
ЖАСТАР �ЛЕМІ
МИР МОЛОДЕЖИ

№ 12(184) 12.12.2012

Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi * Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

�аза�стан �аза�стан 
Республикасыны� Республикасыны� 

Т!уелсіздік  к$н імен!Т!уелсіздік  к$н імен!

�ымбатты студенттер, �*рметті 
о�ытушылар, �ызметкерлер!

Дорогие студенты, уважаемые 
преподаватели и сотрудники!

Сіз дер ді ұлт тық ме ре ке міз — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі кү ні мен 
құт тық тай мын!
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тəуел сіз дік жыл да рын да ғы жү ріп өт кен жо лы тұ тас-

тай бір дəуір ге па ра-пар. Осы уақыт ішін де елі міз қу ат ты тəуел сіз мем ле кет ре тін-
де аяғы нан нық тұ рып, уақыт ағы мы на тө теп бе ре ала тын дай ашық де мок ра ти ялық 
қо ғам құ ры лы мын да ай тар лық тай же тіс тік тер ге қол жет кіз ді. Президент Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев тың бел гі ле ген да му ба сым ды лық та ры, қойыл ған мақ сат тар ға 
же ту де гі бі різ ді лік, үй лес ті ріл ген іш кі жə не сыр тқы са ясат ты жүр гі зуі осы ған се беп-
ші бо лып отыр.
Осы жы лы біз ал ғаш рет жа ңа мем ле кет тік ме ре ке — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тұң-

ғыш Пре зи ден ті кү нін атап өт тік. Ай ту лы ме ре ке Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
Қа зақ стан мем ле ке ті нің құ ры лы мын, ел дің да му ын, тұ рақ ты лы ғын қам та ма сыз ету 
жо лын да ғы ерен ең бе гін ерек ше атап өту ге үн дей ді.
Қа зақ стан таң да ған жол дың та быс ты лы ғы ның та ғы бір дə ле лі — Ха лы қа ра лық көр-

ме бю ро сы Бас ас сам бле ясы ның Астана да бе дел ді «EX PO» 2017 ха лы қа ра лық көр ме-
сін өт кі зу ту ра лы ше ші мі бол ды. «EX PO» 2017 елі міз бо ла шақ та энер ге ти ка са ла сын да 
көш бас шы лық по зи ци ясы на же ту үшін үл кен мүм кін дік тер ашып, бі лім ге не гіз дел-
ген озық эко но ми ка сын құ ру ға, отан дық ғы лым мен бі лім ді да мы ту ға ық пал ете ді.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Рес пуб ли-

ка мыз дың да му ына зор үлес қо са ды, жо ға ры бі лім мен ғы лым ның ұлт тық үл гі сін да-
мы ту ға ық пал ете ді деп мақ та ныш пен ай та ала мын.
Қа зақ ста ны мыз өр кен деп, Отан игі лі гі не ар нал ған бас та ма ла ры мыз жү зе ге асып, 

елі міз де бей біт ші лік пен ке лі сім ор на сын! Бар ша ңыз ға та быс, аман дық ті лей мін!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �АРМУ РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	БЕЕВ

Поз драв ляю вас с на ци ональ ным праз дни ком — Днем Независимости Республики 
Казахстан!!
Путь, прой ден ный Рес пуб ли кой Казахстан за го ды не за ви си мо го раз ви тия, яв ля-

ет со бой, по су ти, це лую эпо ху. За это вре мя на шей стра не уда лось сос то ять ся в ка-
че стве силь но го не за ви си мо го го су дар ства, дос той но от ве тить на вы зо вы вре ме ни, 
дос тичь зна чи тель ных ус пе хов в стро итель стве от кры то го де мок ра ти чес ко го об ще-
ства. Это му спо соб ство ва ли оп ре де лен ные Пре зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым при ори те ты раз ви тия, пос ле до ва тель ность в дос ти же нии за яв лен ных 
це лей, про ве де ние сба лан си ро ван ной внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, от кры тость 
ин но ва ци ям.
В этом го ду мы впер вые от ме ти ли но вый го су дар ствен ный праз дник — День 

Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан. Этот праз дник приз ван от ме тить вы да-
ющи еся зас лу ги Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева в ста нов ле нии ка зах стан ской го су дар ствен нос ти, раз ви тии на шей стра ны, 
обес пе че нии ста биль нос ти на ше го об ще ства.
Оче ред ным за ко но мер ным под твер жде ни ем ус пеш нос ти из бран но го Ка зах ста-

ном пу ти яви лось ре ше ние Ге не раль ной ас сам блеи Меж ду на род но го бю ро выс та-
вок о про ве де нии ав то ри тет ней шей меж ду на род ной выс тав ки EX PO 2017 в Ас та не. 
EXPO 2017 от кро ет ши ро кие пер спек ти вы дос ти же ния на шей стра ной ли ди ру ющих 
по зи ций в энер ге ти чес кой сфе ре, бу дет спо соб ство вать пос тро ению пе ре до вой, ба зи-
ру ющей ся на зна ни ях эко но ми ки Казахстана, пос лу жит но вым сти му лом к раз ви тию 
оте че ствен ной на уки и об ра зо ва ния.
С гор достью от ме чаю, что 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 вно сит дос той ный вклад в раз ви тие на шей рес пуб ли ки, спо-
соб ству ет раз ви тию на ци ональ ной мо де ли выс ше го об ра зо ва ния и на уки.
Пусть проц ве та ет наш Казахстан, пусть осу ще ствят ся все на чи на ния во бла го Ро ди-

ны, во имя ми ра и сог ла сия! Же лаю вам ус пе хов, бла го по лу чия и проц ве та ния!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Президент ж!не зияткерлік !леует

Тəуел сіз дік жыл да рын да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы де мок ра ти ялық 
мем ле кет құ ру да ма ңыз ды та быс-
тар ға, бə се ке ге қа бі лет ті эко но ми ка 
құ ру да, қо ғам ның əлеу мет тік жаң-
ғыр ты лу ын да едəуір же тіс тік тер ге 
жет ті. Тəуел сіз Қа зақ стан ның ал-
ғаш қы Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев-
тың ре фор ма сы ның ауқым ды лы ғы 
та ри хи аз уақыт ішін де мем ле ке-
ті міз бен қо ға мы мыз ды тү бе гей лі 
өз гер ту ге мүм кін дік бер ді. «Біз дің 
ал ға қа рай тұ рақ ты жыл жу ымыз-
дың бас ты шар ты — біз дің қо ға мы-
мыз дың ал ға қойыл ған мақ сат тар ға 
қол жет кі зу де гі бір тұ тас ты ғы, ха-
лық тың бар лық жік те рі мен топ та-
ры ның ор тақ мін дет тер ді ше шу ге 
ба ғыт тал ған стра те гия ай на ла сын-
да топ та суы. Егер біз қо ғам мен ха-
лық тың түр лі топ та ры ның қа жет-
ті лік те рін дұ рыс ес ке ру ге, ба сым-
дық тар ды дəл ай қын дап, олар дың 
іс ке асы ры лу ын қам та ма сыз ету ге 
қа бі лет ті бол сақ, он да бұл ақи қат-
қа ай на ла ды».

Ел ба сы бел гі ле ген мем ле кет да му-
ының ба сым ды ғы тəуел сіз Қа зақ стан 
құ ры лу ының ал ғаш қы жыл да рын да-
ақ іш кі жə не сыр тқы са ясат тың тең 
жүр гі зі луі не, ұл та ра лық ке лі сім дер-
ді қам та ма сыз ету ге, жа ңа шыл дық ты 
ен гі зу ге мүм кін дік ту ғыз ды. Мем ле-
кет да му ының ма ңыз ды мін дет те рі нің 
қа та ры на эко но ми ка ны қар қын да ту, 
ха лы қа ра лық ық пал да су, бі рі гу, бі-
рың ғай аза мат тық қо ғам — Қа зақ стан 
хал қы ның құ ры луы, де мок ра ти ялық 
ин сти тут тар ды ны ғай ту кі ре ді. Та ри-
хы мыз көр сет кен дей, 20 жыл бұ рын 
Пре зи ден ті міз ұсын ған мем ле кет тік 
стра те гия өзін то лы ғы мен ақ та ды. 
«Бү гін де рі Қа зақ стан да ғы ре фор ма-
лар тə жі ри бе сі нің нə ти же лі екен ді-
гін ха лы қа ра лық са рап шы лар ға на 
емес, со ны мен бір ге, əлем де гі бас ты 
мем ле кет тер ли дер ле рі нің өз де рі де 
мойын дап отыр. Қа зақ стан ның көш-
бас шы лы ғы сəт ті таң дап алын ған өт-
пе лі дəуір дің са яси-эко но ми ка лық 
үл гі сі не не гіз дел ген. Ол — күш ті пре-

зи дент тік би лік жə не оған қо са же дел 
де қар қын ды эко но ми ка лық ре фор-
ма лар». Н. Ə. Назарбаев «Қа зақ стан 
жо лы» кі та бын да «біз дің үл гі нің мə-
ні мем ле кет тік би лік ті əл сі рет пес тен, 
на рық тық эко но ми ка ның не гіз де рін 
жа сау ға жə не де мок ра ти ялан ды ру-
ға ба ғыт тал ған, со ны мен бір ге «ес тен 
тан дыр май тын» тү бе гей лі ре фор ма-
лар дың жи ын ты ғы на са яды» деп жаз-
ған.
Ел ба сы ның ойын ша, əлем дік қо-

ғам да лайық ты орын алу ға қа бі лет ті 
қа зір гі за ман ғы мем ле кет тің құ ры-
луы ғы лым мен бі лім бе ру дə ре же сі не 
бай ла ныс ты. Жа һан дық əлем нің та ри-
хы бар лық мем ле кет тер дің ал дын да 
адам өмір сү руі нің шар ты не гі зін де гі 
зи ят кер лік жə не мə де ни əлеует ті сақ-
тау мін де тін қоя ды. Қа зір гі за ман ғы 
ғы лы ми тү сі нік бойын ша «зи ят кер лік 
əлеует» ма ғы на сы «өн ді ріс тік күш» 
деп те, эко но ми ка ны өз гер ту дің құ ра-
лы, қо ғам дық энер ги яның өз ге ше тү-
рі, қо ғам дық өн ді ріс ре сур ста ры ның 
жи нақ ты ғы деп те анық та ла ды. Біз ге 
«зи ят кер лік əлеует» ма ғы на сы нан бə-
рі нен бұ рын қо ғам ның үй ре ну ге, иге-
ру ге қа бі лет ті лі гі, ре ге не ра ция, өн ді-
ріс тік жə не əлеу мет тік са ла лар да бі-
лім ді қол да ну жə не та ра ту ма ғы на сы 
жа қын. Осы ған бай ла ныс ты, зи ят кер-
лік əлеует тің ак си оно ло ги ялық ма ғы-
на сы, оның аза мат тық жə не тұл ға лық 
өл ше мі өсіп ке ле ді.
Бү гін де кез кел ген қо ғам ның жа-

ңа шыл да муы мен оның зи ят кер лік 
əлеуеті ара сын да ті ке лей бай ла ныс 
бар екен ді гі ай қын. Пре зи ден ті міз дің 
ар қа сын да «зи ят кер лік əлеует», «зи-
ят кер лік ре сурс» тү сі ні гі мем ле ке ті-
міз дің стра те ги ялық да му ының бір 
бөл ше гі бол ды. Н. Ə. Назарбаев жас-
тар ға елі міз дің бү кі лə лем дік қо ғам да 
бə се ке ге қа бі лет ті мем ле кет бо луы 
əр бір қа зақ стан дық тың бі лі мі мен 
ақыл-зер де, па ра сат дə ре же сі не бай-
ла ныс ты еке нін əр уақыт та ай ту дан 
жа лық пай ды, сон дық тан «біз ге ұлт-
тық ин тел лек ті нің ді ңін құ ру, ха лы қа-
ра лық дең гей де бə се ке ге тү се ала тын 
эру ди ци ялы адам дар қа жет».

Н. Ə. Назарбаев өзі нің кі тап та рын-
да мем ле кет құ ры лы мын да ғы іс те қо-
ғам ның əр бір мү ше сі нің рө лі ту ра лы, 
елі міз дің əлеует тік да му ын да əр бір 
тұл ға ның ма ңыз ды лы ғы жө нін де жыл 
сайын ғы ха лық қа ар на ған жол дауын-
да, үн де уле рін де, кез де су ле рін де қай-
та лап оты ра ды. Президент елі міз дің 
жар қын бо ла ша ғын ада ми ка пи та-
лы мен бай ла ныс ты ра ды, со ған же тер 
асу да қа зақ стан дық тар ға жа ңа ма-
ңыз ды бағ дар ды бел гі леп бер ді «өз-
гер ме лі əлем де гі жа ңа жағ дай лар да 
тек ті рі қа лу емес, сон дай-ақ бұ рын ғы 
та быс та ры мыз ды ны ғай та, осы жа ңа 
əлем ге өзі міз дің ық пал ету мүм кін ді-
гі міз ді ке ңей те оты рып, да му ымыз ды 
жал ғас ты ру».
Көш бас шы ның елі міз дің зи ят кер-

лік əлеуетін қа лып тас ты ру иде ясы 
«Ин тел лек ту ал ды ұлт — 2020» жа-
ңа мем ле кет тік жо ба жа сау ға түр ткі 
бол ды, жо ба не гі зін де үш ас пек ті бар: 
«бі лім бе ру жүйе сін де гі сер пі ліс; ғы-
лым ды да мы ту жə не елі міз дің ғы лы-
ми əлеуетін арт ты ру; жа ңар тпа шыл-
дық ты да мы ту». За ма науи əлем де жа-
ңар тпа шыл дық ма ғы на сы ның ауқым-
ды лы ғы сон ша лық, бү гін гі кү ні қо ғам 
да му ының дең гейін оның жа ңар тпа-
шыл дық эко но ми ка сы ның дең гейі-
мен анық тай ды. Со ған бай ла ныс ты 
«жа ңар тпа шыл дық үр діс ті ти ім ді 
бас қа ра ала тын, жа ңа шыл дық жо ба-
лар жа сай ала тын жə не да мы ту ға қа-
бі лет ті жо ға ры бі лік ті ма ман дар ға» 
де ген қа жет ті лік тің өсуі заң ды лық.
Елі міз ді жа ңа эко но ми ка лық би-

ік тер ге шы ға ру ға қа бі лет ті, жо ға ры 
са па лы ма ман дар ды да яр ла уда уни-
вер си тет тер ше шу ші рөл ат қа ра ды. 
Біз дің за ма ны мыз да уни вер си тет тер 
бан ктік, өкі мет тік құ ры лым дар да, өн-
ді ріс тер де гі бі лім жə не ғы лы ми құ ры-
лым дар да, ком му ни ка ция мен кор по-
ра ци ялар да же тек ші қа ты су шы жə не 
ұйым дас ты ру шы бо лып та бы ла ды. 
Бү гін де ел дер жо ға ры тех ни ка ла ры-
мен бə се ке ле се ді, бə рі нен бұ рын бұл 
кез кел ген мем ле кет тік эко но ми ка-
лық да му дың не гі зі бо лып та бы ла ды. 
Өзі нің же ке ғы лы мы, ал дың ғы қа тар-

лы тех но ло ги яла ры, бі лім са ла сын да-
ғы озық ой ла ры бол ма са, елі міз əлем-
дік мұ ра лар дан қа лып қою қау пі бар.
Сөй тіп, зи ят кер лік əлеует қа зір гі 

за ман ғы əлем дік эко но ми ка ның ба ға-
лы ре сур ста ры ның бі рі. Ол ин тел лек-
ту ал дық ең бек тің дағ ды сын қа лып тас-
ты ра тын жо ғар ғы бі лім бе ру жүйе сі 
ар қы лы жа са ла ды. Уни вер си тет тер 
елі міз дің зи ят кер лік əлеуетін дайын-
дай тын не гіз гі ор та лық тар дың бі рі, 
бі рін ші ден, қо ғам ды да мы ту үшін 
жап пай жо ғар ғы бі лім алу ға жағ дай 
жа сап, эко но ми ка ның бар лық са ла-
сын да жо ға ры бі лік ті кад рла ры мен 
қам та ма сыз ете ді, екін ші ден, елі міз-
дің қыз мет ету ін қам та ма сыз ете тін 
əр түр лі са ла сын са па лы түр лен ді ріп, 
ғы лы ми ой лар ту ды ра тын құ рал бо-
лып та бы ла ды.
Президент «Кə сі би мем ле кет тің» 

ір ге та сын қа ла уда, «кре атив ті ой ла-
ну ға жə не ақ па рат тық ағын да бағ-
дар алу ға қа бі лет ті» «Қа зақ стан ның 
ин тел лек ту ал ды эли та сын» қа лып-
тас ты ру иде ясын да жү зе ге асыр ды. 
Ел ба сы ның қа ты су ымен ал ғаш қы зи-
ят кер лік мек теп тер ашы лып, əлем дік 
дең гей де гі бі рін ші отан дық уни вер-
си тет — Назарбаев уни вер си те тін де 
сту дент тер оқы ты ла бас та ды, зерт-
теу лік деп та ныл ған, жа ңар тпа лық қа 
ба ғыт тал ған уни вер си тет тер дің он ды-
ғы анық тал ды. Ел ба сы ның ауқым ды 
бас та ма ла ры ның мақ са ты «бі лім бе-
ру жүйе сін де сер пі ліс жа сау», «те рең 
ақыл мен, шек сіз қы зы ғу шы лы ғы мен 
жə не өмір лік күш-қуа ты мен ерек-
ше лен ген» жас қа зақ стан дық тар дың 
жа ңа ұр па ғын дайын дау. Елі міз дің 
жар қын бо ла ша ғы бі лім ді ұр пақ тың 
қо лын да еке нін ұғын ған Президент 
сту дент тер ұжы мы мен үне мі бай ла-
ныс та бо лып, ықы лас тық та ны тып 
оты ра ды. Н. Ə. Назарбаев елі міз дің 
үз дік ЖОО сту дент те рі не ар нал ған 
ашық лек ци яла рын дəс түр ге ай нал-
дыр ды. Оның та бан ды лы ғы, ақыл-
ойы, күш-жі ге рі, бі ре гей са яси жə не 
өмір лік тə жі ри бе сі жас қа зақ стан-
дық тар үшін та усыл мас қа зы на. Ел-
ба сы ның «Ин но ва ци ялар мен оқу-бі-
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Т!уелсіздікті� 

тBл �*рдасы

Елі міз бо дан ды тан бо сап, 

азат ты ты а� сап, т�уел сіз та�-

ны� тууын там са на к�т кен ша-

та асы пай ая�ын ал ша� бас-

ан еге мен дік ала тын к�н де 

кел ді. Азат ел ді� аза мат та ры 

тар жол, тай �а ке шу ден кейін 

т�уел сіз дік ті той лап жат ты. Ел 

бо лып е� се сін тік теп, уа ныш-

тан т� бе ле рі к�к ке жет кен де 

т�уел сіз дік ті� !р дас та ры да 

д� ни еге кел ді. Со лар ды� бі-

рі — Айым бе то ва %се май. 

1991 жы лы 16 жел то сан да 

ж!рт т�уел сіз дік ті жа ри ялап, 

абыр-са быр бо лып ж�р ген 

ша та д� ние есі гін аш ан. %се-

май мен с!х бат тас а ны мыз да 

�зі ні� т�уел сіз дік ал �ан к� ні д�-

ни еге кел ге ні не уа на ты нын, 

оны мен ма та на ты нын, т�уел-

сіз ел ді� ер те �і не �з �ле сін 

ос ы сы ке ле ті нін ай тан еді. 

Б� гін де %се май (арМУ-да са-

ясат та ну ма ман ды �ы бойын ша 

бі лім алу да. Ол біз ге са ясат-

та ну т!р �ы сы нан «т�уел сіз дік» 

де ген с�з ді т� сін ді ріп бер ді. 

«Т�уел сіз дік де ге ні міз — еш-

кім ні� а ра ма �ын да бол мау, 

еш кім ге жал та та мау, �з бе тін-

ше �су, �р кен деу, да му. 70 жыл 

бойы Ре сей ді� а ра ма �ын да 

бол �а ны мыз та рих бет те рін-

де ай ын к�р се тіл ген. Осы дан 

кейн біз ді� а за «т�уел сіз дік» 

де ген с�з ді �рі ден т� сі не ді, 

ма �ы зын бі ле ді. Осы уаыт а 

дейін т�уел сіз дік ке ол жет кі зе 

ал май ж�р ген ел дер ан ша ма? 

Т�уел сіз дік ал �ан нан кейін гі 

(а за стан ны� �р кен деп, г�л-

де нуі са ли а лы са ясат ты !с тан-

�ан Ел ба сы мыз ды� ар а сы деп 

ой лай мын», — дей ді ж� ре гін де 

оты бар жа лын ды жас.

%ри не, т�уел сіз дік ті �р кім 

�р а лай т� сі не ді. Де сек те ен-

ді гі азат ел ді� !р па �ы на ай-

та ры мыз: «бір лік-бе ре ке міз ді 

а шыр майы, ел ге ор �ан бо-

ла тын дай к�ш пен ай рат сар-

ыл ма сын!»

А� МА РАЛ �А НИ БЕК �Ы ЗЫ, 

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

лім ді же тіл ді ру ар қы лы бі лім эко но ми-
ка сы на» дə рі сін де Қа зақ стан ның да му 
стра те ги ясын да ғы лы ми-зерт теу, қа зір гі 
за ман тех но ло ги яла ры на жə не са па лы 
бі лім бе ру ге же тек ші рөл бе ріл ген ді гі 
ерек ше көр се тіл ген. Пре зи дент тің пі кі-
рін ше, бо ла ша ғы бар ғы лы ми-зерт те у-
лер ге мем ле кет та ра пы нан көр се тіл ген 
қол дау ғы лы ми əре кет тің жан да ну ына 
əсер ете ді, ал бұл өз ал ды на бə се ке ге қа-
бі лет ті тауар лар ды өн ді ру нə ти же сі не 
ық пал жа сай ды. Біз Қа зақ стан ның бай 
ре сур ста рын мақ тан тұ та ала мыз, бі рақ 
та би ғат бай лы ғы шек сіз емес еке нін ес-
тен шы ғар мау ке рек. Елі міз дің бас ты 
ка пи та лы — адам дар. Жо ға ры бі лім ді, 
кə сі би қа зақ стан дық тар, Қа зақ стан ның 
өр кен деп, да му ының бас ты ке пі лі.
Президент Н. Ə. Назарбаев тың «Қа-

зақ стан дағ да рыс тан кейін гі дү ни еде: 
Бо ла шақ қа ин тел лек ту ал дық се кі ріс» 
дə рі сін де елі міз дің бі лім бе ру үр ді сі не 
ба рын ша ауқым ды лық пен қа рау ға ша-
қыр ды. Ел ба сы ның ойын ша, өз гер ме лі, 
дағ да рыс қа бейім, ақ па рат қа қа нық қан 
«қа зір гі за ман ғы əлем де əр адам ды іс іс-
те уге, бі лім ала бі лу ге, өмір сү ре алу ға, 
бір ле сіп өмір сү ре бі лу ге үй ре ту қа жет». 
Пре зи дент тің жо ға ры да ай тқан ақы лы, 
за ма науи қо ғам да өз оры нын та бу ға ұм-
тыл ған жас тар үшін ма ңыз ды. Мем ле кет 
бас шы сы Қа зақ стан үшін дағ да рыс қа тө-
теп бе ре ала тын ша ра лар ке ше нін бел-
гі ле ген де, олар дың қа та рын да ғы лым ды 
қа жет ете тін өн ді ріс тің, ин но ва ци ялық 
тех но ло ги ялар дың, ада ми ка пи тал дың 
да му ын атап көр сет кен.
Президент Назарбаев Уни вер си те-

ті нің сту дент те рі не «Қа зақ стан бі лім 
қо ға мы жо лын да» Жол дауын да қа зір-
гі за ман ның үш та ға нын ерек ше атап 
көр сет кен «бі лім алу — ғы лым — жа-
ңар тпа шыл дық». Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың ойын ша, əлеу мет тік жаң-
ғыр ты лу дың не гіз гі ал ғы шар ты жо ғар ғы 
бі лім бе ру са па сын жо ға ры ла ту. «Та быс-
ты уни вер си тет тер де ге ні міз, бі рін ші ке-
зек те ав то ном дық мəр те бе сі, ака де ми-
ялық ер кін ді гі бар жə не ғы лы ми-зерт теу 
қыз ме ті не бағ дар ұс тан ған ЖОО-лар». 
Мем ле кет бас шы сы атап өт кен ЖОО 
құ ры лы мы ның ма ңыз ды эле мент те рі, 
ұлт тық бі лім бе ру жүйе сін ха лы қа ра-
лық стан дар тқа сай жаң ғыр ты лу ын жал-
ғас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Президент 
«дəл осын дай көз қа рас са па лы ада ми 
ка пи тал дың қай нар кө зі не, эко но ми ка 

мен бі лім қо ға мын құ ру дың не гі зі не ай-
на ла ты ны на» кə міл се нім ді. Бұл қо ғам да 
кім де-кім «өз ді-өзің мен үз дік сіз жұ мыс 
іс теп, өз бі лі мін, кə сі би құ зыр лы лық-
та рын арт тыр са», сол ұт қыр. Лек ци яда 
қойыл ған та лап тар уни вер си тет ғы лы-
мы ның да му ымен ті ке лей бай ла ныс-
ты. «Уни вер си тет мін де ті — ғы лым ның 
нə ти же ле рін ком мер ци ялан ды ру үшін 
бар лық қа жет ті ти ім ді ин фра құ ры лым 
құ ру». Пре зи дент тің пі кі рін ше, қа зір гі 
за ман ға лым да ры ның «пай да ла на ала-
тын дай ин сти тут тар мен құ рал дар дың 
мол тү рі бар. Ол оның таң дауы». Бұл 
жер де Пре зи дент тің ай ту ын ша, қо ғам-
ды та быс қа же те лей тін жаң ғыр ту дың 
қа ра пайым ере же ле рі нің бі рі «мем ле-
кет ха лық тың əл-ауқа ты ның дең гейін 
арт ты ру үшін қан ша лық ты күш-жі гер 
жұм са са да, егер əр бір қа зақ стан дық өз 
тағ ды ры ның ең бек сүй гіш қо жайы ны на 
ай нал ма са, ел де гі бар жақ сы лар дың бə-
рін қа дір леп, олар ды одан əрі есе ле ме-
се, ол ар тпай ды». Ел ба сы ның əлеу мет тік 
жаң ғыр ту тол ға ны сы ның өзе гі за ма науи 
қо ғам да «мем ле кет түп сіз до нор емес, 
қо ғам мен Қа зақ стан аза мат та ры ның 
əл-ауқа ты ның өсуі не жағ дай жа сай тын 
əріп тес бо ла тын дай жа ңа пі шін ге кө-
шу дің ма ңы зы зор» де ген ойы бол ды. 
Ол үшін қа зақ хал қы ның, əсі ре се, жас-
тар дың «бі лім алу ға, па ра сат ты лық қа, 
Ота ны мен хал қы ал дын да ғы бо ры шы-
на» де ген көз қа ра сын тү бе гей лі өз гер ту 
ке рек.
Ел ба сы пі кі рін ше, Қа зақ стан ның 

21 ға сыр да ғы да му ының ше шу ші фак-
то ры ең бек бо лып та бы ла ды. Жап пай 
Ең бек Қо ға мы ның ір ге та сын қа лау 
идея сын Президент Н. Ə. Назарбаев 
«Қа зақ стан ның əлеу мет тік жаң ғыр ты-
луы: Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға мы на 
қа рай 20 қа дам» ма қа ла сын да көр сет-
ті. Ел ба сы мақ са ты мен мə ні «жа ңа ин-
дус три ал дық-жа ңар тпа лық эко но ми ка 
жағ дайын да қо ғам ды өмір ге дайын да-
удан, Қа зақ стан ның жыл дам да тыл ған 
эко но ми ка лық да му мен қо ға ми игі-
лік тер ке ңі нен қам ту ара сын да оң тай-
лы тең ге рім та бу дан, құ қық пен əді лет 
қа ғи да сы на не гіз дел ген əлеу мет тік қа-
ты нас тар бе кі ту ден құ рал ған» Қа зақ-
стан ның əлеу мет тік жаң ғыр ту тұ жы-
рым да ма сын ұсы на ды. Президент «аза-
мат тың қо лы нан ке ле тін ді өзі ат қа ру ға 
мін дет ті» деп атап өт ті. Қа зақ стан ның 
же тіс ті гі оның бар лық аза мат та ры ның, 

бү кіл қо ғам ның іс-əре ке ті не бай ла ныс-
ты еке нін тү сін ген аб зал. Президент 
Н. Ə. Назарбаев Қа зақ стан хал қы на ар-
на ған сө зін де, Жап пай Ең бек Қо ға мы на 
20 қа дам — мін дет тер ке ше нін бел гі ле ді. 
Күн тəр ті бін де əлеу мет тік заң на ма ны 
жа ңар ту, əлеу мет тік-ең бек қа ты нас та-
ры ның нə ти же лі үл гі сін қа лып тас ты ру, 
өмір са па сы ның жо ға ры қа зақ стан дық 
стан дарт та рын қам та ма сыз ету, же тіл-
ді ру дің ақ па рат тық-мə де ни құ рам дас 
бө лі гін да мы ту, əлеу мет тік үде ріс тер ді 
мем ле кет тік бас қа ру нə ти же лі жүйе-
сін құ ру. Жо ға ры оқу ме ке ме ле рі не 
Президент ерек ше жауап ты лық жүк-
тей ді, се бе бі дəл оқу қа быр ға ла рын да 
бо ла шақ ма ман дар дың тек кə сі би қа си-
ет те рі ға на емес, аза мат ты лық, ұл тжан-
дық, жауап кер ші лік, та быс қа же ту ге 
ұм ты лыс си яқ ты же ке қа си ет тері де 
қа лып та са ды. Оқы ла тын кур стар дың 
маз мұ нын жа ңар ту жə не «Қа зақ стан-
дық құ қық», «Өл ке та ну», «Ак ме оло гия, 
же ке жə не əлеу мет тік же тіс тік не гіз де-
рі» си яқ ты пəн дер ді ен гі зу жас тар дың 
бі лім дең гейі мен əлеу мет тік бейім де лу 
дең гейін ай тар лық тай жо ға ры ла та ды.
Бі лім бе ру за ма науи жүйе сін де бі лім 

алу шы тұл ға ны, оның же ке жə не шы-
ғар ма шы лық қа бі лет те рін да мы ту үшін 
əр алу ан са ла лар да прак ти ка лық əре-
кет тə жі ри бе сін иеле ну, өмір бойы оқу 
мүм кін ді гі бо лу үшін жағ дай жа са лу ға 
ти іс. Эко но ми ка ның қар қын дап да муы 
оқу шы лар дан зерт те уші-ма ман ре тін де 
тұл ға ның қа лып та су ын, зерт теу бі лік ті-
лік те рін да мы тып оты ру ын та лап ете-
ді. За ма науи оқу ме ке ме ле рі бі лім бе ру 
прак ти ка сы на жай ға на зерт теу əдіс те рін 
қо су мен шек те ліп қал май, оны тə жі ри-
бе жү зін де іс ке асы рып, зерт теу əре ке ті 
мə де ни еті нің қа лып та сып, да му ына ба-
ғыт тал ған мақ сат ты жұ мыс та рын қа жет 
ете ді.
Президент Н. Ə. Назарбаев тың Қа зақ-

стан қо ға мын əлеу мет тік жаң ғыр ту иде-
ясы ның ар қа сын да елі міз дің зи ят кер лік 
əлеуетін қа лып тас ты рып, ны ғай ту ар қы-
лы Қа зақ стан же ке да му жо лын да за ма-
науи де мок ра ти ялық мем ле кет ре тін де 
өз ұс та ны мын бе кіт ті.

