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Наурыз мейрамы Наурыз мейрамы 
#:тты болсын!#:тты болсын!

Жанды жадырататын жаңару мейрамы, Ұлыстың Ұлы күні — 
Наурыз құтты болсын! Жарқын өмірдің бастамасы саналатын 
осы көктем мерекесі баршаңызға мол қуаныш пен бақыт сыйласын! 
Наурыз əр отбасында келісімнің, сыйластықтың, құрмет пен 
сүйіспеншіліктің дəнекеріне айналып, бақ-береке əкелсін!

Сер деч но поз драв ля ем с праз дни ком ве сен не го об нов ле-
ния — На урыз! Пусть праз дник вой дет в каж дый дом хо-
ро шим ве сен ним нас тро ени ем, щед рым дас тар ха ном и ра-
достью! Же ла ем доб ра и сог ла сия, дос тат ка и изо би лия, 
спо кой ствия и бла го по лу чия!

Жаз ғы тұ ры қал май ды қыс тың сы зы, Ма са ты дай құл пы рар жер дің жү зі.
Жан-жа ну ар, адам зат ан та ла са, Ата-ана дай ел жі рер күн нің кө зі, — деп ұлы ақын Абай ата мыз 

жыр ға қос қан, Са мар қан ның көк та сы жі би тін, жа ны мыз ға жы лы лық пен шу ақ сый лар жыл 
ба сы — На урыз мей ра мы да ке ліп жет ті. Ең ал ды мен, На урыз — күн мен түн нің те ңе ле тін мез-
гі лі. На урыз — жа ңа ру дың, өсу дің, тү ле удің ба сы. На урыз — көк тем ме ре ке сі, ең бек тойы, ырыс, 
мол шы лық бас тауы. На урыз — мейі рім ді лік, қайы рым ды лық, ке ші рім ді лік ме ре ке сі. Күн мен 
түн те ңел ген, мал төл деп, адам ның аузы ақ қа ти ген, жер бу са нып, мал дың аузы көк ке ти ген 
ырыс тың ба сы — 22 на урыз ды қа зақ елі «Ұлыс тың ұлы кү ні» деп атай ды.
Осы ай ту лы ме ре ке нің та ри хы на шо лу жа са сақ. На урыз ме ре ке сін той лау дəс тү рі дү ние 

жү зі ха лық та ры ның көп ші лі гі нің тұр мыс-сал тын да бағ зы за ман дар дан орын ал ған екен. Бұл 
мей рам ды ежел гі грек тер «пат рих», бир ма лық тар «су мей ра мы», тə жік тер «гүл гар дон», «бəй-
ше шек», «гүл на урыз», хо рез мдік тер «на усар джи», та тар лар «нар ду ган» деп түр лі ше ата ған. 
На урыз ды бір не ше күн той ла ған. Олар бұл күн де рі əр жер ге үл кен от жа ғып, от қа май құя ды.
Қа зақ хал қы ның ми фо ло ги ялық тү сі ні гі бойын ша 21 на урыз тү ні да ла ны Қы дыр ата ара-

лай ды. Ұлыс кү ні қа зақ үшін қа си ет ті, ки елі са нал ған. Ауыл дың ер адам да ры бір-бі рі мен қос 
қол да сып, төс қа ғыс ты ра ды, əйел дер құ шақ та сып, бір-бі рі не игі ті лек тер ай та ды. Ме ре ке ге ар-
нап дайын дал ған на урыз кө же ішу ге ша қы ры са ды. Ауыл ақ са қал да ры ара ла ры на жік түс кен 
бауыр лас ел, ру лар ды, ағайын, дос-жа ран дар ды та ту лас тыр ған. Жас тар ал ты ба қан ма ңын да бас 
қо сып, əн ай тып, күй тар та ды. Дəс түр лі ұлт тық ойын дар ой нап, кө ңіл кө те ре ді.
Би ыл ғы та бал ды ры ғы мыз дан ат та ға лы тұр ған та ғы бір жа ңа жыл қа зақ хал қы на тек 

қа на жақ сы лық, қуа ныш, шат тық пен бей біт ші лік əкел сін! Ақ тың мо ла ятын, жа рық тың 
ұза ра тын, нұр дың мо лы ға тын, тір ші лік тің жа ңа ра тын, өмір дің жаң ғы ра тын, кө ңіл дің ке-
ңи тін ке зе ңі — На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

Г�Л Н�Р СЕ РІК �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Древ ние тюр ки ве ри ли, что, ес ли встре тить На урыз пра виль но, то уда ча не по ки-
нет це лый год. Праз дно вал ся Но вый год на Вос то ке с 14 по 22 мар та, и го то ви лись к 
не му ос но ва тель но. Каж дый день — слов но сту пень к но во му го ду, к но вой жиз ни. 
Ес ли че ло век пра виль но прой дет все эта пы, соб лю дая тра ди ции, но вый год бу дет 
бла гос кло нен к не му.

Сим вол пер во го дня праз дно ва ния На уры за, 14 мар та, — бу кет степ ных тюль па нов или 
роз. 15 мар та яв ля ет ся Днем про буж де ния при ро ды. Этот день при ня то счи тать вре ме-
нем при бав ле ния и дос тат ка. И по то му же ла тель но бы ло по са дить де ревья как сим вол 
бу ду ще го бла го по лу чия.

16 мар та — День очи ще ния — алас тау, его сим вол — огонь, он по мо гал че ло ве ку 
очис тить ся и ду хов но, и фи зи чес ки. В это вре мя древ ние тюр ки со вер ша ли убор ку жи лищ, 
выб ра сы ва ли все не нуж ное, сжи га ли ста рые ве щи и ут варь. Лю бо пыт ный обы чай су ще-
ство вал в древ нос ти: в этот день че ло век дол жен был пе реп рыг нуть семь раз че рез один 
кос тер или по од но му ра зу че рез семь кос тров.

17 мар та — День дос тат ка и на сы ще ния. Ат ри бу том дня яв ля ет ся ка зан. С ут ра на 
сто ле в каж дой семье обя за тель но дол жна быть вы печ ка, а в ка за не — ки петь на урыз-ко же. 
В этот день каж дый че ло век дол жен вой ти в семь две рей, то есть по се тить семь до мов с по-
же ла ни ем доб ра хо зя евам и от ве дать на урыз-ко же. И сам дол жен ус петь встре тить се ме-
рых гос тей. Нап ро тив ак са ка ла ус та нав ли ва ют ся семь чаш с на урыз-ко же. Имен но с это го 
дня хо зяй ки ак тив но прис ту па ют к при го тов ле нию дас тар ха на к На уры зу — пе кут, ва рят.
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=ош келді7, �з Наурыз! Встречаем Наурыз! 
Праздничный календарь
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Aлысты7 :лы к�ні: 
ж�рекжарды лебіздер

�з На урыз, �лыс На урыз, 
�лыс ты� !лы к" ні атан $ан 
!лы% На урыз! Аузы мыз ды 
а% %а тол тыр $ан, бір т' лі міз-
ді екеу, екеуін бе сеу %ы лып 
%о ра мыз ды мал $а, т' рі міз ді 
жан $а тол тыр $ан %!т На урыз 
да та бал ды ры% тан ат та $а-
лы отыр. На урыз мей ра мы 
аясын да мін дет ті т"р де ат %а-
ры ла тын р) сім дер бар шы-
лы%. М) се лен, на урыз к' же 
дайын да ла ды, к' �і лін де 
кір бі �і бар лар та ту ла са ды, 
адам дар бір-бі рі ні� "йі не кі-
ріп, %!т ты бол сын ай та ды, 
б! ла% к' зін аша ды, тал еге-
ді, ал дын ала "йін, аула сын 
кір-%о %ыс тан та зар та ды. Б!-
ны� б) рі адам дар ды� 'за ра 
сый лас ты $ын, т" сі ніс тік те-
рін бе кі те т" су "шін %а жет. 
Осы бір ай ту лы к" ні ата-ба ба 
сал тын да са% та лып, д)с т" рі-
міз де д) ріп тел ген ба та-ті лек 
ай ты ла ды. 2а за% та «Жа% сы 
с'з — жа рым ырыс» де ген 
ата лы с'з бар. Олай бол са, 
ж" рек тен шы% %ан жы лы ле-
біз ге ке зек бе рейік:

Н!р са хан Ах мет %ы зы Бей-
сен бе ко ва, Ар хе оло гия, эт-
но ло гия ж) не Отан та ри хы 
ка фед ра сы ны� до цен ті:

— Жа �а жыл да жа	 сы жа-
�а лы	 тар жан ж� ре гі міз ді жа-
ды рат сын. К�н ні� шуа �ы к�к 
тас ты жі біт кен дей, к� �іл де-
гі �к пе-наз ды �мы тып, жа �а 
к�н ге а	 ті лек, жа	 сы ни ет пен 
	а дам ба сайы	. �а за	 елі �зі-
ні� салт-д!с т� рін 	а дір леп, �лт 
та� ды рын, �лт бір лі гін ой лап, 
жа	 сы 	а си ет тер мен б� кіл 
!лем ге та ны ла бер сін! Жа-
�а жыл да жа ны мыз да ж�р сін 
жа	 сы адам дар!

�сел Сей тжан %ы зы Ар-
ты% шы но ва, Жас тар ісі ж'-
нін де гі ко ми тет т' райы мы:

— Та бал ды ры �ы мыз дан ат-
та �ан %лыс ты� %лы к� ні 	�т ты 
бол сын! &р 	а шан бір Ту ды� ас-
тын да, бір ті лек ті� �с тін де бо-
лайы	! Бір лі гі жа рас 	ан елі ме 
ты ныш ты	 ті лей мін. Жа 	ын да-
рым мен от ба сы ма ор тай мас 
ба 	ыт, !ріп тес те рім мен сту-
дент 	ауымы на тек е� бек те 
же міс, би ік шы� дар да же �іс ті-
лей мін! А	 мол бол сын, 	�т-бе-
ре ке ге то лы жыл бол �ай!

Жан сая Жа� $а зы! лы Жа-
рыл $а пов, фи ло ло гия $ы-
лым да ры ны� до цен ті, про-
фес сор:

— &з На урыз �а де ген із гі 
ни етім ді �ле� мен �ріл тейін:
Қыс тың ке тіп кө ңіл ден қар лы ыз ға ры,
Жы лы нып та би ғат тың жал ғыз ба ғы
Жү рек тер ді тер бет сін, шу ақ ты нұр
Ті ле гі міз қа был бол сын На урыз да ғы!

�ан дай жан бол сын ке лер 
жыл ды ке ре мет к� рі ніс тер мен 
к� те ді. Лайым со лай бол �ай! 
Ай тыл �ан а	 ті лек тер ге біз де 
	о сы лып, 	а был бо лу ын жа-
рат 	ан нан ті лей міз.

А�Н�Р �АНАТ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Ал да ғы жыл — Жы лан жы лы. Қа зақ үшін 
Жы лан жы лы 21 на урыз да кі ре ді. Ал Қы тай 
күн тіз бе сі бойын ша 2013 жыл дың 10 ақ па-
нын да, ал əлем дік үр діс ке ай нал ған Жа ңа 
жыл бойын ша 1 қаң тар да бас та ла ды. Ен-
де ше есі гі ңіз ден ен ге лі отыр ған «Жы лан 
жы лы жақ сы лық мол бол сын!» деп ті лейік. 
Ал ды мен осы жыл қо жайы ны — жы лан дар 
жай лы не бі ле міз?

Жы лан жыл дың өте күр де лі сим во лы бо лып 
та бы ла ды. Бір жа ғы нан қа тал, су ық жə не есеп-
қой, екін ші жа ғы нан ой шыл да на, фи ло соф. 
Шы ғыс күн тіз бе сі бойын ша ал да ғы жыл ды Қа-
ра су жы ла ны де ген ұғым қа лып тас қан. Қы тай 
аңы зы бойын ша Буд да жан-жа ну ар лар ға жыл 
атауын үлес тір ген де мү шел дік атау ға ие бо лу 
үшін ал тын шы бо лып жы лан жер бауыр лап 
жет кен екен. Жал пы, мү шел дік жыл са науын 
көш пен ді тү рік ха лық та ры, яғ ни қа зақ тың ар-
ғы ба ба ла ры ен гіз ген де ген дəйек ті ғы лы ми 
пайым дау ба рын да ес ке ріп қойы ңыз. Жал пы 
ай тқан да, Жы лан жы лы та рих та та лай рет жай-
сыз ды ғы мен ес те қал са да жұл дыз шы лар ал да-
ғы жыл ды жақ сы лық қа бас тай тын жыл деп са-
най ды. Жы лан асық пай тын, жай қи мыл дай тын 
жəн дік бол ға ны мен, қа ла ған уақы тын да шұ ғыл 
бұ ры лыс та жа сай ала ды. Сон дық тан ке рек ке-
зін де күрт бұ ры лыс та ке рек. Жы лан ның ашу ға 
емес, ақыл ға са лып ше ше тін так ти ка сын қол-
дан са ңыз, үне мі ұтыс қа шы ға сыз. Жұл дыз шы-
лар дың пі кі рін ше, бұл жы лы, əсі ре се, сөз ден гө-
рі іс ке бейім, ша ру асын тап-тұй нақ тай ат қа рып, 
со ңы на дейін апа ра ала тын, та быс ты кез дей соқ 
сəт ті лік тер ден емес, тек қа на маң дай тер, адал 
ең бек тен із дей тін жан дар дың жо лы бол мақ 
екен. Ақ ша ңыз ды шаш па ңыз, жы лан ның қа таң 
есеп пен жү ре ті нін жа ды ңыз ға то қы ңыз.
Жы лан жыл дар дың ішін де гі ең құ пи ялы-

сы. Жы лан жы лы ту ған атақ ты лар дың кө бі сі 
те олог тар мен фи ло соф тар, бан кир лер еке нін 
кө ру ге бо ла ды. Бұл жы лы ту ған дар фи зи ка лық 
жа ғы нан күш ті бол ма ға ны мен, өз жо лын адас-
пай та ба тын, жо лы бол ғыш жан дар. Олар тек 
өз ақы лы мен жү ріп, өз ге нің қа те лі гі нен са бақ 
ала ды. Кө зі мен кө ріп, құ ла ғы мен ес ті ме се, еш-
те ңе ге сен бей ді. Өз ге жан дар ды та нып, ба ға лау 
жа ғы нан қа те лес пей ді де се де бо ла ды. Өте сақ 
бол ған дық тан, өте си рек қа те ле се ді. Жы лан ең-
бек қор адам дар ды сүйе ді. Сон дық тан да те ті гін 

тауып, ты ным сыз ең бек ет се ңіз, тым жақ сы қор 
жи нап ала ала ты ны ңыз ға се не бе рі ңіз.
Сал қын қан ды лық, ерік-жі гер мық ты лы-

ғы, се зім ге бой ал дыр май, бар лы ғын ақыл мен 
ше шу ге ұм ты лу… Ас тро лог тар дың ай ту ын ша, 
жы лан жы лы осы қа си ет тер ге ие жан дар ға сəт-
ті лік сый лай ды. Жы лан асы ғыс ше шім дер ді, 
ал дын ала ке сіп-пі шіп, ой лас ты рыл ма ған қа-
дам дар ды ұнат пай ды. Ер те гі лер мен аңыз дар 
əле мін де жы лан біз ге қа зы на кү зет ші сі ре тін де 
«ке зі ге ді». Сон дық тан жы лан жы лын мол шы-
лық жы лы деп са нау ға əб ден не гіз бар. Ас тро-
лог тар бол жа мы бойын ша бұл жы лы өзі нің 
ма те ри ал дық жағ дайын тү зе уге ұм тыл ған жан-
дар дың жо лы бо луы ти іс. Жа ңа іс бас тап, жа ңа 
қар жы көз де рін та бу ға ты ры су, əри не, ар тық-
тық ет пей ді. Бі рақ кү мəн ді қа дам дар дан жə не 
ақ ша үшін ал дап-ар бау мен ала яқ тық жа сау-
дан аулақ бо лы ңыз: бі ре уге қаз ған оры ңыз ға 
өзі ңіз тү се сіз!
Ас тро лог тар жы лан жы лы ның ұра ны əділ-

дік бо луы ти іс дей ді. Өзі ңіз ге не ті ле се ңіз, өз-
ге ге де со ны ті ле ңіз. Өз та ра пы ңыз дан қан дай 
да бір əді лет сіз дік ке жол бе ру ден сақ та ны ңыз. 
Жо ра мал дар бойын ша жы лан жы лы шы ғар-
ма шы лық адам да ры үшін же міс ті жыл бо-
ла ды: қа лам гер лер, су рет ші лер, əн ші лер, ки-
не ма тог ра фис тер… Əде би ет пен мə де ни ет те 
жа ңа есім дер, жа ңа жұл дыз дар пай да бо ла ды. 
Бұ рын-соң ды жұрт ты елең ет кі зе ал ма ған жан-
дар дың да бұл жы лы төк кен те рі тек ке кет пей-
ді. Тіп ті шы ғар ма шы лық жо лын ен ді бас та ған 
жас тар ды да үл кен же тіс тік тер кү те ді де се ді.
Жұл дыз на ма шы лар дың бол жа мы, мұ сыл-

ман дық күн тіз бе бойын ша адам ның мі нез-құл-
қы өзі нің ту ған жы лы мен айы на тұс па-тұс ке-
ле ді. Мұ ны ғы лы ми тұр ғы да зерт те уші лер де 
қу ат тап, əр жыл мен ай дың адам ағ за сы мен 
пси хо ло ги ясы на, əлеу мет тік жағ дайы на əсер 
ете ті нін ай та ды. Жұл дыз шы лар дың ай ту ын-
ша, кім қай жы лы ту ыл са, оның мі нез-құл қы 
сол жыл атал ған жа ну ар дың мі нез-құл қы на 
ұқ сай тын бо ла ды. Əдет те қа зақ «жы лы-жы-
лы сөй ле сең, жы лан іні нен шы ға ды» де уші 
еді. Бі рақ жұл дыз шы лар дың пайым дауын ша, 
жы лан жы лы ту ыл ған дар ды сұ лу сөз бен си-
қыр лап, қақ пан ға тү сі ре мін деп ой ла удың өзі 
əбес тік. Олар кез кел ген жағ дай дың тү бі не те-
рең бой ла май, ше шім қа был да май тын дар дың 
қа та ры нан. «Же ті рет өл шеп, бір рет ке сіп» 

үй рен ген. Өмір дің бар лық ар на сын да же ңіс 
ту ын жел бі ре тіп, ең бе гі ңіз дің жан ға ны на кө-
ңі лі ңіз бір мар қайып қа ла ды. Сон дай-ақ жұл-
дыз шы лар жы лан дар дың сырт көз ге ұяң, ма-
ңыз ды іс тер ден қаш қақ тап жү ре ті нін де жоқ қа 
шы ғар май ды. Қойыл ған сауал ға нақ ты жауап 
қай тар май ды. Тай сақ тап жауап бе ре ді. Ба сы на 
пə ле бо лып жа бы са тын — ті лі. Ша мы на ти се, 
ұяң ды ғын қойып, шы найы мі нез-құл қын көр-
се те ді. Сон дық тан жа ны ңыз ды жа ра лап ал ғы-
ңыз кел ме се жы лан дар дан аулақ жүр ге ні ңіз 
аб зал. Се бе бі жы лан жы лы ту ған дар ұрыс-ке-
ріс ке ба тыл ке ле ді. Жы лан жы лы ту ыл ған дар 
ашу лан шақ мі не зі нің ке сі рі нен ке ліп тұр ған та-
бы сы нан айы ры лып қа луы да мүм кін. Со ның 
сал да ры нан қыз мет те де, от ба сын да да көп-
те ген ки кіл жің дер ге жол бе ріп ала ды. Те гін де 
жы лан дар қа те лі гін тез тү зе те бі ле ді. Ойы тү зу, 
шақ па мі нез ді, шым шып сөй лей тін, ти іс ке нін 
оң дыр май тын, шап шаң ды ғы мен қу лы ғы да 
бір ба сы на жет кі лік ті ке ле ді. Бұл жұл дыз на ма-
шы лар дың пайы мы.
Жы лан жы лы си ыр, жы лан, жыл қы, ме шін 

жə не до ңыз жыл да ры ту ған жан дар ға ерек ше 
жай лы бо ла ды. Қо ян, ұлу жə не қой жыл да рын-
да ту ған дар ға бұл жы лы ерек ше сақ тық, ерек ше 
тал пы ныс, көп тер тө гу ке рек, сон да ға на өз мақ-
сат та ры ның орын дал ға нын кө ре ала ды.

Жыл ды %а лай %ар сы алу ке рек?
Жы лан ай қай-шу мен қи мыл-қоз ға лыс-

тан гө рі, ты ныш тық пен са быр лы лық ты жақ-
сы кө ре ді. Сон дық тан жұл дыз шы лар ке лер 
2013 жыл ды ту ыс та ры ңыз дың не бол ма са жа-
қын дос та ры ңыз дың ара сын да қар сы алу ла ры-
ңыз ға ке ңес бе ре ді. Күй бе лең тір ші лік те гі күй кі 
ой лар дан ары лып, кө те рің кі кө ңіл-күй де қар сы 
алу ға бар кү ші ңіз ді са лы ңыз. Сіз дің бұл əре ке-
ті ңіз ді Жы лан жы лы ес ке ру сіз қал дыр май ды.
Жа ңа жыл ға дайын да лу ба ры сын да ки ім ге 

де на зар бө лу ді ұмыт па ңыз дар. 2013 жыл ды 
қар сы алар да қа ра, кү рең көк, сон дай-ақ жа-
сыл түс ті ки ім таң да са ңыз дар құ ба-құп бо ла ды. 
Əйел за ты үшін жыл тыр түс тес ма та лар өзек ті. 
Ал ер кек тер гал сту гі не жы лан іс пет тес ою қол-
дан са бо ла ды. Бас ты сы, Жы лан ұқып ты лық пен 
ашық тық ты ұна та тын дық тан, киі мі ңіз де бір 
қы лау бол мауын жі ті қа да ға ла ңыз.
Қо ры та ай тқан да, ке лер жыл — Жы лан жы-

лы жай лы бо лып, жа ма ғат қа тек жақ сы лық 
əкел сін деп ті лейік.

ДАЙЫНДА+АН

Г. АС�АР

Күн мен түн те ңе ле тін, Са мар қан ның 
көк та сы жі би тін, «кө гі не кү нін өр ле тіп, 
еш кі мен қойын төл де тіп, қай мақ пен сү тін 
көл де тіп» ке ле тін 22 на урыз — Шы ғыс хал-
қын да жыл ба сы. Бұл жө нін де ұлы лар дан 
қал ған ұла ғат ты сөз дер көп.

Ол күн де На урыз бір жаз ғы тұ рым мей ра мы 
бо лып, На урыз на ма қы ла мыз деп та ма ша қы-
ла ды екен. Сол кү нін «Ұлыс тың ұлы кү ні» дей ді 
екен.

Абай 2! нан ба ев
«На урыз» пар сы ті лі: Жа ңа күн де ген сөз. Ес-

кі қа зақ та (ес кі тү рік те) Жа ңа жыл кү ні нің ат-
ты — Ұлыс. Жыл ба сы ның аты Ұлыс еке ні нің 
дə ле лі мы нау: «Ұлыс кү ні қа зан тол са, ол жы лы 
ақ мол бо лар. Ұлы кі сі ден ба та ал са, сон да ол-
жа лы бо лар», — де ген ес кі ма қал.

Ш) к) рім 2! дай бер ди ев
На урыз — қа зақ ша жыл ба сы. Бұ рын ғы кез-

де һəр ел де на урыз ту ған да мей рам қы лып бас 
асып, қа зан-қа зан кө же іс теп ауыл дан-ауыл ға, 
үй ден-үй ге жү ріп кə рі-жас, қа тын-қа лаш бə рі 
де мəз бо лып, кө рі сіп, ара ла сып қа лу шы еді. 
Бұл кез де ол ғұ рып қа зақ ара сын да қа лып ба ра 
жат қан се кіл ді, Хұ ты на урыз дың қай ай да, қай 
кү ні бо луы ха қын да һəр түр лі сөй ле не ді. Бі реу-
лер На урыз март тың бі рін де, екін ші ле рі то ғы-
зын да ке ле ді де се ді, һəр жұрт тың бел гі лі күн де 
жа ңа жы лы ту ады, ес кі жыл бі тіп, жа ңа жыл 
бас тал ған да: «Жа ңа жыл қайыр лы бол сын! Жа-
ңа ба қыт нə сіп бол сын!» деп құт тық та са ды, ол 
күн ді мей рам қы лып шат тық пен өт кі зе ді.
Рус тың жа ңа жы лы қыс ор та сын да, на ғыз 

са қыл дап тұр ған су ық та ке ле ді; біз дің Жа ңа 
жы лы мыз — На урыз март тың ба сын да бол сын, 
ор та сын да бол сын, əй теуір март та ке ле тін бол-

са, шын ма ғы на сы мен Жа ңа жыл деп ай ту ға 
лайық. Күн жы лы нып, қар еріп, жан-жа ну ар 
жаздың жа қын да ға нын се зіп кө ңіл ден ген кез. 
Ша руа адам да ры ның бей нет тен қо лы ше ші ліп, 
ал ты ай қыс бақ қан арық та рын үміт ті күн ге 
жет кізіп, де ма лып отыр ған кез. Ағаш, шөп тер 
қар ас ты нан сіл кі ніп шы ғып, гүл де ніп жа са ру-
ға да яр ла нып, күн де қыс тай бір бүйір леп жү-
ру ін қойып жо ға ры кө те рі ліп, бү тін ға лам ға 
нұ рын ша шып, үй сіз ді үй лі мен тең ге ріп, бай 
мен жар лы ға бір дей сəу ле бе ру ге тұр ған кез. 
Мі не, та би ғат тың осын дай кө ңіл ді өз ге рі сі нің 
ке зе ңін де біз дің Жа ңа жы лы мыз — На урыз ту-
ып, ата ғұр пы мыз ды ұмыт пай бел гі лі бір күн ді 
жыл ба сы қы лып ал сақ ұнам ды іс бо лар еді.

Ах мет Бай т!р сы н! лы
Жер жү зін де гі жұрт тар дың бə рі нің де түр-

лі-түр лі мей рам да ры бо ла ды. Мə се лен, дін 
мей ра мы ұлт мей ра мы, мем ле кет мей ра мы 
се кіл ді. Өз ге лер ді бы лай қоя тұ рып, өзі міз дің 
сы бай ла сымыз орыс жұр тын ал сақ, бұл ту ра лы 
қа зақ тың ма қа лы да бар: «Орыс та мей рам көп, 
қа зақ та ай ран көп». Біз дің қа зақ ай ран ға бай 
бол ға ны мен, мей рам ға жар лы екен ді гі осы дан 
да кө рі не ді. Жал пы мұ сыл ман жұрт та ры на ор-
тақ жы лы на екі рет ке ле тін ора за, құр бан айт-
та рын есеп ке ал ма ған да, біз де жал ғыз-ақ мей-
рам бар, ол — На урыз.
На урыз қа зақ тың шын ма ғы на сын да ғы 

ұлт мей ра мы. На урыз ды қа зақ тан бас қа: Күн-
шы ғыс жұрт та ры ның кө бі, мə се лен, Үн діс тан, 
Иран, Ауған, Бұ хар, Кав каз, Түр кіс тан дық тар 
да мей рам ете ді. Бі рақ бұ лар дың бə рін са лыс-
тыр ған да На урыз ды бі здің қа зақ тың мей рам 
етуі ай рық ша сыйым ды, ар тық ша дə лел ді. Не-
ге де се ңіз, март тың ес кі ше 9-да, жа ңа ша 22-ін-
де күн мен түн те ңе ле ді, қыс өтіп, жаз же тіп 
шар уа ке не ле ді. Қыс бойы ақ ке бі нін жа мы лып 
өлім тө се гін де жат қан та би ғат тың, жан ды, жан-
сыз дың ті рі луі кім нің бол са да кө ңі лі не шат тық 

бе ре ті ні анық бол са, тір ші лік жа ғы нан қыс тың 
өтуі не, жаз дың же туі не қа зақ тан ар тық ті лек тес, 
қа зақ тан ар тық қуа на тын ел жоқ де уге сы яды.

Мір жа %ып Ду ла тов
Əр ха лық тың өзін ше Жа ңа жы лы, жыл ба-

сы бо ла ды. Ази яда Жа ңа жыл — жаз ғы тұ рым, 
қа зақ елін де — На урыз дың жи ыр ма екі сі. Жа-
ңа жыл кү ні қа зақ күн райы на қа рай ал да ғы 
жаз ды ра қат ты, ра қат сыз бо ла ды деп бол жау 
жа сай ды. Қар тез ке те ме, жаз жыл дам бо ла ма 
деп бол жам жа сай ды. Қа зақ тың Жа ңа жы лы — 
жаз ғы тұ ры күн мен түн нің те ңел ген (22 на у-
рыз да) кү ні бо ла ды. Жа ңа жыл дың ер те ңі не 
жа рық, жы лы күн қа раң ғы су ық түн нен ұза ра 
бас тай ды. Бұл рет те қа зақ Жа ңа жы лы ғы лым 
қой ны на да ба рып кі ріп қа ла ды.

Ма$ жан Ж! ма ба ев
Март тың 22 кү ні — На урыз мей ра мы (Жа-

ңа жыл) еке нін қа зақ ба ла сы ның кө бі бі ле ді. 
Бұл мей рам — дін мей ра мы емес, ұлт мей ра-
мы. Те гін де На урыз ұлт мей ра мы бол ғанды ғы-
ның үс ті не оның та ри хи ма ңы зы ның те рең ді-
гі бар. Ыз ғар лы қыс тың ке тіп, жан иесі өмір 
қуа тын ту ғыз ған жыл — жаз дың ке ле тін ді гі не 
бар лық жа ра ты лыс пен қа тар қа зақ елі де қуа-
на тын. «Қыс бойы өлім нің есі гін кү зе тіп, үң-
гір де жат қан кə рі құй рық, мер тік-шор тық тар 
да қы быр лап дү ниеде бар екен дік те рін біл гі-
зе бас тай тын, ауру лар сауығамын деп, ат тар 
тойы на мын деп, жа ла ңаш тар ки ім сіз де күн 
кө ре мін» де ген дей жұрт тың бə рі не үміт, əр-
кім де жы лы шы рай се зі не бас тап, «бə рі міз 
де та би ғат тың бер ге ні не ор тақ пыз» де ген дей 
са ғы ныш ты кө рі су ле рі, жа лын ды құ шақ та су-
ла ры мен Жа ңа жыл ды қар сы ала тын. «Бү гін гі 
кү ні Са мар қан ның көк та сы да жі біп ті» де сіп 
На урыз кү ні пейі лін ке ңіт пе ген адам ды тас тан 
да қат ты қы лып шы ғар ғы сы ке ліп, аңыз қы лы-
са тын.

С)бит Д>НЕНТАЕВ

Aлылар :ла�аты
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От первого лица
Мамины глаза

Ма ма… Од но сло во, че ты ре 
бук вы, ко то рые зна чат для ме-
ня всё и да же боль ше...

В ка нун ве сен них праз дни-
ков по-осо бо му про сы па ют ся 
чув ства к ро ди те лям, к ма те-
рям. Ведь имен но они пе ре да-
ют нам лю бовь к род ной зем-
ле, к сво ей стра не.

В дет стве мы при ни ма ли 
лю бовь ма те ри как дол жное. 
Иног да зли лись, ру га лись, но 
ни ког да не за ду мы ва лись: а 
пред ставь те, ес ли бы ее не бы-
ло?

Цен ность ма те рин ской люб-
ви по ни ма ешь с го да ми. «Ма-
ма» — это си но ним сло ва «лю-
бовь». Нет ни че го свя щен нее и 
бес ко рыс тнее люб ви ма те ри! 
Ма ми на лю бовь — это сад, в 
ко то ром всег да све тит сол нце 
и ца рит веч ная вес на. Ведь ма-
ма ду ма ет в пер вую оче редь не 
о се бе, а о ре бен ке; ма ма зво-
нит ежед нев но, что бы спро-
сить, как у те бя де ла, и это ее 
дей стви тель но вол ну ет. Ма ма 
тер пит на ши кап ри зы и про-
ща ет нам аб со лют но все, ведь 
сер дце ма те ри — это без дна, 
в глу би не ко то рой всег да най-
дет ся про ще ние. Нет то го, че го 
не вы дер жа ла бы лю бовь ма-
те ри!

Сер дце ма те ри — не ис ся-
ка емый ис точ ник чу дес. Ес ли 
бы ме ня спро си ли, ко му я не 
по бо ялась бы все на све те 
рас ска зать, я бы ска за ла гор-
до — ма ме! Она луч ше всех по-
ни ма ет ме ня без лиш них слов! 
Сто ит ей толь ко уви деть ме ня 
или ус лы шать мой го лос, как 
она сра зу улав ли ва ет мое нас-
тро ение и по ни ма ет, о чем я 
ду маю. Глу по пы тать ся скрыть 
от нее что-ли бо, она чув ству ет 
все на рас сто янии. У каж дой 
ма те ри есть клю чик к сер дцу 
сво его ре бен ка.

Ма ма — это са мое кра-
си вое сло во, про из не сен ное 
че ло ве ком, и оно зву чит оди-
на ко во неж но на всех язы ках 
ми ра.

Ма те рин скую лю бовь прос-
ты ми сло ва ми вы ра зить не-
воз мож но! Но нич то не срав-
нит ся с лю бовью к ма те ри! 
Про ще об нять ее силь но-силь-
но и дать по нять, как она нам 
важ на и нуж на в жиз ни. В эти 
ве сен ние праз дни ки не за бы-
вай те го во рить сво им ма мам 
мно го-мно го хо ро ших, при ят-
ных слов, пос та рай тесь их не 
оби жать, а, на обо рот, по ка-
зать им вы со чай шую цен ность 
в ва шей жиз ни и бес ко неч ное 
ува же ние к их ма те рин ско му 
сер дцу. Пусть в эти сол неч ные 
дни их гла за све тят ся ра достью 
и гор достью за сво их де тей.

