
ги ялар ды құ ру; бə се ке ге қа бі лет ті ғы лы-
ми-тех ни ка лық өнім дер ді шы ға ру, жұ мыс 
орын да рын кө бей ту уни вер си тет ға лым да-
ры ның ғы лы ми қыз ме ті нің тə жі ри бе лік нə-
ти же сі бо лып та бы ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі-
нің 20 жыл ды ғы қар са ңын да уни вер си тет те 
«Хи ми ялық ма те ри ал та ну жə не на но тех-
но ло гия» тех но ло ги ялық ин ку ба то ры жə-
не би отех но ло гия мен эко мо ни то рин гтің 
Зер ттеу пар кі ашыл ды. Осы лай ша, бү гін гі 
таң да уни вер си тет те жо ға ры ха лы қа ра лық 
стан дар ттар дең гейін де ір ге лі жə не қол-
дан ба лы зер тте улер ді жү зе ге асы ра тын да-
мы ған ғы лы ми-зер ттеу ке ше ні не ие бо лып 
отыр.
Уни вер си тет ға лым да ры ның ғы лы ми 

зер тте уле рі нің жо ға ры дең гей де бо луы 
олар дың Кем бридж уни вер си те ті (Ұлыб-
ри та ния), М. В. Ло мо но сов атын да ғы Мəс-
кеу мем ле кет тік уни вер си те ті (Ре сей), Гёте 
уни вер си те ті (Германия), Бен Гу ри он атын-
да ғы уни вер си тет (Из ра иль), Эйндхо вен 
тех но ло ги ялық уни вер си те ті (Ни дер ланд), 
Син га пур ұлт тық уни вер си те ті (Син га пур), 
Синьцзян уни вер си те ті (Қы тай) си яқ ты жа-
қын жə не алыс ше тел дік бе дел ді ғы лы ми 
ор та лық тар та ра пы нан та ны лу ына се беп 
бол ды.

— ҚарМУ ға лым да ры ның же тіс тік те рі 
қа лай ба ға ла на ды?

— Уни вер си тет ға лым да ры ның ғы лы ми 
зер тте уле рі нің ма ңыз ды лы ғы ше тел дік 
рей тин гті жур нал дар да ғы жа ри яла ным-
да ры мен дə лел де не ді. 2011 жы лы жо ға ры 
им пакт-фак тор лы жур нал дар да ҚарМУ 
ға лым да ры ның 33 ма қа ла сы ба сы лып 

шық ты. Бұл кө бі не се «Thom son Reu ters» 
жə не «Sprin ger» ком па ни яла ры ның ақ-
па рат тық ре сур ста ры на ер кін қол жет кі-
зу ді қам та ма сыз ет кен Бі лім жə не ғы лым 
ми нистрлі гі нің қол дауының ар қа сын да 
мүм кін бол ды. Со ны мен қа тар уни вер-
си тет те ұлт тық жə не əлем дік ақ па рат-
тық ре сур стар ға қол жет кі зу мүм кін ді гін 
ке ңей ту бойын ша жос пар лы жұ мыс тар 
ат қа ры лып жа тыр. Уни вер си тет оқы ту-
шы ла ры мен сту дент те рі нің «El se vi er» 
бас па сы ның «Sci en ce», «Fre edom Col lec ti-
on», «EBSCO Pub lis hing», «Заң» жə не «Па-
раг раф», «Ре сей мем ле кет тік кі тап ха на сы 
дис сер та ци ялар дың элек трон дық кі тап-
ха на сы» мə лі мет тер ба за сы ның элек трон-
дық ре сур ста рын пай да ла ну ға мүм кін дік-
те рі бар. Со ны мен қа тар уни вер си тет тің 
бар лық ғы лы ми ба ғыт та ры бойын ша ше-
тел дік жо ға ры рей тин гті жур нал дар дың 
ба за сы құ рыл ған.

«Қа ра ған ды уни вер си те ті ха бар шы сы» 
ғы лы ми жур на лын да ше тел дік ға лым дар-
дың жа ри яла ным дар са ны едəуір өс ті. «Қа-
ра ған ды уни вер си те ті ха бар шы сы» жур на-
лы ның «Фи зи ка», «Хи мия», «Ма те ма ти ка» 
се ри яла ры Thom son Reu ters ақ па рат тық 
агент ті гі нің мə лі мет тер ба за сы на ен ді. 
2017 жыл ға дейін бұл үде ріс ке жур нал дың 
бар лық се ри яла ры тар ты ла тын бо ла ды. 
Бұл қа зақ стан дық ға лым дар дың ғы лы ми 
зер ттеу нə ти же ле рін əлем дік ақ па рат тық 
ке ңіс тік те ке ңі нен ұсы ну ға мүм кін дік бе-
ре ді.

— Қа зақ стан ның жо ға ры бі лім бе ру 
жүйе сін де ҚарМУ ұс та на тын ұс та ным 
қан дай?

— Адам зат аяқ ба сып отыр ған ақ па рат-
тық дəуір де клас си ка лық уни вер си тет тің 
мис си ясы ма ман дар ды са па лы да яр лау 
ға на емес, со ны мен қа тар олар дың тұл ға-
сын жан-жақ ты да мы ту дан тұ ру ке рек. Бұл 
əлі күн ге дейін өзек ті лі гін жой май отыр. 
Клас си ка лық уни вер си тет тің дəс түр ле рін 
отан дық жə не əлем дік бі лім бе ру тə жі ри-
бе ле рі нің да му ба ғы ты мен үй лес ті ре оты-
рып, Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
ма ман дар ды да яр лау ба ры сын да біз дің қо-
ғам ның адам гер ші лік, ғы лы ми жə не мə де-
ни құн ды лық та рын қа лып тас ты ру ға жəр-
дем де се ді.
Бі лім мен ғы лым да му ының отан дық 

жə не ха лы қа ра лық тə жі ри бе сін ес ке ре тін 
ин но ва ци ялық са яса ты ның ар қа сын да ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті бір не ше он жыл-
дық тар ағы мын да Қа зақ стан ды жо ға ры 
бі лік ті ма ман дар мен қам та ма сыз етіп, ғы-
лым мен ағар ту ісі нің мұ рат та ры на, адам-
гер ші лік құн ды лық тар мен қо ғам өр леуіне 
адал ды ғын сақ тай оты рып, оның ха лы қа ра-
лық қо ғам дас тық та ғы ұс та ны мын ны ғай ту-
ға жəр дем де сіп ке ле ді.

— Əң гі ме ңіз ге рақ мет!
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КарГУ: 40 лет успеха
Сле до ва ние тра ди ци ям клас си чес-

ко го об ра зо ва ния и ака де ми чес кой сво-
бо ды всегда было характерной чертой 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та име ни ака де ми ка Ев нея Ар-
ста но ви ча Бу ке то ва, од но го из круп ней-
ших мно гоп ро филь ных уни вер си те тов 
на шей стра ны. Вто ро му пос ле Каз НУ им. 
аль-Фа ра би уни вер си те ту Казахстана, 
ор га ни зо ван но му в 1972 го ду, 1 мар та 
2011 го да ис пол ня ет ся 40 лет. За эти го-
ды он прев ра тил ся в один из круп ней-
ших ву зов Казахстана, по пра ву по лу чив 
из вес тность ве ду ще го науч но го и куль-
тур но го цен тра. Рас ска зать об ис то рии 
уни вер си те та и о даль ней ших пла нах 
по его раз ви тию мы поп ро си ли рек то ра 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
док то ра юри ди чес ких на ук, про фес со ра 
Ер ки на Ки но ято ви ча Ку бе ева.

— Ува жа емый Ер кин Ки но ято вич, рас-
ска жи те, с че го на чи на лась ис то рия вто-
ро го в Ка зах ста не уни вер си те та?

— Фун да мен том уни вер си те та стал от-
кры тый в 1938 го ду Учи тельский ин сти тут, 
пре об ра зо ван ный в 1952 го ду в пе да го ги-
чес кий ин сти тут. От кры тие уни вер си те та 
яви лось за ко но мер ным ша гом ис то ри чес-
ко го и со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви-
тия Цен траль но го Казахстана, ко то рый к 
70-м го дам ХХ ве ка стал круп ней шим про-
мыш лен ным, науч ным и куль тур ным цен-
тром.
Объ еди нен ным Пос та нов ле ни ем ЦК 

КП Казахстана и Со ве та Ми нис тров Ка-
зах ской ССР соз да ние уни вер си те та на 
ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес ко го 
ин сти ту та оп ре де ля лось 1 мар та 1972 го-
да. Тор же ствен ное от кры тие вто ро го уни-
вер си те та Казахстана, в ко то ром при ня ли 
учас тие пред ста ви те ли об ще ствен нос ти, 
гос ти из мно гих рес пуб лик СССР, сос то-
ялось 1 сен тяб ря 1972 го да. Од ним из са-
мых яр ких бы ло выс туп ле ние из вес тно го 
ка зах ско го пи са те ля Са би та Му ка но ва: «…
выс ту па ющие здесь го во рят от име ни ми-
нис терств, ве домств, науч ных и учеб ных 
за ве де ний. Это вер но. Но ме ня ник то не 
ко ман ди ро вал, я ни ко го не пред став ляю. 
Я при ехал по ве ле нию сер дца и пред став-
ляю Са би та Му ка но ва. Мо им по дар ком 
но во му уни вер си те ту бу дет 18-том ное 
со чи не ние». Член-кор рес пон дент АН 
КазССР, глав ный ре дак тор Ка зах ской со-
вет ской эн цик ло пе дии Му ха мед жан Ка-
ра та ев в дар уни вер си те ту при вез толь ко 
что вы шед ший в свет пер вый том эн цик-
ло пе дии с под писью: «Но во рож ден но му 
Ка ра ган дин ско му го су дар ствен но му уни-

вер си те ту от но во рож ден ной Ка зах ской 
Со вет ской Эн цик ло пе дии».

— Наш уни вер си тет но сит имя Ев нея 
Ар ста но ви ча Бу ке то ва. Его вклад в ста-
нов ле ние выс ше го об ра зо ва ния в Ка зах-
ста не очень ве лик.

— Да, бо лее то го, я хо тел бы от ме тить, 
что пер вый рек тор КарГУ ака де мик Ев ней 
Бу ке тов за ло жил в Цен траль ном Ка зах ста-
не ос но вы уни вер си тет ско го клас си чес ко го 
об ра зо ва ния. Осо бое вни ма ние им уде-
ля лось соз да нию ин фрас трук ту ры но во го 
уни вер си те та, стро итель ству сов ре мен ных 
кор пу сов уни вер си тет ско го ком плек са об-
щей пло щадью 65 гек та ров в Юго-Вос точ-
ном райо не Ка ра ган ды. Под ру ко вод ством 
ака де ми ка Бу ке то ва бы ли от кры ты но вые 
ка фед ры, воз рос ла чис лен ность про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и сту-
ден чес ко го кон тин ген та, на чал фор ми ро-
вать ся ан самбль уни вер си тет ско го го род ка.
Зас лу жен ным приз на ни ем дея тель нос-

ти уче но го яви лось прис во ение его име ни 
ве ду ще му ву зу Цен траль но-Ка зах стан ско го 
ре ги она. 2 фев ра ля 1990 го да кол лек тив Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та и воз глав ля емое ака де ми ком Зей нул-
лой Мул дах ме то вым Цен траль но-Ка зах-
стан ское от де ле ние Ака де мии на ук Ка зах-
ской ССР об ра ти лись с дан ной ини ци ати-
вой к ру ко вод ству об лас ти и рес пуб ли ки. 
Спус тя пол то ра го да воп рос был ре шен по-
ло жи тель но — Пос та нов ле ни ем Ка би не та 
Ми нис тров Ка зах ской ССР 16 ав гус та 1991 
г. Ка ра ган дин ско му го су дар ствен но му уни-
вер си те ту прис во ено имя ака де ми ка Ев-

нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва. Ака де ми чес кие 
тра ди ции, за ло жен ные пер вым рек то ром 
КарГУ, в даль ней шем бы ли про дол же ны 
круп ны ми уче ны ми, сто яв ши ми во гла ве 
уни вер си те та, — Зей нул лой Мул дах ме то-
вым, Ай тхо жой Би га ли евым, Жам бы лом 
Акыл ба евым.

— Де вя нос тые го ды стали пе ре лом-
ны ми для всей сис те мы об ра зо ва ния в 
Ка зах ста не. Ка кие ре фор мы бы ли, по 
ва ше му мне нию, са мы ми зна чи мы ми и 
от ра зи лись на жиз ни КарГУ?

— С пер вых дней об ре те ния не за ви си-
мос ти в на шей стра не осу ществля лись мас-
штаб ные ре фор мы выс ше го об ра зо ва ния, 
цель ко то рых, по сло вам гла вы го су дар ства 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, — 
«прев ра ще ние Казахстана в центр зна ний 
ми ро во го уров ня».
Но вые за да чи, пос тав лен ные пе ред на-

ци ональ ной сис те мой об ра зо ва ния, воз-
рос шие тре бо ва ния к уров ню под го тов ки 
вы пус кни ков обус ло ви ли не об хо ди мость 
пе рес мот ра и об нов ле ния об ра зо ва тель-
ных прог рамм, внед ре ния сов ре мен ных 
тех но ло гий обу че ния.
В 1997 го ду КарГУ име ни Е. А. Бу ке то-

ва од ним из пер вых ус пеш но про шел го-
су дар ствен ную ат тес та цию и по лу чил ли-
цен зию на про ве де ние об ра зо ва тель ной 
дея тель нос ти. В эти го ды Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва стал дей стви тель ным 
чле ном Ев ра зий ской ас со ци ации уни вер-
си те тов, чле ном Меж ду на род ной ас со ци-
ации ру ко во ди те лей уни вер си те тов, кол-

лек тив ным чле ном Меж ду на род ной ака де-
мии на ук Выс шей шко лы.

— Ка ки ми еще ус пе ха ми оз на ме но ва-
лось для на ше го уни вер си те та пер вое 
де ся ти ле тие двух ты сяч ных?

— Сле дуя при ори те там го су дар ствен ной 
об ра зо ва тель ной по ли ти ки, КарГУ од ним 
из пер вых внед рил кре дит ную сис те му об-
ра зо ва ния, дис тан ци он ное обу че ние, сис те-
му ме нед жмен та ка че ства, меж ду на род ную 
ак кре ди та цию, по ли языч ное об ра зо ва ние. 
Сог лас но об ще рес пуб ли кан ско му рей тин-
гу ву зов, сос тав ля емо му Ин сти ту том со ци-
аль ных ис сле до ва ний при Пре зи ден те Рес-
пуб ли ки Казахстан (ЦЕС СИ-Ка зах стан), на 
про тя же нии пос лед них лет Ка ра ган дин-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва вхо дит в чис ло 
ли де ров на ци ональ но го об ра зо ва ния.
Ус пеш ное раз ви тие на ци ональ ной сис-

те мы об ра зо ва ния, осу ществля емое в рус ле 
го су дар ствен ной по ли ти ки, про во ди мой 
Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым, наш ло свое от ра же ние в 
пре ем ствен нос ти сред не го и выс ше го об-
ра зо ва ния, уси ле нии ин но ва ци он ной дея-
тель нос ти ка зах стан ских ву зов, раз ра бот ке 
но вой клас си фи ка ции ву зов и соз да нии 
эф фек тив но го ме ха низ ма оцен ки их дея-
тель нос ти. Су ще ствен но улуч ши лись по-
ка за те ли ака де ми чес кой мо биль нос ти, яв-
ля ющей ся ос нов ным трен дом сов ре мен-
но го выс ше го об ра зо ва ния. Рас ши ри лось 
прив ле че ние вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
за ру беж ных пре по да ва те лей, соз да ны ус-
ло вия для по вы ше ния про фес си ональ ной 
ква ли фи ка ции пре по да ва те лей ка зах стан-
ских ву зов, ко то рые име ют воз мож ность 
вос поль зо вать ся гран та ми Ми нис тер ства 
об ра зо ва ния и на уки. Толь ко в Ка ра ган-
дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
име ни Е. А. Бу ке то ва 71 пре по да ва тель 
стал об ла да те лем го су дар ствен но го гран та 
«Луч ший пре по да ва тель ву за».

— Мы зна ем, что бы ла при ня та Го су-
дар ствен ная прог рам ма раз ви тия об ра-
зо ва ния на 2011-2020 го ды. Ка кие пер-
спек тив ные нап рав ле ния этой прог рам-
мы ре али зу ет сей час КарГУ?

— Стра те ги чес кие за да чи, пос тав лен-
ные Го су дар ствен ной прог рам мой раз ви-
тия об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан на 
2011-2020 го ды, оп ре де ли ли пер спек ти вы 
и нап рав ле ния раз ви тия ву за на сов ре мен-
ном эта пе. Конструк тив ное ру ко вод ство 
и ве со мая под дер жка Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
поз во ли ли на ше му уни вер си те ту ус пеш но 
вклю чить ся в ре али за цию Го су дар ствен-
ной прог рам мы и уже се год ня дос тичь по-
ло жи тель ных ре зуль та тов.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в чис ле пер вых 

10 ву зов ус пеш но про шел на ци ональ ную 
ин сти ту ци ональ ную ак кре ди та цию, сле ду-
ющим эта пом ста ла спе ци али зи ро ван ная 
ак кре ди та ция об ра зо ва тель ных прог рамм 
уни вер си те та в гер ман ском агент стве AQ-
UIN, ко то рая за вер шит ся в мар те 2012 го да. 
Уни вер си тет ус пеш но ин тег ри ру ет ся в ми-
ро вое об ра зо ва тель ное прос тран ство. На 
се год няш ний день КарГУ яв ля ет ся пол ноп-
рав ным чле ном 9 ав то ри тет ных меж ду на-
род ных ас со ци аций в об лас ти об ра зо ва ния, 
в чис ле ко то рых — Ве ли кая хар тия уни-
вер си те тов (Mag na Char ta Uni ver si ta tum), 
Ев ра зий ская ас со ци ация уни вер си те тов, 
Ас со ци ация гло баль ных уни вер си те тов 
(Gui de) и др. На ря ду с этим уни вер си тет 
стал ак тив ным учас тни ком меж ду на род-
ных об ра зо ва тель ных прог рамм Tem pus, 
Eras mus Mun dus, DA AD, в рам ках ко то рых 
93 ма гис тран та и пре по да ва те ля прош ли 
ста жи ров ки в ву зах Гер ма нии, Ис па нии, 
Пор ту га лии, Поль ши, Ру мы нии, Ни дер-
лан дов, Ита лии. В 2011 г. с целью про хож-
де ния об ра зо ва тель ных и науч ных прог-
рамм в стра ны Ев ро пей ско го со юза, США 
и Ки тай бы ли нап рав ле ны 23 ма гис тран та 
и 6 сту ден тов Ка ра ган дин ско го го су дар-
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ствен но го уни вер си те та. Еже год но бо лее 
ста ма гис тран тов и пре по да ва те лей име-
ют воз мож ность прой ти ста жи ров ку в та-
ких из вес тных уни вер си те тах-пар тне рах, 
как Уни вер си тет Гум больдта, Сво бод ный 
Бер лин ский уни вер си тет, Вроц лав ский 
уни вер си тет, Кар лов уни вер си тет, Выс шая 
шко ла эко но ми ки, Эйндхо вен ский тех но-
ло ги чес кий уни вер си тет, Синьцзян ский 
тех но ло ги чес кий уни вер си тет.
Ака де ми чес кая мо биль ность пре по-

да ва те лей и сот руд ни ков уни вер си те та 
ре али зу ет ся так же в про цес се чте ния лек-
ций, про ве де ния за ня тий и кон суль та ций 
в парт нер ских ву зах и ор га ни за ци ях, осу-
ществля ет ся че рез учас тие в сов мес тной 
раз ра бот ке науч ных тем, по вы ше ние ква-
ли фи ка ции, выс туп ле ния на кон фе рен ци-
ях и се ми на рах. Толь ко в 2011 го ду в КарГУ 
бы ли приг ла ше ны 49 лек то ров из ве ду щих 
уни вер си те тов даль не го и ближ не го за ру-
бежья (США, Ве ли коб ри та нии, Гер ма нии, 
Фран ции, Поль ши, Че хии, Рос сии, Бол га-
рии, Тур ции, Ин дии, Бра зи лии и др.).
Еще од ним нап рав ле ни ем раз ви тия ака-

де ми чес кой мо биль нос ти выс ту па ет на ци-
ональ ная мо биль ность, ко то рая поз во ля-
ет эф фек тив но ис поль зо вать по тен ци ал 
сло жив ших ся в Ка зах ста не науч ных школ 
для под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе-
ци алис тов. На се год няш ний день КарГУ 
зак лю чил 18 до го во ров о сот руд ни че стве с 
ву за ми стра ны и уже на чал при ни мать сту-
ден тов из дру гих ре ги онов Казахстана.
В нас то ящее вре мя в на шем уни вер си те-

те внед ре на и ак тив но ре али зу ет ся мо дель 
кор по ра тив но го парт нер ства с ком па ни-
ями, ко то рая ве дет к рас ши ре нию учас тия 
ра бо то да те лей в под го тов ке спе ци алис тов, 
к ук реп ле нию и рас ши ре нию прак ти чес-
кой сос тав ля ющей учеб но го и науч но го 
про цес сов. Учи ты вая ин те ре сы ра бо то да-
те лей, об ра зо ва тель ные прог рам мы сос тав-
ля ют ся та ким об ра зом, что бы в них бы ли 
вклю че ны дис цип ли ны прак ти чес кой нап-
рав лен нос ти, от ве ча ющие пот реб нос тям 
то го или ино го сек то ра на рын ке тру да и 
про шед шие про це ду ру сог ла со ва ния с ра-
бо то да те ля ми. В 2011 го ду на ба зе хол дин га 
Eu ra si an Che mi cal Gro up был соз дан фи ли-
ал ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и по ли-
ме ров КарГУ, это от кры ло до пол ни тель-
ные воз мож нос ти для про ве де ния сов мест-
ных ис сле до ва ний, раз ви тия прак ти чес ких 
на вы ков бу ду щих спе ци алис тов.

— Се год ня мно го го во рит ся о не об-
хо ди мос ти тран сфор ма ции уни вер си-
те тов в науч но-ис сле до ва тельские цен-
тры. Что де ла ет ся в на шем ву зе в этом 
нап рав ле нии?

— В сов ре мен ных ус ло ви ях КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва ори ен ти ро ван на мо дер-
ни за цию науч но-об ра зо ва тель ной сре ды и 
по лу че ние ста ту са ис сле до ва тельско го уни-
вер си те та. Боль шие воз мож нос ти для это-
го пре дос тав ля ет но вый За кон «О на уке», 
раз ра бо тан ный под не пос ред ствен ным ру-

ко вод ством ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан Ба хыт жа на Тур сы-
но ви ча Жу ма гу ло ва. Се год ня на ши ми уче-
ны ми ре али зу ют ся при ори тет ные науч ные 
нап рав ле ния в рам ках Го су дар ствен ной 
прог рам мы фор си ро ван но го ин дус три аль-
но-ин но ва ци он но го раз ви тия, про во дят ся 
ис сле до ва ния фун да мен таль но го и прик-
лад но го ха рак те ра по ак ту аль ным проб-
ле мам на но тех но ло гий и фи зи ки твер до го 
те ла, син те за но вых ма те ри алов, мо ни то-
рин га сос то яния би оло ги чес ких сис тем, 
со ци оло гии, сис те мы выс ше го и про фес-
си ональ но го об ра зо ва ния, ры ноч ных от но-
ше ний, юрис пру ден ции, ар хе оло гии.
Это му спо соб ству ет от кры тие но вых и 

пос то ян ная мо дер ни за ция дей ству ющих 
науч ных ла бо ра то рий. Сог лас но по ру че-
нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, 15 ве-
ду щим ву зам Казахстана бы ли вы де ле ны 
сред ства на соз да ние науч ных ла бо ра то рий. 
В их чис ле был и КарГУ, в ко то ром в 2009 
г. бы ла от кры та 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». Ка ра ган дин ским го су дар-
ствен ным уни вер си те том им. Е. А. Бу ке то-
ва зак лю че ны кон сор ци аль ные сог ла ше ния 
о сот руд ни че стве в сфе ре на уки и выс ше го 
об ра зо ва ния с 8 ка зах стан ски ми ву за ми, 
при ко то рых фун кци они ру ют ла бо ра то-
рии ин же нер но го про фи ля.
Уче ны ми уни вер си те та под го тов ле ны к 

внед ре нию 49 про ек тов, в чис ле ко то рых 
та кие раз ра бот ки, как «Внед ре ние тех но ло-

ги чес кой ли нии для по лу че ния до рож но го 
би ту ма из ка мен но уголь ных смол — от хо-
дов кок со хи ми чес ко го про из вод ства пред-
прия тий Цен траль но го Казахстана» (ав тор 
про ек та д. х. н. Еды ге Мус та фин); «Про из-
вод ство но вых са мо ни ве ли ру ющих ся на-
лив ных по лов» (ав тор про ек та д. х. н. Нур-
лан Мер ха ту лы); «Соз да ние про из вод ства 
оте че ствен ных при бо ров для из ме ре ния 
влаж нос ти сы пу чих ма те ри алов» (ав тор 
про ек та к. ф.-м. н. Вик тор Юров).
При под дер жке оте че ствен ных ком-

па ний (АО «Аэро порт «Са ры-Ар ка», АО 
«Дорстрой ма те ри алы», ТОО «Са ры-Ар ка 
Спец кокс») под го тов лен сов мес тный науч-
ный про ект «Ком плек сная пе ре ра бот ка 
от хо дов кок со хи ми чес ких про из водств 
Цен траль но го Казахстана с целью по лу-
че ния ГСМ, ком по зи ци он ных ма те ри алов, 
до рож ных би ту мов и мас тик», име ющий 
пер вос те пен ное зна че ние для раз ви тия 
тран спор тной ин фрас трук ту ры и улуч ше-
ния эко ло ги чес кой си ту ации в ре ги оне.
Прак ти чес ким ре зуль та том науч ной 

дея тель нос ти уче ных уни вер си те та ста нет 
ор га ни за ция в Цен траль ном Ка зах ста не 
про из вод ства про дук ции ор га ни чес ко-
го син те за как но вой от рас ли хи ми чес кой 
про мыш лен нос ти, соз да ние но вых оте че-
ствен ных ин но ва ци он ных тех но ло гий, вы-
пуск кон ку рен тной науч но-тех ни чес кой 
про дук ции с вы со кой до бав лен ной сто-
имостью, уве ли че ние ко ли че ства ра бо чих 
мест.
В год 20-ле тия Не за ви си мос ти Рес пуб-

ли ки Казахстан в уни вер си те те бы ли соз-
да ны Тех но ло ги чес кий ин ку ба тор «Хи ми-
чес кое ма те ри ало ве де ние и на но хи мия» и 
Ис сле до ва тельский парк би отех но ло гии и 
эко мо ни то рин га. Та ким об ра зом, се год ня 
уни вер си тет об ла да ет раз ви тым науч но-ис-
сле до ва тельским ком плек сом, на ба зе ко-
то ро го осу ществля ют ся фун да мен таль ные 
и прик лад ные ис сле до ва ния на уров не са-
мых вы со ких меж ду на род ных стан дар тов.
Вы со кий уро вень науч ных ис сле до ва-

ний уче ных уни вер си те та обус ло вил их 
приз на ние ав то ри тет ны ми науч ны ми цен-
тра ми ближ не го и даль не го за ру бежья: 
Кем бриджским уни вер си те том, Мос ков-
ским го су дар ствен ным уни вер си те том 
им. М. В. Ло мо но со ва, Уни вер си те том Ге те 
(Германия), Уни вер си те том им. Бен-Гу ри-
она (Из ра иль), Эйндхо вен ским тех но ло ги-
чес ким уни вер си те том (Нидерланды), Син-
га пур ским на ци ональ ным уни вер си те том, 
Синьцзян ским уни вер си те том (Ки тай).

