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Сіз дер ді Жа ңа 2013 жыл мен құт тық тай мын! 
Біз Жа ңа жыл ды Қа зақ стан ның та быс ты да муы, оның əлеу мет тік жə не са яси тұ рақ-

ты лы ғы не гі зін де ерек ше се нім мен қар сы ала мыз. Ке лер жыл елі міз үшін өр кен деу, 
жа ңа же тіс тік тер ді ба ғын ды ру жы лы бол сын.
Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Қа зақ стан-2050» стра те ги ясы — қа-

лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты» ат ты ха лық қа ар на ған Жол дауын да елі-
міз ал ды ға қой ған та ри хи ма ңыз ды мін дет тер ді ше шуі үшін «қа зақ стан дық тар жо-
ға ры бі лім ді ұлт бо луы ке рек» деп атап көр се тті. Ұлт Көш бас шы сы қа зақ стан дық-
тар дың жас бу ыны — тəуел сіз дік тің құр дас та ры на ерек ше жауап кер ші лік ті жүк теп 
отыр. Қым бат ты сту дент тер, сіз дер дің бі лім де рі ңіз, кə сі би бі лік ті лік те рі ңіз, Отан ға 
де ген сүйіс пен ші лік те рі ңіз елі міз дің «2050 жыл дар ға дейін əлем нің да мы ған 30 елі нің 
қа та ры на енуі не» мүм кін дік бе ре ді. Бiз дiң ба сым ды лық та ры мыз жас тар дың зи ят кер-
лiк жə не ру ха ни тұр ғы дан шың да лу ына, əр бiр сту дент тiң мүм кiн дiк, қа бі лет те рі нің 
ашы лу ына, на ғыз Қа зақ стан пат ри от та рын тəр би еле уге не гіз дел ген. 2012 жыл ды қо-
ры тын ды лай ке ле, бі лім бе ру тех но ло ги яла рын иге ру де гі, ғы лы ми зерт те улер ді жү-
зе ге асы ру да ғы, сту дент жас тар дың шы ғар ма шы лық əлеуетін да мы ту да ғы же тіс тік те-
рі міз ді мақ тан ете міз.
Мен жал пы та бы сы мыз ға өзін дік үлес қо сып, бі лім ор да сы ның ме рейін үс тем ет-

кен бар ша ңыз ға ал ғыс біл ді ре мін. Оқы ту шы лар мен қыз мет кер лер дің жо ға ры кə сі би 
бі лік ті лік пен ат қар ған ең бек те рі, сту дент тер дің озық бі лі мі ағым да ғы жыл да зор та-
быс пен же ңіс ке же туі міз ге се беп ші бол ды, ал да ғы уақыт та да бо ла шақ қа ба тыл жос-
пар құ ру ымыз ға мүм кін дік бе ре ді деп бек се не мін.
Жа ңа жыл қар са ңын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 

уни вер си те ті ұжы мы на шын жү рек тен ба қыт, із гі лік, ден са улық жə не ырыс-құт 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 Но вым, 2013 го дом!
Мы встре ча ем его с уве рен ностью в ус пеш ном раз ви тии Казахстана, его со ци аль-

ной и по ли ти чес кой ста биль нос ти. Пусть нас ту па ющий год ста нет го дом проц ве та-
ния и но вых дос ти же ний на шей стра ны.
Об ра ща ясь ко всем нам с Пос ла ни ем «Ка зах стан-2050»: но вый по ли ти чес кий курс 

сос то яв ше го ся го су дар ства», Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев под чер ки-
ва ет, что для ре ше ния пос тав лен ных пе ред стра ной ис то ри чес ких за дач «ка зах стан цы 
дол жны стать вы со ко об ра зо ван ной на ци ей». Осо бую от вет ствен ность воз ла га ет Ли-
дер на ции на мо ло дое по ко ле ние ка зах стан цев — ро вес ни ков не за ви си мос ти. До ро-
гие сту ден ты, ва ши зна ния, про фес си она лизм, пре дан ность Ро ди не поз во лят на шей 
стра не «к 2050 го ду вой ти в чис ло трид ца ти са мых раз ви тых го су дарств ми ра». Это 
вы со кая мис сия, в ре али за ции ко то рой мы при ни ма ем са мое ак тив ное учас тие. Все 
на ши при ори те ты свя за ны с ин тел лек ту аль ным и ду хов ным раз ви ти ем мо ло де жи, 
рас кры ти ем воз мож нос тей каж до го сту ден та, вос пи та ни ем пат ри отов Казахстана.
Под во дя ито ги 2012 го да, мы по пра ву гор дим ся сво ими дос ти же ни ями в ос во ении 

об ра зо ва тель ных тех но ло гий, ре али за ции науч ных раз ра бо ток, раз ви тии твор чес ко го 
по тен ци ала сту ден чес кой мо ло де жи.
Я бла го да рю всех, кто вло жил свои труд, зна ния и опыт в наш об щий ус пех. Вы-

со коп ро фес си ональ ная ра бо та пре по да ва те лей и сот руд ни ков, доб ро со вес тная уче ба 
сту ден тов поз во ля ет нам с глу бо ким удов лет во ре ни ем от ме чать по бе ды и дос ти же-
ния ухо дя ще го го да, стро ить сме лые пла ны на бу ду щее.
На ка ну не Но во го го да от ду ши же лаю все му мно го ты сяч но му кол лек ти ву КарГУ 

им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва счастья, доб ра, здо ровья и бла го по лу чия.
С Но вым го дом!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ

Жа=а жылдары=ызбен!Жа=а жылдары=ызбен!
С Новым годом!С Новым годом!
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Жа=а Eаза>стан �шін 
жа=а міндеттер

Президент Н�р с�л тан �бі ш� лы 
Назарбаев ты� «�а за� стан-2050» стра-
те ги ясы — �а лып тас �ан мем ле кет ті� жа-
�а са яси ба �ы ты» ат ты Жол дауы Т$уел сіз 
�а за� стан да му ыны� �о ры тын ды ла рын 
шы �а рып, елі міз ді� таяу он жыл ды� та �ы 
ау�ым ды мін дет те рін ай �ын дап бер ді.

Пре зи дент ті� пі кі рін ше, �а за� стан-
ны� мем ле кет тік да му ыны� 2030 жыл �а 
дейін гі ал �аш �ы �лт ты� стра те ги ясы ны� 
бір �а тар ба �ыт та ры мер зі мі нен б� рын 
орын дал ды: эко но ми ка, елі міз ді� са-
яси ж'йе сі, �лт ты� бі лім бе ру ж'йе сі, 
ден са улы� са� тау ж$ не $леу мет тік �ам-
сыз дан ды ру са ла сы же тіс тік тер ге же тіп, 
жа� �ыр тыл ды. Т$уел сіз �а за� стан ны� 
Ел ба сы бел гі ле ген са яси ба �ы ты елі-
міз ге да мы �ан ел дер мен то лы� �ан ды 
се рік тес бо лу �а, т� ра� ты к) п�лт ты мем-
ле кет ре тін де та ны мал бо лу �а м'м кін дік 
бе ре ді. �а за� стан ны� �л та ра лы� ж$ не 
кон фес сияара лы� ке лі сім ді �ам та ма сыз 
ету бойын ша ха лы �а ра лы� бас та ма ла-
ры $лем дік �о �ам дас ты� та ра пы нан �ол-
дау �а ие бо лып, елі міз ді� са яси бе де лі-
ні� ны �аюына ж$р дем дес ті. Н�р с�л тан 
�бі ш� лы Назарбаев ты� �а за� стан ны� 
еура зи ялы� жол мен да му т� жы ры мы 
біз ді� �о �ам да ке �і нен ж' зе ге асып жа-
тыр. «�а за� стан-2050» стра те ги ясы — 
�а лып тас �ан мем ле кет ті� жа �а са яси 
ба �ы ты» ат ты Жол дауын да Ел ба сы жа �а 
стра те ги яны� ма �ыз ды лы �ы на то� та-
ла оты рып, оны� ар �а сын да «…біз дер 
$лем ні� геоэко но ми ка лы� ж$ не ге оса-
яси ор та лы �ын да бо ла мыз» деп атап 
)тті.

�а за� стан ны� жа �а са яси ба �ы-
тын ай �ын дай оты рып, Президент 
Н. �. Назарбаев �а за� стан ды� тар 'шін 
«'з дік бі лім, лайы� е� бек, жар �ын бо-
ла ша�» си я� ты жа �а м'м кін дік тер бе-
рі ле тін ді гін ай тты. Ел ба сы �а за� стан да 
«зи ят кер лік �лт» �а лып тас ты ру иде ясын 
да мы та оты рып, елі міз ал ды �а �ой �ан 
та ри хи ма �ыз ды мін дет тер ді ше шуі 'шін 
«�а за� стан ды� тар жо �а ры бі лім ді �лт 
бо луы ке рек» деп �а дап ай тты. 1лт К)ш-
бас шы сы ны� пі кі рін ше, б�л м$ се ле де 
�а за� стан ды� тар ды� жа �а бу ыны — 
Т$уел сіз елі міз ді� ��р дас та ры на ерек-
ше жауап кер ші лік ж'к те ле ді. Олар ды� 
бі лі мі, к$ сі би бі лік ті лі гі, Ота ны на де ген 
с'йіс пен ші лі гі елі міз ге «2050 жыл дар �а 
дейін $лем ні� да мы �ан 30 елі ні� �а та-
ры на енуі не» м'м кін дік бе ре ді.

Пре зи дент ті� ай ту ын ша, жа �а мем ле-
кет тік стра те ги яны ж' зе ге асы ру да зи-
ялы �ауым ерек ше р)л ат �а ра ды. Олар 
«біз ді� жал пы �лт ты� ��н ды лы� та ры-
мыз ды ны �ай ту да же тек ші к'ш ке ай на-
лу ла ры ке рек» деп атап )тті. 7а лым дар, 
шы �ар ма шы лы� ин тел ли ген ция )кіл де рі 
ел та ри хын, б' гін гі к'н ді са ра лау �а 'лес 
�о су да, атап ай тса�, та рих �а ж' гі не бер-
мей, за ма ны мыз ды� �а 9ар ман да рын 
к)р се те бі луі міз ке рек. Олар �а �а рап 
біз ді� жас та ры мыз бой т' зей ді. Т$уел-
сіз дік ті �� ру, та рих 'шін �ыс �а 20 жыл 
ішін де елі міз ді� да муы, Астана ны �� ру 
�лы м� рат тар бо лып та бы ла ды.

Н�р с�л тан �бі ш� лы Назарбаев ты� 
«�а зір гі ке зе� де гі бі лім бе ру ж'йе сі ні� 
бас ты ба� да ры — те ре� бі лім, к$ сі би 
іс кер лік» де ген пі кі рін �ол дай оты рып, 
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� 
�жы мы �а за� стан ды одан $рі да мы ту �а, 
жо �а ры тех но ло ги ялы, $леу мет тік са ясат 
жа �ы нан тар тым ды, ин но ва ци ялы� �ы-
лы мы мен б$ се ке ге �а бі лет ті бі лім бе ру 
ж'йе сі бар ел ре тін де $лем ні� да мы �ан 
ел де рі ні� �а та ры на �о сы лу ына 'лес �о-
са тын жо �а ры бі лік ті ма ман дар ды да яр-
лау бойын ша )з ж� мы сын жал �ас ты ра-
ды.

Е.�. К	 БЕ ЕВ,
АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы

�АРМУ РЕК ТО РЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре-
зи ден ті Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
2012 жыл дың 14 жел тоқ са ны «Астана 
Опе ра» мем ле кет тік опе ра жə не ба лет 
те ат рын да өт кен Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы тəуел сіз ді гі нің 21 жыл ды ғы на ар-
нал ған сал та нат ты жи ын да Қа за қс тан 
хал қы на Жол дау ар на ды.

«Қа зақ стан-2050» стра те ги ясы — «Қа-
зақ стан-2030» стра те ги ясы ның жа ңа ке-
зең де гі үй ле сім ді да муы. «Біз кім біз, қай-
да ба ра мыз жə не 2050 жыл ға қа рай қай да 
бол ғы мыз ке ле ді?» де ген сұ рақ тар ға жауап 
осы. Жас ұр пақ тың нақ осы ған мүд де лі 
еке ні не се нім ді мін. Осы ған орай,  ұлт тың 
2050 жыл ға дейін гі жа ңа са яси ба ғы ты ның 
жо ба сын ұсы на мын. Бұл ме нің Қа зақ стан 
хал қы на жол дауым бо ла ды.

�� жат тан �зін ді
�ЛТ К�Ш БАС ШЫ СЫ, �А ЗА� СТАН 

РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ НЫ� ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ 
Н. �. НАЗАРБАЕВ ТЫ� «�А ЗА� СТАН-2050» 
СТРА ТЕ ГИ ЯСЫ — �А ЛЫП ТАС �АН МЕМ ЛЕ-
КЕТ ТІ� ЖА �А СА ЯСИ БА �Ы ТЫ» АТ ТЫ �А-
ЗА� СТАН ХАЛ �Ы НА ЖОЛ ДАУЫ
Бі лім жə не кə сі би ма шық — за ма науи 

бі лім бе ру жүйе сі нің, кадр да яр лау мен 
қай та да яр ла удың не гіз гі бағ да ры.

«Қа зақ стан-2050» Жа ңа ба ғы тын ес ке ре 
оты рып, Үкі мет ке 2013 жыл дан бас тап ха-
лы қа ра лық үл гі де гі куə лік тер бе ру ар қы лы 
ин же нер лік бі лім бе ру ді жə не за ма науи 
тех ни ка лық ма ман дық тар жүйе сін да мы-
ту ды қам та ма сыз ету ді тап сы ра мын.
Кə сі би-тех ни ка лық жə не жо ға ры бі лім 

ең бі рін ші ке зек те ұлт тық эко но ми ка ның 
ма ман дар ға де ген қа зір гі жə не ке ле шек-
те гі сұ ра ны сын ба рын ша өте уге бағ дар 
ұс тауы ке рек. Көп жа ғы нан бұл ха лық ты 
ең бек пен қам ту мə се ле сін ше шіп бе ре ді.
Жо ға ры оқу орын да ры бі лім бе ру қыз-

ме ті мен шек те ліп қал мауы ти іс. Олар қол-
дан ба лы жə не ғы лы ми-зерт те уші лік бө-
лім ше ле рін құ руы жə не да мы туы қа жет.
Біз ака де ми ялық ав то но мия ке піл ді гін 

бер ген жо ға ры оқу орын да ры тек оқу бағ-
дар ла ма ла рын же тіл ді ру мен шек тел мей, 
өз де рі нің ғы лы ми-зерт те уші лік қыз ме-
тін де бел сен ді да мы туы ти іс.
Же ке биз нес тің, үкі мет тік емес жə-

не қайы рым ды лық ұйым да ры ның, же ке 
адам дар дың əлеу мет тік жауап кер ші лі гі 
бі лім бе ру са ла сын да ай рық ша кө рі нуі ке-
рек. Бұл ең бі рін ші ке зек те лайық ты бі лім 
алу да оқу ақы сын өз бе тін ше тө лей ал май-
тын жас тар ға кө мек бе ру ге қа тыс ты.
Ол үшін қа жет ті ша ра лар:
Жо ға ры жə не ор та бі лім бе ру жүйе сін • 
да мы ту үшін мем ле кет тік-же ке мен шік 
əріп тес ті гі же лі сін құ ру. 
Көп са ты лы оқу грант та ры жүйе сін əзір-• 
леу. 

Бү кіл ел бойын ша ғы лы ми-зерт те уші-• 
лік жə не қол дан ба лы бі лім бе ру дің 
өңір лік ма ман дық тар ды ес ке ре тін ма-
ман дан ды рыл ған оқу орын да ры жүйе-
сін құ ру. 
Жо ға ры оқу орын да рын да ғы оқу дың • 
екін ші кур сы нан бас тап кə сі по рын дар да-
ғы мін дет ті өн ді ріс тік тə жі ри бе ні заң на-
ма лық тұр ғы да бе кі ту. 
Біз ге оқы ту əдіс те ме ле рін жаң ғыр ту жə-

не өңір лік мек теп ор та лық та рын құ ра оты-
рып, бі лім бе ру дің он лайн-жүйе ле рін 
бел се не да мы ту ке рек бо ла ды.
Біз қа лай тын дар дың бар лы ғы үшін қа-• 
шық тан оқы ту ды жə не он лайн ре жі мін де 
оқы ту ды қо са, отан дық бі лім бе ру жүйе-
сі не ин но ва ци ялық əдіс тер ді, ше шім дер-
ді жə не құ рал дар ды қар қын ды ен гі зу ге 
ти іс піз. 
Ес кір ген не ме се сұ ра ныс жоқ ғы лы ми • 
жə не бі лім пəн де рі нен ары лу, со ны мен 
бір ге, сұ ра ныс көп жə не бо ла ша ғы бар 
ба ғыт тар ды кү шей ту қа жет. 
Ор та жə не жо ға ры бі лім бе ру дің оқу жос-• 
пар ла ры ның ба ғыт ты лы ғы мен ба сым-
дық та рын олар ға тə жі ри бе лік ма шық-
тар ға үй ре ту бойын ша жə не тə жі ри бе лік 
бі лік ті лік ке ие бо лу бағ дар ла ма ла рын 
қо сып, өз гер ту. 
Кə сіп кер лік ке бағ дар лан ған оқу бағ дар-• 
ла ма ла рын, бі лім бе ру кур ста ры мен ин-
сти тут та рын құ ру. 

Ин но ва ци ялы� зерт те улер ді 
да мы ту ды� жа �а са яса ты

Бү кі лə лем дік тə жі ри бе нің көр се ту ін ше, 
бү кіл ин но ва ци ялық өн ді ріс тік цик лды 
же ке бір ел де жү зе ге асы ру ға ты ры су — ве-
ло си пед ой лап шы ға ру де ген сөз. Бұл — 
өте қым бат қа тү се тін жə не əр дайым нə ти-
же лі, же міс ті бо ла бер мей тін іс. Та быс қа 
же ту үшін ға лым дар дың та лай бу ыны ның 
тə жі ри бе сі не, та ри хи қа лып тас қан ғы лы-
ми мек теп тер дің ар на улы ақ па рат жə не 
бі лім де рі нің көп тер ре байт кө ле мі не не гіз-
дел ген дер бес ғы лы ми ба за қа жет бо ла ды.
Жа ңа тех но ло ги ялық тол қын жа лы-

на жар ма сып, тең дес сіз ин но ва ци ялар 
жа сау бар лық ел дің қо лы нан ке ле бер-
мей ді. Біз осы ны же те тү сі ну ге ти іс піз. 
Сон дық тан біз өте шы найы, ба рын-

ша праг ма ти ка лық стра те гия құр ға ны-
мыз жөн.
Біз шы ғы ны көп емес зерт те улер мен 

əзір ле ме лер ге ден қою ға ти іс піз.
Біз ге елі міз ге қа жет ті тех но ло ги ялар 

транс фер ті мен олар ды қол да ну үшін ма-
ман дар ды оқы ту ке рек. ЭК СПО-2017 бұл 
про цес ке сер пін бе ріп, біз ге бо ла шақ тың 
энер ги ясын да мы ту үшін жа ңа тех но ло ги-
ялар ды таң дап алу ға кө мек те суі ти іс.
Біз — жас ұл тпыз жə не бұл біз дің қо лы-

мыз дан ке ле ді.

Оған қо са, біз ауқым ды ха лы қа ра лық 
ғы лы ми-зерт теу жо ба ла ры на əб ден-ақ 
бел се не қа ты са ала мыз. Бұл біз ге ға лым-
да ры мыз дың күш-жі ге рін ше тел дік ғы лы-
ми-зерт те уші лік қо ғам дас тық пен стра те-
ги ялық ин но ва ци ялық ба ғыт тар бойын ша 
ық пал дас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Біз дің 
мақ са ты мыз — жа һан дық тех но ло ги ялық 
төң ке ріс тің бөл ше гі не ай на лу.
Біз 2013 жыл дың өзін де-ақ ғы лым мен • 
биз нес тің то лық қан ды ко опе ра ци ясы 
жө нін де ша ра лар қа был дау ға ти іс піз. 
Үкі мет ке тех но ло гия транс фер ті мүм кін 
бо ла тын са ла ара лық сек тор лар ды анық-
та уды жə не олар ға жер қой науын пай-
да ла ну шы лар мен ұлт тық ком па ни ялар 
та ра пы нан сұ ра ныс ту ды ру ды тап сы ра-
мын. 
Бо ла ша ғы зор ұлт тық клас тер лер қа лып-• 
тас ты ру жө нін де нақ ты лы Жол кар та ла-
рын əзір леу аса ма ңыз ды. 
Мем ле кет тік-же ке мен шік əріп тес ті гі • 
үшін құ қық тық ба за ны анық та уды да тез-
де ту қа жет. Мін дет — мұн дай əріп тес тік-
тің бү гін гі күн гі ең озық құ рал да ры мен 
те тік те рін ен гі зу. 
Ав тор лық құ қық тар мен па тент тер мə се-• 
ле ле рін рет тей тін заң на ма ны қай та қа рау. 
Үкі мет 2014 жыл дың со ңы на дейін бұ ған 
дейін бе ріл ген бар лық па тент тер мен тір-
кел ген ав тор лық құ қық тар ды олар дың 
ком мер ци яла ну ының ық ти мал ды ғы жө-
ні нен тал да удан өт кі зуі қа жет. 

��р мет ті отан дас тар!
Мен с� зім ді, �сі ре се, 
жас та ры мыз �а ар на �ым ке ле ді. 

Бү гін мен жа ри яла ған Жа ңа са яси жə не 
эко но ми ка лық ба ғыт сіз дер ге жақ сы бі лім 
бе ру ді, яғ ни бұ дан да лайық ты рақ бо ла-
шақ сый ла уды көз дей ді.
Мен сіз дер ге — жа ңа бу ын қа зақ стан-

дық тар ға се нім ар та мын. Сіз дер Жа ңа ба-
ғыт тың қоз ғау шы кү ші не ай на лу ға ти іс сіз-
дер.
Мем ле кет бас шы сы ре тін де мен əр-

дайым сіз дер дің оқу ла ры ңыз бен өсіп-өну-
ле рі ңіз үшін бар лық жағ дай ды жа сау ға ты-
рыс тым. Əлем дік дең гей де гі уни вер си тет, 
зи ят кер лік мек теп тер аш тым, «Бо ла шақ» 
бағ дар ла ма сын құр дым.
Қа зір мем ле кет тік жас тар са яса ты ның 

жа ңа тұ жы рым да ма сы əзір ле ну де.
Мем ле кет сіз дер дің ал да ры ңыз дан жа-

ңа мүм кін дік тер ашы луы үшін бар лы ғын 
жа са уда. Олар — сіз дер дің ата-ана ла ры-
ңыз тіп ті ой лап та көр ме ген мүм кін дік тер.
Ес те рі ңіз де бол сын: сіз дер дің та быс та-

ры ңыз — ата-ана ла ры ңыз дың та бы сы, ту-
ған да ры ңыз мен ту ыс та ры ңыз дың та бы сы, 
от ба сы ла ры ңыз дың та бы сы, бар лық отан-
дас та ры ңыз дың та бы сы, біз дің Ота ны мыз-
дың та бы сы.

«Eаза>стан-2050» стратегиясы – 
>алыптас>ан мемлекетті= 
жа=а саяси ба9ыты
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Новые задачи 
для нового Казахстана

Пос ла ние Пре зи ден та Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева «Ка зах стан-
2050: но вый по ли ти чес кий курс сос-
то яв ше го ся го су дар ства» под во дит 
пер вые ито ги раз ви тия не за ви си мо-
го Казахстана и оп ре де ля ет по ис ти не 
мас штаб ные за да чи на ше го го су дар-
ства на бли жай шие де ся ти ле тия.

По мне нию Пре зи ден та, пер вая на-
ци ональ ная стра те гия го су дар ствен но го 
раз ви тия Казахстана до 2030 го да «бы ла 
вы пол не на дос роч но по це ло му ря ду нап-
рав ле ний»: ус пеш но мо дер ни зи ро ва ны 
эко но ми ка, по ли ти чес кая сис те ма стра-
ны, на ци ональ ная сис те ма об ра зо ва ния, 
здра во ох ра не ние и сфе ра со ци аль но го 
обес пе че ния. По ли ти чес кий курс не за ви-
си мо го Казахстана, за дан ный гла вой го-
су дар ства, поз во лил на шей стра не стать 
рав ноп рав ным пар тне ром раз ви тых стран 
ми ра, по зи ци они ро вать се бя как ста биль-
ное мно го на ци ональ ное го су дар ство. 
Меж ду на род ные ини ци ати вы Казахстана 
по обес пе че нию меж на ци ональ но го и 
меж кон фес си ональ но го сог ла сия по лу-
чи ли еди но душ ную под дер жку ми ро во го 
со об ще ства и спо соб ство ва ли ук реп ле-
нию по ли ти чес ко го имид жа на шей мо-
ло дой рес пуб ли ки. Сфор му ли ро ван ная 
Нур сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым 
кон цеп ция ев ра зий ско го пу ти раз ви тия 
Казахстана ус пеш но ре али зу ет ся в на шем 
об ще стве. В Пос ла нии «Ка зах стан-2050: 
но вый по ли ти чес кий курс сос то яв ше го ся 
го су дар ства» Президент го во рит о важ-
нос ти но вой стра те гии, бла го да ря ко то-
рой «…мы ока жем ся в геоэко но ми чес ком 
и ге опо ли ти чес ком цен тре ми ра».

Оп ре де ляя но вый по ли ти чес кий курс 
Казахстана, Президент Н. А. Назарбаев 
го во рит о но вых воз мож нос тях для ка-
зах стан цев в по лу че нии «луч ше го об ра-
зо ва ния, дос той но го тру да, ве ли ко го бу-
ду ще го». Раз ви вая идею о фор ми ро ва нии 
«ин тел лек ту аль ной на ции» в Ка зах ста не, 
гла ва го су дар ства под чер кнул, что «ка зах-
стан цы дол жны стать вы со ко об ра зо ван-
ной на ци ей» для ре ше ния пос тав лен ных 
пе ред стра ной ис то ри чес ких за дач. Осо-
бая от вет ствен ность за это ло жит ся, по 
мыс ли Ли де ра на ции, на мо ло дое по ко-
ле ние ка зах стан цев — ро вес ни ков не за-
ви си мос ти. Их зна ния, про фес си она лизм, 
пре дан ность Ро ди не поз во лят на шей 
стра не «к 2050 го ду вой ти в чис ло трид ца-
ти са мых раз ви тых го су дарств ми ра».

Боль шая роль, по сло вам Пре зи ден та, 
при над ле жит в ре али за ции но вой го су-
дар ствен ной стра те гии ин тел ли ген ции, 
ко то рая «дол жна стать ве ду щей си лой в 
ук реп ле нии на ших об ще на ци ональ ных 
цен нос тей». И уче ные, и твор чес кая ин-
тел ли ген ция приз ва ны внес ти свой вклад 
в ос мыс ле ние и от ра же ние на шей ис то-
рии в це лом и сов ре мен нос ти в час тнос-
ти: «Нам нуж но по ка зы вать но вых ге ро ев 
на ше го вре ме ни, а не об ра щать ся все 
вре мя в ис то рию. На них бу дет ори ен ти-
ро вать ся на ша мо ло дежь. Та кая ве ли кая 
те ма — соз да ние не за ви си мос ти, рост на-
шей стра ны за эти не боль шие для ис то рии 
20 лет, соз да ние на шей сто ли цы».

Раз де ляя мысль Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева о том, что клю че вы ми ори ен-
ти ра ми сов ре мен ной сис те мы об ра зо ва-
ния яв ля ют ся зна ния и про фес си ональ ные 
на вы ки, кол лек тив 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 про дол жит ра бо ту по 
под го тов ке вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тов, на це лен ных на прод ви же-
ние Казахстана в чис ло на ибо лее раз ви-
тых стран ми ра — с эко но ми кой вы со ких 
тех но ло гий, прив ле ка тель ной со ци аль ной 
по ли ти кой, ин но ва ци он ной на укой, кон ку-
рен тос по соб ной сис те мой об ра зо ва ния.

ОТ ИМЕ НИ КОЛ ЛЕК ТИ ВА ПРЕ ПО ДА ВА ТЕ ЛЕЙ И СТУ ДЕН ТОВ 
КА РА ГАН ДИН СКО ГО ГО СУ ДАР СТВЕН НО ГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА ИМ. 

АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА РЕК ТОР Е. К. КУ БЕ ЕВ

Президент РК Нурсултан Назарбаев 
в Го су дар ствен ном те ат ре опе ры и ба-
ле та «Астана опе ра» на тор же ствен-
ном соб ра нии, пос вя щен ном 21-й го-
дов щи не не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан, 14 де каб ря 2012 го да оз ву-
чил Пос ла ние на ро ду Казахстана.

«Мы прив лек ли мно го эк спер тов — 
на ших и за ру беж ных, я оз ву чу мо ло де жи, 
ка кие вы со ты Ка зах ста ну не об хо ди мо 
взять в 2050 го ду»,— рас ска зал он на ка ну-
не. В хо де выс туп ле ния гла ва го су дар ства 
под вел ито ги ре али за ции Стра те гии-2030 
и об ра тил ся к на ро ду с но вы ми при ори-
те та ми раз ви тия стра ны до 2050 го да.

Вы дер жки из до ку мен та
«ПОС ЛА НИЕ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ-

ЛИ КИ КАЗАХСТАН, ЛИ ДЕ РА НА ЦИИ 
Н. А. НАЗАРБАЕВА НА РО ДУ КАЗАХСТАНА 
«СТРА ТЕ ГИЯ «КА ЗАХ СТАН-2050»: НО ВЫЙ 
ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИЙ КУРС СОС ТО ЯВ ШЕ ГО СЯ 
ГО СУ ДАР СТВА»
Зна ния и про фес си ональ ные на вы-

ки — клю че вые ори ен ти ры сов ре мен-
ной сис те мы об ра зо ва ния, под го тов ки 
и пе ре под го тов ки кад ров

С уче том но во го кур са «Ка зах стан-
2050» по ру чаю Пра ви тель ству на чи ная с 
2013 го да обес пе чить раз ви тие сис те мы 
ин же нер но го об ра зо ва ния и сов ре-
мен ных тех ни чес ких спе ци аль нос тей 
с прис во ени ем сер ти фи ка тов меж ду на-
род но го об раз ца.
Про фес си ональ но-тех ни чес кое и выс-

шее об ра зо ва ние дол жно ори ен ти ро вать-
ся в пер вую оче редь на мак си маль ное 
удов лет во ре ние те ку щих и пер спек-
тив ных пот реб нос тей на ци ональ ной 
эко но ми ки в спе ци алис тах. Во мно гом 
это ре шит проб ле му за ня тос ти на се ле-
ния.
Выс шие учеб ные за ве де ния не дол-

жны ог ра ни чи вать ся об ра зо ва тель ны ми 
фун кци ями. Им не об хо ди мо соз да вать и 
раз ви вать прик лад ные и науч но-ис сле до-
ва тельские под раз де ле ния.
Ву зы, ко то рым мы га ран ти ро ва ли ака-

де ми чес кую ав то но мию, дол жны не ог-
ра ни чи вать ся со вер шен ство ва ни ем сво их 
учеб ных прог рамм и ак тив но раз ви вать 
свою науч но-ис сле до ва тельскую дея-
тель ность.
Со ци аль ная от вет ствен ность час-

тно го биз не са, неп ра ви тель ствен ных 
и бла гот во ри тель ных ор га ни за ций, 
час тных лиц дол жна осо бен но про-

явить ся в сфе ре об ра зо ва ния. В пер вую 
оче редь это ка са ет ся по мо щи мо ло дым 
лю дям, не име ющим воз мож нос ти са-
мос то ятель но оп ла чи вать обу че ние, в по-
лу че нии дос той но го об ра зо ва ния.
Не об хо ди мо:
Соз дать сеть го су дар ствен но-час тно-• 
го парт нер ства для раз ви тия сис те мы 
выс ше го и сред не го об ра зо ва ния.
Раз ра бо тать мно гос ту пен ча тую сис-• 
те му гран тов на обу че ние.
Соз дать по всей стра не сис те му спе-• 
ци али зи ро ван ных учеб ных за ве де-
ний науч но-ис сле до ва тельско го и 
прик лад но го об ра зо ва ния, учи ты-
ва ющих ре ги ональ ную спе ци али за-
цию.
За ко но да тель но зак ре пить обя за-• 
тель ную про из вод ствен ную прак ти-
ку на пред прия ти ях на чи ная со вто-
ро го кур са обу че ния в ву зе.