А. СЫЗ ДЫК, СТУ ДЕН ТКА ГРУП ПЫ ФОК-
100 ФИ ЗИ КО-ТЕХ НИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

По мне нию ря да уче ных, На урыз име ет 
ис то рию в две с по ло ви ной ты ся чи лет. Нес-
мот ря на име ющи еся раз лич ные вер сии о 
том, ког да и как воз ник этот праз дник, фак-
тов не дос та точ но. Ско рее все го, уче ны ми 
праз дник рас смат ри ва ет ся во вза имос вя зи 
с пе ри одом зо ро ас триз ма. Од на ко, сог лас-
но ут вер жде нию пи са те ля-ис сле до ва те ля 
Му ра да Ад жи, ис то рию это го праз дни-
ка не об хо ди мо тес но увя зать с ал тай ской 
куль ту рой. Как из вес тно, эта ци ви ли за ция 
яв ля ет ся пло дом древ ней тюркской куль-
ту ры.

Нель зя од ноз нач но ска зать, ког да имен но 
за ро дил ся праз дник На урыз. На его воз ник-
но ве ние пов ли яло и то, что по яви лась не об хо-
ди мость счи тать и це нить вре мя, а тра ди ция 
от ме чать праз дник На урыз воз ник ла по ме ре 
фор ми ро ва ния ми фи чес ко го ми ро воз зре ния. 
В ка че стве до ка за тель ства мы рас смат ри ва ем 
древ ние нас каль ные ри сун ки в 170 км от го ры 
Аны ра кай на се ве ро-за па де Алматы воз рас-
том 5-6 ты сяч лет. На кам нях изоб ра же ны два 
су ще ства в нес коль ко раз круп нее зем ных соз-
да ний: спра ва лу че зар ный свя той в че ло ве чес-
ком об ли ке — это свет лая си ла под наз ва ни ем 
«Тен гри», сле ва от не го изоб ра жен лу но по доб-
ный — Ыныр (Инир — вре мя су ме рек у ка за-
хов); по се ре ди не нап ро тив — че ты ре пе ри ода 
Бы ка: но во рож ден ный бы чок, свер ху па сет ся 
те ле нок, сле ва от не го круп ный ро га тый бык 
смот рит на Тен гри, вни зу еле на но гах дер-
жит ся зах во рав шая пят нис тая ко ро ва со сло-
ман ны ми ро га ми. Это ус лов ное изоб ра же ние 
че ты рех се зо нов — вес ны, ле та, осе ни и зи мы. 
Сни зу тан цу ют две над цать че ло век (свя тых) в 
об ра зе жи вот ных. Что это, ес ли не праз дно ва-
ние древ не го На уры за в год Бы ка?!
Этот нас каль ный ри су нок це нен тем, что 

по ка зы ва ет связь за га доч но го На уры за и две-
над ца тич лен но го тюркско го ка лен да ря. Те-
перь так же яс но, по че му вес на счи та лась на-
ча лом древ не го но во го го да, по то му что вес-
на — как и изоб ра же но на ри сун ке — яв ля ет ся 
юной по рой го да. Дрях ле ющая ко ро ва в об ра-
зе зи мы оли цет во ря ет со бой ста ре ние, увя да-
ние го да: все ис че за ет, прос тран ство су жа ет ся. 
Зна чит, зи ма в стар чес ком об ра зе рас смат ри-
ва ет ся с тех вре мен на ха рак тер ных свой ствах 
уга са ния. В та ком слу чае пос ле ухо да «ста рой» 
зи мы мож но и праз дно вать воз рож де ние го-
да!..
Еще один ис то ри чес кий факт На уры за, на 

ко то рый сто ит об ра тить вни ма ние: в ос но ве зо-
ло тых ук ра ше ний об на ру жи ва ет ся «зве ри ный 
стиль» са ков-ски фов. Изу чая эти ми фи чес кие 
сим во лы, мы мо жем вос ста но вить преж нюю 
вер сию и об раз жи вот ных — пок ро ви те лей го-
да. Эти об ра зы по мо га ют нам оп ре де лить те 
две над цать жи вот ных — пок ро ви те лей го да. 
Да же убеж да ем ся в том, что наз ва ния не ко-
то рых су ществ и жи вот ных име ют ми фи чес-
кое зна че ние. Их мож но за ме тить по коль цам 
жи вот ных, пок ро ви те лей го да, ко то рые ста ли 
цен ны ми ук ра ше ни ями са ков: Мышь, Барс, 
Ло шадь, Ко ро ва.
Не ко то рые ри сун ки «цен ных жи вот ных» 

да ют нам све де ния о ха рак те ре и со дер жа-
нии пок ро ви те лей го да: про вор ная Обезь яна 
со от вет ству ет дей стви ям «сво его» го да; прос-
нув ший ся Ка бан оз на ча ет пол ный бо гатств 
«сун дук»; а ор на мент, на по ми на ющий ба ра-
ний рог на шле ме ба ты ра, не оз на ча ет ли, что 
вла де лец ро дил ся в год Ов цы, или его пок ро-
ви тель Кош кар-ата, кто зна ет?!

Наз ван ные ис то ри ко-куль тур ные сим во лы 
да дут от ве ты на мно гие воп ро сы. К при ме ру, 
сло во «Ұлу», ко то рое на ка зах ском оз на ча ет 
мор ско го оби та те ля (улит ка), — воз мож но, это 
ми фи чес кий дра кон? Этот воп рос стал бы еще 
од ной те мой для на уры зо ве де ния. Но мож но 
на этот воп рос от ве тить од ноз нач но: год Улит-
ки — год Дра ко на. А сов ре мен ное ки тай ское 
тол ко ва ние пред по ла га ет яв ную ис то ри ко-ду-
хов ную об щность. Ми фо лог Се рик бол Кон-
ды бай до ка зал, что ки тай ское наз ва ние «луң» 
яв ля ет ся од ним из ва ри ан тов про то тюркско го 
сло ва «ұран» (гимн) (на чаль ный се ман ти чес-
кий ва ри ант слов ор, ора, орау), как мож но 
всес то рон не «обыг рать дра ко на», и до ка зал, 
что сей факт не что иное, как про то тюркская 
цен ность.

Тра ди ции На уры за
Праз дник На урыз ха рак те ри зу ет ся не 

толь ко пер сид ски ми сло ва ми «нов» и «руз». 
Су ще ству ет ряд ат ри бу тов и тра ди ций, рас-
кры ва ющих смысл это го праз дни ка. Се год ня 
тра ди ции и на ци ональ ные иг ры, ри ту алы, ко-
то рые счи та ют ся ка зах ски ми, и дру гие цен-
нос ти — на са мом де ле эле мен ты и сос тав ля-
ющие древ не тюркско го праз дни ка.

Алас тау
Во вре мя На уры за огонь у тюр ков был свя-

зан с древ ним ри ту алом алас тау. В об щем, это 
поч те ние Тен гри, ко то рый оли цет во ря ет си лу 
Све та, Сол нца в ду ализ ме Та нир-Инир, и рас-
се ива ние мра ка, оза ре ние све том Ини ра. Од-
на ко нель зя от ри цать пок ло не ние ог ню. В со-
вет ское вре мя ота ры овец сов хоз ных ча ба нов 
час то пу га лись, ве че ром ча ба ны раз жи га ли 
кос тры в нес коль ких мес тах ноч ле га ота ры и 
про го ня ли меж ду ни ми овец, та ким об ра зом 
про во дя об ряд алас тау (оку ри ва ние). Су дя по 
это му, заж же ние ог ня в На урыз име ет нес-
коль ко зна че ний. В то же вре мя, ес ли мно гие 
на ро ды про во дят тра ди ци он но об ряд очи ще-
ния, пры гая че рез кос тер, то ка за хи счи та ют 
это пло хой при ме той, не ува же ни ем, не поч-
те ни ем Ог ня. Они ог ра ни чи ва лись об ря дом 
заж же ния све чи, приб ли жая к ней ла донь и 
при ка са ясь ли цом. А так же с заж жен ной све-
чой при ня то бы ло об хо дить каж дый угол до-
ма, та ким об ра зом про во дя об ряд очи ще ния.

Ай тыс
Эле мент На уры за — про цесс ду алис ти-

чес ко го ба лан са: Бе ло го и Чер но го; Доб ра и 
Зла; Све та и Тьмы; Дня и Но чи; Муж ско го и 
Жен ско го на ча ла; Инь и Янь, Изо би лия и Ис-
то ще ния... А гар мо ния ду ализ ма сос то ит в их 
мир ной борь бе, спо ре, ус той чи вос ти. Мис сию 
ус та нов ле ния ба лан са про ти во по лож нос тей 
бе рет на се бя ка зах ское ис кус ство Ай ты са. 
Мо мент воз рож де ния Ай ты са так же свя зан 
с На уры зом. По это му спо ры Жиз ни и Смер-
ти, Ле та и Зи мы, Де вуш ки и Пар ня и дру гие 
би по ляр ные спо ры — не толь ко про па ган да 
на уры зов ской фи ло со фии, но и от ра же ние в 
ис кус стве борь бы двух по лю сов. Од ним сло-
вом, од на из пер вей ших при чин воз ник но ве-
ния Ай ты са — тра ди ции и по ня тия, ко то рые 
ста ли ос но вой сис те мы На уры за.

Кок пар
Эту за ни ма тель ную иг ру, сфор ми ро вав-

шу юся в ре зуль та те ин тег ра ции пер сид ских 
и тюркских эт но сов, мож но наз вать про дол-
же ни ем ко че вых тюркских тра ди ций, воз ник-
ших как же ла ние про еци ро вать в ви де иг ры 
жиз нен ную борь бу ду ализ ма Тен гри-Инир. 
Об этом сви де тель ству ют тюркские наз ва ния 
кок па ра как «боз ка ши» и борь ба «гуш тин гри». 

Сло во со че та ние «боз ка ши» мо жет 
слу жить ис точ ни ком но вых све де-
ний, рас кры ва ющих раз ные гра ни 
иг ры кок пар. «Боз ка ши» на по ми-
на ет ка зах скую тра ди цию жер-
твоп ри но ше ния «боз қас қа» (Ақ-
сар бас). А сло во «гуш тин гри» — 
борь ба па лу анов в честь Тен гри и 
так же в зна че нии «си ла Тен гри», 
ли бо по ня тие «урав ни ва ние сил».
На са мом де ле, Кок пар в тор-

же стве На уры за оли цет во ря ет 
борь бу про ти во по лож нос тей двух 
по лю сов в жиз нен ной иг ре. Это 
сво его ро да мир ное пред ло же ние: 
вмес то вой ны — сос тя за тель ность, 

вмес то сра же ния — уре гу ли ро ва ние соз дав-
шей ся си ту ации.

Ал ты ба кан
Бы ло бы по лез ным уг лу бить ся в изу че ние 

ка зах ско го Ал ты ба ка на. В об щем, в за вя зы ва-
нии ал ты ба кан вер ти каль но по три за на ча ла 
ка на тов и в ис поль зо ва нии седь мо го для со-
еди не ния ле жит глу бо кое кос мо го ни чес кое 
по ня тие. В этом ри ту але как бы на хо дит смысл 
яв ле ние воз ник но ве ния древ не го ми ра. Сог-
лас но до шед шей до нас вер сии, за шесть дней 
бы ло соз да но семь пла нет! В та ком слу чае наш 
ал ты ба қан — это и шесть дней ми ро соз да ния, 
и то, что ко ли че ство шес тов (сы ры қов) семь — 
воз мож но, в честь се ми пла нет. Ве ро ят но, ос-
но ван ный на нем ма ят ник — ус трой ство для 
поч те ния гар мо нии ду ализ ма Тен гри-Ини ра. 
Как и у тад жи ков, у ко рей цев так же име ет ся 
тра ди ция раз в год уб ла жать де ву шек на ка-
че лях. Од на ко у них не встре ча ет ся ат ри бут 
ал ты ба ка на.
К то му же у ка за хов ал ты ба кан ста вят к за-

хо ду сол нца, и су ще ству ет обы чай за бав лять ся 
до за ри. Это — об раз, дей ствие, обы чай, же ла-
ние не пе ре да вать власть Ини ру, пок ро ви те лю 
Ха оса и Пе ча ли, Тьмы! Ус трой ство, ус та нав ли-
ва ющее гар мо нию меж ду пар ны ми сто ро на-
ми, слов но ка зах ский ал ты ба кан.

Бас та� $ы
Ка зах ский обы чай, тра ди ци он но вхо дя щий 

в праз дно ва ние На уры за, — «Бас тан гы». Этот 
обы чай, как и преж де, по-раз но му тол ку ет ся 
в на ро де: не ко то рые счи та ют его праз дным 
соб ра ни ем мо ло де жи от дель но от взрос лых, 
дру гие — как сов мес тную тра пе зу де ву шек и 
мо ло дых жен щин аула, мо ло деж ную ве че рин-
ку. Од на ко это толь ко из на чаль ная вер сия ка-
зах ско го Бас тан гы.
Его тай на скры та в са мом зна че нии сло ва 

«Бас таң ғы». В лю бом слу чае это уеди нен ная 
тра пе за ка кой-ли бо груп пы, мо мент праз дно-
ва ния, од на ко сло во со че та ние «бас» и «таң-
ғы», ско рее все го, из на чаль но бы ло свя за но с 
встре чей но во го рас све та, не же ли в зна че нии 
«оңа ша лық»(«уеди не ние»). Глав ный рас свет в 
го ду — пер вый рас свет в на ча ле но во го го да, и 
встре ча за ри в На урыз ос но ва на на та ком ми-
фе, как «встре ча Қы ды ра». Сей час эта дав няя 
тра ди ция поль зу ет ся по пу ляр ностью у мо ло-
де жи.
Об этом из вес тный уче ный-эт ног раф А%-

се леу Сей дім бек пи шет в кни ге «Ка зах ский 
мир» (228 с.): «Что бы не сом кнуть глаз, мо ло-
дежь про во дит раз лич ные иг ры, же лая прив лечь 
Қы зыр-ата для об ре те ния счастья, при этом 
при ду мы ва ют ся уди ви тель ные за ба вы... В та ком 
праз дне стве осо бое мес то за ни ма ют кук лы. Для 
это го при го ня ют не обуз дан но го же реб ца, наб ра-
сы ва ют на не го са мое ста рое сед ло, ус та нав ли ва-
ют на нем вой лоч ную кук лу в ста рой одеж де, к 
хвос ту же реб ца при вя зы ва ют ста рое вед ро и со 
сло ва ми «Ұлыс таң атып қал ды, бар ел ге ха бар 
бер!» — бьют трос ти ной и от пус ка ют. Не объ ез-
жен ный же ре бец га ло пом пус ка ет ся вскачь. Со ба-
ки на чи на ли ла ять, жи вот ные в са рае ша ра ха лись, 
стар цы в не до уме нии вы хо ди ли из до мов, что бы 
уз нать, что стряс лось, а мо ло дежь до воль на и 
ве се лит ся...» Пред по ло жи тель но, тра ди ция 
«Алы ба кан», о ко то рой шла речь ра нее, яв ля-
ет ся од ной из сос тав ля ющей обы чая «Бас таң-
ғы». К то му же де вуш ки взрос лым нак ры ва ли 
дас тар хан «Уй кы ашар», а юно ши да ри ли сво-
им воз люб лен ным по дар ки «Сел тет ки зер», 
что бы ло изю мин кой ве че рин ки. Мож но ска-
зать, что эти за ба вы и се год ня не по те ря ли 
сво ей по пу ляр нос ти.

СЕ РИК ЕР ГА ЛИ, 
КУЛЬ ТУ РО ЛОГ

Тюркские мотивы праздника Наурыз
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А#параттар тас#ыны
=ыл#алам шеберлері 
арасында таланттар 
аны#талды

>мір ді� шын ды $ын, тір-
лік-т!р мыс ты %ыл %а лам мен 
кес кін дей тін су рет 'не рі ні� 
си %ы ры к'з бен к'р ге ні� ді 
ж" ре гі �е бой ла та ды. Су рет-
ші бояулар ті лі мен бо яма сыз 
а%и %ат ты бей не ле уге тал пы-
на ды. 2ыл %а лам иесі ні� %а-
лауынан шы% %ан жан рды� 
жа% сы ту ын ды сы %о $ам да-
$ы т"р лі %! бы лыс тар ды бей-
не леу ар %ы лы к' ру ші лер ді 
тол $ан ды ра ды.

Жа 	ын да уни вер си те ті міз-
де Жас тар ісі ж� нін де гі ко ми-
тет пен к! сі би-к�р кем �нер 
фа куль те ті шы �ар ма шы лы	 
�жы мы ны� �йым дас ты ру ымен 
са лауат ты �мір сал тын на си-
хат тау �а ар нал �ан пла кат тар 
сайы сы бо лып �т ті. Б�л д� бір лі 
до да да 18 �міт кер �з ба	 та-
рын сы на ды. А	 	а �аз бен 	а-
рын даш ты жа ны на се рік ет кен 
ж� ре гін де оты бар, 	ыл 	а лам 
	а си етін бойы на сі �і ре біл ген 
да рын ды да та лап ты жас тар �з 
ой ла рын 	а �аз бе ті не т� сір ді. 
Б�л кон кур сты� ма	 са ты жас-
тар ды 	о �ам ды	 ша ра лар �а 
ара лас ты ру, шы �ар ма шы лы	 
ж� мыс 	а ба улу, со ны мен 	а-
тар жас тар ара сын да те ме кі ге 
	� мар лы	 пен на ша 	ор лы	 	а, 
ара	-ша рап 	а 	ар сы к� рес ті 
на си хат тау. Сайыс ба ры сын да 
су рет ші жас та ры мыз ды� к� �іл 
к�к жи егін де жат 	ан ой ла ры 
а	 	а �аз бе ті нен к� рі ніс тап-
ты. «Алу ан-алу ан ж�й рік бар, 
!лі не 	а рай ша ба ды» де мек ші, 
сайыс кер сту дент те рі міз не бір 
т�р лі су рет тер ге жан бі тір ді. 
К�р се к�з то ятын, сон дай-а	 
бей не сі мен бояуы �й ле сім 
тап па �ан ту ын ды лар ды к� ріп, 
та ма ша ла ды	.

Су рет ті� ті лін же тік ме� гер-
ген 	ыл 	а лам ше бер ле рі ні� 
к�з ал дын да 18 пла кат ірік теу-
ден �т ті. �а ты су шы лар ды� т�л 
ту ын ды ла ры на ба �а бе ру ке-
зін де к! сі би лік ке ба са на зар 
ауда рыл ды, шы найы лы	 	а жа-
	ын жар 	ын бей не лі су рет тер 
с� рып тал ды. Б�л ша ра уни вер-
си тет 	а быр �а сын да 2007 жыл-
дан бе рі �з жал �а сын тауып 
ке ле ді. Ж�з ден ж�й рік оз �ан 
та лант тар аны	 тал ды. Кол лаж, 
а	-	а ра сыз ба, гу ашь но ми на-
ци яла ры бойын ша сту дент тер 
дип лом дар мен ма ра пат тал ды, 
ба �а лы сый лы	 тар тар ту етіл ді. 
Жас су рет ші лер ге шы �ар ма-
шы лы	 ша быт ті лей міз.

7СЕЛХАН Т�Р+АНБЕК�ЫЗЫ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Жа ны ңа жы лы лық пен қуа ныш сый лар 
нау рыз айы ның 5 жұл ды зын да елі міз дің жү ре-
гі — Астана қа ла сын да ғы Л. Н. Гу ми лев атын-
да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті фи ло ло гия 
фа куль те тін де ҚР ҰҒА ака де ми гі М. С. Сер ға-
ли ев тің 75 жыл ды ғы на ар нал ған «М. Сер ға ли ев 
са бақ та ры-2013» аясын да өт кі зіл ген сту дент-
тер дің «Тіл мен əде би ет те ори ясы, сти лис ти ка, 
көр кем мə тін» ат ты ІІ рес пуб ли ка лық ғы лы-
ми-те ори ялық кон фе рен ци ясы бо лып өт ті.

Үл кен жү рек ті, да ра да рын ды ға лым жай лы бі-
рер сөз. Бү кіл са на лы ғұ мы рын қа зақ ті лі нің жо лы-
на ар на ған тіл бі лі мі нің көр нек ті қай рат ке рі ака де-
мик Мыр за тай Сер ға лиұ лы ның жар қын бей не сі 
тіл мен əде би ет та ри хын да, шə кірт те рі нің, жас ұр-
пақ тың жү ре гін де мəң гі лік сақ та ла ды. Мыр за тай 
Сер ға лиұ лы ның зерт те уші ре тін де гі бір ерек ше лі-
гі — əде би ет та ну мен тіл та ну ға тел ді гі. Осы со ны-
лы ғы үшін оны көр кем сөз өкіл де рі де ба ға лай ды. 
Сын шы Сер ға ли ев тің пі кір ле рін де ке ңес сын шы-
ла ры ның лек тік пі кі рі нен өз ге ше бір үр діс бол ды, 
ол — көр кем шы ғар ма ны иде оло гия құ ра лы деп 
емес, Ах мет жо лы мен сөз өне рі деп та ну. Ға лым 
«Сөз са ра сы», «Өне ге» сын ды кі тап та рын да про за 
мен по эзия ға ба са на зар ауда рып, жас ақын дар-
дың өлең де рі не, про за ик тер дің шы ғар ма ла ры на 
өз ба ға сын бе ре ді. Мыр за тай Сер ға ли ев тің қа зақ 
əде би еті нің көр кем дік да му үр ді сі, же ке ле ген қа-
лам гер лер шы ғар ма шы лы ғы на қа тыс ты жа зыл ған 
сын ма қа ла ла ры оның бі лік ті əде би ет ші, сын дар-
лы сын шыл дық тұл ға сын та ны та ды.

Уни вер си ет тің əлеу мет тік-мə де ни да му жө нін де-
гі про рек то ры Д. Қам за бе кұ лы ның кі ріс пе сө зі нен 
бас тау ал ған кон фе рен ци яның пле нар лық мə жі лі-
сі фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Р. Тұ рыс бек тің «Ұс таз дық қыз мет — ме рей лі мін дет» 
жə не фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес-

сор Ж. Жа қы пов тың «Ака де мик М. С. Сер ға ли ев тің 
тіл та ну лық мұ ра сы ның өзек ті лі гі» ат ты ба ян да ма ла-
рын да ай тыл ған сү бе лі пі кір ле рі мен жал ға сын тап ты. 
Құр мет ті қо нақ ре тін де қа тыс қан ға лым ның өмір лік 
жа ры ұла ғат ты ұс таз ха қын да ғы ес те лік те рін ай тып, 
кө ңі лі бо сап, кө зі не жас ал ды.
Кон фе рен ци яда ба сы-аяғы екі сек ция жұ мыс 

жа са ды. Жас зерт те уші лер, бо ла шақ ға лым дар жи-
нал ған бас қо су да сан са ла лы сұ рақ тар қам ты лып, 
əде би ет тің те ори ясы, та ри хы на бай ла ныс ты ба ян-
да ма лар оқыл ды. Нақ ты рақ ай тсақ, «Тіл те ори ясы 
қа зақ тіл бі лі мі нің өзек ті мə се ле ле рі» бойын ша 
66 жə не «Əде би ет те ори ясы: Қа зақ əде би еті нің та-
ри хы жə не та ғы лы мы» сек ци ясын да 29 ба ян да ма 
тың дал ды. Ауа райы ның алай-дү лей лі гі не қа ра-
май елі міз дің со нау ба ты сы нан да ат тер ле тіп сту-
дент тер кел ген екен. Əр түр лі жо ға ры оқу орын-
да ры ның на мы сын ту етіп кел ген із де ну ші лер дің 
жас та бол са бі лім ді лік те рі, та удай та лап та ры бай-
қа лып-ақ тұр ды. Ша ғын пі кір та лас ор нап, мə жі ліс 
тар тыс ты өт ті. Бі рін ші сек ция бойын ша ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің жур на лис ти ка бө лі мін де оқи-
тын А. Жү ніс (Ғы лы ми же тек ші сі: ф.ғ. к., до цент 
Ж. С. Ра ма за но ва) жүл де лі 2 орын ды, ал 3 орын-
ды осы уни вер си тет тің фи ло ло гия фа куль те ті нің 
1 курс сту ден ті Қ. Асыл бек қы зы (Ғы лы ми же тек-
ші сі: ф.ғ. к., до цент Б. А. Қа ли ев) иелен ді. Екін ші 
сек ци яда ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті нің 
3 курс сту ден ті Қ. Ба жи ке ев (Ғы лы ми же тек ші сі: 
ф.ғ. д., про фес сор Ж.Қ. Сма ғұ лов) 2 орын, фи ло ло-
гия фа куль те ті нің 1 курс сту ден ті Қ. Асыл бек қы зы 
(ф.ғ. к. до цент Б. А. Қа ли ев) 3 орын иеге рі атан ды. 
Сон дай-ақ 2 курс сту ден ті Г. Сма ғұл дың (Ғы лы ми 
же тек ші сі: ф.ғ. д., про фес сор С. Б. Жұ ма ғұ лов) 
ма қа ла сы «ерек ше» та ныл ды. Кон фе рен ция ма те-
ри ал да рын да біз дің фа куль тет бойын ша бар лы ғы 
30 ғы лы ми ма қа ла жа ри ялан ды. Бір не ше об лыс-
тан жи нал ған сту дент тер дің іші нен де Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нен кел ген сту дент тер 
бел сен ді лік та ны тып, ғы лы ми ма қа ла ла рын үл кен 

абы рой мен қор ғап, қойыл ған сұ рақ тар ға дəйек ті 
тұ жы рым мен жауап қай та ра біл ді.
Түс кі үзі ліс ке зін де фа куль тет ма гис трант та-

ры ның бас та ма сы мен бас ғи ма рат та ор на лас қан 
«Жа зу та ри хы» мұ ра жайы на жо лы мыз түс ті. Мұ-
ра жай қыз мет ке рі нің ай туы бойын ша бұл түр кі 
жа зу ына ар нал ған дү ние жү зін де гі жал ғыз та ри-
хи ес кер ткіш екен. Мұ ра жай дың ал дын да ор на-
лас ты рыл ған Күл те гін ес кер ткі шін та ма ша лап, 
зерт теу жұ мыс та ры ке зін де та был ған əр түр лі мұ-
ра лар дың куə сі бол дық.
Уни вер си тет ұс таз да ры ның аузы нан сүйік ті 

ҚарМУ-ымыз жай лы жы лы ле біз дер ді ес ті ген де 
ке уде міз ді мақ та ныш се зі мі кер не ді. Уни вер си те-
ті міз ге Астана дан жа лын ды сə лем дер жол дан ды. 
Жи ын со ңын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің ұжы мы на «Шə кірт-
тер ді жо ға ры бі лік ті лік пен дайын да ға ны ңыз үшін» 
де лін ген ал ғыс хат тап сы рыл ды. Бар лық қа ты су шы-
лар ға сер ти фи кат пен кон фе рен ция ма те ри ал да ры 
топ тас ты рыл ған жи нақ та быс етіл ді, ба ға лы сый-
лық тар мен ма ра пат тал ды. Жал пы, мұн дай кон фе-
рен ци ялар дың сту дент-бі лім паз дар ға бе рер та ғы-
лы мы, қал ды рар үл гі-өне ге сі мол, сту дент тің жан-
жақ ты пі кір ал ма сып, ой-өрі сін ке ңей ту ге, ғы лы ми 
əлеуетін арт ты ра тү су ге көп сеп ті гін ти гі зе ді.

Г�ЛН�Р СМА+�Л, ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ< 2 КУРС СТУДЕНТІ,
АЙДАНА Ж�НІС, ЖУРНАЛИСТИКА Б=ЛІМІНІ< 2 КУРС СТУДЕНТІ

Қа зы на лы об лы сы мыз да бір не ше жыл қа та ры нан Мем-
ле кет тік қыз мет мек те бі та быс ты жұ мыс іс теп ке ле ді. Кү ні 
ер тең ел ге тұт қа бо лар аза мат тар ды да яр лау, мем ле кет тік 
қыз мет тің жұ мы сы мен та ныс ты ру мақ са тын да құ рыл ған 
атал мыш ұйым ның та ғы лым да ма шы ла ры жу ыр да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік қыз мет іс те рі жө нін де гі 
агент тік тің тө ра ға сы Əли хан Бай ме нов пен кез дес ті. Мем-
ле кет тiк қыз мет шi лер дi қай та да яр лау жə не олар дың бі лік-
ті лі гін арт ты ру өңiр лiк ор та лы ғы ның ғи ма ра тын да өт кен 
бас қо су ба ры сын да мем ле кет тік қыз мет ісі не қа тыс ты жа ңа 
өз ге ріс тер тіл ге ти ек еті ліп, жас тар ел дің бо ла ша ғы мен да-
му ын, «Қа зақ стан-2050» стра те ги ясын тал қы ла ды.

Мем ле кет тік қыз мет жұ мы сы ның мəн ді əрі же міс ті 
орын да луы — ел да му ының ай қын кө рі ні сі. Осы ған дə лел 
ре тін де «Қа зақ стан-2050» жос па ры ның іс ке асы ры луы қар-
са ңын да мем ле кет тік қыз мет жүйе сін де тү бе гей лі то лық ты-
ру лар ен гі зі лу ін ай ту ға бо ла ды. Заң на ма ның не гіз гі түйін-
де ме ле рі не кор пус тық бө лі ну жə не мем ле кет тік қыз мет ке 
ма ман дан ған қыз мет кер лер ді ірік теп алу.

Кор пус тық бө лі ну ту ра лы ай та ке те тін бол сам, оның 
бас ты құ ры лы мы мем ле кет тік қыз мет кер лер ді «бас қа-
ру» жə не «ат қа ру» ат ты екі са нат қа бө лу. Яғ ни тиі сін ше 
«А» жə не «Б» кор пус та ры бо лып жік те ле ді. «А» кор пу сы 

2 тар мақ қа — «ұлт тық» жə не «ай мақ тық» бас қа ру бо лып 
бө лі не ді. «А» ұлт тық бас қа ру кор пу сы на: об лыс тық əкім 
бас қар ма сы ның же тек ші сі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мем-
ле кет тік қыз мет іс те рі жө нін де гі Пав ло дар об лы сы на қа-
тыс ты тө ра ға сы, қа ла жə не об лыс тық аудан əкім де рі кір се, 
ал ай мақ тық «А» кор пу сы на: об лыс тық, ай ма қа ра лық жə не 
аумақ тық бас қар ма же тек ші ле рі, ор та лық мем ле кет тік ор-
ган дар ба қы лау бас қар ма сы жə не олар дың ве дом ство ла ры, 
об лыс тық əкім бас қар ма же тек ші сі нің орын ба са ры, жер гі-
лік ті бюд жет есе бі нен қар жы лан ды ры ла тын об лыс тық ат-
қа ру ор ган да ры ның бас шы ла ры, қа ла жə не об лыс тық аудан 
əкім де рі нің орын ба сар ла ры кі ре ді. Ал жо ға ры да атал ма ған 
мем ле кет тік қыз мет кер лер «Б» ат қа ру кор пу сы на жа та ды.

Та ғы бір ен гі зіл ген жа ңа жүйе лер дің бі рі — мем ле кет тік 
қыз мет ке жұ мыс шы лар ды ірік теу ар қы лы алып, адам ды ме ри-
ток ра тия жүйе сі ар қы лы ба ға лау, яғ ни кез кел ген қыз мет кер ді 
же ке ба сы ның же тіс тік те рі ар қы лы ба ға лау. Мем ле кет тік қыз-
мет те өз де рі нің бақ та рын сы най мын де ген үміт кер лер мін дет ті 
түр де сын ға ке рек ті де ген құ жат та рын өт кі зіп, бір қа тар тес ті-
ле улер ден, сұх бат тар дан, ма ман дық бі лік те рін тек се ру ге ар нал-
ған ауыз ша жə не жаз ба ша ем ти хан дар дан өтуі ти іс.

Жа ңа заң на ма ның түп не гіз гі мақ са ты — мем ле кет тік 
қыз мет ісін де сы бай лас жем қор лық əре кет те рі не қар сы ша-

ра лар жүр гі зіп, түп не гі зін де жою, жер гі лік ті жер лер де гі, 
яғ ни ауыл дар мен аудан дар да ғы бас қа ру қыз мет те рін кү-
шей ту, өз ма ман ды ғы бойын ша бі лі мі бар қыз мет кер лер-
дің жан-жақ ты қа си ет те рін да мы ту, со ны мен қа тар мем-
ле кет тік ор ган дар да қыз мет кер лік өсім ді қам та ма сыз етіп, 
ха лық қа мем ле кет тік қыз мет ке ор на ла су ға жол ашу жə не 
мем ле кет тік қыз мет ісі нің са па лы бо лу ын қам та ма сыз ету 
ша ра ла рын іс ке асы ру бо лып ке ле ді. Əри не заң на ма ның 
же міс ті бо луы бі рін ші ке зек те сол заң на ма да көр се тіл ген 
та лап тар ды əр бір қа зақ стан дық тың бұл жыт пай орын дап, 
жү зе ге асы ру да ғы үле сін қо суы ке рек. Мем ле кет тік са ясат-
тың ти ім ді жү зе ге асы ры лу ын кə сі би тұр ғы да қам та ма сыз 
ете тін мем ле кет тік əкім ші лік қыз мет ші лер кор пу сын қа-
лып тас ты ру жə не ат қа ру те тік те рін тү бе гей лі же тіл ді ру ді 
көз дей тін жа ңа заң на ма əр мем ле кет тік қыз мет кер дің бас-
ты құ жа ты бо лу ға ти іс.

Осы жə не өз ге де жа ңа лық тар мен өз ге ріс тер ту ра лы 
агент тік тө ра ға сы Əли хан Мұ ха ме дияұлы жас тар ға ке ңі нен 
тү сін ді ріп, олар дың сұ рақ та ры на жауап бер ді. Қы зық ты əрі 
тар тым ды өт кен жи ын ға жи ыл ған жас тар жақ сы əсер де та-
рас ты.