— Какими еще достижениями ученых 
КарГУ можно гордиться?

— Зна чи мость науч ных ис сле до ва ний 
уче ных уни вер си те та под твер жда ет ся пуб-
ли ка ци ями в за ру беж ных рей тин го вых из-
да ни ях, в 2011 го ду в жур на лах с вы со ким 

им пакт-фак то ром бы ло опуб ли ко ва но 33 
статьи уче ных КарГУ. Во мно гом это ста ло 
воз мож ным бла го да ря под дер жке Ми нис-
тер ства об ра зо ва ния и на уки, обес пе чив-
ше го сво бод ный дос туп к ин фор ма ци он-
ным ре сур сам ком па ний Thom son Reu ters 
и Sprin ger. Уни вер си те том так же про во-
дит ся пла но мер ная ра бо та по рас ши ре-
нию дос ту па к на ци ональ ным и ми ро вым 
ин фор ма ци он ным ре сур сам. Пре по да-
ва те ли и сту ден ты уни вер си те та име ют 
воз мож ность ис поль зо вать элек трон ные 
ре сур сы под пис ных баз дан ных: Sci en ce, 
Fre edom Col lec ti on из да тель ства El se vi-
er, EBSCO Pub lis hing, «Заң» и «Па раг раф», 
«Элек трон ная биб ли оте ка дис сер та ций 
Рос сий ской го су дар ствен ной биб ли оте ки», 
соз да на ба за вы со ко рей тин го вых жур на лов 
за ру бежья по всем науч ным нап рав ле ни ям 
уни вер си те та.
Зна чи тель но воз рос ло чис ло пуб ли ка-

ций инос тран ных уче ных в науч ном жур-
на ле «Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер си-
те та». Се рии «Фи зи ка», «Хи мия», «Ма те ма-
ти ка» «Вес тни ка Ка ра ган дин ско го уни вер-
си те та» вош ли в ба зу дан ных ин фор ма ци-
он но го агент ства Thom son Reu ters. До 2017 
го да в этот про цесс бу дут вов ле че ны все 
се рии жур на ла. Это поз во лит бо лее ши ро-
ко пред ста вить ре зуль та ты науч ных ис сле-
до ва ний ка зах стан ских уче ных в ми ро вом 
ин фор ма ци он ном прос тран стве.

— И пос лед ний воп рос: в чем все-та ки 
сек рет ус пе ха КарГУ, поз во лив ший ему 
стать брен дом в сис те ме выс ше го об ра-
зо ва ния Казахстана?

— В ин фор ма ци он ную эпо ху, в ко то рую 
всту пи ло че ло ве че ство, вы со кая мис сия 
клас си чес ко го уни вер си те та, зак лю ча юща-
яся не толь ко в ка че ствен ной под го тов ке 
спе ци алис тов, но и во всес то рон нем раз ви-
тии их лич нос ти, не те ря ет сво ей ак ту аль-
нос ти. Со че тая клас си чес кие уни вер си тет-
ские тра ди ции с но вей ши ми тен ден ци ями 
раз ви тия оте че ствен ной и ми ро вой об ра-
зо ва тель ной прак ти ки, Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет в про цес се 
под го тов ки спе ци алис тов спо соб ству ет 
фор ми ро ва нию нрав ствен ных, науч ных и 
куль тур ных цен нос тей на ше го об ще ства.
Та ким об ра зом, бла го да ря сво ей ин но-

ва ци он ной по ли ти ке, учи ты ва ющей оте-
че ствен ный и меж ду на род ный опыт раз ви-
тия об ра зо ва ния и на уки, Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва в те че ние нес коль ких 
де ся ти ле тий обес пе чи ва ет Казахстан вы со-
кок ва ли фи ци ро ван ны ми спе ци алис та ми, 
спо соб ству ет ук реп ле нию его по зи ций в 
меж ду на род ном со об ще стве, сох ра няя вер-
ность иде алам на уки и прос ве ще ния, гу ма-
нис ти чес ким цен нос тям, прог рес су об ще-
ства.
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КарГУ имени академика Е. А. Букетова — 40 лет!

В се год няш нем но ме ре га зе ты мы пуб-
ли ку ем поз драв ле ния лю дей, име на ко-
то рых не раз рыв но свя за ны с уни вер си те-
том: ру ко во ди те лей ву за, из вес тных уче-
ных, его вы да ющих ся вы пус кни ков.

МУЛ ДАХ МЕ ТОВ 
Зей нол ла Мул дах ме то вич
Ака де мик На ци ональ ной ака де мии на ук 

РК, док тор хи ми чес ких на ук, про фес сор, зас-
лу жен ный де ятель на уки РК. Рек тор КарГУ 
в 1980 – 1988 гг.
В 1972 го ду в г. Ка ра ган де сос то ялось 

от кры тие вто ро го по ве ли чи не в Рес пуб-
ли ке Казахстан го су дар ствен но го уни-
вер си те та. Цен траль ный Ко ми тет Ком-
пар тии Казахстана по ру чил ру ко вод ство 
этим уни вер си те том приз нан но му уче-
но му, та лан тли во му ор га ни за то ру на уки 
и об ра зо ва ния, об ще ствен но му де яте лю, 
пи са те лю, дра ма тур гу, про фес со ру, ака-
де ми ку АН КазССР Е. А. Бу ке то ву.
Под его муд рым ру ко вод ством бы ла 

за ло же на ос но ва бу ду ще го уни вер си тет-
ско го сту ден чес ко го го род ка, от крыт фа-
куль тет по вы ше ния ква ли фи ка ции ди-
рек то ров об ще об ра зо ва тель ных сред них 
школ, уве ли чи лось ко ли че ство фа куль те-
тов, ка федр, спе ци аль нос тей, по вы сил ся 
ка че ствен ный уро вень про фес сор ско-пре-
по да ва тельско го сос та ва, воз рос ло чис-
ло сту ден тов. Боль шой раз мах по лу чи ла 
науч но-ис сле до ва тельская дея тель ность 
уни вер си те та, ус та но ви лась тес ная вза-
имос вязь с ве ду щи ми учеб ны ми за ве де-
ни ями быв ше го Со вет ско го Со юза.
Не ма ло бы ло сде ла но и дру ги ми рек то-

ра ми, в раз ное вре мя воз глав ляв ши ми уни-
вер си тет, по стро итель ству учеб ных кор пу-
сов фи зи чес ко го и би оло ги чес ко го фа куль-
те тов, Двор ца сту ден тов, му зея пер во го рек-
то ра уни вер си те та ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
по ор га ни за ции пер вой в Ка зах ста не и вто-
рой в СССР ка фед ры кван то вой хи мии, ла-
бо ра то рии фи зи ко-хи ми чес ких ис сле до ва-
ний, об ще жи тий и др.
Умес тно от ме тить, что в свое вре мя 

по хо да тай ству близ ких дру зей и со рат-
ни ков Е. А. Бу ке то ва, при не пос ред ствен-
ной под дер жке ру ко вод ства уни вер си-
те та нап ро тив глав но го кор пу са КарГУ 
ему был воз двиг нут дол гож дан ный па-
мят ник.
Ви жу, что се год ня уни вер си тет, воз-

глав ля емый про фес со ром Е. К. Ку бе евым, 
ус пеш но ре али зу ет на ме чен ную Пре зи-
ден том РК Н. А. Назарбаевым стра те гию 
мо дер ни за ции, ка че ствен но го со вер шен-
ство ва ния и меж ду на род ной ин тег ра ции 
сов ре мен но го об ра зо ва ния. Уни вер си тет 
оп ре де лен ба зо вым ву зом по внед ре нию 
спе ци али зи ро ван ной ак кре ди та ции, стал 
од ним из ве ду щих ву зов Казахстана, при-
ня тым в Ве ли кую хар тию уни вер си те тов. 
В КарГУ внед рен меж ду на род ный стан-
дарт об ра зо ва ния ИСО.

Не ма ло на се год ня де ла ет ся ру ко вод-
ством ву за для даль ней ше го ук реп ле ния 
ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы, улуч ше-
ния ка че ства пре по да ва ния, а так же бла-
го сос то яния про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва и бы та сту ден тов.
При ят но осоз на вать, что в уни вер си те-

те сох ра ня ет ся пре ем ствен ность по ко ле-
ний, и ны неш ний ру ко во ди тель уни вер-
си те та про фес сор Е. К. Ку бе ев с глу бо ким 
ува же ни ем хра нит и про дол жа ет нас ле-
дие стар ше го по ко ле ния.
В свя зи с пред сто ящим 40-лет ним юби-

ле ем Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва же лаю 
все му кол лек ти ву и сту ден че ству осоз на-
вать зна чи мость уни вер си те та, но ся ще го 
имя ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, и сво ими 
де ла ми со от вет ство вать ему.

БИ ГА ЛИ ЕВ 
Ай тхо жа Би га ли евич
Ака де мик На ци ональ ной ака де мии Выс-

шей шко лы РК, док тор би оло ги чес ких на ук, 
рек тор КарГУ в 1988 – 1991 гг.
Се год ня Ка ра ган дин ский го су дар-

ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва — это один из ве ду щих уни-
вер си те тов на шей стра ны. Прош ло бо-
лее 20 лет с тех пор, как я ра бо тал вмес те 
с ва ми. Все эти го ды я прис таль но сле дил 
за раз ви тем КарГУ, ра до вал ся его ус пе-
хам, пос коль ку са мые ак тив ные го ды мо-
ей науч но-пе де го ги чес кой дея тель нос ти 
прош ли имен но в его сте нах. Здесь я на-
чал ис сле до ва ния по оцен ке пос лед ствий 
Се ми па ла тин ско го ядер но го по ли го на, 
соз дав мо биль ную ла бо ра то рию, кос тяк 
ко то рой сос тав ля ли сту ден ты и мо ло дые 
пре по да ва те ли уни вер си те та. Раз ви тие 
сов ре мен но го об ще ства, эко но ми чес кое 
проц ве та ние, ка че ство жиз ни, ус той чи-
вое раз ви тие об ще ства и при род ной сре-
ды оп ре де ля ют ся сос то яни ем об ра зо ва-
ния, прог рес сом на уки, эф фек тив ностью 
прак ти чес ко го ис поль зо ва ния ре зуль та-
тов науч ных ис сле до ва ний. 
Цен ность об ра зо ва ния и на уки в сов ре-

мен ном ми ре — ак си ома. В этой свя зи мне 
от рад но от ме тить, что КарГУ се год ня — 
ди на мич но раз ви ва ющий ся уни вер си тет. 
Мне так же при ят но от ме тить, что КарГУ 
од ним из пер вых стал чле ном прес тиж-
ней шей меж ду на род ной ор га ни за ции 
в об лас ти выс ше го об ра зо ва ния — Ве ли-
кой хар тии уни вер си те тов, штаб-квар ти-
ра ко то рой на хо дит ся в италь ян ской Бо-
лонье, ста рей шем уни вер си те те Ев ро пы.
Се год ня КарГУ им Е. А. Бу ке то ва — кон-

ку рен тос по соб ный вуз с раз ви той ин фрас-
трук ту рой. Тем пы раз ви тия уни вер си те та 
поз во ля ют с оп ти миз мом смот реть в бу-
ду щее. И я на де юсь, что тру до лю би вый 
кол лек тив уни вер си те та, его науч ный по-
тен ци ал, твор че ство мо ло дых уче ных то-
му не оп ро вер жи мое до ка за тель ство. 
Хо чу ска зать: так дер жать, КарГУ !

ЕР ТЫС БА ЕВ 
Ер му ха мет Ка би ди но вич
Со вет ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан Н. А. Назарбаева по по ли ти чес-
ким воп ро сам, вы пус кник КарГУ 1978 г.

40 лет — не ма лый срок для ста нов ле-
ния и раз ви тия выс ше го учеб но го за ве де-
ния. Поз драв ляю всех вы пус кни ков Ка ра-
ган дин ско го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва, про фес сор ско-пре по да ва тельский 
сос тав с этой юби лей ной да той. Я гор жусь 
тем, что в 1973-м, уже да ле ком для нас го-
ду, поч ти 40 лет на зад, пос ту пил в уни вер-
си тет на ис то ри чес кий фа куль тет. Имен-
но Ка ра ган дин ский уни вер си тет и ис то-
ри чес кий фа куль тет сыг ра ли ре ша ющую 
роль в мо ем ста нов ле нии, в мо ем лич нос-
тном раз ви тии как че ло ве ка, как про фес-
си она ла.
Я счи таю се ми де ся тые и вось ми де ся-

тые го ды важ ны ми го да ми в мо ей жиз ни, 
по то му что все, че го я дос тиг с точ ки зре-
ния карь еры, твор чес ко го, науч но го рос-
та, — все это бы ло за ло же но пятью го да-
ми обу че ния в уни вер си те те, ко то рый мне 
дал сис тем ное мыш ле ние, воз мож ность 
глу бо ко про ни кать в суть той или иной 
проб ле мы, ви деть то, че го не ви дят мно-
гие вок руг. И лю бовь к ис то ри чес ко му 
фа куль те ту, к ис то рии, к сво ей про фес-
сии до сих пор не угас ла! Хо чу пов то рить 
еще раз, что этот стер жень оп ре де лил 
мою жизнь на мно гие, мно гие го ды.
Я еще раз поз драв ляю от всей ду ши 

с этой да той всех пре по да ва те лей, вы пус-
кни ков, сту ден тов, ко то рые сей час учат ся 
в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те. Я всег да счи тал КарГУ од ним 
из са мых силь ных не толь ко в Со вет ском 
Со юзе, в Ка зах ста не, но и на пос тсо вет-
ском прос тран стве. Во вся ком слу чае, тот 
про фес сор ско-пре по да ва тельский сос-
тав ис то ри чес ко го фа куль те та, ко то рый 
был в се ми де ся тые го ды, он со мною всю 
жизнь — в мо ем сер дце и па мя ти.

АХ МЕ ТОВ 
Се рик Аб жа ли евич
Ви це-ми нистр тру да и со ци аль ной за щи-

ты на се ле ния РК, вы пус кник КарГУ 1985 г.
Со рок лет — это осо бая, сак раль ная да-

та. За этот пе ри од ме ня ет ся це лое по ко ле-
ние, вы рас та ет но вая ге не ра ция. Для уни-
вер си те та со ро ка лет ний юби лей — это 
знак, что вуз сос то ял ся во всех от но ше ни ях, 
что он твер до и сме ло прет во ря ет в жизнь 
свою мис сию, что он вы пол ня ет свою роль 
в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния не толь-
ко на шей рес пуб ли ки, но и Цен траль-
ной Азии в це лом. Уже сло жил ся осо бый 

бренд — бренд Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва, 
и с этим брен дом счи та ют ся, его ува жа-
ют и це нят. Я рад тем вы со там, ко то рых 
дос тиг мой вуз за эти го ды: КарГУ яв ля-
ет ся ак тив ным учас тни ком Бо лон ско го 
про цес са, что под чер ки ва ет его креп кую 
связь с луч ши ми тра ди ци ями ев ро пей-
ской сис тем об ра зо ва ния, уни вер си тет 
сме ло внед ря ет ин но ва ци он ные про ек-
ты в свою науч ную дея тель ность, в то же 
вре мя ос та ва ясь вер ным тем тра ди ци ям, 
ко то рые бы ли за ло же ны его ос но ва те ля-
ми. Я же лаю мо ему уни вер си те ту, что-
бы он сох ра нил свои по зи ции круп но го 
ин тел лек ту аль но го и науч но го цен тра, 
а так же что бы его имя зву ча ло в ми ро вом 
науч ном со об ще стве на уров не Стэн фор-
да, Кем брид жа, Сор бон ны.

БУСУРМАНОВ 
Жумабек Дюйсешевич
Ди рек тор ГУ «Ин сти тут за ко но да тель-

ства Рес пуб ли ки Ка зах стан», ака де мик 
Ака де мии юри ди чес ких на ук Рес пуб ли ки 
Казахстан, док тор юри ди чес ких на ук, про-
фес сор
От име ни кол лек ти ва Ин сти ту та за-

ко но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан 
поз драв ляю про фес сор ско-пре по да ва-
тельский сос тав, сту ден че ство Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва с 40-ле ти ем 
со дня его ос но ва ния, а так же, поль зу ясь 
слу ча ем, с 20-ле ти ем Не за ви си мос ти Рес-
пуб ли ки Казахстан.
КарГУ — од но из круп ных и из вес тных 

выс ших учеб ных за ве де ний не толь ко в 
рес пуб ли ке, но и да ле ко за ее пре де ла-
ми, го то вя щее кад ры но во го по ко ле ния 
во влас тно-уп рав лен чес кой, по ли ти ко-
пра во вой, эко но ми чес кой, со ци аль ной, 
об ра зо ва тель ной и иных сфе рах го су дар-
ствен ной и об ще ствен ной жиз ни на ше го 
го су дар ства.
Осо бо хо чу поз дра вить род ной и близ-

кий мне кол лек тив юри ди чес ко го фа-
куль те та КарГУ, где я тру дил ся в те че ние 
16 лет, в са мые яр кие и за по ми на ющи-
еся для ме ня го ды ста нов ле ния лич нос ти, 
бла го да ря ко то рым при об рел на вы ки 
пре по да ва тельско го мас тер ства, ува жи-
тель но го, пре дан но го и от вет ствен но го 
от но ше ния к бла го род но му де лу вос пи-
та ния и фор ми ро ва ния мо ло дых лю дей 
но вой фор ма ции. Юри ди чес кий фа куль-
тет КарГУ на за ре ста нов ле ния и ут вер-
жде ния на ше го но во го го су дар ства стал 
куз ни цей юри ди чес ких кад ров для не за-
ви си мо го Казахстана. Из его стен выш ло 
мно го вид ных и яр ких уче ных, ши ро ко 
из вес тных и по пу ляр ных об ще ствен ных 
и го су дар ствен ных де яте лей, ав то ри тет-
ных ру ко во ди те лей пра во ох ра ни тель ной 
сис те мы и ор га нов пра во су дия, пре ус пе-
ва ющих пред ста ви те лей биз не са и т. д., 
со дей ству ющих ре али за ции на ча тых 
в стра не го су дар ствен но-пра во вых ре-
форм.
Сер деч но поз драв ляя с юби ле ем, от 

всей ду ши же лаю даль ней ших твор чес-
ких свер ше ний во бла го раз ви тия на уки, 
об ра зо ва ния, ук реп ле ния де мок ра тии и 
об ще че ло ве чес ких цен нос тей в Рес пуб ли-
ке Казахстан.

1 мар та 2012 го да Ка ра ган дин ско му го су дар ствен но му уни вер си те ту име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва ис пол ня ет ся 40 лет. Бу ду чи вто рым уни вер си те том, 
соз дан ным в Ка зах ста не, КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва за эти го ды за нял 
ли ди ру ющие по зи ции в выс шей шко ле Казахстана. В уни вер си те те сло жи лись 
приз нан ные науч ные шко лы, в чис ле его пре по да ва те лей не ма ло вы да ющих ся 
уче ных, а его вы пус кни ки из вес тны не толь ко в на шей рес пуб ли ке, но и да ле ко 
за ее пре де ла ми. КарГУ се год ня — это сов ре мен ный, ди на мич но раз ви ва ющий-
ся уни вер си тет, ор га нич но со че та ющий тра ди ции клас си чес ко го об ра зо ва ния 
с вы со ко эф фек тив ны ми ин но ва ци ями.
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Қа дір лі əріп тес тер!

Құт-бе ре ке қон ған қа си ет ті қа зақ тың 
Са ры ар қа сын да ғы бел ді оқу орын да ры ның 
бі рі — хал қы мыз дың бір ту ар ұлы Ев ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің ме рей тойы-
мен шын жү рек тен құт тық тай мын! Уни-
вер си тет тің ірі оқу ор ны бо лып қа лып та суы 
көз ал дым да өт ті. Жа сы ра ты ны жоқ, оған 

өз үле сім ді қос тым деп есеп тей мін. Бү гін гі 
ал дың ғы қа тар лы, бі лік ті де бі лім ді та рих-
шы-ға лым дар то бы Қа ра ған ды уни вер си те-
ті та рих фа куль те ті нің тү лек те рі. Олар дың 
ба сым көп ші лі гі мем ле кет тік қыз мет те, 
рес пуб ли ка лық ме ке ме лер де, об лыс əкім-
ді гі ап па ра тын да, аудан бас қа рып отыр-
ған да ры да бар. Фа куль тет тің да му ына өз 
үлес те рін қос қан Қ. Жу асұ лы, О. Жа най да-
ров, Д. Шай мұ ха нов, Т. Іли ясов, Қ. Есі мов, 
Е. Тə жі ба ев, Ə. Тел ға рин, Н. Фар худ ди нов, 
М. Ха се нов, Л. Ба ту ри на, Ю. Се ро вай ская, 
Л. Па но ва, Ф. Ба за но ва, Р. Спа нов, Ш. Мо-
мы но ва, Б. Ауба ки ров, Қ. Би ма хи мов, 
Б. Қыз дар бе ков, А. Ар нгольд, С. Бе кі ше ва, 
ағайын ды Ер мек жə не Бі тім бек Адам бе ков-
тер, В. Ев до ки мов, С. Жауым ба ев, С. Төл ки-
ев, Р. Жұ ма шев, Е. Есен ға ра ев, Л. Шот ба-
қо ва, Ж. Ар тық ба ев, З. Сақ та ға но ва, С. Го-
ро вой, С. Сы рым бе тов сын ды ұс таз да рым 
мен əріп тес те рім ді жы лы се зім мен ес ке 
ала мын. Фа куль тет ұжы мы ал дын да əлі де 
алын ба ған қа мал, асар асу, іс тел ме ген қы-
ру ар ша руа бар. Жас ұр пақ ты ұл тшыл дық 
се зім де тəр би еле уде, хал қы мыз дың та ри хи 
са на сын қа лып тас ты ру да, қа зақ тың абы-
ройын, ата ғын дү ние жү зі не паш ету де ат-
қа рар жұ мыс та ры ңыз ға ақ жол ті лей мін. 
Ден са улық та ры ңыз мық ты, рух та ры ңыз 
би ік, шы ғар ма шы лық та быс та ры ңыз ба ян-
ды бо лып, ба ла-ша ға, не ме ре-шө бе ре қы-
зы ғын кө ре бе рі ңіз дер!

Құр мет ті Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
ұжы мы!

Осы дан 40 жыл бұ рын Қа ра ған ды өңі-
рін де құ рыл ған жо ға ры оқу ор ны бү гін де 

хал қы мыз ға дəйек ті бі лім бе ріп, тəр би елеп, 
са ра жол ға сал ған қа ра ша ңы рақ, елі міз де гі 
ең се лі де бе дел ді оқу орын да ры ның бі рі бо-
лып са на ла ды. Қы рық жыл дық та ри хы бар 
бі лім ор да сы бү гін гі кү ні би ік тұ ғыр дан кө-
рі ніп жүр.
Бү гін гі таң да Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті — 
тəуел сіз Қа зақ стан ның бі лік ті ма ман да-
рын дайын дай тын Ор та лық Қа зақ стан ның 
не гіз гі бі лім ор да сы. Мем ле кет тік бас қа ру 
орын да рын да, ғы лым, бі лім са ла ла рын да, 
эко но ми ка да би ік же тіс тік тер ге же тіп, же-
міс ті ең бек етіп, таяу, алыс ше тел ге елі міз-
дің атын паш етіп жүр ген дер осы ки елі ша-
ңы рақ тың тү лек те рі. Уни вер си тет ұжы мы 
мол тə жі ри бе мен ше бер лік жи нақ та ған, 
өз ісін же тік бі ле тін бі лік ті ма ман дар. Про-
фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ғы лы ми 
ең бек те рін, күш-жі гер ле рін еге мен ді елі-
міз ді өр кен де ту ге ар на уда.
Та ма ша ұжым ның ме рей тойын өт кен ді 

та ра зы лап, же тіс ті гі не қуа ну жə не бо ла-
шақ қа ұм ты лу сə ті деп ай ту ға бо ла ды. Ел 
ішін де абы рой ға бө ле не бе ру ле рі ңіз ге шын 
жү рек тен ті лек тес пін.

Құр мет ті ұс таз дар қауымы!

