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9:рметті -ріптестер, 
"ымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!

Уни вер си тет кү ні не ар нал ған шы найы құт тық тауымыз ды қа был алы ңыз дар!
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің та ри хы ота ны мыз — Қа зақ стан Рес пуб ли-

ка сы ның та ри хы мен та мыр лас. Қа зақ стан да му ының бар лық ке зе ңін де уни вер си те ті-
міз ұлт тың ин тел лек ту ал дық əлеуеті нің қа лып та су ына қо мақ ты үлес қос ты. ҚарМУ 
не гі зі қа лан ған сəт тен бас тап бі лім бе ру, ғы лым, жас тар тəр би есі са ла ла рын да жақ сы 
дəс түр ле рі мен клас си ка лық уни вер си тет ата ғын иелен ді.
Бү гін де Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жо ға ры бі-

лім бе ру дің та ныл ған көш бас шы ла ры ның бі рі. Бұл ұлт тық рей тин гте жо ға ры ұс та-
ным да ры мен, бе дел ді ха лы қа ра лық бі лім бе ру ме ке ме ле рі не мү ше лі гі мен, уни вер си-
тет ға лым да ры же тіс тік те рі нің əлем дік ака де ми ялық қо ғам дас тық та мойын да лу ымен, 
ха лы қа ра лық ғы лы ми жə не бі лім бе ру жо ба ла ры на қа ты су ымен анық та ла ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы-

мы Президент Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың Қа зақ стан хал қы на ар на ған «Қа-
зақ стан-2050. Қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты» Жол дауын да ай тыл ған 
за ма науи бі лім бе ру жүйе сі нің ма ңыз ды бағ дар ла ры ре тін де бі лім жə не кə сі би дағ-
ды лар та ны ла ды де ген ойын қу ат тай оты рып, Қа зақ стан ның əлем нің да мы ған ел де рі 
қа та ры на қо сы лып, өр кен деуіне үлес қо са тын жо ға ры бі лік ті ма ман дар да яр ла уды 
жү зе ге асы ра ды.
Уни вер си те ті міз дің же тіс тік тер ді ба ғын ды ру ына жо ға ры кə сіп қой лық, оқы ту шы-

лар дың ғы лым ға адал ды ғы, сту дент тер дің бі лім ге құш тар лы ғы, олар дың на ғыз кə сі би 
ма ман ата ну ға де ген құл шы ны сы не гіз бо лып та бы ла ды.
Құр мет ті əріп тес тер, қым бат ты сту дент тер, Уни вер си тет кү ні қар са ңын да бар ша-

ңыз ға та быс, мық ты ден са улық, ба қыт ті лей мін, ал ки елі қа ра ша ңы ра ғы мыз əрі қа-
рай да гүл де не бер сін!

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

При ми те са мые ис крен ние поз драв ле ния с Днем уни вер си те та!
Ис то рия Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та не раз рыв но свя за-

на с ис то ри ей на ше го Оте че ства — Рес пуб ли ки Казахстан. На всех эта пах раз ви тия 
Казахстана наш уни вер си тет вно сил зна чи тель ный вклад в фор ми ро ва ние ин тел лек-
ту аль но го по тен ци ала на ции. За вре мя сво его су ще ство ва ния КарГУ при об рел ус той-
чи вую ре пу та цию клас си чес ко го уни вер си те та с хо ро ши ми тра ди ци ями в сфе ре об-
ра зо ва ния, на уки, вос пи та ния мо ло де жи.
Се год ня Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет яв ля ет ся од ним из приз-

нан ных ли де ров выс ше го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан. Это под твер жда ет ся 
вы со ки ми по зи ци ями в на ци ональ ном рей тин ге, член ством в ав то ри тет ных меж ду-
на род ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, приз на ни ем дос ти же ний уче ных уни вер-
си те та в ми ро вом ака де ми чес ком со об ще стве, учас ти ем в меж ду на род ных науч ных и 
об ра зо ва тель ных про ек тах.
Раз де ляя мысль Пре зи ден та Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, выс ка зан ную им 

в Пос ла нии на ро ду Казахстана «Ка зах стан-2050»: но вый по ли ти чес кий курс сос то яв-
ше го ся го су дар ства», 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 КарГУ им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва осу ществля ет под го тов ку 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.
Ос но ва ми всех дос ти же ний на ше го уни вер си те та яв ля ют ся вы со кий про фес си она-

лизм, пре дан ность пре по да ва те лей на уке, жаж да зна ний сту ден тов, их же ла ние стать 
нас то ящи ми про фес си она ла ми.
В День уни вер си те та же лаю вам, ува жа емые кол ле ги и до ро гие сту ден ты, ус пе хов, 

креп ко го здо ровья, счастья, уда чи во всех на чи на ни ях, а на шей al ma ma ter — даль ней-
ше го проц ве та ния!

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

1 наурыз — Университет к�ні!1 наурыз — Университет к�ні!
1 марта — День университета!1 марта — День университета!
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Ма"сат — ай"ын
Армансыз адам бола ма?

Ар ман! Ой т
л пар ды� пы ра �ы, ас-
�а� шы� дар ды� шы ра �ы, м�л дір та за 
б
 ла �ы, �міт тер ді� �ия лы, ж� рек тер ді� 
бай лы �ы. Ар ман сыз адам бо ла ма, ар-
ман �а к� �іл то ла ма? Ар ман дай мыз к�-
ні-т�н, ар ман сыз �мір бо ла ма?

�ри не, ар ман сыз адам да, мір де бол-
май ды. Б�л мір ді� зі ар ман дар дан, ой 
мен �и ял дар дан �� рал �ан. Сон ды� тан �р-
бір адам ны� зін дік ар ман да ры к кі ре-
гі не �я са ла ды. Ар ман дай біл ген �ан дай 
жа� сы?! Ал, сол ар ман дар �а �о лы мыз же-
ту #шін аса ры мыз ды асап, жа са ры мыз ды 
жа сап, кей бір �и ын шы лы� �а бой т# зеп, 
бар ауыр тпа лы� ты же �іп �а на же туі міз ге 
бо ла ды. М� на ра дай ас �а� ар ман дар �а, 
ас �ар ала та удай шы� дар �а �о лы же те тін-
дер де, жет пей тін дер де �ан ша ма.

Жер бе тін де ар ман да май тын пен де 
жо�. Бі ре улер бай бол сам, #й мен ма ши-
на ал сам, жер жа hан ды шар ла сам деп 
ар ман дай ды. Ал бі ре улер ке рі сін ше тез 
есейіп, #л кен аза мат бо лып, жа� сы о�у 
ор ны на т# сіп, бір ма ман иесі бо лып, адал 
е� бе гім мен а� ша тауып, ата-анам ды ба-
�ып-�а �ып, мір ле рін г#л ден дір сем деп 
ар ман дай ды. М�н дай ке ре мет ар ман дар-
�а же ту #шін о�у о�ып, бі лім алу ымыз �а-
жет. Бі лім сіз а�ыл — т�л! «Бі лім ді мы� ды 
жы �а ды, бі лек ті бір ді жы �а ды» де мек ші, 
б# гін гі �р па� ты� бі лім ді де бі лік ті ма ман 
иесі бо луы �с таз дар �ауымы ны� �о лын да. 
Б# гін гі к#н ні� т# ле гі, ер те� гі к#н ні� ті ре гі 
бо ла тын жас тар, бі лім де рі �із ді одан �рі 
шы� дау, д� рыс жол �а т# сіп, �и ял-�а жайып 
ой ла ры �ыз ды ж# зе ге асы ру тек з де рі �із-
ге бай ла ныс ты. Ерік-жі гер ле рі �із мы� ты 
бол са, ар ман да �ан ар ман да ры �ыз шы�-
да лып, орын да ла т# се ді.

Мі не, сон ды� тан да біз ді� дайын ды� 
б лі мі ты�даушыларыны� ал �а �ой �ан 
ма� сат та ры мен ар ман да ры ны� бі рі — 
о�у �а т# су, я� ни осы жыл ды� ма усым 
айын да ке шен ді тес ті ле уден жо �а ры балл 
жи нап, ар ман да �ан о�у ор ны на, та� да �ан 
ма ман ды �ы на ба ру.

)а зір гі та� да дайын ды� б лі мі ні� ты�-
даушылары бі лім оша �ы )арМУ-ды� �с-
таз да ры нан бі лім алып, біл ме ген де рін 
бі ліп, ТКТ-�а дайын ды� #с тін де. �р ай ды� 
со �ы на �а рай жал пы ара лы� тест тап сы-
рып, жо �а ры балл жи на уда. �ри не, біз тек 
м� ны мен �а на шек те ліп �ал май, осы жыл-
ды� ма усым айы на дейін тест жи на� та рын 
жат тап, дайын ды� �а �ы зу кі ріс ке ні міз аб-
зал. �р кім ні� з са на сы, з ойы бар. О�у-
�а т# су, т#с пеу �р бір жас ты� з �о лын да.

Был тыр �ы жы лы жас тар ды� к бі жо-
�а ры о�у орын да ры на т# се ал май �ал ды. 
Олар ды� ба сым кп ші лігі кол ледж бі ті ріп 
кел ген сту дент тер еді. Сту дент тер ді� к бі сі 
мек теп ба� дар ла ма сы нан тыс �ал �ан нан 
кейін бе, �л де ТКТ бол май ды де ген #міт-
пен бе, дайын ды� та ры аз бо лып, о�у �а 
т#с пей �ал ды. М#м кін зі міз ді� де кі н� міз 
бо лар, бі ра� кін ген нен не пай да? С# рін-
ген жол дан �ай та ая� �а т� рып, осы ака-
де мик Е. А. Б ке тов атын да �ы )а ра �ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де бі лім н� рі-
мен су сын да уда мыз. Дайын ды� б лі мін-
де о�ы са� та, сту дент тік мір ді� бал �ын 
да �ы зы� ты ша� та рын к ру де міз. Ал да �ы 
уа�ыт та біз де осы уни вер си тет ті� жас т#-
ле гі ата нып, бір ма ман иесі бо лып, �ия �а 
сам �ап �шар мыз.

Дайын ды� б лі мін де о�и тын за ман-
дас та ры ма ай та рым: ал ды мен Ал ла та �а-
ла ны� н� ры жауып, осы жы лы б� рі міз жо-
�а ры балл жи нап, та� да �ан, ар ман да �ан 
ма ман ды �ы мыз �а т# сіп, р ке ни ет ті елі-
міз ді� еле улі де �а ла улы, бі лім ді де бі лік-
ті жас та ры ны� бі рі ата найы�. Ака де мик 
Е. А. Б ке тов атын да �ы )а ра �ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті — д�с т#р ге бай бі лім 
ор да сы ны� бір-бір жас т# ле гі бо лу ла ры-
�ыз �а шын ни етім мен ті лек тес пін.

ЖАНСАЯ ОРАЗБЕКОВА,
ДАЙЫНДЫ� Б	ЛІМІНІ4 ТЫ4ДАУШЫСЫ

Кісінеп келген кермеңе қара тай едім,
Бəйгеге қосып баптадың тұлпар ғып мені.
Аманжол Əлтаев
«Бі лім бе ру ре фор ма сы — Қа зақ стан-

ның бə се ке ге нақ ты лы қа бі лет ті лі гін 
қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бе ре тін аса 
ма ңыз ды құ рал дар дың бі рі. Біз ге эко но-
ми ка лық жə не қо ғам дық жа ңа ру қа жет-
ті лік те рі не сай ке ле тін осы за ман ғы бі-
лім бе ру жүйе сі қа жет», — дей ді Ел ба сы 
Н. Ə. Назарбаев.

Бі лім нің те ле гей те ңі зі не сүң гіп, ас қар 
шың дар ға ұқ са ған ке ре мет те рін ба ғын ды-
ру, құз жар тас та ры нан сү рін бей өте бі лу — 
ҚарМУ сту дент те рі үшін бе рік мақ сат қа 
ай нал ған. Қа ра ған ды қа ла сы жас та ры ның 
тə лім алар лық мек те бі, сы на лар шақ та ғы 
үл кен ұйы мы, бі лім  із деп тал пын ған жас-
тың ал тын ор да сы — Ев ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды  мем ле кет тік 
уни вер си те ті.
Қа си ет ті қа ра ша ңы рақ ҚарМУ — 75 

жыл дық та ри хы бар, клас си ка лық уни-
вер си тет тік бі лім  бе ру дің нақ ты үл гі сін 
жа са ған үл кен ор да. «Тəр би есіз бе ріл ген 
бі лім адам зат тың қас жауы» деп ғұ ла ма 
əл-Фа ра би ай тқан дай, тəр би еге то лы құн-
ды лық та ры мен қа тар сту дент тер дің  бі лім 
көк жи егін жан-жақ ты ке ңей ту де. Ака де-
мик Е.А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
ата ғы  Қа зақ стан дық əл-Фа ра би атын да ғы 
Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті нен кейін гі елі-
міз де гі  құ рыл ған екін ші жо ға ры оқу ор ны. 
Ір ге сін 1972 жыл дан нық тап қа ла ған уни-
вер си тет на урыз айы ның бі рін ші жұл ды зы 
кү ні 41 көк те мін қар сы ал ға лы отыр. Өт кен 
мен бо ла шақ ты  жал ғас ты ру шы ал тын кө-
пір дей бо лып бү гін ге дейін ар қа сын кең ге 
са лып ғұ мыр ке шу де. 1997 жыл ғы ҚарМУ 
мем ле кет тік ат тес тат та удан өтіп, бі лім бе-
ру жүйе сін жүр гі зу ге нақ ты ба ғыт пен ли-
цен зи ясын ал ды. Сол уақыт тан бе рі уни-
вер си тет те Еура зи ялық уни вер си тет тер  
Қауым дас ты ғы ның то лық қан ды мү ше сі, 
уни вер си тет бас шы ла ры ның ха лы қа ра лық  
Қауым дас ты ғы ның мү ше сі, Жо ға ры мек-
теп ха лы қа ра лық ғы лым ака де ми ясы ның 
ұжым дық  мү ше сі қа та ры на ен ді. Ерек ше 
ауыз тол ты рып ай тар лық жайт — Қа зақ-
стан да ғы мем ле кет тік ЖОО қа та рын да ғы 
эко но ми ка ның қыр-сы рын мең гер ту де ха-
лы қа ра лық ак кре ди та ци ядан  өтіп, жа ңа ша 
кре дит — са ғат тық бі лім жүйе сін ен гіз ді. 
Жан-жақ ты ма ман дан ған ба ка лавр бойын-
ша ма ман дар ды, ма гистрлар мен док то-
рант тар ды үз дік сіз дайын дай ды. Ха лы қа-
ра лық  көр ме лер ден та лай мəр те аты оз ған 
ҚарМУ бү гін де қа шық тық тан оқы ту жүйе-
сін де қол да ну  үс тін де. Із ден ген сту ден тке 
оқу ор ны та ра пы нан муль ти ме ди ялық оқу 
құ рал да ры, элек трон ды оқу лық тар, ке рек 
де се ңіз 2 мил ли он нан ас там кі тап қо ры бар 
Ғы лы ми кі тап ха на құ шақ жая қар сы ала-
ды. Кі тап қо ры — бі лім нің бұ ла ғы на же-
те лей тін көз бол са, элек трон ды  ка та лог ты 
ұйым дас ты ру бө лі мі ав то мат тан ды рыл ған 
жүйе ге көш кен. Жа һан да ну  қо ға мын да ғы 
жа ңа ақ па рат тар ды ен гі зу мен жа ңа шыл-
дық қа ұм тыл ған ҚарМУ-дың бү гін де  əл де-
қай да кө ші іл ге рі. Екін ші мы ңын шы жыл-
дық тың ал ғаш қы жыл да ры оқу ор ны бі лім 
бе ру са яса тын бе рік ұс та на біл ді. Ұлт тық 

рей тин гті жо ғал тпа ған ЖОО қа та рын да ғы 
көш бас шы  орын ға ие. Оқу үде ріс те рін де 
сту дент тер дің жайын жү зе ге асы ру мақ са-
тын да уни вер си тет тің ма те ри ал дық ба за сы 
то лық ты ры лып, оқу дə ріс ха на ла ры ың ғай-
лы, бей не көр се ті лім дер үл гі ле рі мен жаб-
дық тал ған. Бі лім нің көк жи егін ке ңей тіп 
жат қан əр са ла да дайын дай тын  фа куль-
тет тер əлем дік ин тер нет же лі сі не қо сы лып, 
оқу зер тха на ла ры жұ мыс жа сай ды.

«Элек трон ды уни вер си тет» жүйе сі ға-
лам дық IP жүйе сі мен бі рік ті ріл ген. ҚарМУ 
тү ле гі Аман жол  Əл та ев ақын: «Шек сіз мұ-
хит та жүз дір ген ал тын ке мең мен, Қым бат-
ты еді ҚарМУ-ым нар қың не де ген», — деп 
жыр ла ған дай, жо ға ры оқу ор ны шек сіз бі-
лім нің ар қа сын да  мұ хит асып, ше тел ді таң 
қал ды ру да.
Ше тел дік гер ман дық тар ұсын ған AG UIN 

агент ті гі оқу ор ны ның бі лім бе ру бағ дар ла-
ма сын жо ға ры  ха лы қа ра лық дең гей де ба-
ға ла ды. Ак кре ди та ци яның бас ты қу ан тар 
жайы — ЖОО-ның бі лім бе ру жо лын да ғы 
бə се ке лес ті гін ор на тып, бі лім көк жи егін ке-
ңей ту де сү бе лі ең бе гін көр се те ді. Бұл уни-
вер си тет тің əлем дік бі лім бе ру ке ңіс ті гін де 
ин тег ра ци яла ну ының сəт ті жүйе сі  де ген 
сөз. Қа зір гі таң да ҚарМУ Уни вер си тет-
тер дің ұлы Хар ти ясы, Уни вер си тет тер дің  
Еура зи ялық қауым дас ты ғы, Ға лам дық уни-
вер си тет тер қауым дас ты ғы мен қа тар,  ха-
лы қа ра лық 9 бе дел ді қауым дас тық тың то-
лық мү ше сі қа та ры нан өзін дік орын ал ған. 
Оқу ор ны та ри хын да ғы де рек тер ге сүйен-
сек, бү гін де ҚарМУ-да TEM PUS, ERAS MUS 
MUN DUS, DA AD се кіл ді бі лім кө те ру мақ-
са тын да ғы бағ дар ла ма лар жұ мыс жа сай ды. 
Бағ дар ла ма ны жү зе ге асы ру мақ са тын да 
уни вер си те ті міз дің ма гис трант та ры мен 
оқы ту шы ла ры Германия, Ис па ния, Пор ту-
га лия, Поль ша, Ру мы ния, Ни дер ланд, Ита-
лия се кіл ді ел дер дің ЖОО-нан əдіс те ме лік 
та ғы лым да ма дан өте ді.
Оқу дың ине мен құ дық қаз ған дай мол 

ең бек пен ке ле рін қа зақ хал қы ер те ден біл-
ген. Сту дент тер дің жа һан да ну за ма нын да 
жа ңа лық қа ұм ты луы та би ғи үр діс. Осы 
мақ сат та жыл сайын ма гис трант тар мен 
оқы ту шы лар ға Гум больд, Бер лин Ер кін дік, 
Кар лов уни вер си тет те рі мен қа тар, эко но-
ми ка ның жо ға ры мек те бі, Эйндхо вен тех-
но ло гия уни вер си те ті, Синьцзян ат ты əлем 
мойын да ған оқу орын да рын да тə жі ри бе-
ден өтуі не жол ашыл ған.
ҚарМУ сту дент те рін еш уақыт та бі лім 

үде рі сі нен бо сат қан емес. Са на лы оқы ту-
шы, са па лы бі лім, бі лік ті ма ман, озық ой-
лы ға лым дайын дап, ел дің за ма науи қо-
ғам да жа ңа ру жос па ры на сү бе лі үле сін 
қо су да. Та лай жыл ды ар тқа тас тап, был тыр 
на урыз айын да ҚарМУ 40 жыл ды ғын атап 
өт ті. Қа зақ стан да ғы ай ту лы үз дік те рі нің 
қа та рын да ғы  көш бас шы атан ған Е.А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ-ға жер-жер ден ат 
ба сын бұр ған дар са ны аз емес. Ке зін де гі 
қа нат қақ тыр ған оқу ор ны тү лек те рі нің есі-
мі бү гін де Республика кө ле мін де, əлем дік 
дең гей де та ны лып-ақ жүр. Ар қа дан «елі не 
еле улі, хал қы на қа ла улы» та лай аза мат тар 
Ала та удың биі гін ең се ре, əлем нің ең үз дік 
да му шы ел де рі нің биі гін  ба ғын ды ру да. 
Бұл — ҚарМУ-дың тү лек те рі. Бар бойы на 
оқу жо лын да ғы ас қақ ар ман да рын жи ып 

кел ген та лай жас ты оқу ор ны құ шақ жая  
қар сы ал са, бі лім мен ғы лым ның биі гін  ба-
ғын дыр ған бі лік ті ұс таз дар то лас сыз бі лім 
нə рі мен қа нат тан ды ра ды. ҚарМУ тү лек те-
рі мем ле кет ісі не бел се не ат са лы сып жүр. 
Та лай сын дар лы са ясат ты ұс та нып, қа зақ 
би лі гін бе рік ету де. Өнер, ғы лым, мə де ни-
ет са ла сын да ғы сах на саң лақ та ры аз емес. 
Бү гін де би ік тұ ғыр ды ең се ріп, бі лім алу да 
тың жо ба лар мен иде ялар ды ұсы нып, мə-
де ни ет қай рат кер ле рін тəр би еле уде. Бір-
сы пы ра тұл ға лар ды атап өт сек: Қа зақ стан 
Жа зу шы лар Ода ғы Бас қар ма тө ра ға сы ның 
бі рін ші орын ба са ры Ғ. Жай лы бай, ай тыс 
өне рі не сү бе лі үлес қо сып жүр ген ақын 
А. Əл та ев. Аты мə ре ден оз ған, ел қуа нар-
лық тұл ға лар же тер лік.
Оқу ор ны на жыл да аузын ай ға бі ле ген 

алыс-жа қын ше тел жо ға ры оқу орын да-
ры нан дə ріс оқу ға ға лым дар ша қы ры ла ды. 
Өзі міз та лай мəр те куə бол дық. Мақ сат — 
қа зақ жұр ты на ғы лым ның ша мын жа ғу-
да бə се ке ге қа бі лет ті ма ман дар да яр ла-
уды көз дей ді. Біл дей бір бі лім ор да сы ның 
қам шы сын ұс та ған уни вер си тет рек то ры, 
заң ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Е. Қ. Кө бе ев атал мыш ор да ның өт ке ні мен 
бү гі нін са ли қа лы са яса ты мен  бағ дар лап, 
жар қын жо ба лар ды іс ке асы ру шы тұл-
ға. Əдет те, ғұ мыр лы ме ке ме нің гүл де нуі 
бі лім ді де бі лік ті бас шы ға не гіз де ле ді де-
ген бар. Мем ле кет ұсын ған ғы лы ми жə не 
зерт теу  мақ са тын да бө лін ген қар жы лық 
ре сурс өзін дік шы ғар ма шы лық із де ніс ті та-
лап етіп, кə сі би  бі лім ді арт ты ру ға сеп ті гін 
ти гіз се, сту дент тер дің бі лім алу да ғы са ны 
мен са па сын   арт тыр мақ. Ел ба сы мыз дың 
жол дауын да ай тыл ған дай, ада ми ка пи тал-
дың са па лы өсуі, ең ал ды мен, бі лім бе ру са-
па сын арт ты рып, бі лім бе ру жүйе сін жаң-
ғыр тпақ. Бұл жол да  уни вер си тет ұжы мы 
Ел ба сы ның «Əлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жаң ғыр ту — Қа зақ стан  да му ының бас-
ты ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол-
дауын да ұсын ған  мін дет те ме лер ді көз дей-
ді. Бі лік ті бас шы өзі бас шы лық етер бі лім 
ор да сы жай лы пі кі рін де: «Ака де мик Ев ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті Қа зақ стан ғы лы-
мы мен бі лі мі нің же тек ші ор та лық та ры-
ның бі рі. Біз өзі міз дің та ри хы мыз ды мақ-
тан тұ та мыз, дəс түр лер ді қа дір лей міз, жа-
ңа бас та ма лар ға құ ша ғы мыз ашық. Біз дің 
тү лек те рі міз отан дық ғы лым ның, бі лім нің 
жə не мə де ни ет тің даң қын  арт ты ру ға ат са-
лы са ды», — деп тоқ тал ған еді бір сө зін де.

«Сен де бір кір піш дү ни еге, Ке ті гін тап 
та бар қа лан» де ген еді Абай да на. Ғұ ла-
ма ның  ұла ғат ты тір ке сі ҚарМУ-дың əр бір 
сту ден ті нің ұс та нар ұра ны, мы ғы мы бе рік 
мақ са ты.  Жа һан да ну за ма нын да Қа ра ған-
ды ның жас та ры Рес пуб ли ка мыз дың көп са-
ла лы  уни вер си тет тер қа та рын да ғы жо ға-
ры бі лім нің көш бас шы сы — Е.А. Бө ке тов 
атын да ғы  ҚарМУ-да бі лім алу да. Бү гін гі 
таң да бі лім мен ғы лым, мə де ни ет, та рих, 
өнер дің ба сын бі рік ті ріп, ір ге лі да му дың 
ал ғы шарт та рын жа са уда. Сту дент мүд де-
сін бас ты орын ға  қою да, бі лім бе ру де озық 
ой лы ұс таз дар күн діз-тү ні тал май ең бек 
ете ді. ҚарМУ бі лім нің  те ле гей те ңі зі не тау-
сыл мас нə рін құю да. Атал мыш ор да да бі-
лім алу шы əр бір жас тың  жү ре гі елім деп 
соқ са, мақ са ты — елі нің ту ын əлем дік аре-
на да көк ке жел бі ре ту. Ен де ше, қа зақ де ген 
қа си ет ті ха лық тың ұл тым де ген көш бас шы 
ұр па ғын қа нат тан ды ру шы, бі лім нің көш-
бас шы сы — ҚарМУ жа са сын!
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Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни ака де ми ка Ев нея Ар ста-
но ви ча Бу ке то ва яв ля ет ся од ним из приз-
нан ных ли де ров выс ше го об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Казахстан, что под твер жда ет-
ся вы со ки ми по зи ци ями в на ци ональ ном 
рей тин ге, член ством в ав то ри тет ных меж-
ду на род ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, 
приз на ни ем дос ти же ний уче ных уни вер-
си те та в ми ро вом ака де ми чес ком со об ще-
стве, учас ти ем в рей тин го вых меж ду на род-
ных науч ных и об ра зо ва тель ных про ек тах. 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва яв ля ет ся чле ном 
та ких ав то ри тет ных меж ду на род ных ор га-
ни за ций, как Ев ра зий ская ас со ци ация уни-
вер си те тов, Бо лон ское сог ла ше ние — Mag-
na Char ta Uni ver si ta tum.
Раз де ляя мысль Пре зи ден та Нур сул та-

на Аби ше ви ча Назарбаева, выс ка зан ную 
им в Пос ла нии на ро ду Казахстана «Ка зах-
стан-2050». Но вый по ли ти чес кий курс сос-
то яв ше го ся го су дар ства», 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 осу ществля ет 
под го тов ку 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.
Еже год но уни вер си тет вы пус ка ет бо лее 

трех ты сяч спе ци алис тов раз лич но го про-
фи ля, под го тов ка ко то рых осу ществля ет ся 
на 13 фа куль те тах по 78 спе ци аль нос тям ба-
ка лав ри ата, 49 спе ци аль нос тям ма гис тра ту-
ры и 6 спе ци аль нос тям док то ран ту ры.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет в чис ле пер вых ву зов Казахстана 
всту пил в про цесс меж ду на род ной ак кре-
ди та ции сво их об ра зо ва тель ных прог-
рамм. В 2005 го ду 6 спе ци аль нос тей эко но-
ми чес ко го фа куль те та по лу чи ли ак кре ди та-
цию Ев ра зий ско го и Цен траль но-Ази ат ско-
го фон дов раз ви тия ме нед жмен та, в 2010 го-
ду КарГУ ус пеш но про шел на ци ональ-
ную ин сти ту ци ональ ную ак кре ди та цию, 
а в 2011 го ду об ра зо ва тель ные прог рам мы 
уни вер си те та «Хи мия», «Эко но ми ка», «Фи-
зи ка» бы ли ак кре ди то ва ны ев ро пей ским 
агент ством АК ВИН/AC QU IN.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ори ен ти ро ван 
на мо дер ни за цию науч но-об ра зо ва тель-
ной сре ды и по лу че ние ста ту са ис сле до-
ва тельско го уни вер си те та в со от вет ствии 
с при ори те та ми Го су дар ствен ной прог-
рам мы раз ви тия об ра зо ва ния Казахстана 
на 2011 – 2020 го ды.
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 ре али за ции 

ис сле до ва тельских прог рамм и про ек тов, 
в рам ках ко то рых бы ло ос во ено за пос лед-
ние шесть лет 150 науч ных фун да мен таль-
ных, прик лад ных, ин но ва ци он ных, рис ко-
вых и хоз до го вор ных тем.
Вклад уче ных, ма гис тран тов, 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, об ще ствен нос ти и кор по ра тив-
но го со об ще ства, 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 др.
В струк ту ре уни вер си те та фун кци они ру-

ют 6 науч но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов, 
44 науч но-ис сле до ва тельских ла бо ра то рии, 
в чис ле ко то рых — ла бо ра то рия ин же нер-
но го про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды 
ис сле до ва ния». В 2012 го ду в уни вер си те те 
соз да ны Тех но ло ги чес кий ин ку ба тор «Хи-
ми чес кое ма те ри ало ве де ние и на но хи мия», 
Ис сле до ва тельский парк би отех но ло гии 
и эко мо ни то рин га.

Ис сле до ва тельский парк би отех но ло-
гии и эко мо ни то рин га осу ществля ет ис сле-
до ва ния по при ори тет ным нап рав ле ни ям 
сов ре мен ной на уки в об лас ти мо ле ку ляр-
ной ге не ти ки, би отех но ло гии, эко ло гии 
про мыш лен ных ре ги онов, би оме ди ци ны. 
В струк ту ру пар ка вхо дят:
1. Ла бо ра то рия би отех но ло гии и мо ле ку-
ляр ной ге не ти ки.

2. Ла бо ра то рия эко мо ни то рин га.
3. Ди абе то ло ги чес кая ис сле до ва тельская 
груп па.

4. Ла бо ра то рия фи зи оло гии адап та ции.
5. Ла бо ра то рия эко ло го-ге не ти чес ких ис-
сле до ва ний.
Уче ные уни вер си те та за ни ма ют ся ана-

ли зом со дер жа ния ген но-мо ди фи ци ро ван-
ных объ ек тов в сырье пи ще вых и сельско-
хо зяй ствен ных пред прия тий и про дук тах 
пи та ния, ге но ди аг нос ти кой он ко ло ги чес-
ких и ин фек ци он ных за бо ле ва ний, раз ра-
бот кой ме то дов пре дот вра ще ния ди абе та 
у по жи лых лю дей, раз ра бот кой тех но ло гий 
по вы ше ния про дук тив нос ти ле кар ствен ных 
и сельско хо зяй ствен ных рас те ний, мо ни то-
рин гом ок ру жа ющей сре ды про мыш лен-
ных пред прия тий.

Науч ная биб ли оте ка КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва яв ля ет ся од ним из круп ней ших науч-
ных ин фор ма ци он ных цен тров Казахстана. 
Объ ем книж но го фон да сос тав ля ет бо лее 
1 млн 720 тыс. экз. науч ных и учеб ных из да-
ний, ху до же ствен ной ли те ра ту ры, пе ри оди-
ки и дру гих до ку мен тов. Ин тен сив но раз ви-
ва ют ся элек трон ные ре сур сы уни вер си те та, 
под дер жи ва емые и ак ку му ли ру емые в биб-
ли оте ке. Это бо лее 25 ты сяч наз ва ний об ра-
зо ва тель ных ма те ри алов — лек ций про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва, элек-
трон ных учеб ни ков и пре зен та ций, учеб-

но-ме то ди чес ких ком плек сов, циф ро вых 
ко пий науч ных ста тей и книг. Элек трон ная 
биб ли оте ка дос туп на каж до му сту ден ту, ма-
гис тран ту и пре по да ва те лю по ло ги ну че рез 
Ин тер нет. В биб ли оте ке на книж ный фонд 
и пуб ли ка ции в пе ри оди чес ких из да ни ях 
соз дан и под дер жи ва ет ся в ак ту аль ном сос-
то янии элек трон ный ка та лог, чис ло за пи-
сей в ко то ром сос тав ля ет бо лее 400 ты сяч. 
Элек трон ный ка та лог дос ту пен поль зо ва те-
лям как в рам ках уни вер си те та по кор по ра-
тив ной се ти, так и в Ин тер не те.
В биб ли оте ке име ет ся воз мож ность бес-

плат но го ис поль зо ва ния как от кры тых ре-
сур сов Ин тер не та, так и под пис ных баз дан-
ных. Это Thom son Reu ters, EBSCO Pub lis hing, 
E-lib rary РУ НЭБ, Рес пуб ли кан ская меж ву-
зов ская элек трон ная биб ли оте ка (РМЭБ), 
«Заң», «Па раг раф», Еди ная элек трон ная 
биб ли оте ка (ЕЭБ). Ис поль зо ва ние ре сур сов 
этих баз дан ных на ка зах ском, рус ском и ан-
глий ском язы ках поз во ля ет под дер жи вать 
по ли языч ную сре ду обу че ния в уни вер си те-
те, а так же сту ден там, ма гис тран там и ППС 
по мо га ет по лу чать сов ре мен ную науч но-
тех ни чес кую ин фор ма цию в це лях обес пе-
че ния об ра зо ва тель ной и науч ной дея тель-
нос ти.
Сис те ма ин фор ма ци он но го и биб ли отеч-

но го об слу жи ва ния в уни вер си те те от ве ча ет 
сов ре мен ным тре бо ва ни ям. Для сту ден тов 
и пре по да ва те лей ор га ни зо ва но 12 чи таль-
ных за лов с от кры тым дос ту пом к книж ным 
фон дам и Wi-Fi-зо на ми, 4 за ла элек трон-
ных ре сур сов с ме дий ным обо ру до ва ни ем, 
12 або не мен тов для по лу че ния книг на дом. 
В од ном из ос нов ных чи таль ных за лов, ко то-
рый на хо дит ся в глав ном кор пу се, внед ря-
ют ся RFID-тех но ло гии, поз во ля ющие в ав-
то ма ти чес ком ре жи ме иден ти фи ци ро вать 
поль зо ва те лей и ис поль зу емую ли те ра ту ру, 
а так же обес пе чи вать сох ран ность книж но го 
фон да. Дан ная тех но ло гия зна чи тель но уп-
ро ща ет ра бо ту сту ден тов с биб ли отеч ны ми 
фон да ми, поз во ля ет зат ре бо вать нуж ную 
кни гу и ра бо тать с ней без не пос ред ствен-
но го об ра ще ния к биб ли оте ка рю, ис поль-
зуя лишь ин ди ви ду аль ный элек трон ный 
иден ти фи ка ци он ный ключ.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва яв ля ет ся ве ду-
щим цен тром по ре али за ции прог рамм по-
ли языч но го об ра зо ва ния. Об этом сви де-
тель ству ют боль шой кон тин гент сту ден тов, 
обу ча ющий ся на трех язы ках (ка зах ском, 
рус ском и ан глий ском), вы со кое ка че ство 
пре дос тав ля емых об ра зо ва тель ных ус луг, 
сле до ва ние ин но ва ци он ным тен ден ци ям 
в об ра зо ва нии, ак тив ное сот руд ни че ство 
с меж ду на род ны ми ор га ни за ци ями.
Уни вер си тет осу ществля ет под го тов ку 

кад ров по спе ци аль нос ти «пе ре вод чес кое 
де ло». В уни вер си те те соз да ны все не об хо ди-
мые ус ло вия для фор ми ро ва ния и раз ви тия 
на вы ков, ко то рые не об хо ди мы пе ре вод чи ку, 
что бы быть кон ку рен тос по соб ным в ус ло ви-
ях сов ре мен но го рын ка тру да. Вы со кий про-
фес си ональ ный уро вень пре по да ва те лей 
и сту ден тов поз во ля ет при ни мать учас тие 
в ка че стве пе ре вод чи ков в ме роп ри яти ях 
меж ду на род но го и рес пуб ли кан ско го уров-
ня, сре ди ко то рых та кие зна чи мые для рес-
пуб ли ки и об лас ти со бы тия, как VII зим ние 
Ази ат ские иг ры 2011 г., меж ду на род ный фо-
рум «Ка ра ган да-Ин вест», еже год ные ин тер-
на ци ональ ные выс тав ки «Меж ду на род ное 
об ра зо ва ние и карь ера», меж ду на род ные 
олим пи ады для школь ни ков и др.
Спрос на ква ли фи ци ро ван ных спе ци-

алис тов в об лас ти пе ре во да обус лав ли ва ет 
не об хо ди мость даль ней ше го со вер шен ство-
ва ния прак ти чес кой под го тов ки сту ден-
тов. Так, в КарГУ в те ку щем учеб ном го ду 
был от крыт ка би нет син хрон но го пе ре во да, 
обо ру до ва ние и прог рам мное обес пе че-
ние ко то ро го уни каль ны и поз во ля ют осу-
ществлять эф фек тив ное обу че ние син хрон-
но му пе ре во ду.
Ре сур сы ка би не та спо соб ству ют фор ми-

ро ва нию про фес си ональ ных пе ре вод чес ких 
уме ний и на вы ков осу ществле ния раз лич-
ных ви дов син хрон но го и пос ле до ва тель-
но го пе ре во дов, вы пол не ния адек ват но го 
пе ре во да двус то рон них бе сед, ин тервью 
и кон фе рен ций; ов ла де нию тех ни кой пе ре-
вод чес кой ско ро пи си.