Нам пред сто ит про из вес ти мо дер ни-
за цию ме то дик пре по да ва ния и ак тив-
но раз ви вать он лайн-сис те мы об ра зо-
ва ния, соз да вая ре ги ональ ные школь ные 
цен тры.
Мы дол жны ин тен сив но внед рять • 
ин но ва ци он ные ме то ды, ре ше ния и 
инстру мен ты в оте че ствен ную сис те-
му об ра зо ва ния, вклю чая дис тан ци-
он ное обу че ние и обу че ние в ре жи ме 
он лайн, дос туп ные для всех же ла-
ющих.
Не об хо ди мо из ба вить ся от ус та рев-• 
ших ли бо не вос тре бо ван ных науч-
ных и об ра зо ва тель ных дис цип лин, 
од нов ре мен но уси лив вос тре бо ван-
ные и пер спек тив ные нап рав ле ния.
Из ме нить нап рав лен ность и ак цен ты • 
учеб ных пла нов сред не го и выс ше-
го об ра зо ва ния, вклю чив ту да прог-
рам мы по обу че нию прак ти чес ким 
на вы кам и по лу че нию прак ти чес кой 
ква ли фи ка ции.
Соз дать ори ен ти ро ван ные на пред-• 
при ни ма тель ство учеб ные прог рам-
мы, об ра зо ва тель ные кур сы и ин сти-
ту ты.

Но вая по ли ти ка раз ви тия 
ин но ва ци он ных ис сле до ва ний

Как по ка зы ва ет об ще ми ро вая прак ти-
ка, пы тать ся вос про из во дить весь ин но-
ва ци он ный про из вод ствен ный цикл в от-
дель но взя той стра не зна чит изоб ре тать 
ве ло си пед. Это очень до ро гос то ящее и не 
всег да ре зуль та тив ное за ня тие.

Для ус пе ха тре бу ет ся от дель ная науч-
ная ба за, ба зи ру юща яся на опы те мно гих 
по ко ле ний уче ных, мно гих те ра бай тах 
спе ци аль ной ин фор ма ции и зна ний, ис-
то ри чес ки сло жив ших ся науч ных школ.
Быть на греб не но вой тех но ло ги-

чес кой вол ны, соз да вать аб со лют ные 
ин но ва ции мо гут да ле ко не все стра-
ны. Это мы дол жны очень трез во осоз-
на вать. По это му нам сле ду ет выс тро-
ить очень ре алис тич ную, мак си маль-
но праг ма тич ную стра те гию.
Мы дол жны сос ре до то чить ся не на 

зат рат ных ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках. 
Нам нуж ны транс ферт не об хо ди мых 
стра не тех но ло гий и обу че ние спе-
ци алис тов для их ис поль зо ва ния. EX-
PO 2017 дол жна дать тол чок это му про-
цес су и по мочь нам отоб рать но вей шие 
тех но ло гии для раз ви тия энер ге ти ки бу-
ду ще го.
Мы — мо ло дая на ция, и у нас это по лу-

чит ся. Кро ме то го, мы впол не мо жем ак-
тив но уча ство вать в мас штаб ных меж ду-
на род ных науч но-ис сле до ва тельских 
про ек тах. Это даст нам воз мож ность 
ин тег ри ро вать уси лия на ших уче ных с 
за ру беж ным науч но-ис сле до ва тельским 
со об ще ством по стра те ги чес ким ин но-
ва ци он ным нап рав ле ни ям. На ша цель — 
стать частью гло баль ной тех но ло ги чес-
кой ре во лю ции.
Мы дол жны уже в 2013 го ду при нять • 
ме ры по пол но цен ной ко опе ра ции 
на уки и биз не са. По ру чаю Пра ви-
тель ству вы явить ме жот рас ле вые 
сек то ра, где воз мо жен транс ферт 
тех но ло гий, и соз дать на них спрос 
со сто ро ны круп ных нед ро поль зо ва-
те лей и нац ком па ний.
Важ но раз ра бо тать чет кие • «до рож-
ные кар ты» по фор ми ро ва нию 
пер спек тив ных на ци ональ ных 
клас те ров.
Так же не об хо ди мо ус ко рить оп ре-• 
де ле ние пра во вой ба зы для го су дар-
ствен но-час тно го парт нер ства. За да-
ча — внед ре ние са мых пе ре до вых на 
се год няш ний день инстру мен тов и 
ме ха низ мов та ко го парт нер ства.
Про вес ти ре ви зию за ко но да тель ства, • 
ре гу ли ру юще го воп ро сы ав тор ских 
прав и па тен тов. Пра ви тель ству не-
об хо ди мо до кон ца 2014 го да про ана-
ли зи ро вать все ра нее вы дан ные па-
тен ты и за ре гис три ро ван ные ав тор-
ские пра ва на пред мет их воз мож ной 
ком мер ци али за ции.

Ува жа емые со оте че ствен ни ки! 
Я хо тел бы осо бо об ра тить ся 
к на шей мо ло де жи.

Объ яв лен ный мной се год ня но вый 
по ли ти чес кий и эко но ми чес кий курс 
на це лен на то, что бы дать вам луч шее 
об ра зо ва ние, а зна чит, еще бо лее дос той-
ное бу ду щее. Я по ла га юсь на вас — но-
вое по ко ле ние ка зах стан цев. Вы дол жны 
стать дви га те лем но во го кур са. Как гла ва 
го су дар ства я всег да ста рал ся соз дать все 
не об хо ди мые ус ло вия для ва ше го обу че-
ния и рос та. Соз дал уни вер си тет ми ро-
во го уров ня, ин тел лек ту аль ные шко лы, 
уч ре дил прог рам му «Бо ла шак». Сей час 
раз ра ба ты ва ет ся но вая кон цеп ция мо ло-
деж ной го су дар ствен ной по ли ти ки. Вам 
бу дут соз да ны все ус ло вия. Го су дар ство 
де ла ет все для то го, что бы от крыть пе ред 
ва ми но вые воз мож нос ти. Та кие воз мож-
нос ти, о ко то рых ва ши ро ди те ли да же и 
по мыс лить не мог ли. Пом ни те: ваш лич-
ный ус пех — это ус пех ва ших ро ди те лей, 
ус пех ва ших род ных и близ ких, ус пех 
ва ших се мей, ус пех всех ва ших со оте че-
ствен ни ков, ус пех на шей Ро ди ны.

Послание «Казахстан-2050»: 
новый политический курс 
состоявшегося государства»
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Би ыл дан бас тап �а за� елі 

1 жел то� сан ды �а за� стан 

Рес пуб ли ка сы ны� Т�� �ыш 

Пре зи ден ті к' ні деп жа ри яла-

ды. �а за� стан хал �ы б�л �лы 

ме ре ке ні ал �аш рет атап )ту-

де. Осы �ан орай Ел ба сы мыз 

Н. �. Назарбаев )зі ні� )мір 

жо лы на се беп бол �ан, бі лім 

н$ рі мен су сын дат �ан Те мір-

тау мен �а ра �ан ды �а ла ла-

ры на екі к'н дік іс са пар мен 

кел ді. Пре зи дент ті� ��р ме ті не 

�йым дас тыр �ан $р т'р лі іс-ша-

ра лар тіз бе гі то лас та �ан жо�. 

Осы ша ра �а �арМУ сту дент те-

рі де бел се не �а тыс ты. М$ се-

лен, ж' гі ру ден бол �ан сайыс та 

жур на лис ти ка б) лі мі ні� 3 курс 

сту ден ті Ха лим ба ева М$н-

ш'к шеп ті� ал дын да кел ді. Ал 

1 курс сту ден ті Мал �аж да ров 

А� д$у рен Т$уел сіз дік стел ла сы 

т�р �ан ала� да �йым дас ты рыл-

�ан кон церт тік ба� дар ла ма �а 

�а тыс ты. Ме ре ке лік ша ра да 

'з дік )нер к)р сет кен дер ма ра-

пат тал ды.

Б�л ай ту лы к'н ді тек �а-

ра �ан ды лы� тар емес, �а за�-

стан ды� тар ды� бар лы �ы бір 

ата ны� ба ла сын дай атап )т ті. 

Президент к' ні не де ген ��р-

мет — ел дік ке де ген ��р мет, 

Ел ба сы �а де ген ��р мет.

ДИ НА РА АМАН ГЕЛ ДИ ЕВА,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ-

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Мансап к�ні
Жо �а ры о�у ор нын ая� тау-

шы сту дент тер ді� ен ді гі к)з де-

ген ма� са ты — )з ма ман ды �ы 

бойын ша ж� мыс �а ор на ла су. 

Осы �ан орай жел то� сан ны� 

�а си ет ті же ті сін де «Ман сап к'-

ні» �йым дас ты рыл ды. О�у ын 

ая�тай са ла «екі �ол �а бір к'-

рек» із дей тін жас тар �а б�л да 

бір же �іл дік сы �ай лы.

Ж$р ме� ке ге 350 ірі к$ сі по-

рын �а тыс ты. Сту дент тер ж�-

мыс бе ру ші ме ке ме лер ді� �сы-

нып отыр �ан ж� мыс та ры мен 

та ныс ты. Жи ылыс ба ры сын да 

о�ыл �ан м$ лі мет тер ге с'йен-

сек, 2012-2013 о�у жы лын-

да �арМУ-дан �а нат та на тын 

3600 жас ма ман ны� 1000-нан 

ас та мы о�у ды �ы зыл дип лом-

мен т$ мам дай ды екен.

М	Л ДІР �ОР ДА БАЙ,

ГО-41 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Үстіміздегі жылдың желтоқсан айында 
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті тарих факультетінің ұжымы саналы 
ғұмырын ұрпақ тəрбиесіне, археология ғылымына 
арнаған Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы, ұстаз Валерий 
Валентинович Евдокимовтың 70 жылдық 
мерейтойын атап өтеді.

В. В. Евдокимов 1942 жылы 24 желтоқсанда 
Свердлов облысы, Коптеловский ауданы, Костино 
селосында дүниеге келген. Ол 1961-1966 жж. Свердловск 
(Екатеринбург) қаласындағы А. М. Горький атындағы 
Орал мемлекеттік университетінде білім алады. 
Университет қабырғасында жүрген кезінен бастап сол 
өңірде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарына 
қатыса бастайды. Кейінірек Орал, Батыс Сібірде 
жүргізілген арнаулы ғылыми археологиялық зерттеу 
жұмыстарына жетекшілік жасап, іс-тəжірибесін 
жетілдіреді. 1968 жылдан Валерий Валентинович 
Қостанай облыстық өлкетану мұражайының ғылыми 
қызметкері, ал 1969-1976 жж. Қостанай педагогикалық 
институтындағы тарих кафедрасының оқытушысы 
қызметтерін атқарады.

В. В. Евдокимов Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің тарих факультетіндегі 
ұстаздық жолын 1976 жылы бастады. Осы білім 
ордасындағы қызметін аға оқытушылықтан бастап, 
кейін 1985 жылы доцент, 1985-1987 жылдары аға 
ғылыми қызметкер (СНС), 2005 жылы профессор, 
1986-1991 жылдары университеттің оқу ісі жөніндегі 
проректоры қызметтерін атқарады.

1984 жылы Киев қаласында кандидаттық 
жұмысын, ал 2002 жылы «Қола дəуіріндегі Солтүстік 
жəне Орталық Қазақстан» тақырыбында докторлық 
диссертациясын қорғайды. В. В. Евдокимов Қарағанды 
мемлекеттік университетінде қызмет еткен кезден 
бастап осы өлкеде ғылыми негізде ұйымдастырылған 
археологиялық қазба жұмыстарына белсенді түрде 
араласады. Бұл өңірдегі мыс жəне қола, ертедегі 
темір ғасырлар кезеңдерінің көмбелерін зерттеуге ат 
салысты. Қола дəуірінің 40-тан астам археологиялық 

ескерткіштерін, оның ішінде Алексеевка, Загоринское, 
Семиозерное ІІ, Доңғал, Кент сияқты эпонимдік 
қоныстар, Қарағаш, Сатан, Бөзінген сияқты обаларды 
зерттеу үшін Қарағанды мен Қостанайға жасалған 
археологиялық экспедициялардың ұйымдастырушысы 
мен басшысы болды. Экспедиция зерттеулерінің 
материалдары 100-ден астам жарияланымдарда, екі 
монография мен екі оқу құралының беттерінде жарық 
көрді. 3 ғылыми-археологиялық жинақтың редакторы 
болды. Ол археологиялық экспедициялар барысында 
тапқан олжаларды үнемі жазбаша деректемелердің 
мəліметтерімен салыстыра келіп, өз тұжырымдарын, 
ашқан жаңалықтарын ғылыми еңбектерде 
үнемі жариялап отырды. Əріптесі профессор 
С. У. Жауымбаевпен 1980 жылдардан бастап басқарған 
Орталық Қазақстан бойынша ұйымдастырылған 
археологиялық экспедициялары көне қоныстарды 
қазуды үнемі жалғастыра отырып, бірнеше металл 
балқытатын орындарды, ертедегі металлургиялық 
пештердің орындарын тапты. Жаңа деректерге сəйкес, 
соның ішінде Орталық Қазақстанның тас, қола жəне 
ерте темір дəуіріндегі палеоэкономикасы бойынша мал 
шаруашылығы, кен ісі жəне ертедегі металлургия, қыш 
өндірісі жөніндегі материалдарға талдаулар жасады. 
Мысалы, қазіргі Қарқаралы ауданы Кент қоныстарын 
ашуда олар қола дəуіріндегі мал шаруашылық жəне 
малшы-егіншілік өркениеттің негіздемесін кеңейтіп, 
тереңдете мəліметтер беруге мүмкіндіктер туғызды.

Профессор В. В. Евдокимов бүгіндер тарих 
факультетінің студенттеріне «Археология», «Қазақстан 
археологиясы», «Алғашқы қоғам тарихы», «Өлкетану» 
т. б. курстар бойынша дəрістер оқып, жас ұрпаққа 
тəлім-тəрбие беруде. Оның басшылығымен 9 шəкірті 
кандидаттық, 2 шəкірті докторлық диссертациялар 
қорғап шықты. 20 жылдан астам «Жас археолог» 
клубының бастамашысы əрі жетекшісі болып табылады. 
Университет жанында 1980 жылдары ашылған 
археологиялық мұражайдың ұйымдастырушысы мен 
жетекшісі. Сонымен бірге, ол академик Е. А. Бөкетовке 
арналған мұражайдың негізін қалауда айтарлықтай 
өз үлесін қоса білді. Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасындағы жаңадан ашылған «Археология 

жəне этнология» бакалавр мамандығын оқыту бойынша 
Мемлекеттік стандартты жасаушы авторларының бірі.

Соңғы жылдары «Мəдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасының шеңберінде тарихи ескерткіштерді 
зерттеу жұмыстарымен шұғылдануда. 2005 жылы 
тарих ғылымдары бойынша Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі жанындағы аттестаттау 
комитетінің (ҒСҚҰАК) эксперттік комиссияның мүшесі 
болды.

2004 жылы В. В. Евдокимовқа ҚарМУ-дың Ғылыми 
Кеңесінің шешімімен белгілі ғалым Қ. Ж. Жуасов 
атындағы Сыйақы тағайындалды. 2005 жылы «ҚР 
білім беру ісінің құрметті қызметкері» атағы берілсе, 
2010 ж. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің еңбек сіңірген қызметкері атағын алды. 
Сонымен бірге əр жылдары ұлағатты ұстаз мемлекеттік 
жəне жергілікті əкімшіліктердің мақтау қағаздарымен 
жəне алғыс хаттарымен марапатталған.

70 жасқа шаршамай жеткен Валерий 
Валентиновичтің өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, 
қамқор қолын ұсынып жүретін азамат. Ол кісінің өз 
еңбегін арнаған саланы дамытуға сіңірген белсенді 
қызметі, озық ойлайтын кемел қабілеті тəнті етпей 
қоймайды. Жастарға ұлағатты ұстаз, өнеге болып 
табылады. Валерий Валентиновичтің бұл реттегі игілікті 
істерін əріптестері əрқашан да жоғары бағалайды.

Біз, Валерий Валентиновичтің əріптестері, талай 
жылдан бергі достары ретінде абзал азаматқа жетпіс 
жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын, жасыңызға 
жас қосылып, ақсақалды қария атаныңыз деген ақ тілек 
арнамақпыз.

�. 	СКЕМБАЕВ,
�АРМУ-ДЫ- АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ Ж;НЕ ОТАН ТАРИХЫ 

КАФЕДРАСЫНЫ- МЕ-ГЕРУШІСІ, Т.�. К., ДОЦЕНТ

Жел тоқ сан айы ның 12 жұл ды зын да ҚарМУ-дың 
та рих фа куль те ті ғи ма ра тын да «Алаш тың иде ясы — 
Тəуел сіз Қа зақ стан» ат ты Алаш қоз ға лы сы ның 95 жə-
не «Қа зақ» га зе ті нің 100 жыл ды ғы на ар нал ған сту-
дент тік ғы лы ми-прак ти ка лық кон фе рен ция бо лып 
өт ті. Атал мыш фа куль тет сту дент те рі нің «Жас Алаш» 
жас тар үйір ме сі бас та ма сы мен ұйым дас ты рыл ған 
бұл ша ра жал пы екі бө лім нен тұр ды. Бі рін ші бө-
лім де «Жас алаш шыл дар дың» қа ты су ымен та рих қа 
са яхат жа са лын ды. Нақ ты лай ай тсақ, сах на да Алаш 
қай рат кер ле рі нің өр рух ты бей не ле рін фа куль тет 
сту дент те рі сах на лап ше бер сом да ды. Əли хан Бө кей-
хан, Ах мет Бай тұр сы нұ лы, Мір жа қып Ду ла тұ лы, Ғұ-
мар Қа раш, Мұс та фа Шо қай сын ды қа зақ хал қы ның 
тəуел сіз ді гі мен ер кін ді гі жо лын да ғы төк кен тер ле рі 
мен іс те ген ең бек те рі ата лып, ерек ше ба ға лан ды. Өт-
кен та рих бет те рі не шо лу жа сал ған нан кейін ҚарМУ 
рек то ры ның ма ра пат тауына ие бол ған та рих фа куль-
те ті нің ұла ғат ты ұс таз да ры мен үл гі лі сту дент те рі не 
құр мет гра мо та ла ры та быс етіл ді.

Ал екін ші бө лім де Алаш қай рат кер ле рі нің қо-
ғам дық қыз ме ті, ғы лы ми шы ғар ма шы лы ғы та қы-
рын бын да ғы тар тым ды ба ян да ма лар тың дал ды. 
Кон фе рен ция ға от ауыз ды, орақ тіл ді, бо ла шақ 
алаш шыл дар жи нал ған екен. Ба ян да ма лар бас та-
ма сы ре тін де кон фе рен ци яның ең жас қа ты су шы сы 
да рын ды ба ла лар ға ар найы ма ман дан ды рыл ған «Да-
рын» мек теп-ин тер на ты ның 5 сы нып оқу шы сы Ер нар 
Жан саяұлы сах на тө рі не ша қы рыл ды. «Мағ жан атам 
аң са ған азат тық» та қы ры бын да ғы те рең та ным дық 
дең гей де гі ба ян да ма сы мен жи нал ған қауым ды таң 
қал дыр ған жас өрен кі тап бе тін ашу ға да ша ма ла ры 
кел мей жүр ген аға-əп ке ле рі не үл кен үл гі бо лар лық 
екен. Мағ жан Жұ ма байұ лы ның пат ри от тық са рын-
да ғы жыр ла ры мен зал ішін жаң ғыр тқан дай бол ды. 
Бұ дан кейін сөз ке зе гі фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, про фес сор Са ғым бай Бот пайұ лы на бе ріл-
ді. Ол кі сі өз ке зе гін де жи нал ған қауым ға «Қа зақ» га-
зе ті нің ұлт тық ру ха ни өр ле уде гі ба ға жет пес үле сін 
атап көр сет ті. Кон фе рен ция ға елі үшін жан аямай 

кү рес кен Алаш аза мат та ры ның ерен ең бек те рін ба-
ға лай бі ле тін жа лын ды жас тар жи нал ға ны ерек ше 
сүй сін дір ді. Оған дə лел — кон фе рен ция ға қа ты су шы 
əр сту дент тің ба ян да ма сы нан Алаш арыс та ры ның 
тəуел сіз дік ке де ген тал пы ныс та ры, қа за қи рух та ры 
се зі ліп тұр ды. Уақыт кө ші нің 12.12.2012 жы лы са ғат 
12-де өз бас тауын ал ған осы кон фе рен ци ядан біз қа-
нат та нып қай тқан дай бол дық. Кон фе рен ция со ңын-
да қо ры тын ды сөз ал ған ұйым дас ты ру ал қа сы ның 
тө райы мы, та рих ғы лы мы ның кан ди да ты, до цент 
Бей сен бе ко ва Нұр са хан Ах мет қы зы «Алаш иде ясы — 
мəң гі лік идея» екен ді гін ай та ке ліп, осы иде яны əрі 
қа рай жал ғау ел бо ла ша ғы — жас тар дың қо лын да 
екен ді гін атап өт ті.

Кон фе рен ция ға қа тыс қан аға-апа ла ры мыз дың 
ел дік ар қауын да ғы игі лік ті іс-ша ра ла ры Алаш ру-
хы ның қа шан да отан шыл ұр пақ тə лім-тəр би есін де гі 
ма ңыз ды лы ғын жаң ғыр та түс кен дей. Осын дай игі 
бас та ма лар əман да өз жал ға сын та ба бер гей де мек-
піз! Елі міз дің ір ге та сы мық ты, тəуел сіз ді гі міз мəң гі-
лік бол сын, ағайын!

Г>Л Н?Р СМА �?Л, ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ- 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Алашты= идеясы – ТCуелсіз Eаза>стан

Сту дент тік өмір де се, ең бі рін ші ес ке тү се тін 
қы зық қа то лы сəт тер дің бі рі - əри не жа тақ ха на. 
Жу ыр да ҚарМУ-дың Сту дент тер са райын да № 2 жа-
тақ ха на ның қо ғам дық өмі рі не бел сен ді қа ты сып 
жүр ген жо ғар ғы бу ын сту дент те рі нің ұйым дас ты-
ру ымен «Жа тақ ха на - өнер ор да сы» ат ты əн ке ші 
өт ті. Бұл кеш тің мақ са ты — жа тақ ха на сту дент те рі-
нің ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты ны ғай ту ар қы лы 
мыз ғы мас дос тық ор на тып, сту дент тер дің екін ші 
бас па на сы на ай нал ған жа тақ ха на тұр ғын да ры мен 
қыз мет кер ле рі нің бір-бі рі не де ген іл ти пат та ры жə-
не өзін дік ле біз де рін көр се те оты рып, ес тен кет пес 
қы зық ты сəт сый лау.

Көп тен күт кен сал та нат ты кеш ерек ше өт ті. Бұл 
ме ре ке лік іс-ша ра ға сту дент тер ға на емес, жа тақ ха на 
ұжы мы да ат са лыс ты, дə лі рек ай та кет сек, сту дент-
тер ді өз ба ла сын дай кө ре тін Нұр гүл апа мыз ак тер лік 
ше бер лі гін ор та ға са лып, жа тақ ха на да бол ған оқи ға-
лар ды кө рі ніс тік қойы лым мен жет кі зіп, ұжым ның 
аты нан жа ңа жас тол қын дар ды құт тық та ды. Ме ре ке-

лік кеш те та лант ты жас тар өз өнер ле рін кө рер мен-
дер ге паш ет ті. Кеш ті жүр гі зу тіз гі нін фи зи ка-тех ни-
ка лық фа куль те ті нің 2 курс сту дент те рі Əлім жа нов 
Се рік пен Жа зыл бек Ер бо лат өз қол да ры на ал са, осы 
фа куль тет тің 1 курс сту ден ті Жан ға ли мен дайын-
дық бө лі мі нің оқу шы сы Аман бек тің орын дауын да ғы 
«Ме ні ой ла» əні, əр фа куль тет сту дент те рі нен құ рал-
ған өнер лі би ші лер дің биі тың да ушы лар мен кө рер-
мен дер ге бір ұмы тыл мас се зім дер сый ла ды. Ал ма-
те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар фа куль те-
ті нің сту ден ті, «Аида» би то бы ның бап ке рі Ша ки ев 
Бауыр жан жə не оның шə кірт те рі Се рі ков Те мір жан 
мен Те мі ро ва Али на «Джайв» биі мен ду ман ды кеш-
тің көр кін одан əрі жан дан ды ра түс се, жа тақ ха на сту-
дент те рі мен ұсы ныл ған флэш-моб кө рер мен дер ге 
үл кен əсер сый ла ды. Ар найы ша қы рыл ған қо нақ та-
ры мыз — «Бо ла шақ VIP» КВН ко ман да сы жи нал ған 
кө рер мен ді өз əзіл де рі мен тəн ті қыл ды. Көпшілік 
қауым кеш ті осын дай дə ре же де өте ді деп ой ла ма-
ған да рын сез дір тіп, мəз-мей рам, таң ға лыс та бо лып, 
зор əсер ал ды.

Мі не, осы лай жа тақ ха на сту дент те рі та ғы бір игі 
іс жүр гі зіп, сту дент тер дің ара сын да ғы қа рым-қа ты-
нас ты ны ғай ту ды ұтым ды жол мен жү зе ге асыр ды. 
Жа рай сың дар, № 2 жа тақ ха на ның сту дент те рі!

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,
А. �?Р МАН �А ЛИ ЕВ,

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

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Жата>хана – Jнер ордасы»

6ла9атты ;стаз жетпісті= ас>арында
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Успешный старт Стратегии 
«Казахстан-2050»

При ня тая в 1997 го ду, в пе ри од, ког да 
Казахстан за вер шал са мый труд ный этап пе-
ре ход ных ре форм, Стра те гия «Ка зах стан-2030» 
дол жна бы ла обоз на чить но вые ори ен ти ры и 
го ри зон ты раз ви тия стра ны. Се год ня все зап-
ла ни ро ван ное дос тиг ну то дос роч но бла го да ря 
каж до му ка зах стан цу, внес ше му свой вклад в 
дос ти же ние пос тав лен ных це лей. Ны не да же 
са мые ярые скеп ти ки не мо гут не приз нать 
тех по зи тив ных пе ре мен, ко то рые про изош ли 
в на шей стра не, выд ви нув ее в чис ло ли де-
ров на пос тсо вет ском прос тран стве. Те перь 
мы на пу ти но вых свер ше ний! Стра те гия «Ка-
зах стан-2050» ста ла «ви зит ной кар точ кой» 
но во го Казахстана. Это при мер эф фек тив-
но го дол гос роч но го пла ни ро ва ния. В це лом 
наз на че ние Стра те гии сос то ит во мно же стве 
фун кций. Сре ди них глав ная — обес пе че ние 
прин ци пов и по ло же ний Кон сти ту ции Рес пуб-
ли ки Казахстан, за ло жен ных, преж де все го, в 
ее пер вой статье, где го во рит ся о том, что РК 
ут вер жда ет се бя де мок ра ти чес ким, свет ским, 
пра во вым и со ци аль ным го су дар ством, выс-
ши ми цен нос тя ми ко то ро го яв ля ют ся че ло век, 
его жизнь, пра ва и сво бо ды.

Спра вед ли во ут вер жде ние о том, что оцен-
ка дол гос роч ных стра те гий раз ви тия — де ло 
по том ков, ко то рые, как пред по ла га ет ся, бу дут 
по жи нать пло ды ре али за ции та ких прог рамм. 
Тем не ме нее, ес ли выд ви ну тая в той или иной 
стра не стра те гия раз ви тия от ве ча ет зап ро сам 
дан но го кон крет но го об ще ства, то ее ре зуль-
та ты ска зы ва ют ся до воль но ско ро, спо соб-
ствуя прог рес су об ще ства.

Се год ня мы яв ля ем ся сви де те ля ми но во го 
эпо халь но го ре ше ния — ре али за ции Стра те-
ги чес ко го пла на — 2050. Те перь на шей глав-
ной за да чей яв ля ет ся сох ра нить все, че го мы 
дос тиг ли за го ды су ве ре ни те та, и про дол жить 
ус той чи вое раз ви тие в XXI ве ке. На ша об щая 
цель — к 2050 го ду соз дать об ще ство бла-
го ден ствия на ос но ве силь но го го су дар ства, 
раз ви той эко но ми ки и воз мож нос тей все об-
ще го тру да.

Мы, пе да го ги, дол жны ра бо тать на бу ду щее 
стра ны — го то вить под рас та ющее по ко ле-
ние, ко то ро му ре шать за да чи, пос тав лен ные 
Ли де ром на ции. Осо бое вни ма ние в Пос ла-
нии Нурсултан Абишевич Назарбаев уде лил 
воп ро су со вер шен ство ва ния и раз ви тия всех 
сту пе ней сис те мы об ра зо ва ния — от дош коль-
но го до ву зов ско го. Пе ред учи тель ством стра-
ны ста вят ся ак ту аль ные за да чи: не об хо ди мо 
пе рей ти к но вым ме то дам дош коль но го об-
ра зо ва ния, пос ле до ва тель но про во дить курс 
на раз ви тие дос туп но го и ка че ствен но го об-
ра зо ва ния, раз ви вать сеть ин тел лек ту аль ных 
школ и про фес си ональ но-тех ни чес ких кол-
лед жей ми ро во го уров ня, мо дер ни зи ро вать 
ме то ди ки пре по да ва ния и ак тив но раз ви вать 
он лайн-сис те мы об ра зо ва ния, вес ти под го-
тов ку и пе ре под го тов ку пе да го ги чес ких кад-
ров, обес пе чить раз ви тие сис те мы ин же нер-
но го об ра зо ва ния и сов ре мен ных тех ни чес ких 
спе ци аль нос тей с прис во ени ем сер ти фи ка тов 
меж ду на род но го об раз ца, раз ви тие науч но-
ис сле до ва тельской дея тель нос ти, в це лом по-
вы сить ка че ство об ра зо ва ния.

Для ме ня лич но очень важ ны ми ста ли сло-
ва Пре зи ден та о том, что но вый ка зах стан ский 
пат ри отизм — это ос но ва ус пе ха на ше го мно-
го на ци ональ но го и мно го кон фес си ональ но го 
об ще ства. На ша глав ная цель в дан ном нап-
рав ле нии прос та и по нят на: мы дол жны сох ра-
нить и ук ре пить об ще ствен ное сог ла сие. Это — 
неп ре лож ное ус ло вие на ше го су ще ство ва ния 
как го су дар ства, как об ще ства, как на ции.

Фун да мент ка зах стан ско го пат ри отиз ма — 
это рав ноп ра вие всех граж дан и их об щая от вет-
ствен ность за честь Ро ди ны. Мы не дол жны за-
бы вать, что адек ват ный от вет вы зо вам вре ме ни 
мы смо жем дать толь ко при ус ло вии сох ра не ния 
на ше го куль тур но го ко да — язы ка, ду хов нос ти, 
тра ди ций, цен нос тей. Дей стви тель но, толь ко ес-
ли каж дый на сво ем мес те при ло жит к это му уси-
лия, мы смо жем до бить ся об ще го ус пе ха.

ПРО РЕК ТОР ПО ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НОЙ РА БО ТЕ И СО ЦИ АЛЬ НЫМ ВОП РО САМ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА, 

ДЕ ПУ ТАТ КА РА ГАН ДИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО МАС ЛИ ХА ТА С. К. КЕН ТБЕК

17 де каб ря 2012 г. Ми нистр об ра зо ва-
ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан Ба-
кыт жан Тур сы но вич Жу ма гу лов по се тил 
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.

Прог рам ма ви зи та вклю ча ла в се бя оз-
на ком ле ние с об ра зо ва тель ны ми и науч ны-
ми дос ти же ни ями уни вер си те та, пер вы ми 
ре зуль та та ми ре али за ции Го су дар ствен ной 
прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2011-2020 го ды.