Сіз дер ді қа си ет ті қа ра ша ңы рақ — 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 40 жыл-
дық тор қа лы тойы мен шын жү рек тен құт-
тық тай мын!
Уақыт нет кен ұш қыр де се ңіз ші! Дəл 

осы дан 40 жыл бұ рын, 1972 жыл дың күз 
айы ның ба сын да рес пуб ли ка мыз да ғы 
екін ші уни вер си тет тің сал та нат ты ашы лу 
рə сі мі бол ды. Ме ре ке лік ша ра ның мін-
бе сі нен сөй ле ген тұң ғыш рек тор ака де-
мик Е. Бө ке тов: «Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті өзі нің із гі, құр мет ті ісі не 
кі ріс ті. Жас уни вер си тет тің кол лек ти ві 
өз мін де тін өмір та ла бы на сай орын дау 

үшін бел се не қыз мет ат қа ра бас та ды», — 
деп атап айт ты. Біз сол бір қай та лан бас 
сəт тің куə сі бол дық. Ал қа лы жи ын да 
Алматы дан ар найы кел ген атақ ты жа зу-
шы Сə бит Мұ қа нов: «Қым бат ты жас жет-
кін шек тер! Жас уни вер си тет тің сту ден ті 
ата нып отыр ған сен дер, ба қыт ты сың дар! 
Ке зін де сен дер си яқ ты жо ға ры оқу орын-
да рын да біз дер оқи ал ма дық. Елі міз дің 
ер тең гі ті ре гі өз де рің сің дер! Сон дық тан 
да аға бу ын өкіл де рі нің ама на ты сол — 
ке ле шек те бі лім ді де па ра сат ты, Ота ны-
мыз дың маң дайал ды ма ман-аза мат та ры 
бо лың дар!», — деп ақ ба та сын бер ген тін. 
Мі не, со дан бе рі қан ша ма жас тар уни вер-
си тет ті ой да ғы дай бі ті ріп, өмір ден өз ор-
нын тап ты. Олар дың ара сын да бұл күн де-
рі та ны мал тұл ға ға ай нал ған да ры, бі лім 
са ла сы ның май тал ман ға лым да ры мен 
ака де мик бол ған да ры қан ша ма!
Ке зін де өзі не гі зін қа лап, қа зір өз есі мі-

мен ата ла тын Е. А. Бө ке тов атын да ғы уни-
вер си тет тің бо ла ша ғы бұ дан да зор. Осы нау 
ара лық та сан мың да ған са па лы кад рлар 
да яр лап, тү лек те рін ғы лым көк жи егі не 
қа нат тан дыр ған қа си ет ті қа ра ша ңы рақ-
тың атақ-даң қы қа зір əлем де та ны мал. Сол 
жыл да ры Са ры ар қа тө рін де гі бі лім ор да-
сын да оқып, оның тұң ғыш тү лек те рі нің 
бі рі бол ға ным ды өз ба сым əр дайым мақ та-
ныш тұ та мын.
Қым бат ты ұс таз дар, ме рей лі ме ре ке ле-

рі ңіз бен бар ша ңыз ды құт тық тай оты рып, 
ұжым да ры ңыз ға бе ре ке-бір лік, от ба сы ла-
ры ңыз ға аман дық, əр қай сы ңыз ға шы ғар-
ма шы лық та быс ті лей мін!

Құр мет ті ака де мик Ев ней Арыс та н-
ұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мы, сту-
дент те рі, тү лек те рі!

Сіз дер ді Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы-
ның аты нан шын жү рек тен қа си ет ті бі лім 
ор да сы ның 40 жыл дық тор қа лы тойы мен 

құт тық тау ға рұқ сат еті ңіз дер! Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті осы уақыт қа дейін 
та лай та ма ша тар лан да ры мен та лан тта рын, 
қы ран да ры мен ұлан да рын қа нат тан ды рып 
ұшыр ды. Бар ша ңыз ға мə лім, Алаш тың ай-
ту лы аза мат та ры бас та ған алып тар кө ші бү-
гін гі күн ге дейін өз жал ға сын тауып, өс ке лең 
ұр пақ бі лім мен ғы лым қай на ры на су сын дап, 
ки елі қа ра ша ңы рақ тан тү леп шы ғу да.
Қа дір лі уни вер си тет ұжы мы!
Қа зақ стан ның арыс тан дай ай бат ты, жол-

ба рыс тай қай рат ты, қы ран дай күш ті қа-
нат ты жас та рын ба улып, бі лім мен ғы лым 
кө зін ашып, ұлт мүд де сі үшін қыз мет ете 
бе рі ңіз дер! Сіз дер дің бі лім ор да ла ры ңыз да 
өт кен кез де су лер мен əде би кеш тер ге қа ты-
су ба ры сын да қа шан бол ма сын əде би ет пен 
өнер ге ете не жа қын, та лан тты сту дент тер дің 
өте көп екен ді гін бай қа дым. Қан ша ма тү-
лек те рі ңіз Республика дең гейін де та ны мал 
қо ғам қай рат кер ле рі, өнер май тал ман да ры, 
қа лам гер ле рі. Жұ мыс та ры ңыз ға же міс, шы-
ғар ма шы лық та быс, жа ңа бе лес тер ті лей-
мін. Ұс таз жо лын да бас ты сы қа жы мас қай-
рат, тал мас қа нат емес пе?! Ғы лым мен бі лім 
нұ рын тө гіп, елі міз дің да му ына үл кен үлес 
қо са тын ұр пақ тəр би еле ңіз дер! Өр кен деп 
ке ле жат қан елі міз дің ашық ас па ны аясын-
да то ла ғай та быс тар ға же ті ңіз дер!

Құр мет ті Ер кін Қи на ятұ лы!

«Фи то хи мия» Ха лы қа ра лық ғы лы ми-
өн ді ріс тік хол дин гі нің ға лым да ры мен ма-
ман да ры Сіз ді, жо ға ры бі лік ті про фес сор-
лық-оқы ту шы лар құ ра мын жə не бар лық 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
ұжы мын 40 жыл дық ме рей тойы мен шын 
жү рек тен құт тық тай ды.
Қа зір гі қо ғам ның да муы, эко но ми ка лық 

гүл де нуі, өмір са па сы, ұлт тық қауіп сіз ді гі 

бі лім бе ру са ла сы ның жағ дайы мен, ғы лым-
ның өріс теуімен, ғы лы ми зер тте улер дің 
нə ти же ле рін тə жі ри бе жү зін де пай да ла ну 
ти ім ді лі гі мен ай қын да ла ды. Қа зір гі кез де 
ҚарМУ-дың 14 фа куль те тін де 20 мың нан 
ас там сту дент бі лім алу да, сон дай-ақ қо-
ғам ның қа жет ті лік те рі не сəй кес ба ка лав-
ри ат тан кейін тү лек тер бі лім алу ды ма гис-
тра ту ра да жə не док то ран ту ра да жал ғас ты-
ра ала ды.

«Фи то хи мия» Ха лы қа ра лық ғы лы ми-өн-
ді ріс тік хол дин гі жə не Қа ра ған ды фар ма-
цев ти ка лық ке ше нін де Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті мен бі рік кен қол дан ба-
лы жə не ір ге лі зер тте улер аясын да бір қа тар 
ғы лы ми жо ба лар жү зе ге асы ры лып, үл кен 
же тіс тік тер ге же ту де. Сон дай-ақ Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті тү лек те рі нің 
көп тен бір бө лі гі «Фи то хи мия» Ха лы қа ра-
лық ғы лы ми-өн ді ріс тік хол дин гі жə не Қа ра-
ған ды фар ма цев ти ка лық ке ше нін де бі лік ті 
ма ман ре тін де қыз мет ат қа ру да. Өн ді ріс тік 
цех тар мен зер тха на лар да жы лы на 100-ден 
аса ҚарМУ сту дент те рі, ма гис тран тта ры жə-
не док то ран тта ры оқу-өн ді ріс тік жə не дип-
лом дық тə жі ри бе лер ді сəт ті өту де.
Бү гін гі 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 
40 жыл дық ме рей тойы кү ні Сіз ге жə не Сіз-
дің ұжы мы ңыз ға зор ден са улық, іс-қыз мет-
те рі ңіз дің же міс ті бо лу ын жə не еге мен ді 
елі міз дің игі лі гі үшін жа сап жат қан ең бек-
те рі ңіз ге мол та быс тар ті лей мін!

40 жыл дық ме рей той иесі — Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си теті ұжы мы на!

Ал тын ұя — бі лім, ғы лым ор да сы, со-
нау 70 жыл дар дың ба сы нан қан ша ма 

жас тың өмі рі не жол да ма бер ген уни-
вер си те ті міз дің 40 жыл дық ме рей тойы 
ата лып өт пек ші де ген ха бар ды қуа на 
қар сы ал дым. Оқу ор да сы уни вер си тет 
дең гейі не кө те ріл ген де оқу ға тү сіп, ал-
ғаш қы тү лек тер қа та ры на қо сыл ған мен 
үшін бі лім оша ғы ның қы рық жыл дық 
асуы ерек ше қуа ныш. Бі лім, ғы лым нə-
рі мен су сын дат қан уни вер си те ті ме де-
ген мақ та ныш жас тық ша ғы ма са ғы ныш 
се зі мін ұялат ты.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін 

бі ті ру ші тү лек тер дің ба сым көп ші лі гі үл-
кен өмір дің ұлы кө ші нен өз ор нын тап қан, 
хал қы на, мем ле ке ті не адал қыз мет етіп 
жүр ген бі лік ті аза мат тар. Ен де ше, ел бо-
ла ша ғы на, ке ше гі сі мен бү гін гі сі не қа жет 
ма ман дар ды да яр лау ға үле сін қос қан оқу 
ор да сын ай тып не ге қу ан бас қа, не ге мақ-
тан бас қа?!. Уни вер си тет ұжы мын, өзім 
оқы ған та рих фа куль те ті нің ұс таз да ры мен 
сту дент те рін ме рей лі ме рей тойы мен құт-
тық тай мын! Ал да ғы уақыт та да би ік бе лес-
тер мен ас қа ра лы асу лар дан асып, ұр пақ 
тəр би елеу, бі лік ті ма ман дар да яр ла уда та-
быс қа жет сін!
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Рес пуб ли ка лық «Астана-EX PO-2017» 
шы ғар ма шы лық бай қауының же ңім па зы, 
ҚарМУ сту ден ті Ал тын бек Құ мыр за құ лы 
өз же ңі сін 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 40 жыл дық ме рей тойы на ар най ды.

Та ри хи сах на мыз дың мың да ған жыл дар 
бұ рын ғы жер бе тін де ме кен де ген адам дар 
та би ғат та өмір сү ру үшін кү ре се тін. Олар 
Та би ғат-ана ға құр мет көр се тіп, осы нау жа-
ра ты лыс тан қор қа тын. Қа зір гі за ман ал-
пауытын да, ке рі сін ше Та би ғат-ана адам 
ба ла сы нан қор қа тын бол ды. Күн са нап жо-
ға ры қар қын мен да мып ке ле жат қан осы 
за ман ғы жо ға ры дə ре же лі өнер кə сіп тің 
өр кен де ті луі жыл ма-жыл біз ді дү ни ежү зі-
лік апат тар ға əке лу де. Со ның бі рі бо ла шақ 
энер ги ясы. Бұл апат тың өзі ер тең гі кү ні ке-
мел бо ла ша ғы мыз ға энер гия ре сур сы ның 
қай тү рін, бол ма са қан ша пайы зын қал ды-
ра ала мыз де ген сұ рақ тың ал ды мыз дан ора-
ғы та ты ны аян. Бү кіл əлем елі нің сауал ды сұ-
ра ғы на ай нал ған энер гия кө зі Қа зақ стан ның 
да өзек ті мə се ле ле рі нің бі рі. Қа зақ стан ның 
энер ге ти ка жүйе сі — электр энер ги ясы мен 
қуа тын өн дi ру жə не электрмен жаб дық тау 
жүйе сi; ұлт тық эко но ми ка ның өн дi рiс тiк 
жə не əлеу мет тік ин фра құ ры лы мын да ғы 

ма ңыз ды са ла əрi өнер кə сiп тiң бас қа са-
ла ла рын да мы ту дың бас ты ба за сы. Қа зақ-
стан да қа зiр энер ге ти ка өнi мі нiң 2/3-сi не 
жуы ғы ЖЭС-тер де, қал ған бө лi гi СЭС-тер де 
өн дi рi ле дi. Қа зір гі əлеуеті міз жақ сы деп, ер-
тең гі бо ла шақ тың энер гия кө зін шек тен тыс 
қол да нып, бо ла шақ тың ірі апа ты на апа рар 
соқ пақ жол ды өзі міз сал майық, ағайын. Ой-
ла найық… ЖЭС, СЭС-тер ден өз ге энер гия 
көз де рін та байық. Бү гін гі ғы лым мен тех ни-
ка ның өр леу дəуірін де осы ай тыл ған дар кен-
де қал мау ке рек. Елі міз дің ғы лым са ла сы на 
бө ле тін гран тта ры мен же ңіл дік те рі нің бір-
ша ма бө лі гін тех ни ка, фи зи ка, ас тро но мия 
са ла ла ры на бө ліп, əсі ре се мық ты, ке ме лі-
нен мол ой ла нып, тол ға на тын, бо ла ша ғы на 
үміт пен қа рай тын энер ге ти ка са ла сы ның 
жас ма ман да рын да яр ла уды мық тап қол ға 
алу қа жет. Елі міз дің энер ге ти ка са ла сын да-
ғы су энер гия қо ры эно ми ка лық ти ім ді лік 
жа ғы нан, су энер ге ти ка əлеуеті жа ғы нан ал-
дың ғы орын да ғы энер гия кө зі. Қа зiр гi кез де 
гид рав ли ка лық энер ги яның эко но ми ка-
лық əлеуетiн пай да ға асы ру дең гейi не бə рi 
20 %-ды құ рай ды. Біз ге не ге осы пайыз дық 
көр сет кіш ті есе леп, атал мыш энер гия кө зін 
зə ру ай мақ тар ға та рат пас қа. Үл кен əлем ге 
əй гі лі ға рыш ай ла ғы бар елі міз үшін энер-
гия кө зін күн мен ай дан не ге із де мес ке. Қа-

зір гі əлем ел де рі нің ға лым да ры да осы мə-
се ле тө ңі ре гін де те рең зер тте улер жа сап 
ке ле ді. Сон дай-ақ Күн сəу ле сін мол қа был-
дай тын жа сыл өсім дік тер мен фо то син тез 
əсе рін бар ха лық қа үй ре те оты ра, олар дың 
үй-жай алаң да ры мен бөл ме іші ле рі не жа-
сыл өсім дік тер өсі ру тұр ғы сы нан дағ ды мен 
қа ғи да қа лып та су қа жет. Бұ лар дың бар лы-
ғы бо ла шақ энер ги ясы мен бар ша қа зақ 
жұр ты ның ер те ңі үшін. Бо ла шақ жас тар-
дың қо лын да де ген ке ре мет ұран ның сол 
бо ла шақ ты жа сай тын жас тар үшін пай да сы 

ша ма лы екен ді гі бү гін бел гі лі бо лып отыр. 
Оған куə — жас тар дың ғы лым ға де ген құш-
тар лы ғы аз, олар тех ни ка лық ғы лым дар дың 
же те гі не еріп бас та рын ауыр тқы ла ры кел-
мей ді. Жас тар, бо ла шақ та ры ңыз өз қол да-
ры ңыз да! Сіз дер жұ ды рық бо лып түйі ліп 
бір ге ын ты мақ та жұ мыс жа са ңыз дар. Сон да 
ға на бо ла шақ жас тар ді кі бо ла ды. Сон да ға на 
сіз дер бо ла шақ қа мол үміт пен қа рай сыз дар. 
Ғы лым са ла сы на, əсі ре се энер ге ти ка мен 
тех ни ка ғы лым да ры на де ген сүйіс пен ші лік-
те рі ңіз ді ояты ңыз дар. Бо ла шақ тың энер гия 
кө зі біз дер дей қа рым ды жас тар дың, бі лім-
ді ғы лым ма ман да ры ның қо лы нан ке ле ді. 
Энер гия кө зі бо ла шақ тың жа рық нұ ры.

Құ лақ тан кі ріп бой ды алар,
Жақ сы əн мен тəт ті күй.
Кө ңіл ге түр лі ой са лар,
Əн ді сүй сең, мен ше сүй, — деп Абай 

ата мыз ай тпақ шы, əн құ ді ре тін де 
шек бар ма?! Сайын да лы мыз дың 
əр та сы мен тауынан Ақан мен Бір-
жан ның, Се гіз се рі мен Мұ хит тың, 
одан бер гі əлем ге аты мəш һүр Əмі-
ре лер дің күм бір үнін аң ға ру ға бо-
ла ды. Бұ ның өзі-ақ қа зақ хал қы ның 
əн өне рі не де ген ерек ше құр ме тін 
бай қат са ке рек. Қа ны мыз ға сің ген 
қа си ет ті өнер дің бү гін гі күн де де 
абы ройы ас қақ тап, бе де лі би ік тей 
тү су де. Сө зім нің дə ле лі ре тін де 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 
ұйым дас ты рыл ған «Жас тар əуені — 
2012» жас та лан ттар бай қауы жай лы 
ай тып өт сем. Сүйік ті оқу ор ны мыз-
дың қы рық жыл дық ме рей тойы на 

ар нал ған бұл ша ра ны жо ғар ғы дең-
гей де өт ті де уге то лық не гіз бар.

До да да əн ші лер ден бас қа шоу бағ-
дар ла ма жүр гі зу ге ике мі бар сту дент-
тер де өза ра бақ сы нас ты. Тар тыс ты 
бə се ке ге əр түр лі фа куль тет тер ден жи-
ыр ма дан ас там та лап кер қа тыс ты.
Бай қау екі ке зең нен тұр ды. Ал ғаш-

қы ке зең ірік теу ту ры бол са, екін ші 
ке зең фи нал дық сайыс бол ды. Екі күн 
бойы Сту дент тер са райын əсем əн-
ге бө ле ген сайыс қо ры тын ды сы на ғыз 
мық ты ла рын анық та ды. Шоу бағ дар-
ла ма жүр гі зу ші лер дің ішін де бас жүл-
де ні же ңіп ал ған хи мия фа куль те ті нің 
сту ден ті Шо та но ва Ай да на ның ме рейі 
үс тем бол ды. Ал бі рін ші орынды шет 
тіл де р фа куль те ті нің сту ден ті Сұл тан 
Нұр шат иелен ді. Көп тен күт кен əн ші-
лер сайы сы ның қо ры тын ды сы мы на-
дай бол ды. Өзі нің бұл бұл дай да у сы мен 

қа зы лар ал қа сы ның кө ңі лі нен шық қан 
эко но ми ка фа куль те ті нің сту ден ті Сү-
лей ме но ва За ри на бас жүл де ні қан жы-
ға сы на ен ші ле ді. Ал көп тің жү ре гі не 
əн құ ді ре тін да ры та біл ген фи ло ло гия 
фа куль те ті нің сту ден ті Қо ныс бай Нұр-
лат пен эко но ми ка фа куль те ті нен кел-
ген Шап шаң бай Азат бі рін ші орын ды 
өза ра бө ліс ті. Бай қау ға қа тыс қан бас қа 
да та лап кер лер ге ұйым дас ты ру шы лар 
та ра пы нан ал ғыс хат та ры бе ріл ді. Же-
ңім паз дар үшін ең бас ты сый лық — ол 
об лыс тық «Жас қа нат — 2012» бай-
қауына жол да ма бол ды. Ен де ше жол-
да рың ақ бол сын!
Мі не, ме рей тойы мыз ға ар нал ған 

ша ра лар дың бе та ша ры осы бол ды. Қа-
зақ тай ел бар да əн өне рі нің қы ра ны 
ша лық тай бер мек. Ме ре ке ле рі ңіз құт-
ты бол сын.

ЖАНАЙДАР МАЙКЕН, �Ж-11 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

ҚарМУ-дың 40 жыл ды ғы на орай уни вер си те ті міз де дү бір лі сайыс — 
«Мисс жə не Мис тер Уни вер си тет» бай қауы өт кі зіл ді. Би ыл ол біз дің 
Al ma ma terдің 40 жыл ды ғы на ар нал ған жас тар дың шы ғар ма шы лық 
фес ти ва лін аш ты. Бай қау ды та ма ша лау ға кел ген кө рер мен нің көп ті гі 
сон ша лық, Сту дент тер са райы ның за лын да ине шан шар орын қал ма ды. 
Се бе бі, бұл сту дент тер ара сын да ғы ең атақ ты жə не ең қа ла улы бай қау-
лар дың бі рі.

Та ныс ты ру, стиль, та лант, сұ лу лық сайыс та ры бойын ша сын ға түс кен ай-
дай сұ лу ару ла ры мыз бен сай дың та сын дай ірік тел ген сұл тан да ры мыз дың 
қай-қай сы сы бол сын өз өнер ле рі мен кө рер мен жү ре гін жа улап ал ды. Кө ру ге 
тұ рар лық тай, там са нып ай тар лық тай сайыс! Бай қау ға ба ғын сы нау ға кел ген 
он бір бой жет кен мен он бір боз ба ла ең əуелі өз де рін өр нек ті сөз бен əде мі та-
ныс ты рып өт ті. Өнер ді кие тұт қан та лан тты лар іс кер лік қа бі лет тұр ғы сы нан 
да осал соқ пай ты нын сайыс ба ры сын да дə лел деп бер ді. Көз дің жауын ала тын 
кеш кі лік стиль үл гі ле рін кө ріп таң дай қақ қа ны мыз да рас. Ару ла ры мыз бен 
сұл тан да ры мыз көр кі мен көз ді жа улап, ақы лы мен, бі лі мі мен, өне рі мен өз де-
рі нің мық ты екен дік те рін мойын дат ты. Яғ ни, ақы лы на көр кі сай сұ лу лар мен 
теп се те мір үзе тін ба тыл жі гіт те рі міз дүйім жұрт тың қо ше ме ті не бө лен ді.
Сайыс тың аты сайыс, ба ғы жа нып, ба бы ке ліс кен жан дар су ыры лып ал ға 

шы қты. Қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі бойын ша əсем да усы мен, өне рі мен кө-
рер мен қауым ды таң ғал дыр ған фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль те ті нің 
сту ден ті Ба зы ло ва Га ухар «Мисс Уни вер си ет», ал «жі гіт ке же ті өнер де аз» 
де ген мə тел ді дə лел деп, ерек ше өне рі мен көз ге түс кен заң фа куль те ті нің сту-
ден ті Ким Ар тем «Мис тер Уни вер си тет» атан ды. Бай қау дың бар лық қа ты су-
шы ла ры мен же ңім паз да ры ма ра пат тал ды, ар найы сый лық тар тар ту етіл ді.

АЯЖАН КЕ�ЕСБЕК, 
�Ж-11 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

�арМУ — 40 жыл

«Жастар Cуені — 2012»

Же%імпаздар аныAталды

Энергия кLзі болашаAты% жарыA нBры
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Об от кры тии Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та и при ка зе 
о наз на че нии ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
его рек то ром офи ци аль но мы уз на ли 
в на ча ле мар та 1972 го да из Пос та нов-
ле ния Пра ви тель ства КазССР. И уже с 
14 мар та 1972 го да Ев ней Ар ста но вич 
прис ту пил к ис пол не нию сво их обя зан-
нос тей во вто ром уни вер си те те в Ка зах-
ста не.

Я зна ла Бу ке то ва Е. А. с 1954 го да, ког да 
он вел у нас ла бо ра тор ные за ня тия, за тем 
чи тал лек ции. Во вре мя дли тель ных ла бо-
ра тор ных ра бот, длив ших ся по 6-8 ча сов, 
он пос то ян но что-то чи тал, пи сал. Ока зы-
ва ет ся, в та кие ча сы он сов ме щал ли те ра-
тур ную дея тель ность с ме тал лур ги ей. С 
1961 г. я ста ла ра бо тать в хи ми ко-ме тал-
лур ги чес ком ин сти ту те, но не по па ла к 
не му в ас пи ран ту ру, ве ла со ис ка тель ство 
в от де ле нии чер ной ме тал лур гии. Пос-
ле ут вер жде ния сте пе ни кан ди да та на ук 
Е. А. Бу ке тов приг ла сил ме ня на эко но ми-
чес кий фа куль тет для чте ния тех ни ко-эко-

но ми чес ких и уп рав лен чес ких дис цип лин, 
где ра бо таю и сей час про фес со ром ка фед-
ры ме нед жмен та.
С сен тяб ря 1972 го да в сос та ве КарГУ 

бы ло 8 фа куль те тов и 38 ка федр, ве лась 
под го тов ка кад ров по 15 спе ци аль нос тям. 
Не об хо ди мо бы ло до на ча ла учеб но го го да 
до уком плек то вать вуз до пол ни тель ны ми 
пре по да ва те ля ми с науч ны ми сте пе ня ми, 
ко то рых труд но бы ло най ти в Ка ра ган де. 
Е. А. Бу ке тов, ис поль зуя лич ный ав то ри тет, 
науч ные свя зи, обо шел все учеб ные за ве-
де ния Ал ма-Аты и «за вер бо вал» суп ру гов 
Пе ре вер тун (Алек сей Ива но вич — фи зик, 
Марья Алек сан дров на — ма те ма тик), фи-
зи ка Л. Ф. Иль ину, К. З. Аль жа но ва, Акыл-
ба ева Ж. С. и др. Кро ме то го, из Том ско го 
уни вер си те та при ехал А. И. Тур ма гам бе-
тов, Т. Е. Ер ма гам бе тов — из Но во си бир-
ска, Г. А. Кец ле — из Мос ков ско го уни-
вер си те та. Нуж ны бы ли «ос те пе нен ные» 
пре по да ва те ли и на два но вых фа куль те-
та — эко но ми чес кий и юри ди чес кий. Так 
по приг ла ше нию Ев нея Ар ста но ви ча на 
юри ди чес кий фа куль тет при еха ли кан-

ди да ты юри ди чес ких на ук из Кир ги зии и 
Рос сии, а на эко но ми чес кий фа куль тет — 
из Ал ма-Аты.
Но вый уни вер си тет соз да вал ся на ба зе 

пе да го ги чес ко го ин сти ту та. Ка ра ган дин-
ский пе дин сти тут рас по ла гал ся тог да в 
раз ных мес тах го ро да: на ули цах Ки ро ва и 
Ле ни на, в райо не 38-й шах ты, на Юго-Вос-
то ке и т. д. Хо тя воп рос о ре ор га ни за ции 
Ка ра ган дин ско го пе дин сти ту та был при-
нят дав но и ут вер жден тех ни чес кий про-
ект бу ду ще го Уни вер си тет ско го го род ка в 
1967 го ду. Но учеб ный про цесс КарГУ на-
чал толь ко в 1972 го ду с нех ват ки ауди то-
рий, ис пы ты вая не удоб ства и стес нен ность, 
ра бо тая в две сме ны. К на ча лу учеб но го го-
да об лас тное уп рав ле ние вы де ли ло зда ние 
шко лы на Го го ля, 38, где бы ли дос тро ены 
4-й этаж, ко лон ны для па рад но го вхо да и 
на име но ва ние уни вер си те та, там рас по ло-
жи лись два но вых фа куль те та и ад ми нис-
тра ция.
Стро итель ство Уни вер си тет ско го го род-

ка на ча лось толь ко в 1974 г., где Е. А. Бу-
ке то ву приш лось иг рать роль про бив но-

го про ра ба. Как от ме ча ет Ме деу Сар се-
ке, ав тор ро ма на-эс се «Тер нии и три умф 
Е. А. Бу ке то ва», ака де ми ку Е. А. Бу ке то ву, 
бу ду чи про рек то ром Каз ГМИ (Ал ма-Ата), 
в те че ние двух лет приш лось быть кон-
тро ле ром стро итель ства но вых кор пу сов, 
за тем стро итель ства зда ния ХМИ (Ка-
ра ган да), а по том уж, зная все хит рос ти 
стро итель ства, сле дить и за хо дом строй-
ки Уни вер си тет ско го го род ка в Ка ра ган-
де. Как от ме ча ет его брат К. Бу ке тов, ока-
зы ва ет ся, Е. А. Бу ке тов го во рил: «Я опять 
в са мом пек ле на строй пло щад ке. Кто же 
я, как не стро итель…» В ре зуль та те не ма-
лых уси лий рек то ра, его ав то ри те та и под-
дер жки мест ных влас тей бы ло за кон че но 
стро итель ство глав но го кор пу са и че ты рех 
де вя ти этаж ных об ще жи тий на 2160 мест. 
Окон ча тель но го за вер ше ния «КарГУг ра-
да» ему не суж де но бы ло уви деть.
При под дер жке сту ден чес ких со ве тов 

раз ных фа куль те тов в об ще жи ти ях очень 
час то про во ди лись раз лич ные куль тур но-
вос пи та тель ные ме роп ри ятия, дни ка федр, 
де жур ства и кон суль та ции пре по да ва те лей, 
встре чи с зас лу жен ны ми де яте ля ми, те ма-
ти чес кие дис кус сии. Сту ден чес кие ве че ра 
от ды ха про во ди лись в вес ти бю ле глав но го 
кор пу са до пос трой ки Двор ца сту ден тов.
КарГУ по уров ню под го тов ки спе ци-

алис тов и дру гим по ка за те лям был ли-
ди ру ющим в ре ги оне и не ус ту пал Каз ГУ. 
Это му спо соб ство ва ло тес ное об ще ние 
пре по да ва тельско го сос та ва со сту ден та-
ми вне ауди то рии. Сам Е. А. Бу ке тов час то 
встре чал ся со сту ден та ми, вел бе се ды, ре-
шал их проб ле мы.
Ака де мик АН КазССР, док тор тех ни-

чес ких на ук, про фес сор, ла уре ат Гос пре-
мии СССР, из вес тный пи са тель-пе ре вод-
чик, эс се ист, про за ик, ли те ра тур ный кри-
тик, пуб ли цист, та лан тли вый ор га ни за тор 
на уки и выс ше го об ра зо ва ния про жил не-
дол гую, но на сы щен ную со бы ти ями и мно-
гог ран ностью твор че ства жизнь. Он пи сал: 
«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». И наш ака де мик вер нул ся в 
свои пе на ты, воз вы сив шись до пя ти мет-
ро вой вы со ты! Па мят ник Бу ке то ву стал 
се год ня сим во лом на ше го ву за, сим во лом 
приз на ния его зас луг.