РАДИК �АДЫЛБЕКОВ, МЕМЛЕКЕТТІК �ЫЗМЕТ МЕКТЕБІНІ< КООРДИНАТОРЫ

Та�ылымдамашылар та�ылымды дGріс ты7дады

Қа зір гі ин дус три ал дық қо ғам да ми не рал дық ре-
сур стар ды пай да ла ну дың не гіз гі ерек ше лі гі — жо ға-
ры дең гей де пай да лы қаз ба лар дың өн ді рі луі. Қат ты 
пай да лы қаз ба кен орын да рын өн ді ру де ашық, жер 
ас ты жə не ге отех ни ка лық əдіс тер жиі қол да ны ла ды. 
Бо ла шақ та пай да лы қаз ба лар ды те ңіз жə не мұ хит 
тү бі нен өн ді ру ал ғы шарт та ры жо ға ры.

Ака де мик Н. В. Мель ни ков тың көз қа ра сы 
бойын ша тау-кен өн ді рі сін өн ді ру де ашық əдіс 
ке ңі нен қол да ны ла ды. Кө мір, ру да лық жə не бей-
ру да лық ке нін өн ді ру де оның үле сі не 75 % ти есі лі. 
Жер ас ты өн ді ру əді сі ар қы лы кокс, ба ға лы энер-
ге ти ка лық кө мір жə не те мір, мар ге нец ру да ла рын 
өн ді ру кең қол да ныс тап қан.
Ру да лы пай да лы қаз ба лар ды ашық жə не та у-

лы жер ас ты жұ мыс та ры мен алу қор ша ған ор та ға 
едəуір өз ге ріс тер ту ды ра ды, не гіз гі екі фак тор: өң-
дел ген кен орын да ры нан бет тік қа бат тың бұ зы луы 
мен тау жұ мыс та ры ай ма ғын да жы ныс ты жə не 
ба лан стал ған кен дер дің үйін тек те рі нің қа лып та-
суы. Осы екі не гіз гі фак тор қор ша ған ор та ға едəуір 
өз ге ріс тер əке ле ді.

Жыл сайын пай да лы қаз ба лар ды өн ді ру ке зін-
де 6 мың км2 жер қоп сы ты ла ды. Кей бір ірі тау-кен 
өн ді ріс бас сей нде рі нің ұзын ды ғы мың да ған тек ше 
ки ло мет рге дейін со зы лып жа тыр. Тау-кен өнер-
кə сі бі ат мос фе ра лық ауаны, жер бе ті мен жер ас ты 
су ла рын, то пы рақ ты көп те ген зи ян ды улы зат тар-
мен лас тап оты ра ды. Бар лық өнер кə сіп өн ді ріс те-
рі нің ара сын да қор ша ған ор та ны лас та уда тау-кен 
өнер кə сі бі екін ші орын ды ала ды. Не гіз гі лас та у-
шы ком по нент тер кө мір тек ок си ді (43-67 %), қат-
ты зат тар (15,5-16 %), кү кірт ок си ді (10,8-16 %), азот 
ок си ді (5,2-23 %), кө мір су тек те рі (3 %-ға дейін).

Зерт те ліп отыр ған «Қа ра жал тау-кен ком би на ты» 
ке ні ші нен алын ған ру да ны зерт теу ке зін де (зерт теу 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ жа нын да ғы ин же-
нер лік ба ғыт та ғы «Фи зи ка лық-хи ми ялық зерт теу 
əдіс те рі» ла ба ра то ри ясын да жүр гі зіл ді) 1 кг ру да да 
те мір (Fe) 15,5 г, мар ге нец (Mn) 197 мг, ни кель (Ni) 
5,4 мг кон цен тра тын анық та дық. Бұл де ге ні міз 1 кг 
та за өнім алу үшін мың да ған тон на жер қо па ры лып, 
ластана ды жə не ру да өн ді ру ке зін де ауаға шаң дар-
мен қо са улы зат тек тер де та рай ды.
Ор та есеп пен млн. тон на өнім шы ға ру үшін 

тау-кен өнер кə сі бі нен шаң — 350, кү кірт ті ан гид-
рид — 200, кө мір тек ок си ді — 400, азот ок си ді 
42 тон на/тəу лі гі не бө лі ніп оты ра ды.

Жер ас ты тау жұ мыс та ры жа қын маң да жат қан 
тер ри то ри ялар дың гид ро ло ги ясы на үл кен əсе рін 
бе ре ді. Үл кен кө лем де гі пай да лы қаз ба лар ды алу 
ке зін де жиі едəуір аудан дар дың жыл жу ай мақ та-
ры на су лы го ри зант тар ен гі зі ле ді. Тор ас ты су лар 
тау өн ді рі сі мен дре наж да ла ды, ал нə ти же сін де тау 
жұ мыс та ры ай ма ғын да су ре сур ста ры көп ке шік-
пей та усы ла ды.
Лан дшафт ты қа жет сіз өз ге ріс ке əке ле тін екін-

ші не гіз гі фак тор бет кі қа бат қа бос жы ныс тар дың 
қа жет ті тө гі луі мен бай ла ныс ты.
Со ны мен қа тар тау жы ныс та рын өн ді ру едəуір 

кі ші, бі рақ адам дар ға газ да ну, шаң да ну, шаң тү зі-
лу, са мос вал дар дан жол да қал ған бат пақ тар, жа ру 
жұ мыс та ры нан шық қан шу ыл тə різ ді жа ғым сыз 
жай сыз дық тар əке ле ді. Сон дық тан кен өн ді рі сі 
үр ді сін де қор ша ған ор та ны бұ зу ай тар лық тай дəл 
бол жа на ды. Ке ле шек те тау-кен өнер кə сі бін ти ім-
ді пай да ла на тын жə не қор ша ған ор та ға əке ле тін 
зи ян дар дың ал дын ала тын қауіп сіз ша ра лар ды 
ой лап та бу ға күш жұ мыл ды ру ке рек. Қор ша ған 
ор та ны қал пы на кел ті ру қа зақ стан дық əр аза мат-
тың бас ты мін дет те рі нің бі рі.

А. АМАНЖОЛОВ,
�АРМУ МАГИСТРАНТЫ

Тау-кен Iндірісі

Елордада�ы бас#осу
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В це лях про па ган ды и разъ яс не-
ния Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева 
на ро ду Казахстана «Стра те гия 
«Ка зах стан-2050»: но вый по ли ти-
чес кий курс сос то яв ше го ся го су-
дар ства» от 14 де каб ря 2012 го да 
в КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва соз да на ин фор ма ци он но-
про па ган дистская груп па из ве-
ду щих про фес со ров, до цен тов, 
за ве ду ющих ка фед ра ми и пре по-
да ва те лей.

И н  ф о р  м а  ц и  о н  н о - п р о  п а  г а н -
дистской груп пой на фа куль те тах 
и в об ще жи ти ях уни вер си те та про во-
ди лись лек ции по разъ яс не нию и про-
па ган де ос нов ных по ло же ний Пос ла-
ния Пре зи ден та РК Н. А. Назарбаева 
на ро ду Казахстана «Стра те гия «Ка-
зах стан-2050»: но вый по ли ти чес кий 
курс сос то яв ше го ся го су дар ства».

Сос тав лен гра фик выс туп ле-
ний в СМИ сот руд ни ков КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва по разъ яс не нию 
ос нов ных по ло же ний Пос ла ния 
Пре зи ден та. Про рек тор по вос пи та-
тель ной ра бо те и со ци аль ным воп-
ро сам, пре по да ва те ли, сот руд ни ки 
и сту ден ты уни вер си те та при ня ли 
учас тие в пя ти те ле ви зи он ных пе-
ре да чах «Ел м�д де сі» на те ле ка на ле 
«�а за	 стан-�а ра �ан ды». 8 фев ра-
ля 2013 го да спе ци алист Ко ми те та 
по де лам мо ло де жи, пре по да ва тель 
ка фед ры ме нед жмен та эко но ми чес-
ко го фа куль те та Алим жа нов Б. Н. 
при нял учас тие в ка че стве спи ке ра 
в за пи си прог рам мы по об суж де нию 
про ек та Кон цеп ции го су дар ствен ной 
мо ло деж ной по ли ти ки на те ле ка на ле 
«Бі лім» в Ас та не. 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 в по точ ной ауди то рии 
№ 2 учеб но го кор пу са № 1 сос то ял ся 
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» 
на Ку бок ТОО «Ал ма-ТВ» го ро да Ка-
ра ган ды.

22 фев ра ля в учеб ных кор пу сах 
уни вер си те та бы ли про ве де ны вы-
бо ры в Сту ден чес кий пар ла мент VII 
со зы ва. В пред вы бор ной кам па нии 
при ня ли учас тие 45 кан ди да тов в де-
пу та ты из чис ла сту ден тов 10 фа-
куль те тов. Пу тем об ще го го ло со ва-
ния бы ли из бра ны 20 де пу та тов.

Сту ден ты и сот руд ни ки уни вер си-
те та при ня ли ак тив ное учас тие в ин-
те рак тив ной лек ции на те му «Ис то рия 
и тен ден ции сов ре мен но го раз ви тия 
де мок ра ти чес ко го пра ва» с учас ти ем 
чле на Цен траль ной из би ра тель ной 
ко мис сии РК Су лей мен Л. Ж., ко то рая 
сос то ялась 28 фев ра ля на ба зе Ка-
ра ган дин ско го эко но ми чес ко го уни-
вер си те та Каз пот реб со юза. В КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва дан ная встре ча 
бы ла про ве де на в он лайн-ре жи ме, 
сту ден ты уни вер си те та смог ли за-
дать воп ро сы чле нам ЦИК.

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 дол жа ет ра бо ту 
по прив ле че нию науч но-пре по да ва-
тельско го кол лек ти ва к разъ яс не-
нию ос нов ных по ло же ний Пос ла ния 
Пре зи ден та и про ве де нию разъ яс-
ни тель ной ра бо ты сре ди сту ден тов 
уни вер си те та.

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

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
сос то ялось за се да ние По пе чи тельско го 
со ве та. В за се да нии при ня ли учас тие чле-
ны со ве та и про рек то ры на ше го уни вер-
си те та.

По пе чи тельский со вет — од на из форм 
кол ле ги аль но го уп рав ле ния уни вер си те том. 
Цель ра бо ты По пе чи тельско го со ве та — учас-
тие в ре ше нии ак ту аль ных за дач по под го тов-
ке кон ку рен тос по соб ных про фес си ональ ных 
кад ров, по мо дер ни за ции и обес пе че нию 
кон ку рен тос по соб нос ти ву за. В сос тав По пе-
чи тельско го со ве та КарГУ вхо дят пред ста ви-
те ли об ра зо ва ния, на уки, биз не са, бан ков-
ской сфе ры.
С при вет ствен ным сло вом к учас тни кам 

за се да ния об ра тил ся рек тор КарГУ про фес-
сор Ку бе ев Е. К., он обоз на чил ос нов ные по-
ло же ния дея тель нос ти по пе чи те лей ву зов, 
обоз на чил при ори тет ные нап рав ле ния ра бо-
ты со ве та, а так же по де лил ся с чле на ми По-
пе чи тельско го со ве та дос ти же ни ями уни вер-
си те та, рас ска зал о мо дер ни за ции ву за, ра бо-
та юще го под эги дой три ады «на ука — об ра-
зо ва ние — ин но ва ции», о дос ти же ни ях пре-
по да ва тельско го и сту ден чес ко го кол лек ти ва, 
раз ви тии меж ду на род но го сот руд ни че ства и 
ака де ми чес кой мо биль нос ти, ор га ни за ции 
эк спе ри мен таль ных пло ща док в ор га ни за ци-
ях об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти.
В выс туп ле нии пер во го про рек то ра КарГУ 

про фес со ра Жу ма ше ва Р. М. под ни мал ся воп-
рос о ро ли по пе чи тельских со ве тов в дея тель-
нос ти уни вер си те тов. В сво ем выс туп ле нии 
пер вый про рек тор обоб щил ми ро вой опыт. 
Соз да ние по пе чи тельских со ве тов в ка зах стан-
ских ву зах свя за но с ре али за ци ей прин ци пов 
ав то но мии и кор по ра тив но го уп рав ле ния. 
Это яв ля ет ся од ной из стра те ги чес ких за дач 
Го су дар ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра-
зо ва ния до 2020 го да. В от дель ных ка зах стан-
ских ву зах, та ких как Ка зах стан ский ин сти тут 
меж ду на род ной эко но ми ки и пра ва, Меж ду-
на род ная ака де мия биз не са, по пе чи тельские 
со ве ты фун кци они ру ют с мо мен та ос но ва ния. 
На коп лен ный ими опыт мо жет быть ис поль-
зо ван го су дар ствен ны ми ву за ми, ко то рые се-

год ня ак тив но соз да ют 
по пе чи тельские со ве ты. 
За ру беж ный опыт по-
ка зы ва ет, что по пе чи-
тельские со ве ты яв ля-
ют ся глав ным ор га ном 
уп рав ле ния, ко то рый 
оп ре де ля ет стра те гию 
раз ви тия ву за, его об-
ра зо ва тель ную, фи-
нан со вую, кад ро вую 
по ли ти ку. К чис лу при ори тет ных фун кций 
по пе чи тельских со ве тов, как пра ви ло, от но-
сят ся оп ре де ле ние мис сии, ор га ни за ци он-
ной струк ту ры, со дер жа ния об ра зо ва тель ных 
прог рамм, крат кос роч ных пер спек тив раз ви-
тия ву за. На ря ду с этим по пе чи тельские со ве-
ты бе рут на се бя по иск и кон троль рас пре де-
ле ния ре сур сов ву за, при ни ма ют ре ше ния о 
вы де ле нии средств на про ве де ние ис сле до ва-
ний, обу че ние, ака де ми чес кую мо биль ность, 
по вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей, 
ин вес ти ро ва ние. Ин вес ти ци он ную по ли ти ку 
ву зов про во дят, как пра ви ло, спе ци аль но соз-
да ва емые эн да умент-фон ды, ко то рые ак ку му-
ли ру ют до хо ды ву за, обес пе чи вая их це ле вое 
рас хо до ва ние и проз рач ность фи нан со вой 
дея тель нос ти в це лом.
Воп рос соз да ния эн да умент-фон дов стал 

так же клю че вым для дан ной встре чи. Во гла-
ве с пред се да те лем По пе чи тельско го со ве та, 
ди рек то ром ка ра ган дин ско го фи ли ала На ци-
ональ ной эко но ми чес кой па ла ты Казахстана 
«Со юз «Ата ме кен» Дос ке но вым Т. Д. об су ди-
ли не об хо ди мость соз да ния эн да умент-фон-
да в КарГУ и воз мож нос ти его ис поль зо ва ния 
для раз ви тия ву за. Под эн да умент-фон дом в 
ми ро вой прак ти ке по ни ма ет ся це ле вой ка-
пи тал не ком мер чес кой ор га ни за ции, пред-
наз на чен ный для ис поль зо ва ния в не ком мер-
чес ких це лях. Он фор ми ру ет ся за счет по жер-
тво ва ний бла гот во ри те лей. Эн да умент-фонд 
впра ве ин вес ти ро вать по лу чен ные сред ства 
по сво ему ус мот ре нию, од на ко рас хо до вать 
при быль он мо жет толь ко для фи нан си ро-
ва ния той ор га ни за ции, для под дер жки ко-
то рой был соз дан. Са мым из вес тным меж ду-
на род ным эн да умент-фон дом яв ля ет ся Но бе-

лев ский фонд, соз дан ный еще в XIX ве ке. По 
за ве ща нию Альфре да Но бе ля сред ства, вы ру-
чен ные от про да жи его соб ствен нос ти, дол-
жны бы ли быть вло же ны в на деж ные цен ные 
бу ма ги, с про цен тов при бы ли ко то рых вы да-
ют ся пре мии уче ным.
Су ще ству ют три ос нов ные ка те го рии 

en dow ment-фон дов — соб ствен но en dow-
ment-фон ды, це ле вые en dow ment-фон ды и 
ква зи-en dow ment фон ды: соб ствен но en dow-
ment-фон ды — это сред ства, по лу ча емые от 
внеш них до но ров с ус ло ви ем то го, что ос-
нов ная сум ма да ра дол жна сох ра нять ся и 
не мо жет быть пот ра че на. Та кие фон ды кон-
тро ли ру ют ся ус ло ви ями до но ра; це ле вые 
en dow ment-фон ды, ко то рые по доб ны соб-
ствен но en dow ment-фон дам за ис клю че ни-
ем то го, что вся сум ма или часть сум мы да ра 
мо жет быть ис поль зо ва на пос ле ука зан но го 
пе ри ода вре ме ни или в слу чае воз ник но ве-
ния кон крет но го со бы тия; ква зи-en dow ment 
пред став ля ют со бой фон ды уни вер си те та, а 
не до нор ские сред ства или сред ства ка кой-
ли бо внеш ней сто ро ны, ко то рые уни вер си-
тет ре шил ис поль зо вать в ка че стве пос то-
ян но го ка пи та ла. Kвa зи-en dow ment-фон ды 
под ле жат ут вер жде нию прав ле ни ем или 
со ве том уни вер си те та. По ка кой фор ме бу-
дет раз ви вать ся наш вуз, пред сто ит ре шить 
в бли жай шее вре мя.
В хо де за се да ния сос то ялись выс туп ле ния 

и об мен мне ни ями чле нов По пе чи тельско го 
со ве та, оп ре де ле ны нап рав ле ния дея тель нос-
ти кол ле ги аль но го ор га на, ут вер жден план 
ра бо ты до кон ца 2013 го да.

СОБ. ИНФ.

Попечительские советы — 
новая форма управления вузом

В на шем уни вер си те те прош ла встре ча 
с пер вым за мес ти те лем пред се да те ля ка-
ра ган дин ско го фи ли ала НДП «Нур Отан» 
Ка ди шой Ба зар ба ев ной Ос па но вой. Она 
яв ля ет ся чле ном про па ган дистской груп-
пы по разъ яс не нию Пос ла ния Пре зи ден та 
РК на ро ду Казахстана «Стра те гия «Ка зах-
стан-2050»: но вый по ли ти чес кий курс сос-
то яв ше го ся го су дар ства».

Ка ди ша Ба зар ба ев на, об ра ща ясь к сту ден-
там на ше го ву за, от ме ти ла, что по зна чи мос-
ти, объ ему и уров ню но вых ус та но вок но вый 
прог рам мный до ку мент яв ля ет ся стра те ги-
чес ким пла ном раз ви тия на шей рес пуб ли ки 
до 2050 го да.
Бла го да ря пла но мер но му вы пол не-

нию за дач, обоз на чен ных Пре зи ден том 
Н. А. Назарбаевым в пре ды ду щих пос ла ни-
ях, Казахстан се год ня проч но встал на рель сы 
пос ту па тель но го раз ви тия. При этом бы ло 
под чер кну то, что во всем этом осо бо зна чи ма 
роль гла вы Казахстана Н. А. Назарбаева, чья 
по ли ти чес кая муд рость и во ля ста ли глав ным 
га ран том ус пе ха ка зах стан ско го пу ти. Так же 
бы ло от ме че но, что все клю че вые дос ти же ния 
за от но си тель но ко рот кий пе ри од не за ви си-
мос ти бы ли бы не воз мож ны без тща тель ной 
и доб ро со вес тной ре али за ции каж до го пун-
кта пре ды ду щих пре зи дентских пос ла ний.
Пос ла ние 2012 г. име ет ис то ри чес кое зна-

че ние, так как Президент под вел ос нов ные 
ито ги ре али за ции Стра те гии «Ка зах стан-
2030» и оп ре де лил пер спек ти вы раз ви тия го-
су дар ства и об ще ства до 2050 го да. В Пос ла-
нии Президент ста вит боль шие за да чи, под-

чер кнув, что в их ре али за ции он воз ла га ет на-
деж ды на кон со ли да цию все го ка зах стан ско го 
об ще ства и его прог рес сив ных сил.
В Пос ла нии боль шое вни ма ние уде ля-

ет ся мо ло де жи, пос тав ле ны воп ро сы осу-
ществле ния кон крет ных про ек тов, обес пе че-
ния жиль ем, ра бо той. Для нас, ра бот ни ков 
об ра зо ва ния, важ но, что сфе ра об ра зо ва ния 
яв ля ет ся од ним из при ори тет ных нап рав ле-
ний в раз ви тии го су дар ства. Для бу ду ще го 
по ко ле ния внед ре ние сов ре мен ных ме то дов 
и тех но ло гий, рас ши ре ние дос туп нос ти об-
ра зо ва ния, по вы ше ние ка че ства об ра зо ва ния 
яв ля ют ся га ран ти ей раз ви тия Казахстана в 
даль ней шем.
Ко неч но, путь ста нов ле ния РК был не ле-

гок и тер нист, но, нес мот ря на все труд нос-
ти, се год ня Казахстан яв ля ет ся од ной из на-
ибо лее быс тро раз ви ва ющих ся стран СНГ. 
Про ве де ние Сам ми та ОБ СЕ 
и ЭК СПО-2017 в Ка зах ста не 
го во рит о том, что Казахстан 
приз нан на ми ро вом уров не 
и мо жет внес ти свой вклад в 
раз ви тие ми ро вой эко но ми-
ки. Глав ной целью, оз ву чен-
ной гла вой го су дар ства в Пос-
ла нии, яв ля ет ся соз да ние к 
2050 го ду об ще ства бла го ден-
ствия на ос но ве силь но го го су-
дар ства, раз ви той эко но ми ки 
и воз мож нос тей все об ще го 
тру да. Силь ное го су дар ство 
осо бен но важ но для обес пе че-
ния ус ло вий ус ко рен но го эко-
но ми чес ко го рос та.

В нас то ящее вре мя че ло ве че ство стал-
ки ва ет ся с но вы ми гло баль ны ми вы зо ва ми. 
Для их ус пеш но го пре одо ле ния Президент 
Н. А. Назарбаев оз ву чил свое ви де ние ос-
нов ных нап рав ле ний Стра те гии «Ка зах стан-
2050». Гла ва го су дар ства оп ре де лил са мые 
прин ци пи аль ные воп ро сы, от ко то рых бу дет 
за ви сеть под го тов ка стра ны к Третьей ин дус-
три аль ной ре во лю ции.
Пос ле выс туп ле ния Ос па но вой К. Б. сту-

ден ты и пре по да ва те ли за да ли воп ро сы о том, 
как под дер жи ва ют ся науч ные про ек ты мо ло-
дых уче ных, как раз ра ба ты ва ет ся кон цеп ция 
мо ло деж ной по ли ти ки, мо гут ли сту ден ты 
внес ти свои пред ло же ния в дан ную кон цеп-
цию, как ре али зу ют ся прог рам мы мо ло деж-
ной прак ти ки и мно гое дру гое. Ка ди ша Ба-
зар ба ев на от ве ти ла на все воп ро сы и поб ла-
го да ри ла слу ша те лей за ак тив ное учас тие в 
об суж де нии ос нов ных по зи ций Пос ла ния.

СОБ. ИНФ.

Новые задачи для молодого поколения
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Мем ле кет тік 	ыз мет мек те бі — жи-
нал �ан жас тар 	ауымы ны� к�п тен к�т-
кен ар ман-ті ле гі. Б� гін де ай ту лы мек теп 
бі лім ді де бі лік ті жас тар �а мем ле кет ті� 
са яси би лі гі не ара ла су �а �л кен м�м кін-
дік бе ріп отыр. Мем ле кет тік 	ыз мет — 
мем ле кет тік ор ган дар, ме ке ме лер, к!-
сі по рын дар мен �йым дар да �ы е� бек 
	ыз ме ті. Жыл сайын елі міз ді� мем-
ле кет тік 	ыз ме ті ар 	ы лы мем ле кет тік 
ор ган дар ды� мін дет те рі мен фун кци-
яла ры ж� зе ге асы ры лып оты ра ды. �а-
ра �ан ды жас тар мем ле кет тік 	ыз мет 
мек те бі — �а за	 стан Рес пуб ли ка сы 
Мем ле кет тік 	ыз мет іс те рі агент ті гі ні� 
жас тар ара сын да мем ле кет тік 	ыз-
мет ті� бе де лін арт ты ру ма	 са ты мен 
жа сал �ан ар найы жо ба сы бо лып та бы-
ла ды. Ж�йе лі к! сі би к�з 	а рас, �ш 	ыр 
ой, са па лы бі лім ар 	ы лы 	� 	ы	 са ла-
сын да �ы іс-т! жі ри бе ні одан !рі те ре�-
де ту ма	 са тын да ж� мыс жа сап жат 	ан 
�а ра �ан ды жас тар мем ле кет тік 	ыз мет 
мек те бін де би ыл ме рей той. Ты ным сыз 
та �ы лым нан �тіп, �з ісі не �л кен жауап-
кер ші лік пен 	а рай тын та лай жас тар 
т� леп �ш 	ан мек теп ке 5 жыл то лу да. 
�уа нар лы	 жайт, біз осы ара лы	 ты 
тек то ла �ай та быс пен ес ке т� сі ре міз. 
Б�л бі лік ті ма ман дайын дау �а 	ыз мет 
к�р сет кен жан дар ды� жан �ан е� бе гі. 
Жал пы, мем ле кет тік 	ыз мет мек те бі 
бо ла ша	 мем ле кет 	ыз мет кер ле рін 
дайын дап, би ыл �ы жыл �а дейін 107-
ден ас там жас 	а �з дип ло мын та быс та-
ды. Б� гін де 23 сту дент 11 на урыз бен 
5 ма мыр ара лы �ын да мем ле кет тік ме-
ке ме лер ден та �ы лым да ма дан �ту де.

На урыз айы ны� 11 ж�л ды зын да �а-
ра �ан ды 	а ла сы ны� !кім ші лік бас 	ар-
ма сын да мем ле кет тік 	ыз мет агент ті-
гі мен бі лік ті лік ті арт ты ру ж! не 	ай та 
да яр лау ин сти ту ты ны� 	ыз мет кер ле рі 
ж�з дес ті. Бо ла ша	 мем ле кет тік 	ыз-
мет кер лер ге �а за	 стан Рес пуб ли ка-
сы ны� �а ра �ан ды об лы сы мем ле кет тік 
	ыз мет агент ті гі ні� т� ра �а сы �. А. То-
	ы шев ты� 	о лы нан сер ти фи кат та быс-
тал �ан бо ла тын. Sш ке зе� бойын ша 
мем ле кет тік 	ыз мет кер лер ді дайын дау 
кур сы ны� ап та лы �ы 	о ры тын ды лан ды. 
Жал пы, 	а за	 ж! не орыс б� лім де рі 
ат са лыс 	ан курс «Сы бай лас жем 	ор-
лы	 	а 	ар сы к� рес ті� 	а за	 стан ды	 
стра те ги ясы» ж! не «�Р мем ле кет 	ыз-
ме ті ні� да му пер спек ти ва ла ры» та 	ы-
ры бын да �т кі зіл ді.

«Ар ман адам ды м� рат 	а жет кі зе ді» 
де мек ші, !р кім �зі ні� ар ма ны на же-
ту ге тал пы на ды. Бі ра	 !р кім ні� ар ма-
ны да, о�ан же ту жол да ры да �зін ше 
�рі ле ді. Мем ле кет тік 	ыз мет — абы-
рой лы, жауап кер ші лі гі мол 	ыз мет, ал 
мем ле кет тік 	ыз мет ші — мем ле кет ті� 
бе де лін 	а лып тас ты ру шы т�л �а. Сон-
ды	 тан да мем ле кет ті� бе де лі !р 	а шан 
жо �а ры бо лу �а ти іс. «%лт ты� б! се ке ге 
	а бі лет ті лі гі е� ал ды мен бі лік ті лік де�-
гейі мен аны	 та ла ды», — деп Ел ба сы-
мыз ай т	ан дай, к� зі ашы	, к� кі ре гі ояу 
аза мат ата ну жо лын да !р бір 	а за	-
стан ды	 е� бек етуі ке рек! Ер те� гі к�н-
ні� бо ла ша �ы — б� гін гі ні� жас та ры дей 
ке ле, �а за	 стан ды жа �а же тіс тік тер ге 
жет кі зу, б! се ке ге 	а бі лет ті 50 мем ле-
кет 	а та ры на 	о су Отан �шін от 	а да 
т� су ден 	о ры	 пай тын бі лім ді де бі лік ті 
жан дар ды� 	о лын да.

МАДИ АЛДЕНЕЕВ,
�АРА+АНДЫ ЖАСТАР �ЫЗМЕТ МЕКТЕБІНІ< ЖЕТЕКШІСІ

Көк құр тқа ем ген Күн би дің ұр пақ та-
ры, те гің ді ұмыт па? Бө рі бай ра ғың ды 
кө те ріп, та ри хың ды тас қа қа ша ған, ки із 
ту ыр лық тым, да ла дай дар хан ды ғы ңа көз 
жұ ма қа рай сың ба?

Соң ғы кез де рі ата-жұр ты мыз ға кең кө лем ді 
етек алып, еніп ке ле жат қан «Қа ра жор ға» биі-
нің ха лық ара сын да ғы қа был да нуы ту ра лы түр-
лі алып-қаш па еме урін біл ді рі ліп жат қа ны рас. 
«Қа ра жор ға» қа зақ тың биі емес, ша ман дар ді кі, 
тіп ті қы тай шпи он да ры ның ой лап тап қан биі 
екен деп те сырт қа рап, сы ры на же те ал май 
жат қан жан дар қан ша ма…
Сіз жа на шыр лық пен жа қын дық ты, кө ңіл-

ді лік пен көк тем ді, шы найы ма хаб бат пен дос-
тық ты, ел дік пен ер лік ті сүйе сіз ғой?! Со лай… 
Бү гін гі бай тақ қа зақ же рі — са ры ал тын нан 
сауыт ки іп, сəй гү лік мі ніп, сан сұр қия со ғыс-
тар ға шық қан сар баз дар дың ыс тық қа ны ның 
бо дауымен кел ген қым бат ты жер. Қаң лы ның 
ша һа ры, Қа ра хан ның ді ні, қып шақ тың қы зы, 
қи мақ тың қы зы ғы қал ған құ ді рет ті то пы рақ 
еке ні да усыз. Ен де ше, біз дің ата-ба ба мыз, асыл 
та ри хы мыз əрі де жа тыр.
Өт кен ге бір үңі ле қа ра сақ, қа зақ тың ен ші сі-

не «Қа ра жор ға» ер те ден-ақ ете не ор на ған екен. 
Ұлы та рих тың па рақ бет те рін де түп-төр кі ні міз 
сақ, үй сін, нү кіс, ғұн дар т. б деп кел ті рі ле ді. Де-
мек (б. з. б. 5 ғ. — б. з. б. 1 ғ.) ара лы ғын да өмір 
сүр ген тай па, ұлыс тар мен олар ме кен де ген ай-
мақ тар ай қын мə де ни жə ді гер лер ге бү гіп жа-
тыр. Ай та лық, со ның бір дə ле лі, байыр ғы көш-
пе лі лер ме ке ні — Қы тай дың Ган су өл ке сін де гі 
Тə ңір тау ала бы ның, Қа ра тауы мен Ши лан тау 
ара сын да ғы аң ғар бар құ пи ялық ты құ ша ғы на 
қы сып жат қа ны хақ! Қа ра жар тас қа қа шал ған 
150-ден ас там су рет ха лық биі «Қа ра жор ға ны» 
нұс қап тұр ға ны, əмəн да, əсер лі де əсем бей-
не лен ген топ тық би кө рі ніс те рі тал қы ға тү сіп, 
та лай дың таң дайын қақ ты рып, та қия сын қа-
зақ тың «Қа ра жор ға сы на» ки гі зіп ті. Қа ра ңыз, 
қа зір гі «Қа ра жор ға» би ін де, тас та ғы не гіз гі 
əре кет тер сақ тал ған. Ал тас та ғы су рет тер де гі 
адам дар дың ки ген ки ім де рі, əсі ре се бас киі мі-
нен өзі міз ге жа қын көп ұқ сас тық тар бай қай-
мыз. Би ле ген адам дар дың ба сын да би ік, үш кіл 
бас ки ім мен оның тө бе сін де та ғыл ған үкі бар.
Құс ба ла сын қа си еті не ба лап ақ қу ды ки елі, 

үкі ні тү тем тұт қан ха лық едік. Еура зия құр-
лы ғын да ғы бағ зы мə де ни еті міз де ба сы на үкі, 
қауыр сын та ғы ну əр ха лық та, əр өңір де гі ша-
ман бақ сы ла рын да бай қал ға ны рас. Алай да, 
біз дің өре міз би ік, өрі сі міз кең кө рі не ді. Не ге? 
Біз де үкі та ғы ну тек бас ки ім дер де ға на емес, 
бас қа да қас тер лі зат бұйым да ры мыз да да мен 
мұн да лай ды ғой. Дом бы ра сы на үкі та ғып, ала-

ман ай тыс қа тү се тін кім? Жүй рік атын үкі леп, 
құй рық-жа лын шарт түйіп, бəй ге ге ба ра тын 
кім? Тал бе сік ке, түс ки із ге, сə биі нің иығы на дұ-
ға лап үкі қа дай тын кім? Мін ген кө лі гі не ша шу-
ын ша шып, үкі сін іл ген бү гін гі қа зақ — сіз бен 
біз шы ғар мыз?..
То пы ра ғы мыз дың қойын-қон шы сы құн ды-

лық қа то лы. Ке ше та был ған Есік қор ға нын да ғы 
Ал тын адам… Аңыз адам… Абыз адам. Та ри-
хы мыз ды та ғы да əрі апа рып тас та ды. Оның 
шо шақ тө бе лі, қа нат ты дүл діл де рі мен ар қар 
бе де рі ба сыл ған ду лы ға ки іп, ал тын бел беу 
та ғын ға ны қа ны мыз ға жа қын, ағайын. Қа рап 
отыр саң, хан, би, жы ра ула ры мыз жə не ұза-
тыл ған ару ла ры мыз дың бар лы ғы би ік тө бе лі, 
тө бе жа ғы үш кіл үкі та ғыл ған бас ки ім ки ге ні 
тай ға таң ба бас қан дай бо лып тұр ған да, ба сым-
ды лық тар мен бай ла ныс тар ға ба ғам дай қа рап, 
ба ға лай біл сек, ба ғы мыз жа нар.