ЕР КІН К	 БЕ ЕВ,
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, 
ЗА- �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ- ДОК ТО РЫ, 

ПРО ФЕС СОР

«Жа�а !лемдегі жа�а �аза�стан»
Қа ра ша айы ның 29 кү ні Астана қа-

ла сын да Тұң ғыш Президент кү ні қар-
са ңын да «Жа ңа əлем де гі жа ңа Қа зақ-
стан» ат ты Бі рін ші Назарбаев оқу ла-
ры ха лы қа ра лық фо ру мы бо лып өт ті. 
Атал мыш фо рум тəуел сіз Қа зақ стан-
ның өз сүр леуін са лу да ғы Ұлт Көш бас-
шы сы ның ро лін ай қын да уды мақ сат 
тұт ты. Фо рум ға қа ты су ға 1500-ден ас-
там өті ніш түс кен. Олар дың ара сын да 
Ита лия, Ұлыб ри та ния, Ре сей, Ру мы-
ния, Син га пур, АҚШ, Франция си яқ-
ты 51 ел дің ға лым да ры бар. Назарбаев 
оқу ла ры на біз дің де уни вер си тет тің 
өкіл де рі ба рып қайт ты.

Бү гін де Қа зақ стан ха лы қа ра лық 
қауым дас тық та ұс та ны мы бе рік, эко но-
ми ка сы мы ғым, де мок ра тия тұр ғы сы нан 
да мы ған мем ле кет. Қа зақ стан ның өз еге-
мен ді гін ал ға лы бе рі қол жет кіз ген же-
тіс тік те рі елі міз дің ал ғаш қы Пре зи ден ті 
Н. Назарбаев тың көш бас шы лы ғы мен 
стра те ги ялық кө ре ген қа дам да ры ның ар-
қа сын да жү зе ге ас ты. Бұл қа зір гі таң да 
əлем де гі са ли қа лы зерт теу объ ек ті сі не 
ай на лып отыр. Да му дың Қа зақ стан дық 
жо лы əлем де қы зы ғу шы лық ту ды ру да. 
«Н. Ə. Назарбаев мо де лін» зер де ле уге 
де ген қы зы ғу шы лық ты ес ке ре оты рып, 
«Назарбаев ор та лы ғы» мен Бі лім жə не ғы-
лым ми нистрлі гі жыл сайын Назарбаев 
оқу ла рын өт кі зу ді дəс түр ге ай нал дыр мақ. 
Ол же тек ші са рап шы лар дың, са яси қай-

рат кер лер дің жə не əлем ға лым да ры ның 
қа ты су ымен өте тін бо ла ды.
Ха лы қа ра лық оқу лар дың жұ мы сы бес 

па нель дік сес сия бойын ша өт ті. Олар: 
«Қа зақ стан ның сыр тқы са яси бас та ма ла-
ры», «Жа ңа эко но ми ка лық мо дель», «Қа-
зақ стан ның ин но ва ци ялық да муы», «Қа-
зақ стан ның əлеу мет тік жаң ғыр ты луы», 
«За ма науи мем ле кет құ ру». Жас тар са яса-
ты же ке қа рал ды. Назарбаев оқу ла ры ның 
шең бе рін де Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев-
қа ар нал ған «Ұлт көш бас шы сы Нұр сұл-
тан Назарбаев тың ғы лы ми ең бек те рі мен 
стра те ги ялық жо ба ла ры» ат ты көр ме 
ұйым дас ты рыл ды. Мем ле кет тік хат шы 
Мұх тар Құл-Мұ хам мед тəуел сіз дік та ри-
хы мен та ныс тыр ды.
Ел ба сы ның ел бас қа ру да ғы тə жі ри бе-

сі нің тə лі мі мол. Мұ ны əлем мойын дай-
ды. Ай на ла сы 20 жыл да жас мем ле кет ті 
ға сыр ға та тыр лық же тіс тік ке жет кі зу екі-
нің бі рі нің қо лы нан ке ле бер мей ді. Ал, 
Президент Нұр сұл тан Назарбаев тың бə сі 
би ік, бұл тұс та. Ал ғаш қы «Жа ңа əлем де-
гі жа ңа Қа зақ стан» ат ты Назарбаев оқу ла-
ры Ха лы қа ра лық фо ру мы на ар қау бо лып 
отыр ған та қы рып осы, Ел ба сы ның та ғы-
лы мы. Ке ле лі ке ңес ке Ита лия, Бри та ния, 
Ру мы ния, АҚШ, Франция си яқ ты ал пауыт 
ел дер ден қа тыс қан ға лым дар Қа зақ стан 
Пре зи ден ті нің дер бес мем ле кет тік құ ру 
мен на рық тық эко но ми ка ға өту, де мок ра-
ти ялық қо ғам ор на ту мен ұлт тық ой-са на-
ны мы ғым дау тə сіл де рін тал қы ла ды.

Бе дел ді са рап шы лар ко мис си ясы 
Назарбаев оқу ла ры ның не гіз гі та қы рып та-
ры бойын ша 14 пле нар лық, 62 па нель дік 
жə не 409 стен дтік ба ян да ма ны ірік теп ал ды. 
Ай ту лы іс-ша ра ға же тек ші ше тел дік про-
фес сор лар да қы зы ғу шы лық та ныт ты. Олар-
дың ішін де — Ра физ Аба зов, Ко лум бия Уни-
вер си те ті нен (АҚШ); Эк харт Дит трих, Маг-
де бург Уни вер си те ті нен (Германия); Де ом 
Жан Марк, Лу ва Уни вер си те ті нен (Бельгия); 
Мар лен Ма рия Бауер, Ди озе са-Линц Пе да-
го ги ка лық уни вер си те ті нен (Австрия). Со-
ны мен қа тар, та ны мал са яси қай рат ке лер, 
ха лы қа ра лық са рап шы лар жə не əлем нің 
51 елі нен қа тыс қан атақ ты ға лым дар Қа зақ-
стан мем ле ке ті нің да му қар қы ны на жо ға ры 
ба ға бер ді. Қа зақ стан бойын ша пар ла мен-
та ра лық топ тың тө ра ға сы (Ұлыб ри та ния), 
Лорд Джон Уэй вер ли, «Өр ке ни ет ди оло гы» 
фо ру мы ның ха лы қа ра лық Үй лес ті ру Ко ми-
те ті нің тө ра ға сы Валь тер Швим мер, Фран ци-
яның Еуро па лық се на ты қауым дас ты ғы ның 
тө ра ға сы Крис ти ан Пон се ле, М. В. Ло мо но-
сов атын да ғы Мəс кеу мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің рек то ры Вик тор Са дов ни чий си яқ ты 
құр мет ті қо нақ тар да қа тыс ты. Отан дық жə-
не ше тел дік те ле ар на лар дың, ақ па рат тық 
агент тік тер дің, ин тер нет ба сы лым дар дың, 
бас па бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның 
жур на лис те рі Бі рін ші Назарбаев оқу ла ры 
ту ра лы жа рия ет ті. Назарбаев оқу ла ры екі 
күн ге жал ғас ты.

А� ПА РАТ 	З ГЕ ДЕ РЕК К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ
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Значение идеи Лидера нации Н. А. Назарбаева 
о формировании интеллектуального потенциала 
страны для социальной модернизации Казахстана
За го ды не за ви си мос ти Рес пуб ли кой 

Казахстан дос тиг ну ты зна чи тель ные ус-
пе хи в пос тро ении де мок ра ти чес ко го 
го су дар ства, фор ми ро ва нии кон ку рен-
тос по соб ной эко но ми ки, со ци аль ной 
мо дер ни за ции об ще ства. Мас штаб ность 
ре форм, ини ци иро ван ных пер вым Пре-
зи ден том не за ви си мо го Казахстана Нур-
сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым, 
поз во ли ла за ко рот кий ис то ри чес кий 
про ме жу ток вре ме ни ко рен ным об ра-
зом из ме нить об ще ство и го су дар ство. 
Сог лас но идее гла вы го су дар ства, глав-
ное ус ло вие на ше го ус той чи во го дви же-
ния впе ред — это спло чен ность на ше го 
об ще ства в дос ти же нии пос тав лен ных 
це лей, кон со ли да ция всех сло ев и групп 
на се ле ния вок руг стра те гии, нап рав лен-
ной на ре ше ние об щих за дач. Мы дол-
жны чет ко знать и по ни мать, что хо тим 
пос тро ить, ка кой дол жна быть тра ек то-
рия, ма гис траль на ше го раз ви тия, ко то-
рая при ве дет к выб ран ной це ли.

При ори те ты го су дар ствен но го раз ви-
тия, оп ре де лен ные гла вой го су дар ства 
еще в пер вые го ды ста нов ле ния су ве рен но-
го Казахстана, спо соб ство ва ли про ве де нию 
сба лан си ро ван ной внут рен ней и внеш ней 
по ли ти ки, обес пе че нию меж на ци ональ но-
го сог ла сия, внед ре нию ин но ва ций. В чис-
ло важ ней ших за дач го су дар ствен но го раз-
ви тия вош ли ин тен си фи ка ция эко но ми-
ки, меж ду на род ная ин тег ра ция, соз да ние 
еди ной граж дан ской об щнос ти — на ро да 
Казахстана, ук реп ле ние де мок ра ти чес ких 
ин сти ту тов. Как по ка за ла ис то рия, го-
су дар ствен ная стра те гия, пред ло жен ная 
Пре зи ден том двад цать лет на зад, пол-
ностью оп рав да ла се бя. «Се год ня не толь-
ко меж ду на род ные эк спер ты, но и ли де ры 
ве ду щих го су дарств ми ра приз на ют ус-
пеш ным опыт ка зах стан ских ре форм. Ли-
дер ство Казахстана ос но вы ва ет ся на удач но 
выб ран ной по ли ти ко-эко но ми чес кой мо-
де ли пе ре ход но го пе ри ода: силь ная пре зи-
дентская власть плюс быс трые и энер гич-
ные эко но ми чес кие ре фор мы. На ша мо-
дель зак лю ча лась в син те зе ра ди каль ных, 
но не «шо ко вых» ре форм, ори ен ти ро ван-
ных на пос тро ение ос нов ры ноч ной эко но-
ми ки и де мок ра ти за цию, но не ос лаб ле ние 
го су дар ствен ной влас ти», — пи шет в кни ге 
«Ка зах стан ский путь» Н. А. Назарбаев.
По мыс ли Ли де ра на ции, соз да ние сов-

ре мен но го го су дар ства, спо соб но го за нять 
дос той ное мес то в ми ро вом со об ще стве, 
во мно гом за ви сит от уров ня об ра зо ва ния 
и на уки. Ис то ри чес кие вы зо вы гло баль но-
го ми ра ста вят пе ред все ми го су дар ства-
ми за да чу сох ра не ния ин тел лек ту аль но го 
и куль тур но го по тен ци ала, без ко то ро го 
не воз мож но даль ней шее су ще ство ва ние 
че ло ве че ства. В сов ре мен ном науч ном по-
ни ма нии «ин тел лек ту аль ный по тен ци ал» 
оп ре де ля ет ся и как «про из во ди тель ная 
си ла», и как «спо соб тран сфор ма ции эко-
но ми ки», и как «осо бый вид об ще ствен ной 
энер гии», и как «со во куп ность ре сур сов 
об ще ствен но го про из вод ства». Нам бли-
же та кая трак тов ка, сог лас но ко то рой «ин-
тел лек ту аль ный по тен ци ал» по ни ма ет ся, 
преж де все го, как спо соб ность об ще ства 
к ос во ению, ре ге не ра ции, тран сля ции и ис-
поль зо ва нию зна ний в со ци аль ной и про-
из вод ствен ной сфе рах. Бла го да ря та ко му 
под хо ду воз рас та ет ак си оло ги чес кая зна-
чи мость ин тел лек ту аль но го по тен ци ала, 
его граж дан ское и лич нос тное из ме ре ние.
Се год ня оче вид на пря мая за ви си мость 

меж ду ин но ва ци он ной сос тав ля ющей 
раз ви тия лю бо го об ще ства и его ин тел-
лек ту аль ным по тен ци алом. По ня тия «ин-
тел лек ту аль ный по тен ци ал», «ин тел лек-

ту аль ный ре сурс» бла го да ря Пре зи ден ту 
ста ли частью го су дар ствен ной стра те гии 
раз ви тия. Не ус тан но Нурсултан Абишевич 
Назарбаев при зы ва ет мо ло дежь к осоз на-
нию то го, что от уров ня ин тел лек та и об-
ра зо ва ния каж до го ка зах стан ца бу дет за-
ви сеть кон ку рен тос по соб ность го су дар ства 
в ми ро вом со об ще стве, и по это му «не об хо-
ди мо соз дать яд ро на ци ональ но го ин тел-
лек та, нам нуж ны эру ди ро ван ные лю ди, 
спо соб ные кон ку ри ро вать на меж ду на род-
ном уров не».
О ро ли каж до го чле на об ще ства в де ле 

го су дар ствен но го со зи да ния, о важ нос ти 
каж дой лич нос ти в раз ви тии по тен ци ала 
стра ны Нурсултан Абишевич Назарбаев 
не од нок рат но го во рил в сво их кни гах, еже-
год ных Пос ла ни ях на ро ду Казахстана, об-
ра ще ни ях и встре чах. По ни мая зна че ние 
че ло ве чес ко го ка пи та ла для бу ду ще го 
стра ны, Президент оп ре де ля ет но вые цен-
нос тные ори ен ти ры, ко то рые приз ва ны 
по мочь ка зах стан цам «…не прос то вы жить 
в но вых ус ло ви ях из ме ня юще го ся ми ра, 
но и про дол жить свое раз ви тие, рас ши ряя 
свои воз мож нос ти вли ять на этот мир».
Ло ги чес ким про дол же ни ем идеи фор-

ми ро ва ния ин тел лек ту аль но го по тен ци ала 
стра ны стал соз дан ный по ини ци ати ве Ли-
де ра на ции но вый го су дар ствен ный про ект 
«Ин тел лек ту аль ная на ция — 2020», тре мя 
ос нов ны ми ас пек та ми ко то ро го дол жны 
стать «про рыв в раз ви тии сис те мы об ра зо-
ва ния; раз ви тие на уки и по вы ше ние науч-
но го по тен ци ала стра ны; раз ви тие ин но ва-
ций». Зна че ние ин но ва ций в сов ре мен ном 
ми ре столь ве ли ко, что се год ня сте пень 
ус пеш нос ти об ще ствен но го раз ви тия оп-
ре де ля ет ся уров нем его ин но ва ци он ной 
эко но ми ки. В этой свя зи впол не за ко но-
мер на воз рас та ющая пот реб ность в «вы-
со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци алис тах, 
спо соб ных эф фек тив но ру ко во дить ин но-
ва ци он ны ми про цес са ми, раз ра ба ты вать 
и внед рять ин но ва ци он ные про ек ты».
Имен но уни вер си те ты приз ва ны сыг-

рать клю че вую роль в под го тов ке вы со кок-
лас сных спе ци алис тов, спо соб ных вы вес ти 
стра ну на но вую эко но ми чес кую вы со ту. 
В на ше вре мя уни вер си тет ста но вит ся ве-
ду щим учас тни ком и ор га ни за ци он ным 
пос ред ни ком ком му ни ка ции и ко опе ра-
ции об ра зо ва тель ных и науч ных струк тур 
с про из вод ством, бан ков ски ми и влас тны-

ми струк ту ра ми. Се год ня стра ны кон ку-
ри ру ют вы со ки ми тех но ло ги ями, преж де 
все го это яв ля ет ся ба зой для эко но ми чес-
ко го раз ви тия лю бо го го су дар ства. Без соб-
ствен ной на уки, пе ре до вых тех но ло гий, 
про рыв ных идей в лю бой об лас ти зна ний 
стра на об ре че на на от ста ва ние от ми ро вых 
ли де ров.
Та ким об ра зом, ин тел лек ту аль ный по-

тен ци ал — один из на ибо лее цен ных ре-
сур сов сов ре мен ной ми ро вой эко но ми ки. 
Он фор ми ру ет ся че рез сис те му выс ше го 
об ра зо ва ния, ко то рая вы ра ба ты ва ет на вы-
ки ин тел лек ту аль но го тру да. Уни вер си тет 
яв ля ет ся од ним из ос нов ных цен тров вос-
про из вод ства ин тел лек ту аль но го по тен ци-
ала стра ны, ко то рый, во-пер вых, соз да ет ус-
ло вия для мас со во го выс ше го об ра зо ва ния 
с целью раз ви тия об ще ства и обес пе че ния 
всех сфер эко но ми ки вы со кок ва ли фи ци-
ро ван ны ми кад ра ми и, во-вто рых, яв ля ет-
ся ге не ра то ром науч ных идей, приз ван ных 
ка че ствен но тран сфор ми ро вать са мые раз-
ные об лас ти жиз не дея тель нос ти стра ны.
Стре мясь соз дать «про фес си ональ ное 

го су дар ство», Президент пос ле до ва тель но 
раз ви ва ет идею о фор ми ро ва нии «ин тел-
лек ту аль ной эли ты Казахстана», ко то рая 
бу дет «об ла дать кри ти чес ким мыш ле ни ем 
и бу дет спо соб на ори ен ти ро вать ся в ин-
фор ма ци он ных по то ках». При учас тии 
гла вы го су дар ства уже от кры лись пер вые 
Ин тел лек ту аль ные шко лы, на ча лось обу че-
ние сту ден тов в пер вом оте че ствен ном уни-
вер си те те ми ро во го уров ня — Назарбаев 
Уни вер си те те, оп ре де ле ны пер вые де сять 
ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных уни-
вер си те тов, приз ван ных стать ис сле до ва-
тельски ми. Все эти мас штаб ные на чи на ния 
Ли де ра на ции име ют сво ей целью «осу-
ще ствить про рыв в сис те ме об ра зо ва ния», 
под го то вить но вое по ко ле ние мо ло дых ка-
зах стан цев, «с пыт ли вым умом, без гра нич-
ным лю бо пыт ством, жиз нен ной энер ги ей». 
По ни мая, что за уча щей ся мо ло дежью 
бу ду щее стра ны, Президент не из мен-
но вни ма те лен и дос ту пен сту ден чес кой 
ауди то рии. Ста ли тра ди ци он ны ми и ожи-
да емы ми пуб лич ные лек ции Нур сул та-
на Аби ше ви ча Назарбаева для сту ден тов 
луч ших ву зов стра ны. Его ре ши тель ность, 
ум, энер гия, уни каль ный по ли ти чес кий 
и жиз нен ный опыт по ис ти не бес цен ны 
для мо ло дых ка зах стан цев. Так, в лек ции 

гла вы го су дар ства «К эко но ми ке зна ний 
че рез ин но ва ции и об ра зо ва ние» под чер-
ки ва ет ся, что в при ня той стра те гии раз ви-
тия Казахстана науч ным ис сле до ва ни ям, 
сов ре мен ным тех но ло ги ям и ка че ствен но-
му об ра зо ва нию от во дит ся ве ду щая роль. 
В лек ции Президент де таль но пред ста вил 
план ин тег ра ци он ных науч ных и об ра зо-
ва тель ных про цес сов, ко то рые дол жны 
сос та вить ос но ву эко но ми чес ко го про ры-
ва Казахстана на ми ро вой ры нок. По мне-
нию Пре зи ден та, го су дар ствен ная под дер-
жка пер спек тив ных науч ных ис сле до ва ний 
смо жет обес пе чить ак ти ви за цию науч ной 
дея тель нос ти, ин тег ра цию ее ре зуль та-
тов в про из вод ство кон ку рен тос по соб ных 
то ва ров. На сов ре мен ном эта пе глав ной 
сос тав ля ющей пре ус пе ва ния, по мне нию 
гла вы го су дар ства, ста но вит ся тот ин тел-
лек ту аль ный по тен ци ал, ко то рым об ла да-
ет стра на. Мы по пра ву мо жем гор дить ся 
бо га тей ши ми ре сур са ми Казахстана, од на-
ко сле ду ет пом нить, что при род ные бо гат-
ства ис чер па емы. Глав ный ка пи тал на шей 
стра ны — это лю ди. Чем бо лее вы со ко об-
ра зо ван ны ми и про фес си ональ ны ми бу дут 
ка зах стан цы, тем бо лее раз ви тым и бо га-
тым бу дет Казахстан.
В лек ции «Казахстан в посткри зис ном 

ми ре: ин тел лек ту аль ный про рыв в бу ду-
щее» Президент Н. А. Назарбаев приз вал 
взгля нуть на об ра зо ва тель ные про цес сы 
в стра не как мож но ши ре. По мне нию Ли-
де ра на ции, «каж до му че ло ве ку на до при-
вить уме ние де лать, уме ние учить ся, уме ние 
жить, уме ние жить вмес те в сов ре мен ном 
ми ре», ми ре, ко то рый из мен чив, под вер-
жен кри зи сам, пе ре на сы щен ин фор ма ци-
ей. Уме ния, о ко то рых го во рит Пре зи дент, 
важ ны для мо ло де жи, стре мя щей ся най ти 
свое мес то в сов ре мен ном об ще стве. Оп ре-
де ляя для Казахстана ком плекс ан тик ри-
зис ных мер, гла ва го су дар ства в их чис ле 
наз вал раз ви тие на уко ем ких про из водств, 
ин но ва ци он ных тех но ло гий, че ло ве чес ко го 
ка пи та ла.
Об ра ща ясь к сту ден там Назарбаев 

Уни вер си те та, Президент в сво ей лек ции 
«Казахстан на пу ти к об ще ству зна ний» 
под чер кнул зна че ние три ады «об ра зо ва-
ние — на ука — ин но ва ции» для сов ре мен-
но го об ще ства. По вы ше ние ка че ства выс-
ше го об ра зо ва ния, по мыс ли Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева, дол жно стать 
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Интеллектуальный прорыв
1 – 2 де каб ря на всех пло щад ках Ка ра ган-

ды и Те мир тау, а так же во всех вось ми го ро дах 
и де вя ти сельских райо нах об лас ти прош ли мас-
со вые на род ные гу ля ния, стар то ва ли со рев но-
ва ния, кон кур сы, кон цер ты. Осо бен но при ят но, 
что эти праз днич ные дни сов па ли с ра бо чим 
ви зи том Пре зи ден та Казахстана Нур сул та на 
Назарбаева в Ка ра ган дин скую об ласть.

Пред ста ви те лям ка ра ган дин ской об ще ствен-
нос ти пос час тли ви лось в не фор маль ной об ста-
нов ке из пер вых уст ус лы шать о при ори тет ных 
нап рав ле ни ях по ли ти ки Казахстана, важ нос-
ти ин дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия 
Казахстана и о мно гом дру гом. На встре че гла ва 
го су дар ства так же зат ро нул ак ту аль ную се год ня 
язы ко вую те му. Нурсултан Назарбаев уве рен: 
на ша си ла в три един стве. Ка зах ский, рус ский 
и ан глий ский язы ки не об хо ди мо знать каж до-
му жи те лю стра ны. Ка зах ский, име ющий ста тус 
го су дар ствен но го язы ка, дол жен стать объ еди-
ня ющим для че ло ве ка лю бой на ци ональ нос ти, 
про жи ва юще го в Ка зах ста не. Всем не об хо ди мо 
знать и ни ког да не за бы вать рус ский язык. Че-
рез этот язык ка за хи выш ли на ми ро вую куль ту-
ру и на уку. Не да ром го во рят: чем боль ше язы ков 
че ло век зна ет, тем он куль тур нее ста но вит ся 
и бо га че. А зна ние ан глий ско го язы ка не об хо ди-
мо для вхож де ния в ми ро вое со об ще ство.

Для то го что бы ре али зо вать все на ме чен-
ные Пре зи ден том за да чи, нуж ны вы со кок ва-
ли фи ци ро ван ные кад ры. В этой свя зи боль шие 
на деж ды воз ла га ют ся на мо ло дежь, точ нее, 
на уро вень ее об ра зо ва ния. Имен но с этим свя-
зы ва ет Президент проц ве та ние на шей стра ны. 
Яр кий то му при мер — Назарбаев Уни вер си тет, 
ко то рый яв ля ет ся цен тром науч ной и ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти, ре али за ции и раз ра бот-
ки про ек тов. В сте нах это го уни вер си те та но вое 
бу ду щее стра ны, а Назарбаев Ин тел лек ту аль ные 
шко лы — это по тен ци аль ная куз ни ца бу ду щих 
его сту ден тов.

Встре ча с ра бо чей мо ло дежью в Назарбаев 
Ин тел лек ту аль ной шко ле Ка ра ган ды за вер ши-
ла двух днев ный ви зит гла вы го су дар ства в Ка-
ра ган дин скую об ласть. Про ек тная мощ ность 
шко лы рас счи та на на 720 уча щих ся. Она прек-
рас но ос на ще на: здесь 62 учеб ных ка би не та, 
три рас ши рен ные ла бо ра то рии фи зи ки, хи мии 
и би оло гии. По сло вам ди рек то ра Назарбаев Ин-
тел лек ту аль ной шко лы Ра ви ля Яку по ва, для ино-
го род них уча щих ся пре дус мот ре но об ще жи тие. 
Кро ме то го, есть два спор тза ла, тре на жер ный 
зал, фут боль ное по ле, спор тив ные пло щад ки, 
ин фор ма ци он ный центр.

Для ра бо ты в шко ле на кон кур сной ос но ве 
был про ве ден от бор кад ров. В нем при ня ли учас-
тие 227 пре тен ден тов из Ка ра ган ды и при го ро-
дов, отоб ра но 85 че ло век. Про ве ден кон кур сный 
от бор и для уча щих ся с 7-го по 9-й класс. На при-
суж де ние гран та пер во го Пре зи ден та РК «Ор кен» 
пред став ле но 558 де тей. Учеб ный про цесс нач-
нет ся по ме ре го тов нос ти зда ния шко лы. А по ка 
в ожи да нии вы со ко го гос тя здесь соб ра лись учи-
те ля шко лы, спортсме ны, бой цы сту ден чес ких от-
ря дов, мо ло дые ра бот ни ки пред прия тий.

При ехав в шко лу, Нурсултан Назарбаев ос мот-
рел зда ние, в час тнос ти, гим нас ти чес кий и спор-
тив ный за лы, а так же оз на ко мил ся с раз лич ны-
ми про ек та ми, под го тов лен ны ми уча щи ми ся. 
Гла ва го су дар ства от ме тил, что в стра не мно гое 
де ла ет ся для мо ло де жи, вклю чая мо дер ни за цию 
сис тем об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния, раз ви-
тие спор та, а так же прог рам мы по под дер жке за-
ня тос ти под рас та юще го по ко ле ния.

— Та ких школ рань ше не бы ло. В Ка зах ста не 
се год ня соз да ны все ус ло вия для под го тов ки вы со-
кок ва ли фи ци ро ван ной эли ты стра ны. Сю да бу дут 
от би рать та лан тли вых де тей, ко то рые по том смо гут 
пос ту пить в Назарбаев Уни вер си тет. Та ким об ра-
зом бу дет го то вить ся эли та на шей стра ны. Се год ня 
мо ло дежь дол жна ра бо тать на бла го не за ви си мо го 
Казахстана, — под чер кнул гла ва го су дар ства.

Вось мик лас сник Сан жар Аль ма хын рас ска-
зал Пре зи ден ту, что ре шил пой ти учить ся имен но 
в эту шко лу, по то му что в ней бу дут пре по да вать 
учи те ля — мас те ра сво его де ла.