С. С. АМЕНОВА, 
К. Т. Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА

История и современность

Воспоминания о первом ректоре

Взгляд чи та те ля
В ка нун 40-ле тия КарГУ им. ака де ми-

ка Е. А. Бу ке то ва выш ла в свет кни га «Ис-
то рия и сов ре мен ность Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та». Эта 
кни га ста ла своеоб раз ной ле то писью 
ос нов ных со бы тий, ко то рые бы ли ис то-
ри чес ки ми ве ха ми жиз ни вто ро го уни-
вер си те та в Ка зах ста не.

Кни га сос то ит из нес коль ких час тей. 
Пер вая пос вя ще на пре дыс то рии КарГУ 
и рас ска зы ва ет чи та те лям о го дах раз ви-
тия Учи тельско го ин сти ту та в до во ен ный 
пе ри од и во вре мя ВОВ, о пос ле во ен ном 
пе ри оде, ког да уже сфор ми ро вал ся Ка ра-
ган дин ский пе да го ги чес кий ин сти тут. Эти 
ву зы бы ли пред ше ствен ни ка ми КарГУ. 
Вто рая часть кни ги рас ска зы ва ет о том, как 
стро ил ся и раз ви вал ся Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет в фор ма те 
клас си чес ко го уни вер си те та. Сов ре мен ное 
раз ви тие на ше го уни вер си те та наш ло свое 
от ра же ние в третьей гла ве, под во дя щей 
ито ги ин но ва ци он но го пе ри ода в жиз ни 
ву за, его ус трем лен нос ти в бу ду щее. Осо-
бая гла ва пос вя ще на тем, кто ру ко во дил 
КарГУ в раз ные го ды: вос по ми на ния сов-
ре мен ни ков о пер вом рек то ре КарГУ, чье 

имя гор до но сит наш уни вер си тет, - о Ев-
нее Арс та но ви че Бу ке то ве, о его уче ни ках и 
пос ле до ва те лях, ко то рые про дол жи ли за-
ло жен ные им тра ди ции и са ми вста ли ему 
на сме ну у ру ля КарГУ.
Над кни гой ра бо тал боль шой ав тор ский 

кол лек тив уче ных КарГУ во гла ве с рек то-
ром про фес со ром Е. К. Ку бе евым. Об ра-
ща ясь к чи та те лям во всту пи тель ном сло ве, 
Е. К. Ку бе ев от ме тил, что «ис то рия и сов ре-
мен ность КарГУ — это не раз рыв ная связь 
всех по ко ле ний, пре ем ствен ность ака де ми-
чес ких тра ди ций, науч ных школ, не ус тан-
ный по иск, стрем ле ние к но во му, это объ-
еди ня ющее нас чув ство от вет ствен нос ти 
за род ной уни вер си тет, его нас то ящее и 
бу ду щее». Эти сло ва ста ли лей тмо ти вом 
всей кни ги об ис то рии Ка ра ган дин ско го 
госуни вер си те та.
Книга об истории университета станет 

хорошим учебником жизни для всех на-
ших студентов, чья профессиональная ка-
рьера начинается в стенах КарГУ, потому 
что в ней много примеров истинного слу-
жения науке  и образованию.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА,
ГЛАВ НЫЙ РЕ ДАК ТОР ГА ЗЕ ТЫ 

«ЖАС ТАР 6ЛЕ МІ — МИР МО ЛО ДЕ ЖИ»

Взгляд уче но го
В кни ге «Ис то рия и сов ре мен ность Ка-

ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та» ос ве ща ют ся эта пы ста нов ле ния и 
раз ви тия ву за как од но го из ли ди ру ющих 
науч ных и об ра зо ва тель ных цен тров рес-
пуб ли ки. На стра ни цах но во го из да ния 
от ра же ны ос нов ные ве хи фор ми ро ва ния 
кад ро во го по тен ци ала, ве ду щих науч ных 
школ, клас си чес ких ака де ми чес ких тра ди-
ций уни вер си те та, оп ре де лив ших приз на-
ние ав то ри те та и вы со ко го рей тин га ву за в 
сов ре мен ном об ра зо ва тель ном со об ще стве.
В кни ге пред став ле на ис то рия уни вер си-

те та, воп ло тив ша яся в идее пре ем ствен нос-
ти по ко ле ний уче ных и пе да го гов, внес ших 
дос той ный вклад в ле то пись ву за в раз ные 
пе ри оды его ис то рии.
Вы со кий про фес си она лизм и не за уряд-

ные ор га ни за тор ские спо соб нос ти от ли ча-
ли ру ко во ди те лей уни вер си те та, в чис ле 
ко то рых по пра ву осо бое зна че ние в ста-
нов ле нии уни вер си те та от ве де но дея тель-
нос ти пер во го рек то ра — ака де ми ка Ев нея 
Ар ста но ви ча Бу ке то ва.
В кни ге пред став ле на пле яда та лан тли-

вых уче ных КарГУ, удос то ен ных вы со ко го 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за», соз-
дав ших пер спек тив ные ис сле до ва тельские 

про ек ты и эф фек тив ные науч ные шко лы 
для ге не ри ро ва ния но вых науч ных идей.
Ра зу ме ет ся, ис то ри ог ра фи чес кий эк-

скурс кни ги не мо жет ох ва тить весь объ ем 
и хро но ло гию со бы тий, имен и дат, так как 
бо лее важ ным, по мне нию ав то ров, яв ля-
ет ся ее пред наз на че ние пред ста вить ис-
то рию и сов ре мен ность уни вер си те та как 
ди на мич ный, не раз рыв ный про цесс, объ-
еди ня ющий все по ко ле ния сту ден че ства и 
пре по да ва те лей уни вер си те та об щим чув-
ством соп ри час тнос ти к его слав ной ис то-
рии и на пол нен ной дос той ны ми свер ше-
ни ями сов ре мен нос ти.

Г. Ю. АМАН БА ЕВА,
ДОК ТОР ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР 

Летопись сорокалетия: 
книга об истории КарГУ
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Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «Əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту — Қа-
зақ стан да му ының бас ты ба ғы ты» ат ты 
Қа зақ стан хал қы на ар на ған Жол дауын-
да ғы ел да муы стра те ги ясы ның не гіз гі 
ба сым дық та ры эко но ми ка ны ны ғай ту-
ға, ха лық тың əл-ауқа тын ар тты ру ға қа-
тыс ты сұ рақ тар ға жауап бе ре ді.

Президент Жол да уда атап өт кен дей, 
елі міз де гі ада ми ка пи тал дың са па лы өсуі — 
бұл, ең ал ды мен, бі лім бе ру са па сын ар т-
ты рып, бі лім бе ру жүйе сін жаң ғыр ту мен, 
пе да гог тар дың бі лік ті лі гін же тіл ді ру мен 
ті ке лей ты ғыз бай ла ныс ты.
Жол да уда ғы əлеу мет тік-эко но ми ка лық 

жаң ғыр ту дың бас ты ба сым дық та ры ның 
бі рі — бар лық аза мат тар дың өмір са па-
сын жақ сар ту ға ба ғыт тал ған са ясат. Эко-
но ми ка ның ин дус три ал ды-ин но ва ци ялық 
да муы, са па лы əлеу мет тік-эко но ми ка лық 

қай та құ ру отан дық бі лім бе ру жүйе сін 
əрі қа рай жаң ғыр ту ды, оқы ту үр ді сі не за-
ма науи əдіс тер мен тех но ло ги ялар ды ен-
гі зу ді ұй ға ра ды. Пре зи дент тің бас та ма сы-
мен 2006 жы лы та ғайын дал ған Қа зақ стан-
ның та лан тты ға лым да ры ара сын да өте тін 
«Жо ға ры оқу ор ны ның ең үз дік оқы ту шы-
сы» бай қауы жо ға ры оқу ор ны оқы ту шы-
ла ры ның кə сі би, ғы лы ми əлеуетін ар тты-
ру ға, ин но ва ци ялық жо ба ла рын жү зе ге 
асы ру ға жол аша ды. Мем ле кет та ра пы нан 
жа са ла тын мұн дай ма те ри ал дық қол дау 
оқы ту шы лар дың ғы лы ми-əдіс те ме лік ква-
ли фи ка ци ясын кө те ру ге, бі лім бе ру жə не 
ғы лым са ла сын да əлем нің ал дың ғы қа-
тар лы ғы лы ми-зер ттеу ор та лық та ры мен 
жо ға ры оқу орын да ры мен ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас тық ты бе кі ту ге ке ңі нен мүм-
кін дік бе ре ді. «Жо ға ры оқу ор ны ның ең 
үз дік оқы ту шы сы — 2011» бай қауының қо-
ры тын ды сы бойын ша 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 18 оқы ту шы сы же ңім паз 
деп та ныл ды. Шет тіл дер фа куль те ті нің 
де ка ны, пе да го ги ка ғы лым да ры ның док то-
ры, про фес сор Ба қыт гүл Жет піс ба ева екі 
рет «Жо ға ры оқу ор ны ның ең үз дік оқы ту-
шы сы» мем ле кет тік гран ттың иеге рі (2007, 
2011) атан ды. 2008 жы лы атал мыш гран тты 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, ағыл-
шын ті лі те ори ясы ка фед ра сы ның про-
фес со ры Гау һар Иси на иелен ді. «Жо ға ры 
оқу ор ны ның ең үз дік оқы ту шы сы — 2011» 
гран ты ның иеге рі ре тін де ал да ғы уақ та тіл 
са яса ты ның не гіз гі стра те ги ялық ба ғыт та-
ры ның бі рі — «Үш тұ ғыр лы тіл» мə де ни 
жо ба сын жү зе ге асы ру аясын да «По ли эт-
ни ка лық қо ғам кон со ли да ци ясы ның құ ра-
лы ре тін де Қа зақ стан да ғы көп тіл ді бі лім 
бе ру ді да мы ту» та қы ры бы бойын ша ғы-
лы ми зер ттеу жүр гі зу ді жос пар лап отыр-
мын. Осы ған орай жə не тə жі ри бе ал ма су, 

кə сі би-əдіс те ме лік ква ли фи ка ци яны кө-
те ру мақ са тын да Лон дон Уни вер си те ті нің 
бі лім бе ру ин сти ту тын да ма шық тан өту ді, 
ше тел пе да гог та ры мен тə жі ри бе ал ма сып, 
оқы ту дың қа зір гі за ман ғы əдіс те рі мен тех-
но ло ги ясын қол да нуы ту ра сын да ғы мə лі-
мет тер мен та ны сып, мə де ни ара лық ком-
му ни ка ци ялар жə не эт ни ка ара лық өза ра 
əре кет, ше тел тіл де рін оқы ту əдіс те ме сі 
мə се ле ле рі бойын ша ғы лы ми-əдіс те ме лік 
се ми нар ға қа ты су ды мақ сат тұ тып отыр-
мын. Ал да ғы уақ та ағыл шын ті лі мұ ға-
лім де рі Ас со ци аци ясы мен ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас тық бойын ша Ұлыб ри та ния, 
АҚШ жə не əлем нің өз ге де ал дың ғы қа-
тар лы жо ға ры оқу орын да ры мен жа ңа 
бай ла ныс тар ор на ты ла ды. Мі не, осы лай 
мем ле кет та ра пы нан ғы лы ми жə не зер ттеу 
мақ са тын да бө лі не тін қар жы лық ре сурс 
шы ғар ма шы лық із де ніс пен ғы лым, бі лім 
бе ру са ла сын да ғы қыз мет кер лер дің кə сі би 
қа бі ле тін ар тты ра ды.

/МІТ К	ПЖАСАРОВА,
ПЕДАГОГИКА �ЫЛЫМДАРЫНЫ� КАНДИДАТЫ,

А�ЫЛШЫН ТІЛІН О�ЫТУ 6ДІСТЕМЕСІ КАФЕДРАСЫНЫ� ДОЦЕНТІ,
«ЖОО-НЫ� Е� /ЗДІК О�ЫТУШЫСЫ-2011» ГРАНТЫНЫ� ИЕГЕРІ

Қа зір гі қо ғам да ғы ақ па рат ға сы-
рын да жо ға ры оқу ор ны про фес-
сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның 
не гіз гі мін де ті тек қа на оқы ту емес, 
со ны мен қа тар күн сайын бі лім же-
тіл ді ріп, тə жі ри бе ал ма су ға ба ғыт та-
луы ке рек. Бі лім бе ру са ла сы үз дік сіз 
да мып, оқы ту шы лар өзін-өзі үне мі 
же тіл ді ріп отыр ған да ға на та быс қа 
же тіп, əлем дік дең гей де мойын да-
ла мыз.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы-
лым ми нистрлі гі нің гран ты оқы ту шы лар-
дың ғы лы ми-зер ттеу жұ мы сы ның оң жол ға 
қойы лып, кə сі би тұр ғы дан шың да лу ына 
жол аша ды. Ең бас ты сы, елі міз дің бі лім 
бе ру жə не ин но ва ци ялық əлеуеті кү шейіп, 
бі лім са па сы ар та ды.

Дəс түр лі түр де 2006 жыл дан бе рі өт кі зі-
ліп ке ле жат қан «Жо ға ры оқу ор ны ның ең 
үз дік оқы ту шы сы» кон кур сы 2011 жыл дың 
8 қа ра ша сы нан 1 жел тоқ са ны ара лы ғын да 
өт ті. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 84 жо ға-
ры оқу ор ны нан 600 үміт кер өз жұ мы сын 
ұсын ды. Жа ңа жыл қар са ңын да «Жо ға ры 
оқу ор ны ның ең үз дік оқы ту шы сы — 2011» 
мем ле кет тік гран ты ның иеге рі атан дың 
де ген сүйін ші ха бар ды ес ті ген де қу ан дым. 
Қа зақ стан дық 200 оқы ту шы ның бі рі бо лып 
же ңім паз та ныл дым. Қа ты су шы лар дың 
бар лы ғы өз ісі нің мық ты май тал ма ны деп 
ай та ала мын. Мық ты лар дың мық ты сын та-
ну, таң дау Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі 
та ра пы нан қи ын бол ға ны да анық.
Бү гін гі таң да жо ға ры оқу орын да ры-

ның про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы-
на қойы ла тын та лап та жо ға ры. Атал мыш 

гран ттың бе рі луі мем ле кет та ра пы нан 
бі лім бе ру са ла сы на де ген қар жы лық кө-
мек, со ны мен қа тар оқы ту шы лар дың өз 
ісі не де ген құл шы ны сын ар тты ру ға да сеп. 
Мем ле кет тік грант оқы ту шы лар қауымы-
ның бел сен ді түр де жұ мыс іс теп, шы ғар-
ма шы лық тұр ғы дан шың да ла тү суі не игі 
əсер ете ді.
Мем ле кет тік ма ра пат тек қа на бе дел 

емес, ол көп те ген игі іс тер дің бас тау алу-
ына мүм кін дік бе ре ді. 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 қыз мет іс тей жү ріп өз 
мүм кін ді гім ді ке ңі нен пай да ла нып, оқы-
ту шы лық қыз мет пен бір ге ғы лы ми зер тте-
уші лік ті қо са алып жү ру ді мақ сат тұт тым. 
Ме нің ғы лы ми жұ мы сым ның та қы ры бы 
ма те ма ти ка лық, компь ютер лік мо дель деу 
ту ра лы. Сол се беп тен де ал да ғы уақыт та 

АҚШ-тың Ари зона шта тын да ғы Ари зона 
уни вер си те тін де ма шық тан өту ді жос пар-
лап отыр мын. Атал мыш уни вер си тет жа ңа 
ға жайып ашы лым дар ға бас тау бол ған ғы-
лы ми-зер ттеу ор та лы ғы.
Мем ле кет тік гран ттың мүм кін дік те рі 

жай лы көп ай ту ға бо ла ды. «Жо ға ры оқу 
ор ны ның ең үз дік оқы ту шы сы» атан ған 
оқы ту шы лар дың мақ са ты ай қын. Ғы лым-
ға өзін дік үлес қо су ар қы лы бі лім са па сын 
жақ сар тып, елі міз дің өр кен деуіне ат са лы-
су. Мем ле кет тік гран тты же ңіп ал ған бар-
ша əріп те сім ді же ңі сі мен құт тық тап, жа ңа 
ғы лы ми ашы лым дар ашу ар қы лы бі лім 
мен ғы лым ның не гі зін ны ғай тып, жан да на 
тү суі не өзін дік үлес қос сын де ген ті лек ар-
най мын.

С6УЛЕ �АЖЫКЕНОВА,
ТЕХНИКА �ЫЛЫМДАРЫНЫ� ДОКТОРЫ,

МАИН АКАДЕМИГІ, «�ОЛДАНБАЛЫ МАТЕМАТИКА

Ж6НЕ ИНФОРМАТИКА» КАФЕДРАСЫНЫ� ПРОФЕССОРЫ

Елі міз де бел сен ді жүр гі зі ліп жат-
қан жо ға ры бі лім бе ру жүйе сін жаң-
ғыр ту оқы ту са па сын кө те ру ге, сол 
ар қы лы ма ман да ры мыз дың ха лы қа-
ра лық ең бек на ры ғын да бə се ке ге қа-
бі лет ті лі гі мен сұ ра ныс қа ие бо лу ын 
қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған. Осы 
ба ғыт та жүр гі зі ліп жат қан жұ мыс-
тар қа зір дің өзін де оң нə ти же лер 
бе ріп отыр.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи-
ден ті Н. Назарбаев тың 2012 жыл ғы 27 
қаң тар да ғы «Əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жаң ғыр ту — Қа зақ стан да му ының бас ты 
ба ғы ты» та қы ры бын да ғы Қа зақ стан хал-
қы на Жол дауын да бел гі лен ген же тін ші 
ба ғыт — Қа зақ стан да ғы ада ми ка пи тал-
дың са па лы өсуі — бү гін гі кү ні елі міз дің 
бі лім бе ру жүйе сі нің ал дын да тұр ған ең 
кө кей кес ті мін дет еке ні ай қын. Оны ше-

шу тек бі лім бе ру ме ке ме ле рі нің ти янақ-
ты жұ мы сы ар қы лы ға на емес, бі лім бе ру 
са ла сы қыз мет кер ле рін мем ле кет та ра-
пы нан қол да удың кү шей ті луі ар қы лы да 
жү зе ге аса ты ны сөз сіз. Бұл ба ғыт та жүр-
гі зі ліп жат қан, əлі де жүр гі зі ле тін жұ-
мыс тар аз емес. Со ның бі рі — Ұлт көш-
бас шы сы ның бас та ма шыл ды ғы мен оқы-
ту шы лар дың кə сі би өсу ін қол дау мақ са-
тын да өт кі зі ле тін «Жо ға ры оқу ор ны ның 

үз дік оқы ту шы сы» сайы сы. Бұл сайыс та 
жыл сайын елі міз дің жо ға ры оқу орын-
да ры нан кон кур стық не гіз де таң дал ған, 
жо ға ры нə ти же көр сет кен 200 оқы ту шы ға 
грант бө лі не ді.
Əри не, мем ле кет та ра пы нан мұн дай 

қо мақ ты қол дау көр се ту оқы ту шы лар-
дың шы ғар ма шы лық əлеуетін іс ке асы ру ға, 
сол си яқ ты ше тел дік же тек ші жо ға ры оқу 
орын да ры мен, ғы лы ми ме ке ме ле рі мен ха-
лы қа ра лық ғы лы ми, оқу-əдіс те ме лік бай-
ла ныс тар ды ке ңей ту ге мүм кін дік бе ре ді. 
Мə се лен, 2011 жы лы ака де мик Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы ҚарМУ-дың 18 оқы ту шы сы 
атал мыш рес пуб ли ка лық кон кур ста үз дік 
шы ғып, «Жо ға ры оқу ор ны ның үз дік оқы-
ту шы сы» гран ты ның иеге рі атан ды, мұ ның 
өзі елі міз де гі 145 жо ға ры оқу ор ны ара сын-
да уни вер си те ті міз рес пуб ли ка да ғы клас-
си ка лық оқу орын да ры на бө лін ген бар лық 
жүл де қо ры ның 9 пайы зын иелен ге нін ай-
ғақ тай ды.
Əр бір же ңім паз дың осы грант аясын-

да бі лім са ла сы жə не ғы лы ми-зер ттеу 
ба ғы ты бойын ша ше тел дік тə жі ри бе ні 
кө зі мен кө ріп, кə сі би бі лік ті лі гін кө те-
ру ге, сол ар қы лы əріп тес те рі ара сын да 
бə се ке ге қа бі лет ті лі гін ар тты ру ға жə не 
кə сі би көз қа ра сын жақ сар ту ға мүм кін ді гі 
бар. Өй тке ні, на рық тық эко но ми ка ға не-
гіз дел ген қо ғам дық қа ты нас тар үс тем дік 
құ рып тұр ған бү гін гі кез де əр бір сту дент 
са па лы бі лім алу ға ұм ты ла ты ны, ол үшін 
бі лім ді де бі лік ті, ал дың ғы қа тар лы əдіс-
те ме лер мен жə не тех но ло ги ялар мен қа-
ру лан ған про фес сор лар мен до цен ттер ді 
таң дай ты ны бел гі лі.

Г. А�ЫБАЕВА,
Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ-ДЫ� ДОЦЕНТІ, 

ЭКОНОМИКА �ЫЛЫМДАРЫНЫ� КАНДИДАТЫ, 
ГРАНТ ИЕГЕРІ

Грант педагогикалыA кадрларды% ?ылыми жCне 
шы?армашылыA потенциалын дамытады

Мемлекеттік грант ?ылым?а жол ашады

Білім сапасын арттыруды% кепілі
«Жоо-ны% �здік оAытушысы — 2011» конкурсыны% же%імпаздары марапатталды
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В сво ем оче ред ном Пос ла нии на ро ду 
Казахстана «Со ци аль но-эко но ми чес кая 
мо дер ни за ция — глав ный век тор раз ви-
тия Казахстана» Президент РК Нурсултан 
Назарбаев ак цен ти ро вал вни ма ние на не-
об хо ди мос ти ка че ствен но го об ра зо ва ния, 
ко то рое дол жно стать ос но вой ин дус три-
али за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия 
стра ны. Со вер шен ство ва ние об ра зо ва ния 
за ви сит от мно гих фак то ров, сре ди них 
на ибо лее зна чи мым яв ля ют ся вы со кая 
ква ли фи ка ция и про фес си она лизм ра бот-
ни ков сфе ры об ра зо ва ния. Гран ты МОН 
РК яв ля ют ся прек рас ным сти му лом для 
про фес си ональ но го рос та и ак ти ви за ции 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты.