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 
по пра ву гор дит ся вы да ющи ми ся спор-
тив ны ми дос ти же ни ями сво их сту ден тов 
и вы пус кни ков. В уни вер си те те в раз ное 
вре мя обу ча лись учас тни ки Олим пий ских 
игр, по бе ди те ли и при зе ры чем пи она тов 
ми ра, Ев ро пы, Азии и СССР: олим пий ский 
чем пи он по тя же лой ат ле ти ке Зай цев Ю., 
учас тни ки Олим пий ских игр: по пла ва-
нию — Або имов В., по ве лос пор ту — Сте-
па нен ко А., по бок су — То па ев А., Абу ба ки-
ров Е., Му най тба сов К., по пла ва нию — Гав-
ри лов А., Са виц кий А., Его ров А., Бо ри сен-
ко С., по греб ле — Нур ма гам бе тов К., по ве-
лос пор ту — Ва си лен ко А.; чем пи он ми ра 
и Ев ро пы по воль ной борь бе Аб дул мус ли-
мов М., чем пи оны Ев ро пы по бок су Нур ка-
зов С., Ес жа нов Б., чем пи оны ми ра, Ев ро пы 
и Ази ат ских игр по пауэр лиф тин гу Си во-
конь А., Гар ник М., по лег кой ат ле ти ке — 
Ха мя ляй нен Э., по воль ной борь бе — Жа-
па ров А., по гре ко-рим ской борь бе — Ну-
ров А., чем пи оны и при зе ры СССР по воль-
ной борь бе Галь вас В., Мы цик А., Жак сы-
бе ков С., Му са бе ков А., по кик бок син гу — 
Па пу Г., двук рат ный чем пи он ми ра 2005, 
2007 го дов, чем пи он XXX лет них Олим пий-
ских игр в Лон до не Се рик Са пи ев, се реб-
ря ный при зер Олим пий ских игр в Афи-
нах (2004) Ген на дий Го лов кин, брон зо вый 
при зер Олим пий ских игр в Афи нах (2004) 
по лег кой ат ле ти ке Дмит рий Кар пов.
В ву зе соз да ны все ус ло вия для под го тов-

ки спортсме нов в со от вет ствии с ми ро вы ми 
стан дар та ми; фун кци они ру ют ста ди оны, 
лег ко ат ле ти чес кий ма неж, спор тив ные за-
лы.

В 2012 г. в уни вер си те те от крыл ся тре-
на жер ный зал, обо ру до ван ный спор тив-
ны ми сна ря да ми из вес тных фирм Bar bell, 
Va sil и др. Тре на жер ный зал пред наз на-
чен для под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных 
спортсме нов по ар мрес тлин гу, пауэр лиф-
тин гу, ги ре во му спор ту, а так же для за ня-
тий ат ле ти чес кой гим нас ти кой, оз до ро ви-
тель ной физ куль ту рой с ис поль зо ва ни ем 
тре на же ров. При тре на жер ном за ле име-
ет ся ка би нет фун кци ональ ной ди аг нос ти ки, 
где мож но про вес ти тес ти ро ва ние на ве ло-
эр го мет ре с ис сле до ва ни ем сер деч но-со су-
дис той дея тель нос ти.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет об ла да ет раз ви той со ци аль ной 
ин фрас трук ту рой, вклю ча ющей сов ре-
мен ные жи лищ но-бы то вые ком плек сы, 
об ще жи тия. На се год няш ний день КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва обес пе чи ва ет всех же ла-
ющих сту ден тов, ма гис тран тов, док то ран-
тов мес та ми в бла го ус тро ен ных об ще жи ти-
ях. При об ще жи ти ях уни вер си те та фун кци-
они ру ют компь ютер ные клас сы, чи таль ные 
за лы, за лы от ды ха, Wi-Fi-зо ны с бес плат ным 
дос ту пом к вы со кос ко рос тно му Ин тер не ту.

Тем пы раз ви тия 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 поз во ля ют уве рен но 
смот реть в бу ду щее. Это бу ду щее ви дит ся 
как сох ра не ние тра ди ций клас си чес ко го 
уни вер си те та, обес пе че ние неп ре рыв но го 
об ра зо ва ния и фун да мен таль ных зна ний, 
сле до ва ние меж ду на род ным стан дар там ка-
че ства, внед ре ние но вых об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий, сох ра не ние кон ку рен тос по соб-
нос ти на рын ке тру да, осу ществле ние раз ви-
той со ци аль ной по ли ти ки.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ

КарГУ в авангарде современного образования
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Жар"ын болаша"
Алтын AасырAа "адам 
бас"ан Алаш елі

1997 жы лы Ел ба сы ал-
�аш �ы рет «>а за� стан-2030» 
стра те ги ясын жа ри яла �ан 
сAт те ме ні� �а та рым бас-
тауыш сы нып ты тA мам да �ан 
еді. Сол жас тол �ын б� гін де 
жи ыр ма ны� дAл ор та сы на 
�а дам бас ты. Ба ла лы� пен 
бі раз нAр се ні жі ті т� сін бе сек 
те, �л кен дер ге �а рап �мі рі-
міз ді� одан сайын о�а ла ты-
ны на се нім ді бол ды�. Ба ла 
к� �іл ал да ма ды. Біз ді� к�з 
ал ды мыз да жа �а Астана 
бой к� тер ді, елі міз ді� Aлем-
дік са яси сах на да �ы бе де лі 
бе рік ті гін ны �ай та т�с ті жA-
не е� бас ты сы, ха лы� ты� Aл-
ау�а ты жыл са нап ар ту �с тін-
де. Де мек, та рих т
р �ы сы нан 
ал �ан да «там шы дай» уа�ыт 
ішін де Жа �а >а за� стан ны� 
не гі зін �а лай біл ген ке мел 
к�ш бас шы ны�, ел ді гі жа-
рас �ан ха лы� ты� 2050 жыл-
�а к�з тік ке ні за� ды лы�.

Н. �. Назарбаев ты� жол-
да ула ры ел ді� бір жыл ды� ж�-
мыс жос па ры на ба �ыт-ба� дар 
бе ре тін ма �ыз ды �� жат еке ні 
аны�. Ал, б# гін гі біз ес тіп отыр-
�ан жол да уды� уа�ыт л ше мі не 
де, м�н-ма �ы на сы на да, та ри хи 
ма �ыз ды лы �ы на да �а ты сы бі-
ре гей. �сі ре се, жас тар #шін 
«)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-
да уды� ор ны ерек ше. 8й тке ні, 
�ол жет кіз ген б# гін гі та быс та-
ры мыз ды са� тау ж� не есе леу, 
жа �а бас та ма лар ды ж# зе ге 
асы ру т�уел сіз )а за� стан да 
ту ып-с кен жас тол �ын ны� ен-
ші сін де. Екі он жыл ды� ты с�т-
ті е� сер ген жас мем ле кет ті� 
аза ма ты бо лу ба �а жет пес ба� 
ж� не ж# гі ауыр жауап кер ші лік. 
Се бе бі, �лем дік на ры� та жыл 
са нап к# шейіп ке ле жат �ан 
б� се ке, жи ыр ма бі рін ші �а сыр-
да �ы адам зат ба ла сы на тн ген 
�ауіп-�а тер лер ге т теп бе ру 
е� бек ету ге ын та сы жо�, бі лі-
мі та яз, ру хы ала са �о �ам ны� 
�о лы нан кел мей ті ні ай тпа са 
да бел гі лі. Осы атал �ан дар дан 
аула� бо лып, ке рі сін ше, Ел ба-
сы сал �ан са ра жол мен е� бек-
ті с#й ген �о �ам �а ны� �а дам 
ба сып, жа 9ан ны� жа сам паз 
ж�р ты мен иы� ті рес ті ріп, та-
ри хы мыз бен м� де ни еті міз ді 
�лы� та са�, елу ді е� се ріп, отыз-
�а о�ай ене ті ні міз ге се нім мол.

Та рих та �ы бел ді са ясат-
кер, А)Ш-ты� жи ыр ма ал-
тын шы пре зи ден ті Те одор 
Руз вельтті� ай т�ан озы� ойы 
бар еді: «Адам зат ба ла сы ны� 
мір лік іс-�ре ке тін де �ай та ла-
нып оты ра тын �� пия �� бы лыс 
бар — кей бір тол �ын �а �ойы-
ла тын та лап пен ар ты ла тын 
#міт ерек ше бо ла ды». Де мек, 
)а за� стан ны� та ри хын да �ы 
осы тол �ын — т�уел сіз дік ��р-
дас та ры. Ал тын �а сыр �а �а дам 
бас �ан Алаш елі ні� ме рейі #с-
тем, ме ре ке сі мол бол �ай!

БІРЖАН 6ЛІМЖАНОВ,
�АРМУ-ДЫ4 ЖАСТАР ІСІ Ж	НІНДЕГІ КОМИТЕТ 

МАМАНЫ, «ЖАСТАР МЕМЛЕКЕТТІК �ЫЗМЕТ 
МЕКТЕБІ» ЖОБАСЫНЫ4 �АРА�АНДЫ ОБЛЫСЫ 

БОЙЫНША ЖЕТЕКШІСІ

1997 жы лы қа был дан ған «Қа зақ стан-
2030» Стра те ги ясы ел дің да му ба ғыт-бағ да-
рын ай қын дап бер ген бо ла тын. Бү гін гі таң-
да əр қа зақ стан дық аза мат тың ел да му ына 
қос қан үле сі нің ар қа сын да бар лық жос пар-
лан ған мə се ле лер ге мер зі мі нен бұ рын қол 
жет кі зіп отыр мыз. Пре зи ден ті міз дің са ли-
қа лы са яса ты ның ар қа сын да біз дің елі міз 
пос тке ңес тік ке ңіс тік те көш бас шы лар дың 
қа та ры на еніп, əлем дік дең гей де өзін дік 
орын ға ие бол ды. Қа зір біз жа ңа да му жо-
лын да тұр мыз! «Қа зақ стан-2050» Стра те ги-
ясы жа ңа Қа зақ стан ның бет-бей не сі не ай-
нал ды. Бұл ти ім ді ұзақ мер зім ді да му дың 
үл гі сі бо лып та бы ла ды. Жал пы ал ған да, 
жа ңа Стра те ги яда жан-жақ ты мақ сат көз-
дел ген. Олар дың ішін де ең ма ңыз ды сы — 
Кон сти ту ци яның бі рін ші ба бын да не гіз ге 
алын ған дай, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзін 
де мок ра ти ялық, зайыр лы, құ қық тық жə не 
əлеу мет тік мем ле кет ре тін де ор нық ты ра-
ды, оның ең қым бат қа зы на сы — адам жə не 
адам ның өмi рi, құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры не гі зін де гі Кон сти ту ци яның бас ты 
қа ғи да ла ры мен ере же ле рін қам та ма сыз 
ету бо лып та бы ла ды.

Ұзақ мер зім ді да му бағ дар ла ма ла ры ның 
ба ға сын өс ке лең ұр пақ бе ре ді. Се бе бі, осын-
дай бағ дар ла ма лар дың же мі сін со лар кө ріп, 

жү зе ге асы ра тын бо ла ды. Де ген мен, қан дай 
бол ма сын ел де гі қа был дан ған да му стра те ги-
ясы нақ ты бір қо ғам ның сұ ра ны сы на жауап 
бе ре тін бол са, он да оның нə ти же ле рі оң ды бо-
лып, өз же мі сін бе ре ді.
Бү гін гі таң да біз жа ңа үл кен ға сыр лық ше-

шім — 2050 Стра те ги ялық жос па ры ның жү-
зе ге асу ының куə ге рі бо лып отыр мыз. Қа зір гі 
ке зең де гі біз дің бас ты мін де ті міз — ол еге мен-
дік жыл да ры қол жет кіз ген то ла ғай та быс та ры-
мыз ды сақ тап, елі міз дің ХХІ ға сыр да тұ рақ ты 
түр де да му ына үлес қо су. Біз дің ор тақ мақ сат — 
2050 жыл ға дейін да мы ған эко но ми ка сы бар 
жал пы ға ор тақ ең бек тің не гі зін де күш ті мем ле-
кет, бе ре ке лі қо ғам құ ру бо лып та бы ла ды.
Біз, ұс таз дар қауымы елі міз дің бо ла ша-

ғы үшін қыз мет етіп, Ұлт Көш бас шы сы ның 
қой ған мақ сат-мін дет те рін іс ке асы ра тын ұр-
пақ ты тəр би елеп өсі руі міз ке рек. Нұр сұл тан 
Əбі ш ұлы Назарбаев өз Жол дауын да мек теп ке 
дейін гі бі лім нен жо ға ры оқу ор ны на дейін-
гі бі лім бе ру жүйе сін же тіл ді ру жə не да мы-
ту мə се ле сі не ерек ше на зар аудар ды. Елі міз-
дің пе да гог тар қауымы ның ал ды на мек теп ке 
дейін гі бі лім бе ру дің жа ңа əдіс те рі не кө шу, 
қолже тім ді жə не са па лы бі лім бе ру ді да мы-
ту ға ба ғыт алу, əлем дік дең гей де гі зи ят кер лік 
мек теп тер мен кə сі би-тех ни ка лық кол лед-
ждер дің же лі сін да мы ту, оқы ту əді сін жа ңа-
ша лан ды ру, бі лім бе ру дің он лайн-жүйе ле рін 

да мы ту, пе да гог ма ман дар дың да яр лы ғы мен 
қай та да яр лы ғын жү зе ге асы ру, ха лы қа ра лық 
үл гі де гі сер ти фи кат тар бе рі ле тін ин же нер лік 
бі лім мен за ма науи тех ни ка лық ма ман дық-
тар жүйе сін қам та ма сыз ету, ғы лы ми-зерт теу 
қыз ме тін да мы ту, жал пы ай тқан да, бі лім бе ру 
са па сын арт ты ру си яқ ты ма ңыз ды мін дет тер 
қойы ла ды.
Мен үшін Пре зи дент тің «жа ңа қа зақ стан-

дық пат ри отизм — біз дің кө пұлт ты жə не көп-
кон фес си ялы қо ға мы мыз та бы сы ның не гі зі» 
де ген сө зі өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Осы 
ба ғыт та ғы біз дің бас ты мақ са ты мыз — қо ғам-
дық ке лі сім ді сақ тап, одан əрі ны ғай ту бо лып 
та бы ла ды. Бұл біз дің мем ле кет, қо ғам, ұлт ре-
тін де гі да му ымыз дың мыз ғы мас шар ты.
Қа зақ стан пат ри отиз мі нің ір ге та сы — бар-

лық аза мат тар дың тең құ қы лы ғы жə не олар-
дың Отан ал дын да ғы жал пы жауап кер ші лі гі. 
Біз ті лі міз ді, ру ха ни мұ ра ла ры мыз ды, салт-
дəс түр ле рі міз ді, құн ды лық та ры мыз ды сақ тай 
оты рып қа на уақыт ағы мы на іле се ала тын ды-
ғы мыз ды ес тен шы ғар мауымыз ке рек. Егер 
əр бір қа зақ стан дық осы мə се ле лер ді орын дау 
мақ са тын да күш са ла тын бол са, бар ша мыз 
ор тақ та быс қа же те ала мыз.

С. КЕНТБЕК,
Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы �АРМУ-ДЫ4 Т6РБИЕ Ж:МЫСЫ 

Ж6НЕ 6ЛЕУМЕТТІК М6СЕЛЕЛЕР Ж	НІНДЕГІ ПРОРЕКТОРЫ

Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан Назарбаев 
«Əлеу мет тік-эко но ми ка лық жаң ғыр ту — 
Қа зақ стан да му ының бас ты ба ғы ты» деп 
ата ла тын Жол дауын да адам ка пи та лын да-
мы ту, өріс те ту ісі не ерек ше кө ңіл аудар ды. 
Ен де ше адам ға бас ты қа жет дү ние ғы лым, 
бі лім еке нін ес кер ткен Ел ба сы са ли қа лы са-
яса ты ның көз де ген мақ са ты да осы.

Қа зақ стан ның жа ңа да му ке зе ңі — ті ке лей 
жас тар дың қо лын да. Олай бол са, бү гін гі күн нің 
жа лын да ған ке мел жас та ры қан дай қа ре кет ету-
де? Бар ша қа зақ же рін қоз ға май, өзі міз дің өңі рі-
міз — кен ші лер Астана сы Қа ра ған ды ға тоқ тал сақ 
жөн бо лар. Қа ра ған ды жас та ры ның бел сен ді лі-
гі не үңіл сек, олар дың қа ты су ымен ат қа рыл ған 
көп те ген іс-ша ра лар, жас тар ұйым да ры ның түр-
лі ма ңыз ды бас қо су ла ры, жас тар мə се ле сі ше ші-
мін де гі ше шу ін тап па ған мə се ле лер тө ңі ре гі об-
лы сы мыз да бас ты қа ра лып, көз де ліп, ша ма-шар-
қын ша ше ші мін тауып ке ле ді. Қа зір Қа ра ған ды 
өңі рін де ең бек ке жа рам ды 400 мың ға тар та жас 
бол са, бұл об лыс та ғы жал пы ха лық са ны ның 
27 %-ын құ рай ды. Өңір де 79 жас тар ұйы мы жұ-
мыс іс тей ді. Жұ мыс шы жас тар ды жа сақ тау қа зір-
гі жас тар са яса ты ның ең өзек ті мə се ле ле рі нің бі рі. 
Қа ра ған ды ша һа ры жыл дан-жыл ға өр кен деп ке-
ле жат қан ин дус три ял ды-өнер кə сіп ті ірі ай мақ-
тар дың бі рі. 100-ден ас там ин но ва ци ялық жо ба 
жү зе ге аса тын өңір дің жұр ты үшін жұ мыс шы 
жас тар дың қо лы ауадай қа жет. Ен де ше өңі рі міз 
бұл мə се ле нің де аясын да тың ғы лық ты жұ мыс тар 
жа сап жа тыр де ген ой да мыз. Осын дай игі бас та-
ма лар дың ба сы-қа сын да бо лып мей лін ше жас тар 
мə се ле сін де ке ле лі жұ мыс тар ат қа рып жат қан 
«Жа сыл ел», Ай мақ тық Қа зақ стан сту дент тер аль-
ян сы, Қа ра ған ды об лы сы сту дент тер құ ры лыс от-
ря ды ның об лыс тық шта бы, «Қа зақ стан аза ма ты» 
АҚ, «Жас Отан» жас тар қа на ты ның өңі рі міз де гі 
фи ли алы, Қа ра ған ды сту дент те рі нің пар ла мен-
ті, түр лі жас тар ұйым да рын атауымыз ға бо ла-
ды. Қа ра ған ды ЖОО жыл сайын ғы өт кі зе тін сту-
дент тер ара сын да ғы ай мақ тық фо рум да ры ның 
да жас тар мə се ле сі не бас ты на за рын аудар май 
кет пей ті ні анық. Əсі ре се Қа ра ған ды кен ді ша һа-
ры бі лім ор да сы ның қа ра ша ңы ра ғы са на ла тын 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін де түр лі ша ра лар дың куə сі бо лып 
жүр міз. Ай мақ тың пат ри от тар фо ру мы, Ха лы қа-
ра лық сту дент тер кү ні не орай жыл сайын өте тін 
сту дент тер фо ру мы жə не өз ге де түр лі ша ра лар 
өт кі зу де осы бі лім ор да сы ның ат қар ған қыз ме ті 
ерек ше. Атал мыш ша ра ны өт кі зу де гі мақ сат та-
ры — сту дент жас тар дың бойы на пат ри от тық 
рух ты сі ңі ру, əлеу мет тік бел сен ді лік пен аза мат-
тық жауап кер ші лік ті қа лып тас ты ру бо ла тын. Фо-
рум жұ мыс та ры на Ор та лық Қа зақ стан ай ма ғын-

да ғы бар лық жо ға ры оқу ор ны ның сту дент те рі 
қа ты са ала ды.
Ұр пақ ал ма са ды, өмір ал ға жыл жи бе ре ді. 

Əр бу ын ның үле сі не ти ер іс-мін дет тер өзін дік 
мəн-ма ңы зы мен ерек ше ле не ді. Да му дың жа ңа 
ке зе ңі не қа дам қа рыш тат қан Қа зақ стан ал дын да 
тұр ған бе лес тер жыл дан-жыл ға би ік. Қол жет-
кен та быс тар ды бе рік ті ріп, əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық өр кен де удің өрі не кө те рі ле тү су ке рек. 
Оны ат қа ру, ең ал ды мен, жас тар ен ші сін де гі іс. 
Бі лім ді лік ті, бі лік ті лік ті, іс кер лік ті, бел сен ді-
лік ті қа жет етер та удай та ла бы на сай бо лып ел 
се ні мін ақ тау, жас қай рат ты қай ра ған кез қа зір 
де сек, ай ғақ та ры же тіп те ар ты ла ды. Ел ба сы ның 
қол дауымен қа нат жай ған жал пыұ лт тық «Ауыл 
жас та ры», «Дип лом мен — ауыл ға», «Жас тар 
тə жі ри бе сі», «Жа сыл ел», «Ауыл дың көр кеюі — 
Қа зақ стан ның көр кеюі», «Жас тар дың кад рлық 
ре зер ві» жə не «Бо ла шақ» сын ды бағ дар ла ма-
лар ды іс ке асы ру ға қо ян-қол тық ара ла са ат са-
лы сып, күш-жі ге рін Ота ны мыз дың игі лі гі не 
жұм са уда ғы құл шы ныс ұш қын да ры алыс қа аян. 
2009 жыл дың шіл де айы нан бас тап «Нұр Отан» 
ХДП «Жас Отан» Жас тар қа на ты, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Ауыл ша ру ашы лық ми нистрлі гі мен 
Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің жə не Қа зақ-
стан ның ауыл жас та ры ода ғы мен Қа зақ стан 
сту дент тер аль ян сы «Дип лом мен — ауыл ға!» 
жо ба сын жү зе ге асы ру да. «Дип лом мен — ауыл-
ға!» жо ба сы ның мақ са ты — ауыл-ай мақ тар дың 
кад рлық əлеуетін қа лып тас ты рып, қа жет ті ең-
бек ре сур ста ры — əлеу мет тік са ла жə не аг роө-
нер кə сіп тік өн ді ріс ма ман да ры мен қам та ма сыз 
ету мə се ле ле рін ше шу де қол дау көр се ту. «Нұр 
Отан» ХДП мен «Жас Отан» ЖҚ бас та ма сы мен 
об лыс тар мен Астана жə не Алматы қа ла ла рын-
да мем ле кет тік тіл дің мəр те бе сін кө те ру мен 
ту ған ті лі міз ге қо ғам ның на за рын ауда ру жə не 
жас тар ара сын да сəн ге ай нал ды ру мақ са тын да 
«Қа зақ ша сөй ле сейік!» рес пуб ли ка лық қо ғам-
дық ак ци ясы өт кі зі лу де.
Ба ба лар дан мұ ра ға қал ған жер дің иесі, еге-

мен ді ел дің ер те ңі — жас тар қол жет кіз ген та-
быс тар мен же тіс тік тер ді мақ тан тұ та ды. Біз, 
жас тар қа зақ стан дық тар дың азат тық ру хын да 
тəр би елен ген, бо ла ша ғы на нық се нім мен қа рай-
тын жа ңа бу ынын құ рай мыз. Қа зір гі таң да жə не 
бо ла шақ та елі міз ба ғын ды ра тын та лай асу лар 
бар. Мі не, осын дай би ік мақ сат тар біз ді тек ал-
ға же те ле уде. Мұ ны хал қы мыз дың сан ға сыр лар 
аң са ған ар ма ны ның, қа зақ ар ма ны ның орын дал-
ға ны деп бі ле мін. Сан ға сыр лар аң са ған қа зақ 
ар ма ны ның шын дық қа ай на лу ына Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев ке піл бол ды жə не мыз ғы мас мем-
ле кет қа на емес, тү бі рі мен жа ңар ған де мок ра ти-
ялық қо ғам құр ды. Ел ба сы мыз ел тəуел сіз ді гі нің 
ал ғаш қы жыл да рын да орын ал ған қи ын-қыс тау 
ке зең дер ге қа ра мас тан, бар ша қа зақ стан дық тар-
ға, əсі ре се, жас тар ға бар лық мүм кін дік тер ді жа са-
ды. Мұ ның ай қын ай ға ғы — еш бір ел де бол ма ған 

«Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы мен жас та ры мыз шет 
ел дер дің озық жо ға ры оқу орын да рын да бі лім 
алуы жə не кə сі би оқу орын да ры, «Назарбаев зи-
ят кер лік мек те бі» тə різ ді жа ңа үл гі де гі оқу орын-
да ры ның ашы луы. Бұл тұс та ғы бас ты мақ сат: са-
па лы бі лім — бо ла шақ қа са лы на тын ин вес ти ция. 
Ел ба сы мыз əр қа шан жас тар ды елі міз дің ал тын 
қо ры ре тін де ба ға лап ке ле ді. Тəуел сіз дік та ңын-
да сеп кен дəн дер бү гін де бүр шік ат ты, өр кен де ді. 
Ел ба сы мыз «Бақ-дəу лет, бар ша игі лік адам ның 
өз қо лы мен жа са ла ды», дей ді. Біз ді ең бек қор лық-
қа, ұм ты лыс пен үне мі із де ніс ке ша қыр ған: «Өз 
Ота ның бұл дү ни еде гі жəн на тың мен шуа ғың. 
Сон дық тан бі лім де рің мен қай рат-жі гер ле рің ді 
өз ел де рің нің мүд де сі не жұм саң дар», — де ген 
сөз де рі жас тар үшін үл гі-өси ет. Н. Ə. Назарбаев 
Ел ба сы ре тін де ел ті ре гі не ай нал ды, ал жас тар 
өз де рін Ел ба сы ның ті ле гі міз деп се зі не ді. Жас-
тар ға үл гі бол ған Нұр сұл тан Əбі шұ лы жо ға ры 
ам би ция, се нім ді лік, «қа зір гі за ман ғы қа зақ стан-
дық» об ра зын жас тар жү ре гі не ұялат ты. Ел ба сы-
мыз дың «Жал пы ға Ор тақ Ең бек Қо ға мы на қа рай 
20 қа дам» бағ дар ла ма лық ма қа ла сы, «Қа зақ стан 
бі лім қо ға мы жо лын да» ак ті лік дə рі сі жə не жыл 
сайын ғы ха лық қа жол да ула ры бү гін гі жас тар дың 
бойы на бі лім, ең бек құн ды лық та рын сі ңі ру жо-
лын да өте жо ға ры сеп ті гін ти гі зу де.
Егер біз ХХІ ға сыр да бар бі лі мі міз бен кү ші-

міз ді ел өр кен деуіне жұм сай тын ел құ ра мыз де-
сек, қа зір ден өс ке лең ұр пақ тың бойы на ру ха ни, 
адам дық, із гі лік, па ра сат ты лық, ең бек сүй гіш тік 
қа си ет тер ді қа лып тас ты ру қа жет. Бү гін гі таң да 
қо ғам ның бел сен ді жə не жауап кер ші лі гі мол бө-
лі гі нің үл кен то бы — жас тар. Əлем дік бə се ке ге 
қа бі лет ті, бі лім ді, бі лік ті, отан шыл, жан-жақ ты 
же тіл ген ин тел лек ту ал ды жас көп бол са, со ғұр-
лым ел ал дын да ғы мін дет тер орын да луы мүл тік-
сіз əрі жыл дам. Жас тар — елі міз дің эко но ми ка-
лық жə не қо ғам дық өмір дің бар лық са ла ла ры на 
қа тыс ты лы ғы жа ғы нан ал ған да бо ла ша ғы зор 
қо ғам ның ма ңыз ды бөл ше гі. Тəуел сіз дік жыл-
да рын да қа зір гі за ман шарт та ры на жа ңа көз қа-
рас пен қа рай тын жас тар пай да бол ды. Жас тар 
елі міз дің да му жə не де мок ра ти ялық жа ңа ру үр-
діс те рі не бел се не қа ты сып ке ле ді. Ал да мы ған 
қо ғам, əри не, адам ға жə не оның же ке, кə сі би қа-
си ет те рі не жо ға ры та лап тар қоя ды. Қа зір гі за ман 
ма ман да ры өз кə сі бін де де, ғы лым да да тек қа на 
жа ңа шыл емес, сон дай-ақ көш бас шы да бо ла бі-
лу ле рі ке рек.

«Бо ла шақ жас тар дың қо лын да!» де ген ке ре-
мет ұран ның, сол бо ла шақ ты жа сай тын жас тар 
үшін пай да сы зор, ер тең гі көк бө рі лі нің бү гі ні 
мен ер те ңі біз дің қо лы мыз да. Ұран нан іс ке кі ре-
се тін кез кел ді. Ол үшін біз ге тек қа на оқу, бі лім, 
тəр бие, ғы лым, бір лік, та ту лық қа на қа жет. Біз дің 
мақ са ты мыз — Қа зақ жұр ты жас та рын ұлт бо ла-
ша ғы ның бө лін бес бөл ше гі не ай нал ды ру.

АЛТЫНБЕК �:МЫРЗА�:ЛЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Елбасы ж-не жастар

«9аза"стан-2050» СтратегиясыныD с-тті бастамасы



5Жастар �лемі
Мир молодежи№ 2(187) 28.02.2013 Новости университета

Новости университета
В бильярд играют 
настоящие студенты

В честь дня рож де ния уни вер-
си те та сту ден ты КарГУ про ве ли 
спе ци аль ный тур нир по иг ре в 
биль ярд. Це ли и за да чи спор тив-
ной иг ры бы ли сле ду ющи ми: раз-
ви тие спор тив но го уров ня сту ден-
тов, об ще го кру го зо ра, эру ди ции; 
раз ви тие спор тив ных та лан тов и 
спо соб нос тей; про па ган да здо-
ро во го об ра за жиз ни. Ор га ни за-
то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли 
Ко ми тет по де лам мо ло де жи и де-
пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен-
та хи ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. В со рев но ва-
ни ях при ня ли учас тие сбор ные 
ко ман ды фа куль те тов. Сна ча ла 
ду ма ли, что иг ра бу дет про хо дить 
на лю би тельском уров не, но в 
ре зуль та те ока за лось, что иг ру 
в биль ярд на ши сту ден ты очень 
лю бят и иг ра ют впол не про фес-
си ональ но. Осо бен но сту ден ты 
эко но ми чес ко го фа куль те та, сре-
ди ко то рых бы ли да же чем пи оны 
рес пуб ли ки.

Итак, 16 фев ра ля в биль яр-
дном клу бе «�лем» вы яв ля ли 
луч ших из луч ших. Пер вое мес то 
за ня ла ко ман да эко но ми чес ко го 
фа куль те та, в ко то рую вош ли сту-
ден ты Али ак бар Ж. и Ома ров А. 
Вто рое мес то дос та лось сбор ной 
ко ман де, в ко то рой иг ра ли Та та-
рен ко Н. (фа куль тет физ куль ту ры 
и спор та) и Саг ди ев М. (эко но ми-
чес кий фа куль тет), а на треть ем 
мес те ока за лась так же сбор ная 
ко ман да, в сос тав ко то рой вош-
ли сту ден ты эко но ми чес ко го фа-
куль те та Сад ва ка сов А. и про-
фес си ональ но-ху до же ствен но го 
Ра хыт ха ну лы А. Все учас тни ки и 
по бе ди те ли по лу чи ли гра мо ты и 
цен ные по дар ки.