В хо де по се ще ния сос то ялась встре ча 
Ми нистра с ру ко вод ством уни вер си те та, де-
ка на ми фа куль те тов, ве ду щи ми уче ны ми 
и пре по да ва те ля ми, ру ко во ди те ля ми под-
раз де ле ний. В раз го во ре с де ка на ми всех 
фа куль те тов уни вер си те та Ба кыт жан Жу ма-
гу лов по ин те ре со вал ся спе ци фи кой под го-
тов ки спе ци алис тов и пер спек ти ва ми тру до-
ус трой ства вы пус кни ков КарГУ.
Ми нистр по се тил Офис ком мер ци али за-

ции, а так же Центр раз ви тия по ли языч но го 
об ра зо ва ния КарГУ, где под роб но рас смот-
рел тех но ло гии по ли языч но го обу че ния, раз-
ра бо тан ные пре по да ва те ля ми ву за.
Ба кыт жан Жу ма гу лов вы ра зил удов лет-

во рен ность ре зуль та та ми дея тель нос ти уни-
вер си те та, нап рав лен ной на мо дер ни за цию 
науч но-об ра зо ва тель ной сре ды, спо соб ству-
ющей ин но ва ци он но му раз ви тию эко но ми-
ки Казахстана. Ми нистр выс ка зал кол лек ти-
ву уни вер си те та по же ла ние про дол жать ра-
бо ту с целью дос ти же ния но вых це лей.
В нас то ящее вре мя в уни вер си те те ре али-

зу ют ся при ори тет ные науч ные нап рав ле ния 
в рам ках го су дар ствен ной Прог рам мы фор-
си ро ван но го ин дус три аль но-ин но ва ци он но-
го раз ви тия, про во дят ся ис сле до ва ния фун-
да мен таль но го и прик лад но го ха рак те ра по 
ак ту аль ным проб ле мам на но тех но ло гий и 
фи зи ки твер до го те ла, син те за но вых ма те-
ри алов, мо ни то рин га сос то яния би оло ги чес-
ких сис тем, со ци оло гии, сис те мы выс ше го 
и про фес си ональ но го об ра зо ва ния, ры ноч-

ных от но ше ний, 
юрис пру ден ции, 
ар хе оло гии, фи-
ло ло гии.
Уро вень науч-

ных школ уни-
вер си те та поз во-
ля ет про фес сор-
ско-пре  по  да  ва-
тельско му сос та-
ву уча ство вать в 
меж ду на род ных 
и рес пуб ли-
кан ских ис сле-
до  в а  т ел ь с ких 
про ек тах. На 
с е  г о д  няш  ний 
день под го тов-
ле ны к внед ре-
нию сле ду ющие 
науч  но -ис  сле -
до  в а  т е л ь с ки е 
про ек ты: «Тех-
но ло гия по лу че ния ГСМ, ком по зи ци он ных 
ма те ри алов, до рож ных би ту мов и мас тик из 
от хо дов кок со хи ми чес ких про из водств Цен-
траль но го Казахстана», «Соз да ние се рий но-
го про из вод ства при бо ров для из ме ре ния 
влаж нос ти зер на», «Про из вод ство но вых 
оте че ствен ных са мо ни ве ли ру ющих ся на-
лив ных по лов для стро итель ной ин дус трии 
Казахстана», «Соз да ние про из вод ства по на-
не се нию спе ци аль ных пок ры тий на де та ли 
ме ха низ мов и ма шин», «Соз да ние ус та нов-
ки для очис тки сточ ных вод про мыш лен ных 
пред прия тий», «Соз да ние опыт но го про-
из вод ства га зо ана ли за то ров вред ных га зов», 
«Соз да ние про из вод ства ав то ма ти зи ро ван-
ных ве со вых ком плек сов». Раз ра бо тан ные в 
рам ках ука зан ных про ек тов тех но ло гии поз-
во лят до бить ся ощу ти мо го эко но ми чес ко го 
эф фек та и бу дут спо соб ство вать раз ви тию 
оте че ствен но го про из вод ства.
Вклад уче ных, док то ран тов, ма гис тран тов 

и сту ден тов КарГУ в раз ви тие об ра зо ва ния, 

на уки, эко но ми ки, куль ту ры по лу чил вы со-
кую оцен ку го су дар ства и об ще ствен нос ти, 
от ме чен го су дар ствен ны ми наг ра да ми, зва-
ни ями, меж ду на род ны ми гран та ми, сти пен-
ди ями, пре ми ями. В чис ле пре по да ва те лей 
КарГУ — об ла да те ли го су дар ствен ной сти-
пен дии для уче ных и спе ци алис тов, внес ших 
вы да ющий ся вклад в раз ви тие на уки и тех-
ни ки, го су дар ствен ной науч ной сти пен дии 
для та лан тли вых мо ло дых уче ных, го су дар-
ствен но го гран та «Луч ший пре по да ва тель 
ву за», гран та Фон да Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан для про ве де ния мо-
ло ды ми уче ны ми фун да мен таль ных и прик-
лад ных науч ных ис сле до ва ний и дру гих.

Ви зит Ми нистра об ра зо ва ния и на уки 
Ба кыт жа на Жу ма гу ло ва за вер шил ся по се-
ще ни ем му зея ис то рии 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.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАР ГУ

Визит Министра образования 
и науки Республики Казахстан в КарГУ

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
прош ло об щее соб ра ние тру до во го кол лек-
ти ва, пос вя щен ное об суж де нию Пос ла ния 
Пре зи ден та РК на ро ду Казахстана «Стра те-
гия «Ка зах стан-2050»: но вый по ли ти чес кий 
курс сос то яв ше го ся го су дар ства».

От крыл соб ра ние и вел его рек тор про фес-
сор Е. К. Ку бе ев. Во всту пи тель ном сло ве он 
от ме тил, что сот руд ни ки КарГУ, как и весь ка-
зах стан ский на род, с боль шим во оду шев ле ни-
ем вос при ня ли этот прог рам мный до ку мент, 
в ко то ром гла ва го су дар ства оп ре де лил го су-
дар ствен ные при ори те ты в сфе ре внеш ней и 
внут рен ней по ли ти ки стра ны, стра те ги чес кие 
за да чи до 2050 го да. Для тру до во го кол лек ти ва 
КарГУ это план к дей ствию.

В сво ем док ла де ру ко во ди тель на ше го ву за 
от ме тил ис то ри чес кую зна чи мость прог рам-
мно го до ку мен та. В нем де таль но пред став лен 
путь раз ви тия Казахстана на пред сто ящие поч-
ти че ты ре де ся ти ле тия. Се год ня Казахстан — 
это стра на с креп ко ус то яв шим ся со ци аль но-
эко но ми чес ким фун да мен том, ко то рая по ка-
за ла все му ми ру свои об шир ные воз мож нос ти. 
Пос лед ним яр ким со бы ти ем яв ля ет ся по бе да 
Ас та ны в борь бе за пра во про ве де ния Все мир-
ной выс тав ки «ЭК СПО-2017». Глав ным пос ту-
ла том всех воп ло щен ных и на ме чен ных идей 
в рес пуб ли ке яв ля ет ся по вы ше ние жиз нен но-
го уров ня на се ле ния. По это му пред при ни ма-
емые се год ня ме ры име ют на ра бо тан ную ос но-
ву и с не дав не го вре ме ни об ре ли но вый по ли-
ти чес кий курс. Пре одо лев барь ер вхож де ния 
в чис ло 50 са мых раз ви тых стран, пос тав ле на 
сле ду ющая за да ча: к 2050 го ду вой ти в чис ло 
30 на илуч ших. В лю бом го су дар стве со ци аль-
ный прог ресс не воз мо жен без эко но ми чес ко го 
рос та. По это му пер во оче ред ная за да ча 2013 
го да — все объ ем лю щий эко но ми чес кий праг-

ма тизм, под ра зу ме ва ющий пе ре ход на но вые 
прин ци пы эко но ми чес кой по ли ти ки. Рек-
тор так же об ра тил вни ма ние на со ци аль ные 
за да чи, пос тав лен ные Пре зи ден том в но вом 
прог рам мном до ку мен те. Сей час со ци аль ная 
по ли ти ка дол жна ру ко вод ство вать ся но вы ми 
прин ци па ми. В спис ки пот реб нос тей ин ди-
ви да дол жны быть вклю че ны статьи на об ра-
зо ва ние и здра во ох ра не ние, здо ро вое пи та ние 
и здо ро вый об раз жиз ни, удов лет во ре ние их 
ин тел лек ту аль ных и ин фор ма ци он ных зап-
ро сов. Осо бое вни ма ние в Пос ла нии уде ле но 
воп ро сам ре фор ми ро ва ния об ра зо ва ния. Уже 
се год ня наш уни вер си тет ре али зу ет мно гие 
нап рав ле ния, от ме чен ные Н. Назарбаевым. 
Это и дис тан ци он ное и по ли языч ное обу че ние, 
и ре али за ция ин дус три аль ных науч ных про ек-
тов, и тес ная связь об ра зо ва ния и про из вод ства, 
сту ден тов и ра бо то да те лей, под го тов ка спе ци-
алис тов по их за ка зу. Но тем не ме нее, как от-
ме тил в сво ем док ла де Ер кин Ки но ято вич, есть 
нап рав ле ния в раз ви тии на ше го ву за, ко то рые 
сле ду ет уси лить, и это свя за но с тем, что даль-
ней шее ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния и на уки 
бу дет ид ти по пу ти сбли же ния с пот реб нос-
тя ми про из вод ства, и уже сей час не об хо ди мо 
вос пи ты вать про фес си ональ ные ин же нер но-
тех ни чес кие кад ры. 

Выс туп ле ние рек то ра под дер жал и про-
рек тор КарГУ про фес сор Кар гин С. Т. В сво ем 
от кли ке на Пос ла ние он от ме тил так же вос тре-
бо ван ность вы пус кни ков на ше го уни вер си те та 
и вы со кую оцен ку их зна ний и на вы ков ра бо то-
да те ля ми, а так же ска зал о том, что не об хо ди-
мо и в даль ней шем раз ви вать связь ву за с пред-
прия ти ями об лас ти и рес пуб ли ки, ори ен ти руя 
под го тов ку спе ци алис тов на пот реб нос ти биз-
не са. Осо бое вни ма ние про фес сор Кар гин об-
ра тил на по ли языч ное об ра зо ва ние, ко то рое 
ак тив но раз ви ва ет ся в на шем уни вер си те те: по 

нес коль ким спе ци аль нос тям соз да ны груп пы, в 
ко то рых обу че ние ве дет ся на трех язы ках, раз-
ра бо та ны и вы пу ще ны учеб ные прог рам мы по 
по ли языч но му об ра зо ва нию, в уни вер си те те 
ра бо та ет центр по по ли язы чию. Еще од ним 
из ве ду щих нап рав ле ний раз ви тия на ше го 
уни вер си те та ста ло соз да ние пре ем ствен нос ти 
сред не го и выс ше го об ра зо ва ния: на фа куль те-
тах про во дят ся пред мет ные олим пи ады, для 
школь ни ков ра бо та ют кур сы по под го тов ке к 
ЕНТ, пре по да ва те ли уни вер си те та выс ту па ют 
ку ра то ра ми в спе ци али зи ро ван ных клас сах по 
са мым раз ным нап рав ле ни ям — от ес те ствен-
ных до гу ма ни тар ных. Это поз во ля ет еже год но 
по пол нять ря ды сту ден тов КарГУ вы пус кни-
ка ми школ, ко то рые еще на школь ной скамье 
де ла ют осоз нан ный вы бор сво ей про фес сии и 
ву за.

В об суж де нии Пос ла ния так же выс ту пи-
ли про рек тор по науч ной ра бо те К. Б. Ома ров, 
он ос та но вил ся на за да чах, пос тав лен ных Пре-
зи ден том пе ред уни вер си те та ми ис сле до ва-
тельско го про фи ля. Воп ро сы здра во ох ра не ния 
и спор та зат ро нул в сво ем выс туп ле нии де кан 
фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та Н. Р. 
Ро ма шов, а в от вет на об ра ще ние Пре зи ден та к 
мо ло де жи выс ту пил сту ден чес кий ом буд смен 
КарГУ, сту дент 3 кур са фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те та Ал де не ев Ма ди. По ито гам об ще го 
соб ра ния бы ла при ня та ре зо лю ция соб ра ния, в 
ко то рой бы ло от ме че но, что кол лек тив КарГУ 
еди ног лас но под дер жи ва ет все по ло же ния но-
во го го су дар ствен но го до ку мен та и го тов к пос-
ле до ва тель но му воп ло ще нию в жизнь его нап-
рав ле ний, ка са ющих ся раз ви тия об ра зо ва ния 
и на уки. В на шем уни вер си те те соз да на про па-
ган дистская груп па, ко то рая бу дет про во дить 
ра бо ту со сту ден та ми и пре по да ва те ля ми по 
разъ яс не нию ос нов ных идей Пос ла ния «Стра-
те гия «Ка зах стан-2050»: но вый по ли ти чес кий 
курс сос то яв ше го ся го су дар ства».

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Начало нового отсчета времени
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ТCрбиемен берілген 
білім

Жу ыр да �арМУ-ды� де не 
м$ де ни еті ж$ не спорт фа куль-
те тін де «Жас с�� �ар» $с ке ри- 
спорт ты� клу бы на би ыл �ы бі-
рін ші курс сту дент те рін кір гі зе 
оты рып, сал та нат ты т'р де Ант 
�а был дау ке ші )т ті. Сал та нат ты 
кеш ті� шы мыл ды �ы де не м$ де-
ни еті ж$ не спорт фа куль те ті ні� 
де ка ны, про фес сор Н�р ман бек 
Ра ма ш� лы ны� ��т ты� тау с) зі-
мен, жы лы ле бі зі мен ашыл ды. 
Кеш ке жи нал �ан �о на� тар $с-
ке ри-спорт ты� клуб �а та рын да-
�ы сту дент тер ді� )не рін та ма-
ша ла ды. Ке ше гі �лия, М$н ш'к 
сын ды �ай сар �ыз да ры мыз-
ды� ізін жал �ас ты ру шы Той г'л 
Ма уле но ва ны� к) зі бай ла улы 
ке зін де ав то мат-ка лаш ник ті 
ша шып-жи нау )не рі не жи нал-
�ан �ауым т$н ті бо лып, ри за-
шы лы �ын біл дір ді. Ба ян да ма 
ба ры сын да «Жас с�� �ар» $с ке-
ри-спорт ты� клу бы ны� ты ныс-
тір ші лі гі мен та ныс ты ру ре тін де 
бей не ба ян к)р се тіл ді. «Т$р би-
еге бас иген нен ��л бол май ды 
« деп Ха лы� �а 9ар ма ны Бауыр-
жан Мо мы ш� лы а�а мыз ай-
тпа� шы, бо ла ша� Отан �ор �ар 
ер аза мат та ры мыз бір ауыз дан 
Ант �а был да ды. « Жас с�� �ар» 
$с ке ри-спорт ты� клу бы �а та-
ры на кі ре оты рып, о�у орын-
да ры ны� т$р ті бі мен за� да рын 
�ас тер ле уге, )з де рі не ж'к-
тел ген са ба� тар ды, спорт ты� 
жат ты �у лар ды, о�у шы лар мен 
жат ты� ты ру шы лар ды� б�й ры�-
та рын с)з сіз орын дау �а, о�у ды 
ын та �ойып ме� ге ру ге с)з бе-
ріп, Ант ет ті. Елім, же рім, Ота-
ным деп со� �ан ж� ды ры� тай 
ж' рек те рі л' піл деп, $р �ай сы-
сы ны� к)з де рі нен алау от ты� 
�ш �ы ны бай �ал ды. Да ныш пан 
ата мыз $л-Фа ра би ді� ай т�ан 
мы нан дай с) зі бар: «Т$р би есіз 
бе ріл ген бі лім адам зат ты� �ас 
жауы». �с ке ри-спорт ты� клуб-
ты� ал ды на �ой �ан ма� са ты 
т' зу, мін де ті мар дым ды, бе-
кі тіл ген т$р ті бі де �а та�. Ме-
ди ци на �ы лы мы ны� док то ры, 
бас тап �ы $с ке ри дайын ды� 
ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі, 
«Жас с�� �ар» $с ке ри-спорт ты� 
клуб ты� же тек ші сі �а нат Иб-
ра ги м� лы ны� бас та ма сы мен 
т'р лі ше іс-ша ра лар �йым дас-
ты ры лып оты ра ды. Был тыр �а-
на �� рыл �ан клуб ты� ат �ар �ан 
ж� мыс та ры ауыз тол ты рып 
ай тар лы� тай же тіп ар ты ла ды. 
Со лар ды� бі ра зын ай тып )те-
тін бол са�: Клуб м' ше ле рі ні� 
ара сын да пнев ма ти ка лы� вин-
тов ка дан ату жа ры сы, тур ник те 
тар ты лу ж$ не 3000 мет рге ж'-
гі ру, Т$уел сіз дік ті� 20 жыл ды-
�ы на орай «Біз Т$уел сіз дік ті� 
��р дас та ры мыз» та �ы ры бын-
да вик то ри на сайы сы ж$ не 
уни вер си тет ті� 40 жыл ды �ы-
на орай о�ы ту шы лар �� ра мы 
ара сын да да $с ке ри-спорт ты� 
сайыс. Бі лім ді, жі гер лі жас тар-
ды� ая� алыс та ры ны� $рі се-
нім ді. Осын дай �ай сар �л-�ыз-
да ры мыз ды� �а та ры к) бей се, 
н�р 'с ті не н�р бо лар еді.

АЯЖАН КЕ -ЕС БЕК,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ- 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Ата ме кен — ба қы ты ба ба лар дың, Же ңіп 
ал ған сан ға сыр кү ре сін де». Иə, бұл ба қыт біз ге 
оңай кел ген жоқ. Бұл — аза мат тық ты аң са ған 
ер жү рек ті, сом тұл ға лы ер ле рі міз етік пе нен су 
ке шіп, түн ұй қы сы бө лі ніп, қа быр ға сы сө гі ліп, 
ала пат ала са пы ран шақ тар ды өт ке ріп ба рып 
кел ген тағ дыр лы Тəуел сіз дік.

Бұл — тал бе сік те гі сə би дің бал күл кі сін, ат 
жа лын тар тып мі нер боз ба ла, бой жет кен нің жа-
лын ды жі гер, шат-ша ды ман ша ғын, ақ жа улық ты 
ана лар дың тап-та за ни етін, аузы ду алы қа ри ялар-
дың ақ ба та сын жел ге ұшы рып, зая ке тір мей, жат 
қо лын да арам пи ғыл дың құр бан ды ғы на бер ме ген 
та мыр лы Тəуел сіз дік.
О ше ті мен бұ ше ті не көз жет пей тін ұлан ғайыр 

осы нау өл ке ні бү гін гі ұр пақ тың ба сы на қон ған ба-
ғы есе бін де ама нат та ған ата-ба ба мыз «көз алар-
тқан» қа сы на ат қан оғын қыл қан дай шан шып, 
қа нын жу сан дай егіп, ақ қан су дай тө гіп, со ғы сып 
өлу ді аза мат тық па ры зы са науы азат тық ұғы мы-
ның жан нан да қым бат нар қын дə лел деп кет кен. 
Ас қақ ар ма ны ас пан мен тіл де сіп жа тар əр аза мат-
тың іш кі бос тан ды ғын бə рі нен би ік қоя ты ны бар. 
Дəл со лай өз ге ел мен те ре зе сі тең бо лып иық ті ре-
су ді, ір ге лі да му ды мақ сат тұт қан ел дің де ең бі рін-
ші қа жет ті лі гі — тəуел сіз ді гі. Əдет те, ең се лі ел дің 
ел ді гін та ны та тын, тек ті ұр пақ тың ұлы лы ғын дə-
ріп тей тін да ра си пат та ры бо ла ды. Ол:

«Ту ған же рі — түп қа зы ғы ай бы ны,
Ту ған ті лі — мəң гі өне ге ай ды ны
Жан бай лы ғы, салт-дəс тү рі — ті ре гі,
Қа да мы на шу ақ ша шар үне мі.
Жə не ту ған та ри хы…».
МІ не, бұл қа си ет ті ұғым дар елі міз дің тəуел сіз-

ді гі нің ке пі лі. Мем ле ке ті міз дің ел ді гін сақ тап қал-
ған, қа си ет ті ді ні міз бен ді лі міз ді қо лы мыз ға та-
быс та ған та ри хы мыз ға өк пе міз жоқ. Өт кен күн нен 
алар өне ге міз мол. Та рих біз ге осын дай бай мұ ра-
ла ры мыз бен қа тар ер лік ті де ама нат ет ті. Сол та-
ри хы мыз ды сөй ле тер бол сақ, ба тыр ба ба ла ры мыз 
со нау Көк тə ңі рі сі қол ар тқан кө не за ман ның өзін-
де-ақ: «Түр кі хал қы үшін түн ұйық та ма ды, күн діз 
отыр ма ды», елі міз ге кө зін алар та қа рап, ті сін қай-
рап жүр ген дер дің: «Ел ді гін ел сі рет кен, Қа ған ды-

ғын қа ған сы рат қан, Ті зе лі сін бүк тір ген, Бас ты сын 
ең кей ткен». Осын дай ер лік, өр лік, рух ты лық бол-
мыс қан дай зұл мет ке зең дер кеш се де біз дің өз ге 
ел ал дын да ба сы мыз ды идір ме ді, ең се міз ді тү сір-
ме ді. «Не көр сем де, Алаш үшін көр ге нім, Ма ған 
атақ ұл тым үшін өл ге нім!» деп өс кен өс ке лең ұр-
пақ тың жат қо лы на азат ты ғын бе ріп, жау та ба ны-
на тəуел сіз ді гін тап та тар жайы жоқ-ты.
Оз быр пат ша лық үкім де, қа тал ке ңес тік са-

ясат та кет кен ер кін дік тің есе сін қай та рар сəт біз-
ге жи ыр ма сын шы ға сыр дың со ңын ала кел ген 
еді. Та лай жыл дар іш те жат қан қы жыл, қай сар 
қай рат ты лық, жа лын жі гер, тал мас та лап қа ай на-
лып, ас қақ ар ман мен ұш та сып, тəуел сіз дік тіз гі нін 
қо лы на алы сы мен елі міз жыл дап емес, күн са нап 
өсу де. Ар қа тө сі не əлем жұр тшы лы ғын таң қал-
ды рып, Қа зақ стан кел бе тін та ны тып, ер те гі ша-
һа рын дай Астана мыз бой тү зе ді. Он да ғы бұл тпен 
сыр ла сып, көк пен тіл дес кен зəу лім ғи ма рат тар 
қа зақ деп соқ қан əр бір жү рек ке се нім ұяла тып, 
жі ге рін жа сын боп жа ну да. Астана тө рі нен ойып 
тұ рып орын ал ған бəй те рек тің күн дей жар қы ра-
ған əп пақ нұ ры бай тақ елі міз де гі бей біт ші лік тің, 
ын ты мақ тас тық тың, іл ге рі да му дың, ді лі міз бен 
ді ні міз дің мыз ғы мас бе рік ті гі нің ай қын кө рі ні сін 
көр се ту де.
Ер кін дік ті ерт теп мін ге лі не бə рі жи ыр ма 

жыл дан ас ты. Ал ла ға шү кір, осы уақыт ара лы-
ғын да ат қар ған же тіс тік те рі міз же тіп ар ты лу да. 
Əлем қа зақ же рін бей біт ші лік ұясы деп та ны ды. 
Дү ни ежү зі лік, ха лы қа ра лық фо рум, сам мит тер 
сын ды ірі ша ра лар елі міз де ат қа ры лып үл гер ді. 
ТМД, БҰҰ тə різ ді ел бо ла ша ғы жо лын да ма ңы-
зы ора сан ірі ұйым дар қа та ры на еніп, қа рыш тап 
да му дың сəт ті қа дам да ры на аяқ бас ты. «Мə де ни 
мұ ра» бағ дар ла ма сы жү зе ге асып, өт ке ні міз ді ті-
ріл тіп, өш ке ні міз ді жақ тық. Қар ға та мыр лы қа-
зақ та ри хы нан сыр шер тер жə ді гер ле рі міз ор та ға 
орал ды. Күл те гін ес кер ткіш те рі, Ал тын адам, кү-
міс та бақ ша сын ды мұ ра ла ры мыз сө зі міз дің ай-
шық ты дə ле лі. Елі міз дің жа на шы ры, рух ты тұл-
ға мыз Бек бо лат аға мыз дың ке ле лі ой — пі кір ле рі 
мен тұ шым ды тұ жы рым да ры, ата лы сөз де рі мен 
ма ғы на лы дə ріс те рі бү гін де жас ұр пақ қа дем бе-
ріп, құл дық са на дан ары лу ымыз ға кө мек те су де, 

бойы мыз ға се нім ұяла ту да. Со ла қай са ясат құр-
ба ны бол ған Алаш қай рат кер ле рі то лық ақ та лып, 
ас қақ ру хы бой ға сің ген дей. ХХ ға сыр ба сын да-
ғы Алаш иде ясы ХХІ ға сыр да өз са бақ тас ты ғын 
тауып жа тыр де сек те бо ла ды. Əлем сах на сын да 
«Ұлы тау» сын ды қа зақ стан дық жұл дыз дар ұлт-
тық на қыш та ғы өз өнер ле рі мен шет мем ле кет-
тер ді таң қал ды ру да. Ар ма ны Ала та удай, та ла бы 
Хан тə ңі рі дей қай сар қа зақ ба ла сы спорт са ла-
сын да да бі раз би ік ті ба ғын ды рып үл гер ді. «Лон-
дон — 2012» на мы сын бə рі нен жо ға ры қоя тын 
ер жү рек аза мат тар үшін же ңіс шы ра ғы бо лып 
жа ғыл ды. Мұ ның бə рі — тəуел сіз дік тің же мі сі. 
Кө ре ген қол бас шы жет кіз ген осын дай ірі бе лес-
тер дің бұл ба сы ға на. Өк пе міз өш пес қа нат ты 
тұл пар дай ба ғын ды рар мə ре əлі ал да. Ерен ел ді-
гі міз дің ең се сі нің би ік, тəуел сіз ді гі нің тұ ғы ры ның 
бе рік бо луы бойын да ру хы, ба сын да бі лі мі бар əр 
қа зақ аза ма ты ның қо лын да. Жа нын да жі ге рі бар 
жа лын ды жас та ры мыз «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы 
ар қы лы елі міз дің əр ең бек са ла сы ның да му ына 
еле улі үле сін қо сып жат қа ны та ғы бар. Бі лім бе-
ру са ла сы ке ңейіп, бар қа зақ аза ма ты ның өз елі не 
де ген сүйіс пен ші лі гі ар тып, елі, же рі үшін бас та-
рын бəй ге ге ті гіп, ал пауыт ел дер мен бə се ке ге тү-
су де. Ақын аға мыз М. Жұ ма ба ев өс ке лең ұр пақ-
тың өз елі ал дын да ерін бей ең бек жа сай ты ны на 
о бас та:

«Арыс тан дай ай бат ты
Жол ба рыс тай қай рат ты
Қы ран дай күш ті қа нат ты
Мен жас тар ға се не мін!..
Тау су ын дай гү ріл дер
Ай бын ды Алаш елім дер
Ал тын Ар қа же рім дер
Мен жас тар ға се не мін!» — деп се нім біл ді руі 

бе кер емес-ті. Осы се нім ді лік тің ар қа сын да елі міз 
тұ ғы ры би ік, ша ңы ра ғы бе рік, алып мем ле кет ке 
ай нал ды. Ұмай дай ұлы, Тұ мар дай тек ті жа лын-
ды жас та ры мыз ата-ба ба мыз ама нат ет кен тəуел-
сіз дік ті осы лай ар дақ тай сақ тай ты ны на, елі міз дің 
Ев ро па ба ры сы на ай на луы жо лын да жа лын ды 
күш-жі ге рін ба рын ша жұм сай ты ны на се не мін. 
Өй тке ні біз ел бо ла ша ғы — ке мел ді жас тар қо-
лын да деп бі ле міз.

ЗЕ РЕ СА МАТ �Ы ЗЫ,
КФ-21 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Ота ным ның өр на мыс ты ки есі — мен сүйе тін 
қа лың қа зақ хал қым бар. Жұ ды рық тай жас жү ре-
гім нен жа рып шық қан осы сөз бойы ма рух құя ды. 
Мен өр ке ни ет өрі не қа дам бас қан ер кін ел дің өре-
ні мін! Бү гін гі Қа зақ стан — əлем дік аре на дан өз ор-
нын ойып ал ған, Азия мен Еуро па ны мойын да та 
біл ген өжет ел дің ме ке ні.

Ме нің елім — Қа зақ стан. Осы нау құ ді рет ті сөз ді 
əр бір Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза ма ты ас қақ се-
зім мен, ерек ше мақ та ныш пен ай та ала ры хақ. «Ота-
ным Ал тай дан со нау Аты рау ға дейін кө сіл ген, Ба ты-
сын да — Жайық, Шы ғы сын да — Ер тіс есіл ген, та ри-
хын шер тсе, тұ сауы тіл дің ше шіл ген. Жұр ты ның ыс-
тық жү ре гі тұ тан ған, Ота ным осы Қа зақ стан бо лып 
атан ған» деп ақын да ры мыз жыр ла ған дай, Аты ра удан 
Ал тай ға дейін со зыл ған ұлан-ғайыр кең өл ке, та ри хы 
шек сіз, дəс тү рі шет сіз ата жұрт. Отан үшін от пен оқ-
қа ке уде сін тос қан Б. Мо мы шұ лы «Отан үшін от қа түс, 
күй мей сің» деп ама нат қал дыр ған. Осын дай ота нын 
сүй ген жə не одан қу ат ал ған, ел қор ға ны бол ған қа зақ 
пер зент те рі нің алар асуы мен шы ғар биі гі əлі ал да.

Мен қа зақ же рін де ту ып-өс кен, кін дік қа ным там-
ған, бо ла ша ғы нан зор үміт кү те тін Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның пат ри оты, бі лім ді жас ұр па ғы — Қа зақ-
пын! Осын дай да на, қай сар ха лық тың өз еге мен ді гін 
алып, тəуел сіз мем ле кет бол ға ны на 21 жыл. Тəуел сіз-

дік қа зақ хал қы на оңай шы лық пен кел ген жоқ. Ақын 
Жұ бан Мол да ға ли ев «Мен — қа зақ пын» по эма сын да:

Шал қы, қа зақ, шал қи тын за ман кел ді,
Тек ке қа нын төк кен жоқ Аман гел ді.
Кең да лаң да ке рі ліп, атың ды атап,
Жыр ла, қа зақ, жа ңа күй, жа ңа əн кел ді… —
деп, қа зақ хал қын жа ңа за ман ға сай бо лу ға, ер-

кін дік ті, ел дік ті, бір лік ті сақ тау ға үн дей ді. Елі міз дің 
тəуел сіз ді гі — ата-ба ба мыз дың ас қақ ар ма ны нан ту-
ын да ған, бү гін гі ұр пақ қол жет кіз ген ұлы же ңіс. Қы-
ран қа за ғым ның қа на ты қыр қыл ма ға нын, қай та көк ке 
қа рай ер кін өр ле ге нін, ұлт тық ру хы өл ме ге нін ес тен 
шы ғар майық.
Тəуел сіз дік! Қа си ет ті де құ ді рет ті осы бір ұғым ның 

те ре ңі не зер са лып, ой жі бе рейік. Тəуел сіз дік ат ты бұл 
тəт ті сөз дің тұң ғиы ғын да ата-ба ба мыз дың ға сыр лар 
бой ғы асыл ар ма ны, азат тық жо лын да құр бан бол ған 
та лай-та лай боз дақ тар дың ұр пақ қа қал дыр ған ама-
на ты жа тыр, ұлы да ла ның жас пер зен ті — қа лың қа-
зақ тың азат тық мұ ра тын да ғы қа си ет ті кү рес те рі, ал ға 
тар тқан та лай тар жол, тай ғақ ке шу ле рі жа тыр. Ел 
тəуел сіз ді гі нің 21 жыл ды ғы — азат тық ұра нын ұла ғат 
ет кен ба ба лар үр ді сі нің жал ға сы, та рих ат ты қарт ше-
жі ре нің қа лың қой на ула ры нан атой ла ған қай сар ха-
лық ру хы ның са бақ тас ты ғы. Тəуел сіз дік алып кел ген 
же тіс тік те, оң өз ге ріс тер де мол. Тəуел сіз дік тің нə ти-
же сі тəуел сіз дік тің ай ға ғын дай, елі міз дің бел гі сін дей. 