Нурсултан Назарбаев от ме тил важ ность по лу че-
ния но вых зна ний с ис поль зо ва ни ем сов ре мен ных 
тех но ло гий и по же лал ка ра ган дин ской мо ло де жи 
всех благ и дос ти же ния пос тав лен ных це лей.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.IN KA RA GAN DA.KZ

ос нов ным при ори те том со ци аль ной 
мо дер ни за ции. «Ус пеш ные уни вер си-
те ты — это, в пер вую оче редь, те ву зы, 
ко то рые име ют ста тус ав то ном нос ти, 
ака де ми чес кой сво бо ды и ори ен ти-
ро ва ны на науч но-ис сле до ва тельскую 
дея тель ность». Пе ре чис лен ные гла вой 
го су дар ства важ ней шие эле мен ты ву-
зов ской струк ту ры поз во ля ют про-
дол жить мо дер ни за цию на ци ональ-
ной сис те мы об ра зо ва ния и приб ли-
зить ее к меж ду на род ным стан дар там. 
Президент уве рен, что «имен но та кой 
под ход ста нет ис точ ни ком ка че ствен-
но го че ло ве чес ко го ка пи та ла, ос но вой 
фор ми ро ва ния эко но ми ки и об ще ства 
зна ний». В та ком об ще стве ус пех ждет 
тех, кто «ра бо та ет над со бой, по вы ша ет 
свое об ра зо ва ние, про фес си ональ ные 
ком пе тен ции». За да чи, пос тав лен ные 
в лек ции, нап ря мую свя за ны и с раз ви-
ти ем уни вер си тет ской на уки. «За бо та 
уни вер си те та — соз дать всю не об хо-
ди мую эф фек тив ную ин фрас трук ту-
ру для ком мер ци али за ции ре зуль та-
тов на уки». У сов ре мен но го уче но го, 
по мне нию Ли де ра на ции, «ши ро кий 
вы бор ин сти ту тов и инстру мен тов, ко-
то ры ми он мо жет вос поль зо вать ся. Это 
его вы бор». И здесь же Президент го во-
рит о прос тых пра ви лах ус пеш ной мо-
дер ни за ции об ще ства, од но из ко то рых 
зву чит так: «Сколь ко бы го су дар ство 
ни при ла га ло уси лий к то му, что бы 
по вы сить уро вень бла го сос то яния на се-
ле ния, он не вы рас тет, ес ли каж дый ка-
зах ста нец не ста нет тру до лю би вым хо-
зя ином сво ей судь бы, не бу дет це нить 
и при ум но жать то, что есть хо ро ше го 
в стра не». Квин тэс сен ци ей раз мыш-
ле ний гла вы го су дар ства о сос тав ля-
ющих со ци аль ной мо дер ни за ции ста ла 
мысль о том, что в сов ре мен ных ус ло-
ви ях «важ но пе рей ти на но вый фор мат, 
при ко то ром го су дар ство — это не бес-
ко неч ный до нор, а парт нер, соз да ющий 
ус ло вия для рос та бла го сос то яния об-
ще ства и каж до го че ло ве ка». А для это-
го не об хо ди мо из ме нить от но ше ние ка-
зах стан цев и, в пер вую оче редь, мо ло-

де жи к «об ра зо ван нос ти, к ин тел лек ту, 
слу же нию Ро ди не и на ро ду».
По мыс ли гла вы го су дар ства, ре ша-

ющим фак то ром раз ви тия Казахстана 
в 21-м ве ке дол жен быть труд. Ос но-
во по ла га ющая идея со зи да ния об ще-
ства все об ще го тру да вы ра же на Пре-
зи ден том Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым в статье «Со ци аль ная мо-
дер ни за ция Казахстана: двад цать ша гов 
к об ще ству все об ще го тру да». Гла ва го-
су дар ства выд ви га ет кон цеп цию со ци-
аль ной мо дер ни за ции Казахстана, цель 
и смысл ко то рой «сос то ит в том, что бы 
под го то вить об ще ство к жиз ни в ус ло-
ви ях но вой ин дус три аль но-ин но ва ци-
он ной эко но ми ки, най ти оп ти маль ный 
ба ланс меж ду фор си ро ван ным эко но-
ми чес ким раз ви ти ем Казахстана и ши-
ро ким обес пе че ни ем об ще ствен ных 
благ, ут вер дить со ци аль ные от но ше-
ния, ос но ван ные на прин ци пах пра ва 
и спра вед ли вос ти». Президент от ме ча-
ет: «Что под си лу сде лать са мо му граж-
да ни ну, дол жен сде лать он сам». Важ но 
по нять, что ус пех Казахстана за ви сит 
от дей ствий всех его граж дан, все го об-
ще ства. Об ра ща ясь к на ро ду Казахстана, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев оп ре-
де лил ком плекс за дач — двад цать ша гов 
к об ще ству все об ще го тру да. На по вес тке 
дня — об нов ле ние со ци аль но го за ко но-
да тель ства, фор ми ро ва ние эф фек тив ной 
мо де ли со ци аль но-тру до вых от но ше-
ний, обес пе че ние вы со ких ка зах стан ских 
стан дар тов ка че ства жиз ни, раз ви тие 
ин фор ма ци он но-куль тур ной сос тав ля-
ющей мо дер ни за ции, пос тро ение эф-
фек тив ной сис те мы го су дар ствен но го 
уп рав ле ния со ци аль ны ми про цес са ми. 
На выс шие учеб ные за ве де ния Пре зи-
ден том воз ло же на осо бая от вет ствен-
ность, пос коль ку имен но в сте нах ву за 
фор ми ру ют ся не толь ко про фес си ональ-
ные ка че ства бу ду щих спе ци алис тов, 
но и лич нос тные, та кие как граж дан-
ствен ность, пат ри отизм, от вет ствен ность, 
стрем ле ние к дос ти же нию ус пе ха. Об-
нов ле ние со дер жа ния чи та емых кур сов 
и вве де ние та ких дис цип лин, как «Ка зах-

стан ское пра во», «Кра еве де ние», «Ос но-
вы ак ме оло гии, лич но го и со ци аль но го 
ус пе ха», зна чи тель но по вы сят уро вень 
об ра зо ва ния и со ци аль ной адап та ции 
мо ло де жи. Каж дый че ло век дол жен 
осоз на вать не об хо ди мость ре гу ляр но го 
об нов ле ния по лу чен ных не ког да на вы-
ков, быть го то вым к ов ла де нию но вы ми 
зна ни ями и в сво ей про фес сии, и об ще-
гу ма ни тар ны ми. Президент так же от ме-
тил, что мо дер ни за цию сис те мы об ра-
зо ва ния не об хо ди мо про во дить по трем 
глав ным нап рав ле ни ям: оп ти ми за ция 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, мо дер ни-
за ция учеб но-вос пи та тель но го про цес са, 
по вы ше ние эф фек тив нос ти и дос туп-
нос ти об ра зо ва тель ных ус луг.
В сов ре мен ной сис те ме об ра зо ва ния 

дол жны быть соз да ны ус ло вия для раз-
ви тия лич нос ти обу ча юще го ся, его ин-
ди ви ду аль нос ти и твор чес ких спо соб нос-
тей, при об ре те ния опы та прак ти чес кой 
дея тель нос ти в раз лич ных сфе рах, воз-
мож нос ти учить ся на про тя же нии всей 
жиз ни. Стре ми тель ное раз ви тие эко но-
ми ки тре бу ет раз ви тия у обу ча ющих ся 
ис сле до ва тельских ком пе тен ций, фор-
ми ро ва ния лич нос ти как спе ци алис та-
ис сле до ва те ля. От сов ре мен ных учеб-
ных за ве де ний тре бу ет ся уже не прос тое 
вклю че ние ис сле до ва тельских ме то дов 
в об ра зо ва тель ную прак ти ку, а це ле нап-
рав лен ная ра бо та по фор ми ро ва нию 
и раз ви тию куль ту ры ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти, спо соб нос ти к ее прак ти-
чес ко му воп ло ще нию.
Бла го да ря идее Пре зи ден та Нур сул-

та на Аби ше ви ча Назарбаева о со ци аль-
ной мо дер ни за ции ка зах стан ско го об ще-
ства пос ред ством соз да ния и ук реп ле ния 
ин тел лек ту аль но го по тен ци ала стра ны 
Казахстан ук реп ля ет свои по зи ции в ка-
че стве сов ре мен но го де мок ра ти чес ко-
го го су дар ства, име юще го соб ствен ный 
путь раз ви тия.

ЕРКИН КУБЕЕВ,
РЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА, 
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Оп ре де лить ис то ри чес кую роль 
Пре зи ден та Казахстана Нур сул та на 
Назарбаева в ста нов ле нии не за ви си-
мо го го су дар ства соб ра лись учас тни-
ки меж ду на род но го фо ру ма, ко то рый 
про шел 29 но яб ря в Ас та не.

«Пер вые Назарбаев ские чте ния» — так на-
зы ва лось ме роп ри ятие, на ко то ром круп ней-
шие ка зах стан ские и за ру беж ные эк спер ты 
об суж да ли вклад дей ству юще го Пре зи ден та 
в рес пуб ли кан скую и меж ду на род ную ис-
то рию. Свои док ла ды пред ста ви ли та кие 
вид ные де яте ли, как экс-президент Ру мы-
нии Эмиль Кон стан ти нес ку, быв ший ге не-
раль ный сек ре тарь Со ве та Ев ро пы Валь тер 
Швим мер, экс-президент Хор ва тии Сте пан 
Ме сич, экс-спи кер се на та Фран ции Крис-
ти ан Пон се ле, президент Джеймста ун ско го 
фон да Глен Хо вард, рек тор МГУ им. Ло мо но-
со ва Вик тор Са дов ни чий и дру гие.

Впе чат ля ющий ус пех ка зах стан ско го 
пу ти раз ви тия за го ды не за ви си мос ти стал 
воз мож ным бла го да ря стра те ги чес ко му ви-
де нию и вы да юще му ся ли дер ству пер во го 
Пре зи ден та Казахстана Н. Назарбаева и се-
год ня яв ля ет ся пред ме том серь ез ных ис-
сле до ва ний в ми ре. Ра бо та меж ду на род ных 
чте ний вклю чи ла в се бя пять па нель ных 
сес сий: «Нурсултан Назарбаев и стро итель-
ство сов ре мен но го го су дар ства», «Мно го-
об ра зие ми ра и со ци аль ная мо дер ни за ция 
Казахстана», «Внеш не по ли ти чес кие ини ци-
ати вы Казахстана: па ра диг мы ми ра и со зи да-
ния», «Но вая эко но ми чес кая мо дель, ин но ва-
ци он ное раз ви тие», «Нурсултан Назарбаев и 
мо ло дежь».
На учас тие в фо ру ме бы ло по да но свы ше 

1500 за явок. Это уче ные из 51 стра ны ми ра, в 
том чис ле из Ита лии, Ве ли коб ри та нии, Рос-
сии, Ру мы нии, Син га пу ра, США, Фран ции 
и др. Эк спер тной ко мис си ей бы ли отоб ра-

ны 14 пле нар ных, 62 па нель ных и 409 стен-
до вых док ла дов по клю че вым те ма ти кам 
Назарбаев ских чте ний. КарГУ им. ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва так же был пред став лен на 
дан ном меж ду на род ном фо ру ме. Выс ту пав-
шие от ме ти ли зна чи тель ную роль ли де ра 
ка зах стан ско го на ро да в ста нов ле нии не за-
ви си мо го Казахстана. Нап ри мер, ны неш-
ний го су дар ствен ный сек ре тарь Казахстана 
Мух тар Кул-Му хам мед в сво ей ре чи вспом-
нил от цов-ос но ва те лей аме ри кан ской де-
мок ра тии: «Джордж Ва шин гтон, пер вый 
президент стра ны, То мас Джеф фер сон, ав-
тор Дек ла ра ции о не за ви си мос ти США, 
тре тий пре зи дент, Джеймс Мэ ди сон, чет-
вер тый пре зи дент, раз ра бо тав ший Кон сти-
ту цию США, Алек сандр Га миль тон, один из 
ав то ров аме ри кан ской бан ков ской сис те мы. 
На вер ное, мно гие уже до га да лись, по че му я 
пе ре чис ляю их с три бу ны имен но Назарбаев 
Уни вер си те та? Да, дей стви тель но, для всех 
ка зах стан цев без вся ко го пре уве ли че ния 
Назарбаев яв ля ет ся от цом-ос но ва те лем не-
за ви си мо го Казахстана».
За мес ти тель ге не раль но го сек ре та ря 

ООН Ка сым-Жо март То ка ев в сво ей ре чи 
рас ска зал об ис то рии ядер но го ра зо ру же ния 
и зак ры тии Се ми па ла тин ско го по ли го на. Он 
оз ву чил ин те рес ный факт: с Назарбаевым, 
об ла дав шим тог да круп ней шим ядер ным 
по тен ци алом, пы тал ся сдру жить ся Му амар 
Кад да фи: «В на ча ле 1992 го да в МИД по дип-
ло ма ти чес ким ка на лам пос ту пи ло пись мо 
на имя Пре зи ден та Казахстана от ли де ра 
ли вий ской ре во лю ции Му ама ра Кад да фи, 
пред ла гав ше го сох ра нить на тер ри то рии 
стра ны ядер ные ар се на лы в ка че стве пер-
вой му суль ман ской, как он пи сал, атом ной 
бом бы и обе щав ше го вы де лить мно го мил-
ли ар дную по мощь для ее со дер жа ния». Но 
ка зах стан ский Президент пред по чел дру гой, 
безъ ядер ный путь.

Рек тор МГУ им. Ло мо но со ва Вик тор Са-
дов ни чий, ко то рый де лал упор на идей ную 
кон цеп цию раз ви тия рес пуб ли ки и науч-
ные тру ды пре зи ден та: «Мы гор дим ся тем, 
что имен но в МГУ Президент Казахстана 
впер вые выс ту пил в 1994 го ду со стра те ги-
чес кой ев ра зий ской ини ци ати вой. С тех 
пор он не от сту па ет от за ду ман но го, из го да 
в год на ра щи ва ет те оре ти чес кий по тен ци-
ал ев ра зий ства, пос ле до ва тель но и це ле ус-
трем лен но прев ра щая идею в це лос тное 
фи ло соф ско-по ли ти чес кое уче ние, по ли ти-
чес кую фи ло со фию но во го ти па, со от вет-
ству ющую вы со ко му науч но му уров ню сов-
ре мен ных кон цеп тов и гло баль ным вы зо вам 
эпо хи. Он де ла ет это с пол ным соз на ни ем 
пла не тар ной зна чи мос ти но вой по ли ти чес-
кой док три ны Ев ра зий ско го сод ру же ства, с 
ко то рой это му сод ру же ству пред сто ит оп-
ре де лять ге опо ли ти чес кие ко ор ди на ты на 
кар те ми ра».
Пред се да тель меж пар ла ментской груп-

пы по Ка зах ста ну из Ве ли коб ри та нии лорд 
Джон Уэй вер ли под чер кнул: «За 20 ко рот ких 
лет вы смог ли дос тичь уров ня гло баль но го 
учас тни ка ми ро во го со об ще ства. И тот факт, 
что Казахстан стал по бе ди те лем в кон кур се 
на про ве де ние выс тав ки «ЭК СПО-2017», по-
сы ла ет очень важ ный сиг нал для все го ми-
ра».
В рам ках Назарбаев ских чте ний бы ли ор-

га ни зо ва ны книж ная выс тав ка и фо то выс тав-
ка, пос вя щен ные Пре зи ден ту стра ны. Учи ты-
вая боль шой ин те рес к изу че нию «мо де ли 
Н. А. Назарбаева», Назарбаев Центр и Ми-
нис тер ство об ра зо ва ния и на уки зак ла ды ва-
ют но вую тра ди цию про ве де ния еже год ных 
Назарбаев ских чте ний с учас ти ем ве ду щих 
эк спер тов, по ли ти чес ких де яте лей и уче ных 
все го ми ра.
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Ат тың жа лы, атан ның қо мын да жү ріп 
ба тыр ба ба ла ры мыз ір ге сін бе кіт кен ұлы 
ер лік тұ ғы рын да еке нін жал пақ жұр тқа 
та ныт қан Жел тоқ сан оқи ға сы на 26 жыл 
то лып отыр. Са на сы сан сы рап, да ла сы қан-
сы рап жат қан қа зақ жұр ты на Рух сый ла ған 
Жел тоқ сан Тəуел сіз дік бо лып зəу көк ке ту-
ын тік ті. Оған да 21 жыл!

Ұлы — Ұрым ды, қы зы — Қы рым ды жай ла-
ған қа зақ елі нің ады мын аш тыр май, аяғын ал-
ға бас тыр май кел ген ке ңес тік қы зыл им пе ри-
яның қан ды шең ге лі нен бұл қы нып бо сауына 
бас тау бол ған осы Жел тоқ сан! Аузын ай ға бі-
ле ген əлем нің əй дік ел де рі нің иінін өзі не ерік-
сіз бұр ғы зып, аз уақыт та Астана дай Бас қа ла 
тұр ғы зып, 21 жыл дың мұғ да рын да жер ша-

ры на та ныл ған Тəуел сіз Қа зақ елі не ай нал дық. 
Тəу бе дейік!
Хал қы мыз дың ба сы на сан қи лы сой қан сал-

ған уақыт-ағ зам қат пар-қат пар та рих тың те-
ре ңі не бір те-бір те сі ңіп ба ра ды. Жи ыр ма бір 
жыл да алыс та ғы ны ар ман да ған елі міз Тоқ тар 
мен Тал ғат бо лып, ға рыш та ғы ны да аса удай 
ауыз дық та ды. Қа зақ тың қа зақ ты ғын, бек зат 
ғұ мы ры ның азат ты ғын ай қын дай тын тұ мар-
дай Ті лі міз өз тұ ғы ры на қон ды. Діл мен дін ді, 
бей біт күн ді би ік ке кө тер ген қа зақ жұр ты бір-
бі рі не жақ сы лық ты қи май тын, бас та ры бір қа-
зан ға сый май тын ай да ла да ғы қай ма на дін дер-
дің ба сын бі рік ті ріп, бə туə ға кел тір ді.
Əуелеп ұш қан ал ты қаз ға ар зу-ар ма нын 

за ры ғып ай тқан ал ты алаш тың қа ба ғы нан 
мұң тар қа ға лы, мі не, ту ра 21 жыл. Ата-ба ба-

ның аруа ғын ауыз ға алып, ақ түйе нің қар нын 
жа рып қуа на тын, тəу бе ай тар тұс та ры көп 
21 жыл ды са ра лап, жұ ба на тын күн бү гін! Қуа-
на тұ рып, жұ ба на тұ рып, осы нау бос тан күн-
нің бо дауына қыр шын ғұ мы рын қи ып бе ре 
сал ған боз дақ та ры мыз дың ру хы ал дын да ба-
сы мыз ды жер ге жет кен ше иетін де күн осы! 
Ұлан да ла ның қы ран қы лық ты ұл-қы зы, жар-
қы ра ған жұл ды зы ыз ғар лы Жел тоқ сан да на-
мыс бо лып маз да ған, қа лың қа зақ жұр ты ның 
жү рек ше рін қоз ға ған күн бұл.
Ға сыр лар бойы шер жұ тып, ше мен бол ған 

кө ңіл дің ар зу-ар ма нын ақ та рып ай та ал май 
кел ген ұран ды елі міз 21 жыл дың іші не тұ мар-
лы тұр қын бар ша əлем ге та ныт ты. Тəуел сіз 
мем ле ке ті міз дің адам ай тса сен гі сіз, ер те гі ге 
бер гі сіз өре лі би ік тер ге құ лаш ұруы осы ның 
ай ға ғы.

АРАЙ ЛЫМ 9Б ЖАП ПАР, �Ж-12 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Т�уелсіздік
«Алтау ала болмасын, тBртеу т$гел болсын!»«�аза� еліні� озып, 

$деген кезі де, тозып, 

ж$деген кезі де 

аз емес»

Та лай !лы шай ас тар мен 

та ри хи сын дар ды бас тан �т ке-

ріп, м!з б�р ке ніп, от кеш кен 

а за елі ні� �з ал ды на еге мен-

дік ал �а ны на би ыл жи ыр ма бір 

жыл. «(а за елі ні� озып, �де-

ген ке зі де, то зып, ж� де ген ке зі 

де аз емес». Б! �ан д� лел ке ше-

гі «Жел то сан ои �а сы». Б!л — 

ел та ри хын да �ы !лы к�н. (ан-

ды к� те рі ліс ке а за жас та ры 

шы �ып, зор лы-зом бы лы ты 

к� ріп, со� �ы де мі ал �ан ша 

«елім» деп к� ре сіп, ыр шы ны-

нан и ыл ды. (ай рат, Л�з зат, 

Ер бол дай а�а-апа ла ры мыз-

ды� а сы тай а ны мен кел ген 

Т�уел сіз ді гі міз ді� ар а сын да 

б� се ке ге а бі лет ті мем ле кет-

тер а та ры нан к� рі ніп ке ле міз. 

М�р те бе лі ха лы а ра лы !йым-

дар мен ауым дас ты м� ше сі, 

�лем мем ле кет те рі мен де �з 

бай ла ныс та рын же міс ті да-

мы тып ке ле ді. Эко но ми ка сы 

да мы �ан, �лем ел де рі не та-

ныл �ан, г�л ден ген, е� бас ты-

сы — азат �рі ба ыт ты �! мыр 

ке шіп жат ан хал ы бар мем-

ле кет!

«Т�уеке лі т! ра тын дар ды� 

�а на о лы жет пе се, Т�уел сіз дік 

бо ла ма? Азап пен, ар па лыс-

пен кел ме се, Азат ты бо ла ма? 

О�ай лы пен кел се, оны� а ді рі 

бо ла ма? (а ді рі жо н�р се ол-

да !за т! ра ма?» Олай бол са, 

т�уел сіз дік ті� а ді рін бі ліп, м�-

де ни еті міз ді, салт-д�с т� рі міз ді 

са тап, бай та елі міз ді ар да-

тап, одан �рі де к�р кеюіне �лес 

о сайы!

ПЕ РИ ЗАТ СА ДЕ НО ВА

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ-

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Мі не, тəуел сіз дік тің арай лы та ңы ат қа ны на 
би ыл жи ыр ма бір жыл то лайын деп отыр. Біз 
тəуел сіз дік ке қа лай қол жет кіз дік? Жел тоқ сан 
оқи ға сы қа лай бол ды? Осы сұ рақ тар ту ра сын-
да фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, ҚарМУ 
про фес со ры, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мə-
де ни ет қай рат ке рі, ай тыс өне рін зерт те уші ға-
лым Қой лы бай Аса нов аға мыз дан сұх бат ал ған 
едік.

— &ой лы бай а'а, 1986 жыл 'ы «Жел то) сан о)и-
'а сы на» )а ты сып, со ны* бел ор та сын да бол 'ан 
екен сіз. Осы о)и 'а кейін /мі рі *із ге, о)уы *ыз 'а 
ке дер гі бол 'ан жо) па?

— 1986 жы лы мен бі рін ші кур стың сту ден ті бол-
дым. Ол кез де ке ңес тік жүйе уақы ты. «Из вес тия» 
га зе ті не ала қан дай ма қа ла шық ты. Он да Алматы да 
қа зақ сту дент жас та ры, экстре мис тік топ тар бұ за қы-
лық жа сап жа тыр, кө ше лер ді қи ра тып, жа на тын бө-
тел ке лер лақ тыр ды деп жа зыл ды. Бі рақ, біз оған сен-
ген жоқ пыз. Алматы дан «кө ше ге шы ғың дар, алаң ға 
шы ғың дар» деп үгіт ші-на си хат шы лар кел ді дей ді, 
алай да оны кө зі міз көр ген жоқ. Сол кез де Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті пе да го ги ка лық ин сти-
тут, бү кіл Қа ра ған ды да ғы жо ға ры оқу орын да ры ның 
сту дент те рі об лыс тық пар тия ко ми те ті нің үйі, қа зір-
гі қа ла лық əкім ші лік ғи ма ра ты ның жа ны на бар ды. 
Ке уде сін де жа ны бар, қа зақ хал қын сүйе тін жас-
тар қа зақ тың ті лі, ді ні, дəс тү рі құ рып ба ра жат қан 
уақыт та үміт те рін жа лау етіп алаң ға шық ты. Олар 
кө те ріп тас тайық не бол ма са төң ке ріп тас тайық, ер-
тең аты мыз та рих та қал сын де ген ой мен шық қан 
жоқ. Жа лын ды ұл-қыз дың кө кейін де «қа зақ ты қа зақ 
бас қа руы ке рек. Ел ді не ге Ре сей ден кел ген Кол бин 
бас қа ра ды?» де ген заң ды сұ рақ тұр ды. Біз сол уақыт-
та ру ха ни тұр ғы дан қат ты соқ қы ал дық. Ком со мол 
қа таң сө гіс жа ри яла ды, ку ра то ры мыз ұры сып, көз ге 
шық қан сүйел дей бол дық. Сол кез де «Сəт сіз дік» де-
ген өле ңім шық қан бо ла тын. Мен əлі күн ге сол өлең-
нің бір үтір, нүк те сін де өз гер ткен жоқ пын. Өй тке ні, 
ол өлең сол уақыт та ғы жү рек үні.

Се нім де ген бо лу ке рек тұ рақ ты,
Кей де біз дер кеш ой лай мыз ұят ты…
Өмір кү рес, бір же ңі ліс, бір же ңіс,
Сəт сіз дік ке шы дау ке рек си яқ ты.

Сəт сіз дік көп мы нау ұлы жал ған да,
Тө зім ке рек шы ғу үшін заң ғар ға.
Өмір жо лы даң ғыл емес, бұ ра лаң,
Қа те бас сақ, ұрын ды рар ор лар ға.

Біз — пен де міз, ша лыс ба сар кез дер бар,
Ша лыс бас са, қай та орал мас «ез дер» бар.
Осын дай бір қи ын дық тың ке зін де,
Пəк жү рек ті жа ра лай тын сөз дер бар.

Мей лі, мей лі қа ра ла сын жү рек ті,
Үй сін ма ған қа сі рет пен тү нек ті…
Сан сыз ой лар шан шу бо лып жа ны ма,
Өмір ме ні жа быр қат ты, жү дет ті.

Мойын дай мын бар кі нəм ді, осы ны ұқ,
Біз ді бі раз əуре ле ді «тоқ шы лық»…
Бі рақ, тү бі ақи қат боп же те ді,
Көр со қыр лар кө ре ал ма ған жақ сы лық.

Ұлы сөз бен жү ре гім ді бой ла ма,
Ей, дос та рым, ар-ұят пен ой на ма.
Мұ қа тар сың уақыт ша, сен бі рақ,
Жі ге рім ді жа сы там деп ой ла ма.

Қа ра ған ды да ғы жағ дай лар ту ра Алматы да ғы-
дай дең гей ге жет кен жоқ. Қа ра ған ды аяқ-ки ім фаб-
ри ка сы ның қыз-ке лін шек те рі де кө те рі ліс ке шық ты. 
Со лар дың ішін де сот тал ған қа зақ тың қыз да ры да 
бол ды, та лай жас тар оқу дан шы ға рыл ды. Кө ше ге, 
кө те рі ліс ке шық қан жас тар ми ли ци ядан та яқ же ді, 
соқ қы алып, те мір тор дың ар жа ғы на да қа мал ды. 
Жағ дайы мыз ды тү сін дір дік, уни вер си тет тің «Ба-
ла уса» əде би бір лес ті гі нің ара ла су ымен біз ді шы-
ғар ды. Бі рақ, кейін нен, əлі есім де, Тол ку но ва де ген 
орыс əйе лін де та ңер тең нен кеш ке дейін тер ге уде 
бол дық. Орыс ша ға шор қақ бол ған мен та ны мы мыз, 
ло ги ка мыз дұ рыс, əй теуір сұ рақ қа ал дыр май қой-
дық қой. Сол кез де арыз жа зып, ел ді ұс тап бер ген, 
«сен дер «Ала шор да» деп ай тпаң дар, «Ала шор да» 
деп ауру адам ай та ды» де ген қа зақ тың жі гіт те рін 
көр дім. Ал, со лар бү гін ел дің пат ри оты. Ке ше гі 
тəуел сіз дік тің он жыл ды ғын да сах на да «тəуел сіз-
ді гім-ай « деп боз дап отыр. Өмір де ген па ра докс. 
Сон дай құ бы лыс тар дан тұ ра ды. «Жел тоқ сан қоз-
ға лы сы» əлі то лық ақ та ла ды. Сол кез де кім нің-кім 
еке нін уақыт дə лел дей ді.

— Жел то) сан о)и 'а сы на )а тыс )ан /зі *із )а-
тар лас )ыз-жі гіт тер мен ха бар ла сып т0 ра сыз ба? 
Олар ды* )а зір гі )ал-жа' дай ла ры )а лай?

— Қа ра ған ды да ғы кө те рі ліс ке тек Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің сту дент те рі ға на емес, 
по ли тех ни ка лық ин сти тут тың, ме ди ци на лық ин-
сти тут тың сту дент жас та ры шық ты. Құ дай ға шү кір, 
со лар дың бə рі бү гін де жақ сы аза мат тар. Əр са ла да 
ең бек етіп жүр. Бі рі — ұс таз, бі рі — са ясат кер, жо-
ға ры би лік ке кө те ріл ген дер де бар. Бар лы ғы өмір-
ден өз ор нын ал ған аза мат тар ға ай нал ды.

— «Жел то) сан 0лт-азат ты) к/ те рі лі сі» сіз ді* 
аза мат ты) т0л 'а *ыз ды )а лып тас ты ру 'а )ан ша-
лы) ты 3сер ет ті?

— «Жел тоқ сан ұлт-азат тық кө те рі лі сі» ме ні аза-
мат қы лып тəр би еле ді, ме ні адам қыл ды деп ай ту, 
əри не, əсі ре бо лар еді. Де ген мен Жел тоқ сан сол 
уақыт та ғы жүз де ген, мың да ған жас тар дың ба сы-
нан кеш кен ұмы тыл мас жағ дай. Он дай жағ дай лар 
өмір дің əр ке зе ңін де бо ла бе ре ді. Ен ді со ның бар-
лы ғын да ер лік жа сау ке рек, мін дет ті түр де қан тө гіс 
бо лу ке рек, сон да ға на аза мат шың да ла ды де ген сөз 
емес бұл. Алай да Жел тоқ сан қа зақ ты көп ой лан-
дыр ған, қа зақ қа көп са бақ бол ған, кейін гі ұр пақ қа 
та рих қа бас қа ша қа рау ға бет бұ рыс жа са ған жағ дай 
еке нін мойын дауымыз ке рек. Біз де «Жел тоқ сан!» 
деп ай ғай лау бар, бі рақ нақ ты Жел тоқ сан ту ра лы 
ақи қат шын дық то лық ашыл ған жоқ.

— &а зір гі жас тар мен сол кез де гі жас тар 'а са-
лыс тыр ма лы ба 'а бе рі *із ші?

— Маң дайы мыз ға жаз ға ны бо лар, ме нің оқы ған 
жыл да рым ала са пы ран оқи ға лар ға то лы жыл дар 
бол ды. Біз 1986 жыл ғы жа ри ялық тың ке луі мен 
1991 жыл ғы тəуел сіз дік ке дейін гі ара лық та сту дент 
бол дық. Сол кез де гі жас тар да ке ре мет ла пыл да ған 
се зім бо ла тын. Мен қа зір гі жас тар ды тү сін бей мін, 
қо ғам не бол ма са өмір сү ру қа ғи да ла ры бас қа ша-
лау дей мін. Қа зір гі жас тар ға ұлт тың қа мын, ұлт тың 
бол мы сын ой ла удан гө рі ман сап, қы зыл дип лом 

ал сам, жұл дыз атан сам, пə те рім бол са де ген си яқ-
ты қа ра бас тың қа мын күйт те ген мə се ле лер ма ңыз-
ды лау си яқ ты. Мы са лы, біз Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де оқып жүр ген кез де сту дент жас тар 
ең ал ғаш Қа ра ған ды ның Оң түс тік-шы ғы сын да қа-
зақ ки із үйін ті гіп, жа қын ауыл дар дан он шақ ты ат 
əкеп, қыз қуу, тең ге алу, ауда рыс пақ, бас қа да ойын 
түр ле рі нен жа рыс тар өт кіз ген біз. Оған еш қан дай 
уни вер си тет бас шы лы ғы, тіп ті фа куль тет тің де ка-
ны қа тыс қан жоқ. Ай тыс ты да өзі міз өт кі зе тін біз, 
жыр кеш те рін де өзі міз жа сай тын быз. Əй теуір, ба-
ры мен ба зар бо ла тын быз.

— Мем ле кет та ра пы нан Жел то) сан )оз 'а лы-
сы на )а ты су шы жас тар 'а )ан дай к/ мек тер не ме-
се ма ра пат тар к/р се тіл ді?

— Ел тəуел сіз ді гі нің жи ыр ма жыл дық ме-
рей тойы на бай ла ныс ты Қа ра ған ды өңі рін де-
гі Жел тоқ сан ға қа тыс қан бі раз аза мат қа Ел ба сы 
Н. Ə. Назарбаев тың қо лы қойыл ған ме ре ке лік ме-
даль та быс етіл ді. Оның сыр тын да жыл да Жел тоқ-
сан қоз ға лы сы на қа ты су шы аза мат тар мен кез де-
су лер ұйым дас ты рып, өс ке лең ұр пақ қа үл гі-өне ге 
ре тін де пі кір ал ма су, əң гі ме ле су кеш те рі жиі өт кі-
зі ліп тұ ра ды.