Творчество и здоровье
В КарГУ про шел твор чес кий 

кон курс на луч ший пла кат по про-
па ган де здо ро во го об ра за жиз-
ни. Сту ден ты раз ных фа куль те тов 
пред ста ви ли свои ра бо ты в но ми-
на ци ях «Кол лаж», «Чер но-бе лая 
гра фи ка», «Гу ашь». Жю ри оце-
ни ва ло луч шие ра бо ты по та ким 
кри те ри ям, как от ра же ние те мы 
в про ек те, при этом учас тни ки бы-
ли сво бод ны в вы бо ре сю же тов 
для са мой те мы; пред поч те ние 
от да ва лось тем ра бо там, где бы-
ло по зи тив ное и яр кое рас кры тие 
те мы, на ли чие в за мыс ле пла ка-
та яр ко го и за по ми на юще го ся 
об ра за. Пол ный фо то ре пор таж 
с со бы тия бу дет опуб ли ко ван на 
стра ни цах но ме ра «Ми ра мо ло-
де жи», пос вя щен но го праз дни ку 
На урыз.

Выйдет сборник статей 
«Мир казахов»

Ка фед ра ис то рии Казахстана 
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 приг ла ша ет 
док то ран тов, науч ных ра бот ни-
ков, пре по да ва те лей, учи те лей, 
мо ло дых спе ци алис тов, ма гис-
тран тов и сту ден тов опуб ли ко-
вать науч ные статьи в сбор ни ке 
«Мир ка за хов». Сбор ник ста тей 
бу дет опуб ли ко ван 15 ап ре ля 
2013 го да. Науч ные статьи бу дут 
опуб ли ко ва ны пос ле ре цен зи ро-
ва ния ре дак ци он ной кол ле ги ей. 
Сто имость пуб ли ка ции — 1000 
тен ге. Ра бо чие язы ки: ка зах-
ский, рус ский, ан глий ский.

Луч шие ву зы Ев ро пы и СНГ бы ли 
пред став ле ны в Ас та не. В на шей сто ли-
це прош ла X Меж ду на род ная выс тав ка 
«Об ра зо ва ние и на ука XXI ве ка», ор га ни-
за то ром ко то рой яв ля ет ся меж ду на род-
ная выс та воч ная ком па ния «Ата кент-
Эк спо». Ме роп ри ятие про во дит ся при 
офи ци аль ной под дер жке Ми нис тер-
ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан.

За де сять лет сво его су ще ство ва ния Меж-
ду на род ная выс тав ка «Об ра зо ва ние и на ука 
XXI ве ка» ста ла од ной из круп ней ших выс-
та вок меж ду на род но го об ра зо ва ния, про во-
ди мых в Ка зах ста не. Выс тав ка спо соб ству ет 
рас ши ре нию меж ду на род но го сот руд ни че-
ства в об лас ти об ра зо ва ния, по пу ля ри за ции 
при ори тет нос ти об ра зо ван нос ти и про фес си-

она лиз ма в сов ре мен ном ми ре, ин фор ми ро-
ва нию мо ло де жи о мно го об ра зии нап рав ле-
ний и форм обу че ния в стра не и за ру бе жом. 
Глав ны ми це ля ми и за да ча ми дан ной выс тав-
ки яв ля ют ся вы яв ле ние сов ре мен ных нап рав-
ле ний и пер спек тив раз ви тия об ра зо ва ния, 
де монстра ция и про па ган да про фес сий и 
спе ци аль нос тей, не об хо ди мых для эко но ми-
чес ко го и со ци аль но го рос та стра ны, по мощь 
мо ло де жи в вы бо ре бу ду щей про фес сии, де-
монстра ция но вых тех но ло гий, средств обу-
че ния для ор га ни за ции учеб но го про цес са.
В ра бо те выс тав ки «Об ра зо ва ние и на ука 

ХХI ве ка — 2013» при ня ло учас тие бо лее 60 ве-
ду щих ор га ни за ций и уч реж де ний об ра зо ва-
ния и на уки Казахстана, Рос сий ской Фе де ра-
ции, Лат вии, Гер ма нии, Че хии, Швей ца рии.
В дни ра бо ты выс тав ки по се ти те лям пред-

ста ви лась воз мож ность при нять учас тие в ин-

фор ма ци он ных сес си ях, се ми на рах учас тни-
ков, по лу чить кон суль та ции по всем ин те ре-
су ющим воп ро сам от ве ду щих спе ци алис тов 
в сфе ре об ра зо ва ния. Тра ди ци он но на про-
тя же нии трех дней выс тав ки На ци ональ ный 
центр тес ти ро ва ния Рес пуб ли ки Казахстан 
про вел бес плат ное проб ное тес ти ро ва ние по 
прог рам ме ЕНТ для уча щих ся школ, ли це ев, 
кол лед жей, что яв ля лось про ме жу точ ным 
эта пом в под го тов ке аби ту ри ен тов к ЕНТ для 
пос туп ле ния в выс шие учеб ные за ве де ния 
Казахстана.
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же пред ста-

вил на выс тав ке свои стен ды по науч ным и 
об ра зо ва тель ным нап рав ле ни ям сво ей дея-
тель нос ти, бы ли пред став ле ны луч шие раз-
ра бот ки на ших уче ных в сфе ре хи мии, фи-
зи ки и гу ма ни тар ных на уках, но вые учеб ные 
по со бия, мо ног ра фии, элек трон ные учеб ные 
из да ния, ав то ма ти зи ро ван ные ин фор ма ци-
он ные сис те мы «Лич ный ка би нет поль зо ва-
те ля», «Офис-ре гис тра тор», «Рас пи са ние», 
«Сис те ма элек трон но го до ку мен то обо ро та 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва», «Onli ne-тес ти ро ва-
ние», «Учеб ный план», пуб ли ка ции про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва уни вер-
си те та в вы со ко рей тин го вых жур на лах с им-
пакт-фак то ром. По ито гам выс тав ки КарГУ 
по лу чил дип лом «За учас тие».
На выс тав ке так же был пред став лен ши ро-

кий спектр учеб но-наг ляд ных по со бий, кан-
це ляр ских то ва ров, тех ни чес ких средств обу-
че ния для ор га ни за ции учеб но го про цес са на 
стен дах та ких ком па ний, как ТОО «In te rac tiv 
Ka zakhstan», ТОО «Уч при бор», ТОО «Ин фо-
СофтПром» (г. Астана), Lu cas-Nu el le GmbH 
(Германия), ТОО «Эк спе ри мен таль ный за-
вод» (г. Ка ра ган да) и др.

СОБ. ИНФ.

КарГУ принял участие в международной выставке

Мно гим хо ро шо зна ко мы та кие со ци-
аль ные се ти, как «Однок лас сни ки», «ВКон-
так те» и дру гие ин тер нет-пор та лы. При-
чем до воль но час то поль зо ва те ли за ре гис-
три ро ва ны и поль зу ют ся ус лу га ми сра зу 
нес коль ких та ких сай тов. Так же в Ин тер-
не те дав но по яв ля ют ся со ци аль ные се ти, 
объ еди ня ющие лю дей с оди на ко вы ми ин-
те ре са ми, нап ри мер вра чей или учи те лей. 
Од ним та ким сай том ста ло боль ше. И он 
объ еди нил сту ден тов на ше го уни вер си те-
та. Сту ден ты КарГУ те перь мо гут объ еди-
нить ся на пор та ле www.stu dent.ksu.kz.

Сайт был от крыт и на чал ак тив но фун кци-
они ро вать в ян ва ре 2013 го да. Это со вер шен но 
но вая со ци аль ная сеть для сту ден тов, ко то рая 
поз во лит вам не прос то удоб но и лег ко об-
щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми, за во дить 
но вые зна ком ства, об ме ни вать ся фо тог ра фи-

ями и му зы кой, но и ис поль зо вать ог ром ные 
воз мож нос ти Ин тер не та, ко то рые сде ла ют ва-
шу жизнь мак си маль но ком фор тной и при ят-
ной. Здесь мож но об суж дать все то, что тво рит-
ся в уни вер си те те, об ме ни вать ся фай ла ми и 
за да ча ми, со ве то вать ся и кол лек тив но ре шать 
за да ния, об суж дать пре по да ва те лей и пред ме-
ты, а так же прос то здо ро во про во дить вре мя. 
Нес мот ря на то что со ци аль ных се тей сот ни, 
каж дая из них на хо дит сво их поль зо ва те лей, 
у сту ден чес кой се ти то же все для это го есть. 
Боль шим пре иму ще ством яв ля ет ся и то, что 
здесь не толь ко мож но об су дить лю бые воп ро-
сы и проб ле мы, но и поп ро бо вать выс ту пить в 
ро ли уче но го и да же пре по да ва те ля. От крыт 
спе ци аль ный раз дел «Статьи», где мож но де-
лить ся сво ими науч ны ми дос ти же ни ями и 
по лу чать от зы вы со кур сни ков и уче ных КарГУ. 
А еще мож но всту пить в клуб по ин те ре сам и 
по лу чать до пол ни тель ную об ра зо ва тель ную 

ин фор ма цию на дру гих фа куль те тах. Все, что 
нуж но для учас тия, — прой ти прос тую про це-
ду ру ре гис тра ции че рез ло гин и па роль, ко то-
рые вы ис поль зу ете при тес ти ро ва нии, а за тем 
за пол нить нес коль ко обя за тель ных по лей, и 
в те че ние ми ну ты на ваш элек трон ный ад рес 
бу дет выс ла но пись мо, в ко то ром бу дет ука за-
на ссыл ка ак ти ва ции. На жав на нее, вы ста не те 
пол ноп рав ным учас тни ком про ек та. Со ци аль-
ная сеть бу дет всег да ак ту аль на для сту ден тов 
уни вер си те та, ведь уже сей час она объ еди ни ла 
поч ти 10 000 учас тни ков.

СОБ. ИНФ.

Студенты объединились 
в новую социальную сеть

В КарГУ прош ли вы бо ры де пу та тов в 
Сту ден чес кий пар ла мент КарГУ. На каж-
дом фа куль те те бы ли выс тав ле ны кан ди да-
ту ры в де пу та ты, и 22 фев ра ля бы ло ор га ни-
зо ва но го ло со ва ние. Все го на го ло со ва ние 
по фа куль те там бы ло пред став ле но более 
тридцати кан ди да тур, но прош ли луч шие. 

Сту ден ты-кан ди да ты в сво их прог рам мных 
за яв ле ни ях пи са ли о том, как они бу дут 
пред став лять ин те ре сы сво его фа куль те та 
пе ред ру ко вод ством ву за. А из би ра те ли — 
о на деж нос ти, ор га ни за тор ских спо соб нос-
тях, уме нии не ор ди нар но ре шать проб ле-
мы. Мы пред став ля ем вам фа ми лии тех 
сту ден тов, ко то рые одер жа ли уве рен ную 
по бе ду и те перь вой дут в сос тав Сту ден чес-
ко го пар ла мен та в но вом се зо не.
Эко но ми чес кий фа куль тет: Кар га бай М., 

Ас кер А.
Ма те ма ти чес кий фа куль тет: Бе кен Б., 

Ша ме нов Н.
Ис то ри чес кий фа куль тет: Нур ман га ли-

ев Е., Ту суп бе ков К.
Юри ди чес кий фа куль тет: Каз бе ко ва А., 

Ту ле ута ева Д.

Хи ми чес кий фа куль тет: Жор та ро ва А., 
Бе кет А.
Про фес си ональ но-ху до же ствен ный фа-

куль тет: Те бе но ва А., То меш бай Б.
Фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет: Ма жи-

то ва Д., Ан дас М.
Фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии: 

Ки ри чен ко К., Жа кин Д.
Би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет: Ке-

не со ва Г., Олей ник Т.
Фа куль тет инос тран ных язы ков: Ту ле ге-

нов М., До сым хан Б.
Мы поз драв ля ем по бе ди те лей и же ла ем 

им ус пеш ной и пло дот вор ной ра бо ты в но-
вом се зо не.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Состоялись выборы 
в Студенческий парламент
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Соң ғы жыл да ры қо ға мы мыз да бе лең ал ған 
өзек өр тей тін өзек ті мə се ле нің бі рі — же тім 
ба ла лар мен ата-ана сы нан ажы ра тыл ған, яғ ни 
олар дың қам қор лы ғын сыз қал ған ба ла лар дың 
жай-күйі көп ші лік ті тол ған ды ру да. Бұл мə се ле 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Қа зақ стан-2030» 
да му стра те ги ясын да же тім ба ла лар үйін де гі 
тəр би еле ніп жат қан əр бір ұр пақ тың же ке адам 
ре тін де қа лып та су ының ше шу ші фак то ры ұлт-
тық тəр бие деп көр се тіл ген. Же тім ба ла лар тəр-
би есі не ұлт тық тəр бие тұр ғы сы нан кө ңіл бө ліп, 
олар ды тұл ға лық қа лып тас ты ру мə се ле сі бү гін гі 
күн та ла бы.

Та рих та та лай тау қы мет ті ба сы нан өт кер-
ген қа зақ хал қын да же тім де ген аты мен бол-
ма ған. Ал қа зір гі таң да елі міз де 42 мың дай 
же тім бар еке нін ес ті ген де тө бе ша шы мыз тік 
тұр ды. Сə би жа ны із гі лік ке, мейір бан ды лық қа 
құш тар. Жан дү ни есі кір шік сіз та за, бей кү нə 
бүл дір шін дер дің жəу ді ре ген жа на рын көр ген-

де ерік сіз кө зі ңе жас ала сың. Өмір есі гін ен ді 
аш қан ақ үр пек ба ла пан дай бө бек тер ге қа рап 
жү ре гің қарс айы ры ла ды. Құ ран кі та бын да 
«Ал ла та ға ла ның ең жақ сы кө ре тін үйі — же-
тім дер тəр би еле не тін үй. Егер бір адам же тім-
ді өз қо лы на алып, тəр би еле се, он дай лар үл-
кен сауап қа ба та ды…» де лін ген екен.
Осын дай ата-ана ның аялы ала қа ны на зə-

ру бол ған ба ла лар ға аз да бол са жы лу сый лау 
мақ са тын да қа ра ша ңы рақ — фи ло ло гия фа-
куль те ті ақ пан айын да қайы рым ды лық ап та-
лы ғын өт кіз ді. Əр кім өз ша ма-шар қы кел ген-
ше кө мек қо лын со зу ға ты рыс ты. Сту дент тер 
мен оқы ту шы лар дан жи нал ған қар жы ға ба ла-
лар үйі не ең қа жет ті де ген зат тар алын ды. Со-
ны мен сый лық та ры мыз ды қо лы мыз ға ұс тап, 
де кан ның тəр бие ісі жө нін де гі орын ба са ры 
Ел дос Ер ға зыұ лы на іле сіп, Кри во гуз кө ше сі, 
92 үй де ор на лас қан «Бо та көз» ба ла лар үйі не 
бет ал дық. Бұл жер де 4 жас қа дейін гі бүл дір-
шін дер тəр би еле не ді екен. Сə би лер дайын да-

ған ша ғын ер тең гі лік ті та ма ша ла ған нан кейін 
сый лық та ры мыз ды үлес тір дік. Олар дың жүз-
де рі не үйі ріл ген күл кі ні кө ріп біз де қу ан дық. 
Бал дыр ған дар дың сал ған əн де рі не, тəт ті қы-
лық та ры на, ең бас ты сы, ұл ты орыс бол са да 
қа зақ ша шүл дір ле ген де рі не тəн ті бол дық.
Ал ба ла лар үйі нің ең кіш кен тай тəр би еле-

ну ші ле рін, яғ ни əлі бір жас қа тол ма ған нə рес-
те лер ді көр ген де кө зі ме ерік сіз жас үйі ріл ді. 
Қан нен-қа пер сіз тəп-тəт ті бо лып ұйық тап 
жат қан да рын көр ген де, «Шір кін, осы сə би лер-
дің бо ла ша ғы жар қын бол са екен!» деп ті ле дім. 
Амал не, қай та тын да уақыт кел ді. Ана ның 
аялы ала қа нын се зін бе ген сə би лер мен ес те лік 
су рет ке тү сіп, қи май қош тас тық.
Осы бас та ма ны кө тер ген Ел дос Ер ға зы-

ұлы на ал ғы сы мыз шек сіз. Əке нің мейі рі мі не, 
ана ның жан жы лу ына зə ру бол ған жер лес те-
рі міз ге қол ұшын бе рер аза мат тар көп бол-
ғай. Же тім көр сек, же бей жү рейік, ағайын! 
Жойыл сын жал ғыз сөз «же тім» де ген, жойыл-
сын мəң гі лік, жойыл сын!

Г<ЛН:Р СЕРІК�ЫЗЫ, ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ4 2 КУРС СТУДЕНТІ

Университет жа�алы�тары
Ядролы" "ару – адамзатты 
жаппай "ырып-жоюдыD ошаAы

«Жа� сы сы мен жа ма ны �а тар ж# ре ді» 
де мек ші, атом ны� адам зат �а ти гі зе тін зар-
дап та ры да аз емес. ХХ �а сыр да �ы �ы лым-
ны� е� �а тер лі же мі сі мен же тіс ті гі — атом 
бом ба сы бол са ке рек. Осы к#н ге дейін �а-
за� да ла сын да яд ро лы� �а ру ды� сы нал-
�а ны бар ша �а м� лім. Елі міз ді� 19 млн. га. 
ш� рай лы жер ле рі 40 жыл бойы сы на� тан 
тіп, са �ы рау �� ла� ты� ас тын да �ал ды. 
1949-1989 жыл дар ара лы �ын да 500-ден 
ас там жа ры лыс жа са лып, о�ан �о са по ли-
гон дар да со �ыс ра ке та ла ры, т. б. тех ни ка-
лар да сы на� тан т кі зіл ген бо ла тын. Осы 
сы на� тар ды� елі міз ді� �ір ле рі не ти гіз-
ген зар дап та ры да жет кі лік ті. Со лар ды� 
ішін де е� кп зар дап шек кен Се мей �і рі. 
Сол зар дап тар ды Абай елі ні� т�р �ын да-
ры �лі к#н ге дейін к ріп ке лу де. Ра ди ация 
ке сі рі нен ж#й ке ауру ына шал ды� �ан дар, 
а�ыл-ойы кем тар лар са ны к#рт к бейіп, 
та ма� без де рі ні� ауруы, �а тер лі ісік, �ан 
ауру ла ры, ауру �а шал ды �у шы лар ды� им-
му ни тет те рі на шар лы �ы бай �а лып, б� ны-
мен �а на шек те ліп �ой май осы к#н ге дейін 
д# ни еге кем тар с� би лер ді� ке луі, с�у ле лік 
ауру ымен ауыр �ан дар са ны ны� кр сет кі-
ші б�л ай ма� та Республика бойын ша жо-
�а ры. Ауыл да �ы мек теп о�у шы ла рын ме-
ди ци на лы� тек се ру ба ры сын да се гіз ж#з 
о�у шы ны� трт ж#з ден ас та мы нан �а тер лі 
ісік ті� бел гі ле рі бай �ал �ан. �р #шін ші ба-
ла кз жа на ры ауру ымен ауыра ды екен. 
)а зір гі та� да б�л ай ма� тар �а мем ле кет 
та ра пы нан �ар жы б лі ніп, к мек кр се ті-
лу де. )ы ры� жыл бойы Се мей, Тай сой �ан 
по ли гон да ры ны� зар да бын тар т�ан �а за� 
хал �ы ны� ен ді бей біт атом ны� пай да сын 
к ре тін ке зі жет кен шы �ар?

Осы �ан с�й кес б# гін гі та� да яд ро лы� 
�а ру �а �ар сы Т�уел сіз елі міз ді� ны� бас-
�ан жа �а �а дам да ры да аз емес. Со ны� 
бі рі )а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пре-
зи ден ті Н�р с�л тан �бі ш� лы Назарбаев 
ха лы� ты� жа� дайы мен �ауіп сіз ді гін бас-
ты �с та ным ре тін де ал �а �ойып, яд ро лы� 
�а ру ды т# бе гей лі жою ма� са тын да бар ша 
д# ние ж# зі ні� �о �ам ды� �ол дауына �ол 
жет кі зу #шін 2012 жыл ды� та мыз айын да 
«Атом» жо ба сын жа ри ялап, )а за� стан ны� 
Елор да сы Астана �а ла сын да т кен «Яд ро-
лы� сы на� тар �а тыйым са лу дан — яд ро-
лы� �а ру сыз �лем ге» ат ты #л кен ха лы �а-
ра лы� пар ла мент тік кон фе рен ци яда сз 
сй леп, «яд ро лы� �а ру сыз �лем — б�л 
бар ша мыз ды� ор та� ма� са ты мыз �рі 
адам зат осы �ан �м ты лып, �ол жет кі зу ке-
рек. Тек ж� мы лып �ре кет тен сек �а на біз 
з �ле мі міз ді �ауіп сіз �рі жа� сар та ала-
мыз» де ген бо ла тын. Б�л �сы ныл �ан Жо-
ба — со нау т�уел сіз ді гі міз ді ал �ан жыл дан 
бе рі ж# зе ге асы ры лып ке ле жат �ан �лем-
дік яд ро лы� �а ру сыз да ну �а �ол жет кі зу ді� 
игі ісі мен �а за� елі ні� бас шы сы ны� жа-
�а бас та ма сы. Ел ба сы мыз бен �сы ны лып 
оты рыл �ан б�л Жо ба ны� бас ты ма� са-
ты — з ге ел ге #л гі бо лып, �а ру сыз да ну �а 
ж� не �лем дік бір лес тік ке �а рай �м ты лып, 
бей біт ші лік ке #н деу бо лып та бы ла ды.

Б# гін гі та� да д# ни еж# зі ел де рін яд-
ро лы� �а ру сыз дан ды ру ж� не яд ро лы� 
�а тер ді азай ту жо лын да �ы ке мел ді игі іс-
тер де )а за� стан ны� �ос �ан #ле сі ар ты� 
бол ма са, кем емес. О�ан д� лел, 1991 жы-
лы Ел ба сы мыз ды� Жар лы �ы мен Се мей 
по ли го нын жауып, кейін �лем де гі тр тін-
ші зы мы ран ды-яд ро лы� �у ат ты ар се нал 
бо лу дан бас тар т�ан бо ла тын. Ал б# гін де 
�лі к#н ге зек ті лі гін жо �ал тпа �ан яд ро лы� 
�а ру мен яд ро лы� зар дап тар �а �ар сы Vлт 
Кш бас шы сы Н. �. Назарбаев «Атом» жо-
ба сын �сы нып, іс ке �о сып отыр.

Зар дап шек кен ха лы� та� ды рын ес тен 
шы �ар май, олар �а �ол дау кр се ту ма� са-
ты на ар нал �ан «Атом» жо ба сын да мы ту �а 
#лес �о су жал пы �а бо рыш, з ге ге #л гі!

АНУАР БЕЙСЕНБЕК,
ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫ� ФАКУЛЬТЕТІНІ4 3 КУРС СТУДЕНТІ

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 фи ло ло гия фа куль те-
тін де өт кен «Фа куль тет аруы» бай қауы үш жа рым 
са ғат қа со зыл ды. Қыр дың қы зыл гү лін дей құл пыр-
ған он екі сұ лу та ныс ты ру, де фи ле, өнер сайы сы, 
сұ рақ-жауап сын ды сайыс түр ле рі бойын ша сын ға 
түс ті. Өзін дік бір қи ын дық та ры мен, қы зық та ры мен 
ерек ше лен ген сайыс тап сыр ма ла ры ба ры сын да қы-
лық ты да сүй кім ді қа ра көз қыз да ры мыз не бір та-
ма ша өнер ле рі мен көз ге түс ті. Бі рі ақын, бі рі əн ші, 
ен ді бі реуі мың бұ рал ған би ші. Қа зақ қыз да ры на 
тəн сы пайы лық пен жа на шыр лық си яқ ты қа си ет тер 
ту ра осы сұ лу лар сы нын да кө рі ніс тап ты. Ал ғаш қы 
ай на лым да ару ла ры мыз өз де рін та ныс ты ру ар қы лы 
сөз ге ше шен екен дік те рін аң ғарт ты. Со ны мен қа тар 
фи ло ло гия, жур на лис ти ка са ла сы ның бо ла шақ ма-
ман да ры сах на да өзін-өзі ұс тау, ак тер лік ше бер лік 
ат ты қыр ла ры мен кө рі не біл ді. Екін ші сайыс та нə зік 
жан ды лар, сұ лу лық қа құ мар қыз дар ки ім үл гі ле рін 
көр се ту бойын ша сын ға түс ті. Ұлт жа на шыр ла ры 
түр лі үл гі де ті гіл ген бі рың ғай қа за қи көй лек ки іп 
сах на тө рі не кө те ріл ген де жү ре гі міз тол қып, қат ты 
қу ан дық. Ер те кез ден сым ба ты мен сы пайы лы ғы 
қа тар өріл ген қа зақ тың қыз-ке лін шек те рі, ана ла ры, 
əже ле рі ки ген кес те лі ұлт тық ки ім дер ару ла ры-
мыз дың сə нін, ұлт тық бол мы сы ның ай на сын анық 
бай қат қан дай бол ды. Ұлт тық ки ім де гі кер ма рал-
дай ке ріл ген кер без де кө рік ті қыз дар дың кел бе ті 
ке ле шек те гі «бір қо лы мен əлем ді, екін ші қо лы мен 

бе сік ті тер бе те тін» адал жан ды ана лар дың көр кем 
бей не сін көз ал ды мыз ға əкел ді.

Бү гін күн ұзақ қа қыз да ры мыз ға қа тыс ты жақ-
сы те ңеу лер ай тыл ды. «Қан дай сұ лу! Беу, қа зақ тың 
қыз да ры-ай!» деп там сан дық. Əсі ре се, шы ғар ма-
шы лық сайыс та қыз дар мыз сан алу ан өнер ле рі мен 
көз ге түс ті. Кө мей ле рі не əн ұя сал ған ару қыз дар 
əуеле тіп əн шыр қа ды. Ас пан да ғы ақ қу ға үн қос ты. 
Бүр ме лі көй лек ки іп, ен ді бі ре уле рі мың бұ ра лып 
би би ле ді. Сах на ны шыр ай на ла би ле ген би ші ле рі-
міз ге кө рер мен дер ша па лақ тан ша шу шаш ты. Иə, 
«Əу» де мей тін қа зақ жоқ» деп бе кер ай тыл ма са ке-
рек. Оған дə лел — та ныс ты ру, өнер көр се ту сайыс-
та ры ке зін де Жұл дыз Еле усіз қа зақ тың үкі тақ қан 
қа ра дом бы ра сын се рік ет ті. Өзі нің ав тор лық əні нің 
тұ сауын да кес ті. Өнер де се іш кен асын жер ге қоя-
тын қа си ет ті ха лық тың өкіл де рі ба рын ша қыз дар ды 
қол дап, ша па лақ пен ша быт бе ріп отыр ды. Əсі ре се, 
əр фа куль тет тің жан күйер ле рі үкі ле ген үміт пен до-
да ға қос қан тұл пар ла ры ның ала ман бəй ге ден озып 
ке лу ле рі не ті лек тес тік та ныт ты. Қа ты су шы лар дың 
шаш бауын кө те ріп, кеш бойы на қол дау көр се ту ден 
еш жа лық па ды. Қа зақ атам қыз да ры на «ақы лы на 
көр кі сай» деп бе кер ден-бе кер ай тпа са ке рек. Əн са-
ла тын, би би лей тін қыз дар дың қан ша лық ты бі лім ді, 
жан-жақ ты жə не тап қыр екен дік те рін үшін ші сайыс 
ба ры сын да біл ген бо ла тын быз. «Ба тыр ды жа уда сы-
на, ше шен ді да уда сы на» де мек ші, қыз да ры мыз ға 
жур на лис ти ка, фи ло ло гия, қо ғам қай рат кер ле рі 
жайын да, сон дай-ақ си ту аци ялық сұ рақ тар қойыл-
ды. Со ны мен қа тар тіл ма ман да ры ма қал-мə тел дер-
ді жал ғас ты рып, тұ рақ ты тір кес тер дің ма ғы на сын 
ашу си яқ ты тап сыр ма лар ды орын да ды. «Сү рін-
бей тін тұ яқ жоқ» де ген. Қыз да ры мыз дың ара сын-
да сұ рақ тар ға жауап бе ре ал май қал ған да ры да 
бол ды. Мі не, осын дай сайыс тар «Фа куль тет ару ын» 

анық тау ға ық пал жа са ды. Ал, осын дай сұ лу лық пен 
сүйіс пен ші лік ке жа ны құ мар жан дар дың өне рін 
ҚарМУ-дың жур на лис ти ка ка фед ра сы ның до цен ті 
Жа нар Ра ма за но ва, фи ло ло гия фа куль те ті де ка ны-
ның тəр бие ісі жө нін де гі орын ба са ры Ел дос Түй те, 
«Қа ра ған ды ми сі-2010» бай қауының же ңім па зы Пе-
ри зат Мұ қа та ева, ма гис трант, «Көк тем ару ының» 
же ңім па зы Ай за да Ра қым жа но ва, Н. Нұр ма қов 
атын да ғы да рын ды ба ла лар мек те бі нің тү ле гі Арай 
Кен жи на ба ға ла ды.

Кеш ба ры сын да ал ған бі лім де рін, яғ ни те ори-
яны прак ти ка мен та ма ша ұш тас тыр ған дар ға да куə 
бол дық. Аман гел ді Құ рақ бай мен Ай нұр Отар ба ева 
сын ды жүр гі зу ші ле рі міз кеш ті ке ре мет жүр гіз ді. 
«Ті лің де гі жү ре гің де бол ма са, Əл де кім ді сен ді рем 
деу — дал ба са» де ген ғой. Бі рақ біз дің қыз дар өз-
де рі нің өнер ле рі мен бі лім де рін көп ші лік ал дын да 
дə лел ді. Қо ры та кел ген де, 3 жүл де лі орын ды Да на 
Əл ға зы, 2 жүл де лі орын ды Жан сұ лу Əзіл ха но ва 
иелен ді. Ал «Бас жүл де ні» ұлт тық ұс та ным дар ды 
ұлық та ған қы лық ты Жұл дыз Еле усіз қан жы ға сы на 
бай ла ды. Кө рер мен кө зайы мы на жур на лис ти ка бө-
лі мін де оқи тын Нұ райым Кен же хан ие бол ды.

Мі не, кө ңіл ді кеш тің қо ры тын ды сы осын дай. 
Фи ло ло гия фа куль те ті нің ұжы мы на шы ғар ма шы-
лық та быс ті лей оты рып, көп те ген ке ле шек тің ке-
ліс ті өкіл де рі қы зы ға қа ты са тын бағ дар ла ма, сайыс-
тар дың ав тор ла ры бол ғай сыз дар де гі міз ке ле ді. Ал, 
қа ты су шы лар мен ерек ше да рын иеле рін же ңіс те рі-
мен шын жү рек тен құт тық тай оты рып, та лап ат ты 
тұл пар ла ры тұ ғы ры нан тай ма сын де ген із гі ни еті-
міз ді біл ді ре міз.

АРАЙ КЕНЖИНА,
Н. Н:РМА�ОВ АТЫНДА�Ы ОБЛЫСТЫ� МАМАНДАНДЫРЫЛ�АН ДАРЫНДЫ 
БАЛАЛАР�А АРНАЛ�АН МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫНЫ4 11 СЫНЫП О�УШЫСЫ

9аза"тыD ару "ыздары

Кі тап ха на оқыр ман үшін үл кен тəр бие 
мек те бі, сан сыз сұ рақ тар дың жауабын та бу-
ға бо ла тын си қыр лы да ки елі ор да. Еге мен ді 
мем ле ке ті міз дің бо ла ша ғы — жас тар дың мə-
де ни-та ным дық қа бі ле тін қа лып тас ты ра тын 
мə де ни ор та ның бі рі кі тап ха на екен ді гін бү-
гін де біл мей тін адам кем де-кем.
Ғы лы ми кі тап ха на — жо ға ры оқу ор ны ның 

ақ па рат ты, мə де ни бі лім ор та лы ғы. Ғы лы ми 
кі тап ха на ға 2012 жы лы қа зақ ті лін де 31139 да-
на кі тап түс ті, бұл кі тап ха на ға түс кен бар лық 
кі тап тың 46 %-ын құ рай ды. Бі лім алу ға жə не 
оқу үр ді сін ұйым дас ты ру ға үл кен кө ме гін ти-
гі зе тін ғы лы ми, оқу, көр кем əде би ет тер жə не 
анық та ма лық ба сы лым дар. Кі тап тар бар лық 
оқу зал да рын да көр се ті ліп жə не элек трон дық 
ка та лог та бе ріл ген. Жа ңа түс кен ба сы лым дар-
ды кі тап көр ме ле рін де, со ны мен қа тар «Жа ңа 
ба сы лым дар бюл ле те ні нен» ба қы лап оты ру ға 
бо ла ды.
Сіз дер дің на зар ла ры ңыз ға бір не ше жа ңа 

ба сы лым дар ды ұсы на мыз:
>а за� ты� ба тыр лы� жыр ла ры = Ка зах-

ские ге ро ичес кие эпо сы = Ka zakh he ro ic epos: 
ғы лы ми ба сы лым. — [б. м.]: ҚР БҒМ Ор та лық 
ғы лы ми кі тап ха на сы, 2011. — 110 б.+114 эл. опт, 
диск (CD-DA) — (в кор)

«Қа зақ тың ба тыр лық жыр ла ры» ат ты бұл 
кө лем ді ан то ло гия ға хал қы мыз дың ер лі гі, ел-
дік ті жыр ла ған қа һар ман дық тол ғау ла ры ның 
не гіз гі де ні топ тас ты рыл ды. Жи нақ қа 50 ба-
тыр лық жыр ен ді. Тың да ушы қауым на за ры на 
тұң ғыш рет ұсы ны лып отыр ған қа зақ ба тыр-
ла ры ту ра лы жыр лар дың то лым ды топ та ма-
сы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тəуел сіз ді гі нің 
20 жыл дық ме рей лі ме ре ке сі не орай Отан дас-
та ры мыз ға жа сал ған үл кен сый

>а ли ев G. Тіл бі лі мі тер мин де рі нің сөз ді гі 
[Мə тін]: сөз дік / Ғ. Қа ли ев. — Алматы: «Фир ма 
«Өр нек», 2012. — 386 б.

Сөз дік те жал пы тіл бі лі мі мен қа зақ тіл бі-
лі мі са ла ла ры на қа тыс ты 1600-ге жу ық тер мин 
сөз қам ты лып, олар ға ғы лы ми тү сі нік бе ріл ген. 
Сон дай-ақ тіл бі лі мі қо рын да ғы си рек қол да-
ныс та ғы тер мин дер дің де тіл дік та би ға ты на 
нақ ты си пат та ма жа сал ған. Сөз дік жо ға ры 
оқу орын да ры ның оқы ту шы ла ры на, сту дент-
тер мен ма гис трант тар ға жə не док то рант тар ға, 
тіл ма ман да ры на ар нал ған. Сөз дік «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да тіл дер ді да мы ту жə не қол-
да ну дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған мем ле-
кет тік бағ дар ла ма сы» аясын да шы ға рыл ған.
Құ қық та ну жə не эко но ми ка ма ман дық та-

ры на ар нал ған оқу құ рал да ры:

Hли нов М. Ш. Ин но ва ци ялық ме нед жмент: оқу құ-
ра лы / М. Ш. Əли нов. — Алматы: Бас тау, 2012. — 210 б.