Рес пуб ли кан ский кон курс по оп ре де ле-
нию луч ше го пре по да ва те ля ву за про во дит-
ся еже год но, с при суж де ни ем 200 гран тов. 
Сле ду ет от ме тить, что вы со кие по ка за те ли 

науч ной и пе да го ги чес кой дея тель нос ти пре-
по да ва те лей 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 от ра же ны в ре зуль та тах кон кур сно го 
от бо ра об ра зо ва тель но го гран та «Луч ший 
пре по да ва тель ву за 2011 го да». 18 луч ших 
пред ста ви те лей про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва КарГУ яв ля ют ся по бе ди те-
ля ми кон кур са.
Гран ты да ют воз мож ность ре али зо вать 

пла ны пре по да ва те лей, ка са ющи еся по вы ше-
ния ква ли фи ка ции, са мо об ра зо ва ния, пуб-
ли ка ции ста тей в жур на лах с вы со ким им-
пакт-фак то ром, ос во ения инос тран ных язы-
ков и по ез док на за ру беж ные кон фе рен ции, 
науч ные ста жи ров ки и тре нин ги, про ве де ния 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты. Для ав то-
ра этих строк имен но фи нан со вая под дер жка 
гран та 2006 го да соз да ла бла гоп ри ят ные ус-
ло вия для раз ви тия меж ду на род но го сот руд-
ни че ства с ря дом ве ду щих науч ных цен тров 

даль не го и ближ не го за ру бежья. Так, бы ли 
на ла же ны твор чес кие кон так ты с Вроц лав-
ским уни вер си те том (Поль ша), Тю мен ской 
го су дар ствен ной ака де ми ей ми ро вой эко но-
ми ки, уп рав ле ния и пра ва (Россия), Уни вер-
си те том Кас ти лия Ла-Ман ча (То ле до, Ис па-
ния), Уни вер си те том УниБ ра зил (Бра зи лия), 
Выс шей ме нед жер ской шко лой (Поль ша).
Меж ду на род ные науч ные свя зи спо соб-

ство ва ли зак лю че нию ме мо ран ду ма по под-
го тов ке док то ран тов РШ и ма гис тран тов по 
спе ци аль нос ти «юрис пру ден ция». В нас то-
ящее вре мя два док то ран та юри ди чес ко го 
фа куль те та про хо дят науч ную ста жи ров ку во 
Вроц лав ском уни вер си те те в Поль ше. Та ким 
об ра зом, грант толь ко од но го пре по да ва те ля 
да ет об шир ные воз мож нос ти для под дер жа-
ния мо ло дых уче ных в их стрем ле нии по вы-
сить ква ли фи ка цию в за ру беж ных учеб ных 
за ве де ни ях. По ре зуль та там науч ных ис сле до-
ва ний бы ли вы пу ще ны два науч ных жур на ла 
«Уче ные за пис ки ка фед ры кон сти ту ци он но го 
и меж ду на род но го пра ва». В те че ние нес коль-
ких пос лед них лет мною бы ло под го тов ле но 
око ло 20 ма гис тров и 2 кан ди да та юри ди чес-
ких на ук.
Бла го да ря по лу чен но му гран ту ав то ром 

этих строк бы ла про ве де на зна чи тель ная 
ра бо та по ис сле до ва нию ак ту аль ных проб-
лем ста нов ле ния кон сти ту ци она лиз ма в Ка-
зах ста не в кон тек сте вхож де ния Казахстана 
в чис ло на ибо лее раз ви тых де мок ра ти чес-
ких го су дарств ми ра. Ито ги науч ных ис сле-
до ва ний бы ли пред став ле ны в мо ног ра фии 
«Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан: те-
оре ти ко-пра во вой ана лиз», в учеб ном по со-
бии «Кон сти ту ци он ное пра во Рес пуб ли ки 
Ка зах стан».
Науч но-ис сле до ва тельская и учеб но-ме-

то ди чес кая ра бо та, про ве ден ная на про тя-
же нии пос лед них лет, спо соб ство ва ла при-
суж де нию ав то ру го су дар ствен но го гран та 
«Луч ший пре по да ва тель ву за 2011 го да», что 
сви де тель ству ет о приз на нии юри ди чес кой 
науч ной шко лы КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва.

САУЛЕ АМАНДЫКОВА, 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАНТА «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА 2011 ГОДА»

Ос нов ны ми при ори те та ми стра те гии 
раз ви тия стра ны в Пос ла нии Пре зи ден-
та Н. Назарбаева «Со ци аль но-эко но ми-
чес кая мо дер ни за ция — глав ный век тор 
раз ви тия Казахстана» выс ту па ют воп ро-
сы ук реп ле ния эко но ми ки и по вы ше ния 
уров ня бла го сос то яния на се ле ния.

Как от ме ча ет в сво ем Пос ла нии Пре зи дент, 
ка че ствен ный рост че ло ве чес ко го ка пи та ла в 
стра не нап ря мую свя зан с по вы ше ни ем ка че-
ства об ра зо ва ния, со вер шен ство ва ни ем про-
фес си ональ ной ком пе тен тнос ти пе да го ги чес-
ких кад ров.
Од ним из глав ных по ло же ний Пос ла ния 

яв ля ет ся со ци аль но-эко но ми чес кая мо дер-
ни за ция — по ли ти ка, нап рав лен ная на улуч-
ше ние ка че ства жиз ни всех граж дан.
Ин дус три аль но-ин но ва ци он ное раз ви тие 

эко но ми ки, ка че ствен ные со ци аль но-эко-
но ми чес кие пре об ра зо ва ния пред по ла га ют 
даль ней шую мо дер ни за цию оте че ствен ной 
сис те мы об ра зо ва ния, внед ре ние в про цесс 
обу че ния сов ре мен ных ме то дов и тех но ло-
гий.
Важ ным сти му лом в ре али за ции ин но-

ва ци он ных про рыв ных про ек тов, со вер шен-
ство ва нии про фес си ональ но го, науч но го по-
тен ци ала пре по да ва те лей выс ших учеб ных 
за ве де нии яв ля ет ся грант «Луч ший пре по да-
ва тель ву за», пре дос тав ля емый го су дар ством 
на кон кур сной ос но ве та лан тли вым уче ным 

Казахстана, ко то рый был уч реж ден в 2006 го-
ду по ини ци ати ве Пре зи ден та.
Та кая ма те ри аль ная под дер жка со сто ро-

ны го су дар ства соз да ет оп ти маль ные воз мож-
нос ти для по вы ше ния науч но-ме то ди чес кой 
ква ли фи ка ции пре по да ва те лей и ук реп ле-
ния меж ду на род но го сот руд ни че ства в сфе ре 
об ра зо ва ния и на уки с ве ду щи ми науч но-ис-
сле до ва тельски ми цен тра ми и ву за ми ми ра.
По ре зуль та там кон кур са «Луч ший пре-

по да ва тель ву за — 2011» 18 про фес со ров и 
до цен тов КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ста ли по-
бе ди те ля ми.
На фа куль те те инос тран ных язы ков об ла-

да те лем го су дар ствен но го гран та «Луч ший 
пре по да ва тель ву за» дваж ды ста но ви лась Ба-
хыт гуль Жет пис ба ева — док тор пе да го ги чес-
ких на ук, про фес сор, де кан фа куль те та (2007, 
2011); в 2008 го ду об ла да те лем дан но го гран та 
ста ла док тор фи ло ло ги чес ких на ук, про фес-
сор ка фед ры те ории ан глий ско го язы ка Га-
ухар Иси на.
Как об ла да тель гран та «Луч ший пре-

по да ва тель ву за — 2011» пла ни рую про-
ве де ние науч но го ис сле до ва ния по те ме 
«Раз ви тие по ли языч но го об ра зо ва ния в 
Ка зах ста не как сред ство кон со ли да ции по-
ли эт ни чес ко го об ще ства» в рам ках ре али-
за ции куль тур но го про ек та «Три един ство 
язы ков», выс ту па юще го од ним из стра те ги-
чес ких нап рав ле ний язы ко вой по ли ти ки. В 
свя зи этим, а так же с целью об ме на опы том 

и по вы ше ния про фес си ональ но-ме то ди-
чес кой ква ли фи ка ции на ме ре ва юсь прой ти 
за ру беж ную ста жи ров ку в ин сти ту те об ра-
зо ва ния Уни вер си те та Лон до на, где со би ра-
юсь поз на ко мить ся с опы том ра бо ты бри-
тан ских пе да го гов в об лас ти ис поль зо ва ния 
сов ре мен ных ме то дов и тех но ло гий обу че-
ния, при нять учас тие в науч но-ме то ди чес-
ких се ми на рах по проб ле мам меж куль тур-
ной ком му ни ка ции и ме жэт ни чес ко го вза-
имо дей ствия, ме то до ло гии ино языч но го 
об ра зо ва ния.
В рам ках ос во ения го су дар ствен но го 

гран та бу дут про дол же ны сов мес тные науч-
но-ме то ди чес кие ис сле до ва ния с учи те ля ми 
ан глий ско го язы ка фи ли ала ка фед ры — гим-
на зии №93. Так же бу дут на ла жи вать ся но вые 
кон так ты по меж ду на род но му сот руд ни че-
ству с Ас со ци аци ей учи те лей ан глий ско го 
язы ка Ве ли коб ри та нии, США и ве ду щи ми 
ву за ми ми ра.
Та ким об ра зом, пре дос тав ля емые го су-

дар ством фи нан со вые ре сур сы на науч ные и 
ис сле до ва тельские це ли да ют им пульс твор-
чес ко му по ис ку и по вы ше нию про фес си-
ональ ной ком пе тен тнос ти ра бот ни ков науч-
но-об ра зо ва тель ной сфе ры.

УМИТ КОПЖАСАРОВА, 
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАНТА 
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА — 2011»

Отзыв
Государственный грант — 
гарант развития науки

В Ка зах ста не осу ществля ет ся 
раз ноп ла но вое ор га ни за ци он ное 
и эко но ми чес кое обес пе че ние 
науч ных ис сле до ва ний. Од ним из 
этих нап рав ле ний яв ля ет ся вы-
де ле ние на кон кур сной ос но ве 
на ибо лее опыт ным и ак тив ным в 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо те 
пре по да ва те лям ву зов го су дар-
ствен но го гран та на про ве де ние 
ис сле до ва ний и по вы ше ние сво-
его науч но го уров ня.

В кон кур се при ня ли учас тие 
836 пре тен ден тов из 86 выс ших 
учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки, 
из ко то рых оп ре де ле ны 200 об-
ла да те лей го су дар ствен но го гран-
та «Луч ший пре по да ва тель ву за». 
В их чис ле об ла да те ля ми та ко го 
гран та ста ли 18 пре по да ва те лей 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Все эти про фес со-
ра и до цен ты прош ли внут рен ний 
от бор по ос нов ным по ка за те лям 
дея тель нос ти пре по да ва те ля ву-
за в сов ре мен ных ус ло ви ях. Свое 
раз ви тие в КарГУ по лу ча ют раз-
лич ные на уки и науч ные нап рав-
ле ния, о чем сви де тель ству ет 
ши ро кий спектр об ла да те лей го-
су дар ствен но го гран та «Луч ший 
пре по да ва тель ву за», в их чис-
ле — фи зи ки, ма те ма ти ки, хи ми-
ки, ис то ри ки, фи ло ло ги, пе да го ги, 
эко но мис ты, юрис ты.

Я в этом го ду так же стал об ла-
да те лем го су дар ствен но го гран та 
«Луч ший пре по да ва тель ву за», ко-
то рый поз во ля ет про дол жить науч-
ное ис сле до ва ние, осу ществля-
емое мною на про тя же нии де ся ти 
лет. Это ис сле до ва ние, пос вя щен-
ное вы яв ле нию ос нов ных за ко-
но мер нос тей ста нов ле ния и раз-
ви тия ин сти ту тов граж дан ско го 
об ще ства в Ка зах ста не, свя за но 
с раз ви ти ем ка зах стан ско го пра-
ва и го су дар ства. При ре али за ции 
это го ис сле до ва ния пред по ла га ет-
ся за ру беж ная ста жи ров ка, вклю-
ча ющая в се бя по вы ше ние ква ли-
фи ка ции, а так же об мен науч ны ми 
зна ни ями и ре зуль та та ми ис сле-
до ва ния с за ру беж ны ми кол ле га-
ми. Учас тие в раз лич ных круг лых 
сто лах, меж ду на род ных кон фе-
рен ци ях и сим по зи умах поз во лит 
вы явить проб ле мы те оре ти чес ко-
го и прак ти чес ко го ха рак те ра, ка-
са ющи еся раз ви тия граж дан ско го 
об ще ства в Ка зах ста не.

Та ким об ра зом, ре али за ция го-
су дар ствен но го гран та поз во лит 
раз вить пер спек тив ные нап рав-
ле ния науч ных ис сле до ва ний, по-
вы сить ква ли фи ка цию про фес сор-
ско-пре по да ва тельско го сос та ва, 
оп ре де лить но вые нап рав ле ния 
науч ных ис сле до ва ний в кон тек-
сте ми ро во го науч но го раз ви тия.

АНДРЕЙ ТУРЛАЕВ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАНТА «ЛУЧШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА» ЗА 2011 ГОД, К. Ю. Н., 
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Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев «Əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жаң ғыр ту — Қа зақ стан да му ының бас ты 
ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол-
дауын да Тəуел сіз дік тің ме рей той лық 
жы лы ның қо ры тын ды ла рын шы ға рып, 
Қа зақ стан да му ының жа ңа ке зе ңі нің мін-
дет те рін бел гі ле ді. Пре зи дент тің кө ре ген 
са яса ты ның ар қа сын да Тəуел сіз Қа зақ стан 
жа сам паз дық тың жи ыр ма жы лы ішін де та-
быс қа қол жет кі зіп, əлем дік қо ғам дас тық та 
де мок ра ти ялық мем ле кет ре тін де та ныл-
ды. 2012 жы лы қаң тар айын да өт кі зіл ген 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мент Мə-
жі лі сі, об лыс тық жə не қа ла лық мəс ли хат 
Сай лауы «Қа зақ стан да ғы де мок ра ти ялық 
үде ріс дəйек ті түр де жə не бұл жы май да-
мып ке ле жат қан ды ғын…. ен ді Мə жі ліс те 
ха лық тың əлеу мет тік, ген дер лік, кə сі би 
топ та ры өкі лет ті лік ете тін ді гін» дə лел деп 
бер ді. Сай лау эко но ми ка ны жə не қо ғам-
дық-са яси са ла ны жаң ғыр ту, хал қы мыз дың 
əл-ауқа тын ар тты ру ба ғы тын қол да уда 
қа зақ стан дық тар дың ын ты мақ тас тық та 
екен ді гін көр сет ті.

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
Қа зақ стан хал қы на Жол дауын да мем ле кет 
та ра пы нан қа был дан ған эко но ми ка ны ин дус-
три али за ци ялау, бі лім бе ру мен ден са улық 
сақ та уды жаң ғыр ту, қа зақ стан дық тар дың 
əл-ауқа ты дең гейін ар тты ру дың мем ле кет тік 
бағ дар ла ма ла ры одан əрі жал ға са тын ды ғын 
атап өт ті. «Эко но ми ка лық же тіс тік тер тең ге-
рі мі мен əлеу мет тік игі лік ті қа лып тас ты ру» 

Пре зи дент тің ойын ша, қа зақ стан дық қо ғам 
да му ының бас ты ба ғы ты на ай на ла ды. Ұлт тық 
эко но ми ка ны ны ғай ту жə не ха лық тың əл-
ауқа ты ның ар туы елі міз дің да му ының бас ты 
ба сым ды ғы бо лып қа ла бе ре ді.
Ел ба сы қа зақ стан дық тар ды жұ мыс пен 

қам ту дың ти ім ді жүйе сін құ ру, қа зақ стан дық-
тар ды қол же тім ді бас па на мен қам та ма сыз 
ету, өңір лер ді да мы ту, ха лық қа мем ле кет тік 
қыз мет көр се ту са па сын ар тты ру, кад рлар 
əлеуетін жақ сар ту, сот жə не құ қық қор ғау 
жүйе сін жаң ғыр ту, бі лім бе ру жə не ме ди ци-
на лық қыз мет дең гейін ар тты ру, зей не та қы 
жүйе сін же тіл ді ру, ин дус три ялық-ин но ва ци-
ялық жо ба лар ды жə не ауыл ша ру ашы лы ғын 
да мы ту си яқ ты мін дет тер ке ше нін бел гі леп 
бер ді. Бұ лар ды жү зе ге асы ру эко но ми ка ны 
ди вер си фи ка ци яла уды жал ғас ты ру ға мүм кін-
дік бе ре ді.
Бі лім са па сын қам та ма сыз ету ді бас ты мін-

дет деп есеп тей оты рып, Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
ұжы мы Ел ба сы Н.Ə. Назарбаев тың «Əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту — Қа зақ стан да-
му ының бас ты ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы-
на Жол дауын да ұсын ған мін дет тер ді бел сен ді 
түр де қол дай ды. Бі лім бе ру ді жаң ғыр ту дың 
мем ле кет тік стра те ги ясы ның жал пы ло ги ка сы 
Жол дау мен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім 
бе ру ді да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал-
ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның не гіз гі ере-
же ле рін бі рік ті ре ді. Президент бі лім бе ру дің 
қол же тім ді бо лу ына, тү лек тер дің бі лік ті лі гі не 
тəуел сіз ба ға бе ре тін жүйе құ ру, бі лім бе ру дің 
тəр би елік жа ғын кү шей ту ге на зар ауда ра ды. 

Пре зи дент тің ойын ша, Қа зақ стан ның эт но с-
ара лық ке лі сім ді, ді ни то ле ран тты лық ты, көп-
тіл ді лік ті сақ та уда ғы бі ре гей тə жі ри бе сі бі лім 
бе ру дің бар лық дең гей ле рін де ен гі зі ліп, оқы-
ты луы қа жет. Бұл озық бі лім ді, адам гер ші лік 
қа си еті жо ға ры, озық ой лы қа зақ стан дық тар-
дың жа ңа бу ынын қа лып тас ты ру дың не гі зі не 
ай на ла ды.
Отыз дан ас там ұлт өкі лі қыз мет етіп, бі лім 

ала тын Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті Пре зи дент тің қо ғам да-
ғы бей біт ші лік пен тұ рақ ты лық ты сақ тау ға 
ба ғыт тал ған са яса тын қол дай ды. Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-да Ұл та ра лық мə де ни ор та-
лық қыз мет жа сай ды. Қа ра ған ды об лы сы Əкі-
мі жа нын да ғы Қа зақ стан ха лық та ры ның Кі ші 
Ас сам бле ясы осы ор та лық тың құ рыл тай шы-
ла ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Сту дент тер ді 
ұл та ра лық ке лі сім ру хын да, Қа зақ стан да тұ-
ра тын эт нос тар дың мə де ни етін, салт-дəс тү рін, 
тіл де рін құр мет те уге тəр би елеу осы мə де ни 
ор та лық қыз ме ті нің не гіз гі ба ғы ты на жа та ды. 
Уни вер си тет ұжы мы пат ри отизм прин цип те-
рі, елі міз дің тұ рақ ты лы ғы мен гүл де ну ін де гі 
əр бір аза мат тың жауап кер ші лі гі, эко но ми ка-
лық да му ға қос қан аза мат тар дың же ке үле сі 
не гі зін де құ рыл ған қа зақ стан дық тар дың жо-
ға ры аза мат тық ұс та ны мы бі рік ті ру ші ұлт тық 
стра те ги яны жү зе ге асы ру дың ма ңыз ды шар-
ты бо лып та бы ла тын ды ғы ту ра лы Пре зи дент-
тің пі кі рі мен то лық ке лі се ді.
Уни вер си тет бас шы сы, елі міз дің аза ма ты 

ре тін де біз дің ұжым Президент қой ған мақ-
сат тар ға же ту үшін бар күш-жі ге рін са ла ды 
деп се нім ді түр де ай та ала мын.

Е.�. К	БЕЕВ, АКАДЕМИК Е.А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ 
РЕКТОРЫ З. �. Д., ПРОФЕССОР 
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Пікір
Елбасы Жолдауы — 
болашаAты% ба?ыты

А9ым да 9ы жы лы :а за; стан 
Рес пуб ли ка сы ны= Пре зи ден ті 
Н@р с@л тан Aбі ш@ лы Назарбаев 
«Aлеу мет тік-эко но ми ка лы; 
жа= 9ыр ту — :а за; стан да му-
ыны= бас ты ба 9ы ты» ат ты :а-
за; стан хал ;ы на ар на 9ан Жол-
дауын жа ри яла ды. Ел ба сы Cз 
сC зін де «:а за; стан хал ;ы бір-
т@ тас, бір лі гі мыз 9ы мас ке мел 
ел ге ай нал ды. Де ген мен, біз 
кEр меуі ;и ын, ;ай шы лы 9ы мол 
ал ма 9айып за ман да Cмір сE ру-
де міз. Біз ді= мін де ті міз — эко-
но ми ка ны осы сы на; ;а дайын-
дау, оны ди вер си фи ка ци яла уды 
жал 9ас ты ру» деп, ;а за; стан ды; 
жол ды= жа =а ке зе =і — ол эко-
но ми ка ны ны 9ай ту да 9ы, ха лы;-
ты= Fл-ау;а тын ар тты ру да 9ы 
жа =а мін дет тер еке нін атап 
Cт ті. Пре зи ден ті міз Н@р с@л тан 
Назарбаев :а за; стан да му-
ыны= бас ты он ба 9ы тын жан-
жа; ты ай ;ын дап бер ді. Атал-
мыш Жол дау ал да 9ы ас ;а ра лы 
ма; сат та ры мыз ды ай ;ын кCр-
се туі мен ерек ше ле не ді.

Ел ба сы эко но ми ка лы; т@-
ра; ты лы;, ха лы; ты= Fл-ау;а тын 
кC те ру ма; сат та ры на ке =і нен 
то; тал ды. «Aлеу мет тік-эко но-
ми ка лы; жа= 9ыр ту — :а за;-
стан да му ыны= бас ты ба 9ы ты» 
ат ты б@л жол 9ы Жол дау Fр ;а-
за; стан ды; аза мат ты= Cмі рі не 
жа =а сер пі ліс Fке ліп, ха лы; ты= 
ер те= гі кEн ге де ген се ні мін ны-
9ай та тEс ті. Президент он ба 9ыт 
бойын ша ке шен ді мін дет тер ді 
жE зе ге асы ру ;а жет ті гі не то;-
та лып, Gкі мет пен Пар ла мен т-
ке на; ты тап сыр ма лар жEк те-
ді. Жол да уда бE гін гі :а за; стан 
аза ма тын ма за ла 9ан е= Cт кір 
де кEр де лі мF се ле лер тіл ге ти-
ек етіл ді. Aсі ре се ж@ мыс пен 
;ам ту, ;ол же тім ді бас па на, ха-
лы; ;а мем ле кет тік ;ыз мет кCр-
се ту са па сын ар тты ру, кад рлар 
Fлеуетін жа; сар ту, :а за; стан-
да адам ка пи та лы ны= са па лы 
Cсуі сын ды мF се ле лер ді= кC-
те рі луі жас тар ды= ер те= гі кEн-
ге де ген се ні мін ны 9ай та тEс ті. 
О;ы ту Eде рі сі не за ма науи Fдіс-
те ме мен тех но ло ги яны ен гі зу, 
пе да го ги ка лы; ;@ рам ны= са па-
сын ар тты ру, бі лік ті лік ті рас тай-
тын тFуел сіз жEйе ні ;@ ру, жас-
тар Eшін бі лім ге ;ол же тім ді лік 
аясын ке =ей ту ша ра ла ры ны= 
;ол 9а алы нуы бі лім мен 9ы лым-
ды Cмі рі не азы; ет кен жан дар-
9а ;уа ныш сый ла ды.

Ел ба сы Жол дауы елі міз ді= 
бір лі гін ны 9ай тып, Cр ке ни ет ті-
лі гі міз ді дF лел деп, бо ла ша; ;а 
ны; ;а дам жа сау 9а ж@ мыл ды-
ра тын ;@ жат. Ел ба сы Н@р с@л тан 
Назарбаев ты= «Aлеу мет тік-эко-
но ми ка лы; жа= 9ыр ту — :а за;-
стан да му ыны= бас ты ба 9ы ты» 
ат ты Жол дауы да ха лы; ты= жE-
ре гі не жол та ба ды деп кF міл 
се не міз. Ел ба сы мыз ай тпа; шы, 
«Бар ша ;а за; стан ды; тар ды= 
ж@м 9ан ж@ ды ры; тай бір лі гі ні= 
ар ;а сын да біз ал май тын асу, 
біз же= бей тін ке дер гі бол май-
ды». Сон ды; тан, Ел ба сы ны= ке-
зек ті Жол дауын ;ол дау ар ;ы лы 
елі міз ді= одан Fрі Cсіп-Cр кен-
деуіне жол ашайы;.

Р. М. Ж:МАШЕВ,
АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы

�АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ�

БІРІНШІ ПРОРЕКТОРЫ, Т.�. Д., ПРОФЕССОР

�азаAстанны% дамуында?ы жа%а кезе%

Қаңтар, 2012 ж.

./р мет ті отан дас тар!
Қа зақ стан жо лы ның жа ңа ке зе ңі — эко но-

ми ка ны ны ғай ту дың, ха лық тың əл-ауқа тын 
ар тты ру дың жа ңа мін дет те рі. Қа зақ стан үшін 
эко но ми ка лық та быс тар мен қо ғам дық игі лік-
тер ді қам та ма сыз ету дің оң тай лы тең ге рі мін 
та бу — өмір лік ма ңыз ды нəр се. Бү гін гі əлем де 
бұл — əлеу мет тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту-
дың тү бе гей лі мə се ле сі. Бұл таяу он жыл дық-
тар да ғы Қа зақ стан да му ының бас ты ба ғы ты. 
Мен ел хал қы на өзім нің жа ңа Жол дауым ды 
осы кө кей кес ті та қы рып қа ар най мын. Біз он 
ба ғыт бойын ша мін дет тер ке ше нін жү зе ге 
асы ру ға ти іс ті міз.