— Ата-ба ба ла ры мыз сан 'а сыр лар ар ман да-
'ан т3уел сіз ді гі міз ге би ыл жи ыр ма бір жыл то-
лайын деп отыр. Жи ыр ма бір жыл — ол та рих 
7шін )ас-)а 'ым с3т. Алай да, біз, «Т3уел сіз дік» ат-
ты )о лы мыз да 'ы ал тын ны* )а ді рін )ан ша лы) ты 
ба 'а лап ж7р міз?

— Тəуел сіз дік, азат тық де ген ұғым ұлт үшін, ха-
лық үшін тең дес сіз ба қыт деп ой лай мын. Бү гін де 
елі бар, же рі бар, ата ме ке ні бар ер кін ел бо лып 
отыр мыз. Азат тық де ген еш кім ге құл бол мау, еш-
кім нің бо да ны бол мау де ген сөз. Тəуел сіз дік ке қол 
жет кі зе ал май жүр ген ел дер қан ша ма. Дү ние жү-
зін де екі жүз ге жу ық мем ле кет бол са, Қа зақ стан 
жер кө ле мі жа ғы нан то ғы зын шы орын ала ды. Бұл 
де ге нің бес Франция елі сыйып ке те ді де ген сөз. Со-
нау Ал тай мен Еділ дің ара сы жү гір се, аң ның тұя ғы, 
ұш са құс тың қа на ты та ла тын қа зақ тың са ры да ла-
сы. Осы нау ұлан-ғайыр жер ді кей жағ дай да «Ал ла 
бе ре сал ды « де ген сөз дің аясы на сый ғы за са ла мыз. 
Бі рақ ата-ба ба ның төк кен қа ны мен маң дай те рін 
де ұмыт пау ке рек. Со нау кө не дəуір лер ден бас тап, 
ке ше гі Абы лай дың за ма нын да ғы ба ба ла ры мыз-
дың ар ман дап кел ген азат ты ғы, со ған тəу бе қы лу-
ымыз ке рек. «Бат пан дап кір ген ауру, мыс қыл дап 
қа на шы ға ды» дей ді. Жи ыр ма жыл дың ішін де ас-
пан да ғы ай ды əпер деп шал қа ла удың қа же ті жоқ. 
Қа зақ де ген ке ше гі отыз екі нің ашар шы лы ғын көр-
ген, отыз же ті нің зо ба ла ңын, қыр қын шы жыл дың 
қыр ғы нын, Ақ та бан шұ бы рын ды ны да көр ген ха-
лық пыз. Сон дық тан бү гін мы нау жоқ, мы нау же-
тіс пей ді дей бе ру дің қа же ті жоқ. Əр нəр се ге тəу бе, 
қа на ғат қы лу ымыз ке рек. Же рі міз дің бай лы ғы шет 
ел ге са тыл май, ба ры мыз ды пай да ла ну ымыз ке рек. 
Ал ол үшін ең бек етіп, аза мат тық та ны тып кү ре су 
қа жет.

— Т3уел сіз ді гі міз ді* жи ыр ма бір жыл ды 'ын да 
т3уел сіз, азат ел ге ай тар ті ле гі *із

— Азат ты ғы мыз ба ян ды бол сын! Тəуел сіз ді гі міз, 
азат ты ғы мыз ба ян ды бол са, бар лы ғы да тү гел. Ал-
тау ала бол ма сын, төр теу тү гел бол сын! «Төр теу тү-
гел бол са, тө бе де гі ке ле ді, ал тау ала бол са, ауыз да-
ғы ке те ді». Қа зақ тың осы сө зі ұл ты мыз дың қа зір гі 
уақыт та ғы ұс та ны мы бо луы қа жет.

— :* гі ме *із ге к/п рах мет!

ЕР КІН СЪЕЗ, 
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Т!уелсіздік — ел т*Lыры
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Портрет человека 
и политика

Эта те ма ста ла ве ду щей на 
круг лом сто ле «Елін с7й ген, елі 
с7й ген Ел ба сы», ко то рый про-
шел в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
29 но яб ря. В этот день так же 
от кры лась книж ная выс тав ка. 
Оба ме роп ри ятия бы ли при уро-
че ны к праз дно ва нию Дня пер-
во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Круг лый стол был ини ци иро-
ван науч ной биб ли оте кой уни-
вер си те та и ка фед рой кон сти-
ту ци он но го и меж ду на род но го 
пра ва. В ра бо те круг ло го сто ла 
при ня ли учас тие пре по да ва те ли 
и сту ден ты уни вер си те та, сот руд-
ни ки биб ли оте ки.

С при вет ствен ным сло вом к 
учас тни кам круг ло го сто ла об ра-
тил ся пер вый про рек тор КарГУ 
про фес сор Жу ма шев Р. М. Он 
под чер кнул роль Пре зи ден та в 
ста нов ле нии ка зах стан ской го-
су дар ствен нос ти. В сво ем выс-
туп ле нии за ве ду ющая ка фед рой 
док тор юри ди чес ких на ук, про-
фес сор Аман ды ко ва С. К. от ме-
ти ла, что ис то ри чес кая мис сия 
в соз да нии и ук реп ле нии ос нов 
су ве рен но го Казахстана при-
над ле жит пер во му Пре зи ден ту, 
Ли де ру на ции Нур сул та ну Аби ше-
ви чу Назарбаеву. Ос но ва тель ка-
зах стан ской го су дар ствен нос ти, 
пер вый Президент был ав то ром 
гло баль ных ини ци атив, по лу чив-
ших приз на ние всех ка зах стан-
цев и ува же ние меж ду на род но-
го со об ще ства. В час тнос ти, она 
от ме ти ла, что ев ра зий ская идея 
на ше го Пре зи ден та сей час по лу-
чи ла меж ду на род ное приз на ние, 
и на ее ос но ве выс тра ива ет ся 
мно го век тор ная внеш няя по ли-
ти ка на ше го го су дар ства, бла го-
да ря ко то рой уда лось спло тить 
мно гие стра ны в рам ках СНГ, 
до го во ра СВМДА, Та мо жен но го 
со юза и т. д.

Пре по да ва те ли ка фед ры Му-
син К. и Са би то ва Л. в сво их док-
ла дах сде ла ли ак цент на но вых 
дос ти же ни ях Казахстана под ру-
ко вод ством Ли де ра на ции: это, 
преж де все го, то, что на ша стра на 
бу дет при ни мать «ЭКСПО-2017», 
а так же про ду ман ная со ци аль-
ная по ли ти ка на ше го Пре зи ден-
та, ко то рая поз во ля ет под дер жи-
вать ста биль ность внут ри са мой 
стра ны.

О прог рам ме «Куль тур ное нас-
ле дие» упо мя ну ла в сво ем об-
ра ще нии к сту ден там ди рек тор 
науч ной биб ли оте ки Аль ма гам-
бе то ва Д. Р. Бла го да ря дан ной 
прог рам ме в Ка зах ста не бы ло 
воз рож де но из да тельское де ло. 
И книж ная выс тав ка, при уро-
чен ная к Дню пер во го Пре зи-
ден та, — яр кое сви де тель ство 
ус пеш ной ре али за ции этой 
прог рам мы. Ведь здесь бы ли 
пред став ле ны и мно го том ные 
ис сле до ва ния, и кра соч ные эн-
цик ло пе дии, и науч ные фо ли ан-
ты, ис то ри чес кая и учеб ная ли те-
ра ту ра и мно гое-мно гое дру гое.

Книж ная выс тав ка прод лит ся 
в уни вер си те те до се ре ди ны де-
каб ря, а так же на сай те науч ной 
биб ли оте ки уни вер си те та сту ден-
ты смо гут най ти мно го по лез ных 
ссы лок на из да ния и ре сур сы, 
зна ко мя щие с дея тель ностью 
Пре зи ден та РК и ис то ри ей на шей 
стра ны.

СОБ. ИНФ.

Рейтинги университетов и глобализация 
образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В но яб ре те ку ще го го да на ин до не зий-
ском ос тро ве Ба ли прош ла Вось мая кон-
фе рен ция-выс тав ка «QS-APPLE: про фес-
си ональ ные ли де ры Ази ат ско-Ти хо оке ан-
ско го ре ги она в об ра зо ва нии», на ко то рой 
был пред став лен и КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Кон фе рен ция про хо ди ла 
14-16 но яб ря 2012 го да в Аг рар ном уни вер-
си те те Бо гор в Ин до не зии.

Бри тан ское агент ство QS (Qu ac qua rel li 
Symonds), из вес тное тем, что сос тав ля ет еже-
год ный ми ро вой рей тинг ву зов — QS World 
Uni ver sity Ran kings, соб ра ло на кон фе рен-
ции-выс тав ке пред ста ви те лей уни вер си те тов 
и эк спер тов в об лас ти выс ше го об ра зо ва ния 
из Азии, Ев ро пы, Аме ри ки и Австра лии. На-
до от ме тить, что QS — наз ва ние фир мы, а 
APPLE — аб бре ви ату ра. Рас шиф ро вы ва ет ся 
как Asi an Pa ci fic Pro fes si onal Le aders of Edu ca ti-
on (Ли де ры об ра зо ва ния в Ази ат ско-Ти хо оке-
ан ском ре ги оне). QS — бри тан ская ком па ния, 
ко то рая спе ци али зи ру ет ся на кон сал тин ге в 
сфе ре выс ше го об ра зо ва ния. Она за ни ма ет ся 
ор га ни за ци ей ту ров, выс та вок, кон фе рен ций 
для об ще ния про фес си она лов, сту ден тов и 
пре по да ва те лей и ши ро ко из вес тна бла го да ря 
сво ему ми ро во му уни вер си тет ско му рей тин гу 
(QS World Uni ver sity Ran kings), ко то рый пуб-
ли ку ет еже год но.
Эта ком па ния уже вось мой год про во-

дит трех днев ную кон фе рен цию-выс тав ку 
QS-APPLE. На нее, как пра ви ло, при ез жа ет 
ру ко вод ство выс ше го и сред не го зве на уни-
вер си те тов Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре ги она. 
Не боль шая часть лю дей при ез жа ет из Ев ро пы 
и дру гих час тей све та. Кон фе рен ция под дер-
жи ва ет стрем ле ние ази ат ских уни вер си те тов к 
ин тер на ци она ли за ции, обес пе чи вая воз мож-
нос ти для об ме на меж ду на род ным опы том, 
луч ши ми тех но ло ги ями, а так же об суж де ние 
но вых раз ра бо ток в выс шем об ра зо ва нии в 
Азии, а мис сия QS-APPLE — прод ви же ние 
меж ду на род но го приз на ния и гло ба ли за ция 
ази ат ских уни вер си те тов.
Бо лее 800 учас тни ков поч ти из 40 стран 

соб ра лось для об суж де ния ас пек тов меж ду на-
род но го выс ше го об ра зо ва ния: ин тер на ци она-
ли за ции, тен ден ций рын ка, меж ду на род но го 
парт нер ства. В те че ние трех дней бы ло про ве-
де но бо лее 30 сес сий. Ос нов ны ми те ма ми для 
об суж де ния ста ли тен ден ции раз ви тия гло-
баль но го рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, ин тер-
на ци она ли за ция об ра зо ва ния, мо биль ность 

сту ден тов в ус ло ви ях гло ба ли за ции, соз да ние 
уни вер си те тов ми ро во го уров ня, тран сна ци-
она ли за ция об ра зо ва ния и меж ду на род ное 
парт нер ство, проб ле мы обес пе че ния ка че ства 
об ра зо ва ния и мно гие дру гие ак ту аль ные воп-
ро сы меж ду на род но го сот руд ни че ства в об лас-
ти об ра зо ва ния.
Кон фе рен цию от крыл гла ва Меж ду на-

род но го ака де ми чес ко го ко ми те та QS APPLE, 
про рек тор Нот тин гем ско го уни вер си те та 
Най джел Хи ли. На пле нар ном за се да нии выс-
ту пи ли пред се да тель Агент ства по на ци ональ-
ным стан дар там об ра зо ва ния, быв ший по сол 
Ин до не зии в ЮНЕС КО Аман Ви ра кар та ку су-
мах, а так же про рек тор Уни вер си те та Да кин в 
Австра лии Ро бин Бук хам.
Ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла по сле ду-

ющим сек ци ям: под дер жка и по пе чи тель ство 
инос тран ных сту ден тов; клю че вые воп ро сы 
в соз да нии по тен ци ала для выс ше го об ра-
зо ва ния; стра те ги чес кое парт нер ство в выс-
шем об ра зо ва нии; стра те гии для уве ли че ния 
меж ду на род но го сот руд ни че ства в об лас ти 
ис сле до ва ний, клю че вые воп ро сы — вклад 
кор по ра тив ной об ще ствен ной от вет ствен нос-
ти; уп рав ле ние об ме ном сту ден та ми и мо-
биль ность; меж ду на род ный опыт для сту ден-
тов; Аг рар ный уни вер си тет Бо го ра: хо ро шая 
прак ти ка в стра те гии и парт нер стве выс ше го 
об ра зо ва ния; но вые пер спек ти вы по ин тер на-
ци она ли за ции уни вер си те та; про ек ти ро ва ние 
стра те гии ин тер на ци она ли за ции для эко ло ги-
чес кой ус той чи вос ти; меж ду на род ный опыт 
гло баль но го об ра зо ва ния; ме ня юща яся роль 
брен дин га в меж ду на род ном выс шем об ра зо-
ва нии; пар тне ры в об лас ти про мыш лен нос ти; 
клю че вые воп ро сы в тран сфор ма ции выс ше го 
об ра зо ва ния и др.
Ожив лен ную дис кус сию учас тни ков выз-

ва ло выс туп ле ние про фес со ра Эдин бургско го 
уни вер си те та Эн ди Гиб бса «АСЕ АН, Ки тай 
и Бо лон ский про цесс». Им бы ли обоз на че ны 
клю че вые воп ро сы Бо лон ско го про цес са и пер-
спек ти ва их ис поль зо ва ния в прак ти ке уни вер-
си те тов Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре ги она.
Воз мож нос тям он лайн-об ра зо ва ния пос вя-

тил свое выс туп ле ние та иландский про фес сор 
Га мон Са ват сом бун. Ис поль зуя он лайн-кур сы, 
он пред ло жил по ня тие «вир ту аль ная мо биль-
ность», воз мож нос ти ко то рой мо гут быть ши-
ро ко ис поль зо ва ны при сов мес тном обу че нии 
и по лу че нии вто ро го дип ло ма. Вто рой дип-
лом не об хо дим для то го, что бы знать стра ну, в 
ко то рой, воз мож но, бу дешь ра бо тать. Им бы-
ла пред ло же на идея о вы де ле нии сти пен дий в 
об лас ти он лайн-об ра зо ва ния. По его убеж де-
нию, он лайн-обу че ние обес пе чи ва ет не толь ко 
проз рач ность ака де ми чес ких дос ти же ний, но 
и рас ши ре ние дос туп нос ти по лу че ния выс ше-
го об ра зо ва ния.
Рас ска зы вая о прак ти ке ин тер на ци она ли-

за ции в Ме ди цин ском уни вер си те те ко ро ля 
Аб ду ла зи за (Са удов ская Ара вия), про фес сор 
За хир Да ман хо ури от ме тил, что все об ра зо ва-
тель ные прог рам мы прош ли меж ду на род ную 

ак кре ди та цию, что поз во ля ет обес пе чить меж-
ду на род ный уро вень ка че ства.
Ре зуль та ты прис таль но го вни ма ния и меж-

дис цип ли нар но го науч но го ис сле до ва ния 
проб лем мо ло де жи, осо бен но сту ден че ства, 
ста ли те мой выс туп ле ния про фес со ра Ам рит 
Шри ва сан из Ин дий ско го ин сти ту та тех но ло-
гий в Де ли. Те ма ти ка ис сле до ва ния обус лов-
ле на сов ре мен ны ми тен ден ци ями раз ви тия 
ин дий ских го ро дов, в де мог ра фи чес кой струк-
ту ре ко то рых про ис хо дит боль шой при ток 
мо ло де жи. Ею был пред став лен сайт, раз ра бо-
тан ный груп пой уче ных сов мес тно со сту ден-
та ми Тех но ло ги чес ко го ин сти ту та Де ли.
На до так же от ме тить, что ак тив ное учас тие 

в кон фе рен ции при ни ма ли и ву зы СНГ. Впер-
вые бы ла ор га ни зо ва на от дель ная сек ция, пос-
вя щен ная выс ше му об ра зо ва нию в Рос сий ской 
Фе де ра ции, — «Россия: но вые стра те гии ин тер-
на ци она ли за ции выс ше го об ра зо ва ния». Ак-
тив ное учас тие при ни ма ли и ву зы Казахстана. 
Пер вый про рек тор Ка зах ско го на ци ональ но го 
уни вер си те та им. аль-Фа ра би М. Бур кит ба ев 
выс ту пил с док ла дом на те му «Меж ду на род-
ный опыт гло баль но го об ра зо ва ния», где обоб-
щил опыт ка зах стан ских ву зов в по вы ше нии 
кон ку рен тос по соб нос ти и прод ви же ния в ми-
ро вом рей тин ге ву зов. Каз НУ им. аль-Фа ра би 
так же был наг раж ден зна ком пре вос ход ства 
QS Stars — «Три звез ды» и стал пер вым уни-
вер си те том в Цен траль но ази ат ском ре ги оне, 
удос то ен ным звезд QS-APPLE.
В рам ках кон фе рен ции 16 но яб ря про шел 

спе ци аль ный се ми нар, пос вя щен ный рей тин-
гу луч ших уни вер си те тов ми ра QS World Uni-
ver sity Ran kings. Ве ду щим се ми на ра стал Бен 
Са утер, гла ва ис сле до ва тельско го цен тра QS 
In tel li gen ce Unit. В рам ках се ми на ра об суж да-
лись проб лем ные сто ро ны вхож де ния в ми ро-
вые рей тин ги, прош ли встре чи с меж ду на род-
ны ми эк спер та ми.
В ре зо лю ции кон фе рен ции бы ли от ме че-

ны сов ре мен ные трен ды в раз ви тии выс ше го 
об ра зо ва ния и науч ных ис сле до ва ний Ази-
ат ско-Ти хо оке ан ско го ре ги она: уси ле ние и 
рас ши ре ние парт нер ских от но ше ний меж ду 
уни вер си те та ми на уров не об ме на сту ден та-
ми и ака де ми чес кой мо биль нос ти; рас ши-
ре ние ко опе ра ции уни вер си те тов в об лас ти 
науч ных ис сле до ва ний; рас ши ре ние кру га по-
тен ци аль ных ра бо то да те лей вы пус кни ков и 
на це лен ность на вза имо дей ствие с круп ны ми 
ком па ни ями ми ро во го уров ня; раз ви тие по 
пу ти уве ли че ния воз мож нос тей кам пу сов; но-
вые воз мож нос ти по при ме не нию ре зуль та тов 
науч ных ис сле до ва ний и их внед ре нию в прак-
ти ку и про из вод ство ве ду щих ми ро вых ком па-
ний; рас ши ре ние сфе ры при ме не ния он лайн-
об ра зо ва ния и де монстра ция их но вых сфер 
при ме не ния; уси ле ние ин тер на ци она ли за ции 
выс ше го об ра зо ва ния для це лей обес пе че ния 
эко ло ги чес кой ус той чи вос ти.

ПЕР ВЫЙ ПРО РЕК ТОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА 
ПРОФ. Р. М. ЖУ МА ШЕВ

Воп ро сы бе зо пас нос ти и го су дар-
ствен нос ти об суж да ли уче ные в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Здесь 29 но яб ря 2012 го-
да на ба зе юри ди чес ко го фа куль те та прош-
ла меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Пер спек ти вы раз ви тия сов-
ре мен но го за ко но да тель ства в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан». В ней при ня ли учас тие пред-
ста ви те ли Бол га рии и Рос сии.

Пле нар ное за се да ние от крыл Бой ко Ган-
чев ский, про фес сор Со фий ско го уни вер си-
те та (Бол га рия). Он пред ста вил док лад «На-
ци ональ ная бе зо пас ность: со ци аль ный пси-
хо ло ги чес кий ана лиз». Об ис то рии раз ви тия 
су деб ной влас ти в Рос сий ской Фе де ра ции рас-
ска зал кан ди дат юри ди чес ких на ук, до цент 
Се ве ро-Кав каз ско го ин сти ту та Рос сий ской 
ака де мии на род но го хо зяй ства и го су дар-

ствен ной служ бы при Пре зи ден те Рос сий ской 
Фе де ра ции Тха би си мов Х. А. Ка зах стан ским 
опы том сох ра не ния на ци ональ ной бе зо пас-
нос ти и за щи ты ин те ре сов го су дар ствен нос ти 
по де ли лась за ве ду ющая ка фед рой внеш ней 
по ли ти ки Ин сти ту та дип ло ма тии Ака де мии 
го су дар ствен но го уп рав ле ния при Пре зи ден-
те Рес пуб ли ки Казахстан Аб да ки мо ва Д. А. 
За ве ду ющая ка фед рой кон сти ту ци он но го и 
меж ду на род но го пра ва 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 д. ю. н., про фес сор Аман ды ко-
ва С. К. пред ло жи ла учас тни кам кон фе рен-
ции для об суж де ния те му о пер спек ти вах 
раз ви тия ад ми нис тра тив ной юс ти ции в Рес-
пуб ли ке Казахстан. А де кан юри ди чес ко го фа-
куль те та 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 
д. ю. н., про фес сор Ко жах ме тов Г. З. под нял 

ис то ри чес кие воп ро сы о том, ка кую роль иг-
ра ла иде оло гия в про ле тар ском го су дар стве 
(на при ме ре Ка зах ской ав то но мии) и как она 
фор ми ро ва лась.
Пос ле пле нар но го за се да ния ра бо та кон-

фе рен ции прош ла по сле ду ющим нап рав ле-
ни ям: те оре ти чес кие и меж ду на род ные пра-
во вые воп ро сы обес пе че ния на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти в Рес пуб ли ке Казахстан; ста-
нов ле ние и раз ви тие на ци ональ но го пра ва и 
го су дар ства; раз ви тие уго лов но го и уго лов но-
про цес су аль но го за ко но да тель ства; раз ви тие 
граж дан ско го и граж дан ско-про цес су аль но го 
за ко но да тель ства. На сек ци ях бы ло пред став-
ле но бо лее ста док ла дов из са мых раз лич ных 
ву зов на шей стра ны, ближ не го и даль не го за-
ру бежья.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Перспективы развития законодательства в Казахстане и за рубежом
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РизашылыLым шексіз...
Қыс тың ал ғаш қы ыз ғар лы күн де рі. Қы зық қа то-

лы сту дент тік шақ. Қа ра ша айы ның 15 жұл ды зы. Дəл 
осы күн ҚарМУ сту дент тері үшін, əсі ре се, 1 курс сту-
денттері үшін, со ның ішін де мен үшін де ұмы тыл мас-
тай ерек ше күн бол ды. Се бе бі, біз — 1 курс сту дент те рі 
төл ме ре ке міз — Ха лы қа ра лық сту дент тер кү нін ең ал-
ғаш той лап отыр мыз.

«Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» де ген та қы рып пен 
өт кі зіл ген бағ дар ла ма ес те қа лар лық тай əсер қал дыр ды. 
Са ғат күн діз гі 11.00-ден кеш кі са ғат 21.00-ге дейін гі уақыт-
тың қа лай тез өтіп кет ке нін де бай қа май қал дық. Түр лі 
са ла да бі лім алып жүр ген сту дент тер дің əр қай сы сы на да 
қы зық ты бол ған сал та нат ты ашы лу ша ра сы, флэш-моб, 
мас тер-клас тар, шет ел мен бай ла ныс қа түс кен ин те рак-
тив ті са бақ, бə рі-бə рі жо ға ры дə ре же де өт кі зіл ді. Мен бұл 
ша ра лар дың бі рін қал дыр май, бар лы ғы на да ат са лы су ға 
ты рыс тым.
Со ның ішін де ма ған ерек ше əсер қал дыр ға ны — қа ла-

мыз да ғы «Қаз Ме диа Жо ба» жо ба сы ның ұйым дас ты ру-
шы сы Ар ман ағай мен жо ба ның ме нед же рі Та ня апай дың 
же тек ші лі гі мен өт кен дə ріс бол ды. Се бе бі, өт кен дə ріс-
тің та қы ры бы қа зір гі за ман да ғы өте өзек ті мə се ле лер дің 
бі рі — ин тер нет ре сур ста ры, адам дар дың, əсі ре се жас-

тар қауымы ның, бы лай ша ай тқан да, ба сын ай нал дыр ған 
«Мой мир», «Вкон так те», «Ян декс», та ғы сын та ғы. Осы 
сайт тар дың оң мен со лын, жақ сы мен жа ман ды ғын ажы-
ра тып, ашық пі кір та лас өт кіз ді. Жи нал ған сту дент тер өз 
ой ла рын қы сыл май біл дір ді. Бұл та қы рып тың, кө те ріл ген 
мə се ле лер дің мен үшін қы зық ты бол ға ны, бəл кім, бо ла-
шақ та осы са ла ның ма ма ны бо лу ыма да бай ла ныс ты шы-
ғар деп те ой ла дым. Жə не осы пі кір та лас тан кейін мен өз 
ма ман ды ғым үшін бір мар қайып та қал дым.
Сөз со ңын да қо нақ та ры мыз біз ге сəт ті лік ті леп, уни-

вер си тет ұжы мы на ри за шы лы ғын біл ді ріп кет ті. Жал пы 
іс-ша ра ның аяқ та лу ша ра сын да осы дə ріс тер де бел сен-
ді лік та ныт қан сту дент тер ге сер ти фи кат тар тап сы рыл ды. 
Сер ти фи кат тап сы ру рə сі мі де құр мет ті қо нақ тар ға бе рі-
ліп, «Ха бар» те ле ар на сы ның тү сі рі лі мі мен өт кі зіл ді. Бұл 
са бақ қа ке ліп қа тыс қа ны ма мүл дем өкін бе дім. Се бе бі, 
елі міз ге аты та ныл ған ағай ла ры мыз бен апай ла ры мыз-
ды кө ру, олар мен қы сыл май ашық түр де сөй ле су, олар-
дың қол да ры нан сер ти фи кат алу мен үшін сон дай ба қыт! 
Осын дай дə ріс тер, ме ре ке лер жə не кез де су лер көп теп бо-
ла бер се екен.

АЙ ДА НА КА БЫ КЕ НО ВА,
�Б-11 ТО БЫ НЫ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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Форум студентов КарГУ «Мы — будущее Казахстана!»
15 но яб ря 2012 го да в Ка ра ган дин ском го су дар ствен-

ном уни вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сос то-
ял ся фо рум «Мы — бу ду щее Казахстана!» Фо рум был 
пос вя щен Меж ду на род но му дню сту ден та.

В рам ках фо ру ма прош ли ме роп ри ятия, целью ко то-
рых бы ло про де монстри ро вать пат ри отизм, зна ние ис то-
рии не за ви си мо го Казахстана, а так же по лу чить до пол ни-
тель ные зна ния в рам ках спе ци аль ных мас тер-клас сов.
Фо рум от крыл сту ден чес кий ма ра фон «Здо ро вая мо-

ло дежь — здо ро вая стра на!» Сту ден ты КарГУ пре одо ле ли 
рас сто яние от на ча ла ули цы Уни вер си тет ской до пло ща-
ди Жас тар Ала ны. Там их встре ти ли учас тни ки флеш мо ба 
«Вза им ные по же ла ния». Сту ден ты же ла ли се бе и род ной 
стра не ус пе ха, проц ве та ния, бла го по лу чия и ми ра.
Во Двор це сту ден тов от кры лась выс тав ка сту ден чес-

ко го са мо уп рав ле ния и мо ло деж ных ор га ни за ций уни-
вер си те та. Ре бя та из Сту ден чес ко го пар ла мен та, Аль ян са 
сту ден тов КарГУ, де бат но го клу ба и дру гих ор га ни за ций 
про во ди ли пре зен та ции, рас ска зы ва ли о сво их ус пе хах и 
дос ти же ни ях.
На тор же ствен ном от кры тии фо ру ма, ко то рое сос то-

ялось во Двор це сту ден тов, рек тор уни вер си те та про фес-
сор Ку бе ев Е. К. поз дра вил всех с праз дни ком и по же лал 
но вых дос ти же ний и боль ших ус пе хов всем сту ден там 
КарГУ. Сос то ялось так же наг раж де ние сту ден тов в раз-
лич ных но ми на ци ях. В час тнос ти, в ра бо те фо ру ма при нял 
учас тие Му рат Иса ха нов, пи ар-ме нед жер про ек та «Про-
буж де ние» Алии Назарбаевой. На ши сту ден ты ак тив но 
при ня ли учас тие в этом но вом эко ло ги чес ком про ек те и 
по лу чи ли зас лу жен ные наг ра ды: сер ти фи ка ты об учас-
тии, под пи сан ные Али ей Назарбаевой. Бла го дар ствен ное 
пись мо так же по лу чи ла пред се да тель Ко ми те та по де лам 

мо ло де жи А. С. Ар так ши но ва за ор га ни за цию ра бо ты по 
дан но му про ек ту в на шем уни вер си те те.
Так же в рам ках фо ру ма сос то ялась ин те рак тив ная ди-

ало го вая пло щад ка сту ден тов и ак ти вис тов КарГУ с ма-
гис тран та ми и мо ло деж ны ми ли де ра ми Но во си бир ско го 
го су дар ствен но го уни вер си те та. Учас тни ки по де ли лись 
опы том про ве де ния ме роп ри ятий, ус ло ви ями их фи нан-
си ро ва ния, об ме ня лись ин фор ма ци ей о круп ных меж ду-
на род ных про ек тах, учас тни ка ми ко то рых мог ли бы стать 
сту ден ты ву зов Рос сии и Казахстана, выс ка за ли идеи о про-
ве де нии сов мес тной Лет ней шко лы ли де ров на ба зе КарГУ 
или НГУ.
В це лях со дей ствия твор чес ко му и ин тел лек ту аль но му 

раз ви тию мо ло де жи бы ли ор га ни зо ва ны мас тер-клас сы 
по ря ду ак ту аль ных нап рав ле ний («Мо ло деж ное пред-
при ни ма тель ство», «Эко ло ги чес кое вос пи та ние и ЗОЖ», 
«Ак тер ское ис кус ство», «Но вые про фес сии — но вые вы зо-
вы», «Фо тог ра фия и ди зайн», «Ком му ни ка тив ная ком пе-
тен тность»). Их про ве ли Иван Нем цев, ре жис сер и ак тер 
рус ско го дра ма ти чес ко го те ат ра им. К. Ста нис лав ско го, 
Гуль нар Кур бан ба ева, ис пол ни тель ный ди рек тор Ас со ци-
ации пред при ни ма те лей Ка ра ган дин ской об лас ти, Ар ман 
Ба зи лов, ру ко во ди тель объ еди нен ной ин фор ма ци он ной 
служ бы груп пы «Каз ме ди ап ро ект» и дру гие из вес тные в 
об лас ти и рес пуб ли ке пред ста ви те ли об ще ствен ных и про-
фес си ональ ных объ еди не ний, СМИ и т. д.
Во вре мя фо ру ма все же ла ющие мог ли вы ра зить свое 

мне ние на дос ке об рат ной свя зи My opi ni on, а вру че ние 
сер ти фи ка тов и по ощ ри тель ных гра мот сос то ялось на зак-
ры тии фо ру ма. А пос ле все сту ден ты-ак ти вис ты от пра ви-
лись на сту ден чес кий бал.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА ПРЕСС-ЦЕН ТРОМ КАР ГУ
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«Алмас �ылыш �ын т$бінде жатпайды»А�параттар тас�ыны

Жыл та�даулылары
КЛИО-2012. Б0л та рих фа-

куль те ті ні* жыл сайын 'ы 

/т кі зе тін д3с т7р лі іс-ша ра-

ла ры ны* бі рі. Жал пы та рих 

фа куль те ті бас )а фа куль тет-

тер ге )а ра 'ан да /з ге ше. Ол 

/з /з ге ше лі гін осы нау бір 

іс-ша ра ла ры мен та 'ы да бір 

д3 лел деп тас та 'ан дай бол-

ды.