Жай лин G. А. Аза мат тық құ қық. Ерек ше бө-
лім: оқу лық. 1 том /Ғ. А. Жай лин. — Алматы: 
«NURPRESS», 2012. — 294 б. 1-ші том.

Май ма �ов G.>. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның мем ле кет жə не құ қық та ри хы: оқу лық / Ғ. 
Май ма қов. — Алматы: Дəуір, 2012. — 248 б.

Н
р пейі со ва H. К. Ха лы қа ра лық эко но ми ка 
жə не ха лы қа ра лық ком мер ци ялық іс: оқу құ ра лы 
/ Ə. К. Нұр пейі со ва, С. Н. Са би то ва; Ө. А. Жол-
дас бе ков атын да ғы эко но ми ка жə не құ қық ака де-
ми ясы. — Алматы: LEM, 2012. — 184 б.

Са та но ва Л. М. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның мем ле кет жə не құ қық та ри хы: оқу лық / 
Л. М. Са та но ва. — 2-ші бас., то лықт. — Алматы: 
Б. ж., 2012. — 201 б.

Сей т�а зы �ы зы М. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын-
да ғы про ку рор лық қа да ға лау: оқу лық / М. Сей-
тқа зы қы зы. — Алматы: Дəуір, 2012. — 255 б.

С
 ра �а но ва С. Ту ризм ин фра құ ры лы-
мы: оқу лық / С. Сұ ра ға но ва, Б. Са ба та ева. — 
Алматы: Дəуір, 2012. — 287 б.

На зар ла ры ңыз ға ұсы ныл ған оқу лық тар мен 
ғы лы ми ба сы лым дар оқу ба ры сын да сіз дер ге көп 
кө ме гін ти гі зер де ген ой да мыз. Кі тап ха на — бұл 
ғы лым жұ ма ғы! «Кі тап — оқы ған ді кі, бі лім — то-
қы ған ді кі». Осы ны ес те ұс тайық.

�АРМУ �ЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

«Арты" Aылым кітапта, Ерінбе о"ып кNруге»

Жетім кNрсеD, жебей ж�р!
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29 мар та 2013 го да де пар та-
мент по за щи те прав де тей Ка ра-
ган дин ской об лас ти, уп рав ле ние 
об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской 
об лас ти и Ка ра ган дин ский го-
су дар ствен ный уни вер си тет им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва на ба-
зе со ци аль но-пе да го ги чес ко го 
фа куль те та про во дят ре ги ональ-
ную науч но-прак ти чес кую кон-
фе рен цию на те му «Ак ту аль ные 
проб ле мы ре али за ции прог рам-
мы «Са мо поз на ние» как нрав-
ствен но-ду хов ной па ра диг мы 
сов ре мен но го об ще ства в РК».

Во вре мя кон фе рен ции пла ни-
ру ет ся ра бо та сле ду ющих сек ций:

Сек ция 1. Ге не зис идей са мо-
поз на ния в ис то рии раз ви тия об-
ще ства.

Сек ция 2. Са мо поз на ние пе да го-
га как ус ло вие его про фес си ональ-
но го са мо со вер шен ство ва ния.

Сек ция 3. Ме то ди ка пре по да ва-
ния са мо поз на ния в шко ле и ву зе: 
опыт и пе да го ги чес кое мас тер ство.

Сек ция 4. Нрав ствен но-ду хов-
ные ори ен ти ры в фор ми ро ва нии 
лич нос ти в по ли куль тур ной об ра зо-
ва тель ной сре де.

Сек ция 5. 12-лет няя мо дель 
об ра зо ва ния и пер спек ти вы ре-
али за ции прог рам мы нрав ствен-
но-ду хов но го об ра зо ва ния «Са мо-
поз на ние» в РК.

Сек ция 6. Науч но-ме то ди чес кое 
обес пе че ние со ци аль но-пе да го ги-
чес ко го соп ро вож де ния прог рам-
мы «Са мо поз на ние» в сис те ме «дет-
ский сад — шко ла — вуз».

В рам ках ра бо ты науч но-прак-
ти чес кой кон фе рен ции бу дут так же 
про ве де ны мас тер-клас сы луч ших 
учи те лей об лас ти по пред ме ту «Са-
мо поз на ние».

Ра бо чие язы ки кон фе рен-
ции — ка зах ский, рус ский, ан-
глий ский.

Фор мы учас тия в кон фе рен-
ции:

оч ная (с выс туп ле ни ем на сек-• 
ци он ном за се да нии или в ка че-
стве слу ша те ля)
за оч ная (пуб ли ка ция ма те ри-• 
алов)
Для ре гис тра ции ва ше го учас-

тия в кон фе рен ции про сим прис-
лать за яв ку учас тни ка. Пла ни ру ет-
ся из да ние сбор ни ка ма те ри алов 
кон фе рен ции. Ма те ри алы при ни-
ма ют ся в элек трон ном ви де на 
элек трон ный ад рес: soc rab@ma il.
ru (до 12 мар та 2013 г.). Все ма те-
ри алы, нап рав лен ные учас тни ка ми 
для пуб ли ка ции, про хо дят от бор ре-
дак ци он ной кол ле гии.

Приг ла ша ем к сот руд ни че ству 
учи те лей школ, со ци аль ных пе да-
го гов, пси хо ло гов и дру гих ра бот-
ни ков уч реж де ний об ра зо ва ния, 
со ци аль ной сфе ры, куль ту ры, пред-
ста ви те лей дет ских и мо ло деж ных 
дви же ний, об ще ствен ных объ еди-
не ний, пре по да ва те лей ву зов, сту-
ден тов, ма гис тран тов, док то ран тов 
и всех за ин те ре со ван ных лиц.

Кон так тные те ле фо ны: 8(7212) 
77-04-30 — ка фед ра со ци аль-
ной ра бо ты и со ци аль ной пе да-
го ги ки КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, 
+7 701 753 43 70 (зав. ка фед рой — 
Мух та ро ва Ша ки ра Му ка шов на), 
8(7212) 42-09-98 — де пар та мент 
по за щи те прав де тей Ка ра ган дин-
ской об лас ти (Та жи ба ева Нур гуль 
Са би тов на).

Под ве де ны ито ги кон кур са на зва ние луч-
ше го пре по да ва те ля ву за по ито гам 2012 го да. 
Дан ные го су дар ствен ные гран ты, уч реж ден-
ные Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки Рес-
пуб ли ки Казахстан, да ют воз мож ность уче ным 
про дол жить свои науч ные изыс ка ния на но вом 
уров не и с прив ле че ни ем инос тран ных пар тне-
ров, а так же по вы сить свой пе да го ги чес кий и 
науч ный по тен ци ал за счет за ру беж ных ста жи-
ро вок.

По пу ляр ность это го кон кур са еже год но не-
ук лон но рас тет. Ес ли в прош лом го ду в кон кур-
се при ня ли учас тие пре тен ден ты из 84 ву зов, то в 
те ку щем го ду — бо лее 500 че ло век из 97 ву зов. По 
ре зуль та там кон кур сно го от бо ра бы ли оп ре де ле ны 
200 са мых дос той ных кон кур сан тов на прис во ение 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за». В их чис ло 
вош ли 200 луч ших пред ста ви те лей 57 выс ших учеб-
ных за ве де ний стра ны. Сре ди по бе ди те лей 51% сос-
тав ля ют док то ра на ук, 76% яв ля ют ся про фес со ра ми, 
ос таль ные — кан ди да ты на ук, до цен ты. Бо лее 40% 
пре тен ден тов пред став ля ют на ибо лее ак ту аль ные 
от рас ли на ук: тех ни чес кие, фи зи ко-ма те ма ти чес кие, 
би оло ги чес кие, ме ди цин ские, хи ми чес кие на уки, 
бо лее 15% пред став ля ют пе да го ги чес кую на уку.
Та кое пред ста ви тель ство об ла да те лей зва ния 

«Луч ший пре по да ва тель ву за» 2012 го да бу дет нап-
рав ле но на ре ше ние на ибо лее ак ту аль ных воп ро сов 
под го тов ки кад ров для ин но ва ци он ной эко но ми ки, 
оп ре де лен ных в Пос ла нии Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева 
«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».
Дан ные гран ты да ют воз мож ность пре по да ва те-

лям ву зов прой ти за ру беж ные ста жи ров ки в ве ду-

щих уни вер си те тах ми ра. Кро ме то го, об ла да те ли 
гран та в те че ние го да смо гут уча ство вать в ра бо те 
меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских науч ных кон-
фе рен ций, сим по зи умов, кон грес сов, се ми на ров по 
те мам науч ных ис сле до ва ний, по воп ро сам ор га ни-
за ции учеб но го про цес са, рас ши ре ния меж ду на-
род ной ин тег ра ции выс шей шко лы.
Уче ные и пре по да ва те ли КарГУ им. ака де ми ка 

Е. А. Бу ке то ва еже год но при ни ма ют са мое ак тив-
ное учас тие в кон кур се. В 2011 го ду в КарГУ ра бо тал 
71 об ла да тель этой прес тиж ной го су дар ствен ной 
наг ра ды, да ющей серь ез ную оцен ку и под дер жку 
науч ным изыс ка ни ям уче ных и пе да го гов. По ито-
гам кон кур са 2012 го да, ко то рые бы ли под ве де ны 28 
де каб ря про шед ше го го да, к ним при со еди ни лись 
еще 15 че ло век. Это один из на ибо лее вы со ких по-
ка за те лей в рес пуб ли ке. Бла го да ря по лу чен ным 
гран там пе да го ги смог ли по вы сить свою науч ную 
ква ли фи ка цию. Они уча ство ва ли в прес тиж ных 
кон фе рен ци ях ве ду щих стран ми ра, пуб ли ко ва ли 
ито ги сво их ис сле до ва ний в за ру беж ных вы со ко-
рей тин го вых жур на лах, ста жи ро ва лись в ве ду щих 
науч но-ис сле до ва тельских цен трах Аме ри ки и Ев-
ро пы, а так же зак лю чи ли до го во ры о сов мес тной 
под го тов ке науч но-пе да го ги чес ких кад ров че рез 
ма гис тра ту ру и док то ран ту ру Ph.D. Это и мно гое 
дру гое спо соб ство ва ло даль ней ше му рос ту науч но-
об ра зо ва тель но го по тен ци ала уни вер си те та. Имен-
но та кое це ле нап рав лен ное ис поль зо ва ние гран тов 
поз во ля ет уче ным КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ук реп-
лять уже на ла жен ные меж ду на род ные науч ные свя-
зи, а так же ус та нав ли вать но вые кон так ты по об ме ну 
опы том про ве де ния науч ных ис сле до ва ний. В этом 
го ду дан ную тра ди цию сво их кол лег под дер жат:
Абеуова Оль га Аме нов на — док тор ме ди цин-

ских на ук, про фес сор ка фед ры те ории и ме то ди ки 
фи зи чес кой куль ту ры и спор тив ной ме ди ци ны;
Амер ха но ва Шам шия Кен же га зи нов на — док-

тор хи ми чес ких на ук, про фес сор ка фед ры фи зи чес-
кой и ана ли ти чес кой хи мии;
Жу ма гу лов Са гым бай Бот па евич — док тор фи-

ло ло ги чес ких на ук, про фес сор ка фед ры ка зах ской 
ли те ра ту ры;

Кон ка ба ева Ай ман Ере же нов на — док тор ме ди-
цин ских на ук, про фес сор ка фед ры фи зи оло гии;

Ша еки на Жа нат Ми хай лов на — док тор эко но-
ми чес ких на ук, про фес сор ка фед ры мар ке тин га;

Дуй сем ба ев Аза мат Ал да ше вич — кан ди дат эко но-
ми чес ких на ук, за ве ду ющий ка фед рой мар ке тин га;
Же ки ба ева Бо та коз Аб драх ма нов на — кан ди дат 

пе да го ги чес ких на ук, до цент ка фед ры пе да го ги ки и 
ме то ди ки на чаль но го обу че ния;

Как жа но ва Фа зи ра Ай дар ха нов на — кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук, до цент ка фед ры те ории ан-
глий ско го язы ка;

Кен же та ева Са уле Орын ба ев на — кан ди дат хи-
ми чес ких на ук, до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи-
мии и по ли ме ров;

Киз дар бе ко ва Ан то ни на Се ри ков на — кан ди дат 
юри ди чес ких на ук, за ве ду ющая ка фед рой граж дан-
ско го и тру до во го пра ва;

Ма же но ва Рауана Бо ке нов на — кан ди дат пе да-
го ги чес ких на ук, до цент ка фед ры те ории и ме то ди-
ки дош коль ной и пси хо ло го-пе да го ги чес кой под го-
тов ки;

Ра ма шов Нур ман бек Ра ма шо вич — кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, про фес сор ка фед ры на чаль-
ной во ен ной под го тов ки, де кан фа куль те та фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та;

Тле ужа но ва Гуль наз Кош ким ба ев на — кан ди дат 
пе да го ги чес ких на ук, за ве ду ющая ка фед рой те ории 
и прак ти ки не мец ко го и фран цуз ско го язы ков;
Ус кем ба ев Ка нат Сад ва ка со вич — кан ди дат ис-

то ри чес ких на ук, за ве ду ющий ка фед рой ар хе оло-
гии, эт но ло гии и оте че ствен ной ис то рии;

Ху са ино ва Жи бек Се итов на — кан ди дат эко но-
ми чес ких на ук, за ве ду ющая ка фед рой эко но ми ки и 
меж ду на род но го биз не са.

Каж дый об ла да тель гран та за ин те ре со ван, 
преж де все го, в по вы ше нии сво ей ква ли фи ка ции 
и ре али за ции твор чес ких за мыс лов в со от вет ствии 
с те ми вы со ки ми тре бо ва ни ями, ко то рые предъ-
яв ля ют ся в рам ках кон кур са «Луч ший пре по да ва-
тель ву за». Уче ные КарГУ вы ра жа ют бла го дар ность 
го су дар ству за ве со мую под дер жку об ра зо ва ния и 
на уки и га ран ти ру ют, что смо гут ре али зо вать свои 
про ек ты во бла го даль ней ше го проц ве та ния Рес-
пуб ли ки Казахстан.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ

Гранты для новых открытий

Внед ре ни ем сис те мы элек трон но го об слу-
жи ва ния про фес сор ско-пре по да ва тельско го 
сос та ва, сту ден тов, ма гис тран тов и дру гих поль-
зо ва те лей биб ли оте ка за ни ма ет ся мно го лет. На 
на чаль ном эта пе на все книж ные фон ды был 
соз дан элек трон ный ка та лог. Со вре ме нем сот-
руд ни ки биб ли оте ки ста ли соз да вать элек трон-
ный ка та лог «Статьи». Од нов ре мен но изу чал ся 
воп рос пре дос тав ле ния ши ро ко го дос ту па к 
элек трон но му ка та ло гу сна ча ла в рам ках уни-
вер си те та, за тем че рез Ин тер нет. Се год ня ба за 
дан ных элек трон но го ка та ло га сос тав ля ет бо-
лее 400 ты сяч за пи сей, по ис ко вые воз мож нос ти 
его поз во ля ют ис кать ин фор ма цию не толь ко о 
кни гах, но и о стать ях, ти по вых учеб ных прог-
рам мах, ме то ди чес ких ком плек сах, а так же 
по лу чить пол ные тек сты от дель ных из да ний 
или ста тей. Сле ду ющим эта пом ра бо ты в этом 
нап рав ле нии бы ло соз да ние элек трон ной биб-
ли оте ки и внед ре ние элек трон ной дос тав ки до-
ку мен тов.

Элек трон ная биб ли оте ка яви лась важ ным ин-
фор ма ци он ным ре сур сом уни вер си те та, ко то рый 
спо соб ству ет опе ра тив но му по лу че нию но вых ма-
те ри алов для по лу че ния спе ци аль ных зна ний. Над 
соз да ни ем элек трон ной биб ли оте ки ра бо та ет весь 
кол лек тив уни вер си те та, в том чис ле сот руд ни ки 
биб ли оте ки, ко то рые об ра ба ты ва ют ин фор ма цию, 
сох ра ня ют и обес пе чи ва ют дос туп к ней.

Осо бен ность элек трон ной биб ли оте ки сос то ит 
в том, что в нее вклю ча ют ся не толь ко раз ра бот ки 
ППС, но и ко пии до ку мен тов, а так же це лые элек-
трон ные кол лек ции книг и ста тей, по да рен ные или 

пре дос тав лен ные без воз мез дно ав то ра ми уни вер-
си те та, за ру беж ны ми уче ны ми. Нап ри мер, име ет ся 
кол лек ция ху до же ствен ной ли те ра ту ры, кол лек ция 
жур на ла «Воп ро сы эко но ми ки», пе ре дан ная в дар 
про фес со ром Си до ро ви чем. Боль шую цен ность 
пред став ля ет кол лек ция элек трон ных ре сур сов на 
ан глий ском язы ке, пе ре дан ная биб ли оте ке гос тем 
уни вер си те та — док то ром пси хо ло ги чес ких на ук, 
про фес со ром Бой ко Ган чев ским.

Од нов ре мен но раз ви ва ет ся и элек трон ная дос-
тав ка до ку мен тов по зап ро су поль зо ва те лей. Этот 
вид ус лу ги пре дос тав ля ет ся всем, ко му не об хо ди ма 
быс трая по мощь в опе ра тив ном по лу че нии ка ко-
го-ли бо до ку мен та — элек трон ной ко пии статьи, 
фраг мен та учеб ни ка или мо ног ра фии. Ес ли элек-
трон ная ко пия зап ра ши ва емо го до ку мен та от сут-
ству ет в элек трон ной биб ли оте ке, то сот руд ни ки 
ска ни ру ют его и нап рав ля ют по элек трон но му 
ад ре су поль зо ва те ля и в даль ней шем сох ра ня ют в 
элек трон ной биб ли оте ке.
Та ким об ра зом, в биб ли оте ке бы ли соз да ны все 

воз мож нос ти для внед ре ния сис те мы элек трон но го 
об слу жи ва ния, в том чис ле RFID-тех но ло гий, ко то-
рые поз во ля ют сту ден там и дру гим поль зо ва те лям 
выб рать кни ги и са мос то ятель но за ре гис три ро вать 
их на соб ствен ный элек трон ный чи та тельский би-
лет. Сис те ма ра бо та ет в ус ло ви ях от кры то го дос ту па 
к книж ным и жур наль ным мас си вам, что поз во ля ет 
осу ществлять под бор ку книг по те ма ти ке, учеб ной 
дис цип ли не. В це лях опе ра тив но го удов лет во ре ния 
спро са на кни ги RFID-тех но ло гии поз во ля ют сво ев-
ре мен но и опе ра тив но про ве рять рас ста нов ку книг, 
кон тро ли ро вать их воз врат и ре гу ляр но про во дить 
ин вен та ри за цию книж но го фон да.
Сис те ма элек трон но го об слу жи ва ния вклю ча ет 

в се бя ав то ма ти зи ро ван ные ра бо чие мес та «Кни го-
вы да ча» и «Чи та тель» прог рам мно го обес пе че ния 
«ИР БИС-64», ра ди очас тот ные мет ки, раз ме ща емые 
в биб ли отеч ных до ку мен тах, иден ти фи ка ци он ные 
во ро та, тер ми нал са мос то ятель но го об слу жи ва-
ния, раз лич ные счи ты ва ющие ус трой ства и т. д. В 
сис те му вхо дят и ба зы дан ных, соз да ва емые сот руд-
ни ка ми биб ли оте ки. Это ба за дан ных элек трон но го 

ка та ло га «Кни ги» на весь книж ный фонд чи таль но-
го за ла, ко то рая ежед нев но по пол ня ет ся но вой ин-
фор ма ци ей, за тем ба за дан ных «Чи та те ли» с об щи-
ми све де ни ями о поль зо ва те лях чи таль но го за ла и 
их фо тог ра фи ями. Чи та те лям вы да ют ся элек трон-
ные чи та тельские би ле ты, бла го да ря ко то рым сис-
те ма рас поз на ет каж до го поль зо ва те ля.

Осо бен ность сис те мы элек трон но го об слу жи-
ва ния в том, что все ба зы дан ных не об хо ди мо под-
дер жи вать в ак ту аль ном сос то янии. Для это го сот-
руд ни ка ми биб ли оте ки ежед нев но об нов ля ет ся и 
кор рек ти ру ет ся вся ин фор ма ция в элек трон ных 
ка та ло гах. Кни ги так же дол жны под дер жи вать ся в 
над ле жа щем по ряд ке: нель зя вы ры вать стра ни цы, 
на ру шать це лос тность RFID-мет ки. Ус та нов лен ные 
в чи таль ном за ле тех ни ка и прог рам мное обес пе че-
ние тре бу ют кор рек тно го и бе реж но го об ра ще ния. 
Обу че ние чи та те лей ис поль зо ва нию тер ми на ла 
са мос то ятель но го об слу жи ва ния осу ществля ет ся 
в чи таль ном за ле ин ди ви ду аль но, при по лу че нии 
элек трон но го чи та тельско го би ле та. Раз ра бо та на 
па мят ка на ка зах ском и рус ском язы ках, с ко то рой 
мож но оз на ко мить ся в за ле.

Как уже от ме ча лось вы ше, важ ное ус ло вие дей-
ствия элек трон ной сис те мы об слу жи ва ния — от-
кры тый дос туп к кни гам, что поз во ля ет сту ден там и 
ма гис тран там це лос тно ви деть и изу чать ин фор ма-
цию по те ме или дис цип ли не, фор ми ру ет на вы ки 
вы бо ра книг, зна ко мясь с ан но та ци ей, ог лав ле ни ем 
и биб ли ог ра фи чес ки ми спис ка ми. Мож но од нов ре-
мен но выб рать нес коль ко из да ний, срав нить их со-
дер жа ние, на пи сать ре фе рат или офор мить ссыл ку 
для даль ней шей ра бо ты. Та ким об ра зом, поль зо ва-
те ли мо гут по лу чить от ве ты на важ ные для бу ду ще-
го спе ци алис та воп ро сы — что есть еще в биб ли оте-
ке по мо ему зап ро су, что мож но еще по чи тать, ка-
кие еще но вые зна ния мож но по лу чить, за ни ма ясь 
в биб ли оте ке. Уме ние са мос то ятель но ра бо тать с 
раз лич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции и осо бен-
но с книж ны ми и жур наль ны ми из да ни ями — это 
за лог ус пеш но го бу ду ще го спе ци алис та.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ КАРГУ

Новые технологии в библиотеке
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«Əсем дік — əлем ай на сы», иə сұ лу-
лық əлем ді құт қа ру шы. Адам зат ба ла-
сы сұ лу лық қа жа ны құ мар бол ған дық-
тан, қай жер ден бол ма сын сұ лу лық ты 
із дей ді, олар ды бір-бі рі мен са лыс ты-
рып, са ра лай ды. Ара сы нан өзі нің кө-
ңі лі не қо ным ды сын таң дай ды.

«Ақы лы на көр кі сай» ҚарМУ жас-
та ры ара сы нан ірік теу жүр гі зі ліп, бай-
қау ұйым дас ты ру жо ға ры оқу ор ны ның 
дəс түр ге ай нал ған іс-ша ра ла ры ның бі рі. 
Уни вер си тет кү ні қар са ңын да уни вер-
си те ті міз дің «Мисс жə не мис тер» ат ты 
осы жыл ғы ке зек ті бай қауы өт ті. Са бақ та, 
өнер де, қо ғам дық ша ра лар да өз бел сен-
ді лік те рін көр се тіп жүр ген қыз-жі гіт тер 
бұл тар тыс та да қа тар дан қа лыс қал ған 
жоқ. Бай қау ба ры сын да біз көп те ген таң 
қа лар лық дү ни елер дің куə сі бол дық. Яғ-

ни, қа тыс қан үміт кер ле рі міз дің бір қа та-
ры та лай ды та лан ты мен там сан ды рып, 
сах на ның жа рық жұл ды зы на ай на лып, 
кө рер мен ді бір сер піл тіп тас та ды.
Көп тен күт кен бұл бай қау үш бө лім-

нен тұр ды. Ал ғаш қы ай на лым да қа ты су-
шы лар өз де рін та ныс ты рып, таң дал ған 
кар точ ка лар да ғы дайын дал ған сұ рақ-
тар ға жауап бе ру ар қы лы ой лау қа бі лет 
дең гейі мен ты ғы рық қа ті рел ген шақ та ғы 
сөз тап қыр лы ғын, со ны мен қа тар өзін-өзі 
сах на да ұс тау мə де ни етін та ныт ты. Қу ан-
тар лық бір жағ дай, елі міз дің үш тұ ғыр лы 
тіл ұс та ны мы на сай бі лім ал ған жі гіт тер 
мен бой жет кен дер үш тіл де ер кін сөй-
леп, өз бі лім де рін ше бер бай қа та біл ді. 
Со ны мен қа тар, «На ғыз қа зақ қа зақ емес, 

на ғыз қа зақ — дом бы ра» де мек ші, уни-
вер си те ті міз дің ки елі сах на сын да қо ңыр 
үн ді дом бы ра күм бі рі мен өзін жыр са-
ры нын да та ныс ты рып, кө рер мен нің құ-
лақ құ ры шын қан дыр ған қа ты су шы мыз 
да бол ды. Бай қау дың екін ші бө лі мін де 
сайыс кер лер өнер ай ды нын да ер кін жү-
зіп, өз ерек ше лік те рі мен көз ге тү сіп сах-
на ның сə нін кел тір ді. Яғ ни, əр түр лі ұлт-
тар биі би ле ніп, əсем дауыс пен əр түр лі 
тіл де гі əн дер ай ты лып, қа ра дом бы ра дан 
күй тө гіл ді. Өз шы ғар ма шы лы ғы нан 
өлең дер оқы лып, ак тер лік ше бер лік те-
рі де бай қал ды. «Адам көр кі шү бе рек» 
де ген дей, біз дің үшін ші ке зе ңі міз ки ім 
үл гі сі нің ең таң да улы сын көр се ту бол ды. 
Осы тұс та жас та ры мыз дың тал ғам да ры-

ның жо ға ры лы ғы бай қал ды. Ке зек пен 
шық қан ұл-қыз да ры мыз дың үс тін де-
гі киі мі не ажа ры сай ке ліп, бі рі нен-бі рі 
өтіп сах на ны ерек ше ажар лан ды рды.
Та лап та рын да та лант тың тұ ны ғы 

жат қан жас тар дың осы күн гі көр сет кен 
өнер ле рі өзін дік ерек ше лі гі мен əсер ет-
ті. Жыл да өт кі зі ле тін бай қау дың бұл 
жыл ғы кө рі ні сі ес те қа лар лық тай кө рі-
ніс бер ді. Өз дə ре же сін де өт кен бұл ша-
ра ны ұйым дас ты ру шы лар ға да, қа ты-
су шы лар ға да, ат са лу шы лар мен де ме-
уші лер ге де шы ғар ма шы лық та быс тар 
ті леп, уни вер си те ті міз дің бұл дəс тү рі əр 
жы лы өз жа ңа лы ғы мен жал ға сын та ба 
берcін дей міз.

М. ЕР ПА НО ВА,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ4

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

О�и�а
�семдік — -лем айнасы
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Кон курс «Мис тер и мисс КарГУ» 
в этом го ду про шел в не обыч ном фор ма-
те. Во-пер вых, объ еди ни ли два кон кур са 
в один, и каж дый фа куль тет пред став ля-
ла па ра. Во-вто рых, впер вые прош ло го-
ло со ва ние на сай те «ВКон так те» за луч-
шую па ру. В-треть их, учас тни кам бы ла 
ус тро ена про фес си ональ ная фо то сес сия 
от сту дии SNAP, где сту ден ты при ки ну ли 
на се бя нес коль ко об ра зов.

Цель кон кур са бы ла за яв ле на ор га ни за то-
ра ми — Двор цом сту ден тов и проф со юз ным 
ко ми те том КарГУ — как про па ган да кра со-
ты и здо ро во го об ра за жиз ни, стрем ле ние к 
всес то рон не му и гар мо нич но му раз ви тию 
лич нос ти, вы яв ле ние и под дер жка та лан тли-
вой мо ло де жи, сти му ли ро ва ние куль тур ной 
и твор чес кой дея тель нос ти сту ден тов уни-
вер си те та, вы яв ле ние мисс и мис те ра уни-

вер си те та, сим во ли зи ру ющих со бой един-
ство внут рен ней и внеш ней кра со ты.
В кон кур се при ня ли учас тие сту ден ты 

1-3-х кур сов фа куль те тов и под го то ви тель-
но го от де ле ния КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
От крыл кон курс па рад учас тни ков, где 

они пред ста ви ли «ви зит ную кар точ ку» и 
вы ход в де ло вом кос тю ме. Ре бя та сде ла ли 
пред став ле ние на трех язы ках, де монстри-
руя хо ро ший уро вень вла де ния ка зах ским, 
рус ским или ан глий ским язы ка ми од нов ре-
мен но. А жю ри в это вре мя оце ни ва ло лич-
ное оба яние, уме ние дер жать се бя на сце не, 
со че та ние во внеш нем об ли ке де ло во го сти-
ля и мо ло дос ти.
Са мым дол гож дан ным был, ко неч но, 

твор чес кий кон курс, где сту ден ты про де-

монстри ро ва ли свои та лан ты в твор че стве. 
Бы ли ори ги наль ные пар ные но ме ра, ко то-
рые спе ци аль но под го то ви ли для это го ме-
роп ри ятия: это и сце ни чес кая пос та нов ка, 
и шу точ ный та нец, и це лое шоу… А жю-
ри осо бое вни ма ние об ра ти ло на вы ра зи-
тель ность ис пол не ния, ори ги наль ность и 
спо соб ность уди вить пуб ли ку. Са мым эле-
ган тным и яр ким стал вы ход в ве чер них кос-
тю мах, все учас тни ки про де монстри ро ва ли 
на сце не тро га тель ное со че та ние в об ли ке 
юнос ти и гра ции, оба яния и вку са…
Кон курс за кон чил ся, а жю ри пред сто яло 

ре шить неп рос тую за да чу — выб рать по бе-
ди те лей.
Пос ле дол гих об суж де ний и спо ров мис-

те ром и мисс КарГУ ста ли По пен ков Алек-

сандр (фа куль тет инос тран ных язы ков) и 
Дус та ева Ма ли ка (про фес си ональ но-ху до-
же ствен ный фа куль тет), а зва ние ви це-мис-
те ра и ви це-мисс при су ди ли Кан се ито ву 
Рус ла ну (юри ди чес кий фа куль тет) и Иг на-
тен ко Ека те ри не (фа куль тет инос тран ных 
язы ков).
Ос таль ные учас тни ки то же не ос та лись 

без наг рад и по лу чи ли зва ния, дип ло мы как 
от ор га ни за то ров, так и от спон со ров кон-
кур са — сту дии тан ца Dance Life, фо тос ту-
дии SNAP, от раз вле ка тель но го цен тра «Мир 
фан та зий» и молодежной инициативной 
группы UniCap.
Фо то для ре пор та жа пре дос тав ле ны фо-

тос ту ди ей SNAP. Пол ную вер сию фо то ре-
пор та жа мож но уви деть в груп пе vk.com/
snap.stu dio.

СОБ. ИНФ.

Событие
Самые красивые и талантливые
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Pрт – тілсіз жау
«Сар"ыт» сауда �йі

)а ра �ан ды �а ла сын да са уда 
#й ле рі р те ну де. Ор та лы� ба зар-
�а жа �ын ор на лас �ан «Сар �ыт» 
са уда #йін де де рт шы� ты.

Та� �ы са �ат то �ыз жа рым ша-
ма сын да са уда #йін де шы� �ан 
рт ті сн ді ру #шін бір не ше ар-
найы ма ши на мен �ы ры� тан ас-
там адам ж� мыл ды рыл ды. 8рт 
шы� �ан кез де �и ма рат та адам 
бол �ан жо�. Сон ды� тан адам дар-
ды ��т �а ру �а жет ті лі гі ту ын да �ан 
жо�.

Са уда #йін де гі рт оша �ы бі-
рін ші �а бат та �ы бу тик тер ді� бі рі-
нен шы� �ан ды �ы аны� тал ды. 8рт 
сн ді ру ші лер ді� ай ту ын ша, олар 
кел ген кез де б�л жер де тауар лар 
т�р �ан а�аш с ре лер жан �ан. 8рт 
ауда ны 30 шар шы мет рді �� рай-
ды. 8рт ті� шы �у се бе бі тез ара да 
аны� тал ды. Бу тик те ауа #ре тін 
жы лыт �ыш �� рал ды са ту шы лар 
т#н де шір мей кет кен. Жел #р-
ле гіш жы лыт �ыш ты� электр 
сым да ры ны� �ыс �а т�йы� та луы 
н� ти же сін де рт шы� �ан. 8рт �и-
ма рат тан тыс жер лер ге та рап #л-
гер мей дер ке зін де ші ріл ді.

«ТЕХНИКА» жануда
Б�л са уда #йін де гі рт �ой ма-

дан шы �ып, кейін са уда за лы на 
кш кен. 8рт сн ді ру ші лер р тпен 
тр са �ат тай ша ма сын да к# рес ті. 
\и ма рат ты� алю ко бонд пен плас-
тик тан са лын �ан ды �ы рт сн ді-
ру де �и ын ды� ту �ыз ды. «Пла не та 
элек тро ни ки» са уда #йі ні� иесі 
рт ті сн ді ру ба ры сын кр ді. Ол 
бір не ше са �ат бойы биз не сі ні� 
р тке ора нып жат �ан ды �ын ба-
�ы лап т�р ды. Та� �ы са �ат 8-де 
рт сн ді рі ліп ая� тал ды. 8рт ті� 
ауда ны 1800 шар шы мет рді ��-
ра ды. 8рт сн ді ру ші лер �ой ма-
да �ы жа нып кет кен кір жуу ма-
ши на ла ры, то �а зыт �ыш тар мен 
те ле ди дар лар си я� ты т�р мыс ты� 
тех ни ка лар ды сыр т�а шы �а рып, 
рт ті� та ра лу ына жол бер ме ді. 
Ны сан те тік тік к# зет ба �ы лауын-
да бол �ан ды� тан са уда #йін де 
к# зет ші лер бол ма �ан. 8рт ті сн-
ді ру ге 27 рт сн ді ру ма ши на сы 
мен рт сн ді ру �ыз ме ті ні� 97 
�ыз мет ке рі �а тыс ты.