«Қа ра жор ға» қан дай ға жап атау… Бір ден 
сұ лу жү ріс те гі қа ра жыл қы ның бей не сі ке ле-
ді көз ал ды ға. Қа ра ны қа си ет тұт қан қа ра шал, 
қа ра ты ма ғы на қауыр сын қа дап, қа ра бүр кі тін 
кө те ріп қа ра жол да қас қайып ке ле жат қан дай… 
Қа ны ңа бі те қай на сып жат қа нын қа ра шы. Ер-
дің қа на ты, же ті қа зы наң ның бі рі жыл қы бол-
са, не ге оны пы рақ тап, пір леп жүз би, жүз күй 
ар на мас қа?! Аны ғын да аңы зы на жү гін сек: «Ер-
те де бір қа зақ жі гі ті да ла дан жа байы жыл қы ны 
ұс тап алып, қол ма-қол үй ре тіп, аулы на мі ніп 
ке ле ді. Жыл қы ның өңі қа ра, оның үс ті не жор ға 
екен. Та бы сы на ма сай ған жі гіт жор ға ның үс тін-
де ой нақ тап, ар ты нан жер ге тү сіп, иық та рын 
сол қыл да та би лей ді. Жұрт тың кө ңі лін жы лы-
тып, ықы ла сы на бө ле не ді», — де лін ген. Ал та ғы 
бір де рек тер де Қы тай дың Таң хан ды ғы дəуірін-
де «Жыл қы биі, тост күйі» ат ты му зы ка ның бол-
ға ны жа зыл ған. Мі не, бұл біз дің «Қа ра жор ға-
мыз дың» жұр на ғы іс пет ті. Түп та мы ры те рең де 
жат қа нын жайып са лып тұр ған жоқ па?
Ге ро дот тай ке мең гер сан та рих шы лар дың 

са рап та ма сын да көш пен ді лер дің көр кем бей не-
ле рі сом дал ған. Со ны ту ын ды лар да бұл «Қа ра 
жор ға ны» жоқ қа шы ға рып отыр ған жоқ. Төр-
ткіл дү ни енің төрт бұ ры шын да ғы ба бам ның ізі 
қал ған бар алап та мə де ни еті міз дің мəйе гі сақ-
та улы. Ата-жұр ты мыз ға ке ші гіп жет кен «Қа ра 
жор ға» биі нің бе сі гі Қы тай да тер бе тіл ген.

1980 жыл дар дан бас тап Шын жаң ра ди-
осын да ғы ха лық мұ ра ла рын қай та дан жи нау 
орайын да қор жы ны мыз ға кеп түс кен би ле рі-
міз дің қа та рын да «Қа ра жор ға» өз ор нын тіп-
ті де тұ рақ тан ды ра түс ті. Ал 2009 жы лы «Қа ра 
жор ға» биі Гин нес тің ре кор дтар кі та бы на ен ді. 
5000 жыл дық та ри хы бар, мил ли ард қы тай ды 
там сан ды рып ал тын кі тап қа ену оңай дей сіз 
бе? Бұл қа зақ үшін зор ме рей. Со ны мен бір ге 

Шың гіл қа ла шы ғы сах на сын да бір мез гіл де он 
мың нан ас там адам те гіс осы би ді би ле ген. Той-
то ма лақ, əз ме ре ке лер дің шы мыл ды ғын ашып, 
сый ға — сый, сы ра ға — бал бе ре тін «Қа ра жор-
ға» қа зақ тө рін де тө ре би ге ай нал ды. Кейін-
гі кез де рі ар да Ал тай дың ақи ық ақын да ры 
М. Тұр да қын мен С. Қа ли ев «Қа ра жор ға ның» 
өле ңін жа зып, би бауыры на ба сып бер ген. Иə, 
ба ба лар та ғы лы мын да «Ал тын кез дік қап тү бін-
де жат пас» дей ді. Əри не, қа ра үзіп, көм бе міз ге 
ке ліп тұр ған «Қа ра жор ға ны» қол паш та уды 
қо раш сын ба сақ екен. Кін дік тес көш пен ді лер-
дің (моң ғол, қа зақ, қыр ғыз, ша ман дар бол сын) 
із де рі қа тар жо сыл ған тұс та бө ге найы бө лек 
төл ту ын ды мыз ды та ны май жат сақ, қа зақ пын 
деп мақ та ну дың жө ні қан ша? Би де өнер. Оның 
ас та ры нан қа зақ ұл ты ның жан-се зім дү ни есі, 
шы найы бол мыс, байыр ғы салт-дəс тү рі, əдет-
ғұр пы, миф тік аңыз əң гі ме ле рі нің бей не ле рін 
кө ре ала мыз. Тіп ті, ою-өр нек те рі міз дің өзін де 
ыр ғақ, əуен, фи ло со фи ялық ой бар еке нін аң ға-
райық. Біз өнер ге бай ха лық пыз. Өр нек пен ой 
ай тқан ел міз. Көш пен ді тұр мы сы мыз дың қы-
ры мен сы рын өр нек пен өріп, өзе ле не жыр лап, 
өз ге ел ден оза шап қан быз.
Хал қы мыз дың бай мə де ни мұ ра ла ры на, 

ұлы құн ды лық та ры на қы зық пайын ша, тү сін-
бейін ше, қа зақ елін, же рін сүйе мін, көр кей-
те мін деу құр дал ба са. Өз мə де ни етін, əде би-
етін, өнер жа сам паз дық та рын кө те ре ал ма ған 
адам өз ге ні де байыт пас. Оны сы қал жың… Уа, 
ағайын, ру хы мыз ды, бай лы ғы мыз ды бас қа лар 
ұр лап жа тыр. Ақ са май лы əжем нің ап пақ құр-
тын, сал қын қы мы зын, са ры майын. Ақ са қал ды 
атаң ның саз сы быз ғы сын алып, қа ра дом бы-
ра ңа қо лын со зып тұр. Ұл-қы зың ның иде ясын 
ула тып, ша ңы ра ғың ды шай қал тқы сы ке ле ме? 
Біз — қа зақ қа си ет ті Құ ран си яқ ты мыз. Біз-
де зерт тел ме ген, ашыл ма ған жа ңа лық тар бар. 
Бас қа лар ды таң ғал ды ра тын дү ни еле рі міз көп. 
Сырт көз біз ге қы зы ға да, қыз ға на да қа рай ды. 
Əл сіз бол саң, əр нəр сең нен ақы рын-ақы рын 
айы ры ла бе рер сің. Елік теу мен ер кін су, əл бет те, 
аяғы мыз ға тұ сау сал ған мен бір дей. Əлем дік ор-
та ны тың ұлт тық ту ын ды ла ры мыз бен жа улау ға 
ти іс піз. Ол үшін та ғы да өз хал қың ның құн ды-
лық та рың ның құ нын кө те ре біл!

�АДЫРС�ЛТАН Н�СІПХАН, �АРМУ СТУДЕНТІ

Қа ра ған ды жас та ры ның ки елі ор да сы на 
ай нал ған «Жыр-жау һар» по эзия клу бын да 
сыр шыл саз гер, əн ші, ақын қыз да ры мыз дың 
бі рі Ро за Əл қо жа мен кез де су бо лып өт ті. Кеш 
шы мыл ды ғын Н. В. Го голь атын да ғы об лыс тық 
ғы лы ми-əм бе бап кі тап ха на ди рек то ры Ди на 
Аман жо ло ва ашып, Са ры ар қа тө рі не алыс тан 
ат тер ле тіп жет кен кеш қо на ғы, қа зақ тың ер ке 
қы зы Ро за Əл қо жа ға ри за шы лы ғын ұжым аты-
нан біл ді ріп, гүл шоқ та рын та быс та ды.

Кеш ті қа ра ша ңы рақ — ҚарМУ-дың тү лек-
те рі Рауан Қа би дол дин мен Жа ды ра Бай бұ ла-
но ва қы зық ты да тар тым ды етіп сұ рақ қа жауап 
ала оты рып өт кіз ді. Сұқ бат ба ры сын да Ро за 
Əл қо жа жү рек түк пі рін де гі жан сыр ла ры мен 
бө ліс ті. Қа ра пайым от ба сы нан шық қан қа зақ 
қы зы ба ла ның тұң ғы шы екен. Бойы на біт кен 
қа ра пайым ды лық қа си ет ті жо ға ры ба ға лай ды. 
Қа за қи ауыл дан шық қан ды ғын мақ тан тұ та ды. 
Өнер ге кеш ке ліп ті. Ар ма ны шек сіз. Ас қақ ар-
ман да ры қо лы на қа нат бі ті ріп, қан дай да бір 
же тіс тік тер ге же туі не игі əсер ете ді дей ді. Ол 
кі сі нің тү сі ні гін ше, ар ман дай біл ме ген адам — 
тоқ мейіл, өзі не-өзі кө ңі лі тол ған, өсу ге ұм тыл-
май тын, тал пын бай тын, құл шын бай тын адам. 
«Күн де лі гім де «Өзім ді емес, бəй ге ге бап та дым 
əн» де ген өлең жол да рым бар. Мен бəй ге ге өзім-
ді емес, əн де рім ді бап тап жүр мін. Сон дық тан 
та ғы да əде мі əн дер жаз сам деп ар ман дай мын. 
Құ ра лай Омар дың өле ңі не жа зыл ған «Жү рек 

на зы» де ген əнім ді ел сүй сі не тың дай ды. Жү рек-
тің на зы көп қой, егер оны тың дай біл сек… Бас-
қа лар дың жү ре гі ет шы ғар, бі рақ ме ні кі өзі ме 
шы ны си яқ ты кө рі не ді. Адам дар ға оңай нəр се 
ма ған ауыр ти еді. Кей де өзім ға на жү ре гім мен 
бү кіл ға лам ның, күл лі қа зақ тың мұ ңын ар қа лап 
жүр ген дей бо ла мын. Кей де мұң да нып, кей де 
өкі ніп, кей де қуа нып, ауыр сал мақ са лып жа-
та мыз. Құ дай мұн дай əсер шіл жү рек бер ме се 
та би ғат тың құ бы лы сын, адам дар дың бір-бі рі не 
де ген се зі мін, кө ңіл дің жа быр қау кей сəт те рін 
се зі не ал ма сам, əн жа за ал мас едім» деп қал ды. 
Шы нын да ақын жа ны, ақын жү ре гі қа ра бас тың 
емес, қа лың ел дің қа мын ой лап қа жи ды ғой.

«Мен ақын емес пін. Бі рақ Фа ри за апам 
«ақын сың» деп айт ты. «До сы ма» де ген өле ңім ді 
оқып бе ріп едім: «Мен сый ға тар тқан ора мал» 
де ген əн ді ра ди одан ес тіп жү ру ші едім. Бү гін 
Ро за ны кө ріп отыр мын. Осын дай сің лім нің ба-
ры на қуа на мын. Сен өзі жақ сы ақын да екен-
сің» де ген де, сол жо лы Астана дан ұшақ емес, 
мен ұшып қайт тым-ау дей мін. Қа нат біт кен дей 
бол ды». Иə, кө кі ре гін көр кем сөз бен кө рік тен-
ді ріп, өлең мен өріл ткен, кө ме кейі не бұл бұл 
үн ді ұялат қан қа зақ тың иба лы қы зы, ке лі ні, 
ана сы атан ған Ро за ра сын да ақын.
Кеш ба ры сын да əн ші жа ңа əн нің тұ сауын 

кес ті. Саз ды əуен жан ды те бі рент ті. Ұзақ қол 
соқ тық. Ро за ның нə зік сыр ға, қо ңыр мұң ға то лы 
əні қа лың ой ға ба тыр ды. Əп ке міз ба ла лық ша-
ғын да бас тан өт кер ген қы зық ты ес те лік те рі нен 

сыр шерт ті, қө рер мен та ра пы нан қойыл ған сан 
алу ан сауал ға тұ щым ды жауап бер ді. «Жыр-
жау һар» по эзия клу бы ның мү ше ле рі Рауан Қа-
би дол дин мен Ай за да Ра хым жа но ва жү рек тен 
шық қан жыр жол да рын көп ші лік ке тар ту ет ті.
Ел дің ал ды на шы ғу əр кім ге бұйыр май тын 

бақ. Сол бақ бұйыр ған адам ха лық тың мұ ңын, 
кем ші лі гін, же тіс пе уші лі гін, кө кейін де жүр ген 
қай ғы сын ай ту ке рек. Ақын де ген ха лық тың 
ай на сы дер ем. Ол по эзия құ ді ре тін се зін ген 
жан. Ой ды ой қоз ғап, шы ғар ма шы лық ша бы-
тын ша рық та тып жү рек пен жа за ды. Мі не, сон-
да ға на жү рек ке же те ді, тың дар ма нын та ба ды. 
Көп ші лік Ро за Əл қо жа ны əн ші ре тін де та ни ды. 
Бұл қа зақ ару ының тек бір қы ры ға на. Ол бү-
гін де қа ла мы қа рым ды жүр на лист, өн бойы на 
іш кі жə не сыр тқы сұ лу лық ты жи на ған, жү зі-
нен нұр тө гіл ген ина бат ты ке лін, жү рек қы лын 
шер те тін сыр лы əн дер ді өмір ге əкел ген саз гер, 
адал жар, 4 ба ла ның ана сы. Қа зақ тың əр бір қы-
зы Ро за Əл қо жа дай бол са… Ро за əп ке міз бен 
жүз дес кен жас тар жи ын нан кө ңіл ді та рас ты.

7СЕЛХАН ТОРБАЕВА, �АРМУ СТУДЕНТІ
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Новости науки
«Болашак» отмечает 
двадцатилетие

В фев ра ле 2013 го да ис пол ни лось 
двад цать лет, как Казахстан на чал осу-
ществлять под го тов ку спе ци алис тов по 
меж ду на род ной сти пен дии «Бо ла шак».

В юби лей ном 2013 го ду по прог рам ме 
науч но-пе да го ги чес ких ста жи ро вок свы-
ше 400 ка зах стан ских пре по да ва те лей 
и науч ных ра бот ни ков бу дут по вы шать 
уро вень сво ей ква ли фи ка ции в ве ду щих 
уни вер си те тах и науч ных цен трах ми ра. В 
2011 го ду Ми нис тер ством об ра зо ва ния и 
на уки от ме не ны воз рас тные ог ра ни че ния 
для пре по да ва те лей, вы ез жа ющих на за-
ру беж ную ста жи ров ку. И та кое ре ше ние 
ока за лось очень пра виль ным в пла не 
вло же ния го су дар ством средств в раз ви-
тие че ло ве чес ко го по тен ци ала.

Кро ме то го, АО «Центр меж ду на род ных 
прог рамм» Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки об ра ти лось ко мно гим оте че ствен-
ным уни вер си те там с пред ло же ни ем об 
ин сти ту ци ональ ном под хо де к про хож-
де нию ста жи ро вок. То есть пе рей ти к 
груп по вым прог рам мам под го тов ки пре-
по да ва те лей для кон крет ных ву зов с уче-
том внут рен них кад ро вых пот реб нос тей и 
стра те гии раз ви тия ву за. «Глав ной иде ей 
це ле вых прог рамм яв ля ет ся соз да ние так 
на зы ва емой кри ти чес кой мас сы пре по да-
ва те лей, про шед ших ста жи ров ку, ко то рые 
в даль ней шем смо гут су ще ствен но мо дер-
ни зи ро вать оте че ствен ную выс шую шко лу. 
Топ-ме нед жмент и ве ду щие пре по да ва те-
ли ву за, про шед шие ста жи ров ку вмес те со 
сво им ру ко во ди те лем, ста но вят ся силь ной 
ко ман дой с еди ным стра те ги чес ким ви де-
ни ем и по ни ма ни ем уп рав ле ния ву зом. 
Это очень удач ный под ход, осо бен но для 
тех ву зов, где есть чет кая прог рам ма раз-
ви тия и все це ли и за да чи под креп ле ны 
кад ро вой стра те ги ей», — от ме ча ет ко ор-
ди на тор меж ду на род ной прог рам мы «Бо-
ла шак» Аль ми ра За ки ева.

С 18 фев ра ля по 1 ок тяб ря 2013 го да 
бу дет про во дить ся при ем до ку мен тов на 
сти пен дию «Бо ла шак». До ку мен ты мож-
но сда вать в он лайн-ре жи ме че рез пор тал 
элек трон но го пра ви тель ства egov.kz. Элек-
трон ный фор мат уп ро ща ет тру до ем кий про-
цесс сбо ра и от прав ки не об хо ди мой до ку-
мен та ции. К при ме ру, при он лайн-по да че не 
нуж но сда вать но та ри аль но за ве рен ных ко-
пий пас пор та и удос то ве ре ния лич нос ти, не 
тре бу ет ся так же и вы пис ка из пен си он но го 
фон да. Эти све де ния ав то ма ти чес ки пос ту-
па ют из го су дар ствен ной ба зы дан ных.

Он лайн-спо соб эко но мит вре мя и день-
ги: сдать до ку мен ты мож но в лю бой точ ке 
Казахстана. Для это го не об хо ди мо за ре-
гис три ро вать ся на пор та ле www.egov.kz 
и иметь элек трон ную циф ро вую под пись 
(ЭЦП). Ус лу га «При ем до ку мен тов для учас-
тия в кон кур се на при суж де ние меж ду на-
род ной сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан «Бо ла шак» на хо дит ся на пор та-
ле www.egov.kz в руб ри ке «Об ра зо ва ние», 
раз дел «Пос ле ву зов ское об ра зо ва ние». 
Пре тен дент на сти пен дию на жи ма ет на 
кноп ку «За ка зать ус лу гу он лайн», пос ле 
че го за пол ня ет не об хо ди мые по ля элек-
трон ной фор мы и прик реп ля ет от ска ни-
ро ван ные ко пии нуж ных до ку мен тов. Их 
пе ре чень мож но най ти в пас пор те ус лу ги 
на пор та ле. За тем за яв ку нуж но за ве рить 
с по мощью ЭЦП. В те че ние од но го ра бо-
че го дня в лич ный ка би нет за яви те ля на 
пор та ле при хо дит офи ци аль ная рас пис ка 
от Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки о 
по лу че нии до ку мен тов.

По всем воп ро сам о сда че до ку мен-
тов на сти пен дию «Бо ла шак» че рез пор-
тал е-пра ви тель ства мож но об ра щать ся 
в круг ло су точ ный Call-центр по но ме ру 
1414. Зво нок бес плат ный со всех мо биль-
ных и го род ских те ле фо нов во всех ре ги-
онах Казахстана.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА 
НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ САЙ ТА EDU.GOV.KZ

Еже год но ву зы на шей стра ны вы пус-
ка ют ты ся чи мо ло дых спе ци алис тов. Все 
они мо ло ды, ам би ци оз ны, го рят же ла-
ни ем жить, ра бо тать и за ра ба ты вать. Но 
что их ждет пос ле по лу че ния за вет но го 
дип ло ма? Го то вы ли ра бо то да те ли при-
нять на ра бо ту мо ло дых и не опыт ных 
спе ци алис тов? Под го тов ле ны ли бу ду щие 
вы пус кни ки к ре али за ции сво их про фес-
си ональ ных, карь ер ных пла нов?

Се год ня прак ти чес ки в каж дом круп ном 
уни вер си те те есть под раз де ле ние, за ни ма юще-
еся воп ро са ми тру до ус трой ства вы пус кни ков. 
В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер-
си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва эту за да чу 
вы пол ня ет Центр карь еры и тру до ус трой ства, 
ко то рый фун кци они ру ет в сос та ве учеб но-ме-
то ди чес ко го уп рав ле ния. Од на из за дач Цен-
тра — со ци аль но-пси хо ло ги чес кая под го тов ка 
бу ду щих вы пус кни ков к на ча лу про фес си-
ональ ной дея тель нос ти.
В чем же зак лю ча ет ся эта со ци аль но-

пси хо ло ги чес кая под го тов ка? Ес ли ко рот ко 
опи сать со дер жа ние на шей дея тель нос ти, то 
мы пре дос тав ля ем ус лу ги по тру до ус трой-
ству и на де ля ем сту ден тов КарГУ уме ни ями 
и на вы ка ми по пос тро ению тра ек то рии соб-
ствен но го карь ер но го рос та.
В сво ей ра бо те Центр в тес ном сот руд ни-

че стве с фа куль те та ми и под раз де ле ни ями 
ис поль зу ет це лый ком плекс ме роп ри ятий: 
пси хо ло ги чес кие тре нин ги по са моп ре зен-
та ции, Дни карь еры вы пус кни ков, встре чи и 
про ве де ние пе ре го во ров с ком па ни ями-ра-
бо то да те ля ми, зак лю че ние до го во ров с ор-
га ни за ци ями и пред прия ти ями о сот руд ни-
че стве, о про хож де нии прак ти ки с даль ней-
шим тру до ус трой ством; ве де ние и по пол не-
ние ба зы дан ных ра бо то да те лей и т. д.
Центр стро ит свои от но ше ния с со ис ка-

те ля ми и ра бо то да те ля ми на ос но ве ба лан са 
вза им ных ин те ре сов. Мы хо ро шо по ни ма-
ем, нас коль ко серь ез ной проб ле мой мо жет 
стать для сту ден тов и вы пус кни ков по иск ра-
бо ты, а для ком па ний — по иск та лан тли вых 
сот руд ни ков. По это му мы при ла га ем мак-
си мум уси лий к то му, что бы на ше вза имо-
дей ствие бы ло мак си маль но про дук тив ным 
при ми ни маль ных зат ра тах сил и ре сур сов.
Для фор ми ро ва ния уме ний ус пеш но го 

тру до ус трой ства по ини ци ати ве Цен тра пре-
по да ва те ли ка фед ры пси хо ло гии ор га ни зу ют 
спе ци аль ные обу ча ющие тре нин ги, на ко то-
рых бу ду щих вы пус кни ков обу ча ют гра мот но-
му сос тав ле нию ре зю ме, фор ми ру ют уме ния и 
на вы ки са моп ре зен та ции, про иг ры ва ют си ту-
ации про ве де ния со бе се до ва ния ра бо то да те-
ля и пре тен ден та и др. По лу чен ные зна ния и 

уме ния сту ден ты име ют воз мож ность ре али зо-
вать во вре мя со бе се до ва ния с ра бо то да те ля ми, 
ко то рое про хо дит в рам ках Дня карь еры. Это 
ме роп ри ятие про хо дит в КарГУ всег да тор же-
ствен но и мас штаб но. В Дне карь еры еже год но 
при ни ма ют учас тие пред ста ви те ли бо лее 100 
ор га ни за ций, пред прия тий на ше го ре ги она и 
сту ден ты вы пус кных кур сов всех спе ци аль нос-
тей уни вер си те та. По тен ци аль ные ра бо то да-
те ли рас ска зы ва ют сту ден там о нап рав ле ни ях 
дея тель нос ти ор га ни за ции или пред прия тия, 
име ющих ся ва кан си ях, со ци аль ной под дер жке, 
про во дят разъ яс ни тель ные бе се ды о пра ви лах 
за ня тия ва кан тных ра бо чих мест, воз мож нос-
тях тру до ус трой ства и карь ер но го рос та.
В те че ние учеб но го го да на фа куль те тах 

ор га ни зу ют ся встре чи с ра бо то да те ля ми, 
на ко то рых ор га ни за ции и пред прия тия 
пре зен ту ют свою дея тель ность, а бу ду щие 
вы пус кни ки мо гут по лу чить от ве ты на ин-
те ре су ющие их воп ро сы. Так, час ты ми гос-
тя ми уни вер си те та ста ли ком па нии АО 
«Эйр Астана», АО «Каз цен трэ лек троп ро-
вод», АО «МНПХ «Фи то хи мия», ТОО «Ком-
па ния Плюс-Мик ро» и др.
КарГУ про во дит це ле нап рав лен ную ра бо-

ту по прив ле че нию ра бо то да те лей к сов мес-
тной дея тель нос ти по зак лю че нию до го во ров 
на под го тов ку бу ду щих спе ци алис тов. На се-
год няш ний день зак лю че но бо лее 120 до го во-
ров «уни вер си тет — ра бо то да тель — бу ду щий 
спе ци алист». Боль шой ин те рес пред прия тия 
про яв ля ют к бу ду щим спе ци алис там в об лас-
ти со ци аль ных на ук (пси хо ло гия, жур на лис ти-
ка), биз не са (эко но ми ка, ме нед жмент, учет и 
аудит), пра ва (юрис пру ден ция), об ра зо ва ния 
(фи зи чес кая куль ту ра и спорт, инос тран ный 
язык и др.). К чис лу та ких за ин те ре со ван ных 
пред прия тий от но сят ся ор га ни за ции, оп ла чи-
ва ющие под го тов ку спе ци алис тов с целью бла-
гот во ри тель нос ти (об ще ствен ный фонд «Бо та», 
фонд «Бо бек», Центр ин но ва ци он ных тех но ло-
гий «Ор леу»); инос тран ные пред прия тия, ори-
ен ти ру ющи еся на меж ду на род ный ры нок тру-
да (фи ли ал «СиД жи Си Оувер сиз Констракшн 
Гро уп Ко» лтд., АО «Ар се лор Мит тал Те мир-
тау», Inal Gro up и др.); про мыш лен ные пред-
прия тия (Те мир та ус кий элек тро ме тал лур ги-
чес кий ком би нат, АО «Кар це мент», АО «Шу-
бар коль Ко мир», ТОО «Ка зах дорстрой», АО 
«Шах тин ская ТЭЦ», ТОО «Вос точ ное ру до уп-
рав ле ние» и др.); ком мер чес кие пред прия тия 
(АО «Эфес Ка ра ган да пи во ва рен ный за вод»); 
го су дар ствен ные пред прия тия (фут боль ный 
клуб «Шах тер», КГП «Во лей боль ный клуб «Ка-
ра ган да»).
С целью уси ле ния прак ти чес кой, прик-

лад ной ори ен ти ро ван нос ти про фес си ональ-
но го об ра зо ва ния уни вер си тет ор га ни зу-

ет вза имо дей ствие с за каз чи ка ми в пла не 
ин тег ра ции об ра зо ва ния и про из вод ства. 
Обу ча ющи еся по до го во ру с пред прия ти ем 
по лу ча ют це ле вую ин ди ви ду аль ную под го-
тов ку, зна ния, мак си маль но адап ти ро ван-
ные к ус ло ви ям кон крет но го про из вод ства. 
Та кая фор ма вза имо дей ствия вы год на всем: 
вы пус кни ки при хо дят на пред прия тие пол-
ностью под го тов лен ны ми к спе ци фи ке кон-
крет но го про из вод ства и по то му чув ству ют 
се бя уве рен но. В свою оче редь пред прия тия 
за ин те ре со ва ны при ни мать на ра бо ту та ких 
спе ци алис тов, пос коль ку хо ро шо пред став-
ля ют се бе их ква ли фи ка ци он ный уро вень.
Как пра ви ло, пер вое пред став ле ние о 

пре тен ден те на ва кан тное мес то ра бо то да-
тель по лу ча ет, про чи тав его ре зю ме. Сот-
руд ни ка ми Цен тра соз да на и еже год но по-
пол ня ет ся элек трон ная ба за ре зю ме вы пус-
кни ков всех спе ци аль нос тей. Мы ре гу ляр но 
по лу ча ем за яв ки на мо ло дых спе ци алис тов 
раз лич ных нап рав ле ний под го тов ки и ста ра-
ем ся удов лет во рить зап ро сы са мых тре бо ва-
тель ных ра бо то да те лей. Для бо лее пол но го 
и ши ро ко го ин фор ми ро ва ния сту ден тов все 
за яв ки рас сы ла ют ся на фа куль те ты и раз ме-
ща ют ся на офи ци аль ном сай те КарГУ www.
ksu.kz. Кро ме то го, на на шем сай те соз да на 
спе ци аль ная стра нич ка для вы пус кни ка, на 
ко то рой мож но най ти мас су по лез ной и 
ин те рес ной ин фор ма ции по сос тав ле нию 
ре зю ме, про хож де нию ин ди ви ду аль но го со-
бе се до ва ния, выс тра ива нию ли нии про фес-
си ональ но го рос та и т. д.
Каж дый мо ло дой спе ци алист на по ро-

ге про фес си ональ ной дея тель нос ти дол жен 
пом нить о не об хо ди мос ти со от вет ство вать 
ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям сво ей 
про фес сии. Для это го сов мес тно с со ци оло-
ги чес кой ла бо ра то ри ей КарГУ мы про во дим 
ан ке ти ро ва ние ра бо то да те лей для вы яв ле-
ния удов лет во рен нос ти ка че ством под го тов-
ки на ших вы пус кни ков, тем са мым дер жим 
ру ку на пуль се сов ре мен ных тре бо ва ний 
к спе ци алис там то го или ино го про фи ля. 
Наш уни вер си тет стре мит ся к то му, что бы 
ус пеш ное обу че ние на ших сту ден тов в сте-
нах ву за при ве ло к сос то яв шей ся карь ере, к 
блес тя щей ре али за ции на ших вы пус кни ков 
на про фес си ональ ном поп ри ще.

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

Построй карьеру сегодня!

Дос той ное об ра зо ва ние — ус пеш ная карь ера!
АО «Фи нан со вый центр» — под ве дом ствен ная ор га ни за ция Ми-

нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан — вы да ет 
га ран тии по об ра зо ва тель ным кре ди там, бла го да ря че му аби ту ри-
ен ты, сту ден ты ву зов и уча щи еся кол лед жей, обу ча ющи еся на плат-
ной ос но ве, мо гут по лу чить об ра зо ва тель ный кре дит в ком мер чес-
ких бан ках на сле ду ющих ус ло ви ях:

Ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ный пор тал www.ya-stu dent.kz
о сис те ме об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан и за ру бе жом;• 
о воз мож нос тях, спо со бах и ус ло ви ях по лу че ния об ра зо ва ния, • 
про хож де ния кур сов, се ми на ров и тре нин гов, ме рах го су дар ствен-
ной под дер жки обу ча ющих ся;
о воз мож нос тях по лу че ния об ра зо ва тель ных гран тов, кре ди тов, • 
сти пен дий, пре дос тав ля емых пра ви тель ством РК и про чи ми ор-
га ни за ци ями;
о под го тов ке к ЕНТ/КТА и дру гих под го то ви тель ных кур сах;• 
о воз мож нос тях и ус ло ви ях тру до ус трой ства вы пус кни ков учеб-• 
ных за ве де ний Казахстана и про чая ин фор ма ция, ин те рес ная обу-
ча ющим ся.

Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции вы мо же те об ра-
тить ся в АО «Фи нан со вый центр» по ад ре су: г. Астана, Ле вый бе рег, 
ул. Орын бор, 18.

Те ле фо ны: 8(7172) 695-044 (-045, -047), внут рен ние но ме ра: 
114, 118, 158, 116.

Call-центр: 8 800 080 28 28 (бес плат но с го род ских те ле фо нов 
по Ка зах ста ну).

E-ma il: fin cen ter@fin cen ter.kz
Веб-сайт www.fin cen ter.kz

% ставка 9% 15% от 8% с 
депози-
том

от 13% 
без депо-
зита

14%

срок кредита до 17 лет до 10 лет до 10 лет до 12 лет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
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Иə, көп тен күт тір ген көк тем де жет ті. 
Күн ша па ғы бұ рын ғы сы нан əл де қай да 
жы лы нып, кү ні міз ұза рып, тү ні міз қыс-
қа рып, кө ңі лі міз ге ерек ше жы лы лық 
пен кө те рің кі кө ңіл-күй сый лай ды. Шы-
рай лы көк тем өзі мен бір ге əсем ме ре ке-
ле рін де ала кел ді. Со ның бі рі қа за ғы-
мыз дың асыл ме ре ке сі — На урыз.

На урыз — бойы на хал қы мыз дың ұлт-
тық құн ды лық та рын сый дыр ған əде мі ме-
ре ке! Отар лау са яса ты ке зін де қа зақ хал қы 
ұлт тық салт-дəс түр ле рін ер кін түр де на си-

хат тай ал май, На урыз мей ра мы да ұмыт 
бо ла жаз да ған еді. Бі рақ қа зір гі таң да, Ал-
ла ға шү кір, елі міз тəуел сіз дік ал ған нан бас-
тап асыл мұ ра ла ры мыз жə не қа за ғы мыз-
дың жа ңа жы лы, ұлт тық ме ре ке сі На урыз 
да қай та орал ды. Бұл ме ре ке нің біз үшін 
алар ор ны ерек ше. На урыз тойы хал қы-
мыз бен та лай ға сыр бір ге жа са сып ке ле 
жат қан кө не ме ре ке. Бұл кү ні адам дар бір-
бі рі не «Құт ты бол сын!» ай тып, осы бір кү ні 
кел ген қуа ныш ты құ бы лыс тың əні не, сə ні-
не бө ле не ді. Адам дар ара сын да ре ніш бол-
са, бұл кү ні мін дет ті түр де ке ші рі луі ке рек. 

Ұлыс кү ні же ті түр лі та ғам нан жа са ла тын 
мей рам ның бас ты асы на урыз кө же əзір ле-
не ді. На урыз — та би ғат мей ра мы əрі қа зақ 
хал қы ның жа ңа жы лы.
На урыз кү ні ұлыс тың,
Мей ра мы ор тақ шы ғыс тың,
Бас қо са ры осы күн,
Алыс-жа қын ту ыс тың.
Ұлт тық тойым — ме ре кем!
Алу ан сал ты ере сен.
Ұлан-бай тақ қа за ғым
Бо ла бер сін ме ре кең!
На урыз айы — наз айы,

Көк тем ба сы шы найы.
Кел ді жай лап жыл құ сың,
Төрт тү лі гің шың ғыр сын.
Қау лап гүл дей ұр па ғың,
Өс сін шың дап бүл дір шін!
Құр мет ті оқыр ман қауым! Сіз дер ді ке-

ле жат қан Ұлыс тың ұлы кү ні — На урыз 
мей ра мы мен құт тық тай мын! Ша ңы рақ та-
ры ңыз би ік, бо са ға ла ры ңыз бе рік, ақ дас-
тар хан да ры ңыз мол, ас пан да ры ңыз ашық 
бол сын. Əз На уры зы мыз ды сəн ді де мəн ді 
өт кі зейік!