КЛИО-2012, мі не, осын дай 

ат пен се гі зін ші рет �т кі зі ліп 

отыр �ан ай ту лы ша ра би ыл 

«Ист-фак тор» деп атал ды. Та-

рих фа куль те ті бел сен ді ле рі ні� 

ат са лы су ымен !йым дас ты рыл-

�ан, е� �з дік тер ді аны та �ан 

к� �іл ді кеш ті� к�з де ген ма са-

ты — сту дент пен оы ту шы ара-

сын да �ы ауыз бір ші лік ті ор на ту. 

Кон церт т� рін де �т кі зіл ген ша-

ра да фа куль тет ті� е� та� да улы 

би ші ле рі мен �н ші ле рі �нер 

к�р сет ті. Pс таз дар мен сту дент-

тер ді ма ра пат тау ша ра ла ры 

да �т кі зіл ді. Фа куль тет ті� бір 

жыл �ы же тіс ті гі ай ын дал ды. 

Та рих фа куль те ті ні� �ы лы ми 

ж� не о �ам ды �мі рі аясын-

да к�з ге т�с кен оы ту шы лары 

мы на но ми на ци ялар �а лайы 

деп та ныл ды: Л. И. Зу ева — 

«Жыл оы ту шы сы», Ж.%. Ж!-

ма бе ков — «Жыл ку ра то ры», 

З. S. Са та �а но ва — «Фа куль-

тет бей не сі», Н. А. Бей сен бе ко-

ва — «Фа куль тет при ма дон на-

сы», Г. М. Сма �! ло ва — «Та рих 

фа куль те ті ні� да му ына �лес 

о су шы», %кім Са тап бер-

ген — «Жыл та лан ты», А. И. Ку-

куш ки на «Кин дер-сюр приз», 

Ж. М. Кен же �а ли «Джеймс 

бонд». Де кан ны� т�р бие ісі 

ж� нін де гі орын ба са ры Ол жас 

Са ят! лы сту дент тер ді� с! ра-

ны сы бойын ша сах на �а шы �ып 

�н орын да ды. Бір лік ті, бел сен-

ді лік ті д� ріп тей тін, �нер лі, бі-

лім ді жан дар �а ол дау та ны та-

тын т�р би елік м�н ге ие кеш ті� 

жас тар �а бе ре рі мол. КЛИО — 

та лан ты мен, бі лі мі мен та� ал-

дыр �ан дар �а �р а шан ол дау 

та ны та ды.

ГB ЛІ МАЙ СА НА �О ВА,

�Ж-12 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

— Е* ал ды мен /зі *із жай лы ай та кет се *із? 
&ай /*ір ді* ту ма сы сыз? Iс таз ды) )ыз мет ке 
)а лай кел ді *із?

— Мен 1982 жыл дың 20 на уры зын да Қа ра-
ған ды об лы сы, Ақ то ғай ауда нын да дү ни еге 
кел дім. Əли хан Бө кей ха нов атын да ғы мек теп те 
ор та бі лім нің то лық кур сын ал дым. Со дан соң 
осы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не тү-
сіп, «Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия» ма ман ды ғы 
бойын ша бі лім ал дым. 2003 жы лы уни вер си-
тет ті тə мəм дап, 2004 жыл дан бас тап ҚарМУ-
дың қа быр ға сын да қыз мет етіп ке ле жа тыр мын. 
Қа зір гі таң да «Мек теп ке дейін гі жə не пси хо ло-
ги ялық-пе да го ги ка лық да яр лық те ори ясы мен 
əдіс те ме сі» ка фед ра сы ның аға оқы ту шы сы қыз-
ме тін де мін. Бұ ған дейін пе да го ги ка ма ман ды-
ғы бойын ша ас пи ран ту ра ны аяқ тап, кейін нен 
«Пе да го ги ка жə не пси хо ло гия» ма ман ды ғы 
бойын ша ма гис тра ту ра ны оқы дым. Қыз мет тік 
жағ дайым осы лай бір қа лып ты жү ріп жа тыр.

— От ба сы *ыз жай лы бі ле оты райы)?
— Қа ра пайым қа зақ от ба сын да дү ни еге ке-

ліп, тəр би елен дім. Əкем Сма ғұ лов Аман гел ді 
құ қық қор ғау ор га нын да МАИ қыз мет ке рі бол-
ды. Осы дан 3 жыл бұ рын дү ни еден өт ті. Анам 
Құ сайы но ва Тө ле уба ла же ке кə сіп кер. От ба-
сын да 6 ба ла едік, аға мыз — Са ла мат бү гін де о 
дү ни елік. Мен анам мен əкем нің үшін ші пер-
зен ті мін. Өзім нің кі ші ота ным жайы на кел сек, 
2006 жы лы ақын Ра хат Əб ді рах ма нов пен от ба-
сын құр ған мын. Қа зір Ара фат есім ді ұлы мыз 
бар, 5 жас та. Дайын дық сы ны бын да бі лім алып 
жа тыр.

— Шы 'ар ма шы лы 'ы *ыз да 'ы же тіс тік тер 
мен жа *а лы) тар жай лы б/ лі се отыр са *ыз?

— Сту дент тік жыл дар дан өлең жа зып, жыр 
мү шай ра ла ры на қа ты са бас та дым. Ал ғаш қы 
өлең де рім көп ақын дар дар дай ма хаб бат ли ри-
ка сы тө ңі ре гін де бол ды. 3 курс оқып жүр ге нім-
де уни вер си тет ара лық «Ей, ақын дар, ор таң нан 
жол ашың дар» ат ты мү шай ра ға қа ты сып ла-
уре ат атан дым. 2005 жы лы қа зақ-тү рік ли цейін-
де өт кі зіл ген «Ару лар по эзия пат ша лы ғын да» 
ат ты об лыс тық мү шай ра ның бас жүл де ге рі, 
2006 жы лы Қа ра ған ды қа ла сы ның бі лім бө лі мі 
ұйым дас тыр ған «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек 
үшін…» ат ты мұ ға лім дер жыр мү шай ра сы ның 
ІІ орын иеге рі, 2007 жы лы Қа ра ған ды об лы-

сы ның тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы 
ұйым дас тыр ған Қа сым Аман жо лов атын да ғы 
об лыс тық «Бо ла мын ақын Қа сым əлі де мен» 
ат ты ақын дар мү шай ра сы ның бас жүл де ге рі, 
2011 жы лы Тəуел сіз ді гі міз дің 20 жыл ды ғы на 
орай Астана қа ла сы ның əкім ді гі мен Мə де ни ет 
бас қар ма сы ұйым дас тыр ған «Астана — Ота ны-
мыз дың жү ре гі, Тəуел сіз ді гі міз дің ті ре гі» ат ты 
рес пуб ли ка лық жыр мү шай ра сы ның 1 орын 
иеге рі бол дым. Би ыл Астана қа ла сын да өт кі зіл-
ген шы ғар ма шыл жас тар дың ХҮ Ха лы қа ра лық 
«Ша быт» фес ти ва лі нің ла уре аты атан дым.

— Бас тап )ы да ли ри ка дан бас та 'ан мын де-
ді *із, )а зір гі кез де гі к/ бі не )а лам тар та тын 
та )ы ры бы *ыз )ан дай?

— Сол та қы рып тан əлі де ауыт қып ке те ал-
ма дым. Ару лар дың жа ны се зім ге жа қын ғой 
қа лай де сек те… Бі рақ аза мат тық ли ри ка да да, 
пат ри от тық та қы рып та ғы өлең де рім де жоқ 
емес. Ал ла жү ре гі ме қан дай жыр құй са со ны 
жа зып, қа ла мы ма не бұйыр тса со ны қа ғаз ға тү-
сі ріп жүр ген жайым бар.

— М7 шай ра лар 'а )а тыс )а ны *ыз жай лы 
ай тып /т ті *із, сол кез дер де гі бір )ы зы) ты 
о)и 'а *ыз бен б/ ліс се *із?

— Қы зық ты да, таң қа лар лық та жайт тар бо-
лып тұ ра ды өнер ор та сын да. Бір жы лы Көк-
ше тау ға үл кен əп кем мен жез дем нің үй ле ну 
тойын да жүр едім, дос та рым жүл де құт ты 
бол сын деп те ле фон соқ ты. «Қан дай жүл де?» 
деп мен аң-таң мын! Сөй тсем, об лыс тық қыз дар 
мү шай ра сы ұйым дас ты ры лып ты, мен оны біл-
мей мін. Гүл жан Рүс те мо ва əп кем (біз ол кез де 
та ныс емес едік) Ор та лық Қа зақ стан ға шық қан 
топ та ма өлең де рім нің кө шір ме сін жа сап, Мар-
жан де ген ла қап ат қойып, мү шай ра ға қа тыс-
ты рып жі бер ген екен. Сөй тіп қа тыс қан ме ні қа-
зы лар ал қа сы бас жүл де ге лайық деп тауып ты. 
Ме ні мү шай ра қо ры тын ды сы на ша қы райын 
де се, те ле фо ным ды та ба ал ма ған екен. Кейін-
нен Гүл жан əп ке ме ар найы ба рып, та ны сып, 
жүл дем ді алып қайт тым.

— «Ша быт» фес ти ва лі не )а ты сып, ж7з ж7й-
рік ті* ор та сы нан ла уре ат ата нып кел ді *із, 
)0т ты бол сын дей мін. &ан дай пі кір ай та сыз? 
&ан ша лы) ты де* гей де бол ды деп ой лай сыз?

— «Ша быт» фес ти ва лі жө нін де не ай ту ға бо-
ла ды, ел дің аузын да да көп те ген пі кір лер ай-
ты лып жа тыр. Осы күн ге дейін де, кез кел ген 
кон кур сқа оң көз бен қа ра ған мын, се бе бі та лас-
тар тыс бол ған жер де əділ дік те, əді лет сіз дік те 
бо ла ды. Ме нің өмір лік прин ци пім — «Ал мас 
қы лыш қын тү бін де жат пай ды». Əрі өмі рі-
ме, əрі өле ңі ме ар қау ете мін осы сөз ді. Егер ол 
жақ сы жыр бол са мін дет ті түр де өз оқыр ма-
нын та ба ды де ген се нім де мін. «Ша быт тан» Ал-
ла бұйыр тып 3 орын алып, ла уре ат атан дым. 
Бұл атақ ты өзі ме аз сын бай мын да, көп сін бей-
мін де. Қа лам дас дос та рым: «Се нің ор ның одан 
да жо ға ры да еді..», — деп ай тып қа лып жат ты, 
бі рақ еш өк пе жоқ, Ал ла ның бұйыр тқа ны деп 
бі ле мін.

— Не гі зі осы /нер жо лы на, /ле* жо лы на 
ке луі *із ге не се беп бол ды? Бел гі лі бір жа'-
дай ды* 3се рі бо лар?

— Мек теп оқып жүр ген кез дер де қа быр ға га-
зе ті не өлең жа зып жү ре тін біз, бі рақ ол кез дер-

де по эзия де ген сөз дің құ ді ре тін біл мей тін едім. 
Тек мұ ға лім дер дің өті ні ші нен, қа жет ті лік тен 
ға на жа за тын мын. Не гі зі сол кез дер де бойым-
да бол ған деп ой лай мын, алай да ақын бо лайын, 
өлең жа зайын де ген ой бол мап еді. Ал сту дент-
тік кез ден бас тап өлең жа зу ыма түр ткі бол ған 
өмір де гі ұс та зым — пе да го ги ка ғы лым да ры ның 
кан ди да ты, ҚарМУ до цен ті Бел гі ба ева Гүл бар-
шын Қа пан қы зы өзі нің ық па лын ти гіз ген еді. 
Ол кі сі ме нің ку ра то рым бол ды, топ та ғы қыз-
дар дан Сал та нат ара-тұ ра өлең жа за ды де ген ді 
ес ті ген соң, ең ал ғаш қы мү шай ра ға сол кі сі нің 
ық па лы мен қа тыс қан едім. Ол кі сі қа ты са сың 
ба, қа тыс пай сың ба деп сұ ра май тын. «Уни вер-
си те ті міз де жа қын да осын дай мү шай ра өте ді, 
сен өлең де рің ді жи нақ тап, сол кон кур сқа тап-
сыр!» де ген тін. Сол мү шай ра дан кейін же ңіс тің 
дə мін тат қан соң, по эзи яның құ ді ре тін се зі не 
бас та ған соң ары қа рай өз жо лым ды тап тым 
деп ой лай мын.

— &а зір гі жас тар шы 'ар ма шы лы 'ы мен та-
ны сып, жас а)ын дар клу бы на ба рып сыр б/-
лі сіп т0 ра сыз ба?

— Кей де қыз мет тен қо лы мыз бо сай бер мей-
ді, де ген мен ша қыр ған жер ден қал май ба ру ға 
ты ры са мын. Уни вер си тет те гі фи ло ло гия фа-
куль те ті ұйым дас ты ра тын ша ра лар ға ба рып, 
əде би оты рыс тар да сту дент тер мен, ға лым дар-
мен, ақын-жа зу шы лар мен пі кір ле сіп тұ ра мын. 
Был тыр ғы оқу жы лын да қа ла мыз да ғы Қа зақ-
стан-Ре сей уни вер си те ті іші нен ашыл ған кол-
ледж ша қы рып, сон да ғы сту дент-жас тар мен 
кез де су ұйым дас тыр ды. Осы жыл дың қа ра ша 
айын да об лыс тық Ж. Бек тұ ров атын да ғы кі тап-
ха на да «Бо та» клу бы ның мү ше ле рі нің ұйым-
дас ты ру ымен об лыс та ғы жас ақын дар мен кез-
де су ке шін де бо лып, сұх бат та сып, өлең оқып 
қайт тым. Осы орай да шы ғар ма шы лық тұр ғы-
да да му ыма қол дау көр се тіп, жыр мү шай ра-
ла ры мен шы ғар ма шы лық кеш тер ге ба ру ыма 
жағ дай жа сап отыр ған уни вер си тет əкім ші лі гі-
не жə не фа куль тет де ка ны М. М. Иман бе ков ке, 
ка фед ра мең ге ру ші сі Н. В. Мир за ға жə не ка-
фед ра ның про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы на 
ал ғы сым ды ай та мын.

— По эзи яда ж7р ген жас а)ын дар бар. Кім-
дер ді* шы 'ар ма ла рын о)ып т0 ра сыз?

— Кө бі сін. На зи ра Бер да лы, Ұлар бек Дə лей, 
Ба қыт күл Ба баш, Ди на ра Мə лі ко ва, Жұл ды-
зай Ыс қақ си яқ ты ақын дар дың шы ғар ма ла рын 
оқып тұ ра мын.

— &а зір гі жас тар 'а, &арМУ сту дент те рі не 
к/ *і лі *із то ла ды ма?

— Был тыр ғы жы лы ҚарМУ-де пат ри от тар 
фо ру мы өт кен еді, сол кез де мен мо де ра тор 
бол дым. Сон да ҚарМУ сту дент те рі нің бі лім ді-
лі гі не таң қал дым. Озық ой лы сту дент тер бар-
шы лық екен. Жə не қа зір сту дент те рі міз дің бір 
ар тық шы лы ғы оқып жү ріп, жұ мыс іс теп, өз 
ма ман дық та рын əрі те ори ялық, əрі прак ти ка-
лық түр де да мы тып, бес ас пап ма ман бо лып 
шы ға ды. Кө ңі лім то лық дең гей де то ла ды. Ең 
бас ты сы, жас тар дың бо ла ша ғы жар қын бол-
сын!

А� НИ ЕТ БАЛ ТА НО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Мен оқу ға түс ке лі қан ша ма кез де су-
лер дің куə сі бол дым. Ма ман дық таң да уда 
адас па ған екен мін. Шы нын да жур на лис-
ти ка ма ман ды ғы қы зық қа то лы ду ман тə-
різ ді. Ба ла жү рек тің қа лауы жур на лис ти ка 
деп со ғып еді. Сол ар ма ным ның шын дық-
қа ұлас қа ны на мен қуа ныш ты мын. Осы 
ма ман дық ар қа сын да ма қа ла жа зу ба қы ты 
бұйыр ды.

Бір кез де су ді кү тіп жүр ген едім. Ол да көп 
ұза май орын дал ды. «Тіл — дос тық тың ті ре гі» 
ат ты фо рум ға бар дым. Осын дай фо рум ның 
та ла бын қа лай ша жаз бас қа? Қа ра ған ды эко-
но ми ка лық уни вер си те ті нің мə жі ліс за лын-
да «Тіл — дос тық тың ті ре гі» ат ты фо рум өт ті. 
Фо рум ға Қа ра ған ды қа ла сы ның бар лық оқу 
ор ны ның сту дент те рі мен ұс таз да ры, ар найы 
қо нақ тар ша қы рыл ды. Фо рум ның бас ты мақ-

са ты — Қа зақ стан да тұ ра тын əр бір ұлт өкі лі 
мем ле кет тік тіл — қа зақ ті лін бі лу ге мін дет-
ті. «Тіл — дос тық тың ті ре гі» ат ты фо рум ның 
ашы лу сал та на тын да Қа ра ған ды об лы сы ның 
тіл дер ді да мы ту жө нін де гі бас қар ма сы ның 
бас ты ғы Ха мит Нұр ла нұ лы Ома ров, Оса ка ров 
ауда ны ның «Пи онер» ба ла лар үйі нің тəр би-
еле ну ші ле рі, Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
заң фа куль те ті нің аға оқы ту шы сы На та лия 
Тер но вая жə не т. б қа тыс ты. Жыл ба сы нан бе-
рі тіл ді да мы ту бағ дар ла ма сы аясын да отан ды 
сүю ге, ұлт тық мə де ни ет пен салт-дəс түр ді бі-
лу ге, ті лі міз ді құр мет те уге ба ғыт ал ған 70-ке 
тар та іс-ша ра өт кі зіл ген. Ар найы дөң ге лек 
үс тел дер, се ми нар лар, фо рум дар ұйым дас-
ты рыл ған. Жас тар дың қа ты су ымен əде би-та-
ным дық ин тел лек ту ал дық ойын дар, сон дай-
ақ мем ле кет тік тіл ді мең ге рем деп құл шы нып 
отыр ған жас та ры мыз ға мем ле кет тік тіл ді да-

мы ту ба ры сын да жос пар лар бе кі тіл ген. «Бал-
дыр ған» ба ла бақ ша сы ның тəр би еші сі Тать яна 
Нес те ро ва Спи че ва: «Қа зақ ті лін бі ле оты ра 
мен бо ла шақ қа бір қа дам жа қын дай тү сем. 
Мем ле кет тік тіл ді бі лу ме нің аза мат тық бо-
ры шым деп са най мын», — де ді. Фо рум да 
«Ай сұ лу» ба ла бақ ша сы ның өз ге ұлт бүл дір-
шін де рі қа зақ ті лін де ер кін сөй леп, өз ле біз-
де рін біл дір ді. ҚарМУ сту дент те рі Абай дың 
өлең де рін төрт тіл де — қа зақ, орыс, ағыл шын, 
не міс ті лін де мə нер леп оқы ды. Фо рум жо ға ры 
дең гей де өт ті. Қа зақ тіл ді үй ре ну ба ры сын да 
өт кен бұл фо рум ның пай да сы өте зор бол ды 
деп ой лай мын. Бір не ше тіл бі лу еш кім ге зи-
ян емес, əри не. Бі рақ əр бір Қа зақ стан же рін-
де тұ ра тын ұлт өкіл де рі қа зақ ті лін бі лу ке рек. 
Тіл ді бі лу əр аза мат тың бо ры шы еке нін ес тен 
шы ғар мауымыз қа жет. Сон да ға на «Тіл — дос-
тық тың ті ре гі» бо ла ала ды.

МА НА РА ЖА �А НО ВА,
�Ж-11 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

«Тіл — досты�ты� тірегі»
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Student news
Студенческий бал

Сту ден ты би оло го-ге ог ра фи чес ко-
го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва под ру ко вод ством пре по да ва те ля 
ка фед ры ме то ди ки и прак ти ки пре-
по да ва ния рус ско го язы ка и ли те ра-
ту ры Мол гаж да ро вой С. М. про ве ли 
пер вый осен ний бал. Это ме роп ри-
ятие бы ло пред наз на че но для сту ден-
тов пер во го кур са, оно бы ло пос вя-
ще но их пер вой сту ден чес кой осе ни 
в сте нах уни вер си те та. За зва ние 
Ко ро ле вы осе ни — 2012 бо ро лись 
че ты ре сту ден тки БГФ: Рах ме тол-
ла Сал та нат (БН-11), Ер га нат-кы зы 
Га ухар (ЭК-11), Алаш бай Ай да на 
(БТ-11) и Ка лыс Аяулым (БО-11). По-
бо леть за кра са виц приш ли их со-
кур сни ки и друзья с раз ных фа куль-
те тов КарГУ, пре по да ва те ли ка федр 
БГФ и ка фед ры ме то ди ки и прак ти ки 
пре по да ва ния рус ско го язы ка и ли-
те ра ту ры.

Ро ман тич ная ат мос фе ра, соз дан-
ная в за ле ор га ни за то ра ми праз-
дни ка, осен ние пей за жи, спо кой ная 
клас си чес кая му зы ка — все это 
не мог ло не взвол но вать при сут-
ству ющих. Зву ча ли сти хи ка зах ских 
и рус ских по этов, пос вя щен ные осе-
ни, кра си вые пес ни. Все на ка кое-то 
вре мя оку ну лись в вол шеб ную осен-
нюю сказ ку. Но вол не ние кон кур-
сан ток и пе ре жи ва ния бо лель щи ков 
зас та ви ли вер нуть ся в ре аль ность…

Кон курс сос то ял из пя ти ту ров, 
в каж дом из них учас тни цы дол жны 
бы ли про явить свои твор чес кие спо-
соб нос ти. На пер вом эта пе сос тя за-
ния де вуш ки рас ска зы ва ли о се бе 
и сво их ув ле че ни ях. Во вто ром ту ре 
учас тни цам пред ста ви лась воз мож-
ность про явить эру ди цию, по ка зать 
свои зна ния в раз лич ных об лас тях 
зна ний. На треть ем эта пе де вуш-
ки дол жны бы ли за три ми ну ты на-
ри со вать кар ти ну «Осен няя па лит-
ра», им по мо га ли од ног руп пни цы. 
При про ве де нии чет вер то го ту ра, 
«Зо луш ка», де вуш ки де ла ли ике ба ны 
из фрук тов и ово щей, про явив фан-
та зию и ку ли нар ные спо соб нос ти. 
А в пя том ту ре, «Ода осе ни», кон кур-
сан тки по ка за ли свой по эти чес кий 
та лант. Оды де ву шек, их эмо ци ональ-
ные выс туп ле ния при ве ли всех в вос-
торг, и зал им ап ло ди ро вал!

Гос ти то же не ос та ва лись без вни-
ма ния, они чи та ли сти хи и пе ли пес-
ни, к то му же уча ство ва ли в раз ных 
кон кур сах. И по бе ди те ли от да ва ли 
по лу чен ные бал лы пон ра вив шим ся 
де вуш кам.

Би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль-
тет выб рал свою Ко ро ле ву осе ни. 
Но по ми мо глав но го ти ту ла бы ли 
уч реж де ны еще три но ми на ции. Все 
де вуш ки бы ли нас толь ко хо ро ши, 
что жю ри дол го не мог ло от дать пред-
поч те ние ко му-ли бо из них. По ре-
ше нию су дей зва ние мисс сен тябрь 
за во ева ла Ер га нат-кы зы Га ухар. Ти-
тул мисс ок тябрь прис во или Ка лыс 
Аяулым. Мисс но ябрь ста ла Рах ме то-
ла Сал та нат. Гран-при кон кур са и ти-
ту ла Ко ро ле вы осе ни удос то илась 
сту ден тка груп пы БТ-11 Алаш бай Ай-
да на.

Впе ре ди дол гая зи ма, но по ло жи-
тель ные эмо ции от осен не го ба ла 
бу дут еще дол го сог ре вать сер дца 
сту ден тов би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та. И мы бла го да рим пре по-
да ва те ля ка фед рой ме то ди ки и прак-
ти ки пре по да ва ния рус ско го язы ка 
и ли те ра ту ры за та кой ро ман ти чес-
кий ве чер. Ведь это наш пер вый ве-
чер в уни вер си те те!

ТОГ ЖАН СА ГАТ КА РИМ, 
СТУ ДЕН ТКА ПЕР ВО ГО КУР СА БГФ, ГР. БН-11

«Мечтать! Трудиться! Верить!»
Под та ким де ви зом про шел II Съезд 

МК «Жас Отан» НДП «Нур Отан», где 
с об ра ще ни ем к де ле га там съез да выс-
ту пил Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Со бы ти ем ог ром ной зна чи мос ти счи-
таю учас тие в ра бо те II Съез да МК «Жас 
Отан» НДП «Нур Отан». Де ле га ты под-
твер ди ли об щую при вер жен ность ста-
биль нос ти на ше го го су дар ства, выс шей 
цен ностью ко то ро го яв ля ет ся че ло век. 
Ощу ще ние при час тнос ти к об ще му де лу 
де ла ет ме ня прос то счас тли вой, чув ству-
ешь се бя силь нее, от вет ствен нее за судь бу 
ми ра и че ло ве че ства.
Спло чен но, ка са ясь друг дру га пле ча ми, 

мы че ство ва ли гимн, глав ную пес ню стра ны, 
пес ню сер дца и ду ши. Он рас ска зы вал о до-
ро гой стра не — Ка зах ста не. Толь ко чув ство 
Ро ди ны, ос мыс ле ние сво его еди не ния с ней, 
сво ей при час тнос ти к жиз ни и судь бе Оте че-
ства де ла ет нас нас то ящи ми людь ми.
Жа со та нов цы, на ибо лее ак тив ная часть 

мо ло де жи, с не тер пе ни ем жда ли на пут ствен-
ных слов Пре зи ден та пе ред вступ ле ни ем 
на но вый путь, пред ло жен ный Стра те ги ей, 
на ко то ром они най дут свое со зи да тель ное 
при ме не ние в ре ше нии об ще го су дар ствен-
ных за дач.
Бла го дар ные сло ва Нур сул та на Аби ше ви-

ча за тру до вые дос ти же ния мо ло дых, за не-
ус по ко ен ность ду ши в стрем ле нии по ко рять 
все но вые и но вые вер ши ны вы зы ва ли ра-
дость, гор дость. Каж дый чув ство вал, что это 
имен но к не му об ра ща ют ся, что от его граж-
дан ской по зи ции, жиз нен ных ус трем ле ний 
за ви сит бу ду щее на шей стра ны.
Мо ло дежь бла го да ри ла Пре зи ден та 

за оте чес кую за бо ту, за под дер жку го су дар-
ством «Жас Ота на» во всех на чи на ни ях. Ос-
та вив три бу ну, Нурсултан Абишевич про-

хо дил сре ди де ле га тов, по жи мая им ру ки 
и что-то же лая…
За ме ча тель ные сло ва: «Меч тать! Тру дить-

ся! Ве рить!»
Выс ту пав шие на съез де по ве да ли о сво-

их меч та ни ях. Нурсултан Том пи ев, сту дент 
Назарбаев Уни вер си те та, меч та ет стать кар-
ди охи рур гом. Се рик Са пи ев, олим пий ский 
чем пи он, — вос пи ты вать но вых чем пи онов. 
У каж до го своя меч та. И од на об щая — пос-
тро ить об ще ство все об ще го тру да. 20 ша гов 
мо ло дых к это му об ще ству ста но вят ся с каж-
дым днем все ши ре, уве рен нее.
А я вспо ми на ла, как, бу ду чи еще де ся-

тик лас сни цей, по лу чи ла от вет ное пись мо 
от Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан. Тог да 
у нас сос то ял ся дис тан ци он ный ди алог с гла-
вой го су дар ства о бу ду щем на шей стра ны, 

на ше го мно го на ци ональ но го на ро да. Он на-
пи сал мне в сво ем от ве те: «Стра те гия раз ви-
тия Казахстана до 2030 го да ори ен ти ро ва на 
имен но на вас, на мо ло дежь. Ус пех ее ре али-
за ции, бе зус лов но, бу дет за ви сеть от энер-
гии, зна ний и мас тер ства мо ло дых, от на ли-
чия в них проч но го нрав ствен но го стер жня». 
С тех пор сло ва Нур сул та на Аби ше ви ча: 
«Гла ва го су дар ства же ла ет и впредь сох ра-
нить ак тив ную жиз нен ную по зи цию, лю бить 
свою род ную зем лю и при ло жить все уси лия 
для ее воз рож де ния и проц ве та ния» — мое 
жиз нен ное кре до. Прош ло 9 лет. Я счас тли-
ва, что окон чи ла оч ное от де ле ние фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
по спе ци аль нос ти «жур на лис ти ка» и ма гис-
тра ту ру, я ста ла пре по да ва те лем на ка фед ре 
жур на лис ти ки в род ной аль ма-ма тер. Моя 
об ра зо ва тель ная прог рам ма в раз ви тии. 
Уве ре на, что бу ду щее лю би мой Ро ди ны за-
ви сит от зна ний. При ори тет ная прог рам ма 
КарГУ — это по вы ше ние ка че ства об ра зо ва-
ния. 
Все го, о чем че ло век меч та ет, мож но до-

бить ся толь ко чес тным и упор ным тру дом. 
«Я ве рю в вас, до ро гие ка зах стан цы. Я ве рю 
в ва шу лю бовь к на ше му Ка зах ста ну. У нас 
од на Ро ди на, од на зем ля», — про ник но вен-
ные сло ва Ли де ра на ции до ро ги каж до му. 
Ап ло дис мен та ми встре ти ли мо ло дые ка-
зах стан цы пред ло же ние Пре зи ден та о стро-
итель стве в Ас та не Двор ца мо ло де жи, ко то-
рый «ста нет ше дев ром стра ны».