Жалын ":шаAына 
оранAан романтикалы" 
т�н

)а ра �ан ды �а ла сын да �ы �о на-
�#й лер ді� бі рін де жас ж� бай лар 
ор на лас �ан «люкс» са на тын да �ы 
бл ме р тке оран ды. Адам дар 
зар дап шек кен жо�. 8рт сн ді ру-
ші лер кел ген де жу ына тын бл ме 
жа нып жат ты. Бл ме ні� есі гі, т-
бе жап �ы шы мен электр сым да-
ры �ат ты за �ым дан �ан. Бл ме де 
бол �ан адам дар ды� ай ту ын ша, 
�а ра т# тін жу ына тын бл ме ден 
шы� �ан. Ал �а шын да са тыр-с�-
тыр, тарс ет кен ды быс шы �ып, 
одан кейін ыс ты� иісі шы �ып, 
олар есік ті аш �ан уа�ыт та рт т�-
тан �ан. Жас ж� бай лар дер ке зін-
де бл ме ден шы �ып #л гер ген.

)о на �#й де гі б�л бл ме те жо-
�а ры са нат та �ы бл ме лер ді� бі рі 
бол �ан екен. Ке� бл ме, �ым-
бат жи 9аз дан бас �а б�л бл ме-
ге жас ж� бай лар ды� с� ра ны сы 
бойын ша еден ге ра ушан г#л де рі 
ша шы лып тас тал �ан. 8р тке �ар-
сы к# рес ж нін де гі сы на� зер тха-
на сы �ыз мет кер ле рі ні� м� лі ме ті 
бойын ша рт �ыс �а т�йы� та лу 
н� ти же сін де гид рав ли ка лы� жа-
�а ван на дан шы� �ан.

«Ер тең ме нің ин фор ма ти ка пə ні нен 
ре фе рат тап сы ру ым ке рек. Ин тер нет-ка-
фе ге не ме се сол тə те ден са тып алар мын, 
ха бар ла сып ке ліс тім». Құр бы сы кі тап ха-
на дан бір ге қа ра уды ұсы нып кө ріп еді, 
«бос қа уақыт жо ғал та мын, одан «инет» 
тез» деп қыс қа жауап қайыр ды Пе ри зат. 
Қа зір де жас тар ме га по ли сі не ай на лып 
отыр ған Қа ра ған ды ша һа рын да мұн дай 
үр діс кең етек жай ған. Кіш ке не қи нал са 
бол ға ны, əр бұ рыш та «кел» деп ша қыр ған 
ин тер нет дүң гір шек те рі не асы ғып тұр ға-
ны сту дент тің.

Əлем дік озық тех но ло ги ялы ел дер дің 
қа та ры на ену ді бас ты мақ сат са на ған қа зақ 
елі күн өт кен сайын қа рыш тап да му үс тін-
де. Ин но ва ци ялы ел бо лу ды көз де ген ұлт 
зи ялы ла ры ұр пақ тың ке ле ше гін гүл ден ді-
ру үшін ба рын са лып əлек. Тіп тен, кейін де 
бар лы ғын элек трон ды ре сур стар ға ай нал-
ды ра мыз де ген ұсы ныс тар бол ды көп ші лік 
тал қы лауын да. Те ле эк ран тө рі нен күн діз-
тү ні түр лі-түс ті жар на ма лар, жас тар ға үл гі 
ет кен эко но ми ка, заң, са ясат тө ңі ре гін де де 
ұсы ны лып жат қан бағ дар ла ма лар аз емес. 
Ұр пақ тың бо ла ша ғын ба ғам дап, ке ле ше гін 
ай қын дау үшін қа жет. Осы тұс та бар ша сы 
бі лім ге ке ліп ті ре ле рі сөз сіз. Əр сту дент ті ба-
ка лавр ма ман ды ғы бойын ша дайын дай тын 
ЖОО не ме се кол ледж ұс таз да ры на бе ріл ген 
тап сыр ма бойын ша сту ден тке тек ба ғыт-бағ-
дар бе рі луі ти іс, қал ға нын өзі же те лей ді-мыс. 
Дəйек ті деп ұсы ныл ған тұ жы рым да ма ның 
бү гін гі күн де іс ке асу үр ді сі қан дай? Нə ти-
же сін көр дік пе? Қа зір де қа зақ ин тер не ті не 
тел мір ген (Қаз НЕТ) қа зақ қа ра көз де рі нің 
қа ра сы көп. Қа зақ стан ин тер нет ас со ци аци-
ясы ның ха бар лауын ша, «min ber. kz» сай ты 
жа ри яла ған Қаз нет те қа зақ ті лін де гі сайт тар 
са ны қа зақ стан дық сайт тар дың жал пы са ны-
ның ша ма мен 12 %-ын құ рай ды. 
Қа зақ сту ден ті не дə ріс оқу шы оқы ту шы-

ла ры мыз дың «ин тер нет тен қа раң дар» де ген 
же леуі ерік сіз дік тен олар ды компь ютер дің 
ал ды на жіп сіз бай лауда. Жас тар же ңіл дің 
ас ты мен, ауыр дың үс ті мен жү ріп өтіп, жо-
ғын ин тер нет ке ңіс ті гі нен із дей ді. Екі кө зі 
мөл ді реп азан нан кеш ке дейін ин тер нет ке 
тел мі ріп отыр ға ны. Кей бі рі не соң ғы үмі ті-

нің отын жа ғып, езуі не күл кі ұяла та тын да 
осы — ин тер нет. Жас тар күн де лік ті бе ріл ген 
тап сыр ма лар дың тең жар ты сын ин тер нет-
тен ала ды. Са на ны тор ла ған си қыр лы əлем 
ке ңіс ті гін шар лап, əй теуір бір та ба ды. Сту-
дент тер кур стық жұ мыс, ре фе рат, ба ян да ма, 
тіп тен кіш ке не шы ғар ма ның қыс қа маз мұ-
ны на дейін кө ші ріп ала ды. Ра сын да, қа зір 
те гін дү ние жоқ. 30 бет тік кур стық жұ мыс-
тың то лық тай нұс қа сы (та қы ры бы, жос па ры, 
маз мұ ны, қо ры тын ды бө лім, пай да лан ған 
əде би ет тер ті зі мі т. б) дайын, тек бір кем шін 
тұ сы сол, ол — ақы лы түр де. Қал та фо ның-
ды 500 бір лік пен тол ты рып, мы на код ты тер. 
Нұс қау сол. Бір се местр оқып, оны құ ны бес 
жүз тең ге лік ре фе рат жұ мы сы мен жап қан 
қа лай, əл де кур сты қай та оқып шық саң ше? 
Ұр да жық. Ре фе рат із деп сан дал ған сту ден-
тке 500 тең ге ти ын бо лып па? Бір лік сал да, 
ин тер нет пен мəң гі ге дос бол! Зерт теу нə ти-
же ле рі көр сет кен дей, Қа ра ған ды қа ла сын да 
сту дент тер ді қи нал тпас тан те гін жаз ба жұ-
мыс та ры мен қам та ма сыз ете тін 5-6 ор та лық 
бар шы лық. Кур стық жұ мыс, ре фе рат са ту ды 
кə сіп ет кен бір тə тей:

— Бір кур стық жұ мыс — 700 тең ге ден, ре-
фе рат тар — 300 тең ге ден бас тап са ты ла ды. 
Əр бір бет кө бей ген сайын ба ға өсіп оты ра-
ды. Са уда жүр ген жер де кі ріс те бо луы ти іс. 
Сес сия ке зін де жұ мыс тар қым бат тай ды. Со-
ған орай біз қо лы мыз да бар та қы рып тар ды 
жа зып қоя мыз, ке ре гі не тап сы рыс бе рі ле-
ді, — деп ағы нан жа рыл ды. Осы ор та лық тан 
шы ға бе ре ре фе рат із де ген бір жас ты кө зім 
шал ды.

— Са тып ала мын. Бір Қа ра ған ды ның өзін-
де ЖОО-на жи нал ған сту дент тер дің кем де-
ген де үшеуі осы ған жү гі не ді. Оның еш ұят-
ты ғы жоқ мен үшін, — дей ді.

— Кі тап ха на ға ба рып, өзің не ге із ден бей-
сің?

— Уақыт тап шы. Қа зір қай да ғы кі тап, бə рі 
за ман ға лайық, қа зір бə рі бас қа ша. Кі тап ха-
на ға ба ра тын сту дент бар ма? — деп қай та 
сауал қойып үл ге ріп, кі нə ні қо ғам ға сіл теп 
жы лы қайыр ды. Сон да, əл-Фа ра би дің «Тəр-
би есіз бер ген бі лім — адам зат тың қас жауы» 
де ген ұла ғат ты сө зі қай да қал мақ. Əр бір 
қа зақ стан дық жас бу ын өсіп ке ле ді. Тəр би-
есіз ұр пақ тəр би елеп өсі рер бол сақ, оның 

не гі зін де ал ған бі лім нің қа же ті кə не? Құ-
пия «агент тер» се кіл ді «гос трай тер»-лер дің 
елі міз ге ер те еніп, сту дент тер қауымы ның 
сұ ра ны сы на сон ша лық ие бол ға ны кү ңі-
рен те ді. Са тып алу шы жас бір өт кел ден құ-
тыл дым де се, са ту шы тə тей дің айы оңы нан 
ту ды. Бү гін гі күн ге дейін де на нын со лай 
тауып жү ріп ті-мыс.
Ре сей лік тер қа зақ на ры ғын да өз де рі-

нің бел сен ді Ma il.ru, Яn dex, Na to me dia т. б. 
ком па ни яла ры ның сəт ті де ген жо ба ла рын 
қой ды. Жас тар дың кө бі нің на за ры осы лар-
да. Қаз нет те гі сайт тар дың маз мұ ны на те рең 
ден қойып, бұл са ла ны те ре ңі рек та ны тып, 
то лық тай тү бе гей лі бет бұр ған дар са ны аз. 
Қаз нет то лық да мып, жан-жақ ты мə лі мет-
тер ұсы на алу үшін үл кен мек теп қа лып тас-
ты рып, шы ғар ма шы лық топ жұ мыс жа сауы 
қа жет. Жұрт бо лып жұ мы ла кі ріс кен үл кен 
топ тың аты ай ғай лап тұ рар лық сай ты бол-
ған мен, тір ке ме сін шер тіп қал саң «өші ріл-
ген» деп жы лы қош та са ды. Іші ру ха ни жаз-
ба лар ға то лы қа зақ жас та ры ның қа мы үшін 
жа сал ған сайт тың тұ сауы ке сі лер күн ту са. 
Бұл үшін мем ле кет əрі ден ой лап, қа зақ ті-
лін де гі ме ди аны да мы ту ға күш са луы ти іс. 
Ке ре гін «Go og le»-ге са лып, бас қа жұрт тың 
ті лін ауда рып, жа лы нып-жал пақ та ған ша, 
төл ту ма сайт та ры мыз дан алайық! Қа зақ ме-
ди асы да мып, тіл дің кө се ге сі кө ге ріп, елі міз 
«Қаз НЕТ»-ке жи ыл сын. Бі лім ді ин тер нет-
тен із деп, түп нұс қа дан нұс қау сыз кө ші ре тін, 
күн діз-тү ні ойын-сауық тың ор та сы на жи-
ыла тын емес, «ке ре гім қа зақ ин тер не тін де» 
дей тін жас бол са, шір кін! Кө ңіл та ра зы сы на 
са лып, ой еле гі нен өт кі зер кез əл де қа шан 
жет кен си яқ ты. Ой ла найық…

АЯУЛЫМ СОВЕТ, 
�АРМУ СТУДЕНТІ

Мен — ба қыт ты мын! Не ге дей сіз бе? Не-
ге де ген сол сұ рақ ты қойы ңыз шы ма ған. 
Өй тке ні, мен не ге ба қыт ты еке нім ді ай ту ға 
асық пын! Тіп ті ай қай лап тұ рып! Ме нің не ге 
ба қыт ты еке нім ді ұйық тап жат қан тір ші лік 
иеле рі де біл се дей мін.

Мі не, ме нің ба қы тым ды бə рі бө лі сіп жа-
тыр! Тым кө ңіл ді мін! Тө се гім нен де реу тұ рып 
да ла ға шық тым. Ме ні кү тіп тұр ған дай. Ай на ла 
ап пақ қар. Тап-та за ауаны кө зім ді жұ мып тұ-
рып құ шыр ла на жұ тып, қай та жай ға на мейір-
ле ніп кө зім ді аш тым. Ке ре мет! Мы на дү ни ені 
жан-тə нім мен жақ сы кө ріп кет кен дей мін. Əр 
құ бы лыс, мы сал ға: ай на ла да ғы қар мен үшін 
жалт-жұлт етіп тұр ған дай. Бар лы ғын жан-тə-
нім мен жақ сы кө ріп, əр ісім ді өзін ше жа ңар т-
қым ке ле ді.
Мен ба қыт ты мын! Не ге дей сіз бе? Се бе бі 

мен өмір сү ріп жа тыр мын! Мен құр бос қа өмір 
сү ріп жат қан жоқ пын, көр ген-біл ге нім ді кө-
кей ге түю де мін. Үй рен ген сайын өмір ге де ген 
құл шы ны сым, ар ман-мақ сат та рым ар ту да…
Біз ді ғұ мыр бойы, сі рə, шар шат пай, шал-

дыр май, қал жы рат пай, ұдайы би ік ар ман асу-
ла ры на бас тап оты ра тын қан дай күш еке нін 
бі ле сіз бе? Ол — се нім! Өз кү ші не де ген се нім, 
дос та ры ның мейі рім ді лі гі не де ген се нім, ер-
тең гі күн нің шу ақ ты бо ла ты ны на де ген се нім. 
Күн сайын бойы мыз ға күш-қу ат құйып, кө-
ңі лі міз ге шал қар ша быт, жү ре гі міз ге ыс тық 
ма хаб бат сый лай тын да сол се нім емес пе? 
Иə, се нім нің ұлы кү ші бар. Ме нің ше, тек өз 
бойын да ғы күш-қу ат қа, ерік-жі гер ге, да рын-
қа бі лет ке қалт қы сыз бар жан-тə ні мен сен ген 
адам ға на би ік мұ рат-мақ сат шың да ры на шы-
ға ала ды.

Ар ма ны ма де ген се нім ар қы лы бойы ма жі-
гер құйы лу да. Сол ар ман ға же ту жо лын да əр 
нəр се ге ты ры су да мын. Ер те гі лер де ға на кез де-
се тін ар ман ауылын емін-ер кін ара ла удың өзі 
де бір ға ни бет емес пе? Ба ла уса шақ та қи ял 
қу ып, ар ман дап көр ме ген жан дар өмір де көп 
нəр се ден құр ала қан қал ға нын се зе ме екен? 
Егер адам дар тек нақ ты есеп тер ге ға на ар қа 
сүйеп, ар ман ата улы ны ұмы тып кет се не бо лар 
еді? Ар ман да уды ұмы ту жө нін де ой ла удың өзі 
үрей лі емес пе?
Ар ман — адам ның қа на ты. Əр адам ның өз 

ар ман да ры бар. Ме нің қа зір гі ар ма ным ның бі-
рі — өзім қа ла ған ма ман иесі бо лу. Адам өзі нің 
бо ла шақ кə сі бі не əр түр лі жол мен ке ле ді. Бі-
реу лер үшін — ол ой ға ал ған ар ман ның орын-
да луы, от ба сы дəс тү рін жал ғас ты ру, үшін ші бі-
ре улер ге əй теуір бір ма ман дық тың құ ла ғы нан 
ұс тау де ген дей.
Ма ман дық таң дау үшін адам ең ал ды мен 

өзін, өз бейім ді лі гін та нуы қа жет. Өз-өзі не «Мен 
кім мін?», «Осы өмір де гі ме нің ор ным қан дай?», 
«Қа лай өмір сү рем?» де ген сұ рақ қой май тын 
адам кем де-кем. Мы нау көп са ла лы өмір де ма-
ман дық тың тү рі көп. Əри не таң дау жа сау оңай 
емес. Ең бас ты сы, адам ең бек ке қа бі лет ті, зейін-
ді бо луы қа жет жə не оның ма ман ды ғы өзі өс-
кен ор та ға ма ңыз ды, ба ға лы үлес қо са тын дай 
бо луы шарт. Өз ісі не се нім ді, дұ рыс таң дау жа-
са ған адам ға на же тіс тік ке же те ді. Адам ең бе-
гі нен қуа ны шын та ба біл се, бойы на жа ңа күш 
қо сы лып, ең бек ке де ген ша бы ты ар та тү се ді. 
Зор ықы лас, ша быт пен іс тел ген іс би ік ке жет-
кі зе тін қа нат.
Мен ба ла ке зім нен жур на лист бо лу ды ар-

ман да дым. Кіш кен тайым нан əр түр лі га зет-
жур нал оқы дым. Өсе ке ле əде би шы ғар ма лар 

оқу ме нің сүйік ті ісі ме ай нал ды. Кө ңіл де гі көп 
ой лар ды күн де лік бе ті не тү сір дім. Əде би кі-
тап тар ды оқу ар қы лы өрі сім ке ңей ді. На ғыз 
жур на лист бол ғым кел ді. Не ге де се ңіз, əр шы-
ғар ма, əр түр лі ой-түйін адам ның сон ша лық ты 
сауатын аша ты нын біл дім. Мен əр ақын-жа-
зу шы ның, əр өнер ада мы ның пі кі рін оқы ған 
сайын өр кен дей түс тім. Мы сал ға мен «Ақи қат 
пен аңыз», «Шу ақ ты күн дер» де ген кі тап тар ды 
оқып Бауыр жан Мо мы шұ лы жай лы тіп ті біл-
мей тін қы зық ты мағ лұ мат тар ал дым. Бі ле сіз 
бе? Сол кі сі мен сұх бат та сып отыр ған адам мен 
бол сам қан дай ба қыт ты деп ой ла дым. Ол кі сі-
ні өз кө зім мен көр гім ке ліп кет ті. Кей бір құр-
бы ла рым «Ой, қой шы, со ғыс кі тап па?» деп 
бе зе ді. Шын мə ні сін де өте қы зық ты кі тап екен. 
Мен со дан бас тап ол кі сі мен мақ та нып, өзі ме 
пір тұ та тын бол дым. Ал «Үміт үз гім кел мей ді» 
кі та бы на ғыз өмір — сүйіс пен ші лік ке ба ули-
тын, ру ха ни жан дү ние ңе се рік бо лар кі тап. 
Мен бұл кі тап ты оқи оты рып көп нəр се үй-
рен дім. Əсі ре се, өмір ге құш тар лық ты, жал пы 
өмір ді үй рет ті де сем өті рік емес. Ол кі тап тың 
əсер ет ке ні сон ша лық, егі ліп жы ла ған жер ле-
рім де бол ды. Мен əр адам мен тіл де сіп, сыр-
лас қан ды, қо лым нан кел ген ше кө мек тес кен ді 
қа лай мын. Жан ға жы лу сый лай тын кі тап жаз-
ғым ке ле ді. Бо ла шақ та өз көр ген-біл ген де рім, 
өмір ден түй ген де рім əр кім нің жү ре гі не жол 
та бар деп се не мін.

«Ша быт! Ол — адам ның да ры ны на, ең бе гі не 
қа нат бі ті ре тін ұлы күш, Ар ман ға же ту ті ле гі 
адам ды əр қа шан ша быт тан ды ра ды. Шар ша ған 
кө ңі лі не жі гер бе ре ді, қа жы ған де не ге күш қо-
са ды!» Рас-ау! Мі не, мен де осын дай ар ма ным-
ның ар қа сын да ша быт та нам! Ша бы тым ар тқан 
сайын ұм ты лып, із де не мін. Мен осы лар үшін 
де ба қыт ты мын! Мен өзі ме се не мін!

КЕРІМ АЯН�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Мен таDдаAан маманды"
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Студенческие новости
Интеллектуалы встретились 
в КарГУ

29 ян ва ря 2013 го да в учеб ном 
кор пу се №8 КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
про шел меж ву зов ский ин тел лек ту-
аль ный тур нир в фор ма те иг ры «Что? 
Где? Ког да?», в ко то ром при ня ли 
учас тие 9 ко манд. В чис ле учас тни-
ков бы ло 5 ко манд КарГУ, ко то рые 
бы ли пред став ле ны сле ду ющи ми фа-
куль те та ми: ис то ри чес кий, хи ми чес-
кий, инос тран ных язы ков, фи ло со-
фии и пси хо ло гии, фи ло ло ги чес кий, 
со ци аль но-пе да го ги чес кий, эко но-
ми чес кий и юри ди чес кий. Гос тя ми 
тур ни ра бы ли ко ман ды СГТИ, КЭ УК, 
Кар ГТУ и объ еди нен ная сбор ная трех 
ву зов г. Ка ра ган ды. По ито гам тур ни-
ра при зо вые мес та за ня ли ко ман ды 
«8 кор пус», «Амаль га ма», «Брейн-
шторм». Не об хо ди мо от ме тить, что 
дан ный тур нир был пер вым эта пом 
Сту ден чес кой ли ги г. Ка ра ган ды, уч-
ре ди те лем ко то рой яв ля ет ся ин тел-
лек ту аль ный клуб «Что? Где? Ког да?» 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В бу ду щем 
пла ни ру ет ся про ве де ние пя ти ана ло-
гич ных тур ни ров.

Чему учат СМИ?
В це лях под дер жки сту ден чес ких 

ини ци атив, по пу ля ри за ции ора тор-
ско го ис кус ства сре ди сту ден тов, а 
так же по вы ше ния ин фор ми ро ван-
нос ти мо ло де жи о сов ре мен ных тех-
но ло ги ях ком му ни ка ций 9 фев ра ля 
2013 го да Ко ми тет по де лам мо ло де-
жи сов мес тно с от де лом мар ке тин га 
фи ли ала ТОО «Ал ма ТВ» г. Ка ра ган ды 
про вел меж фа куль тет ский де бат ный 
тур нир на те му «Роль те ле ви де ния 
и Ин тер не та в сов ре мен ном об ще-
стве».

В от кры тии тур ни ра, ко то рое сос-
то ялось в по точ ной ауди то рии №2, 
при ня ли учас тие ди рек тор фи ли ала 
ТОО «Ал ма ТВ» Ро дин В. Н. и пред се-
да тель Ко ми те та по де лам мо ло де жи 
Ар так ши но ва А. С.

Тур нир про во дил ся в трех ли гах 
(ка зах ская, рус ская и ан глий ская) с 
учас ти ем сбор ных ко манд фа куль те-
тов. В хо де де ба тов учас тни кам бы-
ли пред ло же ны ак ту аль ные те мы в 
сфе ре те ле ви де ния и Ин тер не та, та-
кие как проб ле мы раз ви тия Каз не-
та, воп ро сы рас ши ре ния ауди то рии 
прог рамм на го су дар ствен ном язы-
ке, при чи ны не кон ку рен тос по соб-
нос ти ка зах стан ских раз вле ка тель-
ных те ле ка на лов.

По ито гам тур ни ра бы ли оп ре де-
ле ны по бе ди те ли: 

Ка зах ская ли га:
1-е мес то — «Жау ж# рек мы� ба-

ла» (в сос та ве Сар мур зи на Е., Иса та-
евой Н.);

2-е мес то — «Ж�л дыз» (в сос та ве 
Да ни яро ва А., Омир тай А.);

3-е мес то — «Лайы� ты жі гіт тер» (в 
сос та ве Бо лат бе ко ва Б., Иб ра ева Д.);

«Луч ший спи кер» — Да ни яро ва А.
Рус ская ли га:
1-е мес то — «Час пик» (Сей да-

лин Т., Рза ев А);
2-е мес то — «Прин цип Та ли она» 

(Ку ба ева А., Ша ри по ва Н.);
3-е мес то — «Кле ен ка» (Сма гу-

лов А., Ели ба ев Т.);
«Луч ший спи кер» — Ша ри по ва Н.
Ан глий ская ли га:
1-е мес то — «Це зарь» (в сос та ве 

Нур ман га ли Е., Жа ба ги на А.);
2-е мес то — «Сид ней» (Едиль ба-

ев Е., Ша ды ке нов Н.);
3-е мес то — «Лей диз» (Ду лат бе ко-

ва А., Рым бе ко ва А.);
«Луч ший спи кер» — Ша ды ке-

нов Н.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В це лях ре али за ции го су дар ствен-
ной прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния 
на 2011-2020 го ды в час ти по пу ля ри за-
ции го су дар ствен ной служ бы и фор ми-
ро ва ния про фес си ональ ных на вы ков 
сту ден тов в Ка ра ган де на пос то ян ной 
ос но ве ре али зу ет ся про ект «Шко ла го-
су дар ствен ной служ бы». В рам ках дан-
но го про ек та 28 ян ва ря 2013 го да 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 ап па ра та 

аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти бы ла 
про ве де на тор же ствен ная це ре мо ния 
вру че ния дип ло мов вы пус кни кам пя-
то го се зо на. В ме роп ри ятии при ня ли 
учас тие за мес ти тель на чаль ни ка тер-
ри то ри аль но го уп рав ле ния Агент ства 
Рес пуб ли ки Казахстан по де лам го су-
дар ствен ной служ бы по Ка ра ган дин-
ской об лас ти Ах ме то ва Г. Т., ди рек тор 
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 Ша то хи на Т. Н., 

а так же пред ста ви те ли ре ги ональ но го 
шта ба Шко лы го су дар ствен ной служ-
бы.

В сво ем выс туп ле нии зам на чаль ни ка 
УАГС Ах ме то ва Г. Т. от ме ти ла, что учас тие 
в дан ном про ек те яв ля ет ся хо ро шим под-
спорь ем для мо ло де жи, пла ни ру ющей в бу-
ду щем пос ту пить на го су дар ствен ную служ-
бу. В от вет ном сло ве вы пус кни ки чет вер то го 
се зо на Ахим бе ков Али бек и Ах ме то ва Ак-
нур, вы ра жая бла го дар ность ор га ни за то рам 
про ек та, по же ла ли сво им «пре ем ни кам» — 
ста же рам пя то го се зо на — ус пеш но го про-
хож де ния ста жи ров ки в го су дар ствен ных 
ор га нах. 
По ито гам се зо на 11 сту ден тов КарГУ им. 

Е. А. Бу ке то ва и 4 сту ден та Ка ра ган дин ско го 
эко но ми чес ко го уни вер си те та Каз пот реб со-
юза ста ли вы пус кни ка ми и об ла да те ля ми 
дип ло ма Шко лы.
В рам ках про ек та в пе ри од с 28 ян ва ря 

по 11 фев ра ля 2013 го да 23 ста же ра пя то го 
се зо на Шко лы прош ли курс те оре ти чес-
кой под го тов ки, ко то рый про во дит 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 слу-
ша те лям пред ло же ны те мы: «Сы бай лас 
жем қор лық қа қар сы кү рес тің қа зақ стан-
дық стра те ги ясы», «Пер спек ти вы раз ви-
тия го су дар ствен ной служ бы в Рес пуб ли-
ке Ка зах стан».

БИРЖАН АЛИМЖАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ШГС

Стажеры получили дипломы

В рам ках ра бо чей по ез дки в Ка ра-
ган ду пред се да тель Агент ства по де лам 
го су дар ствен ной служ бы Рес пуб ли ки 
Казахстан Али хан Му ха медь евич Бай-
ме нов по се тил Ре ги ональ ный центр 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 хо де 
ви зи та сос то ялась встре ча со ста же ра-
ми пя то го се зо на Шко лы го су дар ствен-
ной служ бы.

Ру ко во ди те лем ре ги ональ но го шта ба 
Алим жа но вым Б. Н. бы ла про ве де на пре-
зен та ция про ек та, в ко то рой бы ли ос ве ще ны 
ос нов ные эта пы про ек та по от бо ру аби ту ри-
ен тов, их те оре ти чес кой под го тов ки и ор га-
ни за ции ста жи ров ки в го су дар ствен ных ор-
га нах. Вы ра жая бла го дар ность ге не раль ным 

пар тне рам Шко лы — уп рав ле нию Агент ства 
по де лам го су дар ствен ной служ бы по Ка ра-
ган дин ской об лас ти, Ре ги ональ но му цен тру 
пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка-
ции го су дар ствен ных слу жа щих, Ка ра ган-
дин ско му го су дар ствен но му уни вер си те ту 
им. Е. А. Бу ке то ва, — ру ко во ди тель шта ба 
Алим жа нов Б. Н. от ме тил, что бла го да ря 
имен но дан но му сот руд ни че ству и соз дан ной 
уни каль ной мо де ли ор га ни за ции дея тель нос-
ти Шко лы 107 сту ден тов ву зов Ка ра ган ды ста-
ли об ла да те ля ми дип ло мов. И на се год няш-
ний день 37 вы пус кни ков Шко лы тру дят ся в 
го су дар ствен ных ор га нах и пред прия ти ях.
В сво ем выс туп ле нии Али хан Му ха медь-

евич дал по ло жи тель ную оцен ку дея тель нос-
ти Шко лы и приз вал каж до го ста же ра ак тив-
но уча ство вать в ра бо те про ек та, тем са мым 

при об ре тая цен ный опыт для даль ней ше го 
со вер шен ство ва ния в ка че стве спе ци алис та.
В хо де бе се ды ста же рам был за дан воп рос: 

«По че му вы при ня ли ре ше ние уча ство вать в 
дан ном про ек те?», на ко то рый ста жер Шко лы, 
сту ден тка эко но ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва Да ни яро ва Ак бо та уве рен-
но от ве ти ла: «Про хо дя кур сы, ста жи ров ку, 
мы поз на ем сфе ру го су дар ствен ной служ бы 
из нут ри и ста но вим ся бо лее под го тов лен ны-
ми в те оре ти чес ком и прак ти чес ком пла не. В 
бу ду щем на го су дар ствен ной служ бе для нас, 
вы пус кни ков Шко лы, ра бо та в го сор га нах не 
бу дет чем-то не изу чен ным».
Так же в дан ной встре че при ня ли учас тие 

ру ко во ди тель ап па ра та аки ма Ка ра ган дин-
ской об лас ти Иди ри сов А. А. и на чаль ник 
уп рав ле ния Агент ства РК по де лам го су дар-
ствен ной служ бы То ку шев К. А.

БИРЖАН АЛИМЖАНОВ, ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Государственной службе нужно учиться

Седь мо го фев ра ля 2013 го да стар то ва ла 
еже год ная бла гот во ри тель ная ак ция «От 
сер дца к сер дцу», про во ди мая сог лас но пла-
ну вос пи та тель ной ра бо ты КарГУ им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва на 2012-2013 гг. На ча ло 
дан ной ак ции по ло жил вы езд сту ден тов в ГУ 
«Ре аби ли та ци он ный центр для де тей с ор-
га ни чес ким по ра же ни ем цен траль ной нер-
вной сис те мы и на ру ше ни ем пси хи ки для 
сов мес тно го пре бы ва ния ма те ри и ре бен ка 
«Умит», на хо дя щий ся под кон тро лем Ка ра-
ган дин ско го об лас тно го уп рав ле ния здра во-
ох ра не ния. Уч ре ди те ля ми ак ции выс ту пи ли 
рек то рат и проф со юз ный ко ми тет КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, а ини ци ато ра ми и ор га-
ни за то ра ми — Ко ми тет по де лам мо ло де жи 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сов мес-
тно с фа куль те том инос тран ных язы ков.

Воп рос ле че ния де тей с ог ра ни чен ны ми 
воз мож нос тя ми в Ка зах ста не се год ня сто ит 
на пер вом мес те. Ка ра ган дин ская об ласть 
за ни ма ет третье мес то в рес пуб ли ке по ко-
ли че ству де тей-ин ва ли дов пос ле Юж но-Ка-

зах стан ской и Ал ма тин ской об лас тей. По 
дан ным Агент ства по ста тис ти ке, на 1 ян ва ря 
2012 го да в стра не бы ло за ре гис три ро ва но 563 
ты ся чи ин ва ли дов, из них бо лее 48 ты сяч — 
де ти до 16 лет. Так же не уте ши тель ная ста-
тис ти ка кон ста ти ру ет: за пос лед ние пять лет 
ко ли че ство де тей-ин ва ли дов вы рос ло на пять 
ты сяч — еже год но око ло ты ся чи де тей ста но-
вят ся ин ва ли да ми или рож да ют ся с па то ло-
ги ями и от кло не ни ями. На пер вом мес те по 
ко ли че ству ин ва ли ди за ции сто ят нев ро ло ги-
чес кие за бо ле ва ния, да лее — врож ден ные па-
то ло гии и ано ма лии раз ви тия, пси хи чес кие 
расстрой ства зак лю ча ют трой ку «ли де ров». 
В Ка ра ган де си ту ация нес коль ко об лег че на 
тем, что у нас есть центр ре аби ли та ции для 
де тей-ин ва ли дов «Умит», дав но ра бо та ющий 
с боль ны ми деть ми, стра да ющи ми нев ро ло-
ги чес ки ми за бо ле ва ни ями.
На ши сту ден ты не смог ли ос та вать ся рав-

но душ ны ми к судь бе та ких де тей. В рам ках 
бла гот во ри тель ной ак ции «От сер дца к сер-
дцу» Ко ми те том по де лам мо ло де жи был 
про ве ден сбор ве щей на по жер тво ва ние в 
дет ские до ма и ин тер на ты, в ре зуль та те ко-
то ро го сту ден та ми и пре по да ва те ля ми Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
бы ли соб ра ны дет ские ве щи, иг руш ки, дет-
ские кни ги и кан цто ва ры, нас толь ные иг ры, а 
рек то ра том и проф ко мом КарГУ бы ли вы де-
ле ны слад кие по дар ки и мяг кие иг руш ки, ко-
то рые бы ли вру че ны де тям нев ро ло ги чес ко го 

ре аби ли та ци он но го цен тра. В хо де встре чи 
для де тей цен тра бы ла про ве де на раз вле ка-
тель ная прог рам ма, в хо де ко то рой с деть ми 
про ве ли раз ви ва ющие, кор рек ци он ные и 
ло ги чес кие иг ры, ми ни-флеш мо бы. Встре-
ча за вер ши лась сов мес тной ве се лой дет ской 
пе сен кой о друж бе. Ра ду ет тот факт, что ре-
бя та во вре мя игр бы ли ак тив ны и друж ны, 
бо ле ли друг за дру га. Ан дрей Сав чук, сту дент 
про фес си ональ но-ху до же ствен но го фа куль-
те та КарГУ, ко ор ди на тор Цен тра во лон тер-
ской ра бо ты Ка ра ган ды и Те мир тау Ko man-
da и учас тник встре чи, счи та ет: «По доб ные 
ак ции, про во ди мые на шим уни вер си те том 
в час ти во лон тер ства, очень важ ны. Ведь ока-
за ние со ци аль ной по мо щи дан ным де тям 
раз ви ва ет фор ми ро ва ние и раз ви тие мо ти ва-
ции к доб ро воль чес кой дея тель нос ти на ших 
сту ден тов, вос пи та ние у мо ло де жи чув ства 
эм па тии, то ле ран тнос ти и альтру из ма пу тем 
прив ле че ния к бла гот во ри тель ным ак ци ям». 
Важ но и то, что ря дом с та ки ми деть ми мы 
то же учим ся, воз мож но, но во му для се бя: за-
бо те и ми ло сер дию к дру гим, сос тра да нию, а 
та кие ка че ства по вы ша ют ду хов ную куль ту ру 
мо ло де жи и воз рож да ют доб рые тра ди ции в 
на шем об ще стве.
Ак ция про дол жа ет ся. Сту ден ты КарГУ 

съез ди ли в дет ские до ма ма лют ки «Ша па гат», 
«Бо та гоз», дом ин ва ли дов «Лу чик на деж ды», 
а в мар те сос то ит ся вы езд в дом ин ва ли дов се-
ла Оса ка ров ка.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Дари добро…
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Қа зір гі таң да тех но ло гия мен тех ни ка-
ның же дел да муы да мы ған ел дер мен бə се-
ке ге тү су ге, оқу орын да рын да оқы ту жə не 
тəр би елеу үде рі сін ти ім ді жүр гі зу ге жағ дай 
жа сап отыр. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
бі лім бе ру ұс та ны мы — Еуро па ел де рін де-
гі дей бі лім са ла сы на мем ле кет тік қол дау 
көр се ту ді көз дей ді. Əлем дік бі лім ке ңіс ті гі 
стра те ги ясы ре тін де он да кө те ріл ген мə се-
ле лер дің еш қай сы сы да біз дің мем ле кет тік 
мүд де міз ге қай шы кел мей ді. Оның үс ті не 
Қа зақ стан да ғы бі лім бе ру жүйе сі нің дең-
гейі əлем де гі да мы ған ел дер дің көр сет кі-
ші мен орай лас. Біз де бі лім бе ру дің ір ге та-
сы бе рік қа лан ған, оған де ген көз қа рас та 
ерек ше, əр аза мат өзі нің жə не ұр па ғы ның 
бі лік ті де бі лім ді бо лу ын ал дың ғы қа тар ға 
қоя ды. Қа зір гі уақыт та пе да го ги ка ның бір 
ерек ше лі гі — адам ның тұл ға лық да му ына 
ба ғыт тал ған жа ңа оқы ту тех но ло ги яла рын 
шы ға ру ға ұм ты лу ын да бо лып отыр.