ЖАНСАЯ АКИШЕВА,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ<

2 КУРС СТУДЕНТІ

Aлысты7 :лы шымылды�ын аш#алы т:рмыз!
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Каж дый из нас по-сво ему вос при ни-
ма ет раз ные вре ме на го да, но вес ну лю-
бят аб со лют но все! Вес на — вре мя, ког-
да про сы па ет ся не толь ко при ро да, но 
и че ло век. Ве сен нее нас тро ение не сет в 
се бе наш фо то ре пор таж.

Вес на — вре мя рас цве та и цве те ния, вре-
мя ут рен них ту ма нов и пер вых го ря чих лу-

чи ков сол нца! А еще вес на — это пе ри од 
праз дни ков. 
Пер вый из них — жен ский. Вось мое 

Мар та всег да ас со ци иру ет ся со схо дом 
сне гов, про та ли на ми и неж ностью, ко-
то рую да рят нам тюль па ны, под снеж-
ни ки и са ми жен щи ны. А муж чи ны 
в сво ем вни ма нии и за бо те о них вы-
ра жа ют бла го дар ность за пе ре жи тую 

вмес те зи му и сох ра нен ную жен ствен-
ность.
Вто рой ве сен ний праз дник — На урыз — 

это праз дник про буж де ния и объ еди не ния, 
праз дник друж бы. Вот она, вес на нас то-
ящая! Яр кое вы со кое не бо, сле пя щее сол-
нце, све жесть со че та ния кра сок — са ла то во-
го лу бой или жел тый, бе лый. И та кие же на-
ря ды у лю дей: яр кие ча па ны, бе лые плат ки. 
А зву ки! Пе ние птиц и жур ча ние ру чей ков, 
рас ка ты гро ма и вто ря щие зву кам при ро-
ды го ло са дом бры и ко бы за сим во ли зи ру-

ют про буж де ние сте пи. У де ревь ев по яв ля-
ет ся объ ем — листья. Раз но го цве та, раз ме-
ра, форм. Боль шие, ма лень кие, кро хот ные 
или впол не се бе та кие пол но цен ные… Все 
цве тет, ра ду ет ся. Виш ни и алы ча, по хо жие 
на не вест и та кие же скром ные и неж ные, 
как де вуш ки в вы со ких са уке ле. Оча ро ва-
ние и кра со та вес ны и жен ствен нос ти не по-
бе ди мы, сра жа ют и бу дут сра жать на по вал 
все но вых и но вых лю дей… И так дол жно 
быть. И пусть ду ша от кли ка ет ся! Ведь кра-
си во и хо ро шо. Вес на!

Весеннее настроение
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Ке7еске #:ла# ас
Кей бір та $ам дар ды аш %а-

рын $а же меуі�із ке рек еке-
нін бі ле сіз бе? Б!л ке рі )сер 
бе ріп, ден са улы $ы �ыз $а зи-
ян ти гі зуі )б ден м"м кін. Со-
ны мен, ма ман дар мы на дай 
та $ам т"р ле рін %ар ны �ыз 
аш та же ме уге ке �ес бе ре ді. 
Сту дент тер %ауымы, б!л ке-
�ес тер сіз дер ге ар на ла ды.

Апель син. Б�л цит рус же мі-
сін де гі 	ыш 	ыл ас 	а зан жи ек те-
рі не ке рі !сер бе ріп, 	ы жыл ту-
ын да тып, �р ле нуі не алып ке ле ді.

Т)т ті кар то фель. Оны� 	�-
ра мын да �ы зат тар ас 	а зан 
ауру ына шал ды	 ты руы !б ден 
м�м кін екен.

2ы за на%. То мат тар да ке рі 
!сер бе ріп, адам ны� !л сіз дік ті 
се зі нуі не алып ке ле ді.

Са рым са%. Аш 	а рын �а же-
лін ген са рым са	 гас трос паз ма 
ару ына шал ды	 ты ра ды.

Ба нан. Осы нау е� ти ім ді, 
пай да лы же міс ті де аш 	а рын �а 
же уге бол май ды екен. Се бе бі 
ол а� за да �ы маг ний мен кал-
ций те пе-те� ді гін б� за ды-мыс. 
Кейін нен ж� рек ауру ла ры да 
	о сы луы м�м кін.

До ла на. До ла на же міс те рі 
ас 	а зан с� лін 	ою ете ді.

Йо гурт. Ас 	а зан �а йо гурт-
тан еш 	ан дай зи ян кел мей ді, 
бі ра	 пай да сы да жо	. Йо гурт-
ты та ма	 тан �ан со� 1-2 са �ат-
тан со� же се пай да сы мол.

2!р ма. ��р ма да д!л т!т ті 
кар то фель се кіл ді зи ян бо ла ды.

2ант. �ант бар лы	 а� за �а 
зи ян бо луы м�м кін. Се бе бі ол 
�	йы бе зі ні� 	ыз ме тін !л сіз 
етуі ы	 ти мал.

Шаб да лы, ал ша ж) не 
'рік. Б� лар ас 	а зан ауру ла ры-
ны� се беп ші сі. М! се лен, т�йіп 
ауыру, ди арея…

Денсаулы# мы#ты 
болсын десе7із…

Т�н 	ыс 	а рып, к�н �за ра тын 
к�к тем мез гі лі де ке ліп жет ті. 
«Жу ан ны� жі �іш ке ріп, жі �іш ке-
ні� �зі лер» ша �ы. Д!л осы мез-
гіл де адам а� за сы !л сі реп, д! ру-
мен дер ді� же тіс пе уші лі гін се зі не 
бас тай ды. Я� ни ден са улы �ы мыз 
на шар лап, т� ма умен ауыра бас-
тай мыз. К� �іл-к�йі міз т� сіп, бей-
жай к�й ке ше міз. Ма ужы рап 
�й 	ы мыз ке ле ді. Б�л де ге ні міз 
д! ру мен ні� же тіс пе уші лі гі. Дер 
уа�ын да д� рыс ша ра 	ол дан ба-
са	, к� зі міз ді� к� руі на шар лап, 
тіс иегі 	ан та лап, ж� рек со �уы 
на шар лап орын ша бол май ды. 
Осын дай жа� дай �а тап бол мау 
�шін не іс теу ке рек?

Д� рыс та ма	 та ну ке рек (к�-• 
ні не 3-4 мез гіл);
Ас м! зі рін де тек пай да лы • 
та �ам дар ды �а на 	ол да ну 
	а жет;
Та за ауада к�п се ру ен деу • 
ке рек (к� ні не 2-3 са �ат);
Пай да лы ке �ес
Шай ке се ге �са	 тап ту рал-

�ан 100 г. �рік, 100 г. мейіз, 
100 г. грек жа� �а �ын са лып, 
�с ті нен 1 ли мон ны� шы ры нын 
ж! не 2 шай 	а сы	 бал 	о сып 
ара лас ты ра мыз. К�к тем мез-
гі лін де к�н де аш 	а рын �а 1 ас 
	а сы �ын жеп отыр са �ыз, м�р-
ты �ыз ды бал та шап пай ды. 
Атал мыш 	ос па ны сал 	ын жер-
де са	 тау 	а жет.

7ЛИЯ М�ХАММЕДИЕВА, 
ЖУРНАЛИСТИКА Б=ЛІМІНІ< 1 КУРС СТУДЕНТІ

Та лант ты жас əн ші Аман дық Еділ байұ лы тəуел-
сіз дік тің даң құр да сы. Та рих фа куль те ті нің соң ғы 
курс сту ден ті. Се гіз қыр лы, бір сыр лы, өне рі мен 
өр ге тар тқан аза ма ты мыз ға ақ жол ті леп, дем бе ріп, 
қо ше мет теп, үл гі тұ тар өне рі мен өмі рі не үңі лу ді 
жөн са нап аз ды-кем сыр сұқ бат қа тар тқан едім.

— Ас са ла ума ға лей кум!
— Уаға лей ку мас са лам!
— Ең əуелі осы бойы ңа біт кен əн ші лік өне рің 

жай лы ай та отыр саң?
— Ке ре мет кə сі би əн ші емес пін ғой. Құ дай-ау, қай да-

ғы əн ші? Орын да ушы мын жай ға на. Екін ші сы нып тан 
бас тап əн ай та мын. Тұ сауым ды кес кен бай қау — «Əн ші 
ба ла пан». Мі не, со дан бас тал ды бə рі-бə рі.

— «Жас əн ші», оның ішін де дəс түр лі əн орын-
дау шы лар ре тін де бү гін ге жет кен же тіс тік те рі ңе 
ри за сың ба? Кө бі не се кім нің əн де рін орын да ған ды 
ұна та сың?

— Ал ла ға тəу ба, еш те ңе ге өкін бей мін! Бай қау лар дың 
бар лы ғы на дер лік қа ты сып жүл де лі орын дар ал дым. Об-
лыс тық «Жас Қа нат-2011» бай қауын да бас жүл де ні же ңіп 
ал дым. Нұр кен Əб ді ров атын да ғы об лыс тық «Жас Сұң қар» 
ат ты пат ри от тық əн дер бай қауы мен жұ мыс шы жас тар 
ара сын да ғы «Жас тар жұл дыз да ры» фес ти ва лін де ла уре ат 
атан дым. Был тыр көк тем де Орын бор қа ла сын да өт кен ха-
лы қа ра лық «На Ни ко ла ев ской-2012» кон кур сын да «Ха лық 
əн де рі» но ми на ци ясы бойын ша Гран-При иеге рі деп та-
ныл дым. Осын дай же тіс тік тер ге же туі ме оқып жүр ген оқу 
ор ным ның, оның ішін де өнер ұжы мы ның кө ме гі мен ең бе гі 
зор! Ме нің же ңіс те рім — ҚарМУ ұжы мы ның тер төк кен ең-
бе гі нің же мі сі деп са най мын.

Ре пер ту арым да кө бі не ба тыс тың əн де рі ғой. Ға-
ре кең нің əн де рін (Ға ри фол ла Құр ман ға ли ев), Се гіз 
Се рі нің «Гау һар та сын», Үкі лі Ыбы рай дың «Гəк ку ін», 
Мағ жан Жұ ма ба ев тың ке зін де ха лық əні деп та ныл ған 
«Япы райын» орын дап жүр мін. Қа зір гі кез де гі орын дау-
шы лар дың ішін де Ер лан Рыс қа ли ев ты, Бек бо лат Ті леу-
ха нов ты, Ай гүл Құ са но ва ны, Ға ре кең нің соң ғы шə кір ті 
Сəу ле Жан пейі со ва ны сүйіп тын дай мын, сол кі сі лер ге 
елік те уге ты ры са мын. Эс тра да жан рын да Ме деу Арын-
ба ев тың, Жұ ба ныш Жек сен нің, Дəу рен Сей тжа нов тың 
əн де рін орын дай мын.

— Жас тар — ел дің ер те ңі, ке мел ке ле шек тің ен ді-
гі қо жа сы. Ен де ше біз дің бү гін гі бей не міз за ман ның 
бə се ке ге то лы əр сы на ғы на тө теп бе ре ала ды деп ой-
лай сың ба?

— Қа зір гі ға лам ды өз құр сауына алып ен те леп еніп 
ке ле жат қан жа һан да ну ға қар сы тұ ра тын бір ден-бір құ-
рал — ға сыр лар дан ға сыр лар ға мұ жы лып бол са да жет-
кен, не бір зұл мат тар дан өтіп, кей бі рі ұмыт бол ған ата 
дəс тү рі міз ді сақ тап, ұр па ғы мыз ға жет кі зу біз ге па рыз. 
Өт кен та ри хы бар, ті лі бар, ата дəс тү рі бар, тұ тас ді ні бар 
ха лық қа на қа зір гі за ман ның сы нақ та ры на тө теп бе ре 
ала ды. Оны бес ары сы мыз: Ш. Құ дай бер діұ лы, М. Жұ-
ма ба ев, М. Ду ла тов, А. Бай тұр сы нұ лы, Ж. Ай мауытов 
ай тып кет ті ғой. Қа зір гі жа һан да ну үр ді сі не қар сы тұ ру 
үшін, оның шыр мауына тү сіп жұ ты лып кет пес үшін қа-
зақ жас та ры на са па лы бі лім ке рек. Ба ла де мей, шал де-

мей, əйел де мей, ер де мей, ел ді жо са дай қыр ған жауына 
қа ны қат қан қа зақ тың ес кі жы ра ула ры жауына қа рап 
көк бө рі ше ұлып, кек ке шөл деп ша мыр қан ған да ай та-
тын сө зі бар: «Ата ңа нə лет, ата жау! Ай ғай лап май дан 
аш па сам, Қа ны кей дей кө рік тің ді, Ті ні кей дей тек тің ді! 
Аямай төс ас ты на бас па сам. Жер ба сып ті рі жүр мен-
ді» дей тін. Біз дің көш пе лі лер дің қа нын да бар — ашық 
со ғыс қа, яғ ни кə дім гі ті рі со ғыс қа ан та лай қар сы ұм ты-
лып шы ға ала мыз. Бі рақ қа зір гі күн де гі күл ас ты нан су 
жі бе ре тін ас тыр тын иде оло ги ялық со ғыс қа, сен ай тып 
отыр ған дай қа зір гі за ман ның сы на ғы на қар сы тұ ра тын 
біз де қау қар жоқ, тек сақ та ну ға на бар. Жо ға ры да ай тып 
кет кен дей, ол біз дің түп та мы ры мыз, дің ге гі міз — ата 
дəс түр ден ажы рап қал мау. Қа зақ құ ры май ды! Құ ри ды 
де ген нің аузы на шоқ түс сін! «Ел бо лам де сең, бе сі гің ді 
тү зе» де мек ші, əр ата-ана от ба сын да ба ла сы на дұ рыс 
қа за қи тəр бие бер се, əр ата-ана ұлт тық иде оло ги яны дə-
ріп те се — бұл іс-əре кет тің же мі сі бо ла ды. Ме нің ай тқым 
ке ліп отыр ған ойым ды тү сі ніп отыр мы сың, дос тым?! Су 
там шы лай-там шы лай тас ты те се ді ғой. Сол си яқ ты нə-
ти же 50 жыл да, бол ма са 100 жыл да бо ла ды. Ке зін де гі 
ке ңес тік иде оло гия да өз же мі сін бер ді ғой. Орыс тан-
ды ру са яса ты на ора лып қал дық. Біз дің қо ғам да ғы бас ты 
проб ле ма — ұлт тық иде оло гия бо луы ке рек.

— Дəс тү рі міз ді дəр мен сіз қып, ұл ты мыз ды улай тын 
ұнам сыз əре кет тер деп не лер ді атап ай тар едің?

— М. Ша ха нов ай тпақ шы, біз ге ба тыс тың ци ви ли за ци ясы 
емес, ка на ли за ци ясы ке ліп жа тыр. Ата дəс тү рі міз ді сақ тап 
қа ла мыз деп ке зін де гі ба тыс ин тер вен ци ясы нан қор ған ған 
қы тай се кіл ді жа бық есік са яса тын ұс тан сақ деп ой лай мын 
кей кез де. Қа зақ ты не құт қа ра ды деп ой лай сың ғой кей де. 
Өй те тін бол сақ да му дан қа лып қоя мыз. Да му дан қал сақ, 
қы зы мыз күң, ұлы мыз құл бо лу дың кө ке сі сон да. Ба тыс-
тың жақ сы сын бойы мыз ға қа лай сі ңі ре міз?! Қа зір біз «губ-
ка» се кіл ді міз, жақ сы ны да, жа ман ды да жұ тып жа тыр мыз. 
Дəс тү рі міз ді дəр мен сіз ғып, ұл ты мыз ды улай тын — ға лам-
тор дың шыр мауы, ба тыс тың ки но сы, ба тыс тың шоу биз не сі, 
ба тыс тың та ма ғы, ішім ді гі мен шы лы мы. Бұ лар дың бə рі не 
тө теп бе ре тін жү рек те гі иман ға на. Қа зақ шы лық ана ның сү-
ті мен да ри ды, ата дəс тү рі мен ке ле ді. Тың да ған əні мен ке ле-
ді қа зақ шы лық, же ген та ма ғы мен, іш кен су сы ны мен ке ле ді 
қа зақ шы лық. Қа зақ тың ті лі мен дəс тү рі тек қа зақ қа ға на ке-
рек. Ол Ре сей ге не ме се Аме ри ка ға ба рып күн кө ре ал май ды, 
олар ға оның ке ре гі ша ма лы. Мак до нальдстың та ма ғын жеп, 
шет ел дің му зы ка сын тың дап, ұялы те ле фо ны на қа зақ ша 
өлең ді жа зып тың дап жү ру ді қор са най тын қа зақ тың на-
мыс сыз ба ла сы осы ны жа ды нан шы ғар ма са екен дей мін.

— Қа зақ ті лі нің ла тын əліп биі не кө шуі не қа лай 
қа рай сың?

— Қа зақ ті лі нің ла тын əліп биі не кө шу ін дұ рыс деп 
са най мын. Қа зан төң ке рі сі не дейін біз де ла тын əр пі бол-
ды ғой. За ман ның бə се ке сі не қа бі лет ті бо лу үшін ла тын 
əр пі не кө шу ың ғай лы да шы ғар… Қай əліп би ге көш се 
де қа зақ ті лі не ти іп ке тер за ла лы ша ма лы. Əріп өз гер-
ген мен тіл сол қал пын да қа ла ды ғой. Қа за қи ұғым бəз 
қал пын да қал са бол ға ны. Əріп өз гер се — өз гер сін, тек 
қа зақ ша ой лау өз гер ме сін.

— Иə, ке ле шек те же тем де ген же тіс тік-ар ман да-
рың ның же лі сі не құ рыл ған жос па рың ту ра лы ой 
бө лі се кет сек.

— «Адам ның ба сы — Ал ла ның до бы» дей ді ғой. Өт кен 
шақ тан жа қын жоқ, ке лер шақ тан алыс жоқ. Ке ле шек те 
дү ни енің қай түк пі рін де кім боп жү ре ті ні міз бір Ал ла ға 
ға на аян. Сон да да «үш күн ді гін ой ла ма ған əйел ден без, 
үш жыл ды ғын ой ла ма ған ер кек тен без» деп ха лық да-
на лы ғын да ай тыл ған дай, бо ла шақ қа жос па ры мыз көп! 

Бұйыр са, оқу бі ті ріп ма гис тра ту ра ға тү се тін ойым бар. 
Осы қыс та үй лен дім. Ал ла қа ла са, жаз ға қа рай əке ата-
на мын. Ұлыс тың ұлы кү ні қар са ңын да «Ха бар» ар на сы 
ұйым дас тыр ған ер дің ерін, жі гіт тің тө ре сін анық тай тын 
ер лік пен ба тыр лық тың, жі гер мен та лант тың сайы сы 
«Жі гіт сұл та ны» те ле жо ба сы на қа тыс пақ шы мын. Бо ла-
шақ ма ман ды ғым ды өнер жо лы мен бай ла ныс тыр ғым 
ке ле ді. Өз жұ мы сың нан лəз зат ал ған ға не жет сін!

— Иə, рес пуб ли ка лық «Жі гіт сұл та ны» жо ба сы на 
ба рып ба ғың ды сы нап қайт ты де ген ді ес ті дік. Жал-
пы ай ту лы жо ба ту ра лы не ай та сың?

— Ақ пан айы ның 17-18 күн де рі Астана қа ла сын да ғы 
«Каз Ме диа» ор та лы ғын да «Ха бар» агент ті гі ұйым дас ты-
ру ымен «Жі гіт Сұл та ны» те ле бай қауына кас тинг жа ри-
ялан ға нын əкем нен ес ті дім. Те ле ди дар дан жар на ма ла-
нып ты. Əкем «Ба рып ба ғың ды сы нап көр сең ші, нең ке-
тіп ба ра ды. «Ба зар ға ба рып бақ сы на» де ген, ба рып көр» 
де ген нен кейін Астана ға тарт тым 17 кү ні таң ғы 6.30-да ғы 
элек тро пойыз бен. Бай қау дың та лап та ры на сəй кес бойы 
1 метр 70 сан ти мет рден аса тын, қа зақ ша же тік бі ле тін, 
спор тқа ике мі бар, өнер лі, 18 бен 29 жас ара лы ғын да ғы 
ер жі гіт тер ге кас тинг ұйым дас ты рыл ған екен. «Каз Ме-
диа» ор та лы ғы на бар ған соң ұйым дас ты ру шы ал қа-
ла ры ан ке та үлес тір ді. Ті зім ге жи ыр ма бі рін ші бо лып 
тір кел дім. Та ңер тең гі лік 10-да кас тинг бас тал ған да 50-ге 
тар та та лап кер бол ды. Түс ке қа рай 150-ге дейін жет ті. 
18 кү ні түс ке қа рай ан ке та тол ты ру тоқ та тыл ды. Се бе бі 
170 та лап кер жи нал ға ны мен əділ қа зы лар ал қа сы бə рін 
тың дап үл гер ме ді. Мен ба ғым ды 17 кү ні түс ке қа рай 
сы на дым. Əділ қа зы лар ал қа сы дом бы ра мен шыр қал-
ған «Қыз Жі бек» опе ра сы нан Ше ге нің ари асын тың да-
ған нан кейін түр лі та қы рып та ин тел лек ту ал дық сұ рақ-
тар қой ды. Та рих тан, ге ог ра фи ядан, əде би ет тен жал пы 
эн цик ло пе ди ялық ой-өрі сі міз ді тек сер ді. 170 адам ның 
43-і кас тин гтен өт ті. 43-тің іші нен 16 адам ды те ле жо ба ға 
өз де рі таң дап алып ты. Ол жө ні нен ма ған 19 кү ні кеш ке 
ха бар лап айт ты. Ен ді ай ту лы жо ба ның тү сі рі лі мі 22 на у-
рыз бен сəуір айы ның со ңы на дейін тү сі рі ле ді.

— Əз На урыз ме ре ке сі қар са ңын да ту ған жұр ты-
ңа өз ыс тық ықы ла сың ды біл дір сең?

— 22 На урыз күл лі түр кі ха лық та ры ның жа ңа жы лы 
ғой! Күн мен түн те ңе ле ді, Са мар қан ның көк та сы жі-
бі ген күн дей міз. Қа зақ хал қы үшін жыл дың ба сы, жа-
ңа ру айы ғой. Біз дің Ба тыс өңі рін де 14 на урыз дан бас-
тап кө рі су ай ты бас та ла ды. Бұ ны кө бі сі бі ле бер мей ді. 
Қыс тай кө ріс пе ген адам дар жер аяғы ке ңі ген нен кейін 
бір-бі рі нің үйі не айт тап ба рып, сə лем-сау қат сұ ра сып, 
мал-жа ны ның қа лін бі ліп мə ре-сə ре боп жа та тын жайы 
бар. Қыс қа шан да көш пе лі ха лық үшін ауыр мез гіл бо-
лып са нал ған ғой. Қыс тай арып-ашы ған мал дың аузы 
жа ңа шық қан көк от қа ти іп, ха лық қыс қы бо ран мен 
аяз дан аман-есен шық қан да ры на қуа нып, Ал ла ға мың 
да бір шү кір ші лік ете тін ке зі ғой. Би ыл кі ре тін жыл шы-
ғыс жыл са науы бойын ша жы лан жы лы. Жы лан жы лы 
хал қы мыз ға құт-бе ре ке сі мен, ырыс-не сі бе сі мен кел сін 
де мек пін. Елі міз ге ты ныш тық, хал қы мыз ға аман дық ті-
лей мін! Ал ла та ға ла та би ғи апат тар дан, мың бір ат ты 
пə ле ден, жүз бір ат ты қа тер ден сақ та сын қа зақ хал қын. 
Жы лан қан ша сұс ты кө рін ге ні мен, қа зақ хал қы бо са ға-
ға кел ген жы лан ның ба сы на ақ құйып шы ға рып сал ған 
емес пе? Сон дық тан жы лан жы лы біз дің ха лық үшін 
жа ман жыл бо ла ды деп ой ла май мын! Əз На урыз кұт ты 
бол сын! Ақ мол бол сын!

— Əумин! Сыр сұқ ба ты ңа рақ мет! Өне рің өр ге жү-
зе бер сін! Елі міз ге есен дік, жұр ты мыз ға ты ныш тық 
бо лып, жы лан жы лы бар ша мыз ды жа рыл қа сын!

АЛАШ СОЛТАН,
К7СІБИ-К=РКЕМ =НЕР ФАКУЛЬТЕТІНІ< 4 КУРС СТУДЕНТІ

Бү гін гі таң да ЖОО-да өте тін ем ти хан дар ды шпар-
гал ка сыз елес те ту мүм кін емес! Ара лық бол сын, ағым-
дық бол сын, əй теуір «қа ру-жа рақ та ры» дайын-ақ. Көз 
ал ды мыз да ғы кө рі ніс ке қа рап, қын жы ла сың да… Тест-
пен ше ші ле тін тағ дыр дың бас ты құ ра лы на ай нал ған 
шпар гал ка та ри хы өте те рең де жа тыр екен. Та рих-
шы лар дың ай ту ын ша, шпар гал ка ның оқу ба ры сын-
да же ке ба қы лау көр сет кі шін жақ сар ту тə сі лі ре тін де 
қол да ныл ға ны на 500 жыл дан ас там уақыт өтіп ті. Алай-
да, жал пы тех ни ка лық прог рес ке қа ра мас тан, дұ рыс 
шпар гал ка жа сау ере же ле рі ай тар лық тай өз ге ріс ке 
ұшы ра ма ған. Жал пы, осы «шпар гал ка ны қол да ну 
қан ша лық ты ти ім ді?», «қол да ну ке рек пе?» де ген сұ-
рақ аясын да оқы ту шы мен сту дент тер қауымы ның 
пікіріне на зар аудар сақ:

Шпар гал ка мен «�з дік н� ти же ге» 
жету — �зін де, �з ге ні де ал дау!

Б. А. 2а ли ев, ф.$. к., до цент:
— Сту дент тер дің шпар гал ка қол да ну ына қар сы-

мын! Қа зір ем ти хан да жа ман ба ға көр мей сіз. Тіп ті 
төрт тік ба ға алып жат са да кө ңіл де рі тол май ды. 

Егер шпар гал ка ны жа зып, дайын дап ке ліп отыр са 
бір бө лек. Се бе бі, жа зып дайын дал са ес те қа ла ды. 
Ал, бе тін аш пас тан, қол да нар да қо лы на ала тын 
сту дент тер ге қа рап, қа лай қын жыл мас қа?! Дайын 
шпар гал ка ны алып, ма те ри ал ды қа ра май «үз дік» 
нə ти же ге жет кен сту дент тен қан дай ма ман шы ға-
ды? Он дай сту дент бо ла шақ ұр пақ ты улай тын бі-
лік сіз, бі лім сіз ма ман иесі бо ла ры сөз сіз.

�зі не сен ген сту дент �ол дан бай ды!
Д. Н. Жа рыл $а сын, КФ-21 то бы ны� сту ден ті:

— Шпар гал ка ны мүл дем қол дан ған емес пін! 
Қол да ну ға қор қам да. Жə не қал та ңыз да шпар гал-
ка бол са, сіз өз бі лі мі ңіз ге сен бей сіз. Бар ойы ңыз-
ды «шпар гал ка ны қа лай қол дан сам?», «оқы ту шы 
кө ріп қа лар ма екен?» де ген сұ рақ тар мен жа улай-
сыз. Жал пы, шпар гал ка қол дан бай-ақ жақ сы нə-
ти же ге же ту ге бо ла ды. Се бе бі, оқы са ңыз бір нə-
ти же бо ла ры шын дық. Əр бір сту дент — бо ла шақ 
бір ма ман иесі. Егер дұ рыс ма ман бо лам де се ңіз, 
оқы ңыз, із де ні ңіз. Шпар гал ка мен жет кен көр сет-
кіш пен тек са па сыз бі лім алы на ды.

Шпар гал ка �ол да ну да — �нер!
А. 2а бы ке но ва, 2Б-11 то бы ны� сту ден ті:

— Жа сы ра ты ны жоқ, өз ба сым қол дан ған мын. 
Бү гін де шпар гал ка қол дан бай тын сту дент өте си-
рек шы ғар. Не гі зі, оны жа сап, қол да ну үшін де 
дағ ды мен жі гер ке рек. Жал пы, əр сту дент əр түр-
лі қол да на ды. Бі рі флэш-кар та сын компь ютер ге 
сал са, бі рі оны қи ып, те гіс теп əуре ле не ді. Əліп би 
бойын ша рет теп, шриф тін кі ші рей тіп, ың ғай лы 
тұс та рын із дей ді. Ал, ең дұ рыс əді сі — біл мей ті-
нің ді жа зып алу деп ой лай мын. Əй тсе де шпар-
гал ка де ген нен бой ды аулақ ұс та ған аб зал. Арам 
тер мен емес, маң дай тер мен ал ған ба ға ға не жет-
сін!
Сөз со ңын да түйін дей ті ні міз, əр кім өз бі лімі-

нің нə ти же сін де ба ға лан са, дұ ры сы сол! Се бе бі, 
бір сту дент кү ні-тү ні дайын да лып қол жет кіз ген 
көр сет кіш ті екін ші бі реу оп-оңай ол жа лап ала ды. 
Иə, ке лі се міз, шпар гал ка қол да ну да — өнер. Де-
сек те, өнер дің тү рі осы екен деп, еш дайын дық сыз 
қол да ну дұ рыс емес. Шпар гал ка жа са ңыз, бі рақ 
тек дайын дық үшін! Ал, ем ти хан ға кі рер де қал-
ды рып ке ті ңіз! Бі лім ді бо ла шақ тəр би елеу үшін 
са па лы бі лім ке рек!

А�Н�Р ЕР+АЗЫ�ЫЗЫ, 
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ< 2 КУРС СТУДЕНТІ

Qз білімі7е сен

Жігітті7 с:лтаны
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Студенческие новости
Молодые таланты воспели профессии

В Ка ра ган де сос то ял ся XVII об лас-
тной кон курс мо ло дых ис пол ни те лей и 
ве ду щих шоу-прог рамм «Жас ка нат — 
2013». Сту ден ты КарГУ всег да при ни-
ма ют ак тив ное учас тие в этом кон кур се 
и по лу ча ют зас лу жен ные наг ра ды.

Га ла-кон церт и це ре мо ния наг раж де-
ния по бе ди те лей прош ли в ДК гор ня ков 
22 фев ра ля. В этом го ду в «Жас ка на те» 
при ня ли учас тие кон кур сан ты из Ак то-
гай ско го, Бу хар жы ра ус ко го, Жа на ар-
кин ско го, Ну рин ско го, Шет ско го, Улы та-
ус ко го райо нов и Бал ха ша, Жез каз га на, 
Сат па ева, Те мир тау, Шах тин ска, Ка ра-
ган ды. В пер вом ту ре мо ло дые во ка лис-
ты ис пол ня ли пес ни, пос вя щен ные тру-
до вым про фес си ям, во вто ром вы бор 
ком по зи ций ос та вал ся за ни ми.

— Куль ту ра жи во ре аги ру ет на то, что 
про ис хо дит в об ще стве, тем бо лее что мы 
ра бо та ем с мо ло дежью. Сог лас но прог-
рам мной статье Пре зи ден та и его оче-
ред но му Пос ла нию мы ре ши ли сде лать 
те мой кон кур са пес ни о че ло ве ке тру-
да,— под чер кну ла на чаль ник об лас тно го 
науч но-ме то ди чес ко го цен тра на род но го 
твор че ства Ка ги за Су лей ме но ва.— Кон-
курс про шел ди на мич но, в но ми на ции 
«Ве ду щий шоу-прог рамм» мно гие се-
бя от лич но по ка за ли в те ат ра ли за ции. 
Блес тя ще спра ви лись с пос та но воч ны-
ми но ме ра ми сту ден ты КарГУ, Кар ГТУ и 
кон кур сан ты из Те мир тау. Хо те лось бы 
по же лать под тя нуть ся пред ста ви те лям 
райо нов — на вер ное, у сельских ДК все 
же нет дос та точ ных воз мож нос тей. Зна-
чит, на до по ча ще вы хо дить на боль шую 
сце ну, а для это го ор га ни зо вы вать боль-
ше кон кур сов для мо ло дых.

В кон кур се ве ду щих пер вое мес то по-
де ли ли Кай рат Ай да ли ев (Ка ра ган да) и 
Жул дыз Те мир жа но ва (Те мир тау), Гран-
при взял Абай Ка рат. Трио «Ша быт» из 
Сат па ева пер вен ство ва ло сре ди эс трад-
ных во ка лис тов, а Гран-при удос то ил ся 
Ар дак Ос па нов.

Ар дак Ос па нов приз на ет ся: не ожи-
дал по лу чить глав ную наг ра ду кон кур-
са — со пер ни ки бы ли силь ные. Но ра бот-
ник ДК по сел ка Ки ев ка по ко рил жю ри 
ис пол не ни ем пе сен о Тох та ре Ауба ки-
ро ве и «Ка ра гоз ка рын дас» Ку ата Шиль-
де ба ева в соб ствен ной аран жи ров ке. 
Сту ден ты КарГУ так же не ос та лись без 
наг рад. Наш Аг бай Уте шев, сту дент со-
ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та, 
за нял третье мес то сре ди во ка лис тов, 
так же треть его мес та в кон кур се ве ду-
щих удос то илась сту ден тка фа куль те та 
фи ло со фии и пси хо ло гии Га ухар Ба зи-
ло ва. А пес ня «Во до воз» из ре пер ту ара 
груп пы «Дос Му ка сан» при нес ла все об-
щую лю бовь зри те лей и спе ци аль ный 
приз жю ри «За луч шее ис пол не ние пес-
ни о про фес сии» сту ден ту со ци аль но-пе-
да го ги чес ко го фа куль те та Бе ка ры су.