ЮЛИЯ ДЕМЬ ЯНО ВА, 
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ КА ФЕД РЫ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ, ДЕ ЛЕ ГАТ СЪЕЗ ДА

Две уча щи еся ма гис тра ту ры КарГУ 
ста ли по бе ди тель ни ца ми пер во го го род-
ско го кон кур са «Сту дент го да — 2012». Ор-
га ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли 
рес пуб ли кан ское сту ден чес кое дви же ние 
«Аль янс сту ден тов Казахстана» Ка ра ган-
дин ской об лас ти при под дер жке Ми нис-
тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан, ГУ «От дел внут рен ней по ли-
ти ки г. Ка ра ган ды», Центр граж дан ских 
ини ци атив «Ама нат».

«Сту дент го да — 2012», как его за яв ля ют 
ор га ни за то ры, яв ля ет ся ин тел лек ту аль ным 
кон кур сом, в ко то ром мог ли при нять учас-
тие все сту ден ты и ма гис тран ты оч ной фор-
мы обу че ния го су дар ствен ных и не го су дар-
ствен ных ву зов. Все это про во дит ся с од ной 
целью — по вы сить со ци аль ную ак тив ность 
сту ден чес кой мо ло де жи, вы явить ли де ров. 
И ли де ры бы ли вы яв ле ны.
О кон кур се сту ден там бы ло объ яв ле но за 

ме сяц до ме роп ри ятия. Же ла ющие по да ва-

ли за яв ки на учас тие. Сту дент дол жен был 
пред ста вить свое пор тфо лио: дип ло мы, сер-
ти фи ка ты, гра мо ты и пр., «за ра бо тан ное» за 
всю сту ден чес кую жизнь. В те че ние нес коль-
ких дней ко мис сия рас смат ри ва ла пос ту пив-
шие за яв ки, из ко то рых бы ли отоб ра ны шес-
тнад цать.
По ито гам кон кур са на це ре мо нии бы ли 

объ яв ле ны по бе ди те ли по че ты рем но ми-
на ци ям. Са на Му ка но ва, ма гис трант КарГУ, 
ста ла луч шим куль тур ным де яте лем — 2012. 
А Гран-при и зва ние сту ден та го да — 2012 
по лу чи ла Ай ге рим Фа зы ло ва, ко то рая то-
же ма гис трант на ше го уни вер си те та. Обе 
де вуш ки всег да бы ли ак тив ны ми учас тни ца-
ми го род ских, рес пуб ли кан ских и меж ду на-
род ных ме роп ри ятий, от лич ни ца ми уче бы, 
про яв ля ли та лан ты в са мых раз ных твор чес-
ких сфе рах, бы ли по бе ди тель ни ца ми в меж-
ду на род ных кон кур сах и фес ти ва лях.
Са ят Бал ма ка ев, ли дер Аль ян са сту ден тов 

Казахстана по Ка ра ган дин ской об лас ти, счи-
та ет, что зва ние сту ден та го да — это что-то 

вро де сту ден чес ко го «Ос ка ра», выс шая наг-
ра да для сту ден та. И учас тни ки от ме ча ли 
свое осо бое сос то яние по по во ду дан ной наг-
ра ды, ведь да же те, кто был прос то но ми ни-
ро ван на это зва ние, чув ство ва ли се бя нем-
но го по бе ди те ля ми. Ока за лось, что учас тие 
в ме роп ри яти ях, все сту ден чес кие наг ра ды 
бы ли лишь пер вы ми ша га ми на пу ти к боль-
шо му ус пе ху. Всем учас тни ка ми бы ли вру че-
ны дип ло мы и цен ные при зы. А це ре мо нию 
наг раж де ния ук ра си ли выс туп ле ния из вес-
тных сту ден чес ких кол лек ти вов.

СОБ. ИНФ.

Лучшими студентами 2012 года 
стали магистранты КарГУ
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1991 жыл ғы 16 жел тоқ сан да «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік тəуел сіз ді гі 
ту ра лы» Кон сти ту ци ялық за ңы қа был дан-
ды. Он да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы — тəуел-
сіз, де мок ра ти ялық жə не құ қық тық мем ле-
кет екен ді гі, ол өз тер ри то ри ясын да өкі мет 
би лі гін то лық иеле не тін ді гі, өзі нің іш кі жə-
не сыр тқы са яса тын дер бес бел гі леп, жүр-
гі зе тін ді гі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
тер ри то ри ясы қа зір гі ше ка ра ла рын да бір-
тұ тас бө лін бей тін жə не қол сұ ғу ға бол май-
тын тер ри то рия бо лып та бы ла тын ды ғы, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өз тəуел сіз ді гі мен 
тер ри то ри ялық тұ тас ты ғын қор ғау мақ са-
тын да өзі нің Қа ру лы Күш те рін құ ру ға ха-
қы лы екен ді гін атап көр сет ті. Со ны мен ол 
дү ни ежү зі лік қо ғам дас тық қа жə не эко но-
ми ка ға дер бес ену ге мүм кін дік ал ды.

Дү ни еге жа ңа мем ле кет — тəуел сіз Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы, дер бес Қа зақ елі кел ді. 
1991 жыл дың 17 жел тоқ са нын да Алматы да ғы 
Ор та лық алаң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет тік тəуел сіз ді гі жа ри яла ну ына жə не 
1986 жыл ғы Жел тоқ сан оқи ға сы ның бес жыл-
ды ғы на ар нал ған ми тинг бо лып өт ті. Жи нал ған 
сан мың да ған адам ның ал ды на Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ-
лы Назарбаев бы лай деп сөз сөй ле ді: «Дер бес 
мем ле кет құ ру қа зақ хал қы ның ға сыр лар бойы 
аң са ған ар ма ны еді. Мі не, ен ді сол күн ге де 
жет тік… Тəуел сіз дік та бал ды ры ғын да тұр ған 
осы жан те бі рен тер сəт те қа зақ елі нің ер кін ді гі, 
бос тан ды ғы жо лын да бас тік кен аза мат тар дың, 
со лар дың қа та рын да бұл күн ге же те ал май, ту-
ған Қа зақ стан ның еге мен ді ел, тəуел сіз мем ле-
кет бол ға нын кө ре ал май өмір ден өт кен Жел-
тоқ сан құр бан да ры ның ру хы на тағ зым етіп, 
ес ке алу ды па рыз са най мын… Тəуел сіз дік тің 
біз дің бə рі міз ге ар тар мін де ті мол. Ен ді ең се-
лі ел бо лу дың жо лы на шын дап тү суі міз ке рек. 
Əуле ті міз дің асуы да, дəу ле ті міз дің та суы да өз 
қо лы мыз да. Кең-бай тақ же рі міз дің бай лы ғы 
осы да ла ның түп кі лік ті хал қы на да, тағ дыр қо-
сып бір ге өмір сү ріп жат қан өз ге ұлт өкіл де рі-
не де мо лы нан же те ді. Не іс те сек те ақыл мен іс-
тейік, ар зан ұран ға ер мейік, ұш па се зім ге ерік 
бер мейік де гім ке ле ді. Əсі ре се жас тар сал қын-
қан ды лық тан, үл кен ді сый ла удан, сөз ге тоқ та-
удан ай ны ма са, қа шан да дос тық қа адал бол са, 
бауыр ма шыл, кең пейіл бол са, ха лық тың аты на 
сөз кел ті ре тін ұс там сыз дық ата улы дан аулақ 
жүр се деп ті лейік. Та рих кө ші ұзақ. Асық сақ та 
ап тық пайық. Қа зақ стан ның көп ұлт ты хал қы-
ның жұл ды зы жо ға ры бо ла ты ны на, ту ған елі-
міз де дəу лет ті де сəу лет ті өмір ор най ты ны на 
кə міл се не мін».
Ежел гі қа зақ же рін де жас тəуел сіз мем ле-

кет қай та жаң ғы рып, өр кен дей бас та ға ны на 
жи ыр ма жыл дан асып ба ра ды. Та рих үшін 
мұн дай уақыт үзі гі қас-қа ғым сəт дер лік аз ға-
на мер зім, алай да осы нау қыс қа уақыт ішін де 
рес пуб ли ка мыз дың та ри хын да бұ рын ды-соң-
ды бол ма ған жа ңа са яси жə не əлеу мет тік өз ге-
ріс тер ді бұл мез гіл дің ша ғын аясы на сый ғы зу 
мүм кін емес. Осы жыл дар ішін де Қа зақ стан 

бе рік тұ ғыр лы, қу ат ты мем ле кет бо лып қа-
лып тас ты. Біз дің дү ни ежү зі лік қо ғам дас тық-
пен те ре зе міз тең дə ре же де қа рым-қа ты нас 
жа сай ала тын қа бі ле ті міз ді əлем дік қауым-
дас тық мойын да ды, біз ден өз де рі не үл гі ала 
бас та ды. Осы дан жи ыр ма бір жыл бұ рын, та-
ри хи акт — Қа зақ стан ның мем ле кет тік тəуел-
сіз ді гі ту ра лы заң қа был дан ған нан кейін ға на 
хал қы мыз өз мем ле кет ті гін, шы найы та ри хы 
мен мə де ни етін қай та тү ле ту ге жі гер ле не құл-
шы ныс пен кі ріс ті, ел дің іш кі жə не сыр тқы 
са яса тын, өзі міз бұ рын өмір сүр ген қо ғам нан 
тү бі рі нен өз ге ше жа ңа, де мок ра ти ялық қо ғам 
құ ру прин цип те рін дер бес ай қын да ды. Əри не, 
ең ал ды мен бұ рын ғы жүйе нің құ лауының зар-
дап та рын, əлеу мет тік-эко но ми ка лақ күй реу 
мен дағ да рыс ты бас тан ке шір дік.
Тəуел сіз дік тің ал ғаш қы күн де рі нен бас тап 

Рес пуб ли ка ның са яси бас шы лы ғы өз аза мат та-
ры ның құ қық та ры ның сақ та лу ын қам та ма сыз 
ету ге ай рық ша на зар аудар ды. Кон сти ту ци яда 
адам ды те гі не, əлеу мет тік, лауазым дық жə не 
мү лік тік жағ дайы на, нə сі лі не, ді ни көз қа ра-
сы на бай ла ныс ты еш қан дай кем сі ту ге бол-
май тын ды ғы анық ай тыл ған. Елі міз де ТМД 
мем ле кет те рі нің ара сы нан бі рін ші бо лып өз 
аза мат та ры ның құ қық та рын қор ғау үшін Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті жа нын-
да ғы адам құ қық та рын қор ғау жө нін де гі ко-
мис си ясы құ ры лып, жұ мыс жа сап жа тыр.
Елі міз де Президент қыз ме ті нің ен гі зі луі 

қо ғам дық-са яси өмір де те рең са яси ре фор ма-
лар жүр гі зу ге мүм кін дік бер ді. Қа зақ стан да 
бір пар ти ялық жүйе нің ор ны на көп пар ти-
ялық жүйе қа лып та са бас та ды. 1996 жыл дың 
30 қаң та ры нан бас тап екі па ла та лы пар ла мент 
жұ мыс жа сап ке ле ді. Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың бас шы лы ғы мен Қа зақ стан қыс-
қа мер зім ішін де өт пе лі ке зең нің ауыр тпа ла-
ғын ар тқа тас тап, ти ім ді на рық тық эко но ми-
ка ны қа лып тас ты рып ал ды. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның аза мат та ры эко но ми ка лық ер кін-
дік тің ар қа сын да мен шік иеле рі не ай нал ды.
Жа ңа Тəуел сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ха-

лық тың жа ңа ти ім ді тұр мы сын қа лып тас ты ру 
жо лын да ғы күр де лі эко но ми ка лық ре фор ма-
лар ды өте сəт ті жү зе ге асы ра ал ды. Мұн дай 
ора сан зор өз ге ріс оңай шы лық пен кел ген жоқ 
еді. Жет піс жыл дан ас там қа лып тас қан са на ны, 
дү ни ета ным ды өз гер ту мін де ті де оңай ға соқ па-
ды. Мен шік ке қа тыс ты көз қа рас тың өз ге руі не 
өмір дің өзі түр ткі бол ған дық тан, жап пай же ке-
ше лен ді ру эко но ми ка лық қай та құ ру жо лын-
да ғы ал ғаш қы ба тыл қа дам бол ды. Банк жүйе сі 
ба тыл түр де ре фор ма лан ды, ха лық тың бан кке 
де ген се ні мі арт ты жə не же ке тұл ға лар дың 
банк жүйе сін де гі са лым да ры тұ рақ ты түр де 
өс ті. Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев елі міз дің 
Қа ру лы Күш те рін құр ды. БҰҰ-ның ше ші мі мен 
та рих қа «Бей біт ші лік мис си ясы» ре тін де ен ген, 
Се мей яд ро лық по ли го нын жа бу се кіл ді ға лам-
дық ма ңыз ға ие ша ра лар ға қол жет кіз ді.

2008 жы лы 15 қаң тар да «Нұр Отан» ха лық-
тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы Са яси ке ңе сі-
нің ке ңей тіл ген мə жі лі сін де Н. Ə. Назарбаев 
Қа зақ стан хал қы на, яғ ни елі міз дің бар ша аза-

мат та ры на мем ле кет тік тіл дің бі рік ті ру ші лік 
ро лін та ғы да есі не са лып бы лай де ді: «Пар тия 
жұ мы сы ның аса ма ңыз ды ба ғы ты — тең дес ті-
ріл ген тіл са яса тын жү зе ге асы ру ға ық пал ету. 
Қа зақ ті лі мем ле кет тік тіл ре тін де Қа зақ стан 
қо ға мы бір лі гі нің, топ тас қан ды ғы ның фак то-
ры бо луы ке рек. Əлеует ті де бə се ке ге қа бі лет ті 
мем ле кет тік тіл өзі нің əлеу мет тік фун кци яла-
ры мен қол да ну ауқы мын дəйек ті лік пен ке-
ңей туі ти іс».
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ұлт са яса-

ты ның бағ дар ла ма сы са яси тұ рақ ты лық тың 
ке пі лі бо лып қа ла бер мек. 2030 жыл ға дейін-
гі да му стра те ги ясын да ғы ұзақ мер зім ді же ті 
ба сым ба ғыт тың ішін де ұлт тық қауіп сіз дік тен 
кейін гі екін ші орын да көр се тіл ген. Ұлт тық бір-
лік, та ту лық, тең дік қо ғам ның топ та су ының 
ке пі лі. Де ген мен, кө пұлт ты рес пуб ли ка да 
жал пыұ лт тық мүд де лер ді жү зе ге асы ру да қа-
зақ ұл ты олар ды бі рік ті ру ші рөл ат қа ра тын-
ды ғы ай қын.
Бо ла шақ та елі міз əлем де гі бə се ке ге ба рын-

ша қа бі лет ті 50 мем ле кет тің қа та ры нан орын 
ала ты ны на бар лық қа зақ стан дық тар кү мəн сіз 
се не ді. Ин тел лек ту ал дық күш тер дің топ та суы 
мен бі рі гуі, би лік тің бі рік ті ру ші күш-жі ге рі, 
аза мат тық қо ғам ның, бар лық ел тұр ғын да ры-
ның жұ ды рық тай жұ мы луы Қа зақ стан ның 
бо ла ша ғы үшін ор тақ құн ды лық тар бо лып 
та бы ла ды. Бай да ба қу ат ты Қа зақ стан иде ясы 
ел ке ңіс ті гін де гі іш кі ұлт тық ын ты мақ тас тық-
пен ти ім ді бір тұ тас ру ха ни, мə де ни, эко но ми-
ка лық жə не са яси жүйе нің же лі сін ай қын дап, 
олар дың қа лып та су ына оң ық па лын ти гі зе ді. 
Елі міз дің бар лық аза мат та ры ді ни-на ным се-
нім де рі не жə не са яси көз қа рас та ры на қа ра-
мас тан, Ота ны мыз ды қа зір гі ден де қа рым ды, 
əлеует ті ел ге ай нал ды ру мақ са тын да бі рі гуі 
ти іс. Əр бір аза мат «Қа зақ стан — ме нің Ота-
ным, ме нің елім!» де ген ұран ның ма ңайы на 
топ та суы ке рек.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ТМД мем ле кет те-

рі ара сын да бі рін ші бо лып ұзақ мер зім ге ар-
нал ған стра те ги ялық да му жос па рын таң дап 
ал ған ел дің бі рі бол ды. 1997 жыл дың 9 қа за-
нын да Қа зақ стан-2030 ұзақ мер зім ді стра те-
ги ялық да му ын ай қын дай тын та ри хи құ жат 
қа был дан ды. Қа зір гі күн де «Қа зақ стан-2030» 
да муы бағ дар ла ма сы жү зе ге асы ры лу да. Би ыл 
бұл стра те ги ямыз ға 15 жыл тол ды.
Мем ле кет мəр те бе сін өсі ріп, ұлт абы-

ройын ас қақ та ту жо лын да Қа зақ стан ның 
Тұң ғыш Пре зи ден ті — Ұлт Көш бас шы сы 
Н. Ə. Назарбаев ел-жұр тын өр ге сүй реп, өзі-
нің өмір шең ой ла ры мен, жа ңа шыл бас та ма-
ла ры мен, ұтым ды са яса ты мен ерек ше күш-жі-
гер көр се тіп, тəуел сіз мем ле кет тің ер кін ты ныс 
алып, ны ғаюына қол жет кіз ді.
Қа зақ стан ин дус три ял дық-ин но ва ци ялық 

да му бағ дар ла ма сын өмір ге ен гі зіп, қар қын ды 
түр де жү зе ге асы рып ке ле жа тыр. Қа зақ елі-
нің дəл жү ре гі нен, Еура зия кін ді гі нен бар ша 
қа зақ стан дық тар дың мақ та ны шы əрі кейін гі 
ұр пақ тар ға та ри хи мұ ра бо лып қа лар ұлт-
тық же тіс ті гі міз — Астана қа ла сы бой кө тер-
ді. Н. Ə. Назарбаев Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
мен оның Елор да сы — Астана ны бү кіл əлем ге 
паш ет ті. Н. Ə. Назарбаев 2005 жы лы жа рық 
көр ген «Еура зия жү ре гін де» ат ты ең бе гін де 

Астана ның мем ле ке ті міз дің ір ге та сын ны ғай-
ту ға ти гіз ген сеп ті гін бы лай ша ба ян дап жет кі-
зе ді: «Кез кел ген жү рек си яқ ты жа ңа Астана да 
Қа зақ стан ның бар лық өңі рі не нəр бе ру мен қа-
тар ұлт тық рух пен са на ны кө те ру де. Астана — 
Қа зақ стан ның жа ңа ру ының ны ша ны, оның 
кө пұлт ты хал қы ның жа сам паз күш-қуа ты ның 
куə сі. Бұл — сон ша лық ты же ңіл ти ме ген за-
ман ның өзін де жа ңа Астана сын тұр ғы зу ға бел 
ше шіп кі ріс кен ха лық тың өзі нің күш-жі ге рі не 
де ген се нім нің бел гі сі. Бұл — азат тық ал ған 
ұлт тың өзі нің гүл ден ген бо ла ша ғы на, ұр па ғы-
ның ке ле ше гі не зор үміт тің кө рі ні сі».
Та рих ты жа сай тын тұл ға лар та ғы лы мы өс-

ке лең ұр пақ тың ұлт мүд де сі не қыз мет етуі не 
жол ашып қа на қой май, əлем дік өр ке ни ет тің 
да му ына да ық пал ете ді. Елі міз тəуел сіз дік ал-
ған нан кейін Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев-
тың бас шы лы ғы мен Қа зақ стан хал қы жал-
пыұ лт тық, ұл та ра лық бір лік ті ны ғай ту ға, ру-
ха ни-мə де ни жаң ғыр ту ға қол жет кіз ді. Қыс қа 
мер зім ішін де Рес пуб ли ка мыз ға Ке ңес им пе-
ри ясы нан мұ ра бо лып қал ған көп те ген өт кір 
де өзек ті мə се ле лер дің ше ші мін тауып, са яси, 
эко но ми ка лық жə не əлеу мет тік-мə де ни са ла-
лар ға да ре фор ма лар жүр гіз ді.
Тəуел сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тұң-

ғыш Пре зи ден ті, Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев на рық тық эко но ми ка сы мен бей-
біт ші лік ке не гіз дел ген сыр тқы са яса ты бар 
зайыр лы, құ қық тық де мок ра ти ялық қа зақ 
жə не бас қа да ұлт өкіл де рі нің ын ты мақ-бір-
лі гі жа рас қан мем ле кет тің не гі зін қа ла ды. Та-
быс ты жүр гі зіл ген сыр тқы са ясат та ғы же тіс-
тік тер дің ар қа сын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
БҰҰ, ЮНЕС КО, ЕҚЫҰ, ИКҰ се кіл ді бе дел ді 
ха лы қа ра лық ұйым дар дың сал мақ ты мү ше-
сі не ай на лып қа на қой май, мем ле ке та ра лық 
қа рым-қа ты нас тар да да елі міз дің мəр те бе сін 
кө те ре тін са яси оқи ға лар ға, та ри хи ке зең дер ге 
де бас та ма шы бол ды. 2010 жыл дың 1—2 жел-
тоқ са нын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның тө-
ра ға лы ғы мен ЕҚЫҰ-ның 56 мем ле ке ті нің бас-
шы ла ры елор да мыз да бас қо сып, Астана док-
три на сын бі рауыз дан қа был да ды. Елор да мыз 
Астана Қа зақ стан ЭК СПО-2017 ха лы қа ра лық 
көр ме сін өт кі зе тін жа һан дық ор та лық қа ай-
на ла ды. Ен ді бү кіл əлем ал да ғы 5 жыл да тек 
Қа зақ стан ту ра лы ай та тын бо ла ды. Мұн дай 
та ри хи ма ңы зы зор оқи ға елі міз дің ха лы қа ра-
лық дең гей де гі та лас сыз бе де лі нің ар қа сын да 
кел ге нін жə не сыр тқы са ясат та ғы та быс ты ең-
бе гі нің нə ти же сі деп бі ле міз.
Бү гін гі күн де ата-ба ба ла ры мыз ар ман ет-

кен Тəуел сіз мем ле ке ті міз дің ір ге та сы қа лан-
ды. Өсіп-өр кен де ген жə не қу ат ты Қа зақ елі 
Ел ба сы бас та ған жаң ғы ру лар дың мақ са ты мен 
маз мұ ны. Елі міз дің ны ғайып, ха лы қа ра лық бе-
де лі нің өс ке нін көр ген əр бір қа зақ стан дық тың 
ке уде сі не мақ та ныш се зі мі ұялай ды. Біз қа зір 
ір ге лі тəуел сіз ел, де мок ра ти ялық дəс түр ді бе-
рік ұс тан ған мем ле кет бол дық. 2012 жыл дың 
16 жел тоқ са ны күн гі Тəуел сіз дік ме ре ке ні Рес-
пуб ли ка мыз де мок ра ти ялық жə не эко но ми ка-
лық өз ге ріс тер дің то лық құ қық ты көш бас шы-
сы ре тін де қар сы алып отыр.

НCР ТАС СМА �C ЛОВ,
�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ- А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ

Са на мыз ға өш пес із қал дыр ған Жел-
тоқ сан оқи ға сы бар ша қа зақ елі нің ет 
жү ре гін ел жі ре тер қай ғы лы оқи ға. Кө-
кі рек ті қарс айы рар сол бір мұң ды күн-
дер ді ес ке ал ған да əр қа зақ пер зен ті нің 
жү ре гі дір ете рі сөз сіз. Жел тоқ сан ның 
ыз ғар лы күн де рін де сө ніп ба ра жат қан 
қа зақ тың ас қақ ру хы қай та жан ған дай 
еді. Елі міз дің ұлт тық асыл ру хын ту ғып 
кө тер ген Қай рат, Ер бол, Лəз зат, Сə би ра 
сын ды не бір өрім дей жі гер лі жас та ры-
мыз жер жас тан ды. Осын дай аға-апа ла-
ры мыз дың ар қа сын да тəуел сіз дік тің би-
ік шы ңы на шық қан едік.

1986 жыл ғы 16 жел тоқ сан да Қа зақ стан 
Ком му нис тік пар ти ясы Ор та лық ко ми те-
ті нің ке зек тен тыс V пле ну мын да Қа зақ-
стан ды ұзақ жыл дар бас қа рып кел ген Д. А. 
Қо на ев ты пле нум ға қа ты су шы лар қыз ме-
ті нен бі рауыз дан бо са тып, ор ны на Уль-

янов об лыс тық пар тия ко ми те ті нің бі рін ші 
хат шы сы Г. В. Кол бин ді сай лауы жү ре гі 
қа зақ деп соқ қан жас тар дың на мы сын қай-
рап, кө те рі ліс ке шы ғуы на түр ткі бол ды. 
17 жел тоқ сан да «Еш қан дай ұл тқа ар тық-
шы лық бе ріл ме сін!», «Əр ұл тқа өзі нің кө-
се мі!», «Қа зақ стан жа са сын!» де ген ұран-
мен кө те ріл ген жас тар алаң ға жи нал ды. 
Ереуіл ге қо сы лып жат қан адам дар да есеп 
бол ма ды. Ше ру ші лер ал дын да Жо ға ры 
Ке ңес тің тө ра ға сы Н. Назарбаев, Алматы 
об лыс тық пар тия ко ми те ті нің бі рін ші хат-
шы сы М. Мең ді ба ев шы ғып сөз сөй ле ді. 
З. Қа ма ли де нов тың «Жа тақ қа қай тың дар, 
жа тақ қа! Əй тпе се күш қол да на мыз» де ген 
сө зі нен жас қан ба ған жас тар жа лын да ған от 
се кіл ді одан сайын өр ши түс ті. Қа зақ КСР 
Мем ле кет тік қауіп сіз дік ко ми те ті нің тө ра-
ға сы В. М. Ми рош ник Мəс ке уде гі бас ты ғы 
В. М. Чеб ри ков пен же ке сөй ле сіп, қа ра ма-
ғын да ғы 800 че кис ті жə не Алматы жо ғар ғы 

ко ман да лық ше ка ра əс кер ле рі учи ли ще сі-
нің кур сант та рын алаң ға жі бе ру ге көн ді ре-
ді. Бір не ше мың қа ру лы жа сақ шы лар то бы 
алаң ды қор шап тұ ра ды, де рек тер де сол 
кез де əс кер са ны 8000-ға жет кен де лін ген. 
Штаб мү ше ле рі өза ра ке лі сіп алаң ды күш-
пен та зар ту жө нін де жа ңа опе ра ция жос-
па рын қа был дай ды. Жел тоқ сан ның жа зық-
сыз құр бан да ры на ай нал ған қыз-жі гіт тер ге 
жа па-тар ма ғай бас сал ған əс ке ри жа сақ-
шы лар ақ қар, көк мұз үс тін де ар найы қа-
ру-жа рақ ар қы лы қа ру сыз жас тар ды ұрып, 
со ғып, құ ла ған да рын сүй ре леп ав то бус тар-
ға тас тап жат ты. Еш айып сыз жас тар ды 
«ұл тшыл дар, на ша қор лар, мас кү нем дер» 
деп айып та ды. Қа ла ауру ха на ла ры жа ра-
лан ған дар ға лық тол ды, ыз ғар лы жер де бүк 
тү сіп сұ лап жат қан дар да бол ған. Сон да да 
жас тар дың ыс тық ек пі ні ба сыл ма ды. Жас-
тар дың тол қу ла ры Ар қа лық та, Жам был да, 
Жез қаз ған да, Шым кент те, Са рыө зек те, Қа-
ра ған ды да, Көк ше та уда, Пав ло дар да, Өс-
ке мен де, Тал ды қор ған да, елі міз дің бас қа 
да қа ла ла рын да өріс ал ды. Осы қан ды да 

ыз ға ры қат ты Жел тоқ сан оқи ға сын да қа за 
тап қан бек зат бол мыс ты аға-апа ла ры мыз-
дың қа жы мас қай ра ты ның ар қа сын да елі-
міз тəуел сіз ді гі не қол жет кі зіп, кең бай тақ 
ша шы рап жат қан да ла мыз ға азат тық тың 
жа ңа та ңы шы рай ла на ат қан еді.

«Алау етіп, жа лау етіп на мы сын,
Өз ұл ты ның ті лі, ру хы, ары үшін,
Жел тоқ сан да қа за бол ған қос қы ран,
Қа рап жа тыр біз ге жер дің ас ты нан.
Қа рап жа тыр уыз ба ла қал пын да,
Ел аң са ған өжет тік бар пар қын да», — деп 

Мұх тар Ша ха нов аға мыз жыр ла мақ шы, елі-
міз ге азат тық сый ла ған ба тыл да өжет аға-
апа ла ры мыз дың жа лын ды бет-бей не сі осы 
Жел тоқ сан ыз ға рын да сақ та лып қал ған дай. 
Елім нің жай қа лып өсіп ке ле жат қан əр өр-
ке ні хал қы ның бас тан кеш кен қи ын бе лес ті 
шақ та рын ес тен шы ғар май, бей біт күн нің 
қор ғау шы сы бол ғай!