Ал тын күн дей Ел таң ба мыз ды, жел бі ре ген Көк Бай ра-
ғы мыз ды көр ген де, əуеле ген Əнұ ра ны мыз ды ес ті ген де 
бойың ды ерек ше бір ұлан дық, ас қақ аза мат тық се зім 
ба урай ды. Бұ ны кө ру де, се зі ну де бір ба қыт, маң дай ға 
біт кен бақ емес пе?!

Мен жа ңа ға сыр, жа ңа мың жыл дық тың жас ұр па-
ғы, еге мен ді ел дің ер те ңі мін! «Сен де бір кір піш дү ни-
еге, ке ті гін тап та бар қа лан» деп Абай ата мыз ай тқан-
дай, елім нің кір пі ші бо лып қа ла нып, ата-ба ба ер лі гі 
мен ру хы нан нəр алып, дəс тү рі не бе рік бо лып, Ота-
ным ның өр кен деп, өсуі не бар күш-жі ге рім ді аямай-
мын. Ке мел де те рең бі лім мен қа ру ла нып, ғы лым мен 
тех ни ка ның сан қыр лы те ті гін мең ге ріп, бү кіл əлем дік 
құн ды лық тар ды бойы на сі ңі ре ал ған ұр пақ бол сақ 
деп ар ман дай мын. Сон да біз ді өз ге ел дер та ни тү сер 
еді, біз өзі міз ді та ны та тү сер едік. Бо ла шақ — жас тар-
ді кі. Ел дің ер тең гі иесі — бү гін гі ұр пақ. Бү гін гі пар та-
да отыр ған шə кірт — ел тұт қа сын ұс тай тын ер тең гі 
аза мат.

Мі не, сыр сан ды ғым ның бір пер не сін ба сып, сы-
рым ды ашып ой тол ға дым. Жі гер сіз ай тсам, же тіл ме-
ге нім бо лар, асып ай тсам, Абай ша ай тсам: «Жас жү рек 
жайып са уса ғын тал пын ған шы ғар ой ға алыс», — деп 
ұғар сыз дар. Елім деп, Ота ным деп, ті лім деп со ға тын 
жұ ды рық тай жү ре гім бү гін де со лай деп шат та на ды. 
Мен қа зақ еке нім ді, «тəуел сіз дік — ті ре гі міз, еге мен-
дік — ел ді гі міз» еке ні не мақ та на мын, қа зақ еке ні ме 
шат та на мын!

Г>Л ДА НА Ж? МА БЕ КО ВА, КО-31 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

«ТCуелсіздік — тірегіміз, егемендік — елдігіміз»

Иə, олар қа сық та ой най ды. «Су да руш ка» орыс 
фольклор лы то бы Бал қаш гу ма ни тар лы-тех ни ка лық 

кол лед жі нің қа быр ға сын да төрт жыл дан аса уақыт 
жұ мыс жа сап ке ле ді. Қа сық та ой нау ше бер лі гі не 
атал мыш оқу ор да сы ның оқы ту шы сы Еле на Вик то-
ров на үй рет кен. Е. Вик то ров на ең ал ғаш рет қа сық та 
ой на ушы лар то бын мек теп оқу шы ла ры ара сын да 
ұйым дас тыр ған. Қа зір гі таң да «Су да руш ка» қа сық та 
ой на ушы лар то бы Бал қаш қа ла сы ның мақ та ны шы-
на ай на лып та үл гер ді. Бұл топ та Шай мер ден Аман-
жол, Ға зиз На зер ке, Ксе ния Мар ты но ва, Да ли ба ева 
Əсем гүл, Ар тық ба ев Тал ғат сын ды оқу шы лар қа-
сық та ой на удың қыр-сы рын мең ге ріп, ас қан ше бер-
лік пен ой най ды. Қа сық та ға на ой нап қой май, орыс 

хал қы ның əнін шыр қап, би ін де би лей ді. Фольклор-
лық топ тың ре пер ту арын да «Ко ро бей ни ки», «Пе-
рыш ка», «Тра вуш ка — му ра вуш ка» си яқ ты орыс тың 
ұлт тық əн де рі бар. Қа сық та ой на ған да лəз зат алып, 
ме ре ке лік ша ра лар да кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы-
на бө ле ну — олар үшін ба қыт! «Су да руш ка» то бы-
нан ке ле шек те үл кен сах на ны ба ғын ды ра ды де ген 
үміт кү те міз!

ПЕ РИ ЗАТ СА ДЕ НО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ-

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Eасы>тан Cуен шал>ыт>ан

ТCуелсіздік – ел ба>ыты
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В какой стране мы будем 
жить — зависит от нас

В ка нун праз дно ва ния двад цать 
пер во го Дня не за ви си мос ти на-
шей стра ны Ли дер на ции Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев об ра-
тил ся к сог раж да нам, к ка зах стан цам 
со сво им Пос ла ни ем. Нель зя ска зать, 
что это «оче ред ное» об ра ще ние пре-
зи ден та стра ны к ее граж да нам. Это 
об ра ще ние Ли де ра на ции, ко то рый 
бо лее двад ца ти лет вел свой на род 
че рез труд нос ти пос тсо вет ско го пе-
ре ход но го пе ри ода, ре ги ональ ные 
и ми ро вые по ли ти чес кие и эко но ми-
чес кие кри зи сы к сос то янию бла го-
по лу чия и уве рен нос ти в сво их си лах, 
уве рен нос ти в зав траш нем дне. Это 
об ра ще ние гла вы го су дар ства к на-
ро ду Казахстана, за ко рот кий срок 
до ка зав ше му свое пра во на не за ви-
си мость.

Пос ла ние Пре зи ден та, проз ву чав-
шее 14 де каб ря 2012 го да, яв ля ет ся 
прог рам мным до ку мен том, ста вя щим 
пе ред стра ной стра те ги чес кие за да чи 
но во го уров ня. Эти за да чи не ог ра ни-
че ны внут рен ни ми проб ле ма ми стра-
ны, это гло баль ные за да чи, ко то рых 
еще не ре ша ли ка зах стан цы, но име ют 
си лы и по тен ци ал, что бы их ре шить.

В Пос ла нии Пре зи ден та мы ви дим 
глу бо кий объ ек тив ный ана лиз се год-
няш них ге опо ли ти чес ких про ти во ре-
чий, проб лем ми ро вой эко но ми ки, 
со ци аль но го и куль тур но го кри зи-
са ци ви ли за ции. Президент чес тно 
и от кры то ве дет раз го вор с на ро дом 
Казахстана, ста вя пе ред ним но вую 
стра те ги чес кую цель и оп ре де ляя 
при этом тот угол зре ния, под ко то рым 
мы дол жны смот реть на но вые ре-
алии жиз ни. Се год ня Казахстан — это 
не мо ло дая пос тсо вет ская республика, 
пы та юща яся вы жить на ми ро вой аре-
не. Казахстан — это ус пеш ное го су-
дар ство, спо соб ное внес ти свой вклад 
в ре ше ние об ще ми ро вых проб лем, 
со сво ей внеш ней и внут рен ней по-
ли ти кой, со сво им взгля дом на сов ре-
мен ный мир.

В 2009 го ду в сво ем Пос ла нии на ро-
ду Казахстана «Че рез кри зис к об нов-
ле нию и раз ви тию» Н. А. Назарбаев го-
во рил, что «пе ред на ми сто ят боль шие 
за да чи по пре одо ле нию пос лед ствий 
кри зи са и под го тов ке пос ле ду юще го 
эко но ми чес ко го рос та». Се год ня нас-
ту пил мо мент, ког да Казахстан дол-
жен при ло жить уси лия к то му, что бы, 
не рас те ряв дос тиг ну то го, за нять но-
вые по зи ции в ми ре.

Нет смыс ла в ко рот кой статье ци ти-
ро вать прог рам мный до ку мент Пос ла-
ния — каж дый граж да нин Казахстана 
дол жен ос мыс лить из ло жен ные в нем 
фак ты и проб ле мы, воп ро сы и пу-
ти их ре ше ния, це ли и пос тав лен ные 
за да чи. Ка зах стан цы пе рес тро или 
го су дар ство, соз да ли сов ре мен ную 
ры ноч ную эко но ми ку, сох ра ни ли мир 
на сво ей зем ле, но од ной из глав ных 
за дач се год няш не го дня яв ля ет ся «пе-
рес трой ка об ще ствен но го соз на ния», 
раз ви тие «го су дар ствен но го мыш ле-
ния но во го ти па», из бав ле ние от «со-
ци аль ной ин фан тиль нос ти», спо соб ной 
воз ник нуть при по вер хнос тном, пот-
ре би тельском взгля де на дос тиг ну тые 
Ка зах ста ном ус пе хи. 35-й президент 
США Джон Фиц дже ральд Кен не ди го-
во рил: «Не спра ши вай, что стра на сде-
ла ла для те бя, спро си, что ты сде лал 
для сво ей стра ны». Мы все дол жны за-
ду мать ся — что каж дый из нас мо жет 
сде лать для су ве рен но го Казахстана, 
и от это го за ви сит, в ка кой стра не 
мы бу дем жить в 2050 го ду.

ДЕ КАН БИ ОЛО ГО-ГЕ ОГ РА ФИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА КАРГУ 
ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА, КАН ДИ ДАТ БИ ОЛО ГИ ЧЕС КИХ НА УК 

АЙ ДАР МУ РА ТО ВИЧ АЙ ТКУ ЛОВ

Жизнь на ше го уни вер си те та — это жизнь 
лю дей, ко то рые ра бо та ли, тру ди лись и тво ри-
ли в нем. По это му, вспо ми ная ис то рию рож-
де ния и жиз ни уни вер си те та, в пер вую оче редь 
в па мя ти всплы ва ют те лич нос ти, чья жизнь 
не пос ред ствен но бы ла свя за на с уни вер си те-
том, кто свою жизнь (твор чес кую дея тель ность) 
пос вя тил на шей al ma ma ter. Од ной из та ких 
лич нос тей на ше го уни вер си те та яв ля ет ся док-
тор фи ло соф ских на ук, про фес сор Вла ди мир 
Сте па но вич Ба ту рин, ко то рый в нас то ящее вре-
мя ра бо та ет на ка фед ре фи ло со фии и те ории 
куль ту ры.
Го во рить о лич нос ти В. С. Ба ту ри на и труд но, 

и лег ко. Труд но по то му, что при оцен ке его лич-
нос ти имен но как фи ло со фа, не об хо ди мо учи-
ты вать те жиз нен ные прин ци пы, ко то ры ми он 
ру ко вод ству ет ся, так как фи ло со фия есть поз на-
ние из прин ци пов (Кант), а В. С. Ба ту рин, как 
из вес тно, очень прин ци пи аль ный че ло век. Са-
мое труд ное то, что эта прин ци пи аль ность есть 
про яв ле ние как жиз нен ной, так и фи ло соф ской 
по зи ции лич нос ти В. С. Ба ту ри на. В ис то рии 
фи ло со фии толь ко два ве ли ких фи ло со фа спо-
соб ны по ка зать при мер та ко го един ства жиз-
нен ных и фи ло соф ских прин ци пов — Сок рат и 
Кант, т. е. для них фи ло со фия — это не толь ко 
род дея тель нос ти, но и са ма жизнь.
Лег ко по то му, что, зная прин ци пи аль ность 

В. С. Ба ту ри на, мож но быть уве рен ным в его 
чес тнос ти и спра вед ли вос ти по от но ше нию к 
ок ру жа ющим, как кол ле гам, так и сту ден там. 
То есть «стро гая» прин ци пи аль ность В. С. Ба-
ту ри на — это его боль шой плюс, так как в его 
лич нос ти нет раз де ле ния на но си те ля оп ре де-

лен но го ро да дея тель нос ти — пре по да ва те ля 
и са мой лич нос ти это го че ло ве ка. С пол ным на 
то пра вом мож но за явить, что дея тель нос тный 
под ход (не ак ти визм по Г. С. Ба ти ще ву) пос ле-
до ва тель но при ме ня ет ся В. С. Ба ту ри ным не 
толь ко в фи ло со фии, но и в жиз ни. И ко неч но 
же, лег ко го во рить по то му, что за этой «стро-
гой» прин ци пи аль ностью (а ина че для фи ло со-
фа и быть не мо жет) скры ва ет ся очень доб рый 
че ло век, а об ще ние с доб рым че ло ве ком всег да 
дос тав ля ет удо воль ствие.
Фор ми ро ва ние субъ ект-субъ ек тных от но ше-

ний в про цес се со ци аль ной дея тель нос ти лю дей 
и яв ля ет ся цен траль ной те мой науч но-фи ло-
соф ских ис сле до ва ний В. С. Ба ту ри на. Субъ ект-
субъ ек тные от но ше ния — это сфе ра твор чес ко-
го об ще ния субъ ек тов, т. е. прос тран ство свя зей 
со-твор чес ких. Взяв эту субъ ект-субъ ек тную па-
ра диг му ор га ни за ции со ци аль ной дея тель нос-
ти на во ору же ние, В. С. Ба ту рин при ме ня ет ее 
в об ра зо ва тель ном про цес се, и в том чис ле при 
ру ко вод стве науч ной ра бо той сту ден тов, ма гис-
тран тов и ас пи ран тов. На за ня ти ях у В. С. Ба ту-
ри на глав ной фор мой об ра зо ва тель но го про-
цес са яв ля ет ся ди алог. Толь ко от но ше ние к сту-
ден ту как рав но му субъ ек ту дея тель нос ти об ра-
зо ва тель но го про цес са поз во ля ет фор ми ро вать 
в нем те спо соб нос ти, ко то рые в бу ду щем бу дут 
при ме нять ся им в тру до вой дея тель нос ти.
Ес те ствен но, что от но ше ние к сту ден ту как 

рав но му субъ ек ту об ра зо ва тель но го (мыс ли-
тель но го) про цес са воз ла га ет на не го очень мно-
го обя зан нос тей. Эта тре бо ва тель ная обя зан-
ность, предъ яв ля емая к сту ден ту, на са мом де ле 
при ви ва ет и вос пи ты ва ет куль ту ру сво бо ды. Вы-

ра ба ты ва емые же в про цес се об ра зо ва тель но го 
ди ало га мыс ли тель ные спо соб нос ти сту ден та и 
яв ля ют ся ос но вой фор ми ро ва ния его лич нос-
ти. Ведь в про цес се ди ало га сту дент, от ста ивая 
свою точ ку зре ния, в то же вре мя вы ра ба ты ва-
ет свое Я, т. е. фор ми ру ет се бя. А пер вые ша ги 
фор ми ро ва ния се бя, сво его Я и есть пер вые ша-
ги че ло ве ка в прос тран ство сво бо ды. Ведь сво бо-
ден толь ко тот, кто сам ру ко во дит со бою, а не 
уп рав ля ет ся из вне кем-то.
Тре бо ва тель ное от но ше ние В. С. Ба ту ри на к 

сту ден там и ма гис тран там яв ля ет ся не об хо ди-
мым и в то же вре мя са мым цен ным от но ше-
ни ем, цен ность ко то ро го зак лю ча ет ся в том, что 
фор ми ру ет ся прос тран ство сво бо ды че ло ве ка, 
мир че ло ве ка, сам че ло век. А пре по да ва тель 
выс ту па ет про вод ни ком в этот мир.

Из та ких пре по да ва те лей, как В. С. Ба ту рин, 
и воз ни ка ет еще од но вы со кое по ни ма ние уни-
вер си те та как al ma ma ter. Ведь al ma ma ter — это 
не прос то уни вер си тет, где кто-то учил ся, а мес-
то, где че ло век по лу ча ет ду хов ную пи щу. От ли ца 
всех кол лег, сту ден тов, ма гис тран тов и ас пи ран тов 
поз драв ля ем В. С. Ба ту ри на с 65-лет ним юби ле ем! 
Же ла ем но вых твор чес ких ус пе хов, се мей но го бла-
го по лу чия и прос то го че ло ве чес ко го счастья!

КА ФЕД РА ФИ ЛО СО ФИИ И ТЕ ОРИИ КУЛЬ ТУ РЫ

Личность философского духа

Об ра зо ва тель ный центр «БI ЛIМ — Цен-
траль ная Азия» рад объ явить прог рам му 
усо вер шен ство ва ния сот руд ни ков ву зов по 
двум нап рав ле ни ям:

1) Прог рам ма Aca de mic Sab ba ti cal Grants 
пред ла га ет сот руд ни кам уни вер си те тов 
(млад ший и сред ний пре по да ва тельский сос-
тав, име ющие сте пень Ph.D или яв ля ющи еся 
док то ран та ми) опыт пог ру же ния в аль тер на-
тив ную ака де ми чес кую сре ду, где им бу дут 
да ны вре мя и ре сур сы для кон цен тра ции на 
сво ем ин тел лек ту аль ном раз ви тии под ру-
ко вод ством и в сот руд ни че стве с пре дос тав-
лен ным мен то ром (науч ным ру ко во ди те лем). 
Прог рам ма име ет целью по вы сить ка че ство 

выс ше го об ра зо ва ния в це ле вых стра нах пу-
тем под дер жки кан ди да тов в раз ви тии ин но-
ва ци он ных под хо дов при раз ра бот ке учеб ных 
пла нов, а так же при обу че нии и уси ле нии их 
вы хо да в меж ду на род ную ака де ми чес кую сеть. 
Кан ди да там пред ла га ет ся улуч шить свою ис-
сле до ва тельскую ме то до ло гию, ис поль зуя 
ре сур сы, не дос туп ные до ма, и сот руд ни чая 
по ис сле до ва тельским про ек там с кол ле га ми 
из дру гих стран. Час тич но ак цент бу дет сде-
лан на пе ре се че нии обу че ния и ис сле до ва ния: 
пред ла га ет ся вклю чить свое ис сле до ва ние в 
свое обу че ние, тем са мым обо га щая учеб ные 
на вы ки сво их сту ден тов.
Пос лед ний срок при ема до ку мен тов — 25 

фев ра ля 2013 г.

2) Прог рам ма Glo bal Fa culty Grants Prog-
ram пред ла га ет сот руд ни кам уни вер си те тов 
(име ющим сте пень Ph.D или эк ви ва лен тную) 
вре мя, сред ства и ре сур сы, не об хо ди мые для 
про ве де ния ис сле до ва ния, ве ду ще го к пуб ли-
ка ции в меж ду на род но приз нан ном науч ном 
жур на ле.
Прог рам ма име ет целью прод ви же ние ори-

ги наль но го ис сле до ва ния для уве ли че ния меж-
ду на род ной мо биль нос ти сот руд ни ков уни вер-
си те тов в стра нах фо ку са.
Прог рам ма под дер жит вы со ко мо ти ви ро ван-

ных кан ди да тов, за ни ма ющих от вет ствен ные и 
вли ятель ные дол жнос ти в сво их уни вер си те-
тах, для со вер ше ния ис сле до ва тельских ви зи тов 
сро ком до 5 ме ся цев в лю бое ак кре ди то ван ное 
об ра зо ва тель ное уч реж де ние ми ра.
Пос лед ний срок при ема до ку мен тов — 1 ап-

ре ля 2013 г.

Новые возможности для научных исследований 
и повышения квалификации за рубежом

На ис то ри чес ком фа куль те те КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва от ме тил свой се ми де ся ти лет ний 
юби лей один из са мых из вес тных уче ных-ар хе-
оло гов Рес пуб ли ки Казахстан Ва ле рий Ва лен ти-
но вич Ев до ки мов. Ра бо ту в на шем уни вер си те-
те он на чал бо лее 35 лет на зад, в се ре ди не сво ей 
науч ной и ака де ми чес кой карь еры, и с тех пор 
ос та ет ся ве рен сво ей про фес сор ско-пре по да ва-
тельской дея тель нос ти, ко то рая всег да со че та-
лась с науч ны ми по ис ка ми и эк спе ри мен та ми.

Он ро дил ся 24 де каб ря 1942 г. в се ле Кос ти-
но Коп те лов ско го райо на Свер длов ской об лас ти. 
Пос ле окон ча ния шко лы пос ту пил на ис то ри чес-
кий фа куль тет Уральско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. М. Горь ко го, ко то рый окон чил в 1966 
г. Уже в сту ден чес кие го ды он ув лек ся ар хе оло ги ей 
и уча ство вал в рас коп ках ар хе оло ги чес ких па мят-
ни ков Ура ла и За пад ной Си би ри. Его нас тав ни ком 
в ар хе оло ги чес ких ис сле до ва ни ях был вы да ющий-
ся уче ный В. Ф. Ге нинг, ос но ва тель свер длов ской 
шко лы ар хе оло гов.

В 1968-1969 гг. В. В. Ев до ки мов ра бо тал стар-
шим науч ным сот руд ни ком Кус та най ско го об лас-
тно го кра евед чес ко го му зея, с 1969 г. стал пре по да-
ва те лем Кус та най ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та. 
На ря ду с пре по да ва тельской дея тель ностью он ис-
сле до вал па мят ни ки Кус та най ско го При то болья, 
ор га ни зо вав Вер хне то больскую ар хе оло ги чес кую 
эк спе ди цию. Ма те ри алы его ра бот на зна ме ни том 
Алек се ев ском по се ле нии мно гое из ме ни ли в по-
ни ма нии со дер жа ния ан дро нов ской куль ту ры.

В 1976 г. Ва ле рий Ва лен ти но вич на чал ра бо ту в 
Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те. За 
го ды мно го лет ней ра бо ты в КарГУ В. В. Ев до ки мов 
за щи тил кан ди дат скую (1984 г.) и док тор скую (2001 
г.) дис сер та ции, ра бо тал до цен том ка фед ры ис то-
рии СССР (1985 г.), про рек то ром по учеб ной ра бо те 
КарГУ (1986—1991 гг.), а с 2005-го по нас то ящее вре мя 
яв ля ет ся про фес со ром ка фед ры ар хе оло гии, эт но ло-
гии и оте че ствен ной ис то рии. Твор че ство уче но го 
ха рак те ри зу ют не толь ко ма те ри алы, соб ран ные им 
в эк спе ди ци ях, не толь ко на пи сан ные мо ног ра фии, 
учеб ные по со бия, кни ги и мно го чис лен ные статьи, 
но и его уче ни ки, став шие нас то ящи ми уче ны ми-ар-
хе оло га ми — кан ди да та ми и док то ра ми на ук.
Сту ден ты ис то ри чес ко го фа куль те та, ха рак те-

ри зуя сво его учи те ля, го во рят о нем теп ло и ува-
жи тель но: «Мы его не прос то лю бим — обо жа ем! 
Он ни че го не про пус тит на рас ко пе, да же ма лень-
кую ям ку, да же кро хот ный пред мет. Он — ду ша 
сту ден чес ких ком па ний на кос три щах. Всег да най-
дет нуж ное сло во или пес ню, или под хо дя щий 
анек дот, или слу чай из жиз ни ар хе оло гов рас ска-
жет. И это бу дет пот ря са юще ин те рес но и умес-
тно. Его на до слу шать на рас ко пе. Имен но тог да, 
стоя пе ред ка кой-ни будь ска лой в Кен те, он «за-
ли ва ет ся со ловь ем», как Ци це рон, за во ра жи ва ет 
слу ша те лей. Он прек рас ный че ло век и с по ни ма-
ни ем от но сит ся ко всем сту ден там. Всем по мо га ет 
и лю бое де ло до во дит до кон ца. Он очень це ле ус-
трем лен ный и силь ный че ло век. Ни ког да не по ка-
зы ва ет сво их труд нос тей, хо тя мы зна ем, что, ког да 
идет дождь, у не го бо лит сер дце. Мы очень хо тим, 

что бы он ни ког да не бо лел, что бы всег да вмес те с 
С. У. Жауым ба евым ру ко во дил ар хе оло ги чес ки ми 
эк спе ди ци ями, был та ким же за ме ча тель ным пе-
да го гом, дру гом и нас тав ни ком». При со еди ня ясь к 
сло вам сту ден тов и ма гис тран тов, его кол ле ги, пре по-
да ва те ли ка фед ры и фа куль те та то же мо гут наз вать 
Ва ле рия Ва лен ти но ви ча сво им Учи те лем. Он мно гих 
на учил тру до лю бию, ува жи тель но му от но ше нию к 
сту ден че ству, са мо от вер жен ной друж бе, ин тел ли ген-
тнос ти, про фес си она лиз му, уме нию чес тно выс ка зы-
вать соб ствен ное мне ние, сох ра нять жиз не лю бие и 
стой ко пре одо ле вать труд нос ти. Ка фед ра ар хе оло гии, 
эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии и весь ис то ри-
чес кий фа куль тет ис крен не поз драв ля ют Ва ле рия Ва-
лен ти но ви ча с юби ле ем и же ла ют ему не ис ся ка емой 
энер гии, оп ти миз ма, креп ко го здо ровья и твор чес ких 
ус пе хов, счастья и бла го по лу чия в семье!

МА ТЕ РИ АЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕН КА ФЕД РОЙ 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

Юбиляр с молодой душой



1-2 қаңтар — Жаңа жыл
8 наурыз — Халықаралық әйелдер күні

2 наурыз — Наурыз мейрамы
1 мамыр — Қазақстан халқының бірлігі күні

9 мамыр — Жеңіс күні
6 шілде — Астана күні
30 тамыз — ҚР Конституциясы күні
1 қыркүйек — Білім күні
1 желтоқсан — Тұңғыш Президент күні
16 желтоқсан — ҚР Тәуелсіздік күні
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7 мамыр — Жеңіс күні



1-2 января — Новый год
8 марта — Международный женский день

2 марта — Наурыз мейрамы
1 мая — День единства народа Казахстана

9 мая — День Победы
6 июля — День Астаны

30 августа — День Конституции РК
1 сентября — День знаний

1 декабря — День Первого Президента
16 декабря — День Независимости РК

21-

7
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мая — День защитника Отечества
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Та би ғат… Мы на əлем нің ға жайып та би ға ты на 
сүй сін беу мүм кін емес. Та би ғат та ма ша ла ры на 
көп ші лі гі міз мəн бер мей міз, сон дық тан қа дір-
ле мей міз. Та би ғат та бар лы ғы бір-бі рі мен ты ғыз 
бай ла ныс та. Жер бе тін де гі өзен-көл, ас пан да ғы 
бұлт тар, ну ор ман, жан-жа ну ар, құс-жəн дік, жер 
қой науын да ғы қаз ба бай лық тар, адам зат бі рін-
сіз-бі рі өмір сү ре ала ма?

Мен бұ рын адам дар дан бас қа ға кө ңіл бөл-
мей тін мін. Ал, есейе ке ле ай на лам да ғы бар лық 
жан ды-жан сыз ата улы ның құ пия сы рын тү сін-
гім ке ле тін бол ды. Құ дай дың құ ді ре ті не таң ға ла 
оты рып, өмір ге де ген құш тар лы ғым ар та түс ті. 
Əсі ре се та би ғат сұ лу лы ғын — Ай-жұл дыз дар ды, 
Күн нің бат қан ке зін, сан түр лі гүл дер мен құс тар-
ды ба қы лай мын, əр бі реуінен ал ған əсе рім ді ой ға 
түйіп, «Сыр дəп те рі ме» жа за мын.
Иə, шы ны мен де та би ғат бұл ға жап жа ра ты-

лыс! Та би ғат адам ның ұйық тап жат қан ша бы-
тын оята ды. Тіп ті еш те ңе ні се зін бей тін тас жү рек 
адам ның өзі не та би ғат өзі нің ке ре ме ті не мас қыл-
ды рып, оның жү ре гін селт ет кі зер жы лу ұяла туы 
мүм кін. Өзі ңіз елес те ті ңіз ші… Бір би ік та удың 
үс тін де тұр сыз, ол тау иірім-иірім тас ты. Тө мен-
ге көз сал са ңыз, сар қы рап ақ қан өзен, жап-жа сыл 
түр лі ағаш тар, жай қал ған гүл дер. Осын дай ба-
қыт тың ішін де жүр ген түр лі құс тар дың қуа ныш-
тан ай тқан əн де рі, олар мен қо сы лып өзен де сыл-
дыр-сыл дыр етіп сың ғыр лай ды. Ас пан да қа лық та-
ған ақ ша бұлт тар, күн өзен нің су ына ша ғы лы сып 
жер бе тін одан əрі нұр лан ды рып жі бер ген дей. Ал, 
ен ді гі осы көз де рің мен кө ріп, қол да рың мен аялап, 
мұр ның мен тап-та за ауаны құш тар ла на жұт қан-
ға не жет сін?! Сол ба қыт тың ішін де мəң гі ге жү зе 

бер сем деп ой лай сың. Əр бір өсім дік пен ағаш тың 
өзін де қан ша ма сыр, қан ша ма сұ лу лық жа тыр.
Та би ға ты əде мі, та за жер де əр адам ға жайып 

се зім ге бө ле не рі сөз сіз. Əр бір бар ған же рін де та-
би ға тын сы нап, оған түр лі сын ай та ды. Та би ғат 
ана ның мейі рі мі ұшан-те ңіз. Та би ғат — біз тір ші-
лік ете тін тұр ғын үй! Та би ғат сыз өмір сү ру мүм-
кін емес. Ал, біз ай тып тауыс қы сыз осы бай лық ты 
қа лай пай да ла нып, қор ғап жүр міз? Мə се ле нің 
үл ке ні осын да. Əлем нің кей бір ел де рін де ор ман-
то ғай си реп, су тар ты лып, жер сіл кі ніп, жер дің 
құ нар лы қа ба ты жел эро зи ясы на ұшы рап, жа ну-
ар мен құс тар ке міп ба ра ды. Ал ла та ға ла он се гіз 
мың ға лам ды жа рат қан. Со ның бі рі — адам. Ба сы-
на — са на, жү ре гі не — се зім, кө кі ре гі не — мақ сат, 
кө ңі лі не — ар ман бер ген жə не қор ша ған ор та ға 
иелік ету ді тап сыр ған. Қи рат, бұз, өр те, ша шып-
төк, ысы рап ет де ме ген. Ең өкі ніш ті сі, та би ғат тың 
көз ал ды мыз да құ руы. Та би ғат ты аялау біз дің 
мін де ті міз. Та би ғат тың құ рып ба ра жат қа ны əр 
адам ның жү ре гі не шан шу дай қа да ла ты ны бел-
гі лі. Сон дық тан да та би ғат ты аялайық, адам зат. 
Ол біз дің ру ха ни жан-дү ни еміз ді байы ту да. Кей 
адам дар қуа ны шын да, ре ні шін де, мұң мен сы-
рын да та би ғат пен бө лі се ді. Ай на ла да ғы тау-тас-
пен, өзен-көл мен, өсім дік тер мен, ас пан əле мі-
мен… Өлең жа за ды, су рет са ла ды, əр түр лі жұм-
бақ құ рас ты ра ды… Ал, та би ғат бол ма са адам не 
іс тей ді? Жо-жоқ, мы на өмір ді та би ғат сыз елес те ту 
еш қа шан да мүм кін емес нəр се.
Əр бір адам өзін та би ғат тың бір бө лі гі ре тін де 

се зі не біл се, əр дайым есін де ұс та са, та уда ғы та сын, 
көл де гі ба лы ғын, бақ та ғы гү лін, ас пан да ғы құ сын, 
ор ман да ғы жа ну арын сүйе біл се, та би ғат қа қия-
нат жа са мас еді.