— Ны неш ний «Жас ка нат» вну ша ет 
на деж ду: та лан тли вая мо ло дежь бы ла, 
есть и бу дет, но в этом го ду сос тав ис-
пол ни те лей был на удив ле ние ров ным. 
Вто рой тур выз вал зат руд не ние жю ри — 
бы ло мно го рав ных по си ле во ка лис-
тов,— приз на ет ся Алек сандр Се вость-
янов, ру ко во ди тель ан сам бля «Арай» КО 
им. К. Бай жа но ва, один из ар бит ров.— 
Кон курс рас тет, ре пер ту ар ме ня ет ся, с 
каж дым го дом все боль ше пе сен на ан-
глий ском язы ке. Те ма ти ка пе сен ха рак-
тер на для мо ло де жи — лю бовь, вес на, 
ли ри ка... Жаль толь ко, что ре бя та по ют 
под ми ну со вую фо ног рам му. Хо те лось 
бы дать мо ло дым воз мож ность по лу чить 
опыт ра бо ты с ор кес тром.

Что ж, мо жет быть, сле ду ющий «Жас 
ка нат» прой дет имен но в та ком фор ма-
те. Тем бо лее что на ши прос лав лен ные 
ор кес тры сов сем не прочь по мо гать мо-
ло дым та лан там.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА НА ОС НО ВЕ ПУБ ЛИ КА ЦИЙ 
САЙ ТА WWW.E-KA RA GAN DA.KZ

Проб ле мы учас тия мо ло де жи в вы бо-
рах об суж да лись в рам ках круг ло го сто ла 
«По ли ти чес кая ак тив ность сту ден чес кой 
мо ло де жи как один из фак то ров раз ви-
тия граж дан ско го об ще ства».

Учас тие в круг лом сто ле при ня ли ак ти-
вис ты, де пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та 
и пред се да те ли фа куль тет ских ко ми те тов 
по де лам мо ло де жи. По де лить ся сво им де-
пу тат ским опы том к ре бя там приш ли Жаш-
ке но ва Г. С., пред ста ви тель Цен траль ной 
из би ра тель ной ко мис сии РК по Ка ра ган-
дин ской об лас ти, де пу та ты Ка ра ган дин ско-
го го род ско го мас ли ха та Крав чен ко Т. И. и 
Кен тбек С. К. Ве ла круг лый стол пред се да-
тель Ко ми те та по де лам мо ло де жи Ар так-
ши но ва А. С.
В сов ре мен ном го су дар стве ос тро сто ит 

воп рос элек то раль ной ак тив нос ти мо ло де-
жи. Мо ло дежь яв ля ет ся важ ней шим со ци-
аль ным и элек то раль ным ре сур сом об ще-
ства, чет верть об ще го чис ла из би ра те лей 
сос тав ля ют мо ло дые лю ди в воз рас те до 30 
лет. Нес мот ря на со ци аль ную и тру до вую 
ак тив ность, осо бо го ин те ре са к вы бо рам эта 
со ци аль ная груп па не про яв ля ет.
Целью про ве де ния круг ло го сто ла яв ля-

ет ся по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван нос-
ти мо ло дых из би ра те лей о вы бо рах и осоз-
нан ное учас тие в го ло со ва нии, фор ми ро ва-
ние у мо ло дых лю дей граж дан ской от вет-
ствен нос ти, уве ли че ние ин те ре са мо ло дых и 
бу ду щих из би ра те лей к воп ро сам уп рав ле-
ния го су дар ствен ны ми и мес тны ми де ла ми 
пос ред ством вы бо ров.
О том, ка кие ме ры пред при ни ма ют-

ся ЦИК в пе ри од вы бо ров для прив ле че-
ния мо ло де жи, рас ска за ла Жаш ке но ва Г. С. 
Боль шой ин те рес соб рав ши еся про яви ли 
к осо бен нос тям из би ра тель но го про цес са, 

к под го тов ке к вы бо рам, она так же ос та но-
ви лась на из ме не ни ях в из би ра тель ном за-
ко но да тель стве и осо бен нос тях про ве де ния 
вы бор ных кам па ний.
Всту пая в по ру граж дан ской зре лос ти, 

мо ло дой че ло век дол жен вла деть зна ни ями 
в об лас ти из би ра тель но го за ко но да тель ства, 
быть го то вым ак тив но и осоз нан но уча ство-
вать в вы бо рах, ин те ре со вать ся их ре зуль та-
та ми.
Эту же те му про дол жи ла в сво ем выс туп-

ле нии де пу тат Крав чен ко Т. И. Она го во ри ла о 
том, что де пу та том мо жет се год ня стать каж-
дый, кто дос тиг из би ра тель но го воз рас та.
Учас тни ки круг ло го сто ла от ме ти ли, что 

ос та ет ся слож ной си ту ация от но си тель но 
раз ви тия аб сен те из ма в мо ло деж ной сре-
де. Зна чи тель ная часть мо ло дых лю дей не 
про яв ля ют по ли ти чес кой ак тив нос ти или 
не сде ла ли еще сво его вы бо ра. Имен но эта 
часть элек то ра та и яв ля ет ся тем ре сур сом, 
за ко то рый се год ня раз во ра чи ва ет ся борь ба. 
По это му проб ле ма учас тия мо ло де жи в вы-
бо рах яв ля ет ся се год ня од ной из са мых ак-
ту аль ных. Де пу тат Крав чен ко осо бое вни ма-
ние об ра ти ла на то, что мо ло дые де пу та ты 
дол жны стать от вет ствен ны ми не толь ко за 
свои судь бы, но и за судь бы сво их из би ра те-
лей. Воз мож ность из би рать и быть из бран-
ным свя за на с вы со кой от вет ствен ностью.
Опы том учас тия в вы бо рах и де пу тат-

ской ра бо ты по де лил ся и про рек тор КарГУ, 
де пу тат го род ско го мас ли ха та Кен тбек С. К. 
«Мо ло дые де пу та ты, ко то рые в сво их пред-
вы бор ных обе ща ни ях го во рят о ре али за ции 
мо ло деж ной по ли ти ки, по рой за бы ва ют, 
что за них при дут го ло со вать и лю ди дру-
го го элек то раль но го воз рас та. И они бу дут 
про сить ре шать их бы то вые и со ци аль ные 
проб ле мы с вы во зом му со ра, ре мон том до-
рог и др.».

В дис кус сии при ня ли учас тие и мо ло дые 
пар ла мен та рии — не дав но из бран ные де-
пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та Бе кен Б. 
(фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий), Юсу по ва Т. (хи ми чес кий 
фа куль тет), Каз бе ко ва А. (юри ди чес кий 
фа куль тет) и др. По ито гам круг ло го сто ла 
бы ла при ня та ре зо лю ция. В це лях по вы ше-
ния по ли ти чес кой гра мот нос ти мо ло де жи 
и уси ле ния элек то раль ной ак тив нос ти мо-
ло до го по ко ле ния учас тни ки круг ло го сто-
ла ре ши ли ре ко мен до вать для даль ней ше го 
раз ви тия прос ве ти тельской ра бо ты в мо ло-
деж ной сре де:
со вер шен ство вать су ще ству ющие и раз ра-• 
ба ты вать но вые фор мы и ме то ды ра бо ты, 
но вые под хо ды;
соз дать го род ской Клуб мо ло до го из би-• 
ра те ля, пос коль ку эта фор ма вза имо-
дей ствия яв ля ет ся впол не сов ре мен ной 
и ак ту аль ной, ведь свое пра во го ло со вать 
мо ло дой че ло век дол жен са мос то ятель но 
ос мыс лить и пе ре вес ти в ка те го рию «обя-
зан ность, граж дан ская от вет ствен ность»;
рас прос тра нять опыт про ве де ния ме роп-• 
ри ятий, нап рав лен ных на по вы ше ние 
пра во вой куль ту ры мо ло дых из би ра те лей, 
в уч реж де ни ях об ще го и про фес си ональ-
но го об ра зо ва ния го ро да, пред прия ти ях 
и ор га ни за ци ях раз лич ных форм соб-
ствен нос ти.

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

Избирать и быть избранным!

Сту ден ты КарГУ за вер ши ли бла гот во-
ри тель ную ак цию «От сер дца к сер дцу». 
В кон це фев ра ля они по се ти ли до ма ре-
бен ка «Бо та гоз» и «Ша па гат», где на хо-
дят ся де ти от рож де ния до 6 лет.

По ез дки по дет ским до мам про хо дят в 
на шем ву зе еже год но и уже ста ли доб рой 
тра ди ци ей. В этот раз сту ден ты и пре по да-
ва те ли фи ло ло ги чес ко го фа куль те та про-
яви ли ини ци ати ву и соб ра ли де неж ные 
сред ства в раз ме ре 50 000 тен ге, ко то рые 
раз де ли ли меж ду дву мя дет ски ми до ма ми 
и ку пи ли по дар ки и пред ме ты пер вой не-
об хо ди мос ти, ко то рые так жда ли де тиш ки. 
Это бы ли и иг руш ки, и книж ки, и хо дун ки, 
слад кие при зы… А для дет ско го до ма «Ша-
па гат» проф ком КарГУ вы де лил до пол ни-
тель ные сред ства для при об ре те ния мяг ких 
иг ру шек, кол го ток и др.

Вос пи тан ни ки дет ско го до ма «Бо та гоз» 
встре ти ли гос тей с осо бой ра достью. Сту ден-
ты са ми за хо ди ли в каж дую груп пу и раз-
да ва ли сла дос ти и иг руш ки де тям, а са мых 
ма лень ких уго ща ли сла дос тя ми. Во лон те ры 
тща тель но го то ви лись к по ез дке — ра зу чи-
ва ли под виж ные иг ры, под би ра ли поз дра-
ви тель ные сти хи, вез ли при зы. Но… са ми 
ока за лись в ро ли зри те лей — вос пи тан ни-
ки при го то ви ли для гос тей яр кий кон церт. 
Ока за лось, что в этот день в «Бо та гоз» про хо-
дил День име нин ни ка, и по дар ки ока за лись 
очень кста ти! Вос пи тан ни ки дет до ма пос-
та ви ли ми ни-спек такль «Ма ша и мед ведь», 
чи та ли сти хи, пе ли пес ни. Это бы ло очень 
тро га тель но, ведь эмо ци ональ ные и от кры-
тые ре бя тиш ки вкла ды ва ли в твор че ство всю 
ду шу. Зал встре чал юных ар тис тов бур ны ми 
ап ло дис мен та ми и вос тор жен ны ми воз гла-
са ми. На пос ле док по обо юд но му же ла нию 

и гос тей, и вос пи тан ни ков они вмес те на па-
мять сфо тог ра фи ро ва лись. Сот руд ни ки дет-
ско го до ма от всей ду ши бла го да ри ли гос тей 
за про яв лен ную доб ро ту и от ме ти ли: ес ли 
они — еще толь ко сту ден ты! — от ли ча ют ся 
по ря доч ностью, чес тностью, стрем ле ни ем 
тво рить доб ро, ес ли они по ни ма ют, что дол-
жны по мо гать де тям, ос тав шим ся без по-
пе че ния ро ди те лей, — зна чит, рес пуб ли ку 
ожи да ет хо ро шее и свет лое бу ду щее.
В ожи да нии вес ны всем хо чет ся теп ла, де-

тям из дет ско го до ма оно осо бен но не об хо-
ди мо! По это му не ме нее тро га тель ной бы ла 
встре ча в дет ском до ме «Ша па гат». Сту ден-
ты фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, ко то рых 
под дер жа ли ак ти вис ты Ко ми те та по де лам 
мо ло де жи, друж ным сос та вом по еха ли «тво-
рить доб ро». В ос нов ном это был пер вый 
курс, ре бя та са ми не дав но выш ли из дет ства, 
и им бы ло лег ко об щать ся, иг рать с деть ми. 
Они за пас лись раз ны ми кон кур са ми, при за-
ми и иг ра ми и от пра ви лись к де тям. Но, к 
со жа ле нию, в До ме ре бен ка в тот день был 
объ яв лен ка ран тин по рес пи ра тор ным за бо-
ле ва ни ям, и сту ден ты вру чи ли все по дар ки 
вос пи та те лям с по же ла ни ями ско рей ше го 
сня тия ка ран ти на и выз до ров ле ния за бо лев-
шим дет кам.
Вы хо дя из дет ско го до ма, все ста ли еще 

чу точ ку доб рее, сог рев сер дца ма лень ких 
де тей и по да рив их ду шам нас ту па ющую 
вес ну… А ко Дню за щи ты де тей сту ден ты 
обя за тель но на вес тят сво их ма лень ких по до-
печ ных и при ве зут им но вые по дар ки!

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

Добро отзывается в детских сердцах
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Елі міз дің жо ға ры оқу орын да ры жыл 
сайын мың да ған жас ма ман дар ды оқы-
тып шы ға ра ды. Олар дың бə рі жас, өмір 
сү ру ге құш тар, жұ мыс іс теп, ақ ша та бу-
ға ұм ты ла ды. Бі рақ ар ман да ған дип лом-
да рын ал ған нан кейін олар ды не кү тіп 
тұр? Жұ мыс бе ру ші лер жас əрі тə жі ри-
бе сі жоқ ма ман дар ды жұ мыс қа ала ма? 
Бо ла шақ тү лек тер өз де рі нің кə сі би, ман-
сап жо лын да ғы жос пар ла рын жү зе ге 
асы ру ға дайын ба?

Бү гін гі кү ні əр бір ірі уни вер си тет те тү-
лек тер ді жұ мыс қа ор на лас ты ру мə се ле сі-
мен ай на лы са тын бө лім бар. Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де бұл мін дет ті оқу-əдіс те ме лік бас-
қар ма ның құ ра мын да қыз мет ат қа ра тын 
Жұ мыс қа ор на лас ты ру жə не ман сап ор та-
лы ғы орын дай ды. Ор та лық тың бас ты мін-
де ті — бо ла шақ тү лек тер ді кə сі би өмір дің 
бас та лу ына əлеу мет тік-пси хо ло ги ялық жа-
ғы нан кө мек бе ру бо лып та бы ла ды.
Əлеу мет тік-пси хо ло ги ялық да яр лық де-

ге ні міз не? Біз дің қыз ме ті міз дің маз мұ нын 
қыс қа ша ай тып бе рер бол сақ, ҚарМУ сту-
дент те рі не жұ мыс қа ор на ла су бойын ша 
қыз мет тер көр се тіп, ман сап та жо ғар лау 
бойын ша өзін дік ше бер лі гі мен дағ ды сын 
қа лып тас ты ру ды үй ре те ді.
Ор та лық фа куль тет тер мен жə не бө лім-

дер мен ты ғыз бай ла ныс та бо ла оты рып, өз 
жұ мы сын да бір тұ тас ке шен ді іс-ша ра лар-
ды пай да ла на ды: бұл өзін-өзі та ныс ты ру 
бойын ша пси хо ло ги ялық тре нин гтер, Тү-
лек тер дің ман сап кү ні, жұ мыс бе ру ші ком-
па ни ялар мен кез де су лер жə не ке ліс сөз дер 
өт кі зу, се рік тес тік, ке ле шек те жұ мыс қа 
ор на ла су мүм кін ді гі бар өн ді ріс тік тə жі ри-

бе ден өту ту ра лы ұйым дар мен кə сі по рын-
дар мен ке лі сім шарт тар жа са су; жұ мыс бе-
ру ші лер дің мə лі мет тер ба за сын ен гі зу жə не 
то лық ты рып оты ру жə не т. б.
Ор та лық із де ну ші мен жұ мыс бе ру ші нің 

ор тақ мүд де сі не гі зін де қа рым-қа ты нас ор на-
та ды. Сту дент тер мен тү лек тер үшін жұ мыс 
із деп та бу, ал ком па ни ялар үшін — да рын-
ды қыз мет кер та бу дың қан ша лық ты күр де лі 
мə се ле еке нін біз жақ сы бі ле міз. Сон дық тан 
біз жұ мы сы мыз дың нə ти же лі бо лу ына ба-
рын ша күш-жі ге рі міз ді са ла мыз.
Ор та лық тың бас та ма сы мен сту дент тер-

дің жақ сы жер ге жұ мыс қа ор на ла су ше бер-
лі гін қа лып тас ты ру мақ са тын да пси хо ло гия 
ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры тү лек тер ді 
түйін де ме ні сауат ты жа сау ға, өзін-өзі та-
ныс ты ру ма шы ғын қа лып тас ты ру ға, жұ мыс 
бе ру ші мен та лап кер ал дын да əң гі ме ле су де 
өзін та ныс ты ру са бақ та рын, ар найы оқы ту 
тре нин гта рын ұйым дас ты ра ды. Ал ған бі-
лім де рі мен ма шық та рын сту дент тер Ман-
сап кү ні аясын да өте тін жұ мыс бе ру ші лер-
мен əң гі ме ле су ке зін де жү зе ге асы ру мүм-
кін ді гі не ие бо ла ды. Бұл іс-ша ра ҚарМУ-да 
əр дайым сал та нат ты жə не аумақ ты түр де 
өте ді. Жыл сайын Ман сап кү нін де 100-ден 
ас там жер гі лік ті ұйым дар мен кə сі по рын-
дар дың өкіл де рі жə не уни вер си те ті міз дің 
бар лық ма ман дық та ры бойын ша бі ті ру ші 
курс сту дент те рі қа ты са ды. Жұ мыс бе ру ші-
лер сту дент тер ге ұйым не ме се кə сі по рын 
қыз ме ті нің ба ғы ты, бос орын дар, əлеу мет-
тік кө мек жайын да ай та ды. Жұ мыс қа бос 
орын ға тұ ру тəр ті бі не ме се жұ мыс қа ор на-
ла су мен ман сап та жо ғар лау мүм кін ді гі ту-
ра лы тү сін ді ру сұх ба тын өт кі зе ді.
Оқу жы лы ағы мын да фа куль тет тер де 

жұ мыс бе ру ші лер мен кез де су лер ұйым дас-

ты ры ла ды, он да олар өз де рі нің ұйым да ры 
не ме се кə сі по рын да ры ның қыз ме ті мен та-
ныс ты ра ды, ал бо ла шақ тү лек тер өз де рін 
қы зық тыр ған сұ рақ тар дың жауабын ала ды. 
Уни вер си тет тің сон дай жиі қо нақ та ры на 
«Эйр-Астана» АҚ, «Қа зор та лы қэ лек трөт кіз-
гіш» АҚ, «Фи то хи мия» ХҒӨХ» АҚ, «Ком па-
ния Плюс-Мик ро» ЖШС жə не т. б. ком па-
ни ялар жа та ды.
ҚарМУ жұ мыс бе ру ші лер мен бір ле сіп 

жұ мыс іс те уге, олар мен бо ла шақ ма ман-
дар ды да яр лау жө нін де ке лі сім шарт жа-
са су ға ба ғыт тал ған жұ мыс тар жүр гі зе ді. 
Бү гін гі кү ні 120-дан ас там «уни вер си тет-
жұ мыс бе ру ші-бо ла шақ ма ман» ке лі сім 
шар ты жа сал ды. Кə сі по рын дар əлеу мет-
тік ғы лым дар (пси хо ло гия, жур на лис ти ка), 
биз нес (эко но ми ка, ме нед жмент, есеп жə не 
аудит), құ қық (құ қық та ну), бі лім бе ру (де не 
мə де ни еті жə не спорт, шет ті лі жə не т. б.) 
са ла ла ры ның бо ла шақ ма ман да ры на үл кен 
қы зы ғу шы лық та ны та ды. Сон дай қы зы ғу-
шы лық та ны тып отыр ған кə сі по рын дар ға: 
қайы рым ды лық мақ са тын да ма ман дар дың 
да яр лы ғы на тө лей тін ұйым дар («Бо та» қо-
ғам дық қо ры, «Бө бек» қо ры, «Өр леу» ин-
но ва ци ялық тех но ло ги ялар ор та лы ғы); ха-
лы қа ра лық ең бек на ры ғы на ба ғыт тал ған 
ше тел дік кə сі по рын дар («СиД жи Си Оувер-
сис Констракшн Гро уп Ко» ЛТД фи ли алы, 
«Ар се лор Мит тал Те мір тау» АҚ, INAL GRO-
UP жə не т. б.); өнер кə сіп тік кə сі по рын дар 
(Те мір тау элек тро ме тал лур ги ялық ком би-
нат, «Қар це мент» АҚ, «Шұ бар көл Кө мір» 
АҚ, «Қа зақ жол құ ры лыс» ЖШС, «Шах тинск 
ЖЭС» АҚ, «Шы ғыс кен бас қа ру» ЖШС жə не 
т. б.); ком мер ци ялық кə сі по рын дар («Эфес 
Қа ра ған ды сы ра зауыты» АҚ); мем ле кет-
тік кə сі по рын дар («Шах тер» фут бол клу бы, 
«Қа ра ған ды» во лей бол клу бы» ҚМК).
Кə сі би бі лім де рі нің тə жі ри бе лік, қол-

дан ба лы ба ғы тын ны ғай ту мақ са тын да уни-
вер си тет тап сы рыс бе ру ші лер мен бі лім мен 
өн ді ріс ті ық пал дас ты ру жо лын да бі рі гіп 

əре кет ете ді. Кə сі по рын мен жа сал ған ке лі-
сім шарт бойын ша бі лім алу шы лар же ке тұ-
тас да яр лық тан өте ді, бі лім де рін шың дай ды, 
бə се ке ле су жағ дайы на ба рын ша дайын бо-
ла ды. Бы лай өза ра əре кет ету бə рі не ти ім ді: 
өн ді ріс тік бə се ке лес тік тің ерек ше лі гін мең-
гер ген тү лек тер кə сі по рын ға дайын дық пен 
ке ле ді де өз де рі не се нім ді бо ла ды. Ал кə сі-
по рын иеле рі өз ал ды на осын дай ма ман дар-
ды жұ мыс қа алу ға қы зы ғу шы лық та ны та ды.
Жұ мыс бе ру ші бос орын ға үміт кер ту ра-

лы ал ғаш қы мағ лұ мат ты оның түйін де ме сін 
оқу ар қы лы ала ды. Ор та лық қыз мет кер ле рі 
жыл сайын бар лық ма ман дық тар бойын ша 
тү лек тер түйін де ме сі нің элек трон ды ба-
за сын то лық ты рып оты ра ды. Біз үне мі əр 
түр лі ба ғыт та ғы жас ма ман дар ға өті ніш тер 
ала мыз жə не тал ғам паз жұ мыс бе ру ші нің 
сұ ра ны сын қа на ғат тан ды ру ға ты ры са мыз. 
Сту дент тер то лық əрі ке ңі нен ақ па рат алу 
мақ са тын да бар лық өті ніш тер ді фа куль тет-
тер ге жі бе ре міз жə не ҚарМУ-дың www. ksu. 
kz рес ми сай ты на ор на лас ты ра мыз. Сон-
дай-ақ, сайт та тү лек тер ге ар нал ған ар найы 
бө лім құ рыл ған, одан түйін де ме жа сау, же-
ке əң гі ме ле су ден өту, кə сі би жо ғар лау жол-
да ры бойын ша пай да лы да қы зық ты ақ па-
рат ты алу ға бо ла ды.
Əр бір жас ма ман кə сі би қыз ме ті жо лын-

да өз кə сі бі нің бі лік ті лік та лап та ры на сəй-
кес ке луі ке рек еке нін ұғы нуы ти іс. Ол үшін 
ҚарМУ-дың əлеу мет тік зер тха на сы мен бір-
ле сіп біз тү лек те рі міз дің дайын дық са па сы 
жұ мыс бе ру ші лер та лап та ры на сай ке лу ін 
анық тау мақ са тын да сауал на ма жүр гі зе-
міз. Осы лай ша қан дай да бір бейін бойын-
ша ма ман ға қойы ла тын қа зір гі за ман ның 
та лап та ры нан ха бар дар бо лып оты ра мыз. 
Уни вер си тет қа быр ға сын да оқып жүр ген 
сту дент те рі міз дің ман сап та ры ор нық қан, 
тү лек те рі міз дің кə сі би өмір де ар ман да ры-
ның жү зе ге асу ына ұм ты ла мыз.

Ж�МЫС�А ОРНАЛАСТЫРУ Ж7НЕ МАНСАП ОРТАЛЫ+Ы

Сиынатын болса өмірде құдірет,
Сиынар ем ана деген тəңірге…
Ха дис те рі нің бі рін де пай ғам ба ры мыз 

Мұ хам мед (c.ғ.c): «Ал ды мен анаң ды сый ла, 
та ғы да анаң ды сый ла, со сын ба рып əкең ді 
сый ла», — де ген екен.

Бір қо лы мен əлем ді тер бет се, екін ші 
қо лы мен бе сік ті тер бет кен аяулы ана ла ры-
мыз дың есі мі ерек, ор ны əр қа шан төр де. 
Да на лық пен кө ре ген ді лік тің кө зайы мы на 
ай нал ған ана ла ры мыз дың есі мі та рих бет-
те рін де ал тын əріп тер мен жа зыл ған. Эпос 
жыр ла рын да ғы Гүл бар шын мен Құр тқа, 
ақыл ды лы ғы өн бойы на жа рас қан На зым 
сұ лу мен Ақ жү ніс. Өт кен ге үңіл сек, қа зақ-
тың қа лың қо лын бас та ған Бо пай ана ла ры-
мыз дың ұр пақ та ры əлі күн ге ана ру хы на 
бас иеді. Абай дай да на ны қа зақ қа тар ту ет-
кен кө не нің кө зін дей, ға сыр лар дың куə ге рі 
Ұл жан ана ның ор ны бө лек. Та лай сайып-
қы ран дар мен сəй гү лік тер ді өмір ге əке ліп, 
ғұ мыр дың ке ре ме тін та ныт қан — Ана. Ұлт-
тың зи ялы ла рын тəр би еле уде кө ре ген ді лік, 
би язы лық, да ныш пан дық қа си ет те рі бір 
бойы нан та был ған. Қа зір гі таң да за ма на лар 
жаң ғы ры ғы на ай нал ған ал тын ға бер гі сіз 
ана ла ры мыз дың бір ті ле гі бү кіл адам зат қа 
бе ріл ген ба та іс пет ті.

«Ана» де ген си қыр лы сөз. Ал ды мен, пəк-
тік пен ізет ті лік ті бар бойы на жи ған əке 
мен ана ның кө зі нің қа ра шы ғын дай сақ та ған 

сұ лу да сүй кім ді қы зы. Есейе ке ле сыл қым 
се рі лер дің ар ма ны на ай на лып, пəк тік пен 
сұ лу лық тың жар шы сын дай ақы лы на көр-
кі сай кел ген қа зақ тың ару қы зы. Кейін нен 
бір əулет тің маң дайы на біт кен үл гі лі ке лі-
ні, со ңы ра та аяулы жар. Зы мы рап өт кен 
уақыт тың кө ші не орай ар дақ ты ана, от ба сы-
ның ұйыт қы сы. Со ңы ра та не ме ре ле рі нің ақ 
əже сі, ақыл-ке ңес тің ал тын ке ні. Бар ша сы — 
«ана» де ген аяулы сөз дің анық та ма сы на бе-
ріл ген жауап. Ұр пақ жал ғас ты ғы. Ана — за-
ма на лар дың ті ке лей куə ге рі, ұл тын сүйер 
ұл тжан ды аза мат тар мен аза мат ша лар дың 
ті ке лей тəр би еші сі. Көп ті көр ген ақыл ман.

«Дү ни еде ана ма хаб ба ты нан қа си ет ті 
нəр се жоқ. Оның ал дын да адам ды ын тық-
ты ру шы өз ге дү ни елер əл сіз ке ле ді», — деп 
еді В. Г. Бе лин ский. Ана ма хаб ба ты шек сіз. 
Ба ла мен ана ара сын тең де сіз, шек сіз сыр лы 
жіп үз бей мəң гі лік жал ғап тұ ра ды. Қи нал-
ғыш сəт тер де қи ын дық тың сы зын кө зің нен 
үз бей та нып, бар жан-тə ні мен се зе тұ ра, ба-
ла сы үшін жа нын бе ру ге да яр жан. Құ ран-
ның бір ха ди сін де: «Анаң ды мек ке ге үш рет 
ар қа лап апар саң да па ры зын өтей ал май-
сың» де лін ген. Ана құ ді ре ті, ана ал дын да 
ба ла ның па ры зы шек сіз. Ең нұр лы сы — се ні 
жа рық дү ни еге əке ліп, ша ра на ке зің нен ба-
ғып-қа ғып, тыл сым əлем нің тұң ғи ық қа бат-
қан құ пи яла рын ер кін иге ру ге жол ашу ын-
да. Жер бе тін де тір ші лік ет кен жұ мыр бас-
ты пен де нің құр мет көр се тер бір ке ре ме ті 

бар, ол — Ана ның ал дын да бас ию. Нə зік тік 
ата улы ның бар ша сын аялы ала қа ны на жи-
ған ана лар дың ана сы, ме нің əжем — Дə кен 
Үсен бек қы зы. Сұ лу лы ғын бір бойы на жи ып, 
сым ба ты қа тар ке ліс кен ауыл-ай мақ тың бе-
ре ке сі не ай нал ған жан. Бауыр лар, ағайын-
ту ыс қа қам қор бо лу ымен қа тар біл дей бір 
ер дің сұ лу жа ры, мақ та ны на ай нал ған. Ки-
елі жер дің ақы лы на көр кі сай қы зы бол са, 
қа зір де ана лар дың ана сы, бір əулет тің ұйыт-
қы сы. Бойы на қа зақ əйе лі нің би язы лы ғын 
жи ған, өт кен мен ке ле шек ті бай ла ныс ты ра-
тын ал тын кө пір іс пет ті. Ба ла ла ры ның ана-
сы, не ме ле рі мен шө бе ле рі нің аяулы əже сі.
Əже. Сон дай ыж да һат ты лық пен, шы-

найы ің кəр се зім мен ай ты лар нə зік сөз. Не-
ме ре ле рін қа сы на алып, «Ер те, ер те, ер те де, 
Еш кі жү ні бөр те де, Ақ жа рық ша һа рын да» 
деп бас та ла тын ер те гі сін əлі күн ге сон дай 
ын ты зар лық пен құ лақ қоя тың дай сың. Əже-
нің құ ша ғын аң са ған да бар дү ни ені бір сəт ке 
ес тен шы ға рып, аң ғал сə би дің кей пі не ене сің. 
Əжем əке-ше ше нің кө ре ген тəр би есін кө ріп, 
от ба сын құ рып, ки елі ша ңы рақ тың тү ті нін 
тү тет ті. Жа ры мен бір ле се үй тұр ғыз ды, ағаш 
ек ті, ұр пақ тəр би еле ді. Үл кен əулет ке ай-
нал ды. Қа зір де ба ла өсі ріп, əр бі реуін құт ты 
ор ны на қон дыр ған. Əже міз үшін əр ба ла сы-
ның ор ны тым бө лек. «Ана сы бар адам дар, 
еш қа шан қар тай май ды». Ал ла сы аузы нан 
түс пе ген, бес уақыт на ма зын қа за қыл май, 
Ал ла та ға ла дан ұр пақ та ры ның аман ды ғын 
ті леп əлек бо лып жү ре ді əже міз. Ана лар дың 
ме рейін үс тем етер жар қын жо ба «Ал тын 
ал қа ның» иеге рі. «Өмір де ана мен əке ге ба-

ла ла ры ның ба қыт ты ғұ мыр кеш ке нін кө ру-
ден ар тық ба қыт жоқ» деп оты ру шы еді атам. 
Бе кер ай тпа ған. Осы сө зі нен соң мек теп өмі-
рін де тə лі мі мол ұс таз атал са, өмір де ана сын 
шек сіз сый лап өт кен, бар ша адам ның ұс та зы 
бо лар жан екен-ау де ген ой ға қа ла сың. Сол 
ша ңы рақ тан құ дайы қо нақ тың қа ра сы үзіл-
ме уші еді. Ауыл дың мей ман дос жан да ры 
үл кен əулет тің əде мі үл гі сін көр се ту ші еді 
қа шан да. Жұ мақ — ана ның аяғы ның ас тын-
да. Ана ның о дү ни еге ат та ну ымен сен үшін 
«жəн нат есік те рі нің» бі рі жа бы ла ды. Ана ның 
қа ді рін бі ліп, кө ңі лі не кір бің тү сір мес тен 
ала қа ның да аялау пер зен тке жүк тел ген мін-
дет. Сол кең пейіл ді лік тің, тəр би енің сар қын-
шақ та рын ұр пақ та ры ның бойы на сі ңі ре біл-
ді. Бү гін де ана ның ай тқа нын екі ет пей, əке нің 
тəр би есі не бас қой ған пер зент те рі бі лім нің 
те ле гей те ңі зі не сүң гіп, ғы лым ның жо лын 
қуу да. Ата-ана үмі ті нің ақ тал ға ны бо лар. Ал-
тын дай ана ла ры мыз, аяулы əже, сұ лу да сым-
бат ты қыз да ры мыз дың төл ме ре ке сін бар ша 
қа зақ жұр ты той ла уда. Ана сы ның қа ба ғы на 
кір бің кел тір мей кү тіп-бақ қан ба ла дан ай-
на лу ке рек. Бар ша мыз ға əлем нің жа ры ғын 
сый лай тын ақ жа улық тың иесі — ана мыз-
дың, əлем нің асы лы ның ор ны би ік. Жа рық 
дү ние сый лай тын жан — Ана. Əр адам да — 
«Ана бі реу». Ал ла Та ға ла ның жа рыл қауымен 
анаң ды соң ғы рет қуа нтқа ның есің де ме? 
Жа зу шы, М. Ма ғауин те гін ай тпа са ке рек-ті: 
«Қа зақ əйе лі — бар ті ле гін пер зен ті нің жо лы-
на ар на ған, əлем де гі ең мейір бан əйел»…

АЯУЛЫМ СОВЕТ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Танимын жаулы�ы7нан желбіреген

Мансапты б�гіннен баста!
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Школьные исследования 
на международном 
уровне

С 28 фев ра ля по 2 мар та 
2013 го да Рес пуб ли кан ский 
науч но-прак ти чес кий центр 
«Да рын» Ми нис тер ства об ра-
зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан в це лях вы яв ле-
ния ода рен ных школь ни ков, 
про яв ля ющих ин те рес и спо-
соб нос ти к ис сле до ва ни ям в 
об лас ти ма те ма ти ки, прик лад-
ной ма те ма ти ки, эко но ми ки и 
ме ха ни ки, про вел III Меж ду-
на род ный кон курс ис сле до ва-
тельских ра бот школь ни ков 
по ма те ма ти ке и ме ха ни ке 
име ни У. Джол дас бе ко ва.