Же тін ші. Қа зақ стан да ада ми ка пи тал дың 
са па лы өсуі. Бұл, ең ал ды мен, бі лім бе ру мен 
ден са улық сақ тау. Бі лім бе ру жүйе сін жаң-
ғыр ту ба ры сын да біз үшін ке ле сі іс-ша ра лар-
ды жү зе ге асы ру дың ма ңы зы зор.
Бі рін ші ден, оқы ту үде рі сі не қа зір гі за ман-

ғы əдіс те ме лер мен тех но ло ги ялар ды ен гі зу. 
Бү гін де ха лы қа ра лық стан дар ттар не гі зін де 
Назарбаев Уни вер си те ті мен Зи ят кер лік мек-
теп тер та быс ты жұ мыс іс те уде. Кə сіп тік-тех-
ни ка лық бі лім бе ру дің озық ме ке ме ле рі нің 
же лі сі да мып ке ле ді. Олар дың тə жі ри бе сін 
бү кіл қа зақ стан дық бі лім бе ру жүйе сі не та-
ра тып, бар лық бі лім бе ру ме ке ме ле рін со лар-
дың дең гейі не тар ту қа жет.
Екін ші ден, пе да гог тар құ ра мы ның са па-

сын ар тты ру дың ма ңы зы зор. Ар қау лық пе да-
гог тік бі лім бе ру дің үл гі-қа лып та рын, мек теп-
тер мен жо ба лар оқы ту шы ла ры ның бі лік ті лі-
гін ар тты ру ға та лап тар ды кү шей ту қа жет. Əр 
өңір де пе да гог тар дың бі лік ті лі гін ар тты ра тын 
ин тег ра ци ялан ған ор та лық тар жұ мыс іс теуі 
ти іс.
Үшін ші ден, бі лік ті лік ті бе кі ту дің тəуел сіз 

жүйе сін құ ру қа жет. Мем ле кет бір мез гіл де 
бі лім бе ру қыз мет те рін көр се ту ге əрі олар дың 
са па сы на ба ға бе ру ге ти іс емес. Ме ди ци на ин-
сти ту тын бі тір ген тү лек бір ден дə рі гер бо лып 

шы ға ал май ды. По ли тех ни ка лық жоо-нын 
тə мам да ған тү лек əлі де бол са ин же нер емес. 
Оған өзі нің ма ман еке нін дə лел де уге ту ра ке-
ле ді. Бү кіл əлем де гі тəр тіп осын дай. Үкі мет ке 
үс ті міз де гі жы лы қа нат қақ ты ре жім де са ла-
лық ас со ци аци ялар ар қауын да 1-2 са ла лар да 
тəуел сіз Бі лік ті лік ті бе кі ту ор та лық та рын құ-
ру ды тап сы ра мын.
Төр тін ші ден, мем ле кет-же ке мен шік əріп-

тес ті гі, ауыл дық жер лер ден жə не аз қам та ма-
сыз етіл ген от ба сы лар дан шық қан жас тар дың 
жол жү руі мен өмір сү ру ін суб си ди ялау, жа-
тақ ха на лар же лі сін да мы ту те тік те рі ар қы лы 
бі лім бе ру дің қол же тім ді лі гін ке ңей ту қа жет. 
Жұ мыс іс тей тін жас тар үшін жұ мыс тан қол 
үз бей ар на улы бі лім алу мүм кін ді гін қам та-
ма сыз ету — ма ңыз ды мə се ле. Бү гін де көп те-
ген адам дар ауыл дан қа ла ға қо ныс ауда ру да. 
Олар дың жұ мыс қа ор на ла суы қи ын. Əр бір 
жас тың жұ мыс тан қол үз бес тен ма ман дық 
пен бі лім алу мүм кін ді гі бо луы ке рек. Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі бұл мə се ле ні ой лас-
ты руы ти іс.
Бе сін ші ден, оқу жас тар ға тек бі лім бе ріп 

қа на қой май, со ны мен бір ге олар ды əлеу мет-
тік бейім де лу үде рі сін де пай да ла на бі лу ге де 
үй ре туі ти іс. Үкі мет ке мек теп оқу шы ла ры ның 
фун кци ялық сауат ты лы ғын да мы ту жө ні нен 
бес жыл дық Ұлт тық іс-қи мыл дар жос па рын 
қа был да уды тап сы ра мын.
Ал тын шы дан, оқы ту үде рі сі нің тəр би елік 

құ рам да сын кү шей ту қа жет. Олар — пат ри-
отизм, мо раль мен па ра сат ты лық нор ма ла ры, 
ұл та ра лық ке лі сім мен то ле ран тты лық, тəн-
нің де, жан ның да да муы, заң ға мойы нұ сы ну-
шы лық. Бұл құн ды лық тар, мен шік тің қан дай 
тү рі не жа та ты ны на қа ра мас тан, бар лық оқу 
орын да рын да да сі ңі рі лу ге ти іс.
Көп ұлт ты лық пен көп тіл ді лік осы құн ды-

лық тар дың бі рі жə не біз дің елі міз дің бас ты 
ар тық шы лы ғы бо лып та бы ла ды. Қа зақ ті лі, 
біз дің Кон сти ту ци ямыз ға сəй кес, мем ле кет-
тік тіл бо лып та бы ла ды. Оны мен бір дей мем-
ле кет тік ор ган дар да рес ми түр де орыс ті лі 

пай да ла ны ла ды. Бұл біз дің Кон сти ту ци яның 
нор ма сы, оны бұ зу ға еш кім ге жол бе ріл мей-
ді. Қа зақ ті лі нің жос пар лы түр де да муы орыс 
ті лі не нұқ сан кел мей тін дей жағ дай да жү зе ге 
аса ды. Үкі мет ке бар лық бі лім бе ру ме ке ме ле-
рін де жас тар дың осы құн ды лық тар ды бі лу ін 
қам та ма сыз ету жө ні нен тип тік ке шен ді жос-
пар əзір ле уді тап сы ра мын. Біз де тіп ті он дай 
оқу лық тар, жас тар мен дəл осы мə се ле лер 
бойын ша жұ мыс жүр гі зе тін оқы ту шы лар 
жоқ. Біз дің жас та ры мыз үшін бұл өмір лік қа-
жет ті лік.

./р мет ті 2а за2 стан ды2 тар!
Мен бү гін біз дің ши кі зат ре сур ста ры мыз 

бен ин фра құ ры лым да ры мыз дың жо ғар ғы бө-
лі ніс те рі са ла сын да, осы бө лі ніс тер ге қыз мет 
көр се те тін жа ңа ға ла мат жо ба лар дың бас тау 
ала тын ды ғы ту ра лы ха бар ла мақ пын.
Үкі мет ке қа зақ стан дық ин но ва ци ялық 

жүйе ні ны ғай ту қа жет. Пер спек ти ва лы ғы лы-
ми-зер тте улер ді қар жы лан ды ру дың бюд жет-
тік шы ғын да рын ин но ва ци ялық гран ттар ды 
бө лу ар қы лы ұл ғай ту ма ңыз ды. «Ғы лым ту-
ра лы» жа ңа заң ғы лым ды жүйе лі мем ле кет тік 
қол дау үшін не гіз қа лай ды.
Отан дық ға лым дар ды қол дау қа жет. 

Назарбаев Уни вер си те ті тө ңі ре гін де транс-
ферт пен жа ңа тех но ло ги ялар құ ру ға ық пал 
ете тін ин но ва ци ялық-ин тел лек ту ал дық клас-
тер қа лып та суы ти іс. Астана да жо ға ры тех но-
ло ги ялы кə сі по рын дар құ ра оты рып, біз бұл 
тə жі ри бе ні Қа зақ стан ның бас қа да ғы лы ми-
бі лім бе ру ор та лық та ры на та ра та тын бо ла-
мыз. Біз де заң на ма лық не гіз бар.
Бұл ме нің тап сыр мам бойын ша қа был дан-

ған «Ин дус три ялық-ин но ва ци ялық қыз мет ті 
мем ле кет тік қол дау ту ра лы» жа ңа заң. Со ның 
не гі зін де мем ле кет тің, биз нес пен ғы лым ның 
өза ра іс-қи мы лы ның ин но ва ци ялық əлеуетін 
өріс те ту қа жет. Үкі мет ке мем ле кет-же ке мен-
шік əріп тес ті гі нің жа ңа пі шін де рін ен гі зу ді 
қа рас ты ра тын заң жо ба сын дайын да уды тап-
сы ра мын.
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В Пос ла нии «Со ци аль но-эко но ми чес-
кая мо дер ни за ция — глав ный век тор раз-
ви тия Казахстана» Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев под во дит ито ги юби-
лей но го го да не за ви си мос ти и оп ре де ля ет 
за да чи но во го эта па раз ви тия Казахстана.

Бла го да ря про ду ман ной по ли ти ке Пре зи-
ден та за двад цать лет со зи да ния не за ви си мос-
ти Казахстан стал ус пеш ным и приз нан ным 
в ми ро вом со об ще стве де мок ра ти чес ким го-
су дар ством. Про ве ден ные в ян ва ре 2012 го да 
вы бо ры в Ма жи лис Пар ла мен та Рес пуб ли ки 
Казахстан, об лас тные и го род ские мас ли ха ты 
еще раз до ка за ли, что «де мок ра ти чес кий про-
цесс в Ка зах ста не раз ви ва ет ся пос ле до ва тель-
но и не ук лон но… не обы чай но ши ро ко те перь 
бу дут пред став ле ны в Ма жи ли се раз лич ные 
со ци аль ные, ген дер ные и про фес си ональ ные 
слои на се ле ния». Про шед шие вы бо ры по ка-
за ли, что ка зах стан цы еди но душ ны в под дер-
жке кур са на мо дер ни за цию эко но ми ки и об-
ще ствен но-по ли ти чес кой сфе ры, по вы ше ние 
бла го сос то яния на ше го на ро да.
Об ра ща ясь с Пос ла ни ем к на ро ду 

Казахстана, Нурсултан Абишевич Назарбаев 
от ме тил, что при ня тые го су дар ством прог-
рам мы но вой ин дус три али за ции эко но ми ки, 
мо дер ни за ции об ра зо ва ния и здра во ох ра-
не ния, по вы ше ния уров ня бла го сос то яния 
ка зах стан цев бу дут про дол же ны. Глав ным 
век то ром раз ви тия ка зах стан ско го об ще ства 
на бли жай ший год, по мыс ли Пре зи ден та, 
ста нет «фор ми ро ва ние ба лан са эко но ми чес-
ких ус пе хов и со ци аль ных благ». Ук реп ле ние 

на ци ональ ной эко но ми ки и рост бла го сос-
то яния на се ле ния по-преж не му выс ту па ют 
при ори те та ми раз ви тия на шей стра ны.
Гла ва го су дар ства оп ре де лил ком плекс за-

дач, ре али за ция ко то рых поз во лит про дол-
жить ди вер си фи ка цию эко но ми ки, соз дать 
эф фек тив ную сис те му со дей ствия тру до ус-
трой ству, обес пе чить ка зах стан цев дос туп ным 
жиль ем, уси лить ре ги оны, улуч шить ка че ство 
го су дар ствен ных ус луг на се ле нию, ук ре пить 
кад ро вый по тен ци ал, мо дер ни зи ро вать су-
деб ную и пра во ох ра ни тель ную сис те мы, по-
вы сить уро вень об ра зо ва тель ных и ме ди цин-
ских ус луг, со вер шен ство вать пен си он ную 
сис те му, раз ви вать ин дус три аль ные и ин но-
ва ци он ные про ек ты и сельское хо зяй ство.
Счи тая глав ной за да чей обес пе че ние ка-

че ства об ра зо ва ния, кол лек тив Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва ак тив но под дер-
жи ва ет за да чи, пос тав лен ные Пре зи ден том 
Н. А. Назарбаевым в Пос ла нии «Со ци аль-
но-эко но ми чес кая мо дер ни за ция — глав ный 
век тор раз ви тия Казахстана». Об щая ло ги ка 
го су дар ствен ной стра те гии мо дер ни за ции об-
ра зо ва ния объ еди ня ет ос нов ные по ло же ния 
Пос ла ния и Го су дар ствен ной прог рам мы раз-
ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан на 
2011-2020 го ды. Президент ак цен ти ру ет вни-
ма ние на не об хо ди мос ти по вы ше ния дос туп-
нос ти об ра зо ва ния, соз да ния сис те мы не за ви-
си мой оцен ки ква ли фи ка ции вы пус кни ков, 
уси ле ния вос пи та тель но го ас пек та об ра зо ва-
ния. По мыс ли Пре зи ден та, уни каль ный опыт 
Казахстана в сох ра не нии ме жэт ни чес ко го 

сог ла сия, кон фес си ональ ной то ле ран тнос ти, 
по ли язы чия дол жен был изу чен и внед рен на 
всех уров нях об ра зо ва ния. Это ста нет ос но вой 
фор ми ро ва ния но во го по ко ле ния ка зах стан-
цев, об ла да ющих вы со ки ми нрав ствен ны ми 
ка че ства ми, пе ре до вы ми зна ни ями, сов ре-
мен ным мыш ле ни ем.
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-

вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва, где обу ча ют ся 
и ра бо та ют пред ста ви те ли бо лее 30 на ци-
ональ нос тей, ак тив но под дер жи ва ет по ли ти-
ку Пре зи ден та, нап рав лен ную на сох ра не ние 
ми ра и ста биль нос ти в об ще стве. В КарГУ ра-
бо та ет Меж на ци ональ ный куль тур ный центр, 
од ним из уч ре ди те лей ко то ро го яв ля ет ся Со-
вет Ма лой ас сам блеи на ро да Казахстана при 
аки ме Ка ра ган дин ской об лас ти. Ос нов ным 
нап рав ле ни ем дея тель нос ти это го куль тур но-
го цен тра яв ля ет ся вос пи та ние сту ден че ства 
в ду хе меж на ци ональ но го сог ла сия, ува же-
ния к куль ту ре, тра ди ци ям и язы кам эт но сов 
Казахстана. Кол лек тив уни вер си те та все це ло 
раз де ля ет мысль Пре зи ден та о том, что вы со-
кая граж дан ская по зи ция ка зах стан цев яв ля-
ет ся важ ным ус ло ви ем ус пеш ной ре али за ции 
кон со ли ди ру ющей на ци ональ ной стра те гии, 
пос тро ен ной на прин ци пах пат ри отиз ма, 
от вет ствен нос ти каж до го за ста биль ность и 
проц ве та ние стра ны, лич но го вкла да в ее эко-
но ми чес кое раз ви тие.
Как ру ко во ди тель, как граж да нин вы ра-

жаю твер дую уве рен ность в том, что наш кол-
лек тив при ло жит все уси лия для дос ти же ния 
пос тав лен ных Пре зи ден том це лей.

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА, РЕКТОР Е. К. КУБЕЕВ

Отзыв
Воспитание молодых 
казахстанцев в духе 
патриотизма — 
одна из задач Послания

В ны неш нем Пос ла нии гла вы 
го су дар ства яр ко вы ра же на со-
ци аль ная нап рав лен ность. Ма-
гис траль ный курс стра ны, ори ен-
ти ро ван ный на мо дер ни за цию, 
ин дус три аль но-ин но ва ци он ное 
раз ви тие, рост ин тел лек ту аль но-
го по тен ци ала, яв ля ет ся за ло гом 
ук реп ле ния эко но ми ки, ста биль-
нос ти об ще ства, по вы ше ния бла-
го сос то яния на ро да, уве рен нос-
ти в бу ду щем.

Из вес тно, что раз ви тое об-
ще ство — это об ра зо ван ное 
об ще ство, и об ра зо ва ние яв ля-
ет ся зна чи мым ин сти ту том, выс-
ту па ющим чут ким ин ди ка то ром 
со ци аль ных про цес сов, по это му 
осо бое мес то в Пос ла нии за ни-
ма ют воп ро сы со вер шен ство-
ва ния сис те мы об ра зо ва ния. В 
час тнос ти, гла ва го су дар ства от-
ме тил, что не об хо ди мо «внед рять 
в про цесс обу че ния сов ре мен-
ные ме то ди ки и тех но ло гии, по-
вы шать ка че ство пе да го ги чес ко-
го сос та ва, соз дать не за ви си мую 
сис те му под твер жде ния ква ли-
фи ка ции, рас ши рять дос туп ность 
об ра зо ва ния для мо ло де жи. 
Об ра зо ва ние дол жно да вать не 
толь ко зна ния, но и уме ние их 
ис поль зо вать в про цес се со ци-
аль ной адап та ции». В Пос ла нии 
Президент ак цен ти ро вал вни ма-
ние на рас ши ре нии воз мож нос-
тей для по лу че ния об ра зо ва ния 
без от ры ва от про из вод ства.

Гла ва го су дар ства оп ре де лил 
при ори те ты мас штаб ных стра-
те ги чес ких пре об ра зо ва ний в 
раз лич ных сфе рах ин но ва ци он-
ной по ли ти ки стра ны. Один из 
на ибо лее важ ных — вос пи та ние 
мо ло дых ка зах стан цев в ду хе 
ува же ния тра ди ций мно го на ци-
ональ но го Казахстана, меж кон-
фес си ональ ной то ле ран тнос ти, 
пат ри отиз ма.

В Пос ла нии важ ная роль от-
ве де на воп ро сам ре али за ции 
об ще на ци ональ ных прог рамм, 
ори ен ти ро ван ных на по вы ше ние 
ка че ства жиз ни, в том чис ле на 
се ле, уров ня ин фор ма ти за ции. 
По мыс ли на ше го Пре зи ден та, 
нуж но дать мо ло де жи ра бо ту, 
обес пе чить ее жиль ем, рас ши-
рить дос туп к об ра зо ва тель ным 
и ме ди цин ским ус лу гам и зак ре-
пить ее на се ле.

Пол ностью под дер жи вая по-
ли ти ку го су дар ства и Пре зи ден-
та, кол лек тив пре по да ва те лей 
и сту ден чес кой мо ло де жи Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва вос при ни ма ет Пос-
ла ние как прог рам му дей ствий 
для ре али за ции пос тав лен ных 
за дач. Пос коль ку, осу ществляя 
под го тов ку кон ку рен тос по соб-
ных, вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
тру до вых кад ров, вос пи ты вая 
под рас та ющее по ко ле ние в ду-
хе ка зах стан ско го пат ри отиз ма, 
вы со ко го дос то ин ства и люб ви к 
сво ей от чиз не, мы рас тим ту мо-
ло дежь, ко то рой пред сто ит про-
дол жить де мок ра ти чес кие пре-
об ра зо ва ния в об ще стве.

С. К. КЕНТБЕК, 
ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ КАРГУ 
ИМ. Е. А. БУКЕТОВА, ДЕПУТАТ 

КАРАГАНДИНСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА

Выдержки из Послания Президента Республики Казахстан — 
Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана 
«Социально-экономическая модернизация — 
главный вектор развития Казахстана»

Новый этап развития Казахстана

Январь, 2012 г.

Ува жа емые со оте че ствен ни ки!
Но вый этап ка зах стан ско го пу ти — это 

но вые за да чи ук реп ле ния эко но ми ки, по вы-
ше ния бла го сос то яния на ро да. Ка зах ста ну 
жиз нен но важ но най ти оп ти маль ный ба ланс 
меж ду эко но ми чес ки ми ус пе ха ми и обес пе-
че ни ем об ще ствен ных благ. В сов ре мен ном 
ми ре это ко рен ной воп рос со ци аль но-эко но-
ми чес кой мо дер ни за ции. Это глав ный век тор 
раз ви тия Казахстана в бли жай шем де ся ти ле-
тии. Этой ак ту аль ной те ме я пос вя щаю свое 
но вое Пос ла ние на ро ду стра ны. Нам не об хо-
ди мо ре али зо вать ком плекс за дач по де ся ти 
нап рав ле ни ям.

Седь мое. Ка че ствен ный рост че ло ве чес ко-
го ка пи та ла в Ка зах ста не. Это, преж де все го, 
об ра зо ва ние и здра во ох ра не ние. В хо де мо-
дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния нам важ но 
осу ще ствить сле ду ющие ме ры.
Во-пер вых, внед рять в про цесс обу че ния 

сов ре мен ные ме то ди ки и тех но ло гии. Се год-
ня на ос но ве меж ду на род ных стан дар тов ус-
пеш но ра бо та ют «Назарбаев Уни вер си тет» и 
Ин тел лек ту аль ные шко лы. Раз ви ва ет ся сеть 
пе ре до вых уч реж де ний про фес си ональ но-
тех ни чес ко го об ра зо ва ния. На до рас прос тра-
нять их опыт на всю сис те му ка зах стан ско го 
об ра зо ва ния, под тя ги вать к их уров ню все об-
ра зо ва тель ные уч реж де ния.
Во-вто рых, важ но по вы шать ка че ство пе-

да го ги чес ко го сос та ва. На до уси лить стан-
дар ты ба зо во го пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния, 
тре бо ва ния к по вы ше нию ква ли фи ка ции 
пре по да ва те лей школ и ву зов. В каж дом ре-
ги оне дол жны дей ство вать ин тег ри ро ван ные 
цен тры по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го-
гов.
В-треть их, на до соз дать не за ви си мую сис-

те му под твер жде ния ква ли фи ка ции. Го су дар-
ство не дол жно од нов ре мен но пре дос тав лять 
об ра зо ва тель ные ус лу ги и оце ни вать их ка че-
ство. Окон чив ме ди цин ский ин сти тут, вы пус-
кник еще не ста но вит ся вра чом. Окон чив по-

ли тех ни чес кий вуз, вы пус кник еще не ин же-
нер. Ему при дет ся до ка зать, что он яв ля ет ся 
спе ци алис том. Та ков по ря док во всем ми ре. 
По ру чаю Пра ви тель ству в те ку щем го ду соз-
дать в пи лот ном ре жи ме ряд не за ви си мых 
цен тров под твер жде ния ква ли фи ка ции на 
ба зе от рас ле вых ас со ци аций в 1-2 сфе рах.
В-чет вер тых, сле ду ет рас ши рять дос туп-

ность об ра зо ва ния для мо ло де жи че рез ме ха-
низ мы го су дар ствен но-час тно го парт нер ства, 
суб си ди ро ва ние про ез да и про жи ва ния мо-
ло де жи из сельской мес тнос ти и ма ло обес-
пе чен ных се мей, раз ви тие се ти об ще жи тий. 
Важ ный воп рос — обес пе че ние воз мож нос ти 
для ра бо та ющей мо ло де жи по лу чать спе ци-
аль ное об ра зо ва ние без от ры ва от ра бо ты.
Мно же ство лю дей се год ня миг ри ру ют из 

се ла в го род. Им тя же ло ус тро ить ся на ра бо-
ту. Каж дый мо ло дой че ло век дол жен иметь 
воз мож ность, не от ры ва ясь от ра бо ты, по лу-
чить про фес сию и об ра зо ва ние. Ми нис тер-
ству об ра зо ва ния не об хо ди мо про ра бо тать 
этот воп рос.
В-пя тых, об ра зо ва ние дол жно да вать мо-

ло де жи не толь ко зна ния, но и уме ние их 
ис поль зо вать в про цес се со ци аль ной адап-
та ции. По ру чаю Пра ви тель ству при нять 
пя ти лет ний На ци ональ ный план дей ствий 
по раз ви тию фун кци ональ ной гра мот нос ти 
школь ни ков.
В-шес тых, важ но уси лить вос пи та тель ный 

ком по нент про цес са обу че ния. Пат ри отизм, 
нор мы мо ра ли и нрав ствен нос ти, меж на ци-
ональ ное сог ла сие и то ле ран тность, фи зи чес-
кое и ду хов ное раз ви тие, за ко но пос лу ша ние. 
Эти цен нос ти дол жны при ви вать ся во всех 
учеб ных за ве де ни ях, не за ви си мо от фор мы 
соб ствен нос ти.
Од ной из этих цен нос тей и глав ным пре-

иму ще ством на шей стра ны яв ля ют ся мно-
го на ци ональ ность и мно го язы чие. Го су дар-
ствен ным язы ком, сог лас но на шей Кон сти-
ту ции, яв ля ет ся ка зах ский. На рав не с ним в 
го су дар ствен ных ор га нах офи ци аль но упот-
реб ля ет ся рус ский. Это нор мы на шей Кон-

сти ту ции, ко то рые ни ко му не поз во ле но 
на ру шать. Пла но мер ное раз ви тие ка зах ско-
го язы ка не бу дет про ис хо дить в ущерб рус-
ско му. По ру чаю Пра ви тель ству раз ра бо тать 
ти по вой Ком плек сный план по обес пе че нию 
мо ло де жи зна ни ем этих цен нос тей во всех 
об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. У нас да же 
нет та ких учеб ни ков, та ких пре по да ва те лей, 
ко то рые ра бо та ют с мо ло дежью имен но по 
этим воп ро сам. На шей мо ло де жи это жиз-
нен но не об хо ди мо…

Ува жа емые ка зах стан цы!
Я се год ня хо чу объ явить о стар те но вых 

гран ди оз ных про ек тов в сфе ре вы со ко го пе-
ре де ла на ших сырь евых ре сур сов и ин фрас-
трук ту ры, ко то рая бу дет об слу жи вать этот 
пе ре дел.
Пра ви тель ству не об хо ди мо ук реп лять ка-

зах стан скую ин но ва ци он ную сис те му. Важ но 
уве ли чить бюд жет ные рас хо ды на фи нан си-
ро ва ние пер спек тив ных науч ных ис сле до ва-
ний че рез вы де ле ние ин но ва ци он ных гран-
тов. Но вый За кон «О на уке» зак ла ды ва ет ос-
но ву сис тем ной го су дар ствен ной под дер жки 
на уки.
Не об хо ди мо под дер жать оте че ствен ных 

уче ных. Вок руг «Назарбаев Уни вер си те та» 
дол жен сло жить ся ин но ва ци он но-ин тел лек-
ту аль ный клас тер, спо соб ству ющий транс-
фер ту и соз да нию но вых тех но ло гий. Соз-
да вая вы со ко тех но ло гич ные пред прия тия в 
Ас та не, мы бу дем рас прос тра нять этот опыт 
на дру гие науч но-об ра зо ва тель ные цен тры 
Казахстана. За ко но да тель ная ос но ва у нас 
есть.
Это при ня тый по мо ему по ру че нию но вый 

За кон «О го су дар ствен ной под дер жке ин дус-
три аль но-ин но ва ци он ной дея тель нос ти». На 
его ос но ве на до на ра щи вать ин но ва ци он ный 
по тен ци ал вза имо дей ствия го су дар ства, биз-
не са и на уки. По ру чаю Пра ви тель ству раз ра-
бо тать за ко ноп ро ект, пре дус мат ри ва ющий 
внед ре ние но вых форм го су дар ствен но-час-
тно го парт нер ства.
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Сонда да жанарыңа жақын тұрар,
Тəттіні де, ащыны да татып тұрар,
Студенттік кез ғой бұл ұмытылмайтын
Студенттер, студенттер, бақыттылар...