… Та би ғат мен өзің нің бір бөл ше гің,
Бойы ма жұ пар иісің сің ді-ау се нің!
Ой ла ме ні қы рың ның бір гү лі деп,
Ой ла ме ні жы лың ның бір кү ні деп.
Тас тан-тас қа се кір ген бұ ла ғың ның
Ой ла ме ні бір ға на сыл ды ры деп.
Ақын осы бір шу мақ өле ңін де тыл сым та би-

ғат ты бү кіл жан-дү ни есі мен тү сін ге ні бай қа ла ды. 
Əт тең, мұ ны тү сі ну бар лы ғы мыз дың қо лы мыз дан 
кел мей тін ді гі өкін те ді. Жа һан да ну за ма нын да 
жа сан ды лық қа кө зі міз үй ре ніп кет кен дей. Тіп-
ті Жер-Ана мыз сый ға тар тқан əде мі лік ті де адам 
ба ла сы ой лап тап қан жа сан ды лық пен ал мас ты-
ру да мыз. Бі рақ ті рі та би ғат тың тұ нып тұр ған 
сұ лу лы ғы на еш те ңе те ңес пей ді. Та би ғат тың сұ лу 
сим во лы ның бі рі — гүл. Оның аң қы ған жұ пар иісі 
мен көз той мас сан алу ан жай қал ған көр кем ді лі гі 
əр адам ның жан күйін ға жайып се зім ге бө лей ді. 
Адам та би ғат қа жа қын. Шыр етіп дү ни еге кел ген 
ба ла ны да гүл шоқ та ры мен қар сы ала ды, əр ме ре-
ке ні гүл сіз өт кіз бей ді. Та би ғат аясын да де ма лу ды, 
се ру ен де уді ұнат пай тын адам жоқ. Ту ған жер ге 
де ген ыс тық ма хаб бат та би ғат ты аялау ға же те лей-
ді. Əр бір жан өз елі нің да ла сын көр кей ту, гүл ден-
ді ру, кө гал дан ды ру ар қы лы та би ғат қа, елі не де ген 
сүйіс пен ші лі гін көр се те ді.

«Сүйе біл сең, та би ғат сұ лу лық қа тұ нып тұр» 
деп ақын жыр ла ған дай, елі міз дің əр бір жас ұла ны 
та би ғат ты сүйіп, сұ лу лы ғын ба ға лап, қас тер лей 
біл се дей мін. Ал, мен та би ғат ты сүйе мін! Та би ғат — 
ме нің до сым! Мен та би ғат қа ба рын ша қыз мет көр-
се те мін жə не оны аялап, қор ғау ды өз ге лер ге де үй-
ре те мін. Се бе бі мен та би ғат тың ға жайып ты лы ғын 
жан-тə нім мен тү сі не мін! Та би ғат та за бол са, та би-
ғат аман бол са, біз дің де жа ны мыз та за!

КЕ РІМ АЯН �Ы ЗЫ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ- 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

К��ілдегі к�п ойлар...
Адам болам десе=із...

Б' гін гі та� да жас тар м$ се-

ле сі )зек ті м$ се ле лер ді� бі рі не 

ай на лып отыр. Се бе бі, елі міз-

ді� жас та ры $р не ге елік те гіш, 

к)п н$р се ні ой лан бас тан іс тей-

ді. Б�л елік те уді� $се рі нен жас-

тар ды� мі нез-�� лы �ы мен �а-

тар т$ лім-т$р би есі де )з ге ре ді. 

Б�л т$р тіп ті ж)н ге кел ті ру 'шін 

елі міз де д� рыс ша ра лар �ол да-

ныл май ды. М$ се лен, жа с)с пі-

рім дер те ле ди дар к) ре ді де лік, 

сол те ле ди дар ды� )зін де адам-

ды те ріс �ы лы� �а итер ме лей тін 

се ри ал дар ды к)п теп к)р се те ді. 

Б� дан бо ла ша� жас тар �ан дай 

т$р бие ала ды? К)п ке то пы ра� 

шаш пай )зі міз ді� об лыс ты� 

)зін де осын дай те ріс �ы лы� �а 

са лы нып кет кен жас тар же тер-

лік. Ол жас тар �ай дан кел ген? 

�ри не, к) бі сі ауыл дан кел ген 

сту дент тер. Олар ды алыс та �ы 

ата-ана ла ры о�ы сын, біл сін, 

адам бол сын деп жі бе ре ді. Бі-

ра�, сол ата-ана 'мі тін а� тай-

тын ба ла лар �а зір гі та� да жо�-

ты� �а сы емес пе?

Дос тар! Ме ні� сіз дер ге ай-

та рым, бо ла ша� та адам бо ла-

мын де се �із дер, б' гін нен бас-

тап д� рыс �а дам бас �ан ж)н. 

�р уа�ыт та )з де рі �із ге ж$ не 

�� дай �а се ніп ж'р се �із дер, 

н�р 'с ті не н�р бо ла ры аны�!

;ЛИЯ М? ХАМ МЕ ДИ ЕВА,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ-

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Қа раң ғы қа зақ кө гі не,
Өр ме леп шы ғып күн бо лам»

«Елім де ген де емі ре ніп, Jл тым де ген де жJ-
мы ла еK бек Lы лар» жал Mан дыL тан ада XXI Mа-
сыр дыK Jл тым де ген Jл тжан ды жас та ры ныK 
аты мен бас тай мын…
За ма на лар ды ар тқа тас тап, жа ңа XXI ға сыр 

да жет ті ор та ға. Қа зақ жас та ры мұ қал мас жі гер 
мен тал мас қа нат тың ар қа сын да жа ңа қо ғам 
мен жа ңа бас та ма шыл үде ріс тер ге қа нат бі тір-
ді. За ман та ла бы на сай тың иде ялар мен бас та-
ма шыл жо ба лар ға мүм кін дік бе ріл ді. За ман ға 
лайық «жа ңа қа зақ тар» де ген леп пен, за ман та-
ла бы на сай əзір лен ген тауар, за ман бо ла шақ та 
жа са мақ күт пе ген құ рал дар пай да бо лу да. Бір-
те-бір те жа һан да ну кө ші не іле сіп те ке ле міз. 
Ри ясыз рух, тал пы ныс, на мыс де ген тір кес тер 
қал ды қол да ныс та…

«Өсер ел дің ба ла сы бір-бі рін ба тыр де ген» 
дей міз-ақ! Ай бын ды ел дің өр шіл ұр па ғы қай да 
жүр қа зір? Бір бол мақ тү гі лі, қол ұшын со зу ға 
қым сы нып, бір-бі рін үйі тіп же уге дайын, қит 
ет се ор ға жық қы сы ке ліп тұ ра тын дар дың қа ра-
сы кө бейіп ба ра ды. Рух ты ел дің ұр па ғы бауыр-
мал, өза ра ауыз бір ші лік те бо луы ке рек дей ді. 
Кө зі не жауыз дық үйе леп, ада қа си ет тер ге бой 
ал ды ра бас та ған қа зақ жас та ры ның жайы алаң-
да та ды. Ауыз бір ші лік қай да бол са, бе ре ке сон-
да де ген бар. Сон да, бұ лар дың көк се ге ні ба сы-
нан ба ғы тайып, бе ре ке сі қаш қан за ман ба?
Жү рек те рух сөй леп тұ руы үшін, қа зақ 

жас та ры на «на мыс» дей тін ұлт ты сүю дің син-
дро мы же тіс пей ді. Ауыр дың үс ті, же ңіл дің ас-
ты мен өт кел ден өту ді көз дей тін ру ха ни əл сіз 
ұр пақ өсіп ке ле ді. На мыс ты жан ши тү су үшін 
ұр пақ тың жа дын да са на ға сел кеу тү сір мей-
тін «се нім» ат ты ай бын ды қа си ет қа нат жаюы 
ке рек. Бо ла шақ қа нық қа дам жа сау үшін жас-
тар дың са на сын да бе рік се нім бо луы ти іс. Ха-
лық де пу тат тар ға, жас тар ха лық қа се ну мен қол 
қу сы рып оты рар күн əл де қа шан өт кен. «Көп-
пен көр ген ұлы той» де ген же леу бол мауы ти іс. 
Жас тар бо ла шақ ты нұр лан ды ра ды де гі сі ке ле-
тін дер, ел дің ір ге сін нық тап, ше ка ра ны бе рік 
етер се нім ді қол ға та быс тауы ти іс. Жас бо лып, 
бас бо лып се нім нен шы ға ал дық па?.. Қа зір гі 
кей жас тар дың кей пі «мас ка» тə різ дес. Ру ха ни 
жа ғы нан жұ пы ны. Іш тей бос ма сат та ну, құр 
ке уде ні ке ру. Жү рек те ел ге де ген сүйіс пен ші-
лік пен ас қақ рух бол ма са, өз елің нің аза ма ты 
де уден ада бол ға ны мыз дұ рыс-ау!

«Ауыз бір ші лік Lай да бол са, бе ре ке сон да» 
дей ді
Сол за ман ның қай шы ол қы лық та ры на кө ңі-

лі тол ма ған Абай ха кім «Адас қан ның ал ды жөн, 
ар ты соқ пақ» де меп пе еді. Үл ке ні бас бо лып 
қой де ме се, оған кө нер кі ші қай дан та был сын. 
Өз елің нен бе зі ну, ұлт ты құр мет те меу, өз Ота-
ның ды аяқ қа те бу мен па ра-пар дү ние. Жел тоқ-
сан да қыр шын кет кен боз дақ тар дың ай бын ды 
ер лі гі қа зақ елі нің ру хын əлі күн ге би ік тен тү-
сір ген емес. Ат та ры тəуел сіз дік ме ре ке сін де ға-
на атал май, ер лік те рі əр бір қа зақ аза ма ты ның 
жү ре гін де сақ та луы ти іс. Со ның кей пі қа зір 
құ ла шын кең ге жай ған қы ран бей не лі ту көк те 
қа лық тап, əнұ ра ны мыз жат қа ай ты ла ды. На-
қақ жас пен қы ру ар күш, қай сар рух қа ұлас қан 
Қай рат тар дың қа ны мен жет кен ай бын ды ел-
дің ру хы би ік тен түс пеуі ти іс. Емі бі реу — жас 
ұр пақ тың жү ре гін де Отан ға де ген сəл де бол са 
рух тың ұш қы ны орын алуы ти іс.

«Көп бі рі гіп — көл етер лік» са яси-ру ха ни 
тұр ғы да пі кір ал ма са тын ел жас та ры ның бір-
лес кен ор та сын май шам мен із де сең де та бу 
қи ын. Ілу де ша лу. Жас тар дың мақ са ты — бір-
бі рін бас қа ру, тө ре бо лу. Сауат ты ел дің кө зі 
қа рақ ты жас та ры ел ді адал қо ғам ға же те леп 
оты руы ти іс. Ел дің өзі мен те ре зе сі тең мем ле-
кет тер ге көр се тер бас ты «фиш ка сы» жас тар 
бол мақ. Сын тү зел ме се тү зел ме сін, құ ры ған да 
мін тү зе лер шақ бол са. Абай ша ай тсақ, «бас-
ба сы на би бол ған өң кей қи қым, мі не кей бұз ған 
жоқ па ел дің си қын» де ген қо ғам нан ада бол сақ 
жа рар еді.
Жас тар кім ге елік теп жүр?
Тал бе сік те тер бе ті ліп, ана ті лін де ана мыз-

дың «əл ди бө пем» бе сік жы рын тың дап өс кен 
ұр пақ қа ұқ са ған сық пыт жоқ. Ал ды мен, екі 
жас бол са, бі рі нің ар ма ны — «Жұл дыз» бо-
лу. Адам ның бір ба сы ның қа же тін өте уге жа-
ра ған мен, қа зақ қа ке лің кі рей тін дү ние емес. 
«Ал дың ғы ар ба қай да, соң ғы ар ба сон да» де ген 
бар. Қит ет се, «кру той мыз» деп ин тер нет ке ңіс-
ті гін де гі бос же лі лік орын дар ды тол ты ру мен 
өз де рін жар на ма лап əлек бол ған əн ші сы мақ-
тар. Ой жүйе сі нің қа ты су ын сыз ауыз ға не кел-
се со ны жет кі зу. Бір той да «əу» де сіп ха лық тың 
бес-он ти ыны мен қал та сын қом пайт қа ны на 
мəз бо лып, те ле эк ран ның тө рі нен қа зақ тың 
ме рейін үс тем ете міз деп сөз бер ген дер. Жас-
тар дың елік теп, үл гі етер ор та сы ның тым тө-
мен шік теуі. Көш бас шы етер лік «жұл дыз сы-
мақ тар дың» өті рік уəде бе руі, өз де рін ру ха ни 

жа ғы нан жұ пы ны көр се туі. «Иде ал» жа сай мыз 
деп бе зек қақ қан қа зақ жас та ры ның көш бас шы 
етер лік тұл ға тап пауы. Сан да лу…
Осы ның ке рі — жас тар қа зақ тың ін жу-мар-

жан əсем əуен де рін тың да удан қа шық бо лу. 
Бұл —қо ғам ның шын ды ғы. Зерт те уші ле рі міз 
қы тай əкел ген де се, жер лес те рі міз қа зақ тың ту-
ма өне рі деп шы рыл да ған «Қа ра жор ға ның» да 
үні өш ті. Қау ма ла умен жыл өт ті. Той ға та мы-
зық ре тін де ата-əже ле рі міз ге кө ңіл кө те ріп, бір 
«əу» де гі зу ге жақ сы ер мек та был ды-ақ. Жас тар 
жа ғы қы зық тап кө ріп еді, бол ма ды. Қа ра жор-
ға ны қа ты рып би леу үшін үшін қос етек көй-
лек ки іп, он екі мү шең ді би ыр ға ғы на бе рі ле 
қи мыл да ту ың лə зім. Қа за қы ки ім кие ал май-
сың, се беп — «көш тен қа лу қау пі бар». Яғ ни, 
жас тар жа ғы жап пай ұлт тық ки ім ки се, ба тыс-
тық тар сый ға тар тқан шал бар, ашық-ша шық 
жей де лер ді кім ки еді. Олар да ақы мақ емес. 
Қо лың нан кел се қо ны шың нан бас. Күм бір ле-
ген күй мен екі ішек ті дом бы ра ның үні не құ-
лақ түр се, ше тел дік тер тұ сауын кес кен «Ган гам 
стайл», «Но са-но са лар ды» кім тың дай ды? Олар 
да қа рап тан-қа рап жат қан жоқ. Са на ны əуен 
ар қы лы жа улау. Рух тың жан шы луы со ңы мəң-
гүрт тен ді ру.
Қа ла бер ді ше тел дік жұл дыз дар ға елік теу 

жақ та рын қо ғам бо лып шу лап қой дыр ған да, 
«хид жаб» де ген жа ңа сəн үл гі сі пай да бол ды. 
Үкі лі кəм шат, бүр ме лі көй лек ки сем деп емес, 
бе ті-ба сын тұм ша лап жү ре тін ор та пай да бол-
ды. Бұл ол қы лық тан соң кел бет ті қа зақ тың қы-
зы, қа зақ ке лі ні, аяулы ана деп үл гі етер лік сұ лу 
Ба ян, ке рім Жі бек, бұл бұл үн ді Кү лəш тар дың 
та рих та қал дыр ған ке ре мет эпи зод та рын үл гі 
етіп ай ту дың өзі ар тық. Ай та-ай та қас қыр дан 
да ұят бол ды ның ке рі.
Қа зақ елі бір ке ре ме тін сүйін ші ле ді. Аты 

аңыз ға ай нал ға лы тұр ған «ЕХ РО-2017!». Жас-
тар дың игі лі гі не жа сал ған жо ба бол ға лы тұр. 
Ел бо лып жі гер лі жас тар ды жұ мыл ды ра мыз 
деп əлек. Не бір қи ын-қыс тау ке зең дер ді бас тан 
өт ке ріп, шын шыл рух тың ар қа сын да тəуел сіз 
қо ғам ға жет кен ай бын ды ел дің өр шіл ұр па ғы! 
На мы сың ды жан шы, жі ге рің ді қай ра! Оян, жас-
тар! Мұх тар ақын: «Сор ла са жұрт рух сыз дан 
сор лай ды. Қы ран дар дан би ік қой сақ тор ғай ды, 
Отан ды кім тор ғай лар дан қор ғай ды?» — де ген 
еді. Егер, на ғыз жү рек те ұяла ған рух да ры ны-
нан адам ның же ке бас құл қы ны озар бол са, қа-
зақ жұр ты ның бұл өмі рі — үл кен қауіп ке то лы, 
бо ла ша ғы — бұ лың ғыр.

АЯУЛЫМ ;ДІ ЛЕТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ-

3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Таза болса таби9ат – аман болар адамзат

«Ел» деп со>сын ж�регі=
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Хочу учиться!
Обучение в Университете Уорвик

Об ра зо ва тель ный центр «Бi лiм» объ яв ля ет 
кон курс на пос туп ле ние в 1-го дич ную ма гис тра-
ту ру Уни вер си те та Уор вик по сле ду ющим спе ци-
аль нос тям: 

MA Cre ati ve and Me dia En terpri ses• 
MA Glo bal Me dia and Com mu ni ca ti on• 
MA In ter na ti onal Cul tu ral Po licy and Ma na ge ment• 
MA Gen der and In ter na ti onal De ve lop ment• 
MA So ci al Re se arch• 
LLM in In ter na ti onal De ve lop ment Law and Hu man Rights• 
Фи нан си ру емый сов мес тно Фон дом от кры-

то го об ще ства и Уни вер си те том Уор вик, каж-
дый грант пок ры ва ет сто имость уче бы в Уни-
вер си те те Уор вик, сти пен дию на про жи ва ние 
и пи та ние (толь ко для од но го ли ца), а так же 
би лет в обе сто ро ны. По за вер ше нии уче бы 
сту дент обя зан вер нуть ся в свою стра ну.

Пред поч те ние бу дет от да но тем, кто преж-
де не учил ся за пре де ла ми сво ей стра ны.

Кан ди да ты дол жны иметь от лич ные ака де-
ми чес кие дан ные и сер ти фи ка ты по ан глий-
ско му язы ку. Ан ке ту и под роб ную ин фор ма цию 
мож но най ти на сай те www.bi lim.kz Пос лед ний 
срок при ема до ку мен тов — 28 ян ва ря 2013 г. 
Па кет до ку мен тов дол жен быть выс лан лю бым 
ви дом экспресс-поч ты до ука зан но го сро ка на 
сле ду ющий ад рес:

Об ра зо ва тель ный центр «Бi лiм», ул. Ку на-
ева, д. 158/160, кв. 7. Алматы, 050021 Ка-
зах стан. Тел. 261-15-55

Стипендии на учебу во Франции 2013–2014
Об ра зо ва тель ный центр «Бi лiм» — Цен траль-

ная Азия» пред став ля ет сти пен ди аль ную прог-
рам му «Уче ба в ма гис тра ту ре во Фран ции» по 
со ци аль но-гу ма ни тар ным спе ци аль нос тям.

Об лас ти изу че ния: го су дар ствен ное уп-
рав ле ние, эко но ми ка, ок ру жа ющая сре да, 
ис то рия, фи ло со фия, меж ду на род ные от но ше-
ния, об ще ствен ное здра во ох ра не ние, по ли то-
ло гия, со ци оло гия, те ория пра ва.

Цель прог рам мы: пре дос та вить воз мож-
ность ака де ми чес ко го об ме на для рас ши ре-
ния об ра зо ва тель но го, про фес си ональ но го 
и куль тур но го опы та учас тни ков, с тем что бы 
по воз вра ще нии до мой они мог ли по де лить ся 
по лу чен ны ми зна ни ями в сво ей ака де ми чес-
кой или про фес си ональ ной сре де.

Прог рам ма «Уче ба в ма гис тра ту ре во 
Фран ции» приг ла ша ет к учас тию граж дан 
Казахстана, Кыр гыз ста на, Тад жи кис та на, Тур-
кме нис та на и Уз бе кис та на, го то вых про де-
монстри ро вать свои ака де ми чес кие дос ти же-
ния, ли дер ский по тен ци ал и на вы ки при ня тия 
ре ше ний в сво их стра нах.

Прог рам ма раз ме ща ет учас тни ков в ак кре-
ди то ван ных уни вер си те тах Фран ции. Пе ред 
на ча лом ма гис тра ту ры учас тни ки по се тят ин-
тен сив ную Лет нюю шко лу в Стам бу ле, вклю-
ча ющую в се бя кур сы ака де ми чес ко го пись ма 
с ин тен сив ны ми кур са ми по со ци аль ным спе-
ци аль нос тям в фор ма те се ми на ров.

Кри те рии учас тия
Учас тник дол жен:

быть граж да ни ном и ре зи ден том од ной из цен траль-• 
но ази ат ских стран (сог лас но спис ку вы ше) на мо-
мент по да чи до ку мен тов и быть го то вым вер нуть ся в 
свою стра ну или ре ги он по окон ча нии уче бы;
про де монстри ро вать ин тел лек ту аль ные спо соб нос ти • 
и ли дер ский по тен ци ал;
иметь дип лом ба ка лав ра с от лич ной ака де ми чес кой ус-• 
пе ва емостью или быть сту ден том пос лед не го кур са;
иметь об ра зо ва ние или опыт ра бо ты в од ной из вы-• 
ше пе ре чис лен ных спе ци аль нос тей;
по дать до ку мен ты в ма гис тра ту ру по од ной из сле-• 
ду ющих спе ци аль нос тей: «го су дар ствен ное уп рав ле-
ние», «эко но ми ка», «ок ру жа ющая сре да», «ис то рия», 
«фи ло со фия», «меж ду на род ные от но ше ния», «об ще-
ствен ное здра во ох ра не ние», «по ли то ло гия», «со ци-
оло гия», «те ория пра ва»;
со от вет ство вать кри те ри ям от бо ра прог рамм фран-• 
цуз ско го уни вер си те та;
про де монстри ро вать со от вет ству ющий уро вень • 
фран цуз ско го язы ка.
Дан ная прог рам ма не фи нан си ру ет биз нес и науч-

ные спе ци аль нос ти, но под дер жи ва ет спе ци аль нос ти, 
от но ся щи еся к со ци аль но-гу ма ни тар ным.

Пос лед ний срок при ема до ку мен тов на 2013-
2014 ака де ми чес кий год — 14 ян ва ря 2013 г.

Об ра зо ва тель ный центр «Бi лiм» — Цен траль ная Азия»
Ул. Ку на ева, 158/160, кв. 7. 050010 Алматы. 

Тел.: 8(727) 261-15-55, 261-25-55. Ла ри са Гор бу-
но ва: lgor bu no va@bi lim.kz

Es pa ce Cam pus Fran ce
Al li an ce Française d’Al maty
Académie ju ri diq ue, 2ème bâti ment, 2ème éta ge
52 V, Aven ue Abaï
050008 Al maty
Ан ке ты и под роб ную ин фор ма цию по всем прог-

рам мам мож но най ти на сай те www.bi lim.kz

Сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при-
ни ма ют ак тив ное учас тие и по беж да ют в 
кон кур сах на науч ные ис сле до ва ния. Это 
яв ля ет ся еще од ним сви де тель ством то го, 
что наш вуз стре мит ся к по лу че нию ста ту са 
ис сле до ва тельско го уни вер си те та. От рад-
но, что вы со кие оцен ки на та ких кон кур сах 
по лу ча ют пред ста ви те ли не толь ко тех ни-
чес ких и ес те ствен ных фа куль те тов, но и 
гу ма ни тар ных спе ци аль нос тей.

В этом го ду об ла да те лем спе ци аль ной 
ме да ли и дип ло ма от Фон да Пер во го Пре зи-
ден та ста ла сту ден тка юри ди чес ко го фа куль-
те та Ди на ра Бе дель ба ева. Дан ный рес пуб ли-
кан ский кон курс на луч шую науч ную ра бо-
ту сре ди сту ден чес кой мо ло де жи про во дит-
ся в це лях соз да ния ус ло вий для рас кры тия 
твор чес ких спо соб нос тей и под дер жки 
сту ден чес кой мо ло де жи на пу ти про фес си-
ональ но го раз ви тия, сти му ли ро ва ния учеб-
ных за ве де ний стра ны в рас кры тии науч но го 
по тен ци ала и даль ней ше го раз ви тия на уки 
в Ка зах ста не. ОФ «Фонд Пер во го Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Ка зах стан» обес пе чи ва ет не-
об хо ди мое ор га ни за ци он ное, эк спер тное и 
ин фор ма ци он ное соп ро вож де ние кон кур са. 
Вмес те со сво им науч ным ру ко во ди те лем 
про фес со ром Аман ды ко вой С. К. Ди на-

ра Бе дель ба ева выб ра ла очень ак ту аль ную 
для Казахстана те му — «Кон сти ту ци он но-
пра во вые ос но вы го су дар ствен ной ох ра ны 
объ ек тов куль тур но го нас ле дия». Эта те ма 
сту ден ткой бы ла выб ра на нес лу чай но. Ее 
ро ди те ли — ис то ри ки и ар хе оло ги, и ей час-
то до во ди лось вы ез жать с ни ми на рас коп ки 
и ви деть, как из пес ка и зем ли ос то рож но, 
пласт за плас том дос та ют уче ные ар те фак-
ты на шей ис то рии, сви де тель ству ющие о ве-
ли чии степ ной ци ви ли за ции. Имен но тог да 
Ди на ра и про ник лась ува же ни ем к ис то рии 
сво ей стра ны и по ни ма ни ем то го, что мно-
гие па мят ни ки нуж да ют ся в осо бой ох ра не 
и за щи те. Так на сты ке двух на ук, ис то рии и 
юрис пру ден ции, ро ди лась ее науч ная ра бо-
та, ко то рая по лу чи ла вы со кие оцен ки пред-
ста ви тельской ко мис сии, ра бо та ющей на 
рес пуб ли кан ском кон кур се. Осо бую бла го-
дар ность сту ден тка-по бе ди тель ни ца вы ра-
жа ет сво ему науч но му ру ко во ди те лю — док-
то ру юри ди чес ких на ук, за ве ду ющей ка фед-
рой кон сти ту ци он но го и меж ду на род но го 
пра ва Аман ды ко вой Са уле Кош ке нов не. Без 
ее стро го го про фес си ональ но го взгля да мно-
гие по ло же ния ра бо ты ста ли бы уто пи ей, но 
имен но ру ко во ди тель по мог ла сту ден тке ра-
зоб рать ся во всех юри ди чес ких тон кос тях 
сов ре мен но го ка зах стан ско го за ко но да тель-

ства, по это му ее ра бо та име ет и прик лад-
ное зна че ние. Уже сей час наг ра дой за этот 
труд ста ли не толь ко дип лом и ме даль, но и 
пуб ли ка ция ра бо ты в спе ци аль ном науч ном 
сбор ни ке тру дов ла уре атов Рес пуб ли кан ско-
го кон кур са Фон да Пер во го Пре зи ден та РК, 
что, не сом нен но, по вы ша ет и ее науч ную 
цен ность, и ин декс ци ти ро ва ния.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Награда от Фонда Первого Президента

По за ди че ты ре се зо на од но го из по пу-
ляр ных мо ло деж ных про ек тов — «Шко ла 
го су дар ствен ной служ бы». В дан ный мо мент 
штаб ко ор ди на то ров шко лы в оче ред ной раз 
за нят на бо ром, от бо ром и обу че ни ем аби-
ту ри ен тов пя то го се зо на. В ста тис ти чес ком 
пла не юби лей ный се зон по от дель ным по ка-
за те лям име ет по зи тив ную ди на ми ку. При-
ем ной ко мис си ей шко лы бы ло рас смот ре но 
и до пу ще но на от бо роч ный этап 47 за яв ле-
ний. КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, Кар ГТУ, КЭУ 
Каз пот реб со юза, КУ «Бо ла шак» — сту ден ты 
имен но этих ву зов об ла да ют осо бым стрем ле-
ни ем и ин те ре сом к го су дар ствен ной служ бе. 
Но, как из вес тно, лю бое стрем ле ние дол жно 
под креп лять ся дос та точ ным по тен ци алом, 
а в слу чае дан но го про ек та — зна ни ем за ко-
но да тель ной ба зы РК, твор чес ким и не ор-
ди нар ным под хо дом в ре ше нии раз лич ных 
за дач. Вы ше наз ван ные на вы ки по на до бят ся 

аби ту ри ен там при тес ти ро ва нии и на твор-
чес ком эк за ме не. Ес ли на пи са ние эс се, то есть 
ос нов ное за да ние твор чес ко го эта па, их толь-
ко ожи да ет, ито ги тес ти ро ва ния уже под ве-
де ны. По ито гам пер во го эта па от бо ра, ко то-
рый про хо дил на ба зе Цен тра тес ти ро ва ния 
тер ри то ри аль но го уп рав ле ния Агент ства РК 
по де лам го су дар ствен ной служ бы Ка ра ган-
дин ской об лас ти, бы ли вы яв ле ны 22 сту ден-
та, ко то рые наб ра ли са мые вы со кие бал лы. 
Те перь их ожи да ет слож ный и в то же вре мя 
са мый ин те рес ный этап — твор чес кий эк за-
мен, ко то рый сос то ит ся на ба зе Ре ги ональ-
но го цен тра пе ре под го тов ки и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции го су дар ствен ных слу жа щих. В 
те ку щем го ду те ма эс се бу дет пос вя ще на глав-
но му об ще ствен но-по ли ти чес ко му со бы тию 
стра ны — Пос ла нию пре зи ден та «Стра те гия 
«Казахстан-2050»: но вый по ли ти чес кий курс 
сос то яв ше го ся го су дар ства».

В ка че стве прак ти чес кой под го тов ки к 
пред сто яще му эк за ме ну ряд аби ту ри ен тов 
шко лы 21 де каб ря уча ство вал в пер вой он-
лайн-кон фе рен ции по об суж де нию Пос ла-
ния Пре зи ден та, ко то рую ве ли за мес ти тель 
ру ко во ди те ля Ад ми нис тра ции Пре зи ден та 
РК Б. Бай бек, пред се да тель Агент ства РК по 
де лам го су дар ствен ной служ бы А. Бай ме нов. 
Мо де ра то ром он лайн-кон фе рен ции в Ка-
ра ган де выс ту пил пред се да тель тер ри то ри-
аль но го уп рав ле ния Агент ства РК по де лам 
го су дар ствен ной служ бы Ка ра ган дин ской 
об лас ти К. То ку шев.
Же ла ем всем аби ту ри ен там шко лы ус-

пеш ной сда чи твор чес ко го эк за ме на. А так же 
от ли ца всех аби ту ри ен тов и ко ор ди на то ров 
про ек та поз драв ля ем мно го ты сяч ный кол-
лек тив уни вер си те та с нас ту па ющим Но вым 
го дом! Пусть счастье и бла го по лу чие при дет 
в каж дый дом!

БИР ЖАН АЛИМ ЖА НОВ, 
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ ШКО ЛЫ ГО СУ ДАР СТВЕН НО ГО СЛУ ЖА ЩЕ ГО

Последние новости юбилейного сезона

Спе ци алист Ко ми те та по де лам мо ло де-
жи КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Бир жан Алим-
жа нов стал об ла да те лем пре мии «Кай нар» 
аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти в но ми на-
ции «Мо ло деж ный ли дер го да — 2012».

Тор же ствен ное вру че ние пре мии сос то ялось 
19 де каб ря 2012 го да в за ле за се да ний аки ма та 
Ка ра ган дин ской об лас ти на рас ши рен ном за-
се да нии об лас тно го со ве та по де лам мо ло де жи 
под пред се да тель ством аки ма об лас ти Ку са-
ино ва А. К. В ме роп ри ятии при ня ли учас тие 
про рек тор по вос пи та тель ной ра бо те и со ци-
аль ным воп ро сам Кен тбек С. К., пред се да тель 
КДМ и сту ден ты-ак ти вис ты.

Мо ло деж ная пре мия «Кай нар» аки ма Ка-
ра ган дин ской об лас ти вру ча ет ся в це лях ре али-
за ции Го су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки, 
сти му ли ро ва ния раз ви тия мо ло деж но го дви же-
ния об лас ти. Пре мия при суж да ет ся мо ло дым 
граж да нам об лас ти в воз рас те от 14 до 29 лет за 

пло дот вор ную науч ную, твор чес кую, про фес-
си ональ ную и об ще ствен ную дея тель ность, по-
лу чив шую приз на ние в мо ло деж ной сре де, по 
са мым раз ным но ми на ци ям, в том чис ле «Мо-
ло деж ный ли дер го да», «Мо ло дой спе ци алист 
го да», «Сту дент го да», «Мо ло дой спортсмен го-
да», «Мо ло дой уче ный го да», «Мо ло дой жур на-
лист го да» и др. Ли цам, удос то ен ным пре мии, 
прис ва ива ет ся зва ние «Ла уре ат мо ло деж ной 
пре мии «Кай нар» аки ма Ка ра ган дин ской об-
лас ти», вру ча ют ся дип лом и де неж ная пре мия. 
Тра ди ци он но це ре мо ния наг раж де ния при уро-
чи ва ет ся ко Дню не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан.