Кон курс был пос вя щен па-
мя ти вы да юще го ся уче но го 
У. Джол дас бе ко ва и еже год но 
про во дит ся на ба зе ме ха ни ко-
ма те ма ти чес ко го фа куль те та 
Ка зах ско го на ци ональ но го уни-
вер си те та име ни аль-Фа ра би. 
Ос нов ная цель кон кур са — со-
вер шен ство ва ние сис те мы ор-
га ни за ции и ин фрас трук ту ры 
ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти уча щих ся, вы яв ле ние 
школь ни ков, про яв ля ющих ус-
той чи вый ин те рес к науч но-ис-
сле до ва тельской дея тель нос ти 
в об лас ти ма те ма ти чес ких на ук. 
В кон кур се при ня ли учас тие 283 
школь ни ка из Казахстана, Кыр-
гыз ста на и Тад жи кис та на (уча-
щи еся 11-х клас сов). На кон курс 
бы ло пред став ле но 186 про ек-
тов по всем нап рав ле ни ям. В 
кон кур се уча ство ва ли и ка ра-
ган дин ские школь ни ки.

В сос та ве де ле га ции от Ка-
ра ган дин ской об лас ти свои про-
ек ты пред ста ви ли 13 уча щих ся 
вы пус кных клас сов. Чет ве ро 
из них при вез ли дип ло мы II и III 
сте пе ни. Дип ло ма ми III сте пе ни 
наг раж де ны уче ни цы шко лы-
гим на зии №95 Ель та ева Ля зи-
за и Жа киш Ма ди на в сек ции 
прик лад ной ма те ма ти ки, дип ло-
мы II сте пе ни бы ли при суж де ны 
уча щим ся Ка ра ган дин ской об-
лас тной спе ци али зи ро ван ной 
шко лы-ин тер на та для ода рен-
ных де тей «Да рын» Ка ра мур зи ну 
Али би и То ка ба еву Те мир ла ну с 
про ек том на те му «Ра ци ональ-
ная три го но мет рия». 

Уче ни ки ШОД «Да рын» — 
флаг ма на Ка ра ган дин ской об-
лас ти в сфе ре сред не го об ра-
зо ва ния, вхо дя ще го в трой ку 
луч ших школ по ре зуль та там ЕНТ 
в те че ние бо лее чем 8 лет, — 
вновь под твер ди ли свои зна-
ния на меж ду на род ном уров не. 
Сле ду ет от ме тить, что уже са мо 
учас тие в Меж ду на род ном кон-
кур се ис сле до ва тельских ра бот 
школь ни ков по ма те ма ти ке и 
ме ха ни ке име ни У. Джол дас бе-
ко ва да ет ос во бож де ние от ЕНТ 
и пре иму ще ствен ное пос туп ле-
ние в ву зы Казахстана. На до 
ска зать спа си бо и пре по да ва-
те лям и про фес со рам КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, ко то рые ак-
тив но сот руд ни ча ют со шко лой 
и про во дят кон суль та ции для 
уче ни ков по ес те ствен ным и гу-
ма ни тар ным дис цип ли нам. Их 
по мощь по мо га ет школь ни кам 
дер жать ся на пе ре до вых по зи-
ци ях науч ных ис сле до ва ний, 
про во ди мых в сте нах школ.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ШОД «ДА РЫН»

Центр карь еры и тру до ус трой ства сов-
мес тно с при ем ной ко мис си ей КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва про вел встре чу с ода рен ны-
ми вы пус кни ка ми школ Ка ра ган ды — пре-
тен ден та ми на знак «Ал тын бел гi» и на 
ат тес тат осо бо го об раз ца с от ли чи ем. Во 
встре че уча ство ва ло бо лее 80 пре тен ден-
тов из школ и гим на зий Ка ра ган ды, а так же 
учи те ля и ро ди те ли.

Бу ду щих аби ту ри ен тов поп ри вет ство вал 
пер вый про рек тор КарГУ про фес сор Жу ма-
шев Рым бек Му ра то вич. Он рас ска зал им об 
уни вер си те те, о воз мож нос тях, ко то рые от-
кры ва ют ся пе ред аби ту ри ен та ми, пос ту пив-
ши ми в наш вуз. Осо бое вни ма ние вы пус-
кни ки уде ли ли воп ро сам меж ду на род но го 
сот руд ни че ства на ше го уни вер си те та и воз-
мож нос ти про хож де ния учеб ных се мес тров 
в за ру беж ных ву зах. Так же их ин те ре со ва ли 
воп ро сы по лу че ния льгот в том слу чае, ес ли 
они пос ту пят толь ко на плат ное обу че ние. 
Рым бек Му ра то вич рас ска зал гос тям о том, 
что бо лее 60 сту ден тов и ма гис тран тов КарГУ 
прош ли меж ду на род ные ста жи ров ки как по 
гран там и прог рам мам уни вер си те та, так и 
по гос прог рам мам. При ус ло вии от лич ной 
уче бы и ак тив ной об ще ствен ной дея тель нос-
ти сту ден ты по лу ча ют скид ки на обу че ние, 
а так же вуз по мо га ет им в учас тии в сти пен-
ди аль ных прог рам мах, та ких как по лу че ние 
Пре зи дентской сти пен дии, сти пен дии фон да 
«Бо та», имен ных и кор по ра тив ных сти пен дий. 
Сей час уни вер си тет под пи сал до го во ры и по-
лу чил це ле вые гран ты на обу че ние сту ден тов 
от ком па ний «Ар се лор Мит тал» и «Ка зах мыс». 
Пер вый про рек тор вы ра зил осо бую на деж ду 

на то, что пре тен ден ты на ме даль и ат тес та ты 
осо бо го об раз ца смо гут хо ро шо прой ти тес ти-
ро ва ние и по лу чить го су дар ствен ные об ра зо-
ва тель ные гран ты. И та ким об ра зом они оп-
рав да ют на деж ды ро ди те лей и учи те лей.
О пра ви лах при суж де ния го су дар ствен-

ных об ра зо ва тель ных гран тов рас ска зал от вет-
ствен ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии Му-
ка та ев А. А. Он под чер кнул, что для учас тия 
в кон кур се на при суж де ние об ра зо ва тель ных 
гран тов не об хо ди мо пре одо леть по ро го вый 
уро вень в 50 бал лов. При этом по про фи ли-
ру юще му пред ме ту не об хо ди мо наб рать не 
ме нее 7 бал лов, а по ос таль ным пред ме там — 
не ме нее 4. Аби ту ри ен тов ин те ре со ва ло, что 
де лать тем, кто не наб рал нуж но го ко ли че ства 
бал лов. Для та ких аби ту ри ен тов ос та ет ся еще 
один шанс — поп ро бо вать се бя в твор чес ких 
про фес си ях, где не об хо ди мо сда вать спе ци-
аль ные тес то вые эк за ме ны. В КарГУ та ких 
спе ци аль нос тей нес коль ко: «жур на лис ти ка», 
«ор га ни за ция куль тур но-мас со вой и до су го-
вой ра бо ты», спе ци аль нос ти про фес си ональ-
но-ху до же ствен но го фа куль те та, нап ри мер 
ди зайн, спе ци аль нос ти фа куль те та фи зи чес-
кой куль ту ры и спор та, нап ри мер на чаль ная 
во ен ная под го тов ка. И, ко неч но, бу ду щих сту-
ден тов очень вол но вал воп рос, по ка ким при-
чи нам мож но ли шить ся об ра зо ва тель но го 
гран та во вре мя уче бы. Ре бя там по яс ни ли, что 
при хо ро шей уче бе и ре гу ляр ном по се ще нии 
за ня тий по те рять грант не воз мож но.
В це лях под го тов ки к Еди но му на ци ональ-

но му тес ти ро ва нию 2013 го да, оз на ком ле ния 
уча щих ся, ро ди те лей с тех но ло ги ей ЕНТ бы ло 
про ве де но проб ное тес ти ро ва ние один над ца-
тик лас сни ков. Во вре мя тес ти ро ва ния с ро ди-

те ля ми по го во ри ли о тех но ло гии его про ве де-
ния и пра ви лах по ве де ния на проб ном тес ти-
ро ва нии. В учеб ной ауди то рии все бы ло как на 
са мом тес ти ро ва нии: пять учеб ных пред ме тов 
и 125 воп ро сов, тес то вые сбор ни ки, не воз мож-
ность поль зо вать ся под сказ ка ми, ог ра ни чен-
ное вре мя. Но один над ца тик лас сни ков это не 
ис пу га ло, по это му мно гие по ка за ли хо ро шие 
ре зуль та ты. Са мый вы со кий балл по лу чи ла 
Ла пу но ва Ека те ри на (гим на зия №93), она наб-
ра ла 123 бал ла. На один балл от нее от ста ла 
Ес ни язо ва Ток жан (ШОД «Да рын»), а по 121 
бал лу наб ра ли сра зу че ты ре че ло ве ка: Аб-
драх ма нов Тал гат (СОШ №85), Юне ман Ро ман 
(гим на зия №97), Юрь ев Алек сей (гим на зия 
№97), Ян до ла Тать яна (гим на зия №93). В це-
лом все аби ту ри ен ты ос та лись до воль ны ор га-
ни за ци ей проб но го тес ти ро ва ния. Уча щи еся 
спо кой ны, уве ре ны в се бе. Хо тя нын че нуж но 
наб рать боль ше бал лов для под твер жде ния 
по лу че ния ат тес та та с от ли чи ем, со зна ком 
«Ал тын бел гi». Проб ное тес ти ро ва ние, по их 
мне нию, да ет хо ро ший шанс под го то вить ся к 
ЕНТ-2013 не толь ко в пла не изу че ния пред ме-
тов, но и пси хо ло ги чес ки.

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

К ЕНТ будь готов!

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
прош ла го род ская олим пи ада сре ди 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». В олим пи аде 
при ни ма ли учас тие 43 уча щих ся 9-11 клас-
сов го су дар ствен ных и не го су дар ствен ных 
школ и двух кол лед жей Ка ра ган ды.

Олим пи ада про во ди лась в два эта па по 
трем нап рав ле ни ям. По нап рав ле нию «Ди зайн 
кос тю ма» уча щи ми ся школ на пер вом эта пе 
бы ло вы пол не но 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», ко то рую мож но бы ло сде-
лать в лю бой тех ни ке на фор ма те не ме нее А3. 
Вто рой 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». В ка че стве ма те-
ри алов мож но бы ло ис поль зо вать ак ва рель, 
гу ашь, ткань, ко жу и др. ма те ри алы на фор ма-
те А2. Для уча щих ся кол лед жей за да ние бы ло 
нем но го дру гим: в ка че стве до маш не го за да ния 
бы ла вы пол не на ком по зи ция на те му «Би они-
чес кий стиль в кос тю ме».
По нап рав ле нию «Гра фи чес кий ди зайн» 

олим пи ада так же прош ла в два эта па. Для уча-

щих ся школ в ка че стве до маш не го за да ния бы-
ла ком по зи ция на те му «Пор трет» в лю бой тех-
ни ке гра фи ки, раз мер фор ма та — не ме нее А4. 
Вто рой этап — прак ти чес кое за да ние — эс киз 
на те му «Олим пий ский пла кат», сде лан ный на 
вы бор в тех ни ке ак ва ре ли, гу аши и др. ма те-
ри алов на фор ма те А3. Уча щи еся кол лед жей 
в ка че стве до маш не го за да ния вы пол ня ли ком-
по зи цию на те му «Вес на в го ро де», а на прак ти-
чес ком ту ре де ла ли эс киз на те му «Раз ра бот ка 
ло го ти па зим них Олим пий ских игр в Ас та не».
По нап рав ле нию «Ар хи тек тур ный ди зайн» 

уча щи еся школ в ка че стве до маш не го за да ния 
вы пол ни ли про ек ти ро ва ние 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 бор ма те ри алов был не ог ра-
ни чен, а на прак ти чес ком эта пе бы ли под го-
тов ле ны 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. А уча щи еся кол лед жей до ма соз да ли 
ком по зи цию на те му «Эк стерь ер вход ной зо ны 
учеб но го за ве де ния к праз дни ку На урыз», а в 
уни вер си те те тру ди лись над кла узу рой 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».

По ре зуль та там го род ской олим пи ады по 
нап рав ле нию «Ди зайн кос тю ма» пер вое мес-
то сре ди уча щих ся кол лед жей прис во ено Ма-
ка то ву Ш. Е. (ЧУ «Ка ра ган дин ский кол ледж 
мо ды»); вто рое мес то — Жа ку по вой А. М. (Ка-
ра ган дин ский гу ма ни тар ный кол ледж); третье 
мес то — Ауес пе ко вой П. Г. (Ка ра ган дин ский 
гу ма ни тар ный кол ледж). Сре ди уча щих ся об-
ще об ра зо ва тель ных школ го ро да пер вой ста ла 
Ах ма до ва С. (СОШ №63), на вто ром мес те — 
Жаш ке но ва Д. Р. (СОШ №63); третьей ста ла Ка-
ра мур зи на А. (КГУ СОШ №74). По нап рав ле-
нию «Ар хи тек тур ный ди зайн» сре ди уча щих-
ся об ще об ра зо ва тель ных школ го ро да пер вое 
мес то за ня ла Чир ко ва Т. К. (СОШ №63); вто рое 
мес то — Ер ме ко ва К. К. (СОШ №17); третье 
мес то — По лов ни ко ва А. А. (ДХШ №1). По нап-
рав ле нию «Гра фи чес кий ди зайн» сре ди уча-
щих ся кол лед жа луч шим стал Шев чен ко С. А. 
(ЧУ «Ка ра ган дин ский кол ледж мо ды»); сре ди 
уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных школ го ро-
да пер вое мес то прис во ено Ха но вой А. (СОШ 
№95), вто рое мес то — Свет лич ная Н. И. (СОШ 
№63), третье мес то — Ан то нен ко Н. А. (СОШ 
№32).
Всем учас тни кам олим пи ады бы ли вру че ны 

дип ло мы и сер ти фи ка ты, осо бо бы ли от ме че-
ны науч ные ру ко во ди те ли, чьи вос пи тан ни ки 
по лу чи ли при зо вые мес та. Для всех бы ла про-
ве де на эк скур сия по уни вер си те ту, во вре мя ко-
то рой ре бя та поз на ко ми лись с сов ре мен ны ми 
учеб ны ми, твор чес ки ми ла бо ра то ри ями, про-
из вод ствен ны ми це ха ми и еще раз убе ди лись 
в том, что КарГУ — это мес то, где мо гут воп-
ло тить ся в жизнь са мые сме лые твор чес кие за-
мыс лы.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ПРО ФЕС СИ ОНАЛЬ НО-ХУ ДО ЖЕ СТВЕН НЫМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

От проекта до воплощения
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Са на улы күн нен кейін əлем жұр тшы лы ғы жы-
лан жы лын қар сы ала ды. Əр бір бе лес тен өт кен де, 
əр бір асу ды ба ғын дыр ған да бір жақ сы лық тан үміт 
кү те тін қа зақ пыз. Əлем ха лық та ры ның жы лан ға қа-
тыс ты көз қа ра сы мен бол жам да ры əр түр лі ке ле ді. 
Кей бі рі одан қауіп көр се, ен ді гі ле рі жы лан жы лын 
бе ре ке лі деп те атай ды. Мы са лы, көр ші Қы тай үшін 
жы лан — да на лық тың сим во лы. Де ген мен ұқ сас бір 
тұ жы рым бар. Жы лан жы лын да бел сен ді лік ар та-
ды. Ол жа ғым ды жа ғы на, бəл кім, жа ғым сыз жа ғы-
нан бо луы мүм кін, бі рақ бел сен ді лі гі тө мен де мей ді. 
Бұ ған та рих куə. Өт кен күн дер дің тіз бе гі біз ге осы-
ны дə лел дей ді.

Қа зақ хал қын да «Жы лан жы лы жы лыс бол ды» 
де ген сөз бар. Шың ғыс хан ша бу ылы 1221 жы лан 
жы лы Оты рар ды ал ды. Та рих шы лар дың бір жар ты-
сы мұ ны тра ге дия ре тін де, ке ле сі бі рі ке рі сін ше ба-
ға лай ды. Қа лай де сек те, қа зір Оты рар ды бе ріп қой-
ған ба ба лар дың да, оны ба сып ал ған ба тыр лар дың 
да ұр пақ та ры бір бү тін ұлт құ рап отыр. Та лай сын 
сəт тер де қа зақ тың ме рейін үс тем қыл ған «Сал қам 
Жəң гір» жы лан жы лын да, 1629 жы лы тақ қа оты рып, 

Қа зақ хан ды ғы ның тіз гі нін ұс тай ды. 1665 жы лы Қаз 
дауыс ты Қа зы бек би дү ни еге кел ді. 1689 жы лы Тəу ке 
хан бас та ған қа зақ қо лы ой рат-жоң ғар лар ға қар сы 
жой қын жо рық жа са ды. Үш жүз дің ба сын қос қан 
хан Абы лай да — жы лан жы лын да, 1713 жы лы дү-
ни еге кел ген. 1725 жы лы жоң ғар лар Түр кіс тан мен 
Таш кент ті жа ула ды. 1737 жы лы Кі ші жүз ха ны Əбіл-
қайыр Орын бор өл ке сі нің жа ңа гу бер на то ры бо лып 
та ғайын дал ған В. Н. Та ти щев ке екін ші қай та ра ант 
бе ре ді.

Өкі ніш ке қа рай, ХХ ға сыр дың ал ғаш қы жар ты-
сын да ғы жы лан жыл да ры қа зақ ты қу ан та қой ған 
жоқ. Осы жар ты ға сыр да қа зақ та лай мех нат кеш кен 
бол са, жы лан жыл да ры ның да он да ғы үле сі бар шы-
лық екен. 1905 жы лы қа зақ же рін ре во лю ция шар-
пы ды. Ол 1905 жыл ғы бі рін ші Орыс бур жу ази ялық-
де мок ра ти ялық ре во лю ци ямен ті ке лей бай ла ныс ты. 
Ға сыр лар бойы қа сық қа ны қал ған ша қор ға ған же рі-
нен айы ры лып, кі ріп тар лық күй ге түс кен қа зақ тың 
ауыр ха лі жə не пат ша лық Ре сей дің қа тал отар лық 
са яса ты кө зі ашық оқы ған қа зақ тың аза мат та ры на 
ой сал ды. Дəл осы тұс та қа зақ зи ялы ла ры Əли хан 
Бө кей ха нов, Ах мет Бай тұр сы нұ лы, Мұ ха мет жан 

Ты ныш па ев, Ха лел мен Жа һан ша Дос мұ ха ме дов тер, 
Жа қып Ақ ба ев тар са яси кү рес сах на сы на кө те ріл ді. 
Қыс қа сы, ояну жы лы на ай нал ды.

Осы ға сыр дың екін ші жы лан жы лы 1917 жыл да-
ғы Қа зан төң ке рі сі не тап ке ле ді. 1917 жыл ғы Ақ пан 
бур жу ази ялық-де мок ра ти ялық ре во лю ци ясы нан 
кейін ор на ған уақыт ша бур жу ази ялық үкі мет ел де гі 
əлеу мет тік жə не ұлт тық ез гі ні жою, жер мə се ле сін, 
им пе ри алис тік со ғыс тан шы ғу жə не т. б. мə се ле лер-
ді шеш пе ді. Қа зақ стан да ғы жер гі лік ті ха лық тар ды 
са яси құ қық та ры нан айыр ған бұ рын ғы пат ша үкі-
ме ті нің заң да ры өз кү шін де қал ды. Өл ке де гі ка зак-
орыс əс кер ле рі нің ұлан-бай тақ жер иелік те рі мен 
бар лық əлеу мет тік ар тық шы лық та ры то лы ғы мен 
сақ тал ды. Қа зақ стан ның ең жақ сы шұ рай лы жер ле-
рін отар шыл ку лак тар тар тып алып бер ген Қо ныс 
ауда ру бас қар ма сы ның жер гі лік ті ап па ра ты өз жұ-
мы сын одан əрі жал ғас тыр ды. Өнер кə сіп орын да-
рын да 8 са ғат тық жұ мыс кү ні ен гі зіл ме ді. Мем ле кет-
тік ме ке ме лер мен мек теп тер де қа зақ ті лі не кө шу ге 
бұ рын ғы сын ша тыйым са лын ды. Ре сей мем ле ке тін-
де гі бұл жағ дай лар ды В. И. Ле нин бас та ған боль ше-
вик тер пар ти ясы «Бү кіл өкі мет ке ңес тер ге бе ріл сін!» 
де ген ұран ды пай да ла на оты рып, уақыт ша үкі мет ті 
құ ла ту үшін оны бас ты құ рал ға ай нал дыр ды. Сөй-
тіп, 1917 жыл ғы 25 қа зан да (7 қа ра ша да) Пет рог рад-

та қа ру лы кө те рі ліс бас та лып, уақыт ша бур жу ази-
ялық үкі мет құ ла тыл ды. ХХ ға сыр да ғы үшін ші жы-
лан жы лы 1929 жыл да ғы ста лин дік ұжым дас ты ру 
са яса ты на ту ра ке ле ді екен. Бұл са ясат тың тү бі аш-
тық пен қу ғын дау ға əке ліп соқ тыр ға ны бел гі лі. 1929-
1933 жыл дар ара лы ғын да Қа зақ стан да ғы бі рік кен 
мем ле кет тік са яси бас қар ма (ОГ ПУ) 3386 адам ды 
ату, 13151 адам ды түр ме ге қа мау ту ра лы үкім шы-
ға рыл ған. Ке ле сі бір жы лан жы лы 1941 жыл ға тап 
ке ле ді. Фа шис тік Германия бей біт ке лі сім ді бұ зып, 
КСРО-ға тұт қи ыл дан со ғыс аш ты. Со ғыс тың ал ғаш-
қы жы лы ел қор ға ған аза мат тар ға ауыр ти ге ні анық. 
Де се де, уақыт сыр ғып, ға сыр дың екін ші жар ты сы на 
ауған да қа зақ тың жайы же ңіл дей бас та ды. Ке ле сі 
жы лан жы лын да (1953 жы лы) Ста лин қай тыс бо лып, 
со ла қай са ясат тың қа һа ры сейі ле бас тай ды. ХХ ға-
сыр дың соң ғы жы лан жы лы (1989) КСРО əс ке рі нің 
Ауған стан нан шы ға ры лу ымен аяқ та ла ды.

Қыс қа сы, жы лан жы лы ның қа зақ қа əкел ген жақ-
сы лық та ры да, қай ғы-мұ ңы да бар шы лық. Адам 
бойы нан жақ сы лық тан үміт үзіл мей ді. Қа лың қа зақ 
əулие деп та ны ған Мəш һүр Жү сіп Кө пейұ лы өзі нің 
кө ріп кел дік пен ай тыл ған өси ет те рін де 1913 жыл дан 
ары қа рай ел де бір жақ сы лық тың бо ла рын ай та ды.

А�ПАРАТ =ЗГЕ БАСЫЛЫМДАРДАН АЛЫНДЫ

2013 жы лы Шы ғыс күн тіз бе сі бойын ша жы-
лан жы лы кі ре ді. Ежел гі Ін жіл бойын ша Адам 
ата ға ал ма ны же гіз ген ар ба ушы да, қы тай хал қы 
əсі ре əс пет тей тін ай да һар да — осы жы лан. Ал 
əр жыл дан тек жақ сы лық кү те тін қа зақ үшін жы-
лан жы лы жы лы лық тың бел гі сі бол ған. Бұл жы-
лы ту ған дар дың ара сы нан ұлы ой шыл дар мен 
ел бас та ған сер ке лер ді көп тен кез дес ті ру ге бо-
ла ды. Өй тке ні ас тро лог тар дың пайым дауын ша, 
жы лан жы лы дү ние есі гін аш қан дар жүз рет өл-
шеп, бір рет ке се тін дер. Сон дық тан олар те рең 
пайым мен са рап тау ға бейім бо ла ды екен. Ен де-
ше, осы жы лы өмір ге кел ген тұл ға лар кім дер?

Қа зақ тың ұлы ой шы лы, ақын, саз гер, қа зақ 
жаз ба əде би еті нің не гі зін қа ла ушы Абай Құ нан-

ба ев жы лан жы лы өмір ге кел ген. XIX ға сыр дың 
45 жы лы ның жа зын да То бық ты ру ының биі Құ-
нан бай ақ са қал дың от ба сын да дү ние есі гін аш-
қан ба ла Иб ра хим өзі нің па ра сат-пайы мы, те рең 
ой шыл ды ғы ар қа сын да қа зақ тың Абайы атан ған. 
Сон дай-ақ ту ған жы лы жы лан ға ту ра ке ле тін та-
ғы бір ақын — қа зақ тың ли рик ақы ны Мағ жан 
Жұ ма ба ев. Ол 1893 жы лы дү ни еге кел ген. ХХ 
ға сыр дың ба сын да қа зақ по эзи ясы ның кө гін де 
жар қы рай жан ған ли рик ақын — зо ба лаң за ман 
ке зін де «Ха лық жауы» деп сот та лып, ату жа за сы-
на ке сіл ген дер дің бі рі. Қа зақ тың əн-күйін жи нас-
ты рып, но та ға тү сі ріп, «Қа зақ хал қы ның 100 əні», 
«Қа зақ тың 500 əн-күйі» ат ты жи нақ тар қал дыр-
ған ком по зи тор-эт ног раф, му зы ка зерт те уші сі 
Алек сандр Вик то рұ лы За та евич 1869 жы лы дү ни-

еге кел ген. Бұл жыл Шы ғыс күн тіз бе сі бойын ша 
жы лан ға сəй кес ке ле ді. Ба ла жа сы нан ке ре мет ес-
ту қа бі ле ті не ие За та евич тің қа зақ хал қы ның му-
зы ка сы мен та ныс ты ғы 1920 жыл дар дан бас тал ған 
екен. За та евич тің ең бек те рі ар қы лы қа зақ му зы-
ка сы дү ни ежү зі не та ра ды, бү кіл Еуро па ел де рі не 
жет ті, ал дың ғы қа тар лы өнер иеле рі нен жо ға ры 
ба ға ал ды. Ғы лым мен бі лім, əде би ет са ла сын да 
зор же тіс тік тер ге жет кен дер ге жыл сайын та быс-
та ла тын Но бель атын да ғы сай лық бар. Бұл сый-
лық атақ ты швед ға лы мы Альфред Но бель дің 
құ ме ті не ата ла ды. Швед тің өнер тап қыш ұлы ның 
өмір ге кел ген уақы ты — 1833 — жы лан жы лы. 
Бар ғұ мы рын да ол 350 па тент иелен ген. Жы лан 
жы лы дү ние есі гін аш қан əлем дік тұл ға лар дың бі-
рі — Ин ди ра Ган ди. Ол 1917 жы лы Үн діс тан ның 
сол түс ті гін де гі Ал ла ха ба де шта тын да дү ни еге кел-
ген. Ин ди ра Ган ди та рих қа тек Үн діс тан ды ұзақ 
жыл дар бас қар ған əйел ға на емес, ха лы қа ра лық 

аре на да өз елі нің бе де лін кө те ру ге ба рын сал ған 
жан ре тін де қа лып отыр.

Жо ға ры да аты атал ған ой шыл, ақын, ға лым, са-
ясат кер лер ден бас қа да жы лан жы лы дү ни еге кел-
ген бел гі лі аза мат тар же тер лік. АҚШ-тың 16-шы 
Пре зи ден ті Ав ра ам Лин кольн, 35-ші Пре зи ден ті 
Джон Кен не ди, Қы тай да ғы жа ңа дəуір төң ке рі сі нің 
кө се мі Мао Цзе дун, Ос ман жə не Түр кия мем ле ке ті-
нің ре фор ма то ры Мұс та фа Ке мал Ата тү рік сын ды 
са ясат кер лер мен қа тар, Ни ко лай Ко пер ник, Паб ло 
Пи кас со, Франс Шу берт, Иоганн Вольфганг Ге те, Де-
ни Дид ро, Дмит рий Дос то ев ский, Ни ко лай Го голь, 
Мұ хам мед Əли, Од ри Хеп берн, т. б. се кіл ді түр лі са-
ла ның саң лақ та ры өмір ге кел ген. Ен де ше, 2013 жы-
лы өмір ге ке ле тін қа ра до ма лақ тар дың ара сын да 
қа зақ тың атын шы ға рар ұлан да ры көп бол сын деп 
ті лейік…

А�ПАРАТ =ЗГЕ БАСЫЛЫМДАРДАН АЛЫНДЫ

Хал қы мыз жыл қайы ру, жыл ба сы, ап та ат та-
ры, ай ат та ры, мү шел жас де ген ата улар ға ежел ден 
кө ңіл бөл ді. Сөй тіп, осы ата улар ға өзін дік ұлт тық 
атау ла рын бе кіт ті. Бұл жө нін де XV ға сыр да ғы жа-
зыл ған Өтей бой дақ Ті леу қа бы лұ лы ның «Ши па гер-
лік ба ян» кі та бы то лық жауап бе ре ді.

Қа зақ та жыл ба сы На урыз айы ның (март тың) 22-
нен бас та ла ды. Он екі жыл бір ай нал ған да бір мү шел 
то ла ды. Жыл қайы ру ының он екі атауы бар. Жыл ба-
сы — Тыш қан. Өтей бой дақ ша кө не тіл де жə не қа-
зақ ша қа зір гі атауы: Су мақ ты — Тыш қан, Маң ғаз — 
Си ыр, Ай бар — Ба рыс, Се кем — Қо ян, Ир тек — Ұлу, 
Су маң — Жы лан, Тұл пар — Жыл қы, Шо пан — Қой, 
Ме шін — Ме шін, Ша қы рауық — Тауық, Ай тақ — Ит, 
Қо рыс қы — До ңыз.

Мі не, жыл ат та ры на қа ра сақ, ата-ба ба ла ры мыз 
бір ха лал мен бір ха рам нан жыл ата ула рын те ңес-
тір ге нін кө ре міз. Ер те де гі ата-ба ба ла ры мыз ту ған 
жы лы на, айы на, кү ні не, мез гі лі не (тəу лік тік) қа рай 
жа ңа ту ған ба ла ның мі нез-құл қын, кім бо ла ты нын, 
оның қан дай аза мат тық бо рыш ат қа ра ты ны на дейін 
бі ліп бол жа ған.

Ап та ның күн ат та ры ның ерек ше лі гі не де қа зақ-
тың жұл дыз шы ла ры өте жо ға ры си пат та ғы та ным-
дық пен қа ра ған. Ен ді со ны са ла лап кө рейік.

К�не тілде
(�тейбойда�ша) 
аталуы

Планетасы �азіргі аталуы

1. Ба�тал
2. Баттал
3. Са�тал
4. Жа�тал
5. Аттал
6. &аттал
7. Мереке

Сатурн
К+н
Ай
Марс
Меркурий
Юпитер
Шолпан

Сенбі
Жексенбі
Д+йсенбі
Сейсенбі
С;рсенбі
Бейсенбі
Ж<ма

Он се гіз мың ға лам ды Ал ла та ға ла ал ты күн де 
жа рат қан. Ал жұ ма ме ре ке деп бел гі ле ген дік тен, ол 
мұ сыл ман дар үшін де ма лыс (ме ре ке) кү ні бол ған.

Ен ді осы ап та күн де рі не бай ла ныс ты Өтей бой-
дақ ба ба бы лай дей ді:

— Сен бі, Сəр сен бі, Бей сен бі кү ні ту ыл ған дар опа-
лы, ми лы, тол ғам ды, ұс там ды бол мақ. Жа на шыр лы 
кел мек. Ұйық та ма ға кі ріп тар бо ла тын дар көп ке зі-
ге ді.

— Сей сен бі, жұ ма кү ні ту ыл ған дар ата-ана сы на 
опа лы лы ғы аз, жақ сы лы ғы мен қайы рым ды лы ғы 
кез дей соқ тық ға на бол мақ. Сыр қат та нуы си рек, дү-
ни еге он ша қы зық пай тын, əң гү дік, сыр қат ты еле-
мей тін, тіп ті нау қас та ну дың не еке нін біл меуі де 
мүм кін.

— Жек сен бі, дүй сен бі күн де рі ту ыл ған маң дай 
жұл дыз ды лар оңай-ос пақ сыр қат пен нау қас тан-
бай ды. Ыс тық тық, су ық тық дең гей де гі нау қас тар ға 
ұшы руы тез бо ла ды.

Өзі ңіз дің ту ған кү ні ңіз не ме се қа зір гі жə не бо ла-
шақ ұр па ғы ңыз дың ту ған кү ні бойын ша да адам ның 
пси хо ло ги ясын анық тау ға бо ла ты нын біл ген де ар-
тық емес.

Ата-ба ба ла ры мыз бір жыл ды он екі ай ға бө-
ліп, оның атауын бер ді. Жыл ба сын Ер геу (На урыз) 
айы деп бел гі ле ді. Ай ат та ры ның кө не ше (Өтей-
бой дақ ша) ата луы жə не қа зір гі жа ңа атауы: Ер-
геу — На урыз, Көк теу — Кө кек, Мез геу — Ма мыр, 
Көз геу — Ма усым, Шіл деу — Шіл де, Та мы зық — Та-
мыз, Дəн деу — Ми зам (қыр күйек), Соқ тау — Қа зан, 
Күйек — Қа ра ша, Қауыс — Жел тоқ сан, Ығыс — Қаң-
тар, Қаң тар — Ақ пан

М" шел жас
Ата-ба ба ла ры мыз ту ған күн нен бас тап, өсіп-өр-

кен де уде қауіп ті жыл дар деп мү шел жыл ды ерек ше 
ата ған. Бұ ны мү шел жас деп те атай ды. Ал ғаш қы 
мү шел — он үш жас, бұл адам ның ба ла лық ша-
ғы. Одан кейін гі 25 жас — жі гіт тік тің ал ғаш қы са-
ты сы, 37 жас — адам өмі рін де гі ең бас ты мү шел, 
49 жас — бұл адам ның да на лық қа аяқ ба са тын ке зе-
ңі, 61 жас — адам ның да на лы ғы ар тып, өзі нен ту ған 

ба ла ға сын көз бен қа рап, өзі де тəу бе ге ке ле тін ке зең. 
Бұл мү ше лі ге тол ған адам кə рі лік ті мойын дау ға аз 
да бол са кө ңіл бө ле ді. 73 жас — бұл мү шел кə рі лік-
тің мойын ға мі ніп, аяғын тұ сап, отыр са — тұ руы, 
тұр са — оты руы мұң, жат са ұй қы жоқ, адам ның дің-
ке сі құ рып «ай хай, жас ке зім-ай» деп кө кі ре гі қарс 
айы ры ла күр сі ніп, дөң бек шіп ба рып ұйық тай тын 
ке зең. 85 жас — бұл мү шел де адам ның ай дай ба сы 
қа тып, өзі нен кейін гі лер ге ба ла құ сап ұр сып, же ген 
та ма ғын же ген жоқ пын дей тін өк пе ле гіш ке зең. Сол 
үшін де ха лық «күл сең кə рі ге күл, бұл жас қа жет-
кен де бар, жет пе ген де бар» де ген. Бұ дан ары 97, 
109 т. с. с. бо лып мү шел жас жал ға са бе ре ді.