Жа сам паз жас тық тың ке мел ді ар ман ке-
зе ңі ма ман дық ты иге ру сə тін де гі бі лім мен 
ма хаб бат тың бақ ша сын да тер бел ген, на ғыз 
аза мат тық тың қа лып та са тын ша ғы — сту-
дент тік өмір бо лып та бы ла ды. Жас тық 
шақ… Қай ран жас тық шақ! Өзің мен өт кен 
бал-бұл шақ.

Аш тық ты да, тоқ тық ты да, сар саң ды да, 
сам ғау ды да бас тан өт кі зіп жүр сек те «əзі лі мен 
қал жы ңы та усыл май тын, өмір ге де ген құл шы-
ны сы мен та ла бы ба сыл май тын ол да бір дəу-
рен екен-ау!» деп ер тең ме нің отыр ма сы ма 
кім ке піл. Мі не, үш жыл зы мы рап өте шық ты. 
Ке ше ға на ба ла лық бал қы лық тан ен ді шы ғып, 
бө тен əлем ге түс кен дей есім ке тіп, аузым ды 
ашып, ай на ла ға жал таң дап қа рап тұр ған он 
се гіз жа сар ба ла едім. Ен ді бү гін əб ден үй ре ні-
сіп қал ған сту дент тік ша ғым ның сай ран дəуірі 
өтіп жат қан фа куль те тің мен қош та сар сəт жа-
қын да ған сайын қи май ды екен сің. Қи май сың… 
Қа лай бол ған да да осы фа куль тет те ме нің сту-
дент тік өмі рім өтіп жа тыр емес пе?! Ме нің жа-
сым ның кем де ген де екеуін жа сап тас та ған үл-

кен ағай ла ры мыз дан сту дент тік өмі рі жайын-
да сұ рай қал саң, ту ра бір та усыл мас дас тан 
се кіл ді қып ай тып бе ре ді. Бұл шақ — cту дент 
бол ған адам өмі рі нің мəң гі лік ес те сақ тар бө лі-
гі. Де ген мен сту дент тік шақ тың дас та ны қа лай 
бол са да та усы ла ды екен. Шы ны мен сту дент 
өмі рі нің өзі, əсі ре се жас тық шақ на ғыз ба қыт!.. 
Қай та ту ған то пы ра ғым ның бір ше тін де аунап-
қу нап жүр ген мен де сту дент тік шақ тың қы зы-
ғы мен шы ғы жы мо лы нан екен. Ор та лық қа 
оң түс тік тен, сол түс тік тен, ба тыс тан, шы ғыс тан 
кел ген сту дент тер дің жас тық шақ та ры қы зық-
ты өт се де, мен си яқ ты құ лын-тай дай те біс кен 
ту ған ме ке нін де сту дент тік ша ғын өт кі зу бір 
ба қыт емес пе? Не ме се сту дент тік ша ғын ел 
ішін де жү ріп емес, ма те рик тің бір ше тін де өт-
кі зіп жүр ген сту дент тер дің жас тық ша ғы біз ге 
мүл дем ұқ са май ды. Отан-ана мыз дан мың да-
ған ша қы рым алыс та бо лу дың айыр ма шы лы-
ғы жер мен көк тей. Бас қа қа ла… Бас қа мем ле-
кет… Оған қа шан да бір бө лек таң сық кө рі не ді. 
Жə, жа рай ды… Ме нің сту дент тік ша ғым ның 
өтіп жат қа ны на ба қан дай үш жыл. Осын ша-
ма үш жыл уақы тын да қан ша ма ем ти хан тап-
сыр дық. Са бақ тың сы нақ та ры нан да, өмір дің 
сы нақ та ры нан да өт тік. Бұл сту дент тік шақ-
ты ака де мик те, ға лым да, өнер жұл дыз да ры 
да бас тан өт кіз ді. Ол рас, бү гін гі əр бір ма ман 
бір үзім нан ды бө лі сіп жеп, ем ти хан ды ой нақ-
тап жү ріп тап сы ра тын ке ше гі сту дент емес пе 
еді?! Сах на тө рін де əн шыр қап, əсем да усы мен 
тың дар ман ды ұйы тып жүр ген жұл дыз дар, бү-
гін де ел үмі тін се нім мен ақ тап жүр ген қо ғам 
қай рат кер ле рі, по эзия мен про за ның төл май-
тал ман ақын-жа зу шы ла ры да сту дент тік шақ-
ты бас та ры нан өт кер ді емес пе? Олар дың екін-
ші үй ле рі — жа тақ ха на өмі рі олар ға қа шан-
да ыс тық ұя. Сту дент тер дің «ұлт тық та ға мы 
ма ка рон» де ген ге қан ша лық ты кім қар сы лық 
біл ді ре алар. Еш кім нің де шү бə сі жоқ шы ғар. 
Ол сту дент үшін қар жы тап шы лы ғы ке зін де ас 
ата сы нан нан да қым бат бо лып ке те ді ме дей-

мін. Сту дент тік ке зең нің қы зы ғы əс те та усыл-
ған ба?!
Ал ғаш қа ла ға кел ген жы лы қар ба лас қа ла-

ны та нып бол майын ша та лай ада сып, дə ріс-
тен ке шік кен кез де рі міз бол ған. Бұл адам ды 
ба урап ала тын өзін дік құ пи ялы ке зең де сем 
ар тық ай тқа ным емес. Қо лы на екі дəп тер ар қа-
ла ған, күн нің жар ты сын ұй қы мен, түн ді күл кі-
мен өт кі зе тін бі лім май тал ман да ры. Сту дент 
бо лу ға, ке рек де се ңіз, үл кен де, кі ші де қы зы ға-
ды. Ем ти хан ке зін де гі қи ын шы лық сəт те оқы-
ту шы лар бо лып, де кан бо лып, əй теуір «бі рі міз 
бə рі міз үшін» деп алып шы ға тын сəт тер де 
бол ған.
Ме нің сту дент тік ша ғым, қа зір гі қы зы ғы 

мен шы жы ғы мол өмі рім нің бас тауы Рес пуб-
ли ка мыз дың көп са ла лы уни вер си тет те рі нің 
рей тин гі сі бойын ша үшін ші орын ға ие, Қа-
зақ стан ның жо ға ры мəр те бе лі уни вер си те ті нің 
бі рі бо лып та бы ла тын, жо ға ры кə сі би бі лім нің 
ин но ва ци ялық да му ының көш бас шы, əлем 
ел де рі нің қы зы ға да, сүй сі не де қа рай тын ұлы 
ор да сы — академик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де өтіп 
жат қан ды ғын мақ тан тұ та мын. Се бе бі, бі лім 
мен ғы лым ның, мə де ни ет пен өнер дің, тəр бие 
мен ин но ва ци яның ір ге лі ор да сы, мі не, 40 жыл 
ең бек сүй гіш, мақ сат кер жə не озық ой лы, ұс-
та ны мы жі гер лі, елі не таң да улы аза мат тар тəр-
би елеу мен ерек ше. Бұл уни вер си тет те сту дент-
тің мүд де сі бас ты орын да, сон дық тан сту ден тке 
бе рі ле тін бі лім де, ғы лым жə не мə де ни ет те, 
көр се ті ле тін ке шен ді қол дау да са па лы стра те-
ги ялық ба сым дық бо лып та бы ла ды. Өмі рім нің, 
сту дент ті гім нің ба қыт ты бал ша ғын да ғы же тіс-
тік те рім мəр те бе лі уни вер си те тім мен ті ке лей 
бай ла ныс ты екен ді гін сөз бен жет кі зу мүм кін 
емес. Уни вер си те тім нің ме нің өмі рім де гі ор ны 
ту ра лы сыр шер тер де жүз мың нан аса біл гір 
де бі лім паз ел пат ри от та рын тəр би елеп ке ле 
жат қан қа си ет ті ор да ның ру ха ни бас тау кө зі, 
қай рат кер лік тің қоз ғау шы қуа ты — оның ұс-

таз да ры ның ықы лас ты ең бе гі ту ра лы ай тып 
өт пеу мүм кін емес. Уни вер си тет қа быр ға сын-
да бі лім алып, өзім ді аза мат тық мə де ни ет, са-
яси бел сен ді лі гі жо ға ры озық ой лы сту дент тер 
қа та ры на бі рік тір ген, ғы лым мен бі лім жо лын-
да ғы із де ніс тер де қа шан да жол көр се тіп, ба ғыт 
сіл те ген ұс таз дар дың ең бе гі ерен. «Адам ның 
адам шы лы ғы — ұс та зы нан» де мек ші, осы жол-
да ма ған да ба ғыт-бағ дар бе ріп, жол сіл те ген 
ұс таз дар Ж. Сма ғұ лов, М. Əб ду ов, С. Жұ ма ғұ-
лов, Ж. Жа рыл ға пов, С. Та ки ров се кіл ді ға лым-
дар дың үле сі ұшан-те ңіз.
Сту дент ті гім нің осы бал ғын ке зе ңі 2009 жы-

лы ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те тін де 
бас та лып, əлі де жал ға сып ке ле ді. Фи ло ло гия 
фа куль те тін таң дауым ның бас ты се бе бі — мек-
теп тен қа зақ ті лі мен əде би еті пə ні нен олим-
пи ада лар дың, рес пуб ли ка лық жо ба жа рыс та-
ры ның жүл де ге рі ата ну ым еді. Со ны мен қо са 
бойым да ғы по эзия ға де ген се зім құш тар лы ғы, 
əде би ет ке де ген ала пат от жа лы ны ме ні итер-
ме леп фи ло ло гия ға тар тты да тұр ды. Мен қо-
лы ма қа лам алып шы ғар ма жаз дым. По эзия 
жыр үл гі ле рін жат та дым. Сөз өне рін, тіл мə-
де ни етін, көр кем əде би ет ті лін ба ға ла дым. Мі-
не, со ның ар қа сын да бү гін мен фи ло ло гия фа-
куль те ті нің сту ден ті мін.
Тəуел сіз дік бе сі гін де тер бе ліп өс кен ке ше гі 

бал ғын жас тың бү гін де елі нің жар қын ке ле-
ше гі не аян бай ең бек етуі не ұшан-те ңіз жі гер 
бе ріп, пат ри от ре тін де тəр би еле ген ұс таз дың 
ал да да көп те ген кə сі би бі лік ті ма ман дар ды ба-
тыл қа дам мен дайын дай ты ны на то лық се нім ді-
мін. Жас тар дың бойын да осын дай рух қуа тын 
да ры тып, кең ар на лы, бол мы сы бі тік та лай аза-
мат тар дың та ным көк жи егін ке ңей тіп жүр ген 
ҚарМУ ұс таз да ры — тұ тас əлем. Уни вер си тет-
тің ағы сы ке ңейіп, та ри хы те рең де ген сайын ол 
əлем нен əлі та лай ұр пақ су сын дап, та лай кəу-
сəр бұ лақ тың кө зі ашы ла ры сөз сіз.
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Кітапхана — білім мен ?ылымны%, аAпаратты% орталы?ы

�арМУ — жастыA шаA жылдарым

«Білімді ұрпақ – ел келешегі»
Əр бір ме рей той орын дал ған іс тер ге, бел-

гі лі бір уақыт ара лық та рын да қо ры тын ды 
жа сау ға, же тіс тік тер ді ба ға лау ға жə не ал да-
ғы да му жол да рын жос пар лау ға мүм кін дік 
бе ре ді. Би ыл на урыз айы ның 1 жұл ды зын да 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті 40 жыл дық ме рей-
тойын атап өт пек.
Уни вер си тет тің ха лы қа ра лық ын ты мақ тас-

ты ғы əлем дік бі лім ке ңіс ті гін бі рік ті ру ге ба-
ғыт тал ған. Қа зір гі кез де уни вер си тет бе дел ді 
ха лы қа ра лық ұйым дар дың тең құ қы лы мү-
ше сі. Ел ба сы Н.Ə. Назарбаев тың би ыл ғы Жол-
дауы «Əлеу мет тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту — 
Қа зақ стан да му ының бас ты ба ғы ты» де ген та-
қы рып ты ту етіп, эко но ми ка ны ны ғай ту мен 
ха лық тың əл-ауқа тын ар тты ру дың жа ңа мін-
дет те рін жүк тей оты рып, он ба ғыт бойын ша 
мін дет тер ке ше нін жү зе ге асы ру ға ти іс еке ні-
міз ді айт ты. Оның ішін де қа зақ стан дық тар ды 
ақ па рат тық тех но ло ги ялар ды бел сен ді рек 
иге ру ге ша қыр ды. Бұл мақ сат та уни вер си тет-
тің Ғы лы ми кі тап ха на сын да көп те ген игі іс-
тер ат қа ры лу да. Уни вер си тет тің бі лім бе ру ді 
да мы ту та ри хы мен бір ге да мып ке ле жат қан 
Ғы лы ми кі тап ха на сы Қа зақ стан ның жо ға ры 
оқу орын да рын да ғы ең ірі кі тап ха на ла ры ның 
бі рі. Əл бет те, қа зір гі за ман ға сай уни вер си тет-
те кі тап ха на сыз то лық қан ды бі лім алу мүм кін 
емес. Ке ле шек ма ман дар ды кə сі би тұр ғы дан 
шың дап, жан-жақ ты да мы ту са па сы сту дент-
тер ді ақ па рат тық, кі тап ха на лық қор мен қам-
та мас сыз ету жыл дам ды ғын ұйым дас ты ру ға, 
сон дай-ақ тех но ло ги ялық жə не кі тап ха на ның 
тех ни ка лық ба за ла ры на ті ке лей бай ла ныс ты. 
Сон дық тан Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-да 
Ғы лы ми кі тап ха на ның мо дер ни за ци ясы мен 
оның ре сур ста ры ның жа ңа ру ына үл кен мəн 
бе рі ле ді. Бі рақ ал ды мен оның да му та ри хы на 
тоқ та лу қа жет, атап ай тқан да, кез кел ген кі-
тап ха на ның көп жыл дық та ри хы кі тап қо ры-
ның қан ша лық ты бай екен ді гін жə не олар да 
бі лім нің қан дай қа зы на сы сақ та лып жат қан-
ды ғын анық тау ға бо ла ды.

1972 жы лы оның кі тап қо рын да 300156 да-
на кі тап, 100 ор ны бар 3 оқу за лы мен 3 або-
не мен тте оқыр ман дар ға қыз мет көр се тіл ген 
бо ла тын, 4 мың оқыр ман ға 200 мың нан ас там 

ба сы лым дар бол са, бү гін гі таң да кі тап қо ры 
1 млн. 700 мың ға же тіп отыр. Кі тап қо ры ның 
құ ра мы на си рек кез де се тін кі тап тар, ғы лы ми 
жур нал дар, дис сер та ци ялар мен ав то ре фе-
рат тар, элек трон ды ба сы лым дар, оқу жə не 
көр кем əде би ет тер дің кол лек ци яла ры кі ре-
ді. Кі тап ха на қо ры на көп тіл ді лік бі лім бе ру-
ге кө мек ре тін де қар қын ды түр де əде би ет тер 
са тып алы ну да. Ба сы лым дар қа зақ ті лін де, 
орыс жə не ше тел тіл де рін де, эн цик ло пе ди я-
лар, сөз дік тер, анық та ма лық тар ды құ рай ды. 
Оқу əде би еті оқу про це сі нің не гі зі бо лып та-
бы ла ды.
Ғы лы ми əде би ет тер қо рын да 700 мың 

да на дан ас там кі тап бар, оның құ ра мы на 
мо но гра фи ялар, ғы лы ми де рек көз дер, уни-
вер си тет тің про фес сор ларлық оқы ту шылар 
құ ра мы ның ең бек те рі, дис сер та ци ялар жə-
не ав то ре фе рат тар, ста тис ти ка лық де рек тер 
мен ғы лы ми із де ніс тер жи нақ та ры, биб ли-
ог ра фи ялық ба сы лым дар кі ре ді. Мер зім ді 
ба сы лым дар қо ры 200 мың да на га зет, жур-
нал дар дан тұ ра ды. Он да бар лық ғы лым са ла-
ла ры бойын ша ғы лы ми жур нал дар, уни вер-
си те ті міз дің Ха бар шы сы бе ріл ген. Алматы 
қа ла сын да ғы əл-Фа ра би атын да ғы Қа зҰУ, 
ИНИ ОН, ВИ НИ ТИ, М. В. Ло мо но сов атын да-
ғы ММУ си яқ ты ірі ақ па рат ты ғы лы ми ор та-
лық та ры ның ба сы лым да ры бар. Со ны мен қа-
тар кі тап ха на ал ғаш рет 2012 жыл дан бас тап 
РФ-ның (бұ дан бұ рын бас па тү рін де алын-
ған) элек тор ндық жур нал да ры на жа зыл ды. 
Бұл 70 ата улы ғы лы ми жур нал дар eLIB RA RY. 
RU пор та лы ар қы лы Ре сей дің элек тор ндық 
ғы лы ми кі тап ха на сын да көр се тіл ген. Уни-
вер си тет ка фед ра ла рын да, құ ры лым дық бө-
лім ше ле рін де, кі тап ха на ның зал да рын да қа-
ты нау ға мүм кін дік бар.
За ма науи уни вер си тет кі тап ха на сын ал-

дың ғы қа тар лы ақ па рат тық жə не кі тап ха на-
лық тех но ло ги ясыз елес те ту мүм кін емес. Кі-
тап ха на да 15 жыл дан ас там уақыт ара лы ғын да 
элек трон ды ка та лог құ ру жұ мыс та ры жүр гі-
зі ліп жа тыр. Бү гін гі кү ні 400 мың ға жу ық мо-
ног ра фия, оқу лық тар, сөз дік тер мен анық та-
ма лар, дис сер та ци ялар мен ав то ре фе рат тар, 
элек рон дық ба сы лым дар, га зет жə не жур нал 
ма қа ла ла ры, ғы лы ми ең бек тер жи нақ тал ған. 
ИР БИС ли цен зи ялық бағ дар ла ма сы құ рыл-
ды. Із деу мен биб ли ог ра фи ялық жə не то лық 

мə тін ді ақ па рат тар бойын ша элек трон ды ка-
та лог тың мүм кін ді гі аса зор.
Элек трон ды ка та лог бар лық оқу ғи ма рат-

та ры ның кі тап ха на ла рын да жə не ка фед ра-
лар да, сон дай-ақ, Ин тер нет те кі тап ха на ның 
(http//www. lib rary. ksu. kz) сай ты на кі ру ге бо-
ла ды. Элек трон дық ре сур стар ға ке ңі нен қа ты-
нау мақ са тын да Ин тер нет жүйе сі не қо сыл ған 
жа ңа компь ютер лік тех ни ка мен жаб дық тал-
ған. Кі тап ха на жа нын да 4 элек трон дық ре сур-
стар зал да ры, муль ти ме ди алық за лы қыз мет 
көр се ту де. Бар лық оқу зал да ры же ке но ут бук-
тар мен жұ мыс жа сау үшін Ин тер нет жүйе сі-
не қо сыл ған. Оқу зал да рын да Wi-Fi жүйе сі не 
қа ты нау ға мүм кін дік бе ріл ген. Оқу про це сі не 
кө мек ре тін де элек трон дық кі тап ха на да мы-
ты лу да. Элек трон ды ба сы лым дар дың то лық-
мə тін ді де рек тер ба за сын құ ру ды кі тап ха на 
2002 жы лы бас та ды. 2005 жыл дың қаң тар 
айы нан элек трон ды кі тап ха на «Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы элек трон ды кі тап ха на» жо ба сын да 
жүр гі зі лу де. Элек трон ды кі тап ха на 18 мың-
нан ас там əр түр лі құ жат тар дан жə не элек-
трон ды оқу лық тар дан тұ ра ды. Про фес сор-
лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның дə ріс те рі, оқу-
əдіс те ме лік ке ше ні нің элек трон дық кө шір-
ме ле рі, ав то ре фе рат дис сер та ци яла ры жə не 
си рек кез де се тін мо ног ра фи ялар жə не оқу 
құ рал да ры, ста тис ти ка лық ақ па рат тар дың 
элек трон дық нұс қа ла ры, сыр тқы де рек тер ба-
за сы «Заң», «Па ра граф», «EBSCO Pub lis hing», 
«Sprin ger», «Thom son Reu ters», «Sci en ce», 
«ЭБД РГБ», «РМЭБ», со ны мен қа тар кі тап ха-
на мен құ рыл ған та қы рып тық де рек тер ба за-
ла ры «Al ma Ma ter ҚарМУ», «Ака де мик Ев ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов», «Ор та лық Қа зақ стан 
эко ло ги ясы» ғы лы ми жə не та ри хи құн ды лық 
бо лып та бы ла ды.
Бі лім бе ру мақ са тын да кі тап ха на ның элек-

трон дық зал да рын да жа һан дық же лі ге те гін қа-
ты нау ұсы ны ла ды. 2010 жыл дан бас тап Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы жо ға ры оқу орын да ры ның 
элек рон дық бі лім жə не ғы лы ми ре сур ста рын 
бі рік ті ре тін рес пуб ли ка лық жо ға ры оқу орын-
да рының ара лық элек трон дық кі тап ха на ға қа-
ты нау ына мүм кін дікгі бар. Бұл элек трон дық 
кі тап ха на да Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
элек трон дық кі тап ха на сы көр се тіл ген.
Уни вер си те ті міз дің 40 жыл дық ме рей-

той құр ме ті не орай «Ака де мик Е. А. Бө ке тов 

атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті» де ген ат пен əде би ет тер дің биб ли ог ра фи-
ялық көр сет кі ші жи нақ та лу да. Бұл көр сет кіш 
уни вер си те ті міз дің 30 жыл ды ғы на ар на лып, 
1997-2002 жыл дар ара сын қам ты ды, 35 жыл-
ды ғы на ар нал ған көр сет кіш те 2002-2007 жыл-
дар жи нақ тал ды. Ал 40 жыл дық қа ар нал ған 
көр сет кіш 2007-2012 жыл дар ды қам ти ды.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың Ғы лы-

ми кі тап ха на сы жай лы элек трон ды тұ сауке-
се рі дайын да лып, элек трон ды ре сур стар дың 
ка та ло гы ба сы лым ға жи нақ та лу да. Кі тап ха-
на ның бар лық зал да рын да уни вер си те ті міз-
дің ме рей тойы на ар нал ған «1972-2012 — ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті өр ле уге то лы 40 жыл», 
«Бо ла шақ қа се нім ді», «ҚарМУ — өт кен бе-
лес тер» та қы рып тық көр ме лер жə не су рет 
көр ме сі «Оқыр ман ның бей не сі» ата ула ры мен 
ұйым дас ты ры лу да.
Осы лай, кі тап ха на үне мі оқу жүйе сі не кө-

мек көр се ту мақ са тын да, сту дент тер ге бі лім 
бе ру де жа ңа тех но ло ги ялар мен жұ мыс əдіс-
те рін із деу үс тін де. Ғы лы ми кі тап ха на ның іс-
кер лі гін кə сі би дең гейі жо ға ры ұжым жү зе ге 
асы рып ке ле ді. Оның ішін де тə жі ри бе лі жə не 
жас бу ын ды кі тап ха на шы лар: фи ло ло гия, ма-
те ма ти ка, ин фор ма ти ка ма ман да ры. Олар-
дың ар қа сын да Ғы лы ми кі тап ха на Қа зақ стан-
ның эко но ми ка сын көр кей ту үшін ма ман-
дар ды да яр ла уда бел сен ді үлес қо сып ке ле ді. 
Бі лім бе ру де дəс түр ді сақ тап, со ны мен қа тар 
жа ңа шыл дық ты ой да ғы дай ен гі зе біл ген уни-
вер си те ті міз ге ме рей тойың құт ты бол сын де-
мек піз!

Г. 6БДІ�:ЛОВА,
�АРМУ �ЫЛЫМИ КІТАПХАНА ДИРЕКТОРЫНЫ� ОРЫНБАСАРЫ
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Лучшие доклады 
отмечены призами

Со вет мо ло дых уче ных сов-
мес тно с Науч ной ас со ци аци ей 
сту ден тов и ма гис тран тов про вел 
XXXV Об ще уни вер си тет скую науч-
но-прак ти чес кую кон фе рен цию 
ма гис тран тов и сту ден тов, пос вя-
щен ную 40-ле тию КарГУ им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

Пер вый этап кон фе рен ции 
про шел на фа куль те тах с 1 по 
11 фев ра ля по ос нов ным нап рав-
ле ни ям под го тов ки спе ци алис-
тов. По ито гам I эта па бы ли отоб-
ра ны луч шие ра бо ты — по че ты ре 
док ла да от каж до го фа куль те та. 
II этап про шел в фор ме за щи ты 
док ла дов. За щи ты сос то ялись 
21 и 22 фев ра ля. Ра бо та кон-
фе рен ции про во ди лась по трем 
сек ци ям: «Ак ту аль ные воп ро сы 
ес те ствоз на ния», «Ак ту аль ные 
проб ле мы гу ма ни тар ных на ук», 
«Проб ле мы со ци аль но-пе да го ги-
чес ких на ук».

В хо де вто ро го эта па бы ли под-
ве де ны ито ги и выб ра ны луч шие 
док ла ды. В но ми на ции «Ак ту аль-
ность науч ной проб ле мы» по бе ди-
те ля ми ста ли:

1 мес то — сту дент эко но ми-• 
чес ко го фа куль те та Рыс па ев 
Али бек (науч ный ру ко во ди-
тель — к. э. н., до цент Ху са ино-
ва Ж. С.);
2 мес то — сту дент юри ди чес-• 
ко го фа куль те та Кен жи ба ев 
Ар ман (науч ный ру ко во ди-
тель — к. ю. н., до цент Сем бе-
ко ва Б. Р.);
3 мес то — сту дент хи ми чес-• 
ко го фа куль те та Ис кан де ров 
Аман тай (науч ный ру ко во ди-
тель — д. х. н., про фес сор Мер-
ха ту лы Н.).
В но ми на ции «Прак ти чес кая 

зна чи мость ра бо ты» при зо вые 
мес та по лу чи ли:

1 мес то — сту ден тка фи зи-• 
чес ко го фа куль те та Ку бе но ва 
Мар жан (науч ный ру ко во ди-
тель — д. ф.-м. н., про фес сор 
Иб ра ев Н. Х.);
2 мес то — ма гис трант би оло-• 
го-ге ог ра фи чес ко го фа куль-
те та Ли Па вел (науч ный ру-
ко во ди тель — к. б. н., до цент 
По го сян Г. П.);
3 мес то — сту ден тка фа куль-• 
те та инос тран ных язы ков Ис-
то ми на Люд ми ла (науч ный ру-
ко во ди тель — пре по да ва тель 
Алим ку ло ва С. Ж.).
В но ми на ции «Ори ги наль ность 

идеи» луч ши ми приз на ны:
1 мес то — сту ден тка ис то ри-• 
чес ко го фа куль те та Плу гарь 
Ан на (науч ный ру ко во ди тель — 
к. и. н., до цент До со ва Б. А.);
2 мес то — сту ден тка ма те ма-• 
ти чес ко го фа куль те та Бе ке жа-
но ва Са ягул (науч ный ру ко во-
ди тель — д. ф.-м. н., про фес сор 
Аки шев Г. А.);
3 мес то — сту ден тка со ци аль-• 
но-пе да го ги чес ко го фа куль те-
та Сем бе ко ва Ме ру ерт (науч-
ный ру ко во ди тель — к. п. н., 
до цент Иша нов П. З.).
Ав то ры от ме чен ных док ла дов 

бы ли наг раж де ны дип ло ма ми Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва I, 
II, III сте пе ни и цен ны ми при за ми. 
Док ла ды учас тни ков II эта па кон-
фе рен ции бы ли опуб ли ко ва ны в 
сбор ни ке ма те ри алов кон фе рен-
ции.