БО ТА Г	З А- СА РО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ- 

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Ел ерте!і…
Т!уелсіздікті� тірегі — т*ра�тылы�
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Центр карь еры и тру до ус трой ства, соз дан ный 
в фев ра ле 2005 го да, яв ля ет ся струк тур ным под-
раз де ле ни ем учеб но-ме то ди чес ко го уп рав ле ния 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Ос нов ным нап рав ле ни ем дея тель нос ти цен тра 

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

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

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

пеш но му тру до ус трой ству ор га ни зу ют ся пси хо-
ло ги чес кие тре нин ги по со вер шен ство ва нию 

тех но ло гии по ис ка ра бо ты в ры ноч ных ус ло ви ях, 
сос тав ле нию ре зю ме и про хож де нию со бе се до ва-
ния. По лу чен ные ре ко мен да ции по мо гут сде лать 
вы бор из спис ка пред ла га емых ва кан сий, пре дос-
та вить про фес си ональ ное, гра мот но сос тав лен ное 
ре зю ме, дос той но пред ста вить се бя на со бе се до-
ва нии и, как след ствие, по лу чить ре аль ный шанс 
за нять пред ла га емое ра бо чее мес то.
Од но из нап рав ле ний ра бо ты по тру до ус-

трой ству, ус пеш но за ре ко мен до вав шее се бя, — 
это про ве де ние Дня карь еры вы пус кни ка. Для 
его про ве де ния приг ла ша ют ся ра бо то да те ли и 
вы пус кни ки те ку ще го учеб но го го да. Его ак тив-
ны ми учас тни ка ми яв ля ют ся та кие ор га ни за ции 
и пред прия тия, как уп рав ле ние об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ской об лас ти, де пар та мент внут рен-
них дел, де пар та мент та мо жен но го кон тро ля 
Ка ра ган дин ской об лас ти, Ад ми нис тра тор су дов 
Ка ра ган дин ской об лас ти, про ку ра ту ра Ка ра ган-
дин ской об лас ти, Kaz centre lektpro vod, ТОО «Eu-
ra sia Fo ods», ТОО «Ка ра ган да ре зи но тех ни ка» и 
«Са рань ре зи но тех ни ка», АО «Каз чер ме тав то ма-
ти ка», ТОО «Из рук в ру ки», N&K Décor. Пред-
ста ви те ли ор га ни за ций про во дят разъ яс ни тель-
ные бе се ды о пра ви лах кон кур са на ва кан тные 
ра бо чие мес та, воз мож нос тях тру до ус трой ства 
и карь ер но го рос та. На Дне карь еры про во дит ся 
со ци оло ги чес кий оп рос ра бо то да те лей с целью 
по лу че ния ин фор ма ции о тре бо ва ни ях, предъ-
яв ля емых к вы пус кни кам ву за на сов ре мен ном 
рын ке тру да. Ре зуль та ты дан но го оп ро са ис поль-
зу ют ся при про ве де нии обу ча ющих пси хо ло ги-
чес ких тре нин гов.
В рам ках ре али за ции стар то вав шей в 2009 го ду 

рес пуб ли кан ской ак ции «С дип ло мом — в се ло!» 
Центр карь еры ор га ни зу ет встре чи сту ден тов из 
сельской мес тнос ти с ру ко вод ством уни вер си те та. 
В хо де та ких встреч бу ду щие мо ло дые спе ци алис-
ты по лу ча ют всю не об хо ди мую ин фор ма цию о 
це ли про ек та, нап рав лен но го на тру до ус трой ство 
вы пус кни ков ву зов в сельской мес тнос ти, об ус ло-
ви ях ра бо ты на се ле, о пре дос тав ля емых льго тах и 
по со би ях. Как из вес тно, ос нов ной целью про ек та 

яв ля ет ся ре ше ние проб лем кад ро во го по тен ци ала 
сельских райо нов. Мо ло дым спе ци алис там пре-
дос тав ля ют ся подъ ем ные по со бия, бюд жет ный 
кре дит с ми ни маль ной став кой и по вы шен ный 
на 25 % дол жнос тной ок лад. Так же сот руд ни ка ми 
на ше го цен тра про во дит ся ана ли ти чес кая ра бо-
та по воз мож нос ти пре дос тав ле ния мест ра бо ты 
для вы пус кни ков, окан чи ва ющих уни вер си тет по 
сельской кво те.
Од но из важ ных нап рав ле ний дея тель нос ти 

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

На пути к успешной карьере

Новости университета

Награждены лучшие комнаты и общежития
В КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва под ве-

де ны ито ги кон кур са на зва ния «Луч шее 
об ще жи тие», «Луч шая сек ция», «Луч шая 
ком на та». 

В рам ках дан но го эта па кон кур сная ко мис-
сия, в сос тав ко то рой вош ли про рек тор по вос-
пи та тель ной ра бо те и со ци аль ным воп ро сам 
Кен тбек С. К., про рек тор по ОХР Му син К. М., 
пред се да тель проф со юз но го ко ми те та Лан-
цев Д. А., пред се да тель КДМ Ар так ши но-
ва А. С., сту ден чес кий ом буд смен КарГУ, сту-
дент 3-го кур са фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль-
те та Ал де не ев М., пред се да тель Сту ден чес ко го 
пар ла мен та, сту дент 3-го кур са фи зи ко-тех-
ни чес ко го фа куль те та Усе нов А., осу ще стви ла 
про вер ку об ще жи тий уни вер си те та. На ос но-

ва нии про вер ки об ще жи тий ко мис сия сос та-
ви ла про то кол. Ос нов ны ми кри те ри ями при 
про вер ке ста ли са ни тар ное сос то яние ком нат, 
сек ций, ко ри до ров, мест об ще го поль зо ва ния, 
ка че ство офор мле ния наг ляд ной аги та ции, 
ка че ство ор га ни за ции и про ве де ния куль тур-
но-мас со вых и спор тив ных ме роп ри ятий, сво-
ев ре мен ное вы пол не ние пла на ра бо ты студ со-
ве та.
В де каб ре в рам ках но во год них тор жеств 

сос то ит ся наг раж де ние по бе ди те лей. А сей час 
мы поз драв ля ем тех, кто в ско ром вре ме ни по-
лу чит зас лу жен ные наг ра ды. За луч шую ор га-
ни за цию бы та сту ден тов, хо ро шее са ни тар ное 
сос то яние ком нат, сек ций, ко ри до ров, мест 
об ще го поль зо ва ния, за ка че ствен ное офор-
мле ние наг ляд ной аги та ции, хо ро шую ор га-

ни за цию и про ве де ние куль тур но-мас со вых 
и спор тив ных ме роп ри ятий, сво ев ре мен ное 
вы пол не ние пла на ра бо ты студ со ве та зва ние 
«Луч шее об ще жи тие» прис во ено об ще жи тию 
№5. За чис то ту, по ря док на эта жах, в ком на-
тах, сек ци ях и мес тах об ще го поль зо ва ния, 
соб лю де ние пра вил про жи ва ния в об ще жи-
ти ях уни вер си те та луч ши ми сек ци ями ста ли 
сек ции ком нат №805-808 (блок А) об ще жи тия 
№1; сек ции ком нат №405-408 (блок Б) об ще жи-
тия №2; сек ция ком нат №318-319 об ще жи тия 
№5; сек ция ком нат №713-714 об ще жи тия №6. 
За чис то ту, по ря док в ком на тах, соб лю де ние 
пра вил про жи ва ния в об ще жи ти ях уни вер си-
те та зва ние «Луч шая ком на та» бу дут но сить 
ком на ты №602 (блок А) об ще жи тия №1; №217 
(блок А) об ще жи тия №2; №213 об ще жи тия 
№5; ком на та №712 об ще жи тия №6.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Student news

Награды за лучшие 
доклады

Мо ло дые уче ные ис то ри чес-

ко го фа куль те та при ня ли учас-

тие в меж ву зов ской сту ден-

чес кой науч но-прак ти чес кой 

кон фе рен ции «Ев ра зий ское 

прос тран ство: воз мож нос ти и 

проб ле мы ин тег ра ции», пос вя-

щен ной Дню пер во го Пре зи-

ден та Рес пуб ли ки Казахстан.

На кон фе рен ции бы ло пред-

став ле но бо лее 20 док ла дов. 

По ито гам бы ли вы яв ле ны 

луч шие выс туп ле ния сту ден-

тов и ма гис тран тов. Дип ло мы 

третьей сте пе ни по лу чи ли сту-

ден ты груп пы МОК-33 Сак-

тап бер ген А., Аб ди ха лык Ж., 

То леуова К. (груп па МОК-43) 

(науч ный ру ко во ди тель — до-

цент Сма гу ло ва Г. М.); Ну-

ра ли ева Ж. (груп па МО-33, 

науч ный ру ко во ди тель — ст. 

пре по да ва тель Сер дхан А.). 

В сво их ра бо тах эти сту ден ты 

рас смат ри ва ли идеи ев ра зий-

ства. По ощ ри тель ный дип лом 

по лу чи ла ма гис трант Сав чен-

ко А. (груп па МОР-35, науч ный 

ру ко во ди тель — про фес сор 

Ба ту ри на Л. Л.), ко то рая на 

мо мент кон фе рен ции на хо ди-

лась на ста жи ров ке за гра ни-

цей Казахстана и пред ста ви ла 

свой док лад в ви де ин тер нет-

пре зен та ции. Она под ня ла в 

нем проб ле му ка зах стан ской 

мо де ли то ле ран тнос ти и идеи 

ев ро пей ско го муль ти куль ту ра-

лиз ма.

Дип ло мы вто рой сте пе ни 

по лу чи ли сту ден ты Сыз дык бе-

ко ва М. (груп па МО-35, науч-

ный ру ко во ди тель — Ба ту ри-

на Л. Л.), Ах мет жа нов А. (МО-23, 

науч ный ру ко во ди тель — ст. 

пре по да ва тель Сер дхан А.). 

В их док ла дах под ни ма лись 

проб ле мы и пер спек ти вы раз-

ви тия Та мо жен но го со юза и 

воп ро сы эко но ми чес ко го сот-

руд ни че ства стран в рам ках 

дан но го со юза.

Дип ло ма пер вой сте пе ни 

удос то ил ся док лад Сло бо ды Е. 

(груп па МОР-35, науч ный ру-

ко во ди тель — до цент До со-

ва Б. А.), в ко то ром сту ден тка 

рас смот ре ла воп ро сы Ев ра-

зий ско го со юза.

Всем по бе ди те лям бы ли 

вру че ны па мят ные дип ло мы.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ИС ТО РИ ЧЕС КИМ 

ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

В КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
сос то ял ся День карь еры для вы пус кни ков 2013 
го да. Цель дан но го ме роп ри ятия — прив ле че-
ние вни ма ния ве ду щих ра бо то да те лей ре ги-
она к пер спек тив ным мо ло дым спе ци алис там, 
ко то рые за вер ша ют обу че ние в уни вер си те те.

В те ку щем учеб ном го ду уни вер си тет вы-
пус ка ет 3600 мо ло дых спе ци алис тов по де вя ти 
нап рав ле ни ям под го тов ки. В Дне карь еры при-
ня ли учас тие пред ста ви те ли бо лее ста круп ных 
ор га ни за ций, пред прия тий и фирм. Сре ди них 
та кие ор га ни за ции, как об лас тной фи ли ал на-
род но-де мок ра ти чес кой пар тии «Hyp Отан», 
ап па рат Ка ра ган дин ско го го род ско го мас ли ха-
та, де пар та мент юс ти ции Ка ра ган дин ской об-
лас ти, де пар та мент куль ту ры Ка ра ган дин ской 
об лас ти, де пар та мент та мо жен но го кон тро ля 
Ка ра ган дин ской об лас ти, про ку ра ту ра Ка ра-
ган дин ской об лас ти, де пар та мент внут рен них 
дел Ка ра ган дин ской об лас ти, уп рав ле ния об ра-
зо ва ния Ка ра ган дин ской, Ак мо лин ской, Пав-
ло дар ской, Юж но-Ка зах стан ской, Жам был ской 

об лас тей, уп рав ле ние ту риз ма, ФК и спор та 
Ка ра ган дин ской об лас ти, уп рав ле ние ко ор-
ди на ции и за ня тос ти на се ле ния и со ци аль ных 
прог рамм, Ка ра ган дин ская об лас тная ди рек-
ция ра ди оте ле ве ща ния, об лас тная га зе та «Ор-
та лык Ка зах стан», ТОО «Ка ра ган ды Жа рык», 
АО «МНПХ «Фи то хи мия», ТОО «Ав то парк №3», 
Ка ра ган дин ская тор го во-про мыш лен ная па ла-
та, ТОО «Май ку дук ская пти це фаб ри ка», ка ра-
ган дин ский фи ли ал АО «БТА Банк», «Ка ра ган-
да ре зи но тех ни ка», Eu ra si an Fo ods, ка ра ган дин-
ский фи ли ал ком па нии Кcell, ре ги ональ ный 
центр жур на лис ти ки Ка ра ган дин ской об лас ти, 
АО «Каз чер ме тав то ма ти ка», ТОО «Ка ра ган да-
Энер го Центр», ТОО «Ка ра ган да Тех но Сер вис», 
ТОО «Плюс-Мик ро», ТОО «Каз цен трэ лек троп-
ро вод», РГКП «На ци ональ ный центр ги ги ены 
тру да и проф за бо ле ва ний Ми нис тер ства здра-
во ох ра не ния РК», Ка ра ган дин ская об лас тная 
тер ри то ри аль ная ин спек ция лес но го и охот-
ничь его хо зяй ства и мно гие дру гие. На тор же-
ствен ном от кры тии Дня карь еры бы ли вру че-
ны бла го дар ствен ные пись ма ор га ни за ци ям и 

пред прия ти ям, ак тив но сот руд ни ча ющим с 
уни вер си те том на про тя же нии ря да лет.
С при вет стви ем к учас тни кам Дня карь еры 

об ра тил ся пер вый про рек тор рек тор КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про фес сор Жу ма шев Р. М. В 
рам ках Дня карь еры так же бы ла ор га ни зо ва на 
пре зен та ция пра ви тель ствен ной прог рам мы 
«С дип ло мом в се ло!», ко то рую про ве ла спе-
ци алист уп рав ле ния Ка ра ган дин ской обал сти 
по эко но ми чес ко му и бюд жет но му пла ни ро-
ва нию Ка сы мо ва Кор кем Қай ра тов на. Целью 
дан ной прог рам мы яв ля ет ся пре дос тав ле ние 
под дер жки в ре ше нии проб лем фор ми ро ва-
ния кад ро во го по тен ци ала сельских райо нов 
не об хо ди мы ми тру до вы ми ре сур са ми.
Пред ста ви те ли пред прия тий и ор га ни за-

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

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЦЕН ТРОМ КАРЬ ЕРЫ И ТРУ ДО УС ТРОЙ СТВА

Выпускники КарГУ встретились с работодателями
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16 жел тоқ сан исі қа зақ аза ма ты үшін та-
рих та ал тын əріп пен жа зы ла тын ерек ше күн! 
Бі лек тің кү ші мен, най за ның ұшы мен жет кен 
бұл таң ға тəу бе етіп, осы жол да жа нын пи да 
ет кен ата-ба ба мыз дың ама на тын ар да тұ ту — 
пер зент па ры зы! Тəуел сіз дік тің құ ны мен құ-
ді ре тін жа ны нан ар тық құр мет теп, ұлт ру хын 
кө те ру ге ары мен кі рі су біз дің үле сі міз де гі іс!

Осы ме ре ке қар са ңын да тəуел сіз қо ғам ның 
үш мү ше сі мен сұх бат та сып едік. Сол сұх бат ты 
сіз дер дің на зар ла ры ңыз ға ұсы нып отыр мыз.

Сіз дің ұғы мы ңыз да ғы «тəуел сіз дік» тү сі ні гі?1. 
Тəуел сіз дік не бер ді?2. 
Сіз қас тер лей тін та ри хи тұл ға?3. 
Сар жан Уахи т0 лы, фи ло ло гия 'ы лым да ры-

ны* кан ди да ты:
Жал пы, тəуел сіз дік ұғы мы ның аясы өте кең. Ол ең • 
бі рін ші — ұлт тың тəуел сіз ді гі. ХХ ға сыр дың аяғы 
мен ХХІ ға сыр дың ба сын да қа зақ де ген ха лық тың 
тəуел сіз дік алуы үл кен ба қыт! Бұл — Ал ла Та ға ла-
ның біз ге де ген бір мейі рі мі! Бұл — азат тық жо-
лын да кү рес кен ер лер дің ең бе гі нің же мі сі. Тəуел-
сіз дік ті то лық қа лып тас ты ру үшін отар шыл дық 
са ясат та улан ған са на ны ояту ке рек! Ру ха ни тəуел-
сіз бо лайық!
Ен ді гі жол да тəуел сіз дік не бер ді емес, біз тəуел сіз-• 
дік ке не бер дік деп ой ла ну ымыз ке рек! Тəуел сіз дік 
үшін өзі міз ең бек етейік. Кейін гі ұр пақ ты тəр би-
елеп, оқы ту шы ре тін де дұ рыс ба ғыт-бағ дар бер сек, 
біз дің қо сар үле сі міз осы.

Қа си ет ті тұл ға де ген де бір не ме се екі адам ды • 
ай тып шек те лу мүм кін емес. Ке ше гі Шың ғыс 
хан ба ба мыз бас тап, Қа зақ хан ды ғы ның не гі зін 
қа ла ған Ке рей мен Жə ні бек ті қа лай ай тпас қа?! 
Бер тін де гі қа зақ тың тер ри то ри ясын ке ңей тіп, 
то лық алып бер ген Хақ на зар хан ды қа лай ат тап 
ке те сің? Тəуекел Ба һа дүр хан ды қа лай ұмы тып 
ке те сің? Кейін гі ке зең де гі екі им пе рия ара сын да 
жан та ла сып өмір сүр ген Абы лай хан ба ба мыз-
ды қа лай ай тпас қа? Он жыл Ре сей им пе ри ясы на 
қар сы кү рес кен Ке не са ры хан ды да ауыз тол ты-
рып ай та сыз. 18 ай өмір сүр ген Алаш үкі ме ті-
нің аза мат та ры Əли хан Бө кей ха нов, Ах мет Бай-
тұр сы нұ лын ата мау айып. Ұлы Отан со ғы сын да 
ең бе гі ерен əр бір ба тыр, со ның ішін де Ба укең, 
Бауыр жан Мо мы шұ лы бар. Ұлт бос тан ды ғы 
үшін ба рын сал ған Ж. Та ше нов аға мыз ды ар-
дақ тауымыз ке рек. Бү гін гі таң да əри не ел ба сы-
ның елі үшін жа са ған ең бе гі ұшан-те ңіз. Ата май 
кет кен бі раз тұл ға лар бар шы ғар, бі рақ бас ты сы 
Тəуел сіз дік құр ба ны бол ған бар ша аза мат тар ды 
та рих та ғы тұ ғы ры би ік тұл ға ре тін де қа рас ты ру-
ға бо ла ды.
Наз г7л С3р сен бай )ы зы, &арМУ-ды* кі тап ха-

на шы сы:
Ме нің тү сі ні гім де, тəуел сіз дік — ой бос тан ды ғы, • 
сөз ер кін ді гі. Қан дай ба ғыт та бол ма сын өз ше ші-
мі міз ді қа был дай мыз! Өз таң дауымыз бар. Елі міз 
ты ныш, жұр ты мыз аман.
Бү гін гі кү ні ба ғын ды рып жат қан бар лық бе лес, • 
да му шы ел дер ор та сы нан ойып орын алу ымыз — 

тəуел сіз дік же тіс ті гі. 21 жыл ға аяқ бас қан тəуел сіз-
дік та ңы мен мол ба қыт, то ла ғай та быс кел ді.
Өт кен ге көз жү гір сек, өте көп. Бі рақ, бү гін де Ел ба-• 
сы ны ай ту ға бо ла ды. Боз ба ла ның жа сын дай уақыт-
та бə се ке ге лайық ты мем ле кет құ ру оңай іс емес. 
Ел ба сы ең бе гін хал қы ба ға ла уда. Оған дə лел кү ні 
ке ше бе кі тіл ген Тұң ғыш Ел ба сы кү ні. Ха лық тың 
ұсы ны сы мен та ғайын дал ған бұл ме ре ке ден ел дің 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы на де ген құр ме тін кө ре міз.
Иса та ева На зым, фи ло ло гия фа куль те ті ні* 

4 курс сту ден ті:
Тəуел сіз дік ме нің ұғы мым да бос тан дық ты біл ді ре-• 
ді. Өз елің, өз ті лің, өз ді нің, өз же рің. Еш кім нен 
қо рық пай, өз ор ның ды ойып тұ рып алу. Ең сең ді 
тік ұс тап жү ру.
Тəуел сіз дік та ңы біз ге тəуел сіз мем ле кет тің аза ма-• 
ты ата ну ға, жас қан бай қа зақ стан дық пын деп ай ту-
ға мүм кін дік бер ді. Тəуел сіз дік тің құр да сы еке нім-
ді мақ та ныш пен ай та ала мын. Осы уақыт қа дейін 
жет кен же тіс тік тер дің бар лы ғы — тəуел сіз дік тің 
ар қа сы!
Та рих ты са ра ла сақ, елі міз ге, ұл та рақ тай же рі міз-• 
ге ең бе гін сі ңір ген ұлы тұл ға лар жет кі лік ті. Со нау 
қа зақ хан да ры нан бас та ған ше жі ре бү гін ге дейін 
жал ға су да. Со лар дың тұя ғы ре тін де Ел ба сы ны са-
най мын. Осы уақыт ішін де біз ді əлем та ны ды, бұл 
үл кен ең бек!
Тəуел сіз ел дің тұ ғы рын би ік те тіп, ту ын жел бі-

ре тер ұлы лар дың ұр па ғы азай ма сын! Ата-ба ба-
мыз дың сан жыл ғы ар ма ны бол ған ел тəуел сіз ді гі 
ұза ғы нан бол ғай! Осы жол да жа нын құр бан ет-
кен ұлт пер зент те рі нің ең бе гін ұмыт пайық!

А� НCР ЕР �А ЗЫ �Ы ЗЫ, КФ-21 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Студенттік &мір
Т!уелсіздік — т!у етер жалLыз кием!КB�іл к$нделігі

Мен се ні сон дай жа сы к�-

ре мін! Се ні� к�л ге ні� ді, с�й ле-

ге ні� ді, тіп ті рен жі ге ні� де мен 

�шін сон дай ым бат, асы лым. 

Ме ні� бар жа ным ды т� сі не тін, 

и ын ды та ол дай тын, жы ла-

�ан да жа ным да та бы ла тын, 

м! �ай �ан да у ан та тын, рен-

жі ген де к� �і лім ді та ба тын да 

сен сі�… Ба ы тым, ба �ым ме-

ні�! Еке уміз ді� к� ні міз �р а-

шан ы зы �те ді. Ара мыз да �ы 

жай �а на жа сы дос ты ты� 

б! лай ша ма хаб бат а !ла са ты-

нын кім біл ген?! Біз та ныс ан-

нан бе рі �р а шан да ула са тын-

быз, кез кел ген та ы рып та, 

ор та тіл та ба ал май тын быз. 

Со лай бо ла т! ра бір-бі рі міз ге 

ым бат пыз. Бі ра кей де се ні� 

�дейі со лай жа сай ты ны� ды 

т� сі не тін мін. Са �ан ме ні� ашу-

ыма ти ген !най ды �ой? Ме ні� 

ашу ла нып ал �ан, не рен жу лі 

ж� зі ме а рап к� ле сі� де, ке-

ші рім с! рай сы�. Се ні� сол кез-

де гі ой на ы да �де мі к�з де рі� 

ма �ан сон дай !най ды, жа ным. 

Жал пы се ні� бар бол мы сын 

сон дай �ой, с�йік тім… Се ні� 

�зіл де рі� к�п адам дар ды� на-

мы сы на не к� �і лі не ти іп рен жі-

тіп те алу шы еді� �ой? Тек мен 

�а на оны� б� рі не же �іл �рі 

к� ле а рай мын, се бе бі се ні� 

оны шын к� �іл ден емес ой нап 

а на ай та ты ны� ды т� сі не мін. 

Сен адам рен жі те тін жан емес-

сі� �ой, аяулым… Се ні сон дай 

с�йе ді екем, се ні сон дай із-

дей ді екем…. Бі ра а зір б!л 

с�з дер ден не пай да? Сен ен ді 

ме ні� жа ным да емес сі�, жай 

�а на �тіп кет кен жы лы да шы-

рай лы �сем ес те лік еле сі сі�. Ал 

жа ны� да т!р �ан с�й кім ді ыз-

ды� м�м кін бо ла ша жа ры бо-

лар сы�. Тек ен ді ме ні кі емес-

сі�. Бір бас пал да та т! рып, бір 

ба �ыт а бет ал �ан еке уміз ен ді 

екі жа а бет тей міз. (а лай ша 

б! лай бол ды? Б� рі не де кі н� лі 

�зім еке нін бі ле т! ра, оны са-

�ан мойын дап ай та ал ма дым, 

ба та ал ма дым. (а лай бол са да, 

�зім ді а тау �а ты ры сып ба сам 

да мен… ор а мын, о ры-

тым. Бі рін ші а дам жа сау �а да 

ба ты лым жет пе ді, на мы сым да 

жі бер ме ді. Т� сін дір гім де ке ле-

ді, бі ра… Кі н� лі еке нім ді бі ле 

т! ра на мыс де ген ке дер гі бет 

бер ме ді, р! сат ет пе ді, т� сін бе-

ді. Ен ді сен �з ге ні кі сі�, �з ге ні-

кі боп а ла бер мек сі�. Мен де 

ен ді �з ге ні кі мін, бі ра ж� рек 

тек се ні кі бо лып а ла бер мек, 

�а шы �ым. М�� гі… Ке шір ме ні, 

са �ы ны шым!

ЖАН САЯ АКИ ШЕ ВА,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ- 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Қа зақ стан ның 12 жыл дық бі лім бе ру ге кө-
шуі — бі лім бе ру дің жа ңа ұлт тық мо де лін жо-
ба ла удың стра те ги ялық мін де тін ти ім ді ше шу-
ге мүм кін дік бе ре ді. Осы ған бай ла ныс ты бү-
гін гі таң да 12 жыл дық бі лім бе ру үл гі сі не кө шу 
мə се ле сі өзек ті бо лып отыр.

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 «Бейін дік мек теп» 
жо ға ры мек теп те рі үшін кад рлар ды да яр лау жə не 
12 жыл дық бі лім бе ру үл гі сі не кө шу мə се ле ле рі» 
та қы ры бын да ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция 
бо лып өт ті. Атал мыш кон фе рен ция ҚР Бі лім жə не 
ғы лым ми нистрлі гі бе кіт кен ғы лы ми кон фе рен ци-
ялар ды ұйым дас ты ру жос па ры на сəй кес өт кі зі ліп 
отыр. Кон фе рен ци яны өт кі зу ҚарМУ-дың «Ғы лы-
ми іс-əре кет» ба ғы ты аясын да 2011-2015 жыл дар-
да ғы да му дың стра те ги ялық жос па рын жү зе ге 
асы ру мен де ті ке лей бай ла ныс ты.
Рес пуб ли ка лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе-

рен ци яны өт кі зу ге ҚарМУ əлеу мет тік-пе да го ги ка-
лық фа куль те ті нің «Бас тауыш оқы ту дың пе да го ги-
ка сы мен əдіс те ме сі» ка фед ра сы жауап ты бо лып 
та бы ла ды. Кон фе рен ци яның мақ са ты — 12 жыл-
дық бі лім бе ру жағ дайын да ғы жал пы бі лім бе ре-
тін мек теп тер үшін пе да го ги ка лық кад рлар ды да-

яр лау ға қа зір гі за ман ғы ба ғыт тар мен бай ла ныс ты 
пе да го ги ка ғы лы мы ның өзек ті мə се ле ле рін тал-
қы лау. Кон фе рен ция ба ры сын да Қа зақ стан ның 
же тек ші ға лым да ры ның, Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның түр лі об лыс та ры ның (Алматы, Көк ше тау, 
Шы ғыс Қа зақ стан, Ба тыс Қа зақ стан) жал пы бі лім 
бе ре тін мек теп, гим на зия, ли цей, мұ ға лім де рі мен 
мек теп ке дейін гі ме ке ме ле рі пе да гог та ры ның, жо-
ға ры оқу ор ны ның ма гис трант та ры ның, сту дент-
те рі нің ба ян да ма ла ры тың дал ды. Кон фе рен ци яда 
ын ты мақ тас тық жə не шы ғар ма шы лық жағ дай да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы бас тауыш, ин-
клю зив ті бі лім бе ру, мек теп ке дейін гі оқы ту мен 
тəр би елеу жүйе ле рі нің, бі лім бе ру про це сін де ин-
но ва ци ялық тех но ло ги ялар ды қол да ну дың өзек ті 
мə се ле ле рі қа рас ты рыл ды.
Кон фе рен ци яны ин но ва ци ялық-тех но ло ги-

ялық ор та лық ди рек то ры, т.ғ. к., до цент С. С. Қа-
сы мов ашып, əлеу мет тік-пе да го ги ка лық фа куль-
тет де ка ны, фс.ғ. к., до цент М. М. Иман бе ков 
құт тық тау сөз сөй ле ді. Пле нар лық мə жі ліс те 
пе да го ги ка жə не бас тауыш оқы ту дың əдіс те ме сі 
ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі, п.ғ. д. С.Қ. Абиль ди-
на, І. Жан сү гі ров атын да ғы Же ті су мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің про фес со ры, п.ғ. д. Р.Қ. Дю сем-
би но ва, Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың про-

фес со ры, п.ғ. д. Ж. Е. Сар се ке ева, уни вер си тет тің 
дайын дық бө лі мі нің мең ге ру ші сі, п.ғ. к., до цент 
А. А. Мұ қа та ев, «Ал ма гүл» ба ла бақ ша сы ның ди-
рек то ры Б. С. Омар, Са ран қа ла сы ның № 1 ор та бі-
лім бе ре тін мек теп тің бас тауыш сы нып мұ ға лі мі 
Б. И. Жар ко ва ба ян да ма жа са 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 ұжы мы мен кон фе-
рен ция ға қа ты су шы лар бі лім бе ру ді да мы ту дың 
стра те ги ялық бағ дар ла ма сы нан ту ын дап отыр-
ған ба сым ба ғыт тар ды жү зе ге асы ру ға ат са лы-
сып, «Бейін дік мек теп» жо ға ры мек теп те рі үшін 
кад рлар ды да яр лау жə не пе да гог тар дың кə сі би 
ше бер лі гін арт ты ру мін де тін ой да ғы дай ше ше тін 
нақ ты ұсы ныс тар мен қо ры тын ды ларды түйін де ді.

9ЛЕУ МЕТ ТІК-ПЕ ДА ГО ГИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕТ

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті — 
Республика бойын ша үз дік үш тік ке кі ріп, бі-
лім көр сет кі ші мен жем қор лық қа қар сы кү рес 
жа ғы нан рей тин гі сі жо ға ры оқу орын да ры-
ның бі рі.