В раз ные го ды сту ден ты и вы пус кни ки КарГУ 
ста но ви лись об ла да те ля ми дан ной пре мии в са-
мых раз ных но ми на ци ях: «Мо ло дой спортсмен 
го да», «Сту дент го да», «Мо ло дой жур на лист» и 
т. д. В этом го ду на со ис ка ние зва ния «Мо ло деж-
ный ли дер го да» был выд ви нут Бир жан Алим-
жа нов, вы пус кник КарГУ, спе ци алист Ко ми те-
та по де лам мо ло де жи, ру ко во ди тель Шко лы 
го су дар ствен но го слу жа ще го. Для то го что бы 
по лу чить пре мию в дан ной но ми на ции, бы ли 
не об хо ди мы до ку мен таль ные под твер жде ния 
ус пе хов и дос ти же ний в та ких сфе рах, как уче-
ба, об ще ствен ная дея тель ность, куль ту ра, спорт, 
учас тие в со ци аль но зна чи мых и мас штаб ных 
по ли ти чес ких ме роп ри яти ях, ус пеш но ре али-
зо ван ные про ек ты, дос тиг ну тый со ци аль ный 
эф фект от их про ве де ния, ос ве ще ние дея тель-
нос ти в сред ствах мас со вой ин фор ма ции, ор га-
ни за тор ские, ли дер ские ка че ства.

Бир жан Алим жа нов пред ста вил на кон курс 
па кет из до ку мен тов, в ко то ром бы ло бо лее 40 
раз лич ных гра мот, сер ти фи ка тов, дип ло мов и 
т. д. В те че ние сво ей сту ден чес кой жиз ни Бир-
жан Алим жа нов по лу чал зва ние «Сту дент го да 
КарГУ», под твер жда ющее его вы со кие дос ти-
же ния в уче бе и на уке, а так же ак тив ную об ще-
ствен ную дея тель ность. По окон ча нии уни вер-
си те та Бир жан по лу чил грант рек то ра на обу че-
ние в ма гис тра ту ре эко но ми чес ко го фа куль те та. 
Еще в сту ден че стве Бир жан воз глав лял де бат-
ный клуб КарГУ и яв лял ся од ним из луч ших де-
ба те ров Казахстана, выс ту пая в де бат ных тур ни-
рах на трех язы ках, он при ни мал ак тив ное учас-
тие в ра бо те Сту ден чес ко го пар ла мен та на ше го 
уни вер си те та, а че ты ре го да на зад воз гла вил 
Шко лу го су дар ствен но го слу жа ще го, ко то рая в 
2013 го ду от кро ет свой пя тый, юби лей ный се-
зон. На воп рос, ка ки ми сво ими дос ти же ни ями 
об ла да тель пре мии «Кай нар» гор дит ся боль ше 
все го, Бир жан от ве тил, что пре мия ста ла для 
не го сум ми ру ющей оцен кой всех его дос ти же-
ний. И тем, кто де ла ет пер вые ша ги в сту ден чес-
кой жиз ни, он же ла ет ра ди дос ти же ния ус пе ха 
не толь ко стре мить ся к ак тив ной об ще ствен ной 
жиз ни, иг рать в КВН, выс ту пать на сце не, но 
и ни ког да не за бы вать об уче бе. Хо ро шие зна-
ния — это то, что даст лю бо му сту ден ту боль-
шой по тен ци ал в бу ду щем и ста нет ос но вой его 
про фес си она лиз ма.

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

Лидер года возглавляет 
молодежные объединения КарГУ
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«Жас журналистер» 
филфакта

Жел то� сан айы ны� ал тын-

шы ж�л ды зын да �арМУ-ды� 

фи ло ло гия фа куль те ті не мек-

теп о�у шы ла ры жол тар т�ан 

бо ла тын. № 83 7а би ден М�с-

та фин атын да �ы жал пы бі лім 

бе ре тін мек теп ті� жа ны нан ��-

рыл �ан «Жас жур на лист» 'йір-

ме сі ні� м' ше ле рі $рі «Жа лын» 

ат ты мек те пі ші лік га зет ті� шы-

�уы на ат са лы сып ж'р ген та ла-

бы мол ш$ кірт те рі міз ді жо �а ры 

о�у ор ны мен ж$ не о�ы ту шы-

лар, сту дент тер мен пі кір ал-

ма су )т кіз се де ген ма� сат пен 

�а ра �ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті ні� жур на лис ти ка 

б) лі мі не ер тіп бар дым. Уни-

вер си тет о�ы ту шы ла ры да, фи-

ло ло гия фа куль те ті ні� де ка ны 

М. І. �б ду ов мыр за да біз ді 

�� ша� жая �ар сы алып, о�у-

шы лар �а )з т$ жі ри бе сі нен сыр 

шер тіп, ке �ес бер ді. Жур на лис-

ти ка ка фед ра сы ны� ме� ге ру-

ші сі, до цент М. К. Ж� ма бе ков 

жур на лис ти ка ма ман ды �ы ны� 

�ыр-сы ры мен та ныс ты рып, 

мек теп о�у шы ла ры ны� �ы зы-

�у шы лы �ын одан $рі оята т'с ті. 

Жур на лис ти ка ка фед ра сы ны� 

до цен ті Ж. С. Ра ма за но ва о�у-

шы лар ды� бар лы� с� ра� та ры-

на жауап бе ре оты рып, олар ды 

уни вер си тет сту дент те рі ні� о�у 

сту ди ясы на алып бар ды. Бо ла-

ша� жор нал шы лар ды� ат �а ра-

тын �ыз ме ті жай лы, те ле ви де-

ние, ра дио мен бас па с)з, БА� 

пен би лік ара сын да �ы �а рым-

�а ты нас ту ра лы, спорт, эко но-

ми ка, эко ло гия са ла сын да �ы 

жур на лис тер ге �ойы ла тын та-

лап тар, ті ке лей эфир де гі жур-

на лис ке ар ты ла тын жауап кер-

ші лік ту ра сын да с)з �оз �ал ды. 

Жур на лис ти ка б) лі мі ні� 3 курс 

сту ден ті Н� ри ла Т�р жан )зі-

ні� 3 жыл ды� ал �ан бі лі мі мен 

б) лі сіп, сту ди яда �ы ап па рат-

тар ды� бір ша ма сы мен ж� мыс 

іс те уді 'й рет ті. Біз ді� ба �ы мыз-

�а орай, фа куль тет те ша �ын 

фо то к)р ме �йым дас ты рыл �ан 

екен. 2 курс сту ден ті Яна Чу ри-

ко ва ны� т' сір ген су рет те рі мен 

та ныс ты�. Мек теп о�у шы ла ры 

«мін дет ті т'р де �арМУ-�а о�у �а 

т' се міз» дей ді.

МА ДИ НА ГАЙ НУЛ ЛИ НА,

�А БИ ДЕН М?С ТА ФИН АТЫН ДА �Ы 

№ 83 ЖББМ

�А ЗА� ТІ ЛІ МЕН ;ДЕ БИ ЕТІ П; НІ НІ- М? �А ЛІ МІ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден-
ті Н. Ə. Назарбаев 2012 жыл дың 10 шіл де сін де 
Қа зақ стан хал қы на «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» тұ жы рым да ма сын ұсы нып, 
оқу-тəр бие жұ мыс та рын же тіл ді ру ге ба са на-
зар ауда ру ды тап сыр ды. Ел ба сы бі лім бе ру 
жүйе сі не ба са на зар ауда ра оты рып, отан сүй-
гіш тік рух та тəр бие бе ру мə се ле сі оқу үр ді сі-
нің ба сым ба ғы ты еке нін үне мі ес кер тіп оты-
ра ды.

Жа қын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Қа зақ стан 
та ри хы ка фед ра сы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Тəуел сіз ді гі кү ні не ар нал ған «Қа зақ стан — ме нің 
Ота ным» ат ты сту дент тер жұ мы сы ның уни вер си-
тет ішін де гі дəс түр лі XV кон фе рен ци ясын өт кіз ді. 
ҚарМУ-дың Ғы лы ми кі тап ха на сы кон фе рен ция 
аясын да «Ел жас та ры — бо ла шақ қа көз қа рас» ат-
ты кі тап көр ме сін ұйым дас тыр ды.
Кон фе рен ция ға қа ты су шы сту дент тер Қа зақ-

стан та ри хы ның өзек ті мə се ле ле рін қа рас ты рып, 
та ри хи өл ке та ну бойын ша өз ой ла рын ор та ға 
сал ды. Бұл кон фе рен ци яны ұйым дас ты ру да ғы 
ка фед ра ның бас ты мақ са ты — сту дент жас тар-
дың аза мат тық жə не пат ри от тық по зи ци ясын қа-
лып тас ты рып, өз Ота ны на, елі не де ген мақ та ныш, 
сүйіс пен ші лік пен құр мет тұ ту се зім де рін ны ғай-
тып, тəр би елеу бо лып та бы ла ды.
Кон фе рен ци яның ашы лу рə сі мін де Е. А. Бө ке-

тов атын да ғы ҚарМУ-дың тəр бие жə не əлеу мет тік 
мə се ле лер жө нін де гі про рек то ры Са лауат Қам-
шы байұ лы сту дент тер ді Тəуел сіз дік ме ре ке сі мен 
құт тық тап, елі міз дің бү гін гі күн ге дейін гі жет кен 
жі тіс тік те рі не, ха лы қа ра лық аре на да ғы та быс та-
ры на тоқ та лып, ЭК СПО-2017 ха лы қа ра лық көр-
ме сі нің Елор да мыз Астана қа ла сын да өте ті нін жə-
не оның эко но ми ка лық да му ымыз дың жа ңа дəуірі 
бо ла ты нын атап өт ті. Бұл же тіс тік тер Ел ба сы мыз 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың қа жыр лы ең-
бе гі нің же мі сі еке нін ай та ке ліп: «Қа зақ стан хал қы 
1 жел тоқ сан кү ні Тұң ғыш Президент кү нін ал ғаш 
рет атап өт ті. Бұл ме ре ке Қа зақ стан ның Тəуел сіз-
ді гін ны ғай тып, бе рік тұ ғыр лы мем ле кет ре тін де 
не гі зін қа ла ған Ел ба сы ға жал пы ха лық тық тұр ғы-
дан көр се тіл ген зор се нім нің бел гі сі бо лып та бы-
ла ды», — деп өз ойын түйін де ді.

Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның оқы ту шы-
ла ры сту дент тер дің ең бек те рін би ыл тұң ғыш рет 
же ке ғы лы ми жи нақ ре тін де жа ри яла ды. Ғы лы-
ми жи нақ та ка фед ра оқы ту шы ла ры ның ті ке лей 
же тек ші лі гі мен орын дал ған сту дент тер дің 35 ма-
қа ла сы жа ри ялан ған. Жа ри яла ным да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның бү гін гі күн де гі жет кен же тіс тік-
те рі мен сыр тқы са яса ты мыз да ғы та быс та ры мыз-
ға, Елор да мыз Астана ның да му ына, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ны шан да ры мен 
ұлт тық ат ри бут та ры на жə не Ел ба сы ның ті ке лей 
тап сыр ма сы мен ата лып өтіл ген 1930 жыл дар да ғы 
ала пат аш тық тың 80 жыл ды ғы на ар нал ған ма те-
ри ал дар бар. Со ны мен қо са Алаш қоз ға лы сы ның 
95 жыл ды ғы на ар нал ған ғы лы ми ма қа ла да бе ріл-
ген.
Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев жас тар ды отан сүй гіш-

тік ке тəр би еле уде, олар дың аза мат тық по зи ци-
ясын қа лып тас ты ру да «Өл ке та ну» пə ні нің ти гі зе-
тін ық па лы ның зор бо ла ты нын ай тқан бо ла тын. 
Осы иде яны бас шы лық қа ала оты рып, кон фе рен-
ци яда та ри хи өл ке та ну мə се ле ле рі сту дент тер та-
ра пы нан қол ға алын ды. Өл ке та ну ға бай ла ныс ты 
Қа ра ған ды қа ла сы ның те ат ры, өл ке та ну му зейі-
нің та ри хы, өл ке нің кө не ке ніш те рі, Ұлы тау өңі-
рі нің та ри хи-мə де ни ес кер ткіш те рі ту ра лы жə не 
Қа ра ған ды қа ла сы ның құр мет ті аза ма ты, алаш 
зи ялы ла ры ның із ба сар өкі лі бол ған Жайық Бек тұ-
ров тың қо ғам дық-са яси қыз ме ті ту ра лы ғы лы ми 
ма қа ла лар жа ри ялан ды.
Сту дент тер көп ші лік тің ини ци ати ва сын да мы-

та тын иде ялар мен ора лым ды пі кір ле рін ай тып, 
Отан та ри хын да ғы өз де рін тол ған ды рып жүр ген 
өзек ті мə се ле лер бойын ша ғы лы ми же тек ші ле рі-
мен бір ле сіп ма қа ла ла рын тал қы ға сал ды. Ұсы-
ныл ған та қы рып та ры ауди то ри яда ғы жас тар дың 
қы зы ғу шы лы ғын оятып, қы зу өт кір пі кір та лас-
тар ға ұла сып отыр ды. Жас ұр пақ тың Тəуел сіз елі-
міз дің бо ла ша ғы еке нін кө ріп, өз та ра пы мыз дан 
олар ға де ген ри за шы лы ғы мыз ды да жа сы рып қа-
ла ал ма дық.
Үз дік шық қан сту дент тер дің жұ мыс та ры же-

ңім паз деп та ны лып, ар найы ма ра пат та улар ға 
ие бол ды. І дə ре же лі дип лом дар мен эко но ми ка 
фа куль те ті нің сту ден ті Н. Қа нат бай (ғы лы ми же-
тек ші сі — аға оқы ту шы Сма ғұ лов Н. Б.) жə не би-
оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің сту ден ті Ə. Еле-
ме со ва (ғы лы ми же тек ші сі — Иль ясов Ш. А.) ма-

ра пат тал ды. Ше тел тіл де рі фа куль те ті нің сту дент-
те рі А. Қу ан дық қы зы, А. Ис ка ко ва, Д. Аман бе ко ва 
(ғы лы ми же тек ші сі — та рих ғы лым да ры ның кан-
ди да ты Қар сы ба ева Ж. А.) мен де не тəр би есі жə не 
спорт фа куль те ті нің сту ден ті Т. Ху ан ған, (ғы лы ми 
же тек ші сі — оқы ту шы Уəли ева Г.Қ.), эко но ми ка 
фа куль те ті сту ден ті М. Жан бо сы но ва (ғы лы ми же-
тек ші сі — Иль ясов Ш. А.), эко но ми ка фа куль те ті 
сту ден ті М. Ра хим ба ев (ғы лы ми же тек ші сі — Уте-
ба ева А. Д.) ІІ дə ре же лі дип лом ға лайық деп та-
ны лы ды. ІІІ дə ре же лі дип лом мен əлеу мет тік-пе-
до ги ка лық фа куль те ті нің сту дент те рі Қ. Шə ке но ва, 
Г. Райым бе ко ва, А. Са гин та ева (ғы лы ми же тек ші-
сі — до цент Тө ле ухан Ж. Т.) жə не С. Тү сіп бе ко ва 
(ғы лы ми же тек ші сі — до цент Кен тбек С.Қ.), де не 
тəр би есі жə не спорт фа куль те ті нің сту ден ті А. Се-
мен кин (ғы лы ми же тек ші сі — до цент Еле уха но-
ва С. В.), эко но ми ка фа куль те ті нің сту дент те рі Д. 
Қа сы мо ва, М. Жү сі пов, Д. Дəу лет (ғы лы ми же тек-
ші сі — та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты Қар сы-
ба ева Ж. А.), ше тел тіл дер фа куль те ті нің сту ден ті 
Е. Ру ден ко (ғы лы ми же тек ші сі — про фес сор Ко-
зи на В. В.), əлеу мет тік-пе да го ги ка лық фа куль те ті 
сту дент те рі А. Жа гып бе ро ва, З. Ма ке но ва, А. Ка-
ма ри ден (ғы лы ми же тек ші сі — Уте ба ева А. Д.) ма-
ра пат тал ды.
Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның оқы ту шы ла-

ры Республика жə не об лыс кө ле мін де гі өт кі зі ліп 
оты ра тын тəр бие жұ мыс та ры на бел се не ара ла-
сып, не гіз гі оқу-əдіс те ме лік жұ мыс тар мен бір ге 
сту дент тер дің өз бе тін ше ғы лы ми-зерт теу із де ну-
ші лік жұ мыс та ры на же тек ші лік жа сап, олар дың 
бо ла шақ та бə се ке ге қа бі лет ті ма ман бо лу ына үне-
мі ат са лы са ды.

ЖАМ БЫЛ Ж? МА БЕ КОВ,
�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕ ДА РА СЫ НЫ- МЕ- ГЕ РУ ШІ СІ, 

ТА РИХ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ- КАН ДИ ДА ТЫ, ДО ЦЕНТ,
Н?Р ТАС СМА �? ЛОВ,

�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ- А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, ТА РИХ МА ГИС ТРІ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев 2012 жыл дың 10 шіл де сін де Қа зақ стан 
хал қы на «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» тұ-
жы рым да ма сын ұсы нып, оқу-тəр бие жұ мыс та рын же-
тіл ді ру ге ба са на зар ауда ру ды тап сыр ды. Ел ба сы бі лім 
бе ру жүйе сі не ба са на зар ауда ра оты рып, отан сүй гіш-
тік рух та тəр бие бе ру мə се ле сі оқу үр ді сі нің ба сым ба-
ғы ты еке нін үне мі ес кер тіп оты ра ды.

Жа қын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-
ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Қа зақ стан та ри хы 
ка фед ра сы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Тəуел сіз ді гі 
кү ні не ар нал ған «Қа зақ стан — ме нің Ота ным» ат ты сту-
дент тер жұ мы сы ның уни вер си тет ішін де гі дəс түр лі XV 
кон фе рен ци ясын өт кіз ді. ҚарМУ-дың Ғы лы ми кі тап ха-
на сы кон фе рен ция аясын да «Ел жас та ры — бо ла шақ қа 
көз қа рас» ат ты кі тап көр ме сін ұйым дас тыр ды.

Кон фе рен ция ға қа ты су шы сту дент тер Қа зақ стан 
та ри хы ның өзек ті мə се ле ле рін қа рас ты рып, та ри хи өл-
ке та ну бойын ша өз ой ла рын ор та ға сал ды. Бұл кон фе-
рен ци яны ұйым дас ты ру да ғы ка фед ра ның бас ты мақ са-
ты — сту дент жас тар дың аза мат тық жə не пат ри от тық 
по зи ци ясын қа лып тас ты рып, өз Ота ны на, елі не де ген 
мақ та ныш, сүйіс пен ші лік пен құр мет тұ ту се зім де рін 
ны ғай тып, тəр би елеу бо лып та бы ла ды.

Кон фе рен ци яның ашы лу рə сі мін де Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-дың тəр бие жə не əлеу мет тік мə се ле-
лер жө нін де гі про рек то ры Са лауат Қам шы байұ лы сту-
дент тер ді Тəуел сіз дік ме ре ке сі мен құт тық тап, елі міз дің 
бү гін гі күн ге дейін гі жет кен жі тіс тік те рі не, ха лы қа ра-
лық аре на да ғы та быс та ры на тоқ та лып, ЭК СПО-2017 ха-
лы қа ра лық көр ме сі нің Елор да мыз Астана қа ла сын да 
өте ті нін жə не оның эко но ми ка лық да му ымыз дың жа ңа 
дəуірі бо ла ты нын атап өт ті. Бұл же тіс тік тер Ел ба сы мыз 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың қа жыр лы ең бе гі нің 
же мі сі еке нін ай та ке ліп: «Қа зақ стан хал қы 1 жел тоқ сан 
кү ні Тұң ғыш Президент кү нін ал ғаш рет атап өт ті. Бұл 
ме ре ке Қа зақ стан ның Тəуел сіз ді гін ны ғай тып, бе рік тұ-
ғыр лы мем ле кет ре тін де не гі зін қа ла ған Ел ба сы ға жал-

пы ха лық тық тұр ғы дан көр се тіл ген зор се нім нің бел гі сі 
бо лып та бы ла ды», — деп өз ойын түйін де ді.

Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры сту-
дент тер дің ең бек те рін би ыл тұң ғыш рет же ке ғы лы ми 
жи нақ ре тін де жа ри яла ды. Ғы лы ми жи нақ та ка фед ра 
оқы ту шы ла ры ның ті ке лей же тек ші лі гі мен орын дал ған 
сту дент тер дің 35 ма қа ла сы жа ри ялан ған. Жа ри яла ным да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бү гін гі күн де гі жет кен же-
тіс тік те рі мен сыр тқы са яса ты мыз да ғы та быс та ры мыз ға, 
Елор да мыз Астана ның да му ына, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның мем ле кет тік ны шан да ры мен ұлт тық ат ри бут та ры на 
жə не Ел ба сы ның ті ке лей тап сыр ма сы мен ата лып өтіл ген 
1930 жыл дар да ғы ала пат аш тық тың 80 жыл ды ғы на ар нал-
ған ма те ри ал дар бар. Со ны мен қо са Алаш қоз ға лы сы ның 
95 жыл ды ғы на ар нал ған ғы лы ми ма қа ла да бе ріл ген.

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев жас тар ды отан сүй гіш тік ке 
тəр би еле уде, олар дың аза мат тық по зи ци ясын қа лып-
тас ты ру да «Өл ке та ну» пə ні нің ти гі зе тін ық па лы ның зор 
бо ла ты нын ай тқан бо ла тын. Осы иде яны бас шы лық қа 
ала оты рып, кон фе рен ци яда та ри хи өл ке та ну мə се ле ле-
рі сту дент тер та ра пы нан қол ға алын ды. Өл ке та ну ға бай-
ла ныс ты Қа ра ған ды қа ла сы ның те ат ры, өл ке та ну му-
зейі нің та ри хы, өл ке нің кө не ке ніш те рі, Ұлы тау өңі рі нің 
та ри хи-мə де ни ес кер ткіш те рі ту ра лы жə не Қа ра ған ды 
қа ла сы ның құр мет ті аза ма ты, алаш зи ялы ла ры ның із-
ба сар өкі лі бол ған Жайық Бек тұ ров тың қо ғам дық-са яси 
қыз ме ті ту ра лы ғы лы ми ма қа ла лар жа ри ялан ды.

Сту дент тер көп ші лік тің ини ци ати ва сын да мы та тын 
иде ялар мен ора лым ды пі кір ле рін ай тып, Отан та ри-
хын да ғы өз де рін тол ған ды рып жүр ген өзек ті мə се ле лер 
бойын ша ғы лы ми же тек ші ле рі мен бір ле сіп ма қа ла ла-
рын тал қы ға сал ды. Ұсы ныл ған та қы рып та ры ауди то-
ри яда ғы жас тар дың қы зы ғу шы лы ғын оятып, қы зу өт кір 
пі кір та лас тар ға ұла сып отыр ды. Жас ұр пақ тың Тəуел сіз 
елі міз дің бо ла ша ғы еке нін кө ріп, өз та ра пы мыз дан олар-
ға де ген ри за шы лы ғы мыз ды да жа сы рып қа ла ал ма дық.

Үз дік шық қан сту дент тер дің жұ мыс та ры же ңім паз 
деп та ны лып, ар найы ма ра пат та улар ға ие бол ды. І дə ре-
же лі дип лом дар мен эко но ми ка фа куль те ті нің сту ден ті 
Н. Қа нат бай (ғы лы ми же тек ші сі — аға оқы ту шы Сма ғұ-
лов Н. Б.) жə не би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің сту-
ден ті Ə. Еле ме со ва (ғы лы ми же тек ші сі — Иль ясов Ш. А.) 
ма ра пат тал ды. Ше тел тіл де рі фа куль те ті нің сту дент те рі 

А. Қу ан дық қы зы, А. Ис ка ко ва, Д. Аман бе ко ва (ғы лы ми 
же тек ші сі — та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты Қар сы ба-
ева Ж. А.) мен де не тəр би есі жə не спорт фа куль те ті нің 
сту ден ті Т. Ху ан ған, (ғы лы ми же тек ші сі — оқы ту шы Уəли-
ева Г.Қ.), эко но ми ка фа куль те ті сту ден ті М. Жан бо сы но ва 
(ғы лы ми же тек ші сі — Иль ясов Ш. А.), эко но ми ка фа куль-
те ті сту ден ті М. Ра хим ба ев (ғы лы ми же тек ші сі — Уте ба-
ева А. Д.) ІІ дə ре же лі дип лом ға лайық деп та ны лы ды. ІІІ 
дə ре же лі дип лом мен əлеу мет тік-пе до ги ка лық фа куль те-
ті нің сту дент те рі Қ. Шə ке но ва, Г. Райым бе ко ва, А. Са гин-
та ева (ғы лы ми же тек ші сі — до цент Тө ле ухан Ж. Т.) жə не С. 
Тү сіп бе ко ва (ғы лы ми же тек ші сі — до цент Кен тбек С.Қ.), 
де не тəр би есі жə не спорт фа куль те ті нің сту ден ті А. Се мен-
кин (ғы лы ми же тек ші сі — до цент Еле уха но ва С. В.), эко но-
ми ка фа куль те ті нің сту дент те рі Д. Қа сы мо ва, М. Жү сі пов, 
Д. Дəу лет (ғы лы ми же тек ші сі — та рих ғы лым да ры ның 
кан ди да ты Қар сы ба ева Ж. А.), ше тел тіл дер фа куль те ті нің 
сту ден ті Е. Ру ден ко (ғы лы ми же тек ші сі — про фес сор Ко-
зи на В. В.), əлеу мет тік-пе да го ги ка лық фа куль те ті сту дент-
те рі А. Жа гып бе ро ва, З. Ма ке но ва, А. Ка ма ри ден (ғы лы ми 
же тек ші сі — Уте ба ева А. Д.) ма ра пат тал ды.

Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры 
Республика жə не об лыс кө ле мін де гі өт кі зі ліп оты ра тын 
тəр бие жұ мыс та ры на бел се не ара ла сып, не гіз гі оқу-əдіс-
те ме лік жұ мыс тар мен бір ге сту дент тер дің өз бе тін ше 
ғы лы ми-зерт теу із де ну ші лік жұ мыс та ры на же тек ші лік 
жа сап, олар дың бо ла шақ та бə се ке ге қа бі лет ті ма ман бо-
лу ына үне мі ат са лы са ды.

ЖАМ БЫЛ Ж? МА БЕ КОВ,
�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕ ДА РА СЫ НЫ- МЕ- ГЕ РУ ШІ СІ, 

ТА РИХ �Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ- КАН ДИ ДА ТЫ, ДО ЦЕНТ,
Н?Р ТАС СМА �? ЛОВ,

�А ЗА� СТАН ТА РИ ХЫ КА ФЕД РА СЫ НЫ- А�А О�Ы ТУ ШЫ СЫ, ТА РИХ МА ГИС ТРІ
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Олимпиада по физике 
в новом формате

В фев ра ле на ба зе фи зи ко-

тех ни чес ко го фа куль те та Ка ра-

ган дин ско го го су дар ствен но го 

уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва 

сос то ит ся Де ся тая еже год ная 

от кры тая олим пи ада школь-

ни ков по фи зи ке. Каж дый 

год учас тни ков этой олим пи-

ады ста но вит ся все боль ше 

и боль ше. Для от бо ра са мых 

дос той ных учас тни ков бы ло 

ре ше но про вес ти олим пи аду 

в три ту ра. К учас тию в олим-

пи аде приг ла ша лись уча щи еся 

10 – 11 клас сов об ще об ра зо-

ва тель ных школ, ли це ев, гим-

на зий, школ-ин тер на тов Рес-

пуб ли ки Казахстан. Ра бо чи ми 

язы ка ми олим пи ады яв ля лись 

ка зах ский и рус ский.

Пер вый от бо роч ный тур бу-

дет про ве ден в фор ме он лайн-

тес ти ро ва ния на сай те КарГУ 

http://www.e.ksu.kz. Свои ре-

зуль та ты школь ни ки смо гут 

уви деть на эк ра не сра зу же 

по окон ча нии тес та. За тем 

учас тни кам бу дут пред ло же-

ны за да чи вто ро го ту ра. Вы-

пол нен ные за да ния учас тни ки 

приш лют в элек трон ном ви де 

на спе ци аль ный элек трон ный 

ад рес или дос та вят в бу маж-

ном ва ри ан те на ад рес ор гко-

ми те та.

Учас тни ка ми треть его ту-

ра олим пи ады ста ли кон кур-

сан ты, отоб ран ные жю ри 

на ос но ва нии вы пол нен ных 

за да ний. В фев ра ле 2012 го-

да из 227 школь ни ков был 

отоб ран 81 пред ста ви тель 

из 37 сред них учеб ных за ве де-

ний Ка ра ган ды и Ка ра ган дин-

ской об лас ти.

В жю ри олим пи ады тра ди-

ци он но вхо дят пре по да ва те ли 

фи зи чес ко го фа куль те та КарГУ. 

Учи ты вая ре зуль та ты олим пи-

ад пре ды ду щих лет, с целью 

соз да ния оди на ко вых ус ло вий 

учас тни кам в бу ду щем го ду 

кон курс прой дет по двум но-

ми на ци ям: для уча щих ся фи-

зи ко-ма те ма ти чес ких клас сов 

и ли це ев и для уче ни ков обыч-

ных об ще об ра зо ва тель ных 

клас сов.

До пол ни тель ную ин фор-

ма цию об олим пи аде мож-

но по лу чить по те ле фо ну 
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ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

ФИ ЗИ КО-ТЕХ НИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

22 де каб ря 2012 го да на ба зе фа куль те та 
фи ло со фии и пси хо ло гии Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. 
Бу ке то ва сос то ялась об лас тная олим пи ада 
по об ще ство вед чес ким дис цип ли нам, пос-
вя щен ная Дню не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Казахстан.

С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам 
олим пи ады об ра тил ся за ве ду ющий ка фед рой 
фи ло со фии и те ории куль ту ры д. ф. н., про-
фес сор Б. И. Ка рип ба ев. Он от ме тил, что доб-
рой тра ди ци ей КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ста-
ло про ве де ние пред мет ных олим пи ад сре ди 
школь ни ков Ка ра ган ды и об лас ти. По доб ные 
олим пи ады про во дят ся не пер вый год на фа-
куль те те фи ло со фии и пси хо ло гии, по бе ди-
те ли олим пи ады име ют льго ты при пос туп-

ле нии на спе ци аль нос ти фа куль те та. За мес-
ти тель де ка на фа куль те та к. ф. н. А. С. Са га-
то ва от ме ти ла все воз рас та ющую зна чи мость 
спе ци аль нос тей фа куль те та — фи ло со фии, 
по ли то ло гии, ре ли ги ове де ния, со ци оло гии, 
куль ту ро ло гии. Был оз ву чен по ря док про ве-
де ния олим пи ады, школь ни кам пред ло же но 
прой ти в ауди то рии.
На олим пи аду съеха лись школь ни ки со 

всех угол ков об лас ти, воп ро сы олим пи ады 
раз ра бо та ны на ка зах ском и рус ском язы ках. 
Все учас тни ки олим пи ады по лу чи ли сер ти-
фи кат учас тни ка, по бе ди те ли — гра мо ты и 
цен ные при зы. По ито гам олим пи ады пер вое 
мес то за ня ли Стю ко ва М., уче ни ца 11 клас-
са гим на зии №1, г. Ка ра ган да, Ал дон га ров Е., 
уче ник 11 клас са об лас тной спе ци али зи ро ван-
ной шко лы-ин тер на та им. Н. Нур ма ко ва. Вто- рое мес то по де ли ли Ис ма илов Т., уче ник 11 

клас са Уш то бин ской сред ней шко лы, Бал кен 
Д., уче ник 11 клас са СОШ №82 г. Ка ра ган ды, и 
Ша мо ва В., уче ни ца 11 клас са КГУ СОШ №62 
г. Ка ра ган ды. Гра мо ты за третье мес то бы ли 
вру че ны Гав ри шу С., уче ни ку 11 клас са СОШ 
№3, г. Ка ра жал Ка ра ган дин ской об лас ти, Ру-
ден ко А., уче ни це 11 клас са гим на зии №9 г. 
Ка ра ган ды, Ай тхо жи ной А., уче ни це 11 клас са 
уш то бин ской сред ней шко лы, Тур сын таю С., 
уче ни ку 11 клас са ЖББОМ №81 г. Ка ра ган ды, 
Во ло ди ной Е., уче ни це 11 клас са гим на зии №1 
г. Ка ра ган ды. Бла го дар ствен ны ми пись ма ми 
бы ли от ме че ны учи те ля, под го то вив шие при-
зе ров олим пи ады.
В рам ках олим пи ады пре дус мот ре на и 

про фо ри ен та ци он ная ра бо та, школь ни ки 
пос мот ре ли пре зен та ци он ный фильм о КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, слай ды о ка фед рах фа куль-
те та фи ло со фии и пси хо ло гии, о науч ных 
дос ти же ни ях и куль тур ной жиз ни сту ден тов 
фа куль те та, по лу чи ли от ве ты на воп ро сы о 
по ряд ке пос туп ле ния в уни вер си тет и осо бен-
нос тях пре дос тав ле ния гран тов.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ

Олимпиада, посвященная Дню независимости

Сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва при-
ня ли учас тие в твор чес кой встре че, пос вя-
щен ной 85-ле тию вы да юще го ся ка зах ско го 
ком по зи то ра и пе да го га, на род ной ар тис-
тки СССР, про фес со ра Га зи зы Ах ме тов ны 
Жу ба но вой. Га зи за Жу ба но ва — один из яр-
ких пред ста ви те лей ка зах ской ком по зи тор-
ской шко лы, ав тор мно го чис лен ных про из-
ве де ний в са мых раз ных жан рах. Ее те мы 
«Кур ман га зы», «Ен лик-Ке бек», «Двад цать 
во семь», ба лет «Хи ро си ма», сим фо ния «Жи-
гер», «Ос тров жен щин» и мно гие дру гие со-
чи не ния вош ли в зо ло той фонд ка зах ской 
на ци ональ ной му зы каль ной куль ту ры.