АЛИЯ АТАЛИКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Научные приоритеты в исследованиях 
ученых-биологов университета

Академическая мобильность в рамках 
Евразийской концепции развития

В год 40-летия КарГУ на би оло го-ге ог-
ра фи чес ком фа куль те те на ча та ра бо та по 
ор га ни за ции ис сле до ва тельско го пар ка 
би отех но ло гии и эко мо ни то рин га. На ба-
зе ис сле до ва тельско го пар ка ра бо та ют две 
науч но-ис сле до ва тельские ла бо ра то рии, 
ко то рые сов мес тно с за ру беж ны ми пар-
тне ра ми ве дут науч но-ис сле до ва тельские 
ра бо ты.

Науч ные ис сле до ва ния в ла бо ра то рии эко-
ло го-ге не ти чес ких ис сле до ва ний про во дят ся в 
рам ках сов мес тно го про ек та с ла бо ра то ри ей 
струк тур но-фун кци ональ ных адап та ций ка-
фед ры об щей фи зи оло гии би оло го-поч вен но го 
фа куль те та НИИ фи зи оло гии им. А. А. Ух том-
ско го Санкт-Пе тер бургско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та с 2008 го да.
Раз ра бо та ны ме то ди чес кие под хо ды и внед-

ря ет ся па тен то ван ный ме тод оз до ров ле ния ор-
га низ ма сту ден тов из эко ло ги чес ки неб ла го по-
луч ных про мыш лен ных ре ги онов с по мощью 
хо ло до-ги пок си-ги пер кап ни чес ко го воз дей ствия 
(ХГВ). Ис сле до ва ния про во дят ся по те ме «Ак ти ва-
ция эво лю ци он но де тер ми ни ро ван ных адап тив-
ных ме ха низ мов как спо соб по вы ше ния здо ровья 
че ло ве ка в раз лич ные воз рас тные пе ри оды». Ру-
ко во ди те лем нап рав ле ния яв ля ет ся док тор ме ди-
цин ских на ук, про фес сор Кон ка ба ева А. Е.
Науч ной груп пой про ве де ны ком плек сные 

пси хо фи зи оло ги чес кие и фун кци ональ ные ис-
сле до ва ния сту ден тов из раз лич ных ре ги онов 
Цен траль но го Казахстана. Ис сле до ва ния сту-
ден тов про во дят ся на компь юте ри зи ро ван ном 
ком плек се «Ва ри кард», ана ли зи ру ющем ва ри-
абель ность сер деч но го рит ма при наг руз ках и 
в сос то янии по коя. Кро ме то го, с целью оцен ки 
пси хо эмо ци ональ но го сос то яния и стрес со ус-

той чи вос ти ор га низ ма ис поль зу ют ся пси хо ло-
ги чес кие тес ты Ай зен ка, Спил бер га-Ха ни на, оп-
рос ни ки САН и Стре ляу.
Сот руд ни ка ми науч но-ис сле до ва тельской ла-

бо ра то рии вы яв ле ны осо бен нос ти адап тив ных 
воз мож нос тей у сту ден тов из про мыш лен но го 
ре ги она (г. Те мир тау), нап ря же ние ре гу ля тор-
ных фун кци ональ ных сис тем у боль шин ства сту-
ден тов, про жи ва ющих в эко ло ги чес ки неб ла го-
по луч ном ре ги оне; ус та нов ле но, что сту ден ты из 
эко ло ги чес ки неб ла го по луч ных ре ги онов об ла-
да ют вы со ким уров нем ней ро тиз ма с вы ра жен-
ной эмо ци ональ ной тре вож ностью. Ре зуль та ты 
сви де тель ству ют о вли янии эко ло ги чес ки неб ла-
го по луч ной ок ру жа ющей сре ды на пси хи чес кое 
и фи зи чес кое здо ровье на се ле ния, обус лов лен-
ном ток сич ны ми выб ро са ми про мыш лен но го 
пред прия тия, что тре бу ет внед ре ния оз до ро ви-
тель ных ме то дик.
С по мощью фун кци ональ ных ме то дов ис сле-

до ва ния бу дут ус та нов ле ны те ку щее сос то яние 
ор га низ ма и его адап та ци он ные ре зер вы у прак-
ти чес ки здо ро вых мо ло дых лю дей, жен щин реп-
ро дук тив но го воз рас та и боль ных с про фес си-
ональ ны ми за бо ле ва ни ями в ста дии ре мис сии, 
что поз во лит про вес ти оцен ку и прог но зи ро ва-
ние уров ня здо ровья на се ле ния, ре ко мен до вать 
на ос но ве по лу чен ных ре зуль та тов оз до ро ви-
тель ные тех но ло гии по улуч ше нию сте пе ни со-
во куп но го здо ровья ис сле ду емо го кон тин ген та 
на се ле ния.
По лу чен ные ре зуль та ты ис сле до ва ния мо гут 

быть ис поль зо ва ны для оцен ки уров ня со во куп-
но го здо ровья прак ти чес ки здо ро вых мо ло дых 
лю дей и жен щин реп ро дук тив но го воз рас та, 
ори ен та ции ис сле ду емо го кон тин ген та к из ме-
не нию об ра за жиз ни, вы ра бот ки по ло жи тель-
ной мо ти ва ции к здо ро во му об ра зу жиз ни с 
целью уве ли че ния сте пе ни соб ствен но го здо-
ровья и вы яв ле ния на бо ра субъ ек тив ных ощу-
ще ний, со от вет ству ющих по ня тию «прак ти чес-
ки здо ро вый че ло век», ши ро ко го внед ре ния не-
ин ва зив ной ме то ди ки оз до ров ле ния.
Вто рая ла бо ра то рия — мо ле ку ляр ной ге-

не ти ки — за ни ма ет ся изу че ни ем про дук тов 

пи та ния, со дер жа щих ге не ти чес ки мо ди фи-
ци ро ван ные ор га низ мы, с целью оп ре де лить 
ге но тип ви ру са па пил ло мы че ло ве ка вы со ко го 
кан це ро ген но го рис ка. Ру ко во дит под раз де-
ле ни ем кан ди дат би оло ги чес ких на ук, до цент 
По го сян Г. П.
В ла бо ра то рии про во дит ся мо ле ку ляр но-ге-

не ти чес кий ана лиз про дук тов пи та ния с целью 
вы яв ле ния в них ДНК ге не ти чес ки мо ди фи ци-
ро ван ных сои и ку ку ру зы. Мо ди фи ци ро ва ны 
и от ра бо та ны ме то ды вы де ле ния ДНК из раз-
лич ных про дук тов пи та ния: мо лоч ных, мяс ных 
про дук тов, шо ко лад ных из де лий, про дук тов 
дет ско го пи та ния, фрук то вых со ков и др. Про во-
дят ся ис сле до ва ния по оп ре де ле нию две над ца ти 
ге но ти пов ви ру са па пил ло мы че ло ве ка вы со ко го 
кан це ро ген но го рис ка ме то дом элек тро фо ре за и 
флу орес цен тно го ана ли за.
По ре зуль та там ис сле до ва ний за щи ще ны 

дип лом ные и ма гис тер ские ра бо ты, опуб ли ко-
ва ны статьи и те зи сы док ла дов.
В нас то ящее вре мя в ла бо ра то рии мо ле ку ляр-

ной ге не ти ки ве дут науч но-ис сле до ва тельскую 
ра бо ту че ты ре ма гис тран та по сле ду ющим нап-
рав ле ни ям: мо ле ку ляр но-ге не ти чес кий ана лиз 
не ко то рых ин фек ци он ных аген тов ви рус ной и 
бак те ри аль ной при ро ды; срав ни тель ный мо-
ле ку ляр но-ге не ти чес кий и ци то ге не ти чес кий 
ана лиз хро мо сом ных пе рес тро ек, обус лов ли ва-
ющих лей ко зы; изу че ние му та ген ной ак тив нос-
ти про из вод ных ти азо ла и бен зо ти азо ла; мо ле-
ку ляр но-ге не ти чес кий ана лиз про дук тов дет ско-
го пи та ния.
Науч ные ис сле до ва ния, про во ди мые в ла бо-

ра то ри ях би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та, 
име ют ак ту аль ное зна че ние в све те но вых за дач, 
пос тав лен ных пе ред на укой и ме ди ци ной в Пос-
ла нии Пре зи ден та на ро ду Казахстана «Со ци-
аль но-эко но ми чес кая мо дер ни за ция — глав ный 
век тор раз ви тия Казахстана», где осо бое вни ма-
ние уде ле но про фи лак ти ке и ле че нию он ко ло-
ги чес ких за бо ле ва ний.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

В КарГУ им. академика Е. А. Букетова 
развиваются инновационные технологии. 
Одной из форм повышения квалифика-
ции педагогов и студентов является меж-
дународная ака де ми чес кая мо биль ность. 
Раз ви тие ака де ми чес кой мо биль нос ти 
спо соб ству ет по вы ше нию ка че ства об ра-
зо ва ния, ор га ни за ции науч ных ис сле до ва-
ний на но вом ка че ствен ном уров не, меж-
ду на род но му приз на нию дип ло мов ка зах-
стан ских ву зов.

В канун 40-летия нашего университета был 
проведен круг лый стол «Рос сий ско-ка зах-
стан ское сот руд ни че ство в сфе ре об ра зо ва ния 
и на уки». Круг лый стол про шел 25 ян ва ря в 
рам ках ме роп ри ятия «Дни ом ских ву зов в 
Рес пуб ли ке Ка зах стан» 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.
В ом ской де ле га ции, ко то рую воз гла вил 

рек тор Ом ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та пу тей со об ще ния, член-кор рес пон дент 
Пет ров ской ака де мии на ук и ис кусств Па ны-
чев А. Ю., бы ло пред став ле но 11 ре ги ональ-

ных уни вер си те тов, каж дый из ко то рых име ет 
свою уни каль ную ис то рию и опыт сот руд ни-
че ства с ка зах стан ски ми ву за ми.
Рос сий ских уче ных и пе да го гов при вет-

ство ва ли пред ста ви те ли ка ра ган дин ских выс-
ших учеб ных за ве де ний: КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, Кар ГТУ, Цен траль но-Ка зах стан ско го 
уни вер си те та и др. Круг лый стол от крыл 
рек тор КарГУ про фес сор Е. К. Ку бе ев. В сво-
ем выс туп ле нии он под чер кнул, что ка ра ган-
дин ские ву зы тес но сот руд ни ча ют с ом ски ми 
уни вер си те та ми. И при ме ром то му — вза-
имо дей ствие Ом ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Ф. М. Дос то ев ско го с фа куль-
те та ми КарГУ. Так, в ап ре ле 2011 го да д. ф. н., 
про фес сор Ом ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Ф. М. Дос то ев ско го В. И. Ра зу мов 
при ни мал не пос ред ствен ное учас тие в ра бо те 
меж ду на род ной науч но-прак ти чес кой кон фе-
рен ции «Пос тсо вет ские мо де ли со ци аль ных 
тран сфор ма ций: опыт двад ца ти ле тия», про-
хо див шей в КарГУ, а 19-20 мая 2011 го да в Ом-
ске бы ла про ве де на сов мес тная меж ду на род-
ная науч но-те оре ти чес кая кон фе рен ция «Ме-
то до ло гия науч ных ис сле до ва ний». На ча лось 
сот руд ни че ство и с дру ги ми ву за ми ре ги она: 
по прог рам ме ака де ми чес кой мо биль нос ти 
на обу че ние в те че ние осен не го се мес тра 2011-
2012 учеб но го го да в Ом ский го су дар ствен ный 
пе да го ги чес кий уни вер си тет вы еха ли три 
ма гис тран та со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа-
куль те та КарГУ.
В рам ках круг ло го сто ла бы ла ус та нов ле на 

ин те рак тив ная связь с Ом ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том. Учас тни ков ме роп ри-
ятия при вет ство вал пер вый про рек тор ОГУ 

им. Ф. М. Дос то ев ско го про фес сор По ло вин-
ко В. С. Он под чер кнул в сво ем об ра ще нии, 
что глав ная те ма встре чи — это воп ро сы под-
го тов ки сту ден тов в рам ках сов ре мен ных тен-
ден ций раз ви тия ев ра зий ской ин тег ра ции 
стран, под го тов ки спе ци алис тов меж ду на род-
но го уров ня. Он так же поб ла го да рил КарГУ 
за то, что здесь ак тив но ре али зу ет ся прог рам-
ма «Приг ла шен ный про фес сор». Бла го да ря 
этой прог рам ме бо лее де ся ти про фес со ров 
ом ско го уни вер си те та еже год но вы ез жа ют 
для чте ния лек ций ка ра ган дин ским сту ден-
там, а так же яв ля ют ся чле на ми го су дар ствен-
ных эк за ме на ци он ных ко мис сий. Рос сий ская 
сто ро на так же пред ло жи ла на ла дить тес ное 
сот руд ни че ство сре ди сту ден тов, в рам ках ко-
то ро го они мог ли бы об ме ни вать ся как иде-
ями науч ных ис сле до ва ний, так и сов мес тно 
ре шать проб ле мы пе рес трой ки выс ше го об-
ра зо ва ния. Пер вым объ еди ня ющим ша гом 
мог бы стать сту ден чес кий ка зах стан ско-рос-
сий ский фо рум, ко то рый бы ло пред ло же но 
про вес ти в рам ках встре чи глав на ших го су-
дарств вес ной 2012 го да.
Во вре мя ра бо ты круг ло го сто ла об суж-

да лись воп ро сы по лу че ния дву дип лом но го 
об ра зо ва ния, сов мес тной под го тов ки ма гис-
тран тов по сог ла со ван ным учеб ным прог-
рам мам, про ве де ния сов мест ных меж ду на-
род ных сту ден чес ких олим пи ад и мно гое 
дру гое. По ито гам круг ло го сто ла бы ли под-
пи са ны до го во ры о сот руд ни че стве меж ду 
ка ра ган дин ским уни вер си те том и во семью 
ву за ми Ом ска.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА
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Жастар !лемі
Мир молодежи

Өт кен ға сыр дың 1972 жыл да ры құ ры лып, ғұ ла ма ға лым, 
ака де мик Е. А. Бө ке тов бас шы лық ет кен, бұл кү ні 40 жыл 
та ри хы бар қа ра ша ңы рақ қай ке зең де бол ма сын би ік тұ-
ғыр дан кө рі ніп ке ле ді. Бұл Е. А. Бө ке тов си яқ ты ға лым ның 
өш пей тін із гі лік ті ісі мен, кі сі лік есі мі мен ты ғыз бай ла ныс ты 
де уге то лық не гіз бар. Біз дер, 1972 жыл ғы тү лек тер, сол кі сі-
лер дің ал дын кө ріп, дə рі сін тың да дық. Бұ рын ғы да ұлы лар-
дың кө зін көр дік де ген дер ге таң дай қа ғып, та ңыр қау шы едік, 
бү гін де 60-ты ең се ле ген ба қыт ты жан дар еке ні міз ді тү сін ген, 
оны ба ға лай біл ген ұр пақ пыз. Қа зір гі ұр пақ қа ғаз бе ті нен 
тə лі мін оқып, тəр би есін өне ге ет кен ұлы ға лым тұ сын да біз 
сол кі сі нің қа был дауымен ең бек жо лын бас та дық. Өт кен ге 

көз жү гір тсек, біз дə ріс ал ған əр бір ұс таз уни вер си тет та ри-
хын да ай ту лы ор ны бар, ғы лым да ерен іс те рін дə лел де ген 
на ғыз ұс таз дар: Қ. Тұң ғыш ба ев, Ф. К. Кен же ба ева, Қ. К. Ле-
ке ров, Х. М. Нұр мұ қа нов, С. Т. Тө ле ко ва, Б. К. Кен чим ба ева, 
Р. Ш. Сма ғұ ло ва, Ұ. О. Ос па ла қо ва жə не т. б. Осы кі сі лер ден 
адал ең бек тің мəң гі лік іс еке нін ұғын ған, осын дай ға лым дар-
дан тə лім-тəр бие ал ған тə лім гер лер: А. Бө ке нов, С. Бек сейі-
тов, А. Не сіп ба ев, С. Құ да ба ев, К. Жұ ма бе ко ва си яқ ты тү лек-
тер əр са ла да же міс ті ең бек ету де.
Уни вер си те ті міз дің өт кен де гі ерен іс те рін жал ғас ты ру-

шы ре тін де, ке ле шек ұр пақ қа зор тə жі ри бе мен қа тар, ғы-
лым ның са ра жо лын да ғы адам дық ту ын тү сір ме уді дə ріп-
теп ке ле міз.
Иə, қа ра ша ңы рақ тың ай ту лы ме рей тойы на 40 жыл, мен 

үшін ма ман ата нып, ұс таз де ген ұлы сөз ге иелік ет ке ні ме де 

осын ша жыл бол ған екен. Со дан бе рі ұлы Абай дың: «Бол-
ма саң да ұқ сап бақ, бір ға лым ды көр се ңіз. Он дай бол мақ 
қай да деп, ай тпа ғы лым сүй се ңіз», — де ген сөз де рін ту етіп 
ұс тап, ғы лым ға аз да бол са үлес қос пақ ни ет пен ең бек етіп 
ке ле міз.
Қа зір ка фед ра да біз ді өк ше леп жас бу ын же ті лу де, өт кен 

мен бү гін ді са бақ тас ты ру шы ре тін де ес те лік тер ай ты лып, 
тə жі ри бе лер ал мас ты ры лып жа та ды. Бұл ғы лым жо лын-
да ғы мəң гі жал ғас тық деп бі ле міз. Ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы уни вер си тет те ең бек етіп жүр ген бар ша ңыз ды ки-
елі бі лім ор да сы ның 40 жыл дық ме рей тойы мен құт тық тай-
мыз! Ең бек те рі ңіз же міс ті, мəр те бе ле рі ңіз үс тем бол сын!

ЖАМБЫ ЕСБАЕВА, ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ,
�АЗА� ТІЛІНІ� ПРАКТИКАЛЫ� КУРСЫ КАФЕДРАСЫНЫ� О�ЫТУШЫСЫ

БаAытжан Ертаев: Мен елді% баласымын!

Pстаздар?а та?зым

Программа мероприятий, посвященных празднованию 40-летнего юбилея 
Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова 

ҚарМУ-ға Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Қор ға ныс ми нистрлі гі Қа ру-
лы Күш те рі Бас ин спек ци ясы ның 
бас ты ғы, Ха лық қа һар ма ны, Қа зақ-
стан да ғы Ауған со ғы сы ар да гер ле рі 
Қауым дас ты ғы Ас со ци аци ясы ның 
тө ра ға сы, əс ке ри ге не рал-лей те нант, 
аты аңыз ға ай нал ған ба тыр Ба қыт-
жан Ер та ев ке ле ді де ген ха бар ды 
ес ті ген де елең ете қал ға ны мыз рас. 
Ақ пан ның қы зыл шұ нақ аязы ашу-
ын ба сып, са быр сақ та ған бір сен бі-
сін де көп тен күт кен сол кез де су дің 
де сə ті түс ті.

Қа зақ тың ба ғы на біт кен ба тыр ұлы 
Бауыр жан Мо мы шұ лы ның кін дік қа ны 
там ған жер Жу алы ауда нын да дү ни еге 
кел ген қа һар ман Ба қыт жан аға ағы нан 
жа ры лып əң гі ме сін бір ден бас тап кет ті. 

Əң гі ме нің не гіз гі ар қауы Ел ба сы ның би-
ыл ғы ке зек ті Жол дауына ар нал ды. «Пат-
ри от бо лу — өз Ота ның ды шын жү рек-
тен сүю, өзі ңе жə не өз хал қы ңа се ніп, қо-
ғам ға қыз мет ету» де ді ха лық қа ла улы сы. 
Сөз ара сын да Ба қыт жан аға өмір ден 
көр ген-түй ген де рін ба ян ет ті. «Ала қан-
дай ауыл да өс тім. Əке сіз өс тім. Мен же-
тім мін деп ай тпай мын. Ел өсір ді ме ні. 
Мен ел дің ба ла сы мын!» дей ді. От пен 
оқ тың ор та сын да жү ріп ер лік ке то лы 
ғұ мыр кеш кен қай сар мі нез ді жан ның 
сөз де рі де мір оғын дай өт кір. «На мыс-
тың құ лы, Алаш тың ұлы» ат ты кі тап тың 
кейіп ке рі əс ке ри қай рат кер Ба қыт жан 
Ер тайұ лы со нау бір жыл да ры Бауыр-
жан ба ба сы нан ба та ал ған екен. «Ба укең: 
«Сен не ғып қо рық пай сың? Мен Бауыр-
жан мын!.. Сен ге не рал бо ла сың!» деп 
ба сым нан си па ды. Сол кі сі нің аруа ғы 

қол да ған шы ғар». Шы нын да со лай бо-
лар… «Сұ лу сөз мəң гі лік емес, жү рек тен 
шық қан сөз мəң гі лік». Өзі ай тқан дай, ол 
кі сі нің ой лы сөз де рі жү рек ке жет ті.
Бас қо су со ңын да Пар ла мент Мə жі-

лі сі нің де пу та ты Ба қыт жан Ер та ев «Ар-
ман сыз ел жоқ. Ар ман сыз бо ла шақ жоқ. 
Ар ман сыз жас жоқ. Бі лім — бо ла шақ» 
дей ке ле, сту дент тер ге ақ сем сер дің жү-
зін дей жас тық шақ та мұ қал май мақ сат-
та ры ңа же тің дер де ді. Елі «біз дің кі ші 
Ба укең» атап кет кен аб зал аза мат алып 
тұл ға Дін мұ хам мед Ах ме тұ лы ай тқан-
дай, би лік ке кө те ріл ді, бі рақ ха лық тан 
ала са еке нін ұмыт пап ты. «Ба тыр тақ қа 
та лас пай ды, ба тыр тақ ты қор ғай ды». 
Бұл сөз ді Ба қыт жан аға мыз дың өзі ай-
тқан еді…

ТА�С:ЛУ ДУМАН

29 февраля

Место проведения: Г. Караганда, ул. Университетская, 28, 
Карагандинский государственный университет 
имени академика Е. А. Букетова, 
Дворец студентов

15:00–17:00 Торжественное собрание трудового коллектива 
КарГУ им. академика Е. А. Букетова, 
посвященное 40-летию университета

1 марта

Место проведения: Г. Караганда, ул. Университетская, 28, 
Карагандинский государственный университет 
имени академика Е. А. Букетова, Дворец студентов

09:00–17:00 Выставка достижений профессорско-преподавательского 
состава в образовательной, 
научной и издательской сферах

10:00–12:30 Торжественное заседание 
Ученого совета

Приветственное слово ректора КарГУ им. Е. А. Букетова 
профессора Е. К. Кубеева

Приветственные выступления и поздравления гостей

Доклад ректора КарГУ им. Е. А. Букетова 
профессора Е. К. Кубеева 
«40 лет КарГУ: история и современность»

Вручение наград МОН РК, 
юбилейных медалей

13:30–14:00 Регистрация участников конференции

14:00–14:30 Открытие конференции. Пленарное заседание

14:30–16:00 Секционные заседания

16:00–16:30 Экскурсии в Музей истории КарГУ им. Е. А. Букетова 
и Музей академика Е. А. Букетова

16:30–17:30 Праздничный концерт

18:00 Торжественный прием по случаю 
40-летия КарГУ им. Е. А. Букетова

Арнау
Білімні= нFрін @л едім т@ны;тан емген,
Тойы=а сFлем жолдадым @лы;тап Cрден.
Мерейтойы=а мейірлі жырымды арнадым,
Uылымны= ;ара ша=ыра9ы ;ыры;;а келген!
Білімі=менен баурады= і=кFр 9ып мені
Балапан едім тEлетті= с@=;ар 9ып мені,
Кісінеп келген керме=е ;ара тай едім
БFйгеге ;осып баптады= т@лпар 9ып мені!
Шексіз м@хитта жEздірген алтын кеме=мен
:ымбатты еді :арМУ-ым нар;ы= не деген!
Ша=ыра9ы= биік болсын деп тілек тіледім,
Евней кCкем т@р9ыз9ан алтын керегем.
Zзі=е ;арай а9ыл9ан ел кCші сEйіп,
Сенде о;ы9ан @л-;ызды= зердесі биік!
Зейнолла а9ам бас;ар9ан ;@тты ша=ыра;
Байсалды ордам, басты ордам е=сесі биік!
Жа;сы кEндерім Cзі=сі= ертегі ететін
ЖEйрігі= едім мFреге ерте жететін.
Жал9ыз @лы=дай мFпелеп жанымды @;;ан
Жамбыл а9амды са9ындым еркелететін.
Сирек барамын са9ынып бEгін кCше=е
Еншісін алар уа;ыт білінбесе де.
Болмысы= сені= кеудемде :арМУ-ым мені=,
Суретім сені= тCрі=де ілінбесе де!
Жа=9ырып дами берсін Fр буынменен,
Арман9а ;адам басасы= ар туы=менен.
Оксфордпенен Cзгелер ма;тана берсін,
Мен Cзім Fркез ма;танамын :арМУ-ымменен!
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