Жа ңа ақ па рат тық тех но ло ги ялар ды 
қол да ну көп те ген адам дар дың өмір сү ру 
сал ты на ай нал ды. Жа ңа ақ па рат тық тех но-
ло ги ялар ды ти ім ді қол да ну адам дар дың ақ-
па рат тан ған қо ғам да өмір сү ру ле рі не, жа ңа 
бі лім ді иге ру ле рі не, таң дап алын ған ма ман-
дық та же тіс тік ке же ту ле рі не кө мек те се ді.
Жа ңа ақ па рат тық тех но ло ги ялар ды 

оқы ту үде рі сін де қол да ну мə се ле сін бір-
ша ма ға лым дар қа рас тыр ды. Оқу-тəр бие 
үр ді сі не жа ңа лық ты ен гі зу жүйе сі не бас-
шы лық жа сау мə се ле ле рі Н. В. Гор бу но ва, 
М. В. Кла рин, А. В. Ло рен цов, П. И. Пид ка-
сис тый, Л. И. Ро ма но ва, В. И. Заг вя зин ский, 
Т. И. Ша мо ва, О. Г. Хо ме ри ки жə не т. б. зерт-
те уле рін де қа рас ты рыл ған. Пе да го ги ка лық 
ин но ва ти ка жə не оны мең ге ру ге мұ ға лім-
дер ді да яр лау М. М. По таш ник, Н. Р. Ясуф-
бе ко ва, И. И. Цыр кун, Я. С. Тур бов ской, 
Ш. Т. Та уба ева, С. Н. Лак ти оно ва жə не т. б. 
зерт те уле рін де қа рас ты рыл ған.
Пе да го ги ка лық тех но ло гия, оқы ту дың 

жа ңа тех но ло ги ясы мə се ле ле рін В. П. Бес-
паль ко, М. В. Кла рин, В. Н. Мо на хов, 
И. Я. Лер нер, Қ. Қаб ды қайы ров, Ж. Қа ра-
ев жə не бас қа лар те ори ялық тұр ғы да қа-
рас тыр са, Л. В. Не фе до ва, М. В. Ни ко ла ева, 
Т. А. Ла ви на, Г. Г. Брус ни цы на, Г. К. Нұр ға-
ли ева, Г. Д. Жан ги си на жə не т. б. өз зерт-
теу ле рін мұ ға лім дер ді ақ па рат тық, пе да го-
ги ка лық тех но ло ги ялар ды қол да на бі лу ге 
да яр лау мə се ле сі не ар на ды.
Сту дент тер ге оқы ту үде рі сін де мең ге рі-

лу ге ти іс ті кə сі би бі лім ді игер ту жə не олар-
дың ло ги ка лық ой лау қа бі лет те рін да мы-
ту — жо ға ры оқу ор ны ның ал ды на қой ған 
бас ты мін дет те рі нің бі рі. Оқы ту дың озық 
үл гі сі пəн дер ді оқу қа жет ті лі гін ал ды ға тар-
та оты рып, оқы ту шы мен сту дент тер ара-
сын да ор тақ қы зы ғу шы лық ту ды ра ды. Осы 
тұр ғы да оқы ту дың бел сен ді əдіс те рі мен 
тех но ло ги яла рын қол да ну бо ла шақ ма ман-
дар ды кə сі би да яр ла уды жү зе ге асы ру дың 
ти ім ді жол да ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. 
Жа ңа ша оқы ту тех но ло ги яла ры ның кең та-
ра ған түр ле рі нің бі рі — кре дит тік жүйе.
Кре дит тік жүйе ал ғаш рет Аме ри ка Құ-

ра ма Шта тын да пай да бол ды. Оның не гі зін 
1870 жыл да ры Гар вард уни вер си те ті нің Пре-
зи ден ті, бел гі лі Аме ри кан дық бі лім қай рат-
ке рі Чарльз Эли от са лып, «кре дит-са ғат» 
ұғы мын қо ғам ға ен гіз ген бо ла тын. Бұл жүйе 
ал ға шын да пəн дер кө ле мі жүйе сі нің ше шу-
ін өл ше уші «кре дит-са ғат» бо лып ен гі зіл ді. 
1892 жыл дан бас тап «кре дит тік-са ғат тық» 
жүйе нің екін ші ке зе ңі бас та лып, осы кез де 
АҚШ-тың ұлт тық бі лім ко ми те ті уни вер си-
тет, кол ледж, мек теп топ та рын жақ сар ту 
мақ са тын да, оқу бағ дар ла ма ла рын стан-
дарт та уда «кре дит» ұғы мын тек уни вер си-
тет пен кол лед ждер де ға на емес, ор та мек-
теп тер де де ен гі зе бас та ды.
Ке ңес Ода ғы ның ыды рауы жə не жа ңа 

тəуел сіз мем ле кет тер дің құ ры луы жа ңа 
бі лім жүйе сі нің да му ын да ғы із де ніс тер ге 
əкел ді. Əлем де та ныл ған ба тыс ел де рі нің 
эко но ми ка лық, əлеу мет тік прог рес те рі Қа-
зақ стан үшін үл кен бағ дар бол ды. Əри не, 
оқу бі ті ру ші тү лек тер бə се ке лес тік қа бі лет-
ті лі гі мен бі лім бе ру ке ңіс ті гі нің таң дауын да 
оқу шы ға дер бес тік бе ру, оқы ту дың дең гейін 
кө те ру, ең бек сұ ра ны сы на бағ дар лан ған, оқу 
бағ дар ла ма ла ры ның жос пар ла нуы икем ді 

ға на бо луы мүм кін, əлем дік бі лім бе ру көр-
сет кен дей қа зір гі бі лім та лап та ры на кре дит-
тік оқы ту тех но ло ги ясы сай кел ді.
Кре дит тік тех но ло ги яның не гіз гі ерек ше 

бел гі ле рі: бі лім алу шы лар үшін оқу жос па-
ры пəн де рін таң дау кең ді гі; əр сту дент тің 
өз же ке оқу жос па рын қа лып тас ты ру ісі-
не қа ты суы; сы нақ бір лік те рі — кре дит тер 
жүйе сін жүр гі зу; оқу үр ді сі нің бас па жə не 
элек трон ды түр де гі қа жет ті əдіс те ме лік ма-
те ри ал дар мен қам та ма сыз еті луі; сту дент-
тер дің оқу пəн де рін мең ге ру ін ба ға ла уда 
бал дық-рей тин гтік жүйе нің мін дет ті түр де 
қол да ны луы.
Əр оқу жы лын да сту дент үшін же ке оқу 

жос па ры құ ры ла ды, ол фа куль тет де ка ны-
мен бе кі ті ліп, сту дент тің өзін де, де ка нат та 
жə не тір кеу бө лі мін де сақ тал ды. Оқу үр ді сі 
тө мен де гі ны сан дар да жүр гі зі ле ді: ауди то-
ри ялық са бақ тар: дə ріс тер, тə жі ри бе лік са-
бақ тар (се ми нар лар, кол лок ви ум дар), прак-
ти кум дар (зер тха на лық жұ мыс тар); Ауди-
то ри ядан тыс са бақ тар: же ке ке ңес тер, өз дік 
жұ мыс. Бі лім ді ба қы лау: ме же лік ат тес та-
ция (ба қы лау жұ мыс та ры, та ра улар бойын-
ша тес ті леу, кур стық жұ мыс тар бойын ша 
есеп, прак ти кум дар ды қор ғау, ағым да ғы 
ат тес та ция (пəн бойын ша қо ры тын ды ат-
тес та ция, жаз ба ша не ме се ауыз ша ем ти хан, 
қо ры тын ды ат тес та ция (оқу ды бі ті ру жұ-
мыс та рын қор ғау, пə на ра лық ем ти хан), оқу 
тə жі ри бе ле рін өт кі зу.
Кре дит тік оқы ту жүйе сі нің ар тық шы-

лық та ры на тоқ тал сақ, Қа зақ стан жо ға ры 
оқу орын да ры ның жо ға ры бі лім ту ра лы 
дип лом да рын əлем дік уни вер си тет тік қо-
ғам дас тық тың мойын дауы. Бі лім са па сы-
ның ха лы қа ра лық стан дарт тар ға сəй кес ті гі, 
сол ар қы лы қа зақ стан дық жо ға ры мек теп-
тің ха лы қа ра лық бі лім бе ру ке ңіс ті гі не кі-
рі гу үр ді сін қам та ма сыз ету. Ака де ми ялық 
ер кін дік жə не оқу бағ дар ла ма ла ры ның көп 
нұс қа лы лы ғы, пəн дер мен оқы ту шы лар ды 
таң дау мүм кін ді гі. Оқу үр ді сі мен же ке бі-
лім алу жо лын жə не ма ман дан ды ру ды таң-
да уды ұт қыр жос пар лау мүм кін ді гі. Сту-
дент тер ге ака де ми ялық ұт қыр лық тар ды 
қам та ма сыз ету мен шек тел мей, со ны мен 
қа тар жа ңа жағ дай лар ға бейім дей тін икем-
дер ді қа лып тас ты ру ға, ал ған бі лім ді іс жү-
зін де пай да ла на бі лу ге кө мек көр се ту. Оқу 
үр ді сін бар лық қа жет ті оқу жə не əдіс те ме-
лік ма те ри ал дар мен қа ғаз жү зін де жə не 
элек трон ды түр де қам та ма сыз ету. Оқы-
ту да ғы мəж бүр леу əді сі нен сту дент тің өзін 
бі лім алу ға бел сен ді лен ді ру ге кө шу. Мұн да 
сту дент тің өз дік жұ мы сы на ба са на зар ауда-
ры ла ды, ол бі ті ру ші лер ді «өмір бойы» оқу-
ға дағ ды лан ды руы ке рек.
Сту дент тер дің ауди тор лық жə не өз дік 

жұ мыс та ры ның ти ім ді ара қа ты нас та рын 
бел гі леу.
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 оқы ту 
үде рі сі кре дит тік жə не қа шық тық тан оқы-
ту тех но ло ги яла ры не гі зін де жү зе ге аса ды. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі лім бе ру са-
яса ты не гі зін де жə не Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің іш кі ұс та ны мы на орай 
«эко но ми ка жə не ха лы қа ра лық биз нес» ка-
фед ра сы пəн ді кре дит тік оқы ту тех но ло ги-
ясы ар қы лы оқы та ды.
Ка фед ра да оқы ту дың са па сын кө те ру мен 

олар ды же тіл ді ру ге бай ла ныс ты іс-ша ра лар-
дың жос па ры жа са лып, со ған сəй кес жұ мыс-
тар жүр гі зі лу де. Мə се лен, са па ме нед жмен ті 
жə не кре дит тік тех но ло ги ялар не гі зін де оқы ту 
үде рі сі нің са па сын арт ты ру үшін жа ңа əдіс-
тер мен ин но ва ци ялық тех но ло ги яны қол да ну 
ерек ше лік те рі жай лы ақ па рат пен үне мі та ны-
сып оты ру, күн де лік ті са бақ тар да оқы ту дың 
ин те рак тив ті əдіс те рін, ин тер нет ма те ри ал-
да рын, аудио, бей не тас па лар ды қол да ну, дəс-
түр лі емес əдіс тер мен тə сіл дер ді ен гі зу, элек-
трон ды пош та ны пай да ла ну, ғы лым ның соң ғы 
жа ңа лық та ры нан ха бар дар бо лып, олар ды 
мүм кін ді гін ше оқы ту үде рі сін де ти ім ді лік пен 
ке ңі нен қол да ну.
Атал мыш пəн ді кре дит тік тех но ло гия 

бойын ша оқы ту дың ар тық шы лық та ры на 
тоқ тал май тұ рып, кей бір не гіз гі анық та ма-
лар ға мəн бе ре лік.

«Kре дит» — оқы ту шы мен сту дент ара-
сын да ғы оқу жұ мы сы ның кө ле мі. Кре дит 
бі лім алу шы лар мен оқы ту шы лар ара сын-
да ғы офис са ғат та рын анық тай ды жə не оқу 
ба ры сы мен оқы ту шы лар дың же ке жүк те-
ме сін жос пар лау ға не гіз бо ла ды.

«Пəн нің оқу-əдіс те ме лік ке ше ні» — бұл 
оқы ту шы ның са бақ бе ру де пай да ла на тын 
ма те ри ал да ры бо лып та бы ла ды. Оның құ-
ра мы на тип тік бағ дар ла ма, пəн сил ла бу сы, 
глос са рий, лек ци ялар дың қыс қа ша кон-
спек ті сі, зер тха на лық жə не се ми нар са бақ-
та рын орын дау бойын ша тап сыр ма лар мен 
əдіс те ме лік нұс қау лар, сту дент тің оқы ту-
шы мен өзін дік жұ мы сы ның жос па ры, се ми-
нар са бақ та ры ның та қы рып та ры, ара лық 
ба қы ла улар мен ем ти хан да бе рі ле тін тест 
сұ рақ та ры ене ді.

«Сил ла бус» — оқы ты ла тын пəн нің пре-
рек ви зит те рі, пос трек ви зит те рі, де рек те рі, 
оның маз мұ ны, жүр гі зі ле тін са бақ та қы-
рып та ры мен ұзақ ты ғы, өзін дік жұ мыс тар-
дың тап сыр ма ла ры, оқы ту шы та лап та ры, 
ба ға лау өл шем де рі мен əде би ет тер ті зі мі-
нен тұ ра тын оқу бағ дар ла ма сы. Пре рек ви-
зит тер жүр гі зі ле тін пəн ді мең ге ру ге қа жет ті 
бі лім дағ ды ла ры ның жи ын ты ғын құ рай тын 
пəн дер бо ла тын бол са, пос трек ви зит тер ал-
да ғы уақыт та оқы ла тын пəн дер ге қа жет ті 
бі лім дағ ды ла рын қам ти тын пəн дер дің жи-
ын ты ғы са на ла ды.
Оқы ту дың жа ңа тех но ло ги яла ры ның мə-

ні сін ұғы ну үшін ең ал ға шын да осы ұғым-
дар ту ра лы тү сі нік бо луы ти іс. Са бақ бе ру 
тə жі ри бе сі кре дит тік тех но ло ги ялар дың 
көп те ген ерек ше лік те рін, оның ішін де ин-
те рак тив тік əдіс тер ді ке ңі нен қол да ну ға 
мүм кін дік тер дің бар еке нін көр сет ті. Бұл 
тұс та оқы ту дың ин те рак тив ті əдіс те рі ре тін-
де «эко но ми ка жə не ха лы қа ра лық биз нес» 
ка фед ра сын да кре дит тік оқы ту пəн ді оқы-
ту мен дə ріс ма те ри ал да рын те рең иге ру ге 
жол аша тын іс кер лік ойын дар, тре нин гтік 
ойын, кейс-əдіс те рі бойын ша ин но ва ци-
ялық тех но ло ги ялар əзір ле ніп, ен гі зіл ген ді-
гін ай та кет ке ні міз жөн.
Атал мыш ма қа ла ны жа зу да ғы мақ сат — 

кре дит тік оқы ту пəн ді оқы ту дың ти ім ді 
жол да рын ашып көр се ту бо лып отыр.
Оқы ту дың ти ім ді жол да ры де ген де, əри-

не, бі рін ші орын ға сту дент тер дің компь-
ютер лік тех но ло ги яны ер кін мең ге руі шы ға-
ды. Оқы ту шы сту дент тер дің компь ютер лік 
сауат ты лы ғы на сүйе не оты рып, оқы ту дың 
əдіс-тə сіл де рін қол да на ды. Бі рін ші ден, же-
ке ле ген пəн дер ді оқы ту дың са па сын кө те ру-
ге, екін ші ден, компь ютер лік сауат ты лық ты 
да мы ту ға, сту дент тер дің компь ютер лік мə-
де ни етін қа лып тас ты ру ға ұм ты ла ды. Ақ па-
рат тық-компь ютер лік тех но ло ги ялар ды оқу 
үде рі сі не ен гі зу де сту дент тер дің пси хо ло-
ги ялық-пе да го ги ка лық мүм кін дік те рі мін-
дет ті түр де ес ке рі луі ти іс. Бұл ұс та ным дар 
сту дент ті кə сі би бі лім мен байы ту ға, жал пы 
бі лім дік мін дет тер мен пəн ту ра лы бі лім 
иде яла рын жү зе ге асы ру ға, оқы ту мен тəр-
би еле удің ке шен ді мə се ле ле рін есеп ке ала 
оты рып, са бақ ты жүр гі зу дің ва ри атив ті 
əдіс те рін қол да ну ға жол аша ды.
Оқы ту ға ар нал ған бағ дар ла ма лық құ-

рал дар ды дайын да май бі лім ді ақ па рат тан-
ды ру жүйе сін əрі қа рай да мы ту ды жү зе ге 
асы ру мүм кін емес. Ка фед ра да оқу жос па-
ры бойын ша оқы ты ла тын оқу пəн де рі нің 
элек трон дық оқу лық та ры жə не муль ти ме-
ди ялық бағ дар ла ма лық құ рал да ры жа сал-
ған жə не оқы ту үде рі сін де ке ңі нен пай да ла-
ны лу да.
Бі лім бе ру ді ақ па рат тан ды ру дың жа ңа 

ба ғы ты — дə ріс са бақ та рын да ин те рак тив ті 
тақ та лар ды қол да ну бо лып та бы ла ды. Эко-
но ми ка құ қық тық пəн ді өт кі зу де гі бағ дар ла-
ма лық-тех ни ка лық құ рал дар ды са ра лай ке ле, 
ка фед ра «Pro met he an In ter na ti onal» ағыл шын 
фир ма сы ның өні мі — Ac tiv Bo ard ин те рак-
тив ті тақ та сы мен Ac tivStu dio бағ дар ла ма лық 
қам ту ын оқу үр ді сін де пай да ла ну да. Бұл бағ-
дар ла ма лық-тех ни ка лық ке шен нің өзі не тəн 
ерек ше лі гі — əм бе бап ты ғы, ин те рак тив ті лі гі, 
қыз ме ті нің көп жақ ты лы ғы жə не қол да ну шы-
ға пай да ла ну ға тү сі нік ті лі гі мен ин тер фей сі нің 
қа ра пайым ды лы ғы.

Се ми нар лық са бақ тар да сту дент тер дің 
пəн бойын ша игер ген те ори ялық жə не 
тə жі ри бе лік іс кер лік те рі мен дағ ды ла-
рын бе кі ту мақ са тын да жағ да ят тар ұйым-
дас ты ры ла ды. Бо ла шақ ма ман мə се ле лі 
жағ да ят та өз бе тін ше тал дау жа сай бі луі 
жə не дұ рыс ше шім қа был дай алуы қа жет. 
Нақ ты мін дет тер ді жүйе лей алу эко но-
ми ка са ла сы ның бо ла шақ ма ма ны ның өз 
кə сі бі не де ген жауап кер ші лі гін одан əрі 
кү шей те тү се ді.
Эко но ми ка құ қық тық пəн ді оқы ту ба-

ры сын да оқы ту дың бел сен ді əдіс те рі қол да-
ны ла ды. Оқы ту дың бел сен ді əдіс те рі — сту-
дент тер дің та ным дық əре кет те рін бел сен-
ден ді ре тін əдіс тер. Бұл əдіс не гі зін де ди алог, 
яғ ни бел гі лі бір мə се ле ні тал қы лау тү рін де 
кө рі ніс бе ре ді. Оқы ту дың бел сен ді əдіс те рі-
нің мə се ле лік дə ріс, же ке ле ген та қы рып тар 
бойын ша кон фе рен ция ұйым дас ты ру, жағ-
да ят тар ды тал дау, іс кер лік ойын дар, сөз-
жұм бақ тар жə не т. б. си яқ ты түр ле рі оқы ту 
үде рі сін де кө бі рек қол да ны ла ды. Алай да, 
жо ға ры да ата лып кет кен оқы ту əдіс те рі кө-
бі не се гу ма ни тар лық пəн дер ді оқы ту аясын-
да қол да ны ла ды. Осы əдіс тер ді эко но ми ка-
лық пəн дер ді оқы ту да қол да ну сəл күр де лі-
рек.
Да мы ған тех но ло ги ялар дың не гі зін де 

вир ту ал ды түр де са бақ та қы ры бы на орай 
ұйым қыз мет кер ле рі мен кə сі би қа рым-қа-
ты нас жа сау мүм кін ді гі бар. Көп те ген сту-
дент тер үшін бұн дай жұ мыс түр ле рі дəс-
түр лі жұ мыс түр ле рі не қа ра ған да кө бі рек 
ұнай ды. Се бе бі, ол сту дент тер дің же ке мүм-
кін дік те рі нің ашы лу ына ық пал ете ді. Ин-
тер нет-кон фе рен ци ялар, вир ту ал ды се ми-
нар лар, on li ne ре жи мін де те ори ялық жə не 
ғы лы ми мə се ле лер ді тал дау, бей не кон фе-
рен ция бай ла ны сы мен те ле кө пір ұйым дас-
ты ру, оқу орын да ры ара сын да ғы бір лес кен 
жо ба лар ды орын дау ар қы лы сту дент тік 
олим пи ада лар өт кі зу біз дің ойы мыз ша пəн-
ді ұйым дас ты ру дың жə не оны мо ни то рин-
гі ле удің тə сіл де рін ке ңей ту дің жол да ры.
Пəн ді кре дит тік жүйе бойын ша оқы ту да 

сту дент тің оқы ту шы мен өзін дік жұ мыс та-
ры на ерек ше мəн бе рі лу де. Пəн бойын ша 
СО ӨЖ са бақ та рын ұйым дас ты ру бір не ше 
ке зең дер ден өте ді. Бі рін ші ден, оқы ту шы 
сту дент тің же ке жұ мы сы на сай бе рі ле тін 
тап сыр ма ла ры мұ қи ят са рап та ла ды. Екін-
ші ден, тап сыр ма лар ті зі мі Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі-
гі нің тип тік бағ дар ла ма ла ры шең бе рін де 
құ рыл ған күн тіз бе лік-та қы рып тық жос па-
ры на сəй кес тен ді рі ле ді. Үшін ші ден, СО ӨЖ 
та қы рып та ры пəн сил ла бус та рын да көр се-
тіл ген құ ры лы мы на сай оның орын да лу ына 
сəй кес əдіс те ме лік нұс қау ла ры, та лап та ры, 
ба ға лау өл шем де рі мен тап сы ру мер зі мі 
көр се ті ле ді. Төр тін ші ден, СО ӨЖ-ге рес ми 
са ғат бө лін ген дік тен, оның са бақ кес те сі не 
ен гі зі луі не мəн бе ру мен бір ге, то лық қан ды 
жə не маз мұн ды өтуі ба қы ла на ды.
Пəн бойын ша се ми нар са бақ та ры-

на дайын да лу ға жə не сту дент тер дің өз дік 
жұ мыс тар ды орын да ула ры на 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 Ғы лы ми кі тап ха на-
сы ның ма ңы зы зор. Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те тін де гі, сон дай-ақ, ин тер нет 
сайт та рын да ғы бар лық оқу лық тар дың, оқу 
құ рал да ры ның, ғы лы ми ма қа ла лар дың, ав-
то ре фе рат тар мен дис сер та ция ма те ри ал-
да ры ның, про фес сор-оқы ту шы лар құ ра мы-
ның бас қа да жаз ған ғы лы ми ең бек те рі нің 
ті зі мі мен си пат та ма сы Ғы лы ми кі тап ха на-
да ғы элек трон ды ка та лог та жүр гі зі ле ді.
Қа зақ стан ның тəуел сіз мем ле кет ре тін де 

қа лып та суы жо ға ры бі лім бе ру жүйе сі нің 
да му ымен ты ғыз бай ла ныс ты. Жал қы дан 
жал пы ға ұс та ны мы на сүйен сек, оқы ты ла-
тын əр бір пəн өз дең гейін де, за ман та ла бы-
на сəй кес, сту дент тер дің қы зы ғу шы лық та-
ры мен ин тел лек ту ал дық дең гей ле рі не сай 
жүр гі зі ле тін бол са, жо ға ры оқу ор нын да ғы 
бі лім бе ру үде рі сі нің нə ти же сі де же міс ті 
бол мақ.

МАХАББАТ 6МІРБЕКОВА,
П.�. К., «БАСТАУЫШ О�ЫТУДЫ4 ПЕДАГОГИКАСЫ 

МЕН 6ДІСТЕМЕСІ» КАФЕДРАСЫНЫ4 ДОЦЕНТІ,

ШОЛПАН ТАЛАП, �АРМУ МАГИСТРАНТЫ

Кредиттік о"ыту ж�йесі
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Анонс
Творческие соревнования среди 
юных художников

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, про фес си ональ но-
ху до же ствен ный фа куль тет на ба зе ка фед ры ди зай на 
в рам ках ме роп ри ятий по про ве де нию ре ги ональ-
ных, внут ри ву зов ских кон фе рен ций, об лас тных и го-
род ских олим пи ад про во дит го род скую олим пи аду 
уча щих ся школ и кол лед жей по пред ме ту «Ди зайн» 
по сле ду ющим нап рав ле ни ям: «Ди зайн кос тю ма», 
«Гра фи чес кий ди зайн», «Ар хи тек тур ный ди зайн». Го-
род ская олим пи ада про во дит ся в КарГУ име ни ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва 14 мар та 2013 г. в 10:00. К ней 
до пус ка ют ся ко ман ды, вов ре мя по дав шие за яв ки в 
ор гко ми тет олим пи ады. Язы ки про ве де ния олим пи-
ады — ка зах ский, рус ский. К учас тию в олим пи аде 
приг ла ша ют ся уча щи еся 9-11-х клас сов го су дар-
ствен ных и не го су дар ствен ных школ и кол лед жей 
Ка ра ган ды. Для учас тия в олим пи аде не об хо ди мо 
нап ра вить не бо лее трех учас тни ков по каж до му нап-
рав ле нию (ма те ри алы и инстру мен ты для вы пол не-
ния прак ти чес кой ра бо ты иметь при се бе). На ли чие 
ру ко во ди те ля груп пы обя за тель но.

Олим пи ада про во дит ся по раз де лу «Ди зайн 
кос тю ма» в два эта па:

для уча щих ся школ:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция 

кос тю ма на те му «Ар хи тек тур ный стиль в ди зай не 
кос тю ма». Вы пол не ние в лю бой тех ни ке, раз мер 
фор ма та — не ме нее А3. Ра бо та пре дос тав ля ет ся 
в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — эс киз кос тю-
ма на те му «Спор тив ный кос тюм зим них Олим пий ских 
игр в Ас та не». Ма те ри алы: ак ва рель, гу ашь, ткань, ко-
жа и др. ма те ри алы. Раз мер фор ма та — А2.

Для уча щих ся кол лед жей:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция 

кос тю ма на те му «Би они чес кий стиль в кос тю ме». 
Вы пол не ние в лю бой тех ни ке, раз мер фор ма та — 
не ме нее А3. Ра бо та пре дос тав ля ет ся в ор гко ми-
тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — эс киз кос тю-
ма на те му «Спор тив ный кос тюм зим них Олим пий ских 
игр в Ас та не». Ма те ри алы: ак ва рель, гу ашь, ткань, ко-
жа и др. ма те ри алы. Раз мер фор ма та — А2.

Олим пи ада про во дит ся по раз де лу «Гра фи чес-
кий ди зайн» в два эта па:

для уча щих ся школ:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция 

на те му «Пор трет». Вы пол не ние в лю бой тех ни ке 
гра фи ки, раз мер фор ма та — не ме нее А4. Ра бо та 
пре дос тав ля ет ся в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — эс киз на те-
му «Олим пий ский пла кат». Ма те ри алы: ак ва рель, 
гу ашь и др. ма те ри алы. Раз мер фор ма та — А3.

Для уча щих ся кол лед жей:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция на 

те му «Вес на в го ро де». Вы пол не ние в лю бой тех ни-
ке гра фи ки, раз мер фор ма та — не ме нее А4. Ра бо-
та пре дос тав ля ет ся в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — эс киз на те-
му «Раз ра бот ка ло го ти па зим них Олим пий ских игр 
в Ас та не». Ма те ри алы: ак ва рель, гу ашь и др. ма те-
ри алы. Раз мер фор ма та — А3.

Олим пи ада про во дит ся по раз де лу «Ар хи-
тек тур ный ди зайн» в два эта па:

для уча щих ся школ:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция 

сре до во го прос тран ства на те му «Объ ем ные ма-
лые ар хи тек тур ные фор мы для офор мле ния го-
род ских праз дни ков». Вы пол не ние в лю бом ма-
те ри але, раз мер фор ма та — не ме нее А3. Ра бо та 
пре дос тав ля ет ся в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — кла узу ры на те му 
«Ин терь ер мо ей ком на ты». Ма те ри алы: ак ва рель, ка ран даш, 
тушь, гу ашь и др. ма те ри алы. Раз мер фор ма та — А4.

Для уча щих ся кол лед жей:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по зи ция 

сре до во го прос тран ства на те му «Эк стерь ер вход-
ной зо ны учеб но го за ве де ния к праз дни ку На-
урыз». Вы пол не ние в лю бом ма те ри але, раз мер 
фор ма та — не ме нее А3. Ра бо та пре дос тав ля ет ся 
в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — кла узу ры на 
те му «Раз ра бот ка лет ней де ко ра тив ной объ ем но-
прос тран ствен ной конструк ции для лан дшаф тно го 
ди зай на». Ма те ри алы: ак ва рель, ка ран даш, тушь, 
гу ашь и др. ма те ри алы. Раз мер фор ма та — от А4.

Прог рам ма олим пи ады и тре бо ва ния раз ме-
ще ны на сай те КарГУ www.ksu.kz. За яв ки на учас-
тие в олим пи аде, за ве рен ные пер вым ру ко во ди-
те лем шко лы, при ни ма ют ся до 10 мар та 2013 г. по 
ад ре су: 100028 г. Ка ра ган да, ул. Кар бы ше ва, 7, про-
фес си ональ но-ху до же ствен ный фа куль тет, ка фед ра 
ди зай на, 11 кор пус, 205-я ауд., или на элек трон ную 
поч ту ка фед ры ди зай на: ksu_di za in@ma il.ru. Те ле фон 
+7 775 962 12 70 (ка фед ра ди зай на).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Еже год но фа куль тет ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий со би ра ет 
на олим пи аду по ин фор ма ти ке и прог-
рам ми ро ва нию са мых ода рен ных школь-
ни ков Ка ра ган дин ской об лас ти. Имен но 
здесь рож да ют ся име на бу ду щих све тил 
на уки, чьи раз ра бот ки в об лас ти ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий мо гут со вер шить 
ре во лю ции в жиз ни бу ду щих по ко ле ний.

Вы яв ле ние та лан тли вых уча щих ся об-
ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний об лас ти, 
раз ви тие у них твор чес ких спо соб нос тей 
и ин те ре са к пред ме ту «Ин фор ма ти ка» — 
вот за да ча, ко то рую ста вят пе ред со бой 
пе да го ги КарГУ. По по ло же нию о про ве де-
нии олим пи ады ус ло вия от бо ра при зе ров 
приб ли же ны к ус ло ви ям об лас тно го ту ра 
олим пи ады по ин фор ма ти ке. Ор га ни за ци-
он ный ко ми тет и жю ри от кры той олим пи-
ады по ин фор ма ти ке бы ли сфор ми ро ва ны 
из про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос-
та ва фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий, им пред сто яло оп ре-
де лить луч шие ра бо ты.