Твор чес кая встре ча сос то ялась в дет ской му-
зы каль ной шко ле №1. Здесь уче ни ки шко лы 
и пре по да ва те ли поз на ко ми лись с до черью 
Г. Жу ба но вой, зас лу жен ным де яте лем куль ту-
ры РК, про фес со ром Каз НУИ (Астана) Ди ной 
Мам бе то вой. Ини ци ато ром этой встре чи бы ла 
ди рек тор шко лы Аль му си на Х. Б., по приг ла-
ше нию ко то рой Ди на Азер бай джа нов на при-
еха ла в Ка ра ган ду со сво ими уче ни ка ми. Для 
учас тни ков ме роп ри ятия бы ла под го тов ле на 
кон цер тная прог рам ма из про из ве де ний Га зи-
зы Жу ба но вой. Всту пи тель ным сло вом встре чу 
от кры ла пре по да ва тель шко лы А. К. Ка ра петь-
ян. Она рас ска за ла о жиз ни и твор че стве ком-

по зи то ра. Бы ли оз ву че ны ин те рес ные фак ты 
би ог ра фии Га зи зы Ах ме тов ны.
А по том зву ча ла му зы ка. Ве се лая, ра дос тная, 

тро га тель ная и неж ная, страс тная и взвол но-
ван ная — по ис ти не не ве ро ят ный мир об ра зов 
от крыл ся мно го чис лен ным гос тям это го ве че-
ра. Учас тни ки кон цер та — пре по да ва те ли и 
уче ни ки шко лы — по ка за ли раз но жан ро вую 
прог рам му. С от вет ным сло вом выс ту пи ли гос-
ти. Д. Мам бе то ва пред ста ви ла сво их уче ни ков, 
ко то рые се год ня обу ча ют ся в Каз НУИ. Про из-
ве де ния Г. Жу ба но вой, Шо пе на, Про кофь ева 
проз ву ча ли в ис пол не нии Але ны Цы ле вой и 
Аль фии Ва ли то вой. Пуб ли ка с во оду шев ле-
ни ем при ня ла выс туп ле ния но вых му зы кан-
тов, тем бо лее что од на из них — Аль фия — в 
прош лом уче ни ца этой шко лы.
Сре ди соб рав ших ся в этот ве чер бы ли и 

те, кто лич но знал Га зи зу Ах ме тов ну. Сво ими 
вос по ми на ни ями по де ли лись пре по да ва те ли 
кол лед жа ис кусств им. Тат тим бе та К. Мус та-
фи на и А. За це пи лов. За вер ши лась встре ча де-
монстра ци ей филь ма, пос вя щен но го Г. Жу ба-
но вой. Сня тый в этом го ду фильм рас ска зы ва ет 
о твор чес кой судь бе ком по зи то ра, пе да го га и 
об ще ствен но го де яте ля.
Осо бен ный ин те рес выз ва ли ред кие кад-

ры из се мей но го ар хи ва Жу ба но вых, где мы 
уви де ли юную Га зи зу, ее пер вые ша ги в му-

зы ке, а так же судь бо нос ную встре чу с Ди ной 
Нур пе исо вой. Фильм соп ро вож да ет ся вос-
по ми на ни ями из вес тных де яте лей куль ту ры 
и ис кус ства — А. Пах му то вой., М. Уль яно ва, 
А. Мо ло до ва. Мно го но во го о лич нос ти Г. Жу-
ба но вой зри те ли уз на ли из вос по ми на ний ее 
де тей — Ди ны и Али би Мам бе то вых. Без сом-
не ния, этот фильм от крыл для нас но вый об лик 
Га зи зы Жу ба но вой — неж ной, лю бя щей же ны 
и ма те ри, муд ро го нас тав ни ка и, на ко нец, та-
лан тли во го и са мо быт но го ху дож ни ка — мас-
те ра, чье твор че ство заж глось яр кой звез дой на 
не бос кло не му зы каль но го ис кус ства.

М. СУ ТЮ ШЕВ, 
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ КА РА ГАН ДИН СКО ГО ФИ ЛИ АЛА 

СО ЮЗА КОМ ПО ЗИ ТО РОВ КАЗАХСТАНА

Ю. КУС ТО ВА, 
ПРЕ ПО ДА ВА ТЕЛЬ ТЕ ОРЕ ТИ ЧЕС КИХ ДИС ЦИП ЛИН 

ДМШ №1 Г. КА РА ГАН ДЫ

«Ее жизнь — музыка»

Уважаемые преподаватели и студенты!
Объ яв ля ет ся бла гот во ри тель ная ак ция «От сер дца к сер дцу!».
Ес ли у вас есть

дет ские ве щи (для де тей от рож де ния до 17 лет);• 
раз ви ва ющие иг ры (паз лы, конструк то ры, ле го и др.);• 
кан це ляр ские то ва ры (тет ра ди, аль бо мы, цвет ные ка ран да ши, фло мас те ры, мар ке ры и др.);• 

А воз мож но, вы мо же те ока зать иную ма те ри аль ную под дер жку.
Не ос та вай тесь рав но душ ны ми и поз во ни те в Ко ми тет по де лам мо ло де жи (глав ный кор пус, 104-й ка би нет) или поз во ни те нам 

по те ле фо ну 77-03-90 (внут рен ний 1110).
Ва ши по дар ки по лу чат де ти из шко лы-ин тер на та для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми, 

До ма ре бен ка «Ша па гат» и вос пи тан ни ки Цен тра по мо щи для де тей-ин ва ли дов «Лу чик на деж ды».
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2012 жыл фи ло ло гия фа куль те ті үшін то ла-
ғай та быс тар ға то лы бол ды. Əри не, бұл са на-
лы ғұ мы рын шə кірт тəр би еле уге сарп ет кен 
ұс таз дар мен кү ні ты ным сыз, тү ні ұй қы сыз 
өт кен сту дент тер же мі сі.

Ха лы қа ра лық, рес пуб ли ка лық, қа ла лық бай-
қау лар да бақ сы на сып, жүл де лі орын ал май қай-
тпай тын фа куль тет сту дент те рі нің же тіс тік те рі 
аз емес. Күн тіз бе бойын ша ал ғаш қы па рақ та ры 
ашыл ған бұл жыл дың бі рін ші же тіс ті гі — фа-
куль тет тің ең бел сен ді сту ден ті А. Құ мыр зақ тың 
Президент шə кір та қы сын иеле нуі. ҚарМУ-да өт-
кен «Жас тар əуені» бай қауына қа тыс қан кү міс 
кө мей əн ші ле рі міз бен кө рер ме нін өзі не қа ра тар 
жүр гі зу ші лер де бос қай тпа ды. ҚЖ-11 то бы ның 
сту ден ті Н. Қо ныс бай 1 орын, КФ-11 то бы ның 
сту ден ті Ж. Ғап ба сов 2 орын, КФ-11 то бы ның сту-
ден ті Ж. Аки ше ва мен ҚБ-11 то бы ның сту ден ті 
А. Сыз ды қо ва жүл де лі 3 орын ды қан жы ға сы на 
бай ла ды. ҚарМУ-дың 40 жыл дық тойы на бай-
ла ныс ты ұйым дас ты рыл ған ме рей той да «ша ғын 
про за» но ми на ци ясы бойын ша КО-31 то бы ның 
сту ден ті А. Құ мыр зақ 1 орын, по эзи ядан КО-11 
то бы нан Н. Рым бай 1 орын, КО-31 то бы ның сту-
ден ті Ө. Еділ хан 3 орын ды иеле ніп, «Фо то кон-
курс» бойын ша ҚЖ-11 то бы ның сту ден ті А. Жү-
ніс ал ғыс хат пен ма ра пат тал ды. Біз дің фа куль тет 
сту дент те рі қо ғам дық жұ мыс тың қай қы ры нан 
сы на са ңыз да ал да. Қа ра ған ды об лы сы əкім ді гі 
жүл де сі не ар нал ған сту дент жас тар ара сын да ғы 
ҮІ Спар та ки ада да КО-32 то бы ның сту ден ті Н. Мə-
ді ға жы то ғыз құ ма лақ тан 2 орын ал ды. ҚарМУ 
сту дент те рі ара сын да өт кен то ғыз құ ма лақ ұлт-
тық ойы нын да фи ло ло гия фа куль те ті 1 орын ды 
ба ғын дыр ды (А. Құ мыр зақ, Н. Мə ді ға жы, А. Бə-
дел қы зы). ЖОО сту дент те рі ара сын да өт кен крос-
тан ҚЖ-21 то бы ның сту ден ті М. Ха лим бай жүл-
де лі 1 орын ды иелен ді.

КО-31 то бы ның сту ден ті Ə. Жа ку ла ев «Үз дік 
сту дент — 2012» бай қауына қа ты сып, «Жыл та-
лан ты» но ми на ци ясы бойын ша же ңіс ке жет ті. 
«Мен Қа зақ стан ның аза ма ты мын» ат ты ай мақ-
тық пат ри от тар фо ру мын да КО-31 то бы ның сту-
ден ті А. Құ мыр зақ «Ең үз дік ма қа ла ның» ав то ры 
атан ды. Иə, біз дің сту дент тер өз бі лім де рі мен 
ор та мыз да ға на емес, бас қа ЖОО-ның ара сын да 
да үз дік екен ді гін дə лел де ді. Астана қа ла сын да 
Л. Н. Гу ми лев атын да ғы ЕҰУ ұйым дас ты ру ымен 
«қа зақ ті лі мен əде би еті» пə ні нен рес пуб ли ка-
лық пəн дік олим пи ада өтіп, КО-31 то бы ның сту-
дент те рі Ə. Жа ку ла ев, А. Хұ са но ва, Г. Ба зыл хан 
1 орын ды же ңіп ал ды. Мі не, же тіс тік! Қа ра ған-
ды об лы сы ның тіл дер ді да мы ту бас қар ма сы ның 
ұйым дас ты ру ымен өт кен «Мақ сұ тым — тіл ұс-
тар тып, өнер шаш пақ…» ат ты дəс түр лі об лыс-
тық Абай оқу ла ры бай қауын да фа куль те ті міз дің 
2 курс сту ден ті Ю. Демь яно ва 3 орын ға та бан ті-
ре ді. КО-31 то бы ның сту ден ті А. Құ мыр зақ, ҚЖ-
31 то бы ның сту ден ті А. Қа на пи на («Са ры ар қа» 
ко ман да сы) ҮІІІ об лыс тық Дель фий ойын да ры-
на қа ты сып, «Те ле жур на лис ти ка» но ми на ци ясы 
бойын ша 1 орын ға лайық деп та ныл ды. КО-31 то-
бы ның сту дент те рі Ə. Жа ку ла ев, А. Құ мыр зақ, 
ма гис трант Б. Ха се нов əл-Фа ра би атын да ғы Қа-
зҰУ-да ЖОО сту дент те рі ара сын да өт кен «Қа зақ 
про за сын да ғы əйел тағ ды ры» ат ты ғы лы ми-тə-
жі ри бе лік жас зерт те уші лер фо ру мы на қа ты-
сып, жал пы ко ман да лық есеп бойын ша ал дың ғы 
шеп тен кө рі ніп, же ңіс тұ ғы ры на кө те ріл ді. Оң-
түс тік Қа зақ стан об лы сы əкім ді гі нің (Шым кент 
қ.) ұйым дас ты ру ымен «Кə не ки, ті лім, сөй ле ші!» 
ат ты рес пуб ли ка лық ше шен дік өнер бай қауына 
КО-21 то бы ның сту ден ті А. Құ рақ бай қа ты сып, 
«Əз Əй те ке ше шен» но ми на ци ясы бойын ша дип-

лом мен ма ра пат тал ды. Же тек ші сі — до цент Е. Е. 
Түй те (Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы əкім ді гі нің ал-
ғыс ха ты мен ма ра пат тал ды).
Ал, би ыл қа тар ға қа был дан ған сту дент те рі-

міз қан дай қуа ныш сый лап жа тыр?! 1 кур стық 
жа лын ды жас тар аз уақыт ішін де та лап та ры мен 
та ны лып үл гер ді. Өнер паз ұл-қыз дар жыл да ғы 
дəс түр бойын ша өте тін «Жас та лап — 2012» бай-
қауын да 1 орын ды қан жы ға ға бай лап бер ді. Уни-
вер си тет тің қо ғам дық жұ мыс та ры на бі лек сы ба-
на кі рі сіп, көз ге тү сіп жүр ген дер де бар шы лық. 
ҚР рə міз де рі нің 20 жыл ды ғы на орай ҚР Кон сти-
ту ци ясы ның не гіз де рі мен мем ле кет тік рə міз де-
рін бі лу бойын ша ұйым дас ты рыл ған олим пи-
ада ға жур на лис ти ка бө лі мі нің 1 курс сту дент те рі 
С. Сма хан, П. Аби ше ва, Е. Съезд қа ты сып, ал ғыс 
хат пен ма ра пат тал ды. «Ең үз дік эс се» но ми на ци-
ясы бойын ша же ңіс ке жет ті.

КСк-11 то бы ның сту ден ті А. Бля ло ва ҚР хал-
қы ның Тіл де рі кү ні қар са ңын да ұйым дас ты рыл-
ған «Тіл да рын — 2012» бай қауына қа ты сып, жүл-
де лі 3 орын ды иелен ді. Тіз бек тей бер се, же тіс тік-
тер же тер лік!
Жал пы фа куль те ті міз дің ұйым шыл ұжым 

бол ға ны қу ан та ды. Əр ме ре ке ні ата май өт-
пей тін біз дің фа куль тет те іс-ша ра лар өте көп 
ұйым дас ты ры ла ды. Игі іс тер дің бар лы ғы на 
бас-көз бо лып жү ре тін де кан ның тəр бие ісі 
жө нін де гі орын ба са ры Ел дос Ер ға зыұ лы ның 
ең бе гі зор. Жыл қо ры тын ды сын да фа куль тет 
сту дент те рі мен оқы ту шы лар ми нистрлік, қа ла, 
аудан əкім ді гі нен ал ғыс хат, құр мет гра мо та-
сын ал ды. Атап ай тсақ, Бі лім жə не ғы лым ми-
нистрлі гі нен ҰТО-нан Б. Қа ли ев ал ғыс хат ал са, 
қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның про фес со ры А. 
Əді ло ва, қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның до цен ті 

Е. Түй те қа ла, аудан əкім де рі нің Құр мет гра мо-
та сы мен қа ла ның қо ғам дық-са яси өмі рі не бел-
се не ара лас қа ны үшін жə не əлеу мет тік, эко но-
ми ка лық жа ғы нан да му ына үлес қос қа ны үшін 
ма ра пат тал ды. Қа зақ тіл бі лі мі ка фед ра сы ның 
до цен ті З. Жу ын та ева, КО-41 то бы ның сту ден ті 
Ə. Жа ку ла ев А. Н. Тэн атын да ғы сти пен ди ямен 
ма ра пат тал ды. Қа ра ған ды об лы сы ның əкім ді гі 
жа ри яла ған «Тіл жа на шы ры» бай қауын да «Үз-
дік оқы ту шы» но ми на ци ясы ның гран тын ф.ғ. к 
Б. Ай тба ева иелен ді. Рек тор дың құр мет гра-
мо та сын алу ба қы ты жур на лис ти ка бө лі мі нің 
3 курс сту дент те рі П. Бе ке то ва мен Н. Си яз ба-
ев қа жə не де фи ло ло гия фа куль те ті нің 2 курс 
сту ден ті Ж. Аки ше ва мен ма ған бұйыр ды. Бі лім 
нə рі мен су сын дап, осы ор та да қа на ты қа тай ған 
тү лек тер дің же ңі сі де — фа куль тет же тіс ті гі. Ха-
лы қа ра лық ХV «Ша быт» фес ти ва лін де 1 орын-
ды иелен ген Б. Мұ хи ден мен қа лай мақ тан бас-
қа?! Кү ні ке ше «Жыл дың үз дік ақы нын» анық-
та уда фи ло ло гия фа куль те ті нің ма гис трі А. Ра-
қым жа но ва «Жыл дың сыр шыл ақы ны» атан ды. 
Ұс таз — шə кірт бағ дар ша мы. Біз ді би ік шың ға 
ба улып, өзі де қо ғам дық жұ мыс тар ға бел се не 
қа ты сып жү ре тін А. Жұ ма ғұ лов тың ерен ең-
бе гін атауымыз ке рек. Ұлт тық мүд де ні ой лап, 
құн ды лық та ры мыз ды да мы ту ға үле сін қо сып 
жүр ген аға мыз дың ат са лы су ымен «Бұ қа ре кең 
жыр лай ды», Ж. Та ше нов атын да ғы «Жыл дың 
үз дік ақы ны» мү шəй ра сы ұйым дас ты рыл ды. 
Осын дай ұла ғат ты ұс таз дар бар да фи ло ло гия 
фа куль те ті нен əлі та лай қы ран дар мен ұл тын 
сүйе тін ұлан дар ұша ры анық!

Мі не, 2012 жыл сый ла ған та быс осын дай. Күн-
тіз бе міз дің ал да ғы ашы лар па рақ та ры да сəт ті, 
же ңіс ті күн дер ге то лы бо ла ды деп бек се не міз!

А� Н?Р �А НАТ,
ЖАС ТАР ІСІ Ж	 НІН ДЕ ГІ КО МИ ТЕТ ТІ- Т	 РАЙЫ МЫ

«Егер ті лім ер тең бол са құ ры мақ,
Мен дайын мын өлу ге де бү гін-ақ!»

Қа зақ дей тін дар хан ха лық тың маң дайы на біт кен асыл 
қа зы на сы қа си ет ті мұ ра сы, ту ған ті лі — ана ті лі. «Қа зақ 
ті лі — кең пі шіл ген жай да ры да жал пақ тіл. Қа зақ сө зі 
қа шан да да ла ның қо ңыр же лін дей аң қыл дап ер кін есіп 
тұ ра ды. Қа зақ ті лі нің би язы ма қа мы — дом бы ра ның күм-
бір қақ қан са зын дай», — деп тоқ тал ған Мəш һүр Жү сіп Кө-
пейұ лы ның ұла ғат ты сө зі са на сəу ле сін де сай рап тұр. Қа зақ 
ат ты ұлт тың кең бай тақ да ла сын да қа ді рі мен қа си еті қа тар 
жа рас қан тіл ат ты құ ді рет тің қа нат жаюы та би ғи құ бы лыс. 
Ақ та рыл ған əн, күм бір ле ген күй, ма қа мы мен мə ні ке ліс кен 
жыр дың үл гі ле рі тіл ат ты ға жайып тың құ ді ре тін көр сет пек. 
Адам зат ата улы ның түп кі та ри хы мен ке мел ке ле ше гі нің 
кес те лі кө рі ні сі — тіл ар қы лы же те ді. Тіл — ха лық тың жа-
ны, ары, тұ тас тай ал ған да кес кін кел бе ті то лық бол мы сы да 
бо ла ала ды. Адам ды қа ла ған мұ ра ты на жет кі зе тін бір ден-
бір құ рал да бол мақ. Ана ті лі міз ді да мы ту, оның күн де лік ті 
өмір де қол да ны сын ке ңей ту — бар ша ха лық тың па ры зы. 
Қа зақ қо ға мын да кең етек жаюына бү гін гі жас тар бо лып ат 
са лыс сақ, тіл дің кө се ге сін кө гер тіп, рух тың ұш қы нын ала-
ула та тын күн таяу.

Қа зір гі қо ғам ның ащы шын ды ғы на ай на лып үл гер ген 
ана ті лі міз дің жағ дайы мəз емес. Та лай қа зақ тың «қа ра көз» 
ұр па ғы тіл біл ме уден жа па ше гу де. Ке зін де гі ке ңес тік иде-
оло ги ялық са ясат тың əсе рі нен кең са ха ра ны ме кен ет кен 
қа зақ жұр ты ту ған ті лі нен баз ке шіп, ұмыт қал ды ру дың аз-
ақ ал дын да қал ған тын. Сол за ман ның ыз ға ры бү гін гі күн ге 

əсе рін мо лы нан ти гі зу де. Қа зақ ба ла бақ ша ла ры, мек теп те рі, 
тіп тен ма ман да яр лай тын үл кен бі лім ор да ла ры ның тү лек-
те рі де ту ған ана ті лін де сөй лей ал май тын дə ре же ге жет кен. 
Сөз ара сын да, М.Əуезов тің үл гі бо лар лық сө зі ой ға ора лып 
отыр. «Бұл дəуір де өз ті лін, əде би етін біл ме ген, қа дір ле ме-
ген адам то лық мəн ді ин тел ли гент емес де уге бо ла ды. Се бе-
бі ол қан дай лық ма ман дық бі лі мі бол са да, ру ха ни ой тəр-
би есін де, сы ңар жақ аза мат бо ла ды». Сайып кел ген де, бұл 
ол қы лық қа за ман кі нə лі деп есеп те ген мен, елі міз дің ір ге сін 
нық тап, тəуел сіз дік ал ға ны мыз ға би ыл 21 жыл тол мақ.

1989 жы лы 11 қыр күйек те қа был дан ған Тіл ту ра лы 
Заң да «Тіл — ха лық тың ұлы же тіс ті гі, əрі оның ажы ра мас 
бел гі сі» де лін ген. Ал, 1 бап тың 1тар мақ ша сын да «Қа зақ ті-
лі — Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі бо лып 
та бы ла тын ды ғы» атап көр се тіл ген. Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев-
тың 1998 жыл дың 20 қаң та рын да ғы Жар лы ғы на сəй кес 22 
қыр күйек «Қа зақ стан ха лық та ры ның тіл де рі» кү ні ре тін де 
ата лып ке ле ді. Ұлт тың ұлт ты ғын ай ғақ тай тын тіл мə се ле сі 
жайын да сөз қоз ға ған да, қан дас та ры мыз дың то лық қа зақ 
ті лін мең гер ме ге ні не іші ңіз аши ды-ақ. Тіл жа на шыр ла-
ры бү гін гі күн де «Ай та-ай та Ал тай ды, Жа мал апай қар-
тай ды ның» кү нін ке шу де. Өз ге тіл дің бə рін біл, Өз ті лің ді 
құр мет те! — деп жыр ла ған Қа дыр ақын ның жы рын тіл ге 
ти ек ет сек, Ел ба сы мыз дың «үш тұ ғыр лы тіл» жо ба сы ес ке 
тү се ді. Бұл жо ба да қа зақ жас та ры өз ана ті лі мен қо са, орыс 
ті лі жə не ха лы қа ра лық ағыл шын ті лін мең ге ру мін дет ті 
деп бел гі лен ген. Осы ған орай «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы мен 
ше тел де оқу мүм кін ді гі ту ды. Екі нің бі рі ше тел тіл де рін де 
сай рап, мə де ни еті не бас ұр ға лы қа шан. Жас тар дың ар ма ны 

ше тел мен бай ла ныс ты бо лып, сол ел де оқу ды ай қын ба ғыт 
етіп қой ды. Қа зір гі да мы ған за ман да екі жас жет кін шек 
бол са, бі рі нің ар ма ны ше тел де оқу не ме се ше тел тіл де рін 
мең ге ру бо лып отыр. Шын ды ғын да, елік те уші лік ке бой ал-
дыр ған мен, өзін із де ніс ке ба улу жо лын да кең ар на бол мақ. 
Бұл — ел ер те ңін ай ғақ тап, əлем дік аре на да Қа зақ стан ды 
ұлық та уда бір ден-бір нақ ты жол. Бі рақ «Екі тіл дің мə де ни-
етін бой ға сі ңі ру ол адам ды кең ты ныс ты ете ді… Екі тіл ді бі-
лу — екі ене ні тел ем ген дей, екі жақ ты егіз нəр қа си ет, қу ат 
бі ті ре ді… Де ген мен де ана ті лі мен əде би етін сүйің дер», — 
деп М. Əуезов бе кер ай тпа са ке рек. Ті лі міз дің мəр те бе сін 
би ік те ту жо лын да Ел ба сы мыз Н. Назарбаев тың бір сө зі 
ой ға ке ліп отыр: «Та рих пен тіл та мыр лас». Тіл бай лы ғы — 
əр бір ел дің ұлт тың мақ та ны шы, ата дан ба ла ға қал дыр ған 
ми ра сы. Біз ді өз ге ха лық тар дан өз ге ше леп тұ ра тын ерек-
ше лі гі міз де осы». Қа зір де қа рыш тап да мы ған мем ле кет 
жə не оның бас шы сы ның ең ал ды мен, тіл та за лы ғы на мəн 
бе ре тін ді гі не күн де лік ті ақ па рат көз де рі де куə. Көр ші лес 
ел Өз бек же рін де өз бек ті лі мем ле кет тік тіл бо лып қа был-
дан ған. Өз бек ағайын да ры мыз өз ту ған тіл де рін де сөй ле уге 
бел ді бе кем бу ып қой ған. Ал ше тел ге кел сек, Германия-
ға не міс ұл ты ның кө шіп ба руы үшін, ең ал ды мен, тіл ден 
ем ти хан тап сы ра ты ны бə рі міз ге аян. Бұл жол да көр ші лес 
ел дер дің сын дар лы са яса тын ұс тан сақ, біз де ту ра жол дан 
ке рі кет пе сі міз анық. Дер бес ел, тəуел сіз мем ле кет бол ған 
ша ғы мыз да, мем ле кет еке ні міз ді та ны та тын бас ты бел гі — 
тіл дің то лық сал та нат құ рып, құ ла шын кең жа яр ша ғы 
əл де қа шан жет кен. Ел ба сы мыз дың «Қа зақ қа зақ пен қа зақ-
ша сөй лес сін» де ген сө зі нің ас та рын да тіл ді мең ге ру та ла-
бы жат қа нын ер кін аң ға ру ға бо ла ды. Тіл дер ді да мы ту дың 
2011—2020 жыл дар ға ар нал ған мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
ал ды на нақ ты мақ сат тар қойып, тіл мəр те бе сін арт ты ру да 

нақ ты мін дет тер іс ке асы ру ды көз дей ді. Бұл бағ дар ла ма — 
мем ле ке ті міз ді ны ғай тып, қа зақ елі нің ру хын би ік ке кө те-
ре тін өзек ті бағ дар ла ма бо лып отыр. Тіл ді жаң ғыр ту дың 
жо лын үш дең гей де қа рас тыр сақ:

Бі рін ші ден, Қа зақ стан ның ке ле ше гі жас тар дей міз. Ал, 
əр бір жас тың тəр би есі тал бе сік тен бас тал мақ. Сə би дү ние 
есі гін аш қан нан ана ның ыс тық құ ша ғы мен аялы ала қа-
нын да ана ті лін де ауыз əң гі ме ге су сын дай ды. Одан əрі рек, 
тəр бие ала тын ор та сы то лық тай ана ті лі не ба улы са, тіл ді 
жаң ғыр ту дың бір ден-бір жо лы сол бол мақ.

Екін ші ден, сол сə би ер тең гі Қа зақ стан ның бел ді аза ма-
ты мен аза мат ша ла ры атан бақ. Сол ор та да, мем ле кет тік 
құ жат тар ды рə сім де уде құ жат тар ды қа зақ ті лін де тол ты-
рып, іс қа ғаз дар ды қа зақ ша сай рат ша мем ле кет бір ден қа-
зақ ша ға кө шер еді.

Үшін ші ден, сол аза мат тар үл кен аға бу ын өкіл де рі не 
ай нал ған шақ та бо ла шақ ұр пақ ты ал ға же те лей ді. Шə кірт 
тəр би еле ген де тұ тас тай ана ті лін де дə ріс оқып, күн де лік ті 
қол да ныс та өт кен та рих пен су сын дат са, бұл — тіл дің то лық 
сал та нат құ ру ына бір ден-бір да ра жол.

Бір сө зін де Шер хан Мұр та за бы лай деп еді: «Ана ті лін-
сіз ха лық бол май ды. Ті лі нен айы рыл ған ұлт — та ри хы нан, 
түп-та мы ры нан айы рыл ған ұлт. Тіл сіз ді ұлт де уге бол май-
ды. Ті лі нен айы рыл ған ха лық — ата-ба ба сы ның, ту ған əке сі 
мен ана сы ның атын ұмыт қан ха лық. Ал он дай лар ды мəң-
гүрт деп атай ды». Ту ма сы нан тек ті атан ған қа зақ жұр ты-
ның мəң гүрт ата нып, та ри хи сах на дан шет те ті луі мүм кін 
емес. Ұлт жа на шы ры ның ұла ғат ты сө зі тіл ге лайық таң да-
уды, зор құр мет ті көр се тіп, ана ті лін де жа һан дан ған жар-
қын бо ла шақ ты нұс қап тұр. Көш жү ре тү зе ле ді…

АЯУЛЫМ ;ДІ ЛЕТ �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

6лтты= >уаты — тілінде

Жел тоқ сан ның жи ыр ма сын шы жұл ды зы 
«Са ры жай лау» сах на сын да Жұ ма бек Та ше нов 
жүл де сі не ар нал ған «Жыл дың үз дік ақы ны» ат-
ты об лыс тық сайыс тың куə сі бол дық. Дү бір лі 
до да да Қа ра ған ды об лы сы ның ор да бұ зар отыз-
ға дейін гі жа лын ды жас та ры бақ сы нас ты.