Біз дің уни вер си тет те бі лім нің биі гін ба ғын-
ды рып, спорт тың саң ла ғы на ай нал ған, қо ғам дық 
жұ мыс тар да қол қу сы рып отыр май тын жа лын ды 
жас тар көп. Қай қы ры нан қа ра са ңыз, сту дент тік 
өмір ді өз өнер ле рі мен өр нек теп жүр ген жас тар 
ұйым дас ты ру ымен дəс түр бойын ша би ыл да фо-
рум өт ті. Сту дент тер кү ні нің қар са ңын да жыл да-
ғы əдет бойын ша жал ға сын тап қан бұл фо рум ның 
бү гін гі бір жа ңа шыл ды ғы бар. Со ны мен фо рум-
ның күн тəр ті бі не қыс қа ша шо лу:

«Са лауат ты жас тар — са лауат ты ел» ат ты сим-
вол дық сту дент тер ма ра фо ны мен бас та лып, «вок-

зал да» өт кен флэш-моб пен жал ғас ты. Сон дай-ақ, 
бұл фо рум ның бір ерек ше лі гі — ҚР мен РФ сту-
дент те рі ара сын да сəн ді сұх бат жа ра сым та буы. 
Жас тар дың зи ят кер лік жə не шы ғар ма шы лы ғын 
да мы ту ға ар нал ған ак тер лік, фо тог ра фия жə не 
ди зайн, жа ңа ма ман дық, жа ңа та лап, ком му ни-
ка тив тік бі лік ті лік, эко ло ги ялық тəр бие ба ғыт тар 
бойын ша ше бер лік сы нып та ры өт кі зіл ді. Сту-
дент тер дің ше бер лік те рін шың дау үшін əр ба ғыт 
бойын ша бағ дар бо лар же тек ші лер жұ мыс ат-
қар ды. Со ның ішін де Алматы дан ар найы кел ген 
Əлия Назарбаева ның бас па сөз хат шы сы Мұ рат 
Иса ха нов эко ло ги ялық тəр бие сы ны бы бойын ша 
же тек ші лік ет ті.
Бел гі лен ген күн тəр ті бі бойын ша фо рум ның 

жа бы лу ына да қа тыс тық. Қы зық əлі біт кен жоқ. 
Бір лі гі жа рас қан ұйым шыл ұжым фо рум ның жо-
ғар ғы дең гей де өтуі не ат са лыс қан бар ша бел сен ді 
топ «Уни вер си тет» ка фе сі не жол тарт ты. 40 жыл-
дық та ри хы бар уни вер си тет те тұң ғыш рет «бел-
сен ді лер ба лы» өт ті. ҚарМУ-дың бел сен ді ле рі бас 
қос қан кеш тің қа дір лі қо нақ та ры мен бір ге бел сен-
ді лер жа ра сым ды жұп құр ды. ҚарМУ-дың про-
рек то ры Са лауат Қам шы байұ лы ның ақ ті ле гі мен 
ашыл ған кеш əде мі əн мен əр жү рек ке əсер сый-

ла ды. Оң түс тік Астана дан кел ген Мұ рат Бо ла тұ лы, 
ҚарМУ-дың Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет тө райы-
мы Əсел Сей тжан қы зы, Сту дент тер са райы ның 
көр кем дік же тек ші сі Ин ди ра Бе ко ва, ҚарМУ-дың 
Қа зақ стан Жас тар Аль ян сы ның көш бас шы сы Ма-
ди Ал де не ев, Сту дент тер Пар ла мен ті нің тө ра ға сы 
Ас хат Үсе нов төр ден орын ал ды.
Əні мен биі, сə ні мен сал та на ты жа рас қан кеш, 

жас тар дың бал-бұл жан ған жү зі мен шат күл кі сі… 
Гол ли вуд тың жұл дыз да ры нан кем түс пей тін қыз-
жі гіт тер ге қа рап сүй сін бес ке ша ра ңыз жоқ! Бал-
дың қы зық ты өтуі не үле сін қос қан жүр гі зу ші лер 
ше бер лі гін ай та кет сек ар тық емес. ҚарМУ-дың 
эко но ми ка са ла сы ның ма гис трі, осы фо рум ның 
өтуі не бел се не ат са лыс қан Бір жан Нұр жа нұ лы 
мен уни вер си тет тү ле гі На деж да Коз ло ва кө рер-
мен нің кө зайы мы бол ды. Жал пы, ал ғаш ұйым дас-
ты рыл са да, бел сен ді лер бал лы жо ға ры дең гей де 
өт ті. Бұл — əр бел сен ді нің сту дент тік өмі рін де 
ас ты сы зы лып сақ та ла тын күн. Ұйым дас ты ру шы-
лар ал қа сы на тек шы ғар ма шы лық та быс ті лей міз! 
ҚарМУ-дың бел сен ді ле рі ар тып, ба ғын ды рар биі-
гі мен асар асуы азай ма сын де ген ни ет те міз!
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На би оло го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. Е. А. Бу ке то ва бы ла про ве де на От-
кры тая олим пи ада школь ни ков по би оло гии 
«Жас да рын — 2012». Олим пи ада про во-
ди лась в два эта па: пер вый — тес ти ро ва ние, 
вто рой (зак лю чи тель ный) этап — прак ти чес-
кий тур.
Для учас тия в олим пи аде по би оло гии 

при ня ты за яв ки у 177 школь ни ков 11-х клас-
сов и 144 школь ни ков 10-х клас сов Ка ра ган-
дин ской об лас ти. Из них уча ство ва ли 177 
уче ни ков 11-го клас са и 144 уче ни ка 10-го 
клас са. Олим пи ада про во ди лась в два ту ра. 
Ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри олим пи-
ады по би оло гии фор ми ро ва лись из про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва би оло-
го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та. Кон кур сные 
за да ния раз ра бо та ны про фес сор ско-пре по-
да ва тельским сос та вом фа куль те та.
Пер вый, те оре ти чес кий тур про шел 14 

но яб ря и сос то ял из тес то вых за да ний. Кон-
кур сное за да ние для уча щих ся 10-х и 11-х 
клас сов сос то яло из 50 тес то вых воп ро сов из 
кур сов по бо та ни ке, зо оло гии, ана то мии и 
фи зи оло гии че ло ве ка, ге не ти ке и ци то ло гии. 
За каж дый пра виль ный от вет на чис лял ся 
один балл. С за да ни ями дан но го ту ра спра-
ви лись 52 учас тни ка (23%), ко то рые бы ли 
до пу ще ны ко вто ро му, прак ти чес ко му ту ру. 
Эти школь ни ки наб ра ли 60% об ще го ко ли че-
ства бал лов.
Вто рой тур про шел 21 но яб ря. В эк спе-

ри мен таль ном ту ре бы ли за да ния с ис поль-
зо ва ни ем таб лиц, ри сун ков, схем и за дач по 
те мам: «Сис те ма ти ка рас те ний и жи вот ных», 
«Ана то мия и мор фо ло гия рас те ний и жи-
вот ных», «Нер вная сис те ма», «Кро ве нос ная 
сис те ма», «Об мен ве ществ», «Ос но вы ге не ти-
ки». Он сос то ял из 10 за да ний. При оцен ке 
школь ни ков учи ты ва лись пра виль ность и 
раз вер ну тость от ве та. Каж дое кон кур сное 

за да ние олим пи ады оце ни ва лось в бал лах 
по уров ню слож нос ти (5 бал лов — слож ный 
уро вень).
Ито го вая оцен ка зна ний оце ни ва лась: тес-

то вые за да ния — 50 бал лов, 10 прак ти чес ких 
за да ний — 50 бал лов. Об щее ко ли че ство бал-
лов — 100. По бе ди те лей олим пи ады оп ре де-
ля ли по мак си маль но му ко ли че ству наб ран-
ных бал лов.

Сре ди уча щих ся 10-х, 11-х клас сов (ка-
зах ское от де ле ние) мес та рас пре де ли лись 
сле ду ющим об ра зом:

I мес то• 
Тле ге но ва Ма ди на (уче ни ца 11-го клас са 

СШ №2 им. Абая, г. Бал хаш)
II мес то• 
1. Бал та ше ва Гул сая (уче ни ца 11-го клас са 

СШ Үміт кер, се ло Үміт кер Бу хар жы ра ус ко го 
райо на)

2. От жа но ва Ме ру ерт (уче ни ца 10-го клас-
са СШ №30, г. Ка ра жал)

III мес то• 
1. Қо па ба ева Гул наз (уче ни ца 10-го клас са 

СШ №13, г. Жез каз ган)
2. Ома ров Ер жан (уче ник 11-го клас са СШ 

№1, г. Жез каз ган)

Сре ди уча щих ся 10-х, 11-х клас сов (рус ское от-
де ле ние) школь ни ки за ня ли сле ду ющие мес та:

I мес то• 
Ада мо ва Асель (уче ни ца 11-го клас са СШ 

№24, г. Те мир тау)
II мес то• 
1. Ид ри со ва Ве не ра (уче ни ца 11-го клас са 

ГУ СОШ №12 Абай ско го райо на)
2. Че ге ба ева Ай нур (уче ни ца 10-го клас са 

СОШ №66 Ка зы бек бий ско го райо на)
III мес то• 
1. Кур но со ва Юлия (уче ни ца 11-го клас са 

СШ №10, г. Бал хаш)
2. Ка на фия Ка ми ла (уче ни ца 10-го клас са, 

Ель тай ская СШ Бу хар жы ра ус ко го райо на).
По бе ди те ли олим пи ады бы ли наг раж-

де ны дип ло ма ми и гра мо та ми; 10 ак тив ных 
учас тни ков — гра мо та ми и по ощ ри тель ны-
ми при за ми. Спе ци аль ны ми дип ло ма ми бы-
ли наг раж де ны учи те ля школ.

Ре ко мен да ции: Учи те лям би оло гии про вес-
ти ана лиз за да ний с уча щи ми ся. Про во дить сис-
тем ную под го тов ку к олим пи адам, прив ле кать 
на ибо лее мо ти ви ро ван ных уча щих ся. Зна ко мить 
учас тни ков с олим пи ад ны ми за да ни ями раз но го 
уров ня. При под го тов ке к олим пи адам ис поль-
зо вать ин фор ма ци он ные тех но ло гии обу че ния. 
Про дол жить ра бо ту по раз ви тию поз на ва тель ной 
ак тив нос ти на уро ках би оло гии.

«Знать ис то рию сво ей стра ны и все-
го ми ра». Под та ким де ви зом прош ла 
олим пи ада для школь ни ков по ис то рии 
«Клио-2012». Ее еже год но про во дит ка-
фед ра ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че-
ствен ной ис то рии ис то ри чес ко го фа-
куль те та. К учас тию в олим пи аде бы ли 
приг ла ше ны уча щи еся 11-х клас сов об-
ще об ра зо ва тель ных школ, ли це ев, гим-
на зий, школ-ин тер на тов г. Ка ра ган ды, 
го ро дов-спут ни ков и об лас ти. Олим пи-
ада про во ди лась в два ту ра. От бо роч ный 
тур про хо дил в фор ме тес ти ро ва ния и 
от ве тов на от кры тые воп ро сы. Для учас-
тия в олим пи аде бы ла по да на 581 за яв ка, 
в пер вом ту ре тес ти ро ва лись 412 че ло век 
на ка зах ском язы ке и 169 — на рус ском. 
Каж дое кон кур сное за да ние олим пи-
ады оце ни ва лось в бал лах. Для учас тия 
во вто ром ту ре чле на ми жю ри отоб ра но 
52 школь ни ка, от ве чав ших на рус ском 
и ка зах ском язы ках и наб рав ших мак си-
маль ное ко ли че ство бал лов (60 бал лов и 
вы ше).

Вто рой (фи наль ный) тур вклю чал в се бя 
прак ти чес кие за да ния по ис то рии Казахстана. 
По бе ди те ли олим пи ады оп ре де ля ют ся по 
мак си маль но му ко ли че ству наб ран ных бал-
лов в 2 ту рах. Рас смот рев ра бо ты учас тни ков, 
чле ны жю ри ре ко мен до ва ли наг ра дить дип-
ло ма ми олим пи ады и па мят ны ми по дар ка-
ми 10 че ло век, от ве чаю щих на ка зах ском и 
рус ском язы ках.

По бе ди те ля ми на ка зах ском от де ле нии 
ста ли:

1 мес то — Кайы ро ва Ла ура, Ка ра ган да, 
СОШ №66;

2 мес то — Кип ша ков Ол жас, Ка ра ган да, 
СОШ №66; 

2 мес то — Жан сей то ва Са ния, Ка ра ган да, 
СОШ №41;

3 мес то — Му ха мед жа нов Ти лек тес, Жа-
на ар ка ауда ны Ын та лы ОМ;

3 мес то — Тур га но ва Ай ге рим, Бал хаш, 
СШ №8.

На рус ском от де ле нии луч ши ми бы ли 
приз на ны:

1 мес то — Стю ко ва Мар га ри та, Ка ра ган-
да, КГУ №1; 

2 мес то — Ми ер ха но ва Ди на, Ка ра ган да, 
СОШ №32; 

2 мес то — Са ма тов Нур бол, Ка ра ган да, 
СОШ №91; 

3 мес то — Са би то ва Са би на, Ка ра ган да, 
КГУ №93;

3 мес то — Алим жа нов Ма ди яр, Ка ра ган-
да, СОШ №81.
Гра мо та ми бы ли наг раж де ны сле ду ющие 

уче ни ки: Пи чу ги на Дарья, Ка ра ган да, КГУ 
№1; Ка ки мо ва Ар гуль, Ка ра ган да, КГУ №93; 
Ха ми тов Н. Е., Те мир тау, СОШ №20; Дауыл-
ба ева Ай ге рим, Ка ра ган да, КГУ №97; Кай ма-
ко ва Ай наш, Оса ка ров ский район, СШ№12; 
Ки рей Вла дис лав, Бал хаш, СОШ №17; Фе ду-

лов Алек сандр, Оса ка ров ский район, гим на-
зия №9; Тур сун бе ко ва А., пос. Уш то бе; Аль-
ке но ва Д. Ж., Ка ра ган да, СОШ №27; Аби ше-
ва Ди на ра, Ка ра ган да, СОШ №81.
Так же во вре мя олим пи ады объ яви ли бла-

го дар ность и вру чи ли спе ци аль ные пись ма 
тем учи те лям, чьи уче ни ки по ка за ли на илуч-
шие зна ния: Рыб кин В. (КГУ №1), Аль тер гот 
Н. (СОШ №32), Крас но пе ро ва В. (СОШ №91), 
Бей дер Р. (СОШ №81), Сма гу ло ва Г. (СОШ 
№66), Аб драх ма но ва Б. (СОШ №41), Бал та-
шов С. (Жа на ар ка ауда ны Ын та лы ОМ), Ша-
ки жа но ва А. (Бал хаш, СШ №8).
Как от ме ти ли ор га ни за то ры олим пи ады 

и учи те ля, та кие про ек ты поз во ля ют школь-
ни кам не толь ко убе дить ся в проч нос ти сво-
их зна ний и под го то вить ся к ЕНТ, но и вос пи-
ты ва ют в них ува же ние и стрем ле ние изу чать 
ис то рию сво ей стра ны.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ИС ТО РИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Школа — вуз
Новости образования

Научные дискуссии 
о модели 12-летнего 
образования

На со ци аль но-пе да го ги чес ком 
фа куль те те 23 но яб ря 2012 г. сос-
то ялась Рес пуб ли кан ская науч-
но-прак ти чес кая кон фе рен ция 
«Проб ле мы пе ре хо да на мо дель 
12-лет не го об ра зо ва ния и под го-
тов ки кад ров для стар шей шко лы 
«Бейін дік мек теп». Про ве де ние 
кон фе рен ции свя за но с ре али за-
ци ей стра те ги чес ко го пла на раз-
ви тия КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на 
2011-2015 го ды в рам ках нап рав-
ле ния «Науч ная дея тель ность».

Ка фед ра пе да го ги ки и ме то-
ди ки на чаль но го обу че ния ста ла 
ини ци ато ром и ор га ни за то ром 
про ве де ния науч но-прак ти чес-
кой кон фе рен ции. Цель кон фе-
рен ции — ос ве ще ние ак ту аль ных 
проб лем пе да го ги чес кой на уки, 
свя зан ных с сов ре мен ны ми под хо-
да ми к под го тов ке пе да го ги чес ких 
кад ров для об ще об ра зо ва тель ной 
шко лы в ус ло ви ях 12-лет не го об-
ра зо ва ния.

В ма те ри алах кон фе рен ции 
пред став ле ны статьи ве ду щих уче-
ных Казахстана, пе да го гов дош-
коль ных уч реж де ний и учи те лей 
об ще об ра зо ва тель ных школ, гим-
на зий, ли це ев, ма гис тран тов, сту-
ден тов выс ших учеб ных за ве де ний 
го ро дов Рес пуб ли ки Казахстан: 
Астана, Алматы, Ак то бе, Бал хаш, 
Жез каз ган, Се мей, Тал ды кор ган, 
Та раз, Тур кес тан и др. На от кры тии 
кон фе рен ции с при вет ствен ным 
сло вом выс ту пи ли ди рек тор ин но-
ва ци он но-тех но ло ги чес ко го цен-
тра к. т. н., до цент Ка сы мов С. С., 
де кан со ци аль но-пе да го ги чес-
ко го фа куль те та к. фс. н., до цент 
Иман бе ко ва М. М. На пле нар ном 
за се да нии зас лу ша ны док ла ды 
Абиль ди ной С. К., д. п. н., за ве-
ду ющей ка фед рой пе да го ги ки и 
ме то ди ки на чаль но го обу че ния 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Дю сем-
би но вой Р. К., д. п. н., про фес со ра 
Же ты сус ко го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. И. Жан су гу ро ва, 
Сар се ке евой  Ж. Е., д. п. н., про-
фес со ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва, Му ка та ева А. А., к. п. н., за-
ве ду юще го под го то ви тель ным 
от де ле ни ем КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва, Омар Б. С., ди рек то ра КГКП 
я/с 53 «Ал ма гуль», Жар ко вой Б. И., 
учи те ля на чаль ных клас сов СОШ 
№1 г. Са ра ни.

В ат мос фе ре сот руд ни че ства 
и твор че ства рас смот ре ны ак ту-
аль ные проб ле мы сис те мы дош-
коль но го обу че ния и вос пи та ния, 
на чаль но го, ин клю зив но го об ра-
зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан, 
воп ро сы при ме не ния ин но ва ци-
он ных тех но ло гий в об ра зо ва тель-
ном про цес се. Учас тни ки кон фе-
рен ции от ме ти ли воз рас та ющую 
роль об ра зо ва ния в жиз ни ка зах-
стан ско го об ще ства, под дер жа ли 
ини ци ати ву о под ня тии со ци аль-
но го ста ту са пе да го га, по вы ше-
нии имид жа про фес сии учи те ля. 
Биб ли оте кой КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва ор га ни зо ва на выс тав ка 
книг по 12-лет не му об ра зо ва нию 
и про филь но му обу че нию. Ито гом 
кон фе рен ции ста ла ре зо лю ция по 
со вер шен ство ва нию сис те мы про-
фес си ональ но го раз ви тия пе да го-
гов в со от вет ствии с их пот реб нос-
тя ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА КА ФЕД РОЙ 
ПЕ ДА ГОГИ КИ И МЕ ТО ДИ КИ НА ЧАЛЬ НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ

История страны для юных патриотов

Молодые дарования открыли в КарГУ
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В КарГУ про шел тра ди ци он ный кон-
курс «Пос вя ще ние в сту ден ты — 2011» 
с учас ти ем фа куль те тов и кол лед жа 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Кон курс про-
ве ден с целью зна ком ства сту ден тов 
пер во го кур са с дос ти же ни ями уни вер-
си те та, пре по да ва те ля ми и сту ден та ми 
фа куль те тов, вы яв ле ния на ибо лее та-
лан тли вых и спо соб ных сту ден тов как 
в твор чес ком, так и в ор га ни за тор ском 
пла не, при об ще ния сту ден чес кой мо ло-
де жи к об ще ствен ной, куль тур ной жиз-
ни КарГУ.

Уч ре ди те ля ми кон кур са выс ту пи ли рек-
то рат, проф ком, Дво рец сту ден тов, Ко ми тет 
по де лам мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва. В со от вет ствии с По ло же ни ем в кон кур-
се при ня ли учас тие все фа куль те ты на ше го 
уни вер си те та.
При под ве де нии ито гов кон кур са учи ты-

ва лись тор же ствен ность и ор га ни зо ван ность 
про ве де ния пос вя ще ния; ори ги наль ность 
за мыс ла; мас со вость и учас тие сту ден тов 
всех кур сов в про ве де нии праз дни ка; на ли-
чие и ка че ство му зы каль но го офор мле ния; 
раз но об ра зие жан ров в кон кур сной прог-

рам ме; куль ту ра по ве де ния на сце не. По 
ито гам кон кур са на луч шее пос вя ще ние в 
сту ден ты — 2012 Гран-при был при суж ден 
юри ди чес ко му фа куль те ту, пер вое мес то 
по лу чил фи зи чес кий фа куль тет. Вто рое 
мес то раз де ли ли ис то ри чес кий и би оло го-
ге ог ра фи чес кий фа куль те ты, а третье мес-
то — про фес си ональ но-ху до же ствен ный 
и эко но ми чес кий фа куль те ты. Ос таль ным 
фа куль те там бы ли прис во ены раз лич ные 
но ми на ции. А глав ной наг ра дой для всех 
ста ли улыб ки пер во кур сни ков, ко то рые 
зна ко ми лись с тем, что та кое нас то ящая сту-
ден чес кая жизнь.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ

Адам өмі рін де гі ең қы зық ке зең — бұл, 
əри не, «Сту дент тік өмір». Та лай жас тың 
жү ре гі не жыр құя тын сту дент тік кез дің 
бал дə мін тат қан дар сол бір қы зық қа, 
шы жық қа то лы күн дер ді өмір бойы там-
са нып ай ту мен бо ла ды. Сту дент тік шақ-
та ғы сон дай ұмы тыл мас сəт тер дің бі рі — 
«Сту дент тер қа та ры на қа был дау» рə сі мі.

Би ыл 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 
сту дент те рі «Сту дент тер қа та ры на қа был-
дау-2012» рə сі мін бар сəн-сал та на ты мен 

атап өт ті. Жыл сайын дəс түр ге ай нал ған бұл 
ме ре ке лік іс-ша ра фа куль тет тер ара сын да 
бай қау тү рін де өт кі зі ліп ке ле ді. Іс-ша ра ның 
бас ты мақ са ты — 1 курс сту дент те рі ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас ты ны ғай ту, кə сі би 
қы зы ғу шы лық та рын да мы ту, тə лім-тəр бие 
бе ру, пат ри от тық ру хын кө те ріп, өз де рі нің 
өз бі лім ор да ла ры на, таң да ған ма ман дық-
та ры на де ген мақ та ны шын көр се ту бо лып 
та бы ла ды.
Бұл бай қау ға уни вер си те ті міз дің 13 фа-

куль те ті қа ты сып, сал та нат ты ша ра да бар-
лық кур стар дың сту дент те рі өз де рі нің өнер-
ле рін паш етіп, жи нал ған қауым ды əде мі 
əн мен, əуез ді күй мен тер бе ді. Не бір түр лі 
би кө рер мен жү ре гін жа улап ал ды. Пат-
ри от тық əн-күй лер шыр қа лып, те ат рлан-
ды рыл ған кө рі ніс тер ме ре ке лік кө ңіл-күй 
сый ла ды. Ке ше ға на ор та мек теп тен тү леп 
ұш қан жас та ры мыз ға оқу ор да мыз дың фа-
куль тет де кан да ры сту дент тер қа та ры на қа-
был да ну ла ры мен шын жү рек тен құт тық тап, 
оқу да же міс, үл кен өмір ге бас қан қа дам да-
ры на ақ жол ті леп, ке ле шек те елі нің бі лік ті 
де біл гір ма ма ны бо лу ла ры на із гі ті лек те-
рін біл ді ріп, көп тен күт кен «Сту дент» ат ты 
ас қақ мəр те бе ге ие бо луы үшін қа жет ті ең 
не гіз гі құ жат — сту дент тік би лет те рін ама-
нат ет ті. Ама нат ты қол да ры на ал ған бі рін-
ші курс сту дент те рі 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 сту ден ті де ген ат қа лайық ты бо лу ға 
ант бе ріп, ке ше гі оқу шы — бү гін де сту дент 
атан ды. Бір ай та ке те тін жағ дай, сту дент тер 

қа та ры на қа был дау ке ші нің бағ дар ла ма сы 
ерек ше бол ды. Кон церт тік бағ дар ла ма ны 
əр фа куль тет де ка ны ның тəр бие ісі жө нін де-
гі орын ба сар ла ры мен жо ға ры курс сту дент-
те рі дайын да ды. Бі рін ші курс сту дент те рі 
де ме ре ке лік бағ дар ла ма дан тыс қал май, 
өз де рі нің бойын да ғы бар өнер ле рін ор та ға 
са лып, кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы на бө-
лен ді.
Бай қау мə ре сі не жет кен нен кейін қо ры-

тын ды сын 17 қа ра ша — Ха лы қа ра лық сту-
дент тер кү ні жа ри ялап, оза шауып, ерек ше 
өнер көр сет кен фа куль тет тер дип лом дар-
мен, жүл де лі орын дар мен, ку бок тар мен 
ма ра пат тал ды. Заң фа куль те ті Бас жүл де-
ні, фи зи ка-тех ни ка лық фа куль тет 1 орын ды, 
та рих фа куль те ті мен би оло гия-ге ог ра фия 
фа куль те ті 2 орын ды, ал эко но ми ка фа-
куль те ті мен кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті 
3 орын ды же ңіп ал ды.
Осы лай ша 1 курс тə лім гер ле рі сту дент 

де ген атақ қа ие бол ды. Осы жас тол қын дар 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
сту дент те рі де ген абы рой лы атақ қа лайық 
бо лып, игі іс те рі мен, жо ға ры же тіс тік те рі-
мен əлі та лай көз ге тү се ді деп бек се не міз. 
Ақ жол!

А. ХА СЕ НОВ,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ-

Т9Р БИЕ ІСІ Ж	 НІН ДЕ ГІ ДЕ КАН ОРЫН БА СА РЫ,
А. БЕЙ СЕН БЕК,

ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ-

ЖАС ТАР ІСІ КО МИ ТЕ ТІ НІ- Т	 РА �А СЫ

Молодые таланты — новые имена

Первокурсников посвятили в студенты

«�ош келді�, бірінші курс студенттері!»

В но яб ре бы ли под ве де ны ито ги 
кон кур са «Жас та лап — Мо ло дое да ро-
ва ние — 2012». Кон курс про хо дил в сен-
тяб ре сре ди сту ден тов пер во го кур са фа-
куль те тов и кол лед жа.

Целью дан но го ме роп ри ятия бы ло раз-
ви тие твор чес ко го по тен ци ала сту ден че-
ства, соз да ние ус ло вий для са мо ре али за ции, 
при об ще ние к об ще ствен ной и куль тур ной 
жиз ни уни вер си те та, вы яв ле ние на ибо лее 
ак тив ных сту ден тов пер во го кур са. Пер во-
кур сни ки со рев но ва лись в сле ду ющих но ми-
на ци ях: «Хо ре ог ра фия», «Во кал», «Инстру-
мен таль ное ис пол ни тельское твор че ство», 
«На род ная му зы ка», «Ори ги наль ный жанр», 
«Те ат раль ное ис кус ство», «Ав тор ская пес-
ня», «Ав тор ские сти хи», «По эт-им про ви за-
тор», «Кон курс ве ду щих».
По ито гам кон кур са «Жас та лап» ла уре-

ата ми ста ли 66 сту ден тов пер во го кур са. 
Гран-при по лу чи ли сту ден ты со ци аль но-
пе да го ги чес ко го фа куль те та. Пер вое мес то 
за нял фи ло ло ги чес кий фа куль тет, а вто рое 
и третье мес та раз де ли ли фа куль тет инос-
тран ных язы ков и хи ми чес кий фа куль тет. 

Все по бе ди те ли бы ли наг раж де ны спе ци-
аль ны ми при за ми. Так же бы ли вы яв ле ны 
луч шие выс туп ле ния во всех пред став лен-
ных но ми на ци ях. Мы поз драв ля ем по бе ди-
те лей и же ла ем им но вых твор чес ких свер-
ше ний!
Ког да учас тни ки кон кур са за кан чи ва ли 

свои выс туп ле ния, зал наг раж дал их бур ны-
ми ап ло дис мен та ми. А это зна чит, что мно-

гих из них мы смо жем уви деть в твор чес ких 
кол лек ти вах Двор ца сту ден тов КарГУ, где 
они бу дут со вер шен ство вать свое мас тер ство. 
А за тем смо гут стать учас тни ка ми от бо роч-
ных ту ров ре ги ональ ных и рес пуб ли кан ских 
мо ло деж ных кон кур сов и фес ти ва лей.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ДВОР ЦОМ СТУ ДЕН ТОВ КАР ГУ

Творчество
Наш Президент
У мудрости веков своя незыблема печать.
И знает век — история не станет возражать.
Два светлых имени слились теперь в одно.
Быть лидером страны не каждому дано.

Нурсултан! Есть в имени сиянье света.
Его теплом, его лучом страна согрета.
Летит по небу мирному орел — наш Нурсултан.
И связан с этим именем свободный Казахстан.

Взвивайся, знамя Казахстана!
Наш путь один — вперед!
Взвивайся, знамя Казахстана!
Нас Лидер нации ведет!

Алга, мой Казахстан, алга!
Взлетай над миром высоко!
Алга, мой Казахстан, алга!
А поколению идти вперед и мыслить широко!

Наш первый Президент — посланник неба.
Он в жизнь пришел народу долг отдать.
Святая жизнь его, святое в жизни дело:
Любить страну, Отчизну прославлять.

Наш Казахстан — Отчизна мира и свободы,
Держава гордая моя, моя страна.
И, проходя с вождем великие просторы,
Вся молодежь любовью к ней вдохновлена!

Не может сердце жить покоем,
И дум стремлений не унять.
Вождь Астану сиять заставил
И миру этот свет отдать.

Алга, мой Казахстан, алга!
Взлетай над миром высоко!
Алга, мой Казахстан, алга!
А поколению идти вперед и мыслить широко! 

САНИЯ БИКТАШЕВА, 
СТУДЕНТКА КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Ж*мыс жо� емес...
(а зір гі жас т� лек тер ді� к� кейін де гі 

ма �ыз ды бір м� се ле — бо ла ша ма ман-
ды та� дау м� се ле сі. «Бес са уса бір дей 
емес» де ген дей, бір т� лек тер м! �а лім 
бо ла мын де се, ен ді бі реуі д� рі гер, тіл ші, 
же ке к� сіп кер бо ла мын дей ді. (ан дай 
да ма ман ды бол ма сын, �р ай сы сы �з 
ал ды на ма �ыз ды.

%р адам �мір ат ты ке зе� ге жол да ма 
ала ды. Бел гі лі бір ма ман ды ты� иесі 
ата ну �а асы �а тын жас жет кін шек те рі-
міз �те к�п. Біз де ке ле шек те �нер с�йер 
а�а-апа ла ры мыз си я ты ар ман-ма са-
ты мыз �а ол жет кі зіп, осы к�н де рі міз ді 
�лі-а ес ке алып оты рар мыз.

Ке лі се мін, оу бі тір ген, ж! мыс сыз 
ж�р ген жас ауым же тер лік. (а зір гі кез-
де гі жас тар ды� �мі рі не бол ма? Оу 
бі тір дік де ген а �аз да рын ол �а алып, 
ал та сы на са лып, ж! мыс сыз ж� ре бе-
ре ді. Не ге, не се беп тен а зір гі жас тар 
ж! мыс сыз?! %ри не, б!л с! ра тар ды� 
бар лы �ы на жауап та бу и ын-а. Бі ра, 
ше шіл мей тін с! ра жо. Сол се беп ті, 
жас та ры мыз оу бі тір дік де ген а �аз-
ды са тып ал май, �з бі лім де рі мен ал са, 
олар �а не ге ж! мыс та был мас а? Ж! мыс 
жо деп !р ат тан дай бер мей ал �а !м ты-
лу ке рек. «Ал �ан бі лім ді о �ам игі лі гі не 
ж!м сау» а �и да тын !р �а с�з бен емес, 
на ты іс пен д� лел де сек, ер ле дік. Бо ла-
ша та елі міз ді� е� се сін к� те ре тін жас 
т� лек те рі міз к� бейе бер сін!
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