В этом го ду в От кры той олим пи аде 
школь ни ков по ин фор ма ти ке и прог рам-
ми ро ва нию, ко то рая про во ди лась 16-19 
фев ра ля на ба зе фа куль те та, при ня ли учас-
тие 127 школь ни ков из 21 шко лы Ка ра ган-
дин ской об лас ти. Олим пи ада про хо ди ла в 
два ту ра, ра бо чие язы ки олим пи ады — ка-
зах ский и рус ский. Пер вый тур, от бо роч-
ный, про хо дил в ви де компь ютер но го тес-
ти ро ва ния. В этом ту ре учас тни кам бы ло 
пред ло же но 20 тес то вых за да ний (от во ди-
лось 30 ми нут) по ин фор ма ти ке и 10 тес то-
вых за да ний по прог рам ми ро ва нию (то же 
30 ми нут). По ре зуль та там пер во го ту ра во 
вто рой тур бы ли до пу ще ны 59 учас тни ков. 
В сле ду ющем ту ре нуж но бы ло ре шить 4 
за да чи по прог рам ми ро ва нию. Не все учас-
тни ки спра ви лись с ре ше ни ем за дач, но 
бы ли и силь ней шие, ко то рые смог ли спра-
вить ся с са мы ми слож ны ми за да ни ями, и 
по ре зуль та там двух ту ров бы ли оп ре де ле-
ны по бе ди те ли.
По бе ди те ля ми олим пи ады ста ли: сре ди 

9-х клас сов — Кос тлив цев Ни ки та (ли цей 
№2), сре ди 10-х клас сов — Ро го вой Ар се ний 

(ли цей №2), сре ди 11-х клас сов — Фро лов 
Ев ге ний (СОШ №17, г. Са рань). Дип ло мы 
вто рой сте пе ни по лу чи ли шесть че ло век, и 
сре ди них бы ли пред ста ви те ли ШОД «Да-
рын», гим на зии №1 и 9, ЧУ «Гим на зия им. 
Т. Ауба ки ро ва» (г. Те мир тау). Де вять че ло-
век бы ли наг раж де ны дип ло ма ми третьей 
сте пе ни. Ор га ни за то ры олим пи ады от ме-
ти ли хо ро шую под го тов ку уче ни ков гим-
на зий №1 и 19, 93 и 95 и др. Все учас тни ки 
вто ро го ту ра по лу чи ли при зы и гра мо ты.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КАФЕДРОЙ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

«И быстрых разумом Невтонов…»

Знать род ной язык, вла деть им на са-
мом вы со ком уров не — это не об хо ди-
мое тре бо ва ние к сов ре мен но му че ло-
ве ку. Сов ре мен ное об ще ство на зы ва ют 
ин фор ма ци он ным, а это зна чит, что 
без «ум ных» ком му ни ка ций, без вла де-
ния ли те ра тур ны ми зна ни ями и на вы-
ка ми про фес си она лом в лю бой сфе ре 
уже не стать.

На фи ло ло ги чес ком фа куль те те КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва для школь ни ков еже год-
но про хо дит олим пи ада по рус ско му язы-
ку и ли те ра ту ре, где вы яв ля ют ся на ибо лее 
та лан тли вые школь ни ки, про яв ля ющие 
свои спо соб нос ти в ком му ни ка ци он ной и 
ли те ра тур ной сфе рах.
В этом го ду олим пи ада про во ди лась 

в два ту ра. От бо роч ный тур олим пи ады 
сос то ял ся 9 фев ра ля в рам ках Дня от кры-
тых две рей фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та. От бо роч ный тур был про ве ден в фор-
ме из ло же ния с эле мен та ми со чи не ния. 
Учас тни ки из ла га ли фраг мент изу ча емо го 
про из ве де ния и вы пол ня ли твор чес кое за-
да ние к дан но му фраг мен ту. На пи сан ная 
учас тни ком ра бо та дол жна бы ла рас кры-
вать те му из ла га емо го фраг мен та, от ра-
жать по ни ма ние ос нов ной мыс ли ана ли-
зи ру емо го про из ве де ния, со от вет ство вать 
тре бо ва нию пос ле до ва тель нос ти из ло же-
ния, сви де тель ство вать о вла де нии ав то-
ром нор ма ми пись мен ной ре чи. Ав то ры 
41 луч шей ра бо ты бы ли приг ла ше ны к 
учас тию в ос нов ном ту ре, ко то рый сос то-
ял ся 16 фев ра ля.
Ос нов ной тур про во дил ся в фор ме со бе-

се до ва ния. В ка че стве за да ния в ос нов ном 
ту ре сек ций «Рус ский язык и ли те ра ту ра» 
выс ту пи ли ли те ра ту ро вед чес кий и лин-
гвис ти чес кий ана лиз пред ло жен но го от-
рыв ка из ху до же ствен но го про из ве де ния. 
Ос нов ная цель за да ния на лин гвис ти чес-
кий ана лиз ху до же ствен но го тек ста сос то-
яла в вы яв ле нии уров ня лин гвис ти чес кой 
ком пе тен ции уча щих ся, про яв ля ющей ся в 
по ни ма нии язы ко вой ор га ни за ции тек ста, 
в ви де нии свя зей и от но ше ний язы ко вых 
средств раз ных уров ней, ко то рые вы ра жа-
ют оп ре де лен ное идей но-ху до же ствен ное 
со дер жа ние про из ве де ния. Ос нов ная цель 
за да ния на ли те ра ту ро вед чес кий ана-

лиз ху до же ствен но го тек ста — вы яв ле ние 
уров ня ли те ра ту ро вед чес кой ком пе тен-
ции уча щих ся, про яв ля ющей ся в по ни ма-
нии и уме нии ана ли зи ро вать идей но-те-
ма ти чес кое со дер жа ние пред ло жен но го 
тек ста, осо бен нос ти вы ра же ния ав тор ской 
по зи ции, сред ства ху до же ствен ной вы ра-
зи тель нос ти.
В ка че стве твор чес ко го за да ния в ос нов-

ном ту ре сек ций «Жур на лис ти ка» выс ту-
пи ла ин тер пре та ция од ной из пред ло жен-
ных тем в фор ма те ус тно го жур на листско-
го про из ве де ния. Ос нов ной целью за да ния 
яви лось оп ре де ле ние уров ня ре че вой ком-
пе тен ции, ши ро ты кру го зо ра учас тни ка, 
сте пень кон крет нос ти выс ка зы ва емых им 
мне ний. При оцен ке твор чес ких за да ний 
учи ты ва лись ин те рес учас тни ка к СМИ и 
его ин фор ми ро ван ность о сос то янии сов-
ре мен ных средств мас со вой ин фор ма ции, 
уме ние оце нить и про ана ли зи ро вать от-
дель ные те ле- и ра ди опе ре да чи и дру гие 
жур на листские про из ве де ния, спо соб-
ность ло ги чес ки мыс лить и де лать умо зак-
лю че ния.
По ре зуль та там ус тных от ве тов бы ли 

под ве де ны ито ги олим пи ады и оп ре де ли-
лись по бе ди те ли. При зе ра ми пред мет ной 
олим пи ады по рус ско му язы ку и ли те ра-
ту ре ста ли сле ду ющие уча щи еся.

Сек ция 10-й класс — «Рус ский язык и 
ли те ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком 
обу че ния»:

1-е мес то — Смир но ва Алек сан дра 
Юрь ев на (гим на зия №93) — 44 бал ла.

2-е мес то — Ив ко Юлия Сер ге ев на (КГУ 
СОШ №30) — 39 бал лов.
По по ва Ека те ри на Ва ди мов на (СОШ 

№12, Абай) — 40 бал лов.
3-е мес то — Куз мен ко Эли на Юрь ев на 

(КГУ СОШ №30) — 37 бал лов.
Те де ева Ели за ве та Ала нов на (КГУ «Гим-

на зия №3») — 33 бал ла.
Тян Вик то рия Ев гень ев на (СОШ №81) — 

31,5 бал ла.
Сек ция 10-й класс — «Рус ский язык 

и ли те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы-
ком обу че ния»:

1-е мес то — Эк зе ко ва Ток жан Ду ла тов-
на (СШОД «Да рын») — 45 бал лов.

2-е мес то — Жу мат Ай да на Ану ар бе-
ков на (ОКШДС №77) — 38 бал лов.
Ма қа жа но ва Мар джи на Жұ ма бек-қы-

зы (гим на зия №39) — 37 бал лов.
3-е мес то — Габ ба со ва Жул дыз Зан гар-

қы зы (ОКШДС №77) — 32 бал ла.
Ка жен Мар гу лан Жа су ла но вич (гим на-

зия №39) — 34 бал ла.
Сек сен ба ева Ай ге рим Тал га тов на 

(СШОД «Да рын») — 30,5 бал ла.
Чле ны жю ри: Фур са но ва Т. В., Ха ри то-

но ва Л. М., Га ля ут ди но ва А. Н.

Сек ция 10-й класс — «Жур на лис ти ка»:
1-е мес то — Гор ная Ан на Юрь ев на 

(СОШ №24, г. Те мир тау) — 100 бал лов.
2-е мес то — Бер ди гу ло ва Ак нур Ел до-

сов на (СШОД «Му ра гер») — 89 бал лов.
Дуд ки на На талья Сер ге ев на (ГУ «Шко-

ла-ли цей №14», г. Абай) — 89 бал лов.
3-е мес то — Ди нов ская Вик то рия Сер-

ге ев на (ОСШ №32) — 79 бал лов.
На за ро ва Дарья Бог да нов на (гим на зия 

№95) — 79 бал лов.
Ше шем бе ко ва Ма ди на (СШОД «Да-

рын») — 79 бал лов.
Чле ны жю ри: Аби ше ва В. Т., Жу ма бе-

ков М. К., Демь яно ва Ю.
Сек ция 11-й класс — «Рус ский язык и 

ли те ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком 
обу че ния»:

1-е мес то — Шка ру пи на Анас та сия Ва-
силь ев на (гим на зия №9) — 45 бал лов.

2-е мес то — Лу цен ко Ев ге ния Бо ри сов-
на (гим на зия №38) — 43 бал ла.

3-е мес то — Ре вен ко Оль га Сер ге ев на 
(гим на зия №38) — 39,5 бал ла.

Сек ция 11-й класс — «Рус ский язык 
и ли те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы-
ком обу че ния»:

1-е мес то — Бда нов Абай Қуа тұ лы 
(СОШ №81) — 44,5 бал ла.

2-е мес то — Ах ме то ва Адия Ай до сов на 
(ОСШ №41) — 43 бал ла.

3-е мес то — Джу су пов Нур бол Да улет-
ха но вич (ОКШДС №77) — 37,5 бал ла.
Чле ны жю ри: Сав чен ко Т. Т., Ток сан ба-

ева Ш. А., Ши га би ева А. И.
Сек ция 11-й класс — «Жур на лис ти ка»:
1-е мес то — Ере ми на Алек сан дра Ан-

дре ев на (ОСШ №62) — 100 бал лов.
2-е мес то — Мат ви ен ко Са рар Алек сан-

дров на (ОСШ №7, г. Те мир тау) — 89 бал-
лов.

3-е мес то — Ша мар дин Мак сим Юрь-
евич (гим на зия №95) — 79 бал лов.
Чле ны жю ри: Аби ше ва В. Т., Жу ма бе-

ков М. К., Демь яно ва Ю.
При зе ры олим пи ады бы ли наг раж де-

ны дип ло ма ми I, II и III сте пе ни, ос таль-
ные уча щи еся — по чет ны ми гра мо та ми за 
учас тие в ос нов ном ту ре.
Так же для учи те лей об лас ти пре по да-

ва те ля ми ка фед ры клас си чес кой и рус-
ской фи ло ло гии ор га ни зо ван и про ве ден 
ме то ди чес кий се ми нар, на ко то ром бы ли 
об суж де ны фор мы, ре зуль та ты и пер спек-
ти вы науч но го сот руд ни че ства фи ло ло ги-
чес ко го фа куль те та со шко ла ми Ка ра ган-
дин ской об лас ти. С док ла да ми выс ту пи ли 
про фес сор Гор бу но ва Г. З. и до цент Ток-
сан ба ева Ш. А.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 
ФАКУЛЬТЕТОМ

Любить и знать родной язык
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Айтайын дегенім…
Pз тіліміз Nзімізге Nгей 
болды

Mз ті лін �зі нен алыс та тып, 
�з ге тіл ге елік те уді ж�н к�р-
ген �ан дас та ры мыз ды� ана 
тіл ді� �а ді рін т� сін бей ж�р-
ге ні �кі ніш ті…

)а за� ша сй ле уге �ялып 
ж#р ген жас тар ды са на ма �ан-
да, жо �а ры лауазым ды �ыз-
мет те ж#р ген кей бір #л гі т� тар 
а�а ла ры мыз ды� зі �а за� ті лі-
не ке дей екен ді гін бір сй ле-
ге ні нен-а� т# сі не сі�. )а за� ша 
�ойыл �ан сауал дар �а орыс ша-
сын �о сып жауап бе ріп, м�з-
мей рам бо ла тын а�а ла ры мыз 
зі ні� м�� г#рт еке нін т# сін бей 
ж#р ге ні не ж# ре гі� ауыра ды. 
eл гі алар а�а ла ры мыз осын дай 
ша ла �а за� бол са, бо ла ша� 
жас тар кім ге �а рап бой т# зей-
ді? �ри не, со сын шет ел ден 
кел ген лас т�р би еге елік те ген-
нен бас �а д� рыс жол кр мей-
ді.

)а зір ХХІ �а сыр да мы �ан 
за ман дей міз. Бі ра� Еуро па-
дан ке ліп жат �ан б� рыс т�р-
бие мен те ріс �ы лы� тар ды 
�й �ы сы нан ен ді оян �ан �а за� 
хал �ы ой лан бас тан �а был дап 
жа тыр. Да мы �ан за ман деп да-
мы �ан �л т�а елік теп �а за� ті лі-
ні� бір те-бір те жан бай жа тып 
с нуі не жол бер мей, ер те ден 
ке ле жат �ан д�с т#р ле рі міз ді 
жо �алт пау �а ти іс ті еке ні міз ді 
�мыт пауымыз ке рек.

8зім де ген �а за �ым ана тіл-
ді� �а ді рін біл мей, «з ге �лт тар 
не ге �а за� ті лін біл мей ді?» деп 
сын ай ту ар ты� си я� ты. �уелі 
зі міз з ті лі міз ді то лы �ы мен 
ме� ге ріп алайы�, со сын з ге 
�лт тар �а �а за� ті лі ні� �а си ет ті-
лі гі мен �� ды рет ті лі гін т# сін ді ре 
жа тар мыз. То� сан ауыз сз ді� 
то бы� тай т#йі ні — «8з ге тіл ді� 
б� рін біл, з ті лі� ді ��р мет те!»

ЖАНДАРБЕК БОЛАТОВ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ4 1 КУРС СТУДЕНТІ

Sашы" болу…
\а шы� бол �ан адам да #міт-

тен беу де ген н�р се жо� екен. 
М#м кін емес де ген ге ж#з се-
нім ді бол са� да б� рі бір, б� рі-
бір т�т ті #міт ті�, т�т ті м�� ны� 
же те гін де ж# ре ді екен сі�…

\а шы� бо лу — со �ыр бо лу 
екен. Одан еш �ан дай кем ші лік 
тап пау, тап са� да сол кем ші лі-
гі мен бір ге жа� сы к ру…

\а шы� ты� ты жа ман се зім 
деп ай т�ы� кел мей ді. )ан ша 
�и на са да, м�� ды бол са да оны 
жа ман да �ы�, осын дай м�� дар 
#шін жек кр гі� кел мей ді. Ке-
рі сін ше «жа� сы к ре т#с сем 
�ой», «т�т ті м�� мен ал дам шы 
б�л дыр #мі тім #зіл ме се �ой» 
дей ді екен сі�. Сен ой ла �ан дай 
бол ма са да ал дап-ар бап #міт-
тер мен �и ял дар бір се нім ні� 
же те гі не ер гі зе ді екен…

\а шы� бо лу… Б�л з се зі-
мі� ді �а шы� ты� де уге �ор �у. 
Оны шын жа� сы к ру! Б�л �а-
шы� ада мы �а #н сіз �а на к-
зі мен, �ы лы �ы мен ер ке леу 
екен…

КЕРІМ �:РАЛ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ4 1 КУРС СТУДЕНТІ

Сол бір күн… Ал ғаш қы кез де суі міз де қы-
зық бол ды. Се ні бас қа адам мен ша тас ты рып, 
жа ны ңа ке ліп «сə лем, аман бы сың?!» де ге нім, 
со дан кейін гі се нің ма ған таң қа ла қа ра ған жү-
зің, ме нің са ған кү лім дей қа ра ған кө зім… Бі рақ 
бір сəт те сол көз дер де ту ра өзің ді кін дей таң 
қа лу ны ша ны мен жү зім де қат ты ұял ған бел гі 
пай да бол ды. Бей та ныс жан ның таң қа ла қа ра-
ған жү зі ме нің қым сы нып тұр ған тү рі ме қа рап 
жы ми ған əсем күл кі ге ауыс ты. Мен кі рер ге те-
сік тап пай тұр ған күйі «Ке ші рім өті не мін, сіз ді 
бас қа адам мен ша тас ты рып алып пын» де дім 
де жыл дам жү ріс пен аяң дап кет тім.

— Кім бол са да көп тен кү тіп жүр ген ада мы-
ңыз бо лу ке рек! — де ді алыс тан бір дауыс. Ар-
ты ма кілт бұ рыл дым. Əл гі бей та ныс ада мым 
жү гі ріп ке ле ді екен. Жа ны ма жет кен нен кейін 
де мін жи нап: «Кім бол са да көп тен күт кен ада-
мы ңыз бо лу ке рек» де ді та ғы қай та лап. Мен 
таң қа ла қа рап: «Осы ны бі лу үшін со ңым нан 
жү гі ріп кел ді ңіз бе?» — де дім еш те ңе ні тү сін-
бес тен.

— Иə, со ны бі лейін деп едім, — де ді са быр-
лық пен (мұ ны ой на қы кейіп пен ай тар деп 
едім).

— Жоқ, сіз ме ні мен бір топ та оқи тын сту-
дент ке ұқ сап кет ті ңіз, көп тен бе рі са бақ та бол-
мап еді!

— Тү рім нің сон ша жас кө рін ген ді гі ме? — де-
ді де кү ліп жі бер ді.

— Жоқ, ол өз жа сы нан тым үл кен кө рі не тін 
жі гіт еді! — де дім мен сəл жы мия.. Бей та ныс 
ада мым ның жү зін де гі күл кі тез ба сыл ды.

— Мен не гі зі мы на ны бе ру үшін жү гір ген 
едім, — де ді де қал та сы нан жай қи мыл мен күт-
пе ген жер ден қол ға бым ның бір сы ңа рын алып 
шық ты. Жү зін де аз дап име ну мен ұялу бел гі сі 
бай қа лып тұр ды. Мен үп-үл кен ба сым мен қол-
ға бым ды жо ғал тып жүр ген мы на қы лы ғы ма 
аз дап қы сы лып:

— Үл кен рах мет! — де дім жы мия.
— Оқа сы жоқ, жай… ен ді та ныс қы сы ке ліп 

осы лай іс те ді де ме ңіз, он дай ойым бол ма ды. 
Иесін көр ген соң… сол… — деп ұяла жауап 
қат ты. Мен оның бұл қы лы ғы на бір жа ғы нан 
күл кім кел се де та за кө ңі лі не ри за бол дым.

— Он да ен ді ке тейін, сау бо лы ңыз! — де ді де 
бей та ныс ада мым бұ ры лып ке те бер ді.
Үй ге кір ген нен кейін бол ған оқи ға ны ес ке 

тү сі ріп кү ліп ал дым. «Өмір де не ше түр лі оқи ға 
бо ла бе ре ді екен» деп ой ла дым іш тей. Ол кез-
де су дің ақыр ғы емес еке ні ол сəт те біл меп пін 
де ғой…
Та ғы бір күн нің бас та луы. Кө ше тол ған кө-

лік пен адам дар. Қар ба лас тір ші лік. Əдет те-
гін ше аял да ма ға бет ал дым. Аял да ма үйім нен 
қа шық ор на лас қан еді. Оған жет кен ше əн тың-
дап ба ра тын əде тім де бар. Ұялы те ле фо ным-
ды қал там нан алып жат қан да қол ға бым су сып 
тү сіп кет ті. Оны кө тер мек ші бол ған да шап шаң 
қи мыл мен бі реу қо лы на алып, «Ен ді сіз дің 
қол ға бы ңыз дың қор ғау шы пе ріш те сі мен бо-

ла тын шы ғар мын!» де ді де оны қо лы ма ки гі зе 
бас та ды. То сын нан бол ған бұл жағ дай ды тү сі-
не ал май қал ған мен Қол ғап пе ріш те ме қа рап 
қа лып пын. Ал ол бол са байып пен қол ға бым ды 
қо лы ма ки гіз ді де: «Аял да ма ға ба ра жа тыр ма 
еді ңіз?» — де ді. Қо лым ды жыл дам тар тып алып, 
« Иə, рақ мет…» де дім де ал ға жү ріп кет тім.

— Шо шып кет ті ңіз бе? Ке ші рім өті не мін, ке-
ше құт қа рып қал ған қол ға бым ның та ғы да жер-
де жат қа нын кө ріп шы да май кет тім», — де ді 
ол кү лім дей. Мен ерік сіз кү ліп жі бер дім. — Иə, 
рақ мет! Қол ға бым ның сіз ге ал ғы сы өте мол, — 
де дім де қо лым ды ша па лақ та дым. Еке уміз кү-
ліп ал дық. Бұл қы лы ғы ма өзім де таң қал дым.
Аял да ма ға қа рай жыл жы дық. Үн сіз дік. Ба-

сыл ған қа да мы мыз дың ды бы сы ға на ты ныш-
тық ты сəл бұз ған дай. Сол үн сіз дік күйі мен аял-
да ма ға да жет тік. Кез кел ген кө лік күт кен адам-
ның əде тін ше жол ға қа ра дық. Бір кө лік кө рін ді. 
Бей та ныс ада мым ма ған қа ра ды да: «Мі не, ме-
нің де кө лі гім ке ліп қал ды, шо шыт сам рен жі-
ме ңіз, Аяулым!» дей са ла кө лі гі не қа рай жө-
нел ді. Мен «аяулым» сө зін ес ти са ла та ғы да тү-
сі нік сіз күй ге түс тім. Іш тей «Аяулым?.. атым ды 
қай дан бі ле ді? Бұл қол ғап қор ғау шы пе ріш те 
кім?» де ген сұ рақ ма за ла ды. Жол бойы, са бақ-
қа кел ген де де əр түр лі ой лар құр сауын да жүр-
дім. Мұ ны бай қап қал ған дос қы зым:

— Аяулым, са ған бү гін не бол ған? Қа лың ой-
дың же те гін де жүр сің ғой дей мін? — деп жа ны-
ма ке ліп отыр ды. Мен іле-ша ла «Қол ғап пе ріш-
тем!» де дім де ор ным нан тұ рып кі тап ха на ға бет 
ал дым. Ол: «Қай да ғы пе ріш те, қол ға бы не сі, тү-
сін дір ші?» — деп со ңым нан ер ді. Бар лық оқи-
ға ны кі тап ха на ға ба рар жол да ай тып бер дім. 
Нə зі гім əб ден кү ліп ал ды да: «Өте қы зық, оны 
қай та кө ру дің тек бір ама лы бар», — де ді шат-
та на.

— Қан дай?! — де дім мен дұ рыс жауап ес ту 
мақ са тын да.

— Қол ға бың ды та ғы да жо ғал тып ал не ме се 
қол ға бы ңа жы ла уды өтін, қор ғау шы пе ріш те сі 
əп-сəт те же тіп ке лер деп ой лай мын! — де ді де 
та ғы да кү ліп жі бер ді.

— Ма зақ ет пе ші, шы ны мен де қы зық емес пе 
са ған? — де дім мен ашу ла на.

— Жа рай ды, ке шір. Бі рақ күл мес ке шараң 
жоқ. Ой ла ма, құр бым, жай ға на сəй кес тік!
Са бақ та аяқ тал ды. Нə зі гім ер те сұ ра нып ке-

тіп еді, үй ге жал ғыз қай ту ға ту ра кел ді. Күн де-
гі қай та ла на тын əдет пен аял да ма ға аяң да дым. 
«Ба рар да да, қай тар да да не гіз гі өз гер мей тін 
ере же аял да ма да тұ ру шы ғар» деп іш тей ой-
ла дым да, қол ға бым ды қо лы ма алып: «Қол ғап, 
əл де шы ны мен се ні лақ ты рып жі бе рейін бе?» — 
де дім де кү ліп жі бер дім. Кө ше де өз-өзім нен 
жы ми ып тұр ға ным ұят шы ғар деп күл кім ді тыя 
қой дым. Кө лі гім де кел ді. Қа лып қой мау үшін 
жү гі ре ба сып іш ке кір дім. Бос орын жоқ екен. 
Бір сəт те жа ным нан бір та ныс дауыс: «Мы на 
жер ге оты ры ңыз, Аяулым!» — де ді. Мі не, қы-
зық! Та ғы да ол, ме нің қол ға бым ның пе ріш те сі. 
Мен оның ізет ті лі гі не ри за шы лы ғым ды біл ді-
ріп ұсын ған ор ны на отыр дым. Не ге еке ні бел-
гі сіз сəл қым сы нып, ұялып отыр дым. Те зі рек 

үй ге жет сем екен деп ой ла дым іш тей. Күт кен 
аял да ма ма да жет тім. Қол ғап пе ріш те бі рін ші 
тү сіп со ңы нан шық қан ма ған қо лын ұсын ды. 
Рақ ме тім нің бел гі сі ре тін де ба сым ды изе дім. 
Ба ра тын же рі міз бір бо луы ке рек бір жол мен 
ке ле жат тық. Та ғы да үн сіз дік. Бір сəт те кү ні 
бойы ма за ла ған сұ ра ғым есі ме тү сіп, жұм ба-
ғым ның жауабы та бы ла тын сəт ті жо ғал тып ал-
мас үшін «Ке ші рі ңіз, сіз ме нің есі мім ді қай дан 
бі ле сіз?» деп бі рін ші бо лып тіл қат тым.

— Есі мі ңіз ді? — де ді ол таң қал ған жүз бен.
— Иə, ме нің есі мім Аяулым.
—Та ныс қа ны ма қуа ныш ты мын! Ме нің атым 

Бағ лан бо ла ды! — де ді ол сəл жы мия.
— Ойын ға ай нал дыр май сұ ра ғы ма жауап бе-

руі ңіз ді сұ рай мын? — де дім қа ту лы қа бақ пен.
— Иə, иə, əри не. Қол ға бы ңыз ды жо ғал тып 

ал ған күн есі ңіз де ме? Қар дың бе тін де жат қан 
қол ға бы ңыз ды қо лы ма алып қа рап тұр дым. 
Шы ны ке рек сол кү ні асы ғыс едім. Кө лі гім де 
ке ліп қал ған еді. Со ңы ңыз дан бар сам ба, бар-
ма сам ба деп екі ой лы бо лып тұр ған да, қол ғап-
тың ше тін де «Аяулым» де ген есім нің то қы лып 
тұр ға нын кө ріп қал дым. Сі рə, бі реу ар найы 
сый ла ған дү ние бо луы ке рек де ген ой кел ді 
де жү гі ре жө нел дім. Осы лай ша есі мі ңіз ді біл-
дім, — де ді. Мен кү ліп жі бер дім.

— Иə, дəл тауып сыз. Анам ның əде ті ғой. 
Кіш кен тайым нан ма ған то қи тын дү ни еле рі нің 
бə рі не есі мім ді мін дет ті түр де кес те леп қоя-
тын əде ті бар. Ба сын да зат та рым ды жо ғал тып 
не ша тас ты рып ал мас үшін жа сай тын. Кейін 
есей сем де бұл əде тін қой ма ды-ау. «Ауру қал са 
да, əдет қал май ды» дей ді ме… Есім нен шы ғып 
ке тіп ті. Қай дан бі ле ді деп таң қал ға ным рас, — 
де дім де қол ға бым да ғы жа зу ға қа ра дым.

— Жо ғал тып ал мау үшін дей сіз бе? Ана ңыз 
он да дұ рыс жа са ған екен! — де ді ол. Сол сəт те 
еке уміз де кү ліп жі бер дік.
Иə, иə… Сол бір күн, сол қол ғап. Қа зір, мі-

не, же ті жыл өт ті. Қол ғап пе ріш тем жа ным да. 
Қол ғап та бая ғы ор нын да! — де ді де апайым 
кі тап тар ті зіл ген сө ре де тұр ған сыр ты көк тас-
тар мен өр нек тел ген кіш ке не қо рап ша ны алып 
кел ді. Қо рап ша іші нен ап пақ қол ғап ты алып 
шық ты да ма ған ұсын ды.

— Мі не, қа ра шы өзі не. Бə рі не се беп кер не гіз-
гі кейіп кер осы! — де ді де кү ліп жі бер ді. — Ал 
мен ен ді еке уміз ге əде мі леп шай қоя йын! — 
деп асүй ге кет ті.
Кес те лен ген «Аяулым» де ген сөз ге на зар 

аудар дым. Əде мі қыс, қол ғап, кес те лен ген есім, 
бей та ныс адам, күт пе ген оқи ға лар. Қы зық… 
Өмір нет кен шы тыр ман! Қа быр ға да ілу лі тұ-
ра ған су рет ке кө зім түс ті. «Бағ лан, Аяулым» 
Əде мі қа лың дық, сым бат ты күйеу жі гіт. Ба қыт-
ты жұп су ре ті. Ға жап! Əр түр лі ой лар дың құр-
сауын да тұр ған да «Кен жем, бə рі дайын!» де ген 
апайым ның да усы шық ты.

— Иə, қа зір! Су рет ке та ғы да қа ра дым. Нет-
кен əде мі! Əр кім нің өмі рін де өзі нің өзін дік шы-
тыр ма ны бар емес пе?! Ме нің де өз шы тыр ма-
ным ал да кү тіп тұр ма екен?!.

ЖАНСАЯ АКИШЕВА, ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ4 2 КУРС СТУДЕНТІ

Қа зір ты мау ауру ының на ғыз қо за тын 
ке зі. Сол се беп тен осы ви рус тық ауру-
дың ал дын алайық. «Ауырып ем із де ген ше, 
ауыр май тын жол із дейік». Жыл сайын жер 
ша рын ме кен дей тін ере сек тұр ғын дар дың 
10 пайы зы ты ма умен ауыра ды екен. Жал-
пы осы ауру ды жұқ тыр ма удың не ме се одан 
ем де лу дің тə сіл де рі қан дай? Біз ха лық емі не 
жү гі ніп кө рейік…

Ты ма урат қан кез де ауыр ған адам тəу лі гі-
не 2 литр сұйық тық іш ке ні дұ рыс. Ол ағ за дан 
ви рус тың те зі рек шы ғып ке туі не кө мек те се ді. 
Сон дай-ақ, ты мау эпи де ми ясы бас тал ған кез-
де қол ды тəу лі гі не са бын дап 5-6 рет жуу ке рек. 
Бұл ты ма удың жұ ғу ын 2 есе ге тө мен де те ді.
Ты ма удың та ғы бір емі — бал ды сүт. Ан ти-

би отик тер алы на тын ең соң ғы ша ра де сек, ты-
мау ға қар сы ең жақ сы ем — бал қо сыл ған сүт ті 
шай не ме се кіш кен тайы мыз да ішу ден қа ша-
тын са ры май қо сыл ған сүт! Ыс тық тай іші луі 
ке рек. Бір ста кан ыс тық сүт ке бір шай қа сық 
бал, ұсақ тал ған не ме се үк кіш тен өт кі зіл ген са-
рым сақ тың бір бө лі гін ара лас ты ры ңыз. Дəм ді 

бол ма са да бұл тə сіл ты ма уды бір ден жою ға 
кө мек те се ді.
Бұл дер тке қар сы со ны мен қа тар үй де өсе-

тін өсім дік тер ді де пай да ла ну ға бо ла ды. Мы са-
лы, алоэ жа пы ра ғы ның сө лі не бір не ше там шы 
өң дел ген өсім дік майын қо сып, мұ рын ға та-
мыз ған жөн. Егер алоэ та был ма са ор ны на сə-
біз шы ры нын да пай да ла ну ға бо ла ды. Тек оған 
бір не ше там шы са рым сақ сө лін қо су ды ұмыт-
па ңыз.
Мұр ны ңыз бі тіп қал са, ши кі қыл ша ның шы-

ры нын та мы зу ға бо ла ды. Пи яз дың суы да жақ-
сы кө мек те се ді. Ол үшін та за мақ та ны пи яз дың 
су ына шы лап, бір не ше ми нөт мұ рын қуы сы на 
са лып қою ке рек. Оны кү ні не 4-5 рет қай та лау 
қа жет.
Та зар тыл ған 50 грам дай өсім дік майы на са-

рым сақ (екі-үш бө лі гін) пен ор та ша кө лем де гі 
бас пи яз дың төрт тен бір бө лі гін май да лап ту-
рап, ара лас ты рып бір түн қойып қою ке рек. 
Ер те сі не оны сү зіп, сө лін мұ рын қуы сы на та-
мы за сыз.

5 ас қа сық су ға шы лан ған 1 грамм му мие 
ері тін ді сін кү ні не бір не ше рет мұ рын ға та мы зу 
ке рек. Кең сі рік қа бын ған да кү ні не бір рет ер-

тең гі сін аш қа рын ға 0.2 грам нан ішу ге де бо ла-
ды. Бес күн үзі ліс. Ем 3-4 рет қай та ла на ды.
Осы пай да лы ке ңес тер ді ес ке ре оты рып, ем 

қа был да са ңыз — тез сауығып ке те ті ңіз ге кү мəн 
жоқ. Хал қы мыз «ты мау ар ты құрт бо лар» де-
ген. Сон дық тан бар лық сту дент тер ге ке ңес — 
жы лы киі ніп, өз ден са улы ғын кү ту. Сон дай-ақ 
ең қа ра пайым ем нің бі рі — ли мон қо сыл ған қа-
ра шай ішу. Ол біз дің оқу ор ны мыз да мін дет ті 
түр де са ты ла тын дық тан, кез кел ген сту ден тке 
ауырып қал ған жағ дай да қа был дай тын кө мек-
тер дің бі рі. Ден са улы ғы мыз ға нем құ рай лы қа-
ра май, сау жү рейік, ағайын!

АЙЖАН Т	ЛЕУБЕК,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ4 1 КУРС СТУДЕНТІ

Тымаумен ауырмайын десеDіз…

9олAап
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Анонс
К обороне готовы!

В КарГУ прош ли оче ред ные уче ния по 
граж дан ской обо ро не и чрез вы чай ным 
си ту аци ям по те ме «Дей ствия ру ко во дя-
ще го и лич но го сос та ва фор ми ро ва ния 
в ус ло ви ях уг ро зы или воз ник но ве ния 
чрез вы чай ных си ту аций».

Ме роп ри ятие сре ди ко ман дно-на чаль-
ству юще го и лич но го сос та ва уни вер си те та 
ор га ни зо вал штаб ГО и ЧС уни вер си те та, 
на чаль ник шта ба Ома ро ва Ш. Б., от вет-
ствен ные за уче ние де ка ны фи ло ло ги чес-
ко го фа куль те та Аб ду ов М. И. и фа куль те та 
фи ло со фии и пси хо ло гии Са би ро ва Р. Ш.