Қарт та рих тың кө не қат па рын да жа сы рын ған 
де рек тер ге көз жү гір тсек, хал қы үшін жа нын пи-
да ет кен тұ ғы ры би ік тұл ға лар ға тағ зым ет пес ке 
ша ра ңыз жоқ! Қа зақ тың қа һар ман ұлы Жұ ма бек 
Та ше нов тың өл ше усіз ер лі гін ес ке алып, қай сар-
лық жо лын, асыл мұ ра сын дə ріп теу мақ са тын да 

жə не ұлт тық по эзи яны на си хат тап, жас тар шы-
ғар ма шы лы ғын қол дау ни етін де ұйым дас ты рыл-
ған бұл кеш ке 15-ке тар та азу лы ақын да ры мыз 
қа тыс ты. Кеш шы мыл ды ғы та рих фа куль те ті нің 
ма гис трі Нұр тас Сма ғұ лов тың Жұ ма бек Ах ме-
тұ лы ту ра лы ба ян да ма сы мен ашыл ды. Та ри хи 
зерт те улер мен өмір ба яны жай лы бі раз де рек тер 
ал дық. Зал мен сах на ара сын да ғы жіп сіз бай ла-
ныс əр кө рер мен ді жыр өл ке сі не са пар шек ті ріп, 
жі гер лі жыр мен қа нат бі тір ген дей. Осы кеш тің 
құр мет ті қо на ғы, мем ле кет жə не қо ғам қай рат-
ке рі Бек бо лат Қа найұ лын осы сах на да кө ру біз 
үшін зор қуа ныш бол ды. Жыр мен су сын да тып, 
күм бір ле ген күйі мен тың да ушы сы ның ыс тық 
ықы ла сы на бө лен ді. Кө кей де жүр ген сұ рақ тар ға 
жауап алып, кө рер мен мен сəн ді сұх бат жал ға сын 
тап ты. Аса ше бер лік пен бе ріл ген əр жауабы ның 
ас та рын да үл кен да на лық жат ты бай қа ған ға. Ұлт-
тық құн ды лық та ры мыз ды дə ріп теп, «пат ша кө-

ңіл дер ді» қал дыр май, ті лек ті жер ге тас та ма ған 
ұлт ұлы на хал қы дəн ри за! Оның бір куə сі ұзақ 
со ғыл ған ша па лақ еді…

Сайыс тың та ла бы на сай «Жыл дың үз дік ақы-
нын» анық тау қа тыс қан ақын дар ер кін де еді. Біз 
Бек бо лат аға ның өне рі не там са нып отыр ған да, 
уақыт шір кін зы мы рап, жа сы рын дауыс бе ру де 
аяқ та лып ты. Бұл сайыс тың бір ерек ше лі гі осын да 
бол ды. Ақын дар ара сын да мойын дал ған мық ты-
ның атын дауыс бе ру нə ти же сін де өз де рі таң да ды. 
Со ны мен, «Жыл дың жі гер лі ақы ны» — Қай рат 
Иман бек, «Жыл дың сыр шыл ақы ны» — Ай за да 
Ра қым жа но ва, «Жыл дың үз дік ақы ны» бо лу ба-
қы ты Ер бо лат Қу ат бе ков қа бұйыр ды. Жүл де гер-
лер ақ ша лай сый лық пен ма ра пат тал ды. Ал, үз дік 
ақын ның кі та бы ұйым дас ты ру шы лар кө ме гі мен 
жа рық қа шы ға тын бо ла ды. Ай ту лы игі бас та ма 
өнер ді ар дақ тұт қан аза мат Ай тбай Бот пайұ лы-
ның ұйым дас ты ру ымен өт ті. Ай тыс кер ақын:

Мəз бол майық ар қа дан қақ қан ға біз,
Мəз бол майық жұл дыз əкеп тақ қан ға біз.
Бұл той дан ғиб рат ты ой алып қай тайық,
Кей той дан ой лан бас тан тар қа ған быз..
Та ше нов тың ер лі гі бол ма са егер,
Айы ры лар ек, бес об лыс «Ар қа дан» біз
То ғы зын шы орын да тұр мақ тү гіл,
Кө рін бей қа лар едік кар та дан біз
Бір ай тыс та осын дай озық ой са лып, ерен ер дің 

ер лі гін ес ке тү сір ген еді. Бү гін де Ке ңес тік дəуір де 
ұл ты мыз ға ру ха ни ті рек бол ған ұлт пер зен тін, та-
рих та ғы тұл ға лар ды қас тер леу мақ са тын да үл кен 
іс ат қар ды. Сон дай-ақ, Ха лық шы ғар ма шы лық 
ор та лы ғы ның ди рек то ры Ка ги за Сү лей мен қы зы 
мен Рым ба ла Кен же бе ко ва сын ды апай ла ры мыз-
дың қол дау көр се тіп, де ме уші бол ға ны на ал ғыс 
біл ді ре міз! Ұл тын сүйе тін, та ри хын қас тер ле ген 
осын дай аза мат та ры мыз аман бол сын! Бұл игі іс 
əлі де жал ға сын та ба ды де ген үміт те міз!

А� Н?Р ЕР �А ЗЫ �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жылды= �здік а>ыны аны>талды

Жыл жетістігі
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Память во имя будущего
Сту ден ты фи ло ло ги чес ко го фа куль те-

та КарГУ при ня ли учас тие в пре зен та ции 
но вой кни ги, вы пу щен ной про фес со ром, 
док то ром фи ло ло ги чес ких на ук Т. Т. Сав-
чен ко. Ее кни га «За бо лоц кий: Ка ра ган да 
в судь бе по эта» пос вя ще на ка ра ган дин-
ско му пе ри оду жиз ни и твор че ства из-
вес тно го по эта, пе ре вод чи ка ли те ра тур-
но го па мят ни ка «Сло во о пол ку Иго ре ве» 
Н. А. За бо лоц ко го. Свою ра бо ту над пе-
ре во дом «Сло ва…» по эт за вер шил уже в 
на шем го ро де в 1945 го ду.

Пре зен та ция кни ги про хо ди ла в биб-
ли оте ке им. Го го ля. Для са мой ис сле до-
ва тель ни цы, в свое вре мя на пи сав шей 
кан ди дат скую дис сер та цию о ран них 
сти хах За бо лоц ко го, но вое об ра ще ние 
к твор че ству по эта ста ло своеоб раз ной 
«па мятью во имя бу ду ще го».

— Мы не уме ем це нить наш го род, 
где жи ли мно гие ве ли кие лю ди, не уме-
ем го во рить об этом,— об ра ти лась Та-
исия Ти мо фе ев на Сав чен ко к сту ден там 
КарГУ, при сут ство вав шим на пре зен та-
ции.— Ка ра ган да име ет осо бую ат мос-
фе ру. И то, на чем мы жи вем, чем мы 
ды шим, не осоз на вая это го, не об хо ди мо 
изу чать с лю бо пыт ством, це нить и раз-
мыш лять.

Фак тог ра фи чес кая часть кни ги при-
над ле жит Юрию По по ву, су мев ше му из-
влечь из ар хи вов все что толь ко мож но 
по этой те ме. Уче ный так же вел пе ре-
пис ку с вдо вой по эта. Са ма же Та исия 
Ти мо фе ев на пы та лась ос мыс лить твор-
че ство За бо лоц ко го, свя зан ное с Ка ра-
ган дой.

В пер вую оче редь это сти хот вор ное 
пе ре ло же ние «Сло ва о пол ку Иго ре ве», 
до сих пор счи та юще еся луч шим. Спус-
тя семь лет вы нуж ден но го мол ча ния 
имен но в Ка ра ган де Ни ко лай За бо лоц-
кий по чув ство вал: мож но пи сать. Ссыл-
ка на сво бод ное по се ле ние ста ла для 
не го воз вра ще ни ем к жиз ни. «Степ ной 
воз дух дал ему но вый дух»,— от ме ти ла 
в сво ем выс туп ле нии до цент ка фед ры 
клас си чес кой рус ской фи ло ло гии КарГУ 
Ла ри са Ха ри то но ва.

Из Са ра ни, где ра бо тал ссыль ный по-
эт, Ни ко лай За бо лоц кий не ред ко хо дил 
пеш ком до са мо го до ма на ули це Ле ни на. 
Мож но пред по ло жить, что степ ное зной-
ное ма ре во на ве ва ло по эту ана ло гии с 
со бы ти ями «Сло ва...», и они пред ста ва-
ли пе ред его внут рен ним взо ром в этом 
веч ном прос то ре... Вот так же сов мес ти-
лись вре мя и прос тран ство, мощ ная об-
раз ность и обы ден ная кон кре ти ка, и ро-
ди лось сти хот во ре ние «Го род в сте пи»:

«И Ле нин на хол ме Ка ра ган ды
Гля дит в не обоз ри мые прос то ры,
И вкруг не го ли ку ют птичьи хо ры,
Зве нит дом бра, и пле щет ток во ды.
И за сос та вом дви жет ся сос тав,
И льет ся уголь из под зем ной кле ти,
И ве тер го нит тьму ты ся че ле тий,
Над Ка зах ста ном крылья рас плас тав».
— Не вся кое мес то рож да ет по-

эзию,— за ме ти ла, про дек ла ми ро вав 
эти стро ки, Та исия Сав чен ко.

В тот ве чер в биб ли оте ке им. Го го-
ля зву ча ли сти хи, и это бы ло, ка жет ся, 
умес тно как ниг де: сна ча ла их чи та ли 
из вес тные ак те ры с эк ра на, за тем — 
учас тни ки встре чи, был так же по ка зан 
фильм «Ос тро ва» из про ек та те ле ка на ла 
«Куль ту ра», в ко то ром рас ска зы ва лось о 
Ни ко лае За бо лоц ком, Да ни иле Хар мсе 
и дру гих «обэ ри утах» (так на зы ва лось 
сок ра щен но ли те ра тур ное объ еди не ние, 
соз дан ное в Ле нин гра де в кон це 1920-х 
го дов. — Прим. ред.). По тра ди ции кни га 
«За бо лоц кий: Ка ра ган да в судь бе по эта» 
пе ре да на в фонд биб ли оте ки, ко то рая, 
яв ля ясь ро вес ни цей на ше го го ро да, 
дав но ста ла кра евед чес ким хра ни ли-
щем все го, что на пи са но о Ка ра ган де, 
все го, что в ней из да но.

ПОД ГО ТОВ ЛЕ НО ПО МА ТЕ РИ АЛАМ ИН ФОР МА ЦИ ОН НО ГО 
ПОР ТА ЛА АКИ МА ТА КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ак тив-
ны не толь ко в об ще ствен ной жиз ни Ка ра ган-
ды и об лас ти, но так же при ни ма ют ак тив ное 
учас тие в со ци аль ных про ек тах. Се год ня в на-
шем го ро де ак тив но раз ви ва ет ся дви же ние 
как сре ди сту ден че ства, так и сре ди тех, ко му 
не без раз лич ны судь бы лю дей, нуж да ющих ся в 
по мо щи. Сог лас но фак там, пре дос тав ля емым 
по ли то ло га ми, эко но мис та ми, юрис та ми, в 
об лас ти нас чи ты ва ет ся око ло 57 со ци аль ных 
уч реж де ний, не пос ред ствен но за ни ма ющих-
ся судь ба ми де тей из неб ла го по луч ных се мей. 
Од ной из са мых из вес тных та ких ор га ни за-
ций, ко то рая всег да го то ва прий ти на по мощь 
и ор га ни зо вать ме роп ри ятия са мо го раз но го 
уров ня и ха рак те ра, стал Центр во лон тер ской 
ра бо ты «Ко ман да». Его ос но ва те лем ста ла вы-
пус кни ца эко но ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
Ан на Гу ра ев ская, а сей час ее ак тив но под дер-
жи ва ет сту ден тка вто ро го кур са эко но ми чес-
ко го фа куль те та Са би на Бу ла то ва. Вот уже на 
про тя же нии че ты рех лет этот центр ак тив но 
за ни ма ет ся бла гот во ри тель ностью. А на ча лось 
все с 2008 го да, ког да нес коль ко доб ро воль-
цев на ча ли по се щать об лас тной дет ский дом 
име ни Н. К. Круп ской. Во лон те ры сна ча ла по 
раз ре ше нию ад ми нис тра ции при хо ди ли к 
ре бя там и про во ди ли за ня тия. А за тем, пос ле 
нес коль ких ме ся цев ра бо ты, рас ши ри ли круг 
дея тель нос ти и сфор ми ро ва ли пол но цен ную 
ор га ни за цию, поз во ля ющую ре али зо вы вать 
са мые сме лые про ек ты сов мес тно с дет ским 

до мом име ни Н. К. Круп ской, шко лой-ин тер-
на том №1 для де тей с на ру ше ни ем зре ния, об-
лас тной вспо мо га тель ной шко лой-ин тер на том 
для де тей-си рот и для де тей без по пе че ния ро-
ди те лей №3, боль ни цей сес трин ско го ухо да и 
хос пи сом, шко лой-ин тер на том для де тей с на-
ру ше ни ем слу ха, ока зы вать по мощь де тям с он-
ко ло ги чес ки ми за бо ле ва ни ями. В их «ко пил ке» 
уни каль ный про ект по ка нис те ра пии, ко то рый 
рас счи тан на ре аби ли та цию де тей-ин ва ли дов с 
по мощью со бак.
Дан ная ор га ни за ция не име ет ни ре ли ги-

оз ной, ни по ли ти чес кой нап рав лен нос ти, од-
ной из при ори тет ных за дач яв ля ет ся по мощь 
не за щи щен ным сло ям об ще ства с по мощью 
раз ра бо тан ных об ра зо ва тель ных прог рамм. 
Ис хо дя из про де лан ной ра бо ты цен тра, мож-
но по лу чить по ло жи тель ные пред став ле ния о 
во лон тер ской ра бо те в це лом, а так же, ко неч-
но, о мо ло деж ном дви же нии, ко то рое на де ле 
до ка зы ва ет воз мож ность ре шать серь ез ные со-
ци аль ные проб ле мы и про во дить мно же ство 
эф фек тив ных со ци аль ных прог рамм. В го ро де 
про во дят ся раз лич ные ак ции по сбо ру де неж-
ных средств, кан це ляр ских то ва ров, книг и про-
чих ве щей, в ко то рых нуж да ют ся вос пи тан ни-
ки дет ских до мов и ин тер на тов. Для проз рач-
нос ти всей про це ду ры во лон те ры пуб ли ку ют 
ин фор ма цию на сай те цен тра, где пред став ле-
ны фо то от че ты с мест про ве де ния ак ций.
Мы за да ли нес коль ко воп ро сов ак ти вис тке 

цен тра Са би не Бу ла то вой.
— Как стать во лон те ром ва ше го цен тра? 

Есть ли кри те рии от бо ра?
— Оп ре де лен ных кри те ри ев нет, глав ное, 

что бы у по тен ци аль ных во лон те ров бы ло же-
ла ние по мо гать и быть частью ко ман ды. А для 
ре гис тра ции нуж но прос то за пол нить ан ке ту и 
на чи нать ак тив но уча ство вать в жиз ни цен тра. 
Глав ным ос та ет ся же ла ние по мо гать и же ла ние 
не про хо дить ми мо чу жой бо ли.

— Ка кое зна че ние вы при да ете ра бо те во-
лон те ра в на шей стра не?

— На шей стра не не хва та ет по зи ти ва, а во-
лон тер — это тот че ло век, ко то рый не сет не об-
хо ди мый по зи тив. И наш ло зунг «Мы да рим 
ра дость» со от вет ству ет на шей дея тель нос ти. 
Од на из це лей на ше го цен тра — дать воз мож-
ность жи те лям на ше го го ро да сде лать что-то 
доб рое, по мочь и быть нуж ным об ще ству. Ведь 
доб ро — это ле кар ство на шей ду ши. Оно де ла-
ет нас луч ше и счас тли вее с каж дым доб рым 
пос туп ком. А стра не ну жен счас тли вый на род.

— Ка ко вы даль ней шие пла ны раз ви тия 
цен тра?

— Центр не сто ит на мес те и пос то ян но рас-
тет, к нам при хо дят но вые лю ди, мы про во дим 
с ни ми мно го все воз мож ных ак ций. Уве ли чи-
лись ча сы для за ня тий в дет ских до мах и ин-
тер на тах. Центр так же про во дит раз лич ные 
тре нин ги для по вы ше ния ква ли фи ка ции во-
лон те ров.

— А есть ли бу ду щее у во лон те ров?
— Доб ро воль чес кая дея тель ность стре ми-

тель но раз ви ва ет ся в Ка зах ста не. Ду маю, что 
в бу ду щем ка че ства ми во лон те ра бу дет об ла-
дать боль шая часть стра ны. Вы, на вер ное, зна-
ете, что, нап ри мер, в Аме ри ке, что бы за ни мать 
круп ные го су дар ствен ные пос ты, нуж но иметь 
за пле ча ми опыт во лон тер ской ра бо ты? Имен-
но по это му мно гие ре бя та из США и при ез-
жа ют в раз ные стра ны в ка че стве во лон те ров. 
Воз мож но, что и на ши во лон те ры вы рас тут в 
круп ных об ще ствен ных де яте лей, ведь о проб-
ле мах, су ще ству ющих в на шем об ще стве, они 
зна ют не по нас лыш ке. А са мое глав ное — они 
зна ют, как мож но их ре шать.
Не сом нен но, Ка ра ган да не ждет по мо щи 

из вне или вол шеб ства, ко то рое смог ло бы об-
лег чить жизнь обез до лен ным де тям или смер-
тель но боль ным лю дям. Чу де са мы вер шим 
сво ими ру ка ми! Глав ное, что на ша мо ло дежь 
не угас ла и не по те ря ла сво ей ду ши сре ди дос-
тат ка и лич но го бла го по лу чия. Ес ли мы возь-
мем на се бя от вет ствен ность за тех, кто ря дом 
с на ми и нуж да ет ся в на шей по мо щи, то мы 
при не сем то ли ку люб ви и доб ро ты в этот мир. 
И тог да, воз мож но, в ско ром вре ме ни на од но-
го здо ро во го счас тли во го ре бен ка в стра не ста-
нет боль ше. А это, бе зус лов но, яв ля ет ся по ка-
за те лем свет ло го бу ду ще го на ше го го су дар ства.

РАУАН АМАНОВ, 
ЧЛЕН ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СТУДЕНТ КАРГУ

Не умеем оставаться равнодушными

Имен но эти ка че ства нуж но вы ра ба ты вать 
в се бе, что бы пок ро ви тель ни ца 2013 го да Змея 
об ра ти ла на вас свое бла гос клон ное вни ма-
ние.

Год Змеи обе ща ет всем зна кам зо ди ака уда чу в ин тел лек ту аль ной 
дея тель нос ти, спра вед ли вое при ня тие ре ше ний, муд рые пос туп ки. Змея 
счи та ет ся опас ной реп ти ли ей, вну ша ющей страх. Змеи быс тро пе ред-
ви га ют ся, рез ко бро са ют ся на жер тву, яд не ко то рых из них смер те лен 
для че ло ве ка. Но не так уж они страш ны, как ка жет ся. Ведь ес ли не 
тро гать змею, она и не уку сит, а из яда не ко то рых ядо ви тых змей 
де ла ют ле кар ства.

Как вы по ня ли, змея име ет две сто ро ны, по это му она ко вар на. С 
од ной сто ро ны, она при ни ма ет толь ко хо лод ный рас чет, а с дру гой — она 
муд ра и мо жет рас суж дать. Луч ше все го де ла бу дут ид ти в год Змеи у 
лю дей, за ни ма ющих ся мыс ли тель ной дея тель ностью, у уче ных, ана ли ти-
ков, учи те лей, по ли ти ков и т. д. Труд нее бу дет жить лю дям с ак тив ной 
жиз нен ной по зи ци ей, у ко то рых каж дый день ки пу чая дея тель ность. 
Пом ни те, что хо зяй ка го да рас су ди тель на и не то роп ли ва, но спо соб на на 
быс трый ры вок. Го рос коп на 2013 год Змеи рас по ла га ет к ка че ствен но-
му и фи ло соф ско му раз ви тию лич нос ти. Глав ное в но вом го ду — выб рать 
нуж ную так ти ку, она дол жна быть ак ку рат ной.

Змея ве дет ас ке ти чес кое су ще ство ва ние, по это му она не лю бит тех, 
кто тра тит мно го де нег по пус ту. По наб лю дай те, на что ухо дят день ги, 
мо жет, вы мно го тра ти те на не нуж ные ве щи, ко то ры ми ни ког да поль-
зо вать ся не бу де те?

Змея хо лод на и рас чет ли ва, по это му не жди те в ее год бур ных 
ро ма нов или ро ман ти чес ких встреч. Серь ез ность преж де все го, по это му 
год Змеи да ет нам шанс встре тить свою по ло вин ку раз и нав сег да, на 
всю жизнь, а так же стрем ле ние к уза ко ни ва нию от но ше ний. Тем, кто с 
лег костью от но сит ся к от но ше ни ям, Змея бла го во лить не бу дет. Ес ли 
вы встре ти те сво его суп ру га имен но в год Змеи, то по ми мо серь ез ных 

на ме ре ний вас ждут кра си вые ком пли мен ты и уха жи ва ния. Год Змеи 
бла го во лит соз да нию проч ных суп ру жес ких от но ше ний.

Сог лас но япон ско му ка лен да рю год Змеи нач нет ся 24 ян ва ря. Го-
рос коп на 2013 год го во рит о том, что год сло жит ся удач но для раз ви тия 
науч ной дея тель нос ти, про мыш лен ных пред прия тий, ис сле до ва тельских 
эк спе ри мен тов, эк спе ди ций, в об щем, для лю бо го ви да дея тель нос ти, 
спо соб ству ющей по вы ше нию уров ня зна ний, тре бу юще го мыс ли тель ных 
зат рат. 

В на ча ле го да Змеи все об щее вни ма ние бу дет при ко ва но к пот-
реб нос тям го су дар ства, а так же у мно гих лю дей по явят ся проб ле мы 
бы то во го пла на, нех ват ка эле мен тар ных ве щей, пот реб ность в улуч ше-
нии жи ли ща. У мно гих на го ри зон те не пред ви дит ся по вы ше ния ма те-
ри аль но го бла го сос то яния, но пер спек ти ва карь ер но го рос та по ра ду ет 
боль шин ство ра бо та ющих лю дей. У меч та ющих по лу чить сра зу мно го 
благ быс тро уле ту чат ся на деж ды.

Го рос коп на год Змеи бу дет удач но скла ды вать ся в пла не здо ровья, 
но лишь у тех, кто бу дет за ним прис таль но сле дить, обе ре гать се бя от 
ин фек ций, чис тить ор га низм пос ле зи мы от ско пив ших ся шла ков. Пос ле 
при мер но трех ме ся цев но во го го да нуж но по ме нять вид дея тель нос ти 
или выс тро ить свою ра бо ту в со вер шен но но вом клю че; ес ли это го не 
сде лать, не уда чи бу дут вас соп ро вож дать пов сю ду. Сле ди те за людь ми 
в ва шем ок ру же нии, что бы они сво ими рас суж де ни ями не пе ре тя ну ли 
вас под свое вли яние. Змея счи та ет, что у каж до го дол жно быть свое 
мне ние и своя прав да.

Бли же к се ре ди не го да на чи на ет ся са мый пло дот вор ный пе ри од. 
Все нач нут су етить ся, сла жен но ра бо тать. Ос нов ная ра бо та пред сто ит 
на чаль ству и ру ко вод ству, им при дет ся ор га ни зо вать друж ный ра бо чий 
кол лек тив в но вом клю че, ес ли это го не сде лать, то ра бо та пред прия-
тия бу дет об ре че на на про вал. Се ре ди на го да, как ут вер жда ет го рос коп 
на 2013 год, бла го во лит нап рав ле нию ра бо чих сил на соз да ние но вых 
пред прия тий. В се ре ди не го да вы смо же те по лу чить лю бую ин фор ма цию, 
ка кую за хо ти те, по это му оп ре де лить ся со сво ими на ме ре ни ями нуж но 

за ра нее. Не сто ит вов ле кать в ва ше пред прия тие тех лю дей, ко то рые не 
го рят же ла ни ем раз де лять с ва ми власть. Вы смо же те най ти дос та точ ное 
ко ли че ство еди но мыш лен ни ков в сво ем де ле.

Для твор чес ких лю дей го рос коп на 2013 год Змеи бу дет хо рош во 
всем. Ста нут из вес тны ми мно гие уче ные, ху дож ни ки, му зы кан ты, пи са те-
ли и по эты, ко то рые до это го бы ли в те ни. Те лю ди, ко то рые толь ко меч-
та ют за нять ся твор чес кой дея тель ностью, смо гут на ко нец осу ще ствить 
свою меч ту. Звез ды бу дут рас по ла гать ся та ким об ра зом, что их бу дет 
ждать ус пех в лю бом пред прия тии.

К кон цу ухо дя ще го го да Змея даст воз мож ность най ти но вые ис точ-
ни ки фи нан си ро ва ния, прив лечь де ло вых пар тне ров к сот руд ни че ству. В 
се мей ных от но ше ни ях нас ту пит мир и лад, ес ли вы бу де те при дер жи вать-
ся сво их сте ре оти пов и пос та ра етесь за ра ба ты вать день ги толь ко сво им 
соб ствен ным умом, а не об ман ным пу тем.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА PRI RO DA.INC.RU
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в рам ках праз-
днич ных но во год них ме роп ри ятий сос то-
ялось наг раж де ние луч ших фа куль те тов, 
луч ших под раз де ле ний уни вер си те та, а так-
же бы ло наз ва но имя Че ло ве ка го да.

На тор же ствен ном соб ра нии к сту ден там и 
сот руд ни кам КарГУ об ра тил ся рек тор про фес-
сор Ку бе ев Е. К. Он поз дра вил всех с дос ти же ни-
ями, ко то ры ми был бо гат ухо дя щий год, и по-
же лал всем но вых ус пе хов в го ду нас ту па ющем. 
А за тем на ча лась про це ду ра наг раж де ния.

В но ми на ции «Луч шая ор га ни за ция учеб ной 
ра бо ты» луч ши ми ста ли три фа куль те та: на треть-
ем мес те — фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий, на вто ром — ис то ри чес кий, а 
пер вое мес то бла го да ря вы со ким дос ти же ни ям в 
прик лад ной на уке и ак тив но му учас тию сту ден-
тов в меж ду на род ных прог рам мах и олим пи адах 
зас лу жен но бы ло от да но хи ми чес ко му фа куль те-

ту. Фа куль те ты по лу чи ли де неж ные пре мии — от 
100 000 до 150 000 тен ге. Свои наг ра ды эти фа куль-
те ты по лу чи ли из рук про рек то ра по учеб ной ра-
бо те про фес со ра Кар ги на С. Т.
Луч шим фа куль те том в об лас ти на уки стал 

фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет, ко то рый ак тив-
но ре али зу ет прог рам му внед ре ния науч ных 
раз ра бо ток в про из вод ство, прив ле кая к науч-
ным ис сле до ва ни ях и сту ден тов, и ма гис тран тов, 
кро ме то го, ин декс ци ти ру емос ти про фес со ров 
и уче ных дан но го фа куль те та пос то ян но рас тет. 
Наг ра ду по бе ди те лю в сум ме 150 000 тен ге вру-
чил про рек тор по науч ной ра бо те Ома ров К. Б.

В но ми на ции «За луч шую ор га ни за цию вос-
пи та тель ной ра бо ты» по бе дил фи ло ло ги чес кий 
фа куль тет. В этом го ду сту ден ты имен но это го 
фа куль те та про яви ли на ибо лее вы со кую ак тив-
ность в ор га ни за ции и про ве де нии куль тур ных 
и спор тив но-оз до ро ви тель ных ме роп ри ятий, 
пат ри оти чес ких ак ций, ин тел лек ту аль ных игр 

и де бат ных тур ни ров, ак тив но уча ство ва ли в 
ра бо те твор чес ких кол лек ти вов и спор тив ных 
сек ций, в ме роп ри яти ях, про во ди мых в уни вер-
си те те, в го ро де и об лас ти, в бла го ус трой стве 
зак реп лен ных за ни ми тер ри то рий. Наг ра ду де-
кан фа куль те та по лу чил от про рек то ра по со ци-
аль ной ра бо те Кен тбе ка С. К.
Луч шим под раз де ле ни ем ухо дя ще го 2012 го-

да стал ин но ва ци он но-тех но ло ги чес кий центр. 
Бла го да ря его пос то ян ной ра бо те в на шем уни-
вер си те те про во дят ся уни каль ные меж ду на род-
ные про ек ты, уни вер си тет пред став лен на круп-
ней ших выс тав ках и кон фе рен ци ях.
Луч шим ку ра то ром в этом го ду стал за ве ду-

ющий ка фед рой ис то рии Казахстана к. и. н., ку-
ра тор груп пы ИО-31 Джу ма бе ков Д. А., имен но 
его сту ден ты име ют вы со кие ака де ми чес кие по ка-
за те ли, вмес те с ку ра то ром пос то ян но уча ству ют 
во всех ме роп ри яти ях как уни вер си тет ско го, так 
и рес пуб ли кан ско го уров ня, ак тив ны на суб бот-

ни ках. Луч ший ку ра тор так же был наг раж ден де-
неж ной пре ми ей и спе ци аль ным сер ти фи ка том.
А Че ло ве ком го да ста ла де кан фа куль те та 

инос тран ных язы ков про фес сор Жет пис ба-
ева Б. А. Она ус пеш но со че та ет дея тель ность 
в ка че стве де ка на фа куль те та и ру ко во ди те ля 
Цен тра по ли языч но го об ра зо ва ния, яв ля ет ся 
об ла да те лем зва ния «Луч ший пре по да ва тель 
ву за — 2011», гран та по про ек ту «Науч но-ме то-
ди чес кое обес пе че ние пре ем ствен нос ти по ли-
языч но го об ра зо ва ния в сис те ме «шко ла — вуз». 
Свою наг ра ду она по лу чи ла из рук рек то ра 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ку бе ева Е. К.
Для по бе ди те лей и всех сот руд ни ков КарГУ 

был под го тов лен еще один сюр приз — для них 
с кон цер тной прог рам мой выс ту пил сим фо ни-
чес кий ор кестр Ка ра ган дин ско го кон цер тно го 
объ еди не ния им. К. Бай жа но ва.

СОБ. ИНФ.

К�нтізбе

ТJрлет, Жа=а жыл!
Жа Kа жыл — Wлем де гі Lуа ныш-

Lа то лы еK Mа жайып ме ре ке лер діK 

бі рі. Жа Kа жыл си Lыр лы Wрі Lай та-

лан бас таK Mа жайып ме ре ке. БW рі міз 

ке ле жат Lан жа Kа жыл дан жар Lын 

ер те гі, жа Kа ба Lыт кY те міз. Жыл дыK 

жа ма ны жоL. Да ла да ныш па ны атан-

Mан Lа заL хал Lы: «Тыш Lан жы лы — 

ты ныш тыL, Си ыр жы лы — сый лыL, 

Ба рыс жы лы — бір лік, �о ян жы лы — 

Lам ба лы, �лу жы лы — Yл гі лі, Жы лан 

жы лы — жай лы, Жыл Lы жы лы — 

жJт сыз, �ой жы лы — LJт ты, Ме шін 

жы лы — ме рей лі, ТауыL жы лы — та-

быс ты, Ит жы лы — игі лік, До Kыз жы-

лы — дY ни елі», — деп Wр Lай сы сы на 

си пат бер ген. Ен ді аз Mа на кYн дер ден 

соK ата-ба ба мыз «жай лы жыл» са на-

Mан Жы лан жы лы есі гі міз ден ене ді.

Жыл сайын $лем хал �ы жел то� сан-

ны� отыз бі рін ші ж�л ды зын да т'н гі са-

�ат он екі де ке ле сі жыл ды дас тар хан 

ба сын да �ар сы алып, бір-бі рі не, от ба-

сы на, Ота ны на, ту �ан-ту ыс, та ныс та ры-

на а� ті лек те рін ай тып, Жа �а жыл мен 

��т ты� тай ды. Б�л д$с т'р �а за� тар ды� 

да т�р мыс-тір ші лі гін де бе рік орын ал �а-

лы �а шан. �ри не біз ді� �а ра к)з бауыр-

ла ры мыз бі ле ді Шы �ыс хал �ын да жыл 

ба сы — к'н мен т'н те �ел ген к'н 22 на-

урыз еке нін. Хал �ы мыз м� сыл ман дар-

ды� Ай 9иж ра сы бойын ша �л-М� хар рам 

айы жыл ба сы са на ла ты нын бі ле ді. Бі-

ра� ежел ден та ту лы� ты �а лай тын �ан-

дас та ры мыз $лем хал �ы нан б) лі ніп, 

�а лыс �ал май, олар мен бір ге Жа �а 

жыл ды отыз бі рін ші жел то� сан да �ар сы 

алып, 22 на урыз да к)п �лт ты �а за� стан 

хал �ы мен бір ге 1лыс ты� �лы к' нін той-

лай ды. Есі гі міз ді �а� �а лы т�р �ан Жы лан 

жы лы ша �ы ра� та ры �ыз �а ырыс-бе ре-

ке $кел сін! Мем ле ке ті міз де бей біт ші лік 

пен ке лі сім бол сын! Ал да �ы жыл тек игі 

жа� сы лы� та ры мен, мол �уа ныш та ры-

мен т) рі міз ден орын ал сын!

АЯЖАН Д;У ЛЕТ БАЙ,

�Ж-11 ТО БЫ НЫ- СТУ ДЕН ТІ

Человек года и лучшие подразделения нашего университета