В уче ни ях уча ство ва ли де ка ны и на чаль-
ни ки шта бов фа куль те тов, за ве ду ющие 
ка фед ра ми, на чаль ни ки струк тур ных под-
раз де ле ний уни вер си те та, пре по да ва те ли 
и сту ден ты фи ло ло ги чес ко го фа куль те та и 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии, а так-
же весь кол лек тив учеб но го кор пу са №8.

В уче ни ях ак тив но при ня ли учас тие фи-
ло ло ги чес кий фа куль тет (на чаль ник шта ба 
фа куль те та Жу ма гель дин Ж. Ж.) и фа куль тет 
фи ло со фии и пси хо ло гии (на чаль ник шта ба 
фа куль те та Бу лум ба ев О. Р.), ох ра на об ще-
ствен но го по ряд ка уни вер си те та (спе ци алист-
дру жин ник Бей сем ба ев А.). Фун кции зве на 
свя зи вы пол ня ли на чаль ник Цен тра ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий и те ле ком му ни ка ций 
Ауба ки ров Г. С., ла бо рант Та на ба ев Е. М.

Уче ния на ча лись с опо ве ще ния кор пус-
ным ра дио о воз ник но ве нии чрез вы чай ной 
си ту ации. Связь обес пе чил от дел Цен тра 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и те ле ком му-
ни ка ций. Пос ле объ яв ле ния чрез вы чай ной 
си ту ации с по мощью ох ра ны об ще ствен но-
го по ряд ка сту ден тов, сот руд ни ков и пре-
по да ва те лей учеб но го кор пу са №8 эва-
ку иро ва ли за пять-семь ми нут. Бла го да ря 
хо ро шей ор га ни за ции и под го тов ке па ни ки 
и су еты у сту ден тов не воз ник ло.

Це ля ми дан ной тре ни ров ки яви лись: для 
ру ко во дя ще го сос та ва — со вер шен ство-
вать прак ти чес кие на вы ки по ру ко вод ству 
дея тель ностью под чи нен ных при вы пол не-
нии ими ме роп ри ятий граж дан ской обо ро-
ны по лик ви да ции пос лед ствий сти хий ных 
бед ствий, про из вод ствен ных ава рий; для 
фор ми ро ва ний — от ра бот ка дей ствий лич-
но го сос та ва в вы пол не нии ме роп ри ятий 
по лик ви да ции пос лед ствий сти хий ных бед-
ствий, про из вод ствен ных ава рий.

В хо де уче ний бы ли ре ше ны сле ду ющие 
учеб ные воп ро сы: опо ве ще ние и сбор ру ко-
во дя ще го сос та ва; до ве де ние об ста нов ки и 
пос та нов ка за дач ру ко во дя ще му сос та ву на 
вы пол не ние под го то ви тель ных ме роп ри-
ятий; про ве де ние эва ку аци он ных ме роп ри-
ятий и тре ни ров ки по быс тро му вы хо ду из 
зда ния; уточ не ние пла на лик ви да ции ЧС.

В кон це тре ни ров ки был сбор всех 
учас тни ков и раз бор про ве де ния ко ман-
дно-штаб но го уче ния (КШУ), зас лу ши ва ние 
док ла дов ко ман ди ров фор ми ро ва ний, учас-
тни ков уче ний. В це лом эва ку ация уда лась, 
а фи ло ло ги чес кий фа куль тет и фа куль тет 
фи ло со фии и пси хо ло гии под пред во ди-
тель ством сво его де ка на все сда ли ус пеш-
но. Учеб ные це ли и за да чи, пос тав лен ные 
на уче ни ях, вы пол не ны. Уни вер си тет го тов 
к вы пол не нию за дач по граж дан ской обо-
ро не и чрез вы чай ным си ту аци ям.

Ком плекс ме роп ри ятий, свя зан ных с 
граж дан ской обо ро ной и чрез вы чай ны ми 
си ту аци ями, при ви ва ет уве рен ность в эф-
фек тив нос ти за щит ных дей ствий, про во-
ди мых ор га на ми ГО, вос пи ты ва ет вы со кую 
ор га ни зо ван ность и дис цип ли ну, а так же 
го тов ность к са мо- и вза имо по мо щи в ус-
ло ви ях уг ро зы или воз ник но ве ния чрез вы-
чай ных си ту аций.

Учи ты вая мас шта бы сто ящей пе ред на-
ми за да чи, не об хо ди мо со дей ствие всех ак-
тив ных сил пла не ты. Граж дан ской обо ро не 
в си лу са мо го ее приз ва ния — за щи ты и 
по мо щи — ес те ствен но, при над ле жит важ-
ная роль в этом воп ро се на ря ду с дру ги ми 
го су дар ствен ны ми служ ба ми и час тны ми 
пар тне ра ми.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГО И ЧС УНИВЕРСИТЕТА Ш. Б. ОМАРОВА

Эпи де мия ВИЧ про дол жа ет на рас-
тать. Ее так и не уда лось взять под кон-
троль ни в од ной стра не ми ра. В не-
ко то рых стра нах, как и рань ше, ВИЧ 
рас прос тра ня ет ся сре ди пот ре би те лей 
нар ко ти ков и их сек су аль ных пар тне-
ров, но по яв ля ют ся стра ны и ре ги оны, 
где пре об ла да ющий путь рас прос тра-
не ния ВИЧ — по ло вой.

Име ет ся це лый ряд не об хо ди мых ус ло-
вий для обес пе че ния нас то ящей стра но-
вой от вет ствен нос ти за рас прос тра не ние 
ВИЧ в гло баль ном мас шта бе. Это и по-
ли ти чес кая под дер жка, и ак тив ное вов ле-
че ние в про фи лак ти чес кие ме роп ри ятия 
раз лич ных сло ев на се ле ния; на ли чие объ-
ек тив ной и ме то ди чес ки вы ве рен ной ин-
фор ма ции по проб ле ме рас прос тра не ния 
ВИЧ-ин фек ции; эф фек тив ная ко ор ди на-
ция уси лий; раз ви тие по тен ци ала; обос но-
ван ные на ци ональ ные стра те ги чес кие пла-
ны, пред ла га ющие рен та бель ные ин вес ти-
ци он ные ре ше ния; ин тег ра ция воп ро сов 
ВИЧ в стра те гии ре ше ния бо лее ши ро ко-
го спек тра за дач в сфе ре здра во ох ра не ния 
и раз ви тия, а так же пол но цен ное учас тие 
граж дан ско го об ще ства и лю дей, жи ву щих 
с ВИЧ, в борь бе с рас прос тра не ни ем этой 
ин фек ции.
В све те важ нос ти рас смат ри ва емой 

проб ле мы еще в ян ва ре 2011 го да Пос та-
нов ле ни ем Пра ви тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан ут вер жден план ме роп ри ятий 
по раз де лу ВИЧ/СПИД в рам ках Го су-
дар ствен ной прог рам мы раз ви тия здра-
во ох ра не ния «Са ла мат ты Қа зақ стан» 
на 2011 – 2015 го ды. Цель это го пла на: фор-
ми ро ва ние, сох ра не ние и ук реп ле ние здо-
ровья граж дан пу тем ко ор ди на ции дея-
тель нос ти го су дар ствен ных, об ще ствен ных 
и биз нес-струк тур.

Об зор эпи де мии ВИЧ и СПИД 
в Ка зах ста не

По сос то янию на 1 ян ва ря 2013 го да 
в Рес пуб ли ке Казахстан об щее чис ло за ре-
гис три ро ван ных слу ча ев ВИЧ-ин фек ции 
сос та ви ло 17 763 (по ка за тель на 100 000 на-
се ле ния — 86,8). Эпи де мия ВИЧ-ин фек ции 
на хо дит ся по ка в кон цен три ро ван ной ста-
дии.
Рас прос тра нен ность ВИЧ-ин фек ции 

сре ди на се ле ния 15 – 49 лет сос тав ля ет 
0,2%. Слу чаи ВИЧ-ин фек ции на тер ри-
то рии Казахстана рас пре де ле ны не рав-
но мер но. Се год ня на иболь шее ко ли че-
ство ВИЧ-ин фи ци ро ван ных вы яв ле но 
в г. Алматы (по ка за тель на 100 000 на се-
ле ния — 214,7), в Пав ло дар ской об лас ти 
(по ка за тель на 100 000 на се ле ния — 180,5) 
и в Ка ра ган дин ской об лас ти (по ка за тель 
на 100 000 на се ле ния — 153,0). Ку му ля тив-
но ди аг ноз «СПИД» пос тав лен 1480 па ци-
ен там, в том чис ле 76 де тям до 14 лет. На-
иболь шая часть (51%) боль ных СПИ Дом 
ди аг нос ти ро ва на в Ка ра ган дин ской об лас-
ти (756 из 1480 боль ных).
На 1 ян ва ря 2013 го да в рес пуб ли ке 

от СПИ Да умер ло де тей до 14 лет — бо лее 
10 че ло век. Все го за пе ри од 1987 – 2012 гг. 
умер ло око ло 3500 ВИЧ-ин фи ци ро ван ных.
В ди на ми ке рас прос тра не ния ВИЧ-

ин фек ции сре ди на се ле ния рес пуб ли-
ки наб лю да лось три подъ ема: пер вый — 
в 1997 го ду, вто рой — в 2001 го ду, тре тий — 
в 2006 го ду. Пер вое уве ли че ние чис ла 
но вых слу ча ев за ра же ния ВИЧ в 1996 го ду 
свя зан но с рас прос тра не ни ем ви ру са сре ди 
пот ре би те лей инъ ек ци он ных нар ко ти ков 
(г. Те мир тау). Вто рой подъ ем, в 2001 го ду, 

ха рак те ри зо вал ся рас прос тра не ни ем ВИЧ-
ин фек ции на но вые тер ри то рии (Пав ло-
дар скую, За пад но-Ка зах стан скую и Юж-
но-Ка зах стан скую об лас ти). В 2006 г. был 
за ре гис три ро ван тре тий подъ ем уров ня 
ре гис тра ции ВИЧ-ин фек ции (г. Алматы) 
и уве ли че ния до ли по ло во го пу ти пе ре да-
чи ВИЧ-ин фек ции.
По дан ным Ка ра ган дин ско го об лас тно-

го цен тра СПИД, на 1 ок тяб ря 2012 г. в Ка-
ра ган дин ской об лас ти за ре гис три ро ва но 
3475 ВИЧ-ин фи ци ро ван ных и 781 боль ной 
СПИ Дом.
Боль шин ство ВИЧ-ин фи ци ро ван ных — 

это мо ло дежь в воз рас те от 20 до 39 лет. 
Про цен тное со от но ше ние меж ду муж чи-
на ми и жен щи на ми се год ня урав ня лось. 
В то же вре мя ВИЧ из сре ды го мо сек су алис-
тов и нар ко за ви си мых плав но пе реб рал ся 
в об ще ство бла го по луч ных, но слиш ком 
без за бот ных лю дей. Спе ци алис ты цен тров 
СПИД пре дуп реж да ют, что да же са мый 
ус пеш ный в жиз ни че ло век не зас тра хо-
ван от ВИЧ, ес ли он не соб лю да ет пра вил 
лич ной ги ги ены. К то му же в 2011 го ду в РК 
впер вые от ме че но пре об ла да ние по ло во го 
пу ти пе ре да чи ВИЧ (50,7%), а это уже вы-
зы ва ет осо бое бес по кой ство.

Со ци аль ная ста тис ти ка и уро вень 
ин фор ми ро ван нос ти на се ле ния 
о ВИЧ

ОМО «Жа на Алем» по за да нию уп рав-
ле ния здра во ох ра не ния про ве ло ан ке ти ро-
ва ние бо лее 800 че ло век раз ных воз рас тных 
групп в шес ти ре ги онах на шей об лас ти, 
сре ди них го ро да Ка ра ган да, Жез каз ган, 
Те мир тау и райо ны: Бу хар жы ра ус кий, Оса-
ка ров ский, Абай ский.
Ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния сви де тель-

ству ют о том, что уро вень зна ний по проб-
ле мам, свя зан ным с рас прос тра не ни ем 
ВИЧ-ин фек ции, ос тав ля ет же лать луч-
ше го. До сих пор у не ко то рых групп на-
се ле ния (не у от дель ных лиц, у групп: 
от 5 до 10%) су ще ству ет мне ние, что ВИЧ 
мо жет рас прос тра нять ся че рез об щие 
пред ме ты поль зо ва ния, при ру ко по жа-
ти ях (бы то вым пу тем), но да ле ко не все 
ука зы ва ют по ло вой путь, что се год ня осо-
бен но ак ту аль но. В од ной из ауди то рий 
рес пон дент во вре мя ан ке ти ро ва ния пря-
мо за явил, что «боль ных СПИ Дом и ВИЧ-
ин фи ци ро ван ных нуж но расстре ли вать». 
Та кие за яв ле ния сви де тель ству ют о том, 
что в мо ло деж ной сре де уро вень зна ний 
о пу тях рас прос тра не ния ВИЧ-ин фек ции 
по ка еще не про ра бо тан и тре бу ет к се бе 
по вы шен но го вни ма ния.
На пресс-кон фе рен ции спе ци алис ты 

ОМО «Жа на Алем» пред ста ви ли сле ду-
ющую кар ти ну по г. Жез каз га ну, где про-
ан ке ти ро ва но 130 че ло век.
На воп рос «При хо ди лось ли вам при-

сут ство вать на за ня тии по воп ро сам ВИЧ-
ин фек ции в те че ние 2011-2012 учеб но го 
го да?» 28,5% оп ро шен ных от ве ти ли от ри-
ца тель но.
На воп рос «При хо ди лось ли вам уча-

ство вать в ме роп ри яти ях по про фи лак ти-
ке ВИЧ-ин фек ции с ис поль зо ва ни ем прин-
ци па «рав ный обу ча ет рав но го?» «нет» 
от ве ти ли 47,6%, «зат руд ня юсь от ве тить» — 
6,2%.
На воп рос «Как вы счи та ете, кто дол-

жен иг рать ве ду щую роль в прос ве ще нии 
под рос тков по воп ро сам бе зо пас но го сек-
су аль но го по ве де ния?» (от меть те один ва-
ри ант от ве та):
1. Ро ди те ли, семья 26,9%
2.  Пе да го ги в шко ле 12,3%
3. Ме ди цин ские спе ци алис ты 56,9%
4. Друзья, од нок лас сни ки 3,9%
На воп рос «Зна ете ли вы, что оз на ча ет 

аб бре ви ату ра СПИД?» от ри ца тель ный от-
вет да ли 9,2% оп ро шен ных.
На воп рос «Зна ете ли вы, что оз на ча ет 

аб бре ви ату ра ВИЧ?» от ри ца тель ный от вет 
да ли 18,5% оп ро шен ных.
На воп рос «Пу ти рас прос тра не ния 

ВИЧ-ин фек ции?» 0,8% от ве ти ли «че рез 

гряз ную по су ду» и 7,7% — «че рез пред ме-
ты (по ло тен це, чаш ка, лож ка и др.), бы-
то вые кон так ты (по це луй, ру ко по жа тие, 
при раз го во ре и пр.)».
На воп рос «Опас но ли си деть ря дом 

с тем, у ко го есть ви рус?» ут вер ди тель но 
от ве ти ли 24,6%; «Сле ду ет ли зак лю чать 
в тюрь му боль ных СПИ Дом?» «да» от ве ти-
ли 10,8% и «не знаю» — 9,2%.
На воп рос «Прав да ли, что пре зер ва ти-

вы мо гут пре дот вра тить за ра же ние ви ру-
сом?» толь ко 58,5% от ве ти ли ут вер ди тель-
но.
На воп рос «Ес ли член ва шей семьи бу-

дет ин фи ци ро ван ВИЧ, бу де те ли вы о нем 
за бо тить ся?» 2,3% рес пон ден тов от ве ти ли 
«нет» и 5,4% от ве ти ли, что «зат руд ня ют ся 
от ве тить».
На воп рос «При об ре ли ли бы вы про-

дук ты пи та ния у про дав ца с ВИЧ-ин фек-
ци ей?» 62,3% от ве ти ли от ри ца тель но.
На воп рос «Мо жет ли быть че ло век 

уво лен с ра бо ты толь ко по при чи не то го, 
что он яв ля ет ся ВИЧ ин фи ци ро ван ным?» 
толь ко 63,8% от ве ти ли «нет».
О чем мож но ду мать на ос но ва нии та-

ких от ве тов? Преж де все го, о низ кой ме ди-
цин ской гра мот нос ти оп ро шен ных в от-
но ше нии проб ле мы как рас прос тра не ния 
ВИЧ-ин фек ции, так и от но ше ния к проб-
ле ме в це лом. Об ще ство на пу га но аб бре ви-
ату ра ми ВИЧ и СПИД и ша ра ха ет ся от них 
на вся кий слу чай.

Мо ло дежь про тив ВИЧ
При хо дит ся кон ста ти ро вать, что на се-

год няш ний день про фи лак ти чес кое об ра-
зо ва ние мо ло де жи про во дит ся не на дол-
жном уров не: оно пред став ле но от дель-
ны ми те ма ми, ин тег ри ро ван ны ми в не ко-
то рые обя за тель ные пред ме ты, нап ри мер 
би оло гию, при этом в боль шин стве слу ча-
ев за ня тия про во дят ся на фа куль та тив ной 
ос но ве, та ким об ра зом, они не обес пе чи ва-
ют 100%-го ох ва та под рос тков и мо ло де жи. 
Не об хо ди мо всем уп рав лен чес ким и мо ло-
деж ным струк ту рам сов мес тно обес пе чить 
ко ор ди на цию дея тель нос ти раз лич ных 
сек то ров об ще ства: здра во ох ра не ния, об-
ра зо ва ния, ро ди те лей, са мой мо ло де жи, 
меж ду на род ных ор га ни за ций, граж дан-
ско го об ще ства, нап рав лен ных на про фи-
лак ти ку ВИЧ-ин фек ции сре ди мо ло де жи.
Не об хо ди мо прив ле кать са му мо ло дежь 

к про ве де нию ис сле до ва ний по воп ро сам 
ВИЧ и СПИ Да, нап рав лен ных на 1) из ме-
не ние по ве де ния мо ло де жи, свя зан но го 
с ВИЧ-ин фек ци ей; 2) для фор ми ро ва ния 
по ни ма ния су ще ству ющих куль тур и пе-
рес мот ра ди зай на про фи лак ти чес ких мер.
Не об хо ди мо рас ши рить объ ем про во-

ди мых ме роп ри ятий по про фи лак ти ке 
ВИЧ-ин фек ции сре ди мо ло де жи, осо бен-
но в ву зах и сельской мес тнос ти, но про во-
дить толь ко под пат ро на жем спе ци алис тов. 
И ни ка кой са мо дея тель нос ти! Ее уже и так 
бо лее чем дос та точ но.
В 2010 го ду в сво ем еже год ном Пос ла нии 

на ро ду Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
оз ву чил од ну из важ ных за дач на ше го об-
ще ства — умень ше ние рас прос тра нен нос-
ти ВИЧ-ин фек ции сре ди на се ле ния. И эту 
за да чу мы дол жны вы пол нить.
Хо те лось бы, ко неч но, что бы лю ди по-

ни ма ли, что ВИЧ-ин фек ция — это за бо-
ле ва ние, ко то ро му под вер жен лю бой нор-
маль ный че ло век, а не ка кое-то мо раль ное 
урод ство.

КОБЗОВА О. Г., СОЦИОЛОГ ОМО «ЖАНА АЛЕМ»

ВИЧ-инфекция — это болезнь, а не моральное уродство
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Эра Великой женственностиТNгілші ж�рек – жыр �ні
МеніD сырым — NлеDде!

Мен сыйла�ан кітаптар,
)аттаулы т�р сре�де.
Са�ындырсам… жиі а�тар,
Мені� сырым — ле�де!

8зекті жан емеспін,
…Кін�лайсы� бос�а сен.
8мір деген елесті�,
8ле� бол�ан н�с�асы ем.

Жалт беретін ��мырда,
Жар� ететін — жасын жыр!
)�здан тартып т��ыр�а,
Бауырына басып ж#р.

Жайым болды белгілі,
Жаннан сы�ар таппасым.
… Елес еншім ендігі,
К#пірлікке жатпасын.

Таусылса да тзімі�,
Мойындамай ж#ргенсі�.
Жан сыздатар сезімі�,
А�ылы�а к#рмелсін.

Мен алыстап кеткем жо�,
)асы�дамын #немі.
Жыр жазыл�ан беттер боп,
Жаным мір с#реді.

Мен сыйла�ан кітаптар,
)аттаулы т�р сре�де.
Са�ындырсам… жиі а�тар,
Мені� сырым — ле�де!

Мен жайлы…
Ерке едім…
�лі де еркемін.
Кеудемді кеулейді кркем #н.
Талайды т�лкекке т#сірген,
Та�дырды ма�дайдан шертемін.

Назды едім…
�лі де наздымын.
Арзан�а арбалмас аз к#нім.
Сыбыз�ы #н — самал жел, содан со�
Сырлас �ып ал�анмын жаз г#лін.

А��ал ем…
�лі де а��алмын.
8згерте алмады за�дар мы�.
8мірде зекті ртейтін,
8кініш болмас деп �ал�анмын.

Ш#б�лі шынды�ым Ха��а �йгі,
А�и�ат арымды а�тайды.
Алалы-��лалы адамны�,
Айыбы ар�ама батпайды.

Жыла�ым келсе егер к#лемін,
)уансам б�зылар ре�ім.
�ркімдер �лдене дегенмен,
Мен жайлы мен �ана білемін.

8ле�ді зім деп ��ынды,
… Сезім — от, біресе суынды.
Алланы� зіне �ана аян,
�р �лем згеше туынды!

…Пендені періште етпейді,
Жаралсын а�ылды боп мейлі.
Адамны� ба�асын беруге,
Адамны� ресі жетпейді!

САЛТАНАТ СМА�:ЛОВА

Ар дақ ты ана лар мен кө рік ті ару лар • 
үшін қан дай сый лық тың ма ңы зы жо-
ға ры деп ой лай сыз?
Ке ле жат қан 8 на урыз — Ха лы қа ра лық • 
əйел дер кү нін де кім ге қан дай сый лық 
ұсын бақ сыз?
Осы ме ре ке де жыл сайын қан ша шы-• 
ғын ға ұшы рай сыз?
Ме ре ке лік ті ле гі ңіз?• 

$мір тай Еділ хан, 
(Ф-41 то бы ны+ 
сту ден ті, «Ша быт» 
а/ын дар клу бы ны+ 
же тек ші сі:

— Ана лар үшін ең ма-
ңыз ды сы -- сол кү ні ба-

ла ла ры мен не ме ре ле рі нің жа нын да бо лып, 
үй дің бе ре ке сін кір гі зу. Аяулы ана ла ры мыз-
ға ең жақ сы кө ре тін сый лық сый лап, шын 
жү рек тен құт тық тау ке рек деп бі лем. Ал 
қыз дар ға за ман ға сай үл кен қу ыр шақ ойын-
шық не ме се ал тын ал қа, жү зік т.с.с. сый лық-
тар бер ген дұ рыс шы ғар.

— Ал ла қа ла са, ана ма ша ма ма қа рай ал-
тын са қи на сый ла мақ ойым бар. Қа рын дас-
та ры ма сый лас тық үшін кү міс ал қа лар ала-
тын шы ғар мын.

— Ор та ша есеп пен 20 мың кө ле мін де шы-
ғын ға ұшы рай мын-ау дей мін. Жал пы кез 
кел ген қар жы кө ле мін де жақ сы сый лық тар 
жа сау ға бо ла ды.

— Ха лы қа ра лық əйел дер кү ні, ана лар кү-
ні не орай бар ша əп ке, қа рын дас, ана лар мен 
жең ге лер, ақ жа улық ты əже лер көк тем дей 
құл пы рып, бұл ме ре ке ні жа ңа шыл дық пен, 
ерек ше мейі рім мен, кө те рің кі кө ңіл-күй мен 
қар сы ал са дей мін. «Əлем ді құт қа ра тын сұ-
лу лық» де мек ші, сол сұ лу жан дар, ары, жа-
ны сұ лу жан дар аман бол сын! Жүз де рі нен 

қуа ныш ты күл кі кет пей, ара мыз да бə рі міз ді 
қу ан тып жү ре бер сін!

Н3р лат (о ныс бай, 
(Ж-21 то бы ны+ сту-
ден ті:

— Ана лар үшін ең 
бас ты сый лық ба ла ла ры 
мен ту ыс та ры ның  аман-
есен жа нын да бол ға ны 

деп бі лем! Ал қыз дар үшін сүй ге ні нің өз де-
рі не де ген сүйіс пен ші лі гі бо лар.

— Ең ал ды мен, ме ні осы жа рық дү ни еге 
алып кел ген ана шы ма шы найы кө ңіл ден 
ерек ше сый лық сый лай мын. Ал қал ға нын 
уақы ты кел ген де кө ре жа тар мыз.

— Жыл сайын ғы шы ғын ның мөл ше рі 
жұм бақ бол сын!

— Бар ша əйел дер қауымын, қыз дар ды 
төл ме ре ке ле рі мен құт тық тай мын! Ден де рі-
не са улық, бас та ры на бақ бер сін! Əр қа шан 
осы лай əлем ді сұ лу лан ды рып жү ре бер сін!

7діл Жа ку ла ев, 
(Ф-41 то бы ны+ сту-
ден ті:

— Жал пы бар ша ару, 
ана жа ра ты лы сы гүл-
дер ді жақ сы көр се ке рек. 
Се бе бі олар дың өзі осы 

əлем ді түр лен ді ріп тұр ған шы найы гүл дер. 
Сон дық тан ең қу ан тар лық сый лық гүл дер 
деп ой лай мын.

— Мен үшін қи ын сұ рақ екен. Əри не, 
ал ды мен ана ма, қа рын да сы ма, со дан соң 
үшін ші ке зек те та ныс та ры ма, қыз дар ға, мұ-
ға лім дер ге сый лық сый лай мын. Мүм кін ді-
гін ше бə рін де қу ан ту ға ты ры са мын ғой.

— Не гі зін де əр жы лы əр түр лі шы ғын дар 
бо ла ды. Ту ған-ту ыс, жа қын дар дың жа нын-
да, үй де бол ған да шы ғын кө бі рек. Ал олар-
дан алыс та бол ған кез дер де шы ғын аз.

— Ата улы ме ре ке мен бар ша əйел дер 
қауымын, Қа зақ стан да тұ ра тын бар лық ару-
лар ды құт тық тай мын. От ба сы ла ры на ба ян-
ды ба қыт, мөл дір ма хаб бат ті лей мін.

Ж8 ні бек Али ман, 
Ор та лы/ (а за/ стан 
га зе ті ні+ тіл ші сі, 
(арМУ ма гис тран-
ты:

— Қо лым нан кел ген ше 
бə рін қу ан ту ға ты ры са-

мын. Жал пы қыз дар ға гүл сый ла ған дұ рыс 
қой не гі зі. Бə рі де ұна та ды сол сый ды. Ал ең 
ма ңыз ды сый лық — жү рек тік сый де уге бо-
ла ды. Жү рек пен бе ріл ген сый жү рек ке жол 
та ба ры сөз сіз.

— Кей бір жан дар бо ла ды, өз де рі не қа-
лай ты нын ақы рын ға на əң гі ме ара сын да 
жет кі зіп жа та ды. Мы са лы, ме нің қа рын-
да сым өзі не жи нақ қо ры (ко пиль ка) ке рек 
еке нін ай тқан, сол сый лық ты мін дет ті түр де 
ала мын. Ал ана ма сый лық таң дау ға қа рын-
да сым кө мек те се ді.

— Мен жыл сайын өте көп кө лем де шы-
ғын ға ұшы рай мын. Жал пы жа ла қым 60 000 
бол са, на урыз да со ның 30 000-ы сый лық қа 
ке те тін шы ғар.

— Əлем де бей біт ші лік бол сын, адам зат 
аман бол сын де сек, ең ал ды мен осы ана лар-
дың аман ды ғын ті леуіміз ке рек шы ғар. «Ел 
бо лам де сең, бе сі гің ді тү зе» де ген, бе сік тің 
тұт қа сы ана лар дың қо лын да еке ні бə рі міз ге 
мə лім... Сон дық тан бар ша ер жі гіт тер ді ару-
лар ды, қа рын дас тар ды, ана лар ды ала қан да 
аялау ға, сый лау ға ша қы ра мын.

ПЕРИЗАТ АБИШЕВА, А�НИЕТ БАЛТАНОВА,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ4 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІ

Сов сем не дав но я про чи та ла в но вос тях, 
что Казахстан по ак тив нос ти жен ско го на-
се ле ния за нял 31-е мес то сре ди 134 стран 
ми ра в рей тин ге Все мир но го эко но ми чес-
ко го фо ру ма. Та кая ак тив ность жен щин в 
на шей стра не не слу чай на. Ведь на се ле ние 
Казахстана сос тав ля ет око ло 17 мил ли онов 
че ло век, из ко то рых во семь мил ли онов — 
эко но ми чес ки ак тив ные лю ди. Ров но по ло-
ви на из них — жен щи ны. Пред ставь те, ес ли 
бы жен щи ны за ни ма лись толь ко до маш-
ним хо зяй ством, то че ты рем мил ли онам 
муж чин приш лось бы кор мить все на се ле-
ние стра ны. К то му же эко но ми ка бы ла бы 
нам но го сла бее, ес ли бы на ши жен щи ны не 
бы ли раз нос то рон ни ми. И я тог да за ду ма-
лась о том, ка кая от вет ствен ность за бу ду-
щее на шей стра ны ле жит на пле чах ка зах-
стан ских жен щин.
Я сов сем не дав но окон чи ла уни вер си тет, 

но уже сей час мне хо чет ся быть дос той ной 
тех жен щин-ка за шек, име на ко то рых на веч-
но вы се че ны на скри жа лях на шей ис то рии. 
Это и ге ро ини прош ло го сто ле тия Ман шук 
Ма ме то ва и Ро за Баг ла но ва, и те, кто на рав-
не с муж чи на ми вер шит на шу ис то рию се-
год ня: Да ри га Назарбаева и Ро за Рым ба ева... 
Пос ле окон ча ния ву за мы уш ли в са мос то-
ятель ную жизнь. Нас та нет вре мя оп ре де-
лить свои вку сы и из брать од ну из до рог, на 
ко то рой бы мож но бы ло на ибо лее пол но се-
бя ре али зо вать. Не лег ко выб рать спе ци аль-
ность. На се год няш ний день нас чи ты ва ет ся 
око ло че ты рех ты сяч раз но об раз ных про-
фес сий. А на до из брать ту, ко то рая при но-
си ла бы че ло ве ку удов лет во ре ние от ра бо-
ты и поль зу лю дям. Я бы хо те ла пос вя тить 
свою жизнь лю дям, от дать лю дям свой та-

лант, свои зна ния, свое во оду шев ле ние. Моя 
про фес сия свя за на со сло вом. Я учи лась на 
фи ло ло ги чес ком фа куль те те. Здесь сфор-
ми ро ва ли мое от вет ствен ное от но ше ние к 
сло ву, к то му, что оно мо жет очень по-раз-
но му отоз вать ся в сер дцах лю дей, а еще сло-
во фор ми ру ет ду шу че ло ве ка. Ведь че ло век 
рож да ет ся чис тым, как бе лый лист бу ма ги. 
Так бы ло и со мной, ког да я ро ди лась, ког-
да де ла ла свои пер вые ша ги, учи лась про-
из но сить свои пер вые сло ва. На этом лис те 
жиз ни пи шет ся мно го за ме ча тель но го и 
от вра ти тель но го. На до при ла гать не ве ро ят-
ные уси лия, что бы за пи си тво ей ду ши бы ли 
дос той ны ува же ния.
В уни вер си те те мне не толь ко да ли зна-

ния, но и на учи ли рас поз на вать доб ро и зло. 
Мы ана ли зи ро ва ли се бя, из ме ня ли то, что 
не сог ла со вы ва лось с вы со ки ми об ще че ло ве-
чес ки ми прин ци па ми. Здесь, в сте нах род но-
го ву за, я вы рос ла из де воч ки в де вуш ку, ко-
то рая го то ва уже к пе ре хо ду на но вый этап 
сво ей жиз ни — стать жен щи ной и взять на 
се бя от вет ствен ность за судь бу сво ей бу ду-
щей семьи, сво их кол лег, сво ей стра ны. Ведь 
каж дая де вуш ка в бу ду щем бу дет не толь ко 
учи те лем, вра чом, юрис том, эко но мис том, 
ди зай не ром, но и же ной и ма терью. И по-
то му дол жна за бо тить ся не толь ко о сво ем 
бу ду щем, но и о бу ду щем сво ей семьи, сво-
их де тей, а зна чит, о бу ду щем сво ей стра ны, 
сво ей на ции, все го че ло ве че ства.
А это очень боль шая от вет ствен ность! 

И ко му же, как не жен щи нам, взять на се-
бя это бре мя! По чет ный и свя щен ный груз 
от вет ствен нос ти за бу ду щее гря ду щих по ко-
ле ний! Ас тро ло ги се год ня сви де тель ству ют, 
что Зем ля всту па ет в эру Ве ли кой жен ствен-

нос ти. Жен щи на дол жна са ма под нять ся ду-
хов но, что бы по вес ти за со бой. Веч но сто ят 
ря дом сло ва: жен щи на-мать, жен щи на-сес-
тра, жен щи на-же на, лю би мая, един ствен-
ная... Имен но она дол жна всег да и во всем 
по да вать при мер нрав ствен нос ти, доб ра, 
вер нос ти, тер пе ния, люб ви. Люб ви к Ро-
ди не, люб ви к ок ру жа ющим, люб ви к род-
ным. Так как имен но в люб ви си ла че ло ве ка. 
Хо тя тем жизнь и прек рас на, так как са ма 
жизнь — это уже чу до.
Не да ром ге ни аль ный Мо царт ска зал в 

свое вре мя: «Жизнь — это всег да улыб ка, да-
же ког да по ли цу те кут сле зы». И ко му же, 
как не жен щи не, нес ти в на шу жизнь этот 
бо же ствен ный огонь люб ви — каж дый день, 
еже се кун дно и во всем.
От име ни всех вы пус книц на ше го уни-

вер си те та я хо чу поз дра вить с праз дни ком 
всех жен щин-пе да го гов, ко то рые де ли лись 
с на ми не толь ко сек ре та ми зна ний, но и 
сек ре та ми веч ной жен ской мо ло дос ти и 
оба яния. А всем сту ден ткам КарГУ хо чу по-
же лать брать от сво их учи те лей эти веч ные 
зна ния в пол ном объ еме и пом нить о той 
от вет ствен нос ти, ко то рая очень ско ро ля жет 
и на их пле чи.

СЕРАФИМА ПЕТРОВА, 
ВЫПУСКНИЦА КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

«Сыйлы" "ымбат емес, сыйлау "ымбат»