Адам пен де сі не ри зық те руі не сай не сіп тік ри-
зық тық мү шел жас — 25, 37, 49, 61, 73 жас бо лып 
есеп те лін ген. 13, 85, 97, 109 т. с. жас ты — ер ке лік 
мү ше лік жас қа есеп теп, кү нə сіз жас қа ба ла ған. Ал 
61 мен 73 жас жар ты кү нə лік деп есеп те лін ді. Өтей-
бой дақ ба ба, егер жас айыр ма сы үш жас тан ас па-
са — ту ма лас, бес жас тан ас па са — құр бы лас не ме се 
за ман дас деу ке рек деп ті. Əр адам мү ше лі жас қа 
тол ған сайын са да қа бе ру ді, ел ге қайы рым ды бо лу-
ды, ата-ба ба аруа ғы на дұ ға оқы ту ды біл ге ні дұ рыс. 
Құ дай жо лын да же сір-же тім дер ге құ дайы та мақ бе-
ріп, ару ақ та ры на дұ ға ар нап оқы ту сауап тың сауабы 
бол мақ.

Жады7ызда ж�рсін…

Қа зақ хал қы қа дым за ман дар дан бе рі та би ғат та ғы лым-
да рын кие тұ тып, ырым-тыйым дар ға се ну мен ке ле ді. Көк-
тің ты ны сын тың дап, жер дің та мы рын бас қан, тұр мыс-тір-
ші лі гі та би ғат пен ты ғыз бай ла ныс ты зер де лі ел жыл ба сы 
На урыз ды қа раң ғы ның — жа рық қа, ыз ғар дың — жы лы ға, 
қа ра ның — ақ қа, сор дың — бақ қа, ке сір дің — ки еге, жоқ-
тың — бар ға ауыса тын та лай лы та бал ды ры ғы деп та ны ған. 
Ауа райын ха лық өз та ны мы бойын ша ер те де бы лай бол-
жап ты.

Жыл ішін де мал-жан ауру-сыр қау дан аман бо ла ды деп 
ырым дап, На урыз ға қар сы ауыл-ай мақ та зар ты лып, адам дар 
жа ңа, та за киі ніп, ша шын алып, бойын та зар тып, мой нын да ғы 
қа ры зы нан құ ты ла ды. Кү нə сы нан ба рын ша ары лу ға ты ры сып, 
тəу бе сі не ке ле ді.

Жа ңа жыл дың ал ғаш қы та ңы атып, күн шық қан да, күн нің 
«Құ ты» да ры ған кі сі мол ырыс ты бо ла ды деп ырым да лып «Қы-
зыр тү нін» кү зе тіп шы ға ды.

Таң бо за рып ата бас та ған кез де, ауыл-ай мақ та үл кен-кі ші 
де мей би ік теу жер ге жи на лып, күн ге қа рап:

«Ар мы сың, Қайыр лы Күн-Ана!
Ар мы сың, ке уде сі түк ті Жер-Ана!
Жа ңа жыл жа рыл қа, жа рыл қа!» — деп, күн ге тəу етіп, ба та 

жа сай ды.

На урыз на ма да сойыл ған Көк өгіз дің бауыз дау қа ны мен 
ба ла лар дың маң дайы на күн бей не сін са лып, «Құ ты да ры сын, 
сің сін» — деп ырым ете ді.

«Көк қау лап өс сін, ақ мол бол сын» — деп ырым дап, «Құ-
таю» рə сі мі бойын ша жа ңа бүр ле ген шы бық қа ақ бүр ке ді.

Пə ле-жа ла, ауру-сыр қау, ре ніш-қай ғы өт кен жыл да қал-
сын, от пен жа нып кет сін деп «Алас тау» рə сі мін жа сай ды.

Ұлыс кү ні жау ған қар «Ақ ша қар», «Нұр жа уды» деп ата-
ла ды. Ол бас та ла тын жыл дың ырыс ты бо ла тын ды ғы ның ны-
ша ны.

На урыз кү ні қар ға түс кен құ ма лық ба тып кет се, көк тем 
ер те шы ға ды, ал бат пай бе тін де қар қал са, көк тем 40 күн кеш 
шы ға ды.

Ауыл ақ са қа ла да ры, көр ші-қо лаң «Ақ мол бо лып, көп ші-
лік ке бұйыр сын» де ген ой мен бі рін-бір «қы мыз мұ рын дық қа» 
ша қы ра ды.

«Са ума лық» ыры мы бойын ша əр бір от ба сы На урыз 
тойын да:

Са ума лық, са ума лық,
Жа ңа кел ген жақ сы лық.
Жа ңа кел ген ме ре ке,
Жа ңа кел ген бе ре ке.
Көр ме дік пе, көр дік пе?
Са ума лық, са ума лық,
Сүт көп, кө мір аз.
Өмір көп, өлім жоқ! — деп, үй де гі ес кі ыдыс ты сын ды рып, 

«қа бақ сын ды, қай ғы кет ті» деп ырым жа са ған.

Егер ол тү ні қой ма лы қо ра ға ал шаң дай ба сып ер кін кір се, 
көк тем ер те ту ады.

Егер күн шық қан да тү сі күң гірт тар тып, сол ғын шық са, ол 
жы лы жауын-ша шын көп бо ла ды.

Егер күн сəу ле сі ша па ғын тө гіп, рауан дап шық са, ол жы-
лы мол шы лық бо ла ды.

Ұлыс кү ні күн от тай қы за рып шық са, ол жы лы өлім-жі тім, 
өрт көп бо ла ды. Егер күн нің тү сі сар ғыш қыз ғылт тар тып, ыс-
тық ле бі бет ке ұрып, ша қы райып шық са, ол жы лы құр ғақ шы-
лық, да ла лы жер лер де өрт бо луы ық ти мал.

Шол пан жар қы рап шық қан жыл да ры көк бі тік шы ға ды. 
Кө мес кі ле ніп ту ған жы лы шөп те мар дым сыз өсе ді.

Егер То ғыс ке зін де Үр кер мен Ай бір-бі рі не алыс бол са, 
қауіп бо ла ды деп сақ тан ған. Егер Үр кер мен Ай жа қын ор на-
лас са, жақ сы лық қа жо ры ған.

Бір жыл да Үр кер мен Ай 13 рет то ғы са ды. Ең ауыр то ғы-
сы Ақ пан айын да ғы Ақы рап екен. Егер жа ңа Ай шал қайып 
ту са, ол ай да ауа райы мал ға жай сыз бо ла ды. Ал Ай тік ту са, 
жай лы бо ла ды де ген. Күн құ лақ та нып шық са, не бо ран, не аяз 
бо ла ды. Күн құ лақ та нып ба та тын бол са, ауа райы жы лы на ды. 
Осы ған бай ла ныс ты Қа зак тың «Ер тең гі күн құ лақ тан са, елің ді 
жау шап қан дай қо рық, кеш кі күн қү лақ тан са, ке лі нің ұл тап-
қан дай қу ан» — де ген да на сө зі ту са ке рек.

Егер қыс ай ла рын да бұлт жел ге қа рай көш се, ке шік пей 
қар жауады. Егер бұлт тұ та сы нан ыды ра са ауа райы ның бұ-
зы лайын де ге ні, ал ол ше ті нен ке сі ліп ыды ра са ауа райы оңа-
лайын де ге ні.

Жұт бо лар жы лы өріс тен қай тқан қой лар аузы на бір-бір 
шөп тіс теп қай та ды екен. Көк тем ай ла рын да бол ған құ бы лыс 
күз ай ла рын да, жаз ай ла рын да бол ған қү бы лыс қыс ай ла ры на 
ұқ сас ке ліп, күн бе-күн қай та ла на ды.

Сол си яқ ты көк жи ек тен бу дақ бұлт өр кеш те не кө те рі-
ліп, ке шік пей кө рін бей кет се, қат ты жел тұ рып, қа қа ған аяз 
бо луы мүм кін. Егер бу дақ бұлт өр кеш тен ген қал пын да кө те-
рі ле бер се, ат тың ка ра қап та лы нан ке ле тін қар жауады деп 
дайын дал ған.

Егер қыс та түйе ер нін жы быр лат са, жыл қы оқы ра нып жұ-
ты нар бол са, он да ке шік пей-ақ түйе мен жыл қы қар су ын іше-
ді. Яғ ни, көк тем ер те шы ға ды де ген.

Егер қой тұя ғы мен тө сін қа сы са, қар қа лың тү се ді. Егер 
қой ті сін қай ра са, ке шік пей бо ран бо ла ды. Егер қой қо ра сы на 
ер кін кір се, жыл жақ сы бо ла ды.

Ха лық на урыз да жауып жат қан қар үс ті не құ ма лақ ша шу 
ар қы лы көк тем нің ер те, не кеш шы ға ты нын бол жап біл ген. 
Егер құ ма лақ қар үс тін де кі ді ріп қал са, көк тем кы рық күн кеш 
ту ады. Егер құ ма лақ қар ға бар мақ бойы ба тып кет се, көк тем 
ер те ту ады де ген.

Ха лық ара сын да ғы есеп ші лер есеп те рін күн мен түн те-
ңел ген екін ші то ғыс-ми за мы нан бас тап жүр гіз ген, Ми зам ту-
ған кү ні түйе ба сын құ бы ла ға бе ріп, төрт аяғын төрт жақ қа 
ке ріп, жайы лып ұйық та са, ол жы лы қыс жай лы бо ла ды. Егер 
түйе ми зам ту ған кү ні бір жа ғы на ық тап жай сыз жат са, ол жы-
лы қыс ка тал бо ла ды деп жо ры ған.

ХАЛЫ� ДАНАЛЫ+Ы

Арты# болмас білгені7

Тарих #ойнауы сыр шертеді

Жылан жылы ту�ан т:л�алар
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Жить здорово!
Всем студенчеством — 
за здоровьем!

В КарГУ про хо дит ме сяч ник 
по борь бе с ту бер ку ле зом. Ме-
сяч ник стар то вал в фев ра ле. 
За это вре мя в ака де ми чес ких 
груп пах прош ли ку ра тор ские 
ча сы, лек ции, бе се ды по про-
фи лак ти ке ту бер ку ле за на те-
мы: «Ту бер ку лез и его про фи-
лак ти ка», «Как за щи тить се бя 
от ту бер ку ле за», «Опас ность 
ту бер ку ле за. Ту бер ку лез из ле-
чим», а так же в кор пу сах бы ли 
офор мле ны стен ды наг ляд ной 
аги та ции по фор ми ро ва нию 
здо ро во го об ра за жиз ни.

Сту ден ты встре ча лись со спе-
ци алис та ми об лас тно го цен тра 
проб лем фор ми ро ва ния здо ро-
во го об ра за жиз ни, нар ко ло ги-
чес ко го цен тра по про фи лак ти ке 
ту бер ку ле за, а для тех, кто про-
жи ва ет в об ще жи ти ях, бы ли про-
ве де ны те ма ти чес кие встре чи с 
вра ча ми са на то рия-про фи лак то-
рия КарГУ.

Для под дер жа ния спор тив ной 
фор мы и де монстра ции здо ро во-
го об ра за жиз ни сту ден ты КарГУ 
при мут учас тие в об лас тной сту-
ден чес кой ли ге по та ким ви дам 
спор та, как фут бол, бас кет бол, 
во лей бол, нас толь ный тен нис. 
Прой дет так же меж фа куль тет-
ская спар та ки ада сре ди сту ден-
тов по ми ни-фут бо лу и во лей-
бо лу. Сту ден ты, про жи ва ющие 
в об ще жи ти ях, по сос тя за ют ся в 
шах ма тах, нас толь ном тен ни се 
и по ме ря ют ся си лой в то гыз-ку-
ма лак. Спор тив ные иг ры за-
вер шат ся дру жес кой эс та фе той 
«Мы вы би ра ем здо ровье!» сре ди 
фа куль тет ских ко манд, эс та фе-
ту при уро чат к Все мир но му дню 
борь бы с ту бер ку ле зом.

В ка нун Дня уни вер си те та 
бы ли под ве де ны ито ги твор чес-
ко го кон кур са на луч ший пла кат 
по про па ган де здо ро во го об ра-
за жиз ни сре ди сту ден тов уни-
вер си те та и уча щих ся кол лед жа 
КарГУ. Кон курс про хо дил в нес-
коль ких но ми на ци ях. В но ми на-
ции «Чер но-бе лая гра фи ка» пер-
вое мес то по лу чил Жан го зин М. 
(кол ледж КарГУ), а вто рое мес то 
дос та лось Аман бек С. (фа куль тет 
ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий). В но ми на ции «Гра-
фи ка с ис поль зо ва ни ем цве та» 
луч шей ста ла ра бо та Тул ки бай Т. 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), 
чуть мень ше, на вто рое мес то, 
жю ри оце ни ло ра бо ту Кал мет А. 
(юри ди чес кий фа куль тет). В но-
ми на ции «Компь ютер ная гра-
фи ка» са мые вы со кие бал лы 
по лу чил кол лаж Си рик Ю. (про-
фес си ональ но-ху до же ствен ный 
фа куль тет), а вто рое мес то за нял 
Дю сем ба ев Д. (кол ледж КарГУ). 
Осо бой наг ра ды за луч шую идею 
удос то или Он гар Ш. (фа куль тет 
инос тран ных язы ков), а приз за 
ори ги наль ное цве то вое ре ше ние 
по лу чи ла ра бо та Аб де но вой А. 
(фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет).

Ме сяч ник за вер шит ся ак ци ей 
«Ос та но ви те ту бер ку лез, по ка я 
жив!» и учас ти ем сту ден тов, пре-
по да ва те лей в об ще го род ских 
ме роп ри яти ях, пос вя щен ных 
Все мир но му дню борь бы с ту бер-
ку ле зом, ко то рый от ме ча ет ся 24 
мар та.

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

Ту бер ку лез яв ля ет ся чрез вы чай но опас-
ным за бо ле ва ни ем, ко то рое рань ше счи-
та лось не из ле чи мым и еже год но уно си ло 
жиз ни мил ли онов лю дей. В нас то ящее вре-
мя в свя зи с вве де ни ем обя за тель ной вак ци-
ноп ро фи лак ти ки и на ли чи ем ря да эф фек-
тив ных про ти во ту бер ку лез ных хи ми оп ре-
па ра тов лю ди спо соб ны кон тро ли ро вать 
это за бо ле ва ние. Од на ко и сей час не ред ки 
слу чаи, ког да лю ди уми ра ют от ос лож не-
ний ту бер ку ле за. Имен но по это му так важ-
но соб лю дать все ре ко мен да ции вра чей, ка-
са ющи еся про фи лак ти ки ту бер ку ле за как в 
дет ском, так и в зре лом воз рас те.

Как бы ла от кры та вак ци на про тив 
ту бер ку ле за?

Воз бу ди тель ту бер ку ле за был от крыт Р. Ко-
хом в 1882 го ду, он и стал ра бо тать над про фи-
лак ти кой ту бер ку ле за. Эпи де ми ей ту бер ку лез 
счи та ет ся тог да, ког да бо ле ет в ка ком-то ре-
ги оне бо лее 1% на се ле ния. В кон це 19-го ве ка 
бы ла пан де мия ту бер ку ле за. Р. Кох сво ими ра-
бо та ми в 1892 го ду как ме тод про фи лак ти ки 
пред ло жил ту бер ку лин и ис пы тал его на се бе 
(ввел в мыш цу). Эта па ра док саль ная ре ак ция 
по гу би ла его. Весь мир сра зу пос та вил под 
сом не ние ис тин ность от кры тия воз бу ди те ля 
ту бер ку ле за, и толь ко в 1907 го ду австрий ский 
врач ба рон фон Пир ке по ка зал им му но ло ги-
чес ки ми ис сле до ва ни ями, что воз бу ди те лем 
яв ля ет ся Myco bac te ri um tu ber cu lo sis. Фран цуз-
ские уче ные Каль мет и Жер рен пос та ви ли цель 
сде лать так, что бы воз бу ди тель ут ра тил свои 
па то ген ные свой ства. В 1908 го ду они на ча ли 
свою ра бо ту: взя ли Myco bac te ri um tu ber cu lo sis 
bo vi nus и вы ра щи ва ли его в пи та тель ной сре-
де, ко то рая сос то яла из кар то фель но го ага ра 
с до бав ле ни ем жел чи и др. И в 1921-м они за-
кон чи ли, сде лав 233 пе ре се ва из од ной сре ды в 
дру гую. Эта нас той чи вость увен ча лась ус пе хом. 
Каль мет про ве рил штамм на мор ских свин ках 
(са мое чув стви тель ное к ми ко бак те рии жи-
вот ное). Мор ские свин ки пос ле за ра же ния не 
по ги ба ли, это бы ло до ка за тель ством то го, что 
штамм ут ра тил свою па то ген ность. Пос ле это-
го они про ве ри ли вак ци ну на че ло ве ке. Так как 
вак ци на пред став ля ла со бой штамм со сре дой, 
они да ли вак ци ну но во рож ден но му ре бен ку, 
ко то рый ро дил ся у ма те ри, боль ной от кры той 
фор мой ту бер ку ле за, и ма лыш, впос лед ствии 
жи вя в ок ру же нии бак те ри овы де ли те лей, не 
за бо лел ту бер ку ле зом. По том ока за лось, что 
вак ци на соз да ет ал лер гию, им му ни тет, ко-
то рый за щи ща ет ор га низм. В СССР вак ци на 
по яви лась в 20-х го дах как по да рок Каль ме та 
НИИ ту бер ку ле за.
Офи ци аль но эта вак ци на бы ла за ре гис три-

ро ва на в Минздра ве в 1936 го ду, тог да же был 
из дан указ об обя за тель ной вак ци на ции все го 
на се ле ния. В 1961 го ду за ре гис три ро ва на но вая 
су хая вак ци на БЦЖ со сро ком год нос ти 12 не-
дель, и с это го вре ме ни про во дит ся по го лов ная 
вак ци на ция де тей уже в род до ме (на 5-7-й день 
рож де ния).

Про фи лак ти ка ту бер ку ле за в дет ском 
воз рас те

Про фи лак ти ка ту бер ку ле за у де тей нап-
рав ле на на пре дот вра ще ние ин фи ци ро ва ния 

и пре дуп реж де ние раз ви тия за бо ле ва ния. Ос-
нов ные ме то ды про фи лак ти ки за бо ле ва ния ту-
бер ку ле зом у де тей — вак ци на ция БЦЖ и хи-
ми оп ро фи лак ти ка.
В со от вет ствии с На ци ональ ным ка лен да-

рем про фи лак ти чес ких при ви вок вак ци на цию 
про во дят в род до ме при от сут ствии про ти во-
по ка за ний в пер вые 3-7 дней жиз ни ре бен ка. 
Вак ци на БЦЖ яв ля ет ся ос лаб лен ным штам-
мом ми ко бак те рий, ко то рые в дос та точ ной ме-
ре им му но ген ны, но у здо ро вых де тей не обус-
лав ли ва ют ин фи ци ро ва ние. К вак ци на ции 
су ще ству ют аб со лют ные и от но си тель ные про-
ти во по ка за ния. Пе ред про ве де ни ем БЦЖ обя-
за тель но об су ди те этот воп рос с пе ди ат ром.
Вак ци на БЦЖ вво дит ся внут ри кож но, обес-

пе чи вая раз ви тие ло каль но го ту бер ку лез но-
го про цес са, не опас но го для об ще го здо ровья 
че ло ве ка. В ре зуль та те ор га низм вы ра ба ты ва ет 
спе ци фи чес кий им му ни тет про тив ми ко бак те-
рии ту бер ку ле за. При вив ки спо соб ству ют сни-
же нию ин фи ци ро ван нос ти и за бо ле ва емос ти 
де тей, пре дуп реж да ют раз ви тие ос трых и ге-
не ра ли зо ван ных форм ту бер ку ле за. Это оз-
на ча ет, что при ви тый ре бе нок с хо ро шим по-
ствак ци наль ным им му ни те том при встре че с 
ми ко бак те ри ями ли бо не ин фи ци ру ет ся вов се, 
ли бо пе ре не сет ин фек цию в лег кой фор ме. Те-
оре ти чес ки ро ди те ли впра ве от ка зать ся от вак-
ци на ции БЦЖ сво его ре бен ка. Од на ко, при ни-
мая та кое ре ше ние, не об хо ди мо пом нить, что 
от ту бер ку ле за не зас тра хо ван ник то, осо бен но 
ре бе нок. В си лу воз рас тных осо бен нос тей де ти 
в го раз до боль шей сте пе ни под вер же ны за бо-
ле ва нию ту бер ку ле зом при пер вич ном ин фи-
ци ро ва нии, чем взрос лые.
Имен но по это му для кон тро ля сос то яния 

про ти во ту бер ку лез но го им му ни те та и вы яв-
ле ния мо мен та пер вич но го ин фи ци ро ва ния 
де тям еже год но про во дят ре ак цию Ман ту. 
Взрос лым про бу Ман ту про во дят толь ко по 
по ка за ни ям. Про ба Ман ту ос но ва на на внут-
ри кож ном вве де нии ма лых доз ту бер ку ли на с 
пос ле ду ющей оцен кой ал лер ги чес кой ре ак ции, 
воз ник шей в ко же в мес те вве де ния. Ту бер ку-
лин яв ля ет ся про дук том жиз не дея тель нос ти 
ми ко бак те рий. Сле ду ет под чер кнуть, что про-
ба Ман ту яв ля ет ся без вред ной. Ту бер ку лин не 
со дер жит жи вых мик ро ор га низ мов и в при-
ме ня емой до зи ров ке не влияет ни на им мун-
ную сис те му ор га низ ма, ни на весь ор га низм в 
це лом. Пос ле вве де ния пре па ра та в ко же воз-
ни ка ет спе ци фи чес кое вос па ле ние, выз ван ное 
ин фильтра ци ей ко жи Т-лим фо ци та ми — спе-
ци фи чес ки ми клет ка ми кро ви, от вет ствен ны-
ми за кле точ ный им му ни тет. Ес ли ор га низм к 
мо мен ту пос та нов ки про бы уже «поз на ко мил-
ся» с ми ко бак те ри ей ту бер ку ле за, то вос па ли-
тель ные яв ле ния в мес те вве де ния бу дут ин тен-
сив нее, и ре ак ция Ман ту бу дет оце не на вра чом 
как по ло жи тель ная. Од на ко сле ду ет по ни мать, 
что та кая по ло жи тель ная ре ак ция мо жет быть 
про яв ле ни ем как ин фек ци он ной ал лер гии, так 
и по ствак ци наль ной. Пос ле вак ци на ции БЦЖ 
в те че ние пос ле ду ющих 5-7 лет в нор ме ре ак-
ция Ман ту мо жет быть по ло жи тель ной, что от-
ра жа ет на ли чие хо ро ше го по ствак ци наль но го 
им му ни те та. По ме ре уве ли че ния сро ков пос ле 
при вив ки от ме ча ет ся сни же ние чув стви тель-
нос ти к ту бер ку ли ну вплоть до ее уга са ния. Су-
ще ству ют стро гие кри те рии, по ко то рым врач 
мо жет от ли чить пер вич ное ин фи ци ро ва ние от 

по ствак ци наль ной ал лер гии. При по доз ре нии 
на ин фи ци ро ва ние ми ко бак те ри ями ре бен ка 
нап рав ля ют в ту бер ку лез ный дис пан сер, где 
про во дят до пол ни тель ные об сле до ва ния и в 
слу чае под твер жде ния ин фи ци ро ва ния наз на-
ча ют про фи лак ти чес кое ле че ние. Де ло в том, 
что ин фи ци ро ва ние ми ко бак те ри ями да ле ко 
не во всех слу ча ях оз на ча ет за бо ле ва ние. Прак-
ти чес ки каж дый че ло век к зре ло му воз рас ту 
ин фи ци ро ван ми ко бак те ри ей и име ет к ней 
им му ни тет, од на ко ту бер ку ле зом бо ле ли лишь 
нем но гие. Хо ро ший им му ни тет поз во ля ет ог-
ра ни чить ин фек цию и не до пус тить раз ви тия 
за бо ле ва ния. Нап ро тив, в ус ло ви ях ос лаб лен-
но го ор га низ ма, тя же лых за бо ле ва ний, им му-
но де фи цит ных сос то яний при ин фи ци ро ва-
нии ми ко бак те ри ями раз ви ва ет ся ту бер ку лез. 
Пер вич ное ин фи ци ро ва ние в дет ском воз рас те 
бо лее ве ро ят но мо жет при вес ти к ту бер ку ле зу. 
Что бы по мочь ор га низ му спра вить ся с ин фек-
ци ей и не до пус тить раз ви тия за бо ле ва ния при 
об на ру же нии пер вич но го ин фи ци ро ва ния, ре-
бен ку наз на ча ют курс про фи лак ти чес ко го ле-
че ния од ним или дву мя хи ми оп ре па ра та ми. 
Че рез год при от сут ствии приз на ков ту бер ку-
ле за ре бе нок сни ма ет ся с уче та фти зи ат ра.
Им му ни тет, при об ре тен ный пос ле при-

вив ки БЦЖ, сох ра ня ет ся в сред нем 5 лет. Для 
под дер жа ния при об ре тен но го им му ни те та 
пов тор ные вак ци на ции (ре вак ци на ции) про-
во дят ся в нас то ящее вре мя в 7 и 14 лет.

Про фи лак ти ка ту бер ку ле за у взрос лых
Счи та ет ся, что ту бер ку лез — бо лезнь лю дей 

низ ко го дос тат ка. Од на ко важ но знать, что в 
свя зи с неб ла гоп ри ят ной эпи де ми оло ги чес кой 
си ту аци ей в на шей стра не и ми ре с этой бо-
лезнью мо жет встре тить ся лю бой че ло век, не-
за ви си мо от уров ня его дос тат ка. К фак то рам 
рис ка раз ви тия ту бер ку ле за от но сят: не дав нее 
ин фи ци ро ва ние, са хар ный ди абет, те ра пию 
им му но суп рес сив ны ми пре па ра та ми, ВИЧ-ин-
фи ци ро ван ность, зло упот реб ле ние нар ко ти ка-
ми, ал ко го лем, та ба ком, пло хое пи та ние, боль-
шую ску чен ность на се ле ния и мно гок рат ный 
кон такт с бо ле ющи ми людь ми. По ста тис ти ке, 
в нас то ящее вре мя наб лю да ет ся рост за бо ле ва-
емос ти ту бер ку ле зом сре ди обес пе чен ных сло-
ев об ще ства. Бо лее под вер же ны ту бер ку ле зу 
по жи лые лю ди.
Про фи лак ти кой ту бер ку ле за у взрос лых яв-

ля ет ся еже год ное дис пан сер ное наб лю де ние и 
вы яв ле ние за бо ле ва ния на ран них ста ди ях. С 
целью вы яв ле ния ту бер ку ле за на ран них ста-
ди ях взрос лым не об хо ди мо про хо дить флю-
орог ра фи чес кое об сле до ва ние в по лик ли ни ке 
не ре же ра за в год (в за ви си мос ти от про фес-
сии, сос то яния здо ровья и при над леж нос ти к 
раз лич ным груп пам рис ка).
К со жа ле нию, боль шин ство сим пто мов ту-

бер ку ле за нес пе ци фич ны. За по доз рить те че-
ние ту бер ку ле за мож но при на ли чии сле ду-
ющих сим пто мов:
ка шель или по каш ли ва ние с вы де ле ни ем • 
мок ро ты, воз мож но с кровью;
быс трая утом ля емость и по яв ле ние сла бос-• 
ти;
сни же ние или от сут ствие ап пе ти та, по те ря • 
в ве се;
по вы шен ная пот ли вость, осо бен но по но-• 
чам;
нез на чи тель ное по вы ше ние тем пе ра ту ры до • 
37-37,5 гра ду са.
При сох ра не нии хо тя бы од но го из пе ре чис-

лен ных вы ше сим пто мов в те че ние трех не дель 
не об хо ди мо сроч но об ра тить ся к те ра пев ту. В 
слу чае по доз ре ния на те че ние ту бер ку ле за па-
ци ен ту ре ко мен ду ют сде лать флю орог ра фию, 
рен тген груд ной клет ки и сдать ана лиз мок ро-
ты. Во всех по доз ри тель ных слу ча ях па ци ен та 
нап рав ля ют в ту бер ку лез ный дис пан сер для 
до пол ни тель ной ди аг нос ти ки и ле че ния.

МА ТЕ РИ АЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕН ОБ ЛАС ТНЫМ ЦЕН ТРОМ ЗОЖ

Профилактика туберкулеза у детей и взрослых
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Встречаем Наурыз! 
Праздничный календарь

ТIгілші ж�рек – жыр �ні
�з Наурызым…
Даланың бар бақыты көктемде екен,
Көк бүршік жырымды өктемдетем.
Ауылымның түтіні қолын бұлғап…
Шақырады мені өскен мекен.

Ақ түйенің қарыны жарылғандай,
Наурыз нұрын төгеді жаныңа жай.
Самарқанның көк тасы тағы жібіп,
Аллам бізді жеткізді жарылқап-ай!

Қонағын есік ашып қарсы алған,
Наурыз көжені ішіп тамсанған.
Мерекелі, берекелі халқым-ау!
Мен өзіңді шаршамаймын аңсаудан.

О, ғажайып, еседі көңіл лебі,
Жыл құстары оралды көлімдегі.
Қуаныш қауашағын жарып əне,
Гүлдерім құлпырады көңілдегі.

Күй кеудем толқыса бір тебіреніп,
Жасаймын жалпақ жұртқа небір ерлік.
Тұлымымды сипай бер, көктем ару,
Жырымды шашу етем еміреніп.

�. Н�СІП�АН,
К7СІБИ-К=РКЕМ =НЕР ФАКУЛЬТЕТІНІ<

4 КУРС СТУДЕНТІ

Жа7а жыл кIктемні7 еншісі...
Дəстүрін ұмытып достарым,
Салтынан ажырап туыстар.
Не болып барамыз, Жер-Ана?
Не болып барамыз, күміс қар?

Мың ғасыр білмеген мейрамды,
Бір ғасыр ішінде тойладық.
Бір көрсек қайтеді ес жиып,
Бір көрсек қайтеді ойланып.

Халқым-ай, не болып барасың?
Көшіңе қарашы бет бұрып.
Қайда əлгі кешегі көк семсер?
Қайда əлгі кешегі тектілік?

Мен қалай сендірем, бабалар?
Ешкімнің келмесе сенгісі.
...Жаңа жыл қыстыгүн келмейді,
Жаңа жыл көктемнің еншісі.

РАУАН �АБИДОЛДИН

=ал#атай
Жуылып жасқа жанарың,
Жабырқау неге қарадың?
Қайтейін, қалқам, қайтейін,
Қия алмай қалып барамын...

Жұлдыз боп тусам түніңнен,
Таң болып қарсы ал гүліңмен.
Сырласайыншы самал боп,
Жүрегіңдегі дірілмен...

Жаныңа жыр боп түнейін,
Жүзіңде күн боп күлейін.
Рұқсат берші қалқатай,
Жүрегің болып жүрейін...
Жүрегің болып жүрейін...

МИРАС АСАН

Ке зек ті Жы лан жы лы да та бал ды рық тан 
ат та ға лы тұр. Əр кім 2013 жыл дың си па ты, 
өзі не бұйы рар не сі бе сі ту ра лы көп ой ла ну да. 
Жұл дыз шы лар бұл жыл дың əр жы лы ту ыл-
ған дар ға əсе рі қан дай бо ла ты ны жө нін де не 
ай та ды?..

Жұл дыз шы лар дың бол жам да ры на қа ра-
ған да, Жы лан жы лы Тыш %ан жы лын да ту ыл-
ған дар ға кə сіп тік дең гей де өсу ге мүм кін дік бе-
ре ді. Бі рақ олар қай іс те де сақ тық ты ұмыт пау-
ла ры ке рек, не нəр се ге де дайын жүр ген де рі 
жөн. Əсі ре се жыл дың екін ші жар ты сын да абай 
бо лу ла ры қа жет. Тыш қан жы лын да дү ни еге 
кел ген дер ақ ша жа ра ту да да сақ тық ты се рік 
ет кен де рі дұ рыс, өй тке ні бұл жы лы олар дың 
шы ғы ны кө беюі мүм кін. Сон дық тан олар дың 
əр бір іс ке ал дын ала жос пар жа сап қой ған да-
ры жақ сы. Тыш қан жы лын да ту ыл ған дар дың 
же ке өмі рін де де күр де лі жай лар жиі рек кез-
дес ке лі тұр.

Си ыр жы лын да дү ние есі гін аш қан дар ға 
Жы лан жы лы тың күш-қу ат сый лай ды. Олар 
ал ға ұм ты ла тү се ді. Жа ны на жа ға тын жұ мыс-
қа тұ рып қа на қой май, қыз мет те өсу ба қы ты 
да осы жы лы ту ыл ған дар ға кө бі рек бұйы ра ды. 
Олар дың та быс та ры да есе ле не тү се ді, же ке 
өмір ле рін де де жай ма-шу ақ сəт тер көп. Си ыр 
жы лы ту ыл ған дар тек кей бір ке зең дер де бо ла-
тын тұ рақ сыз дық тар ке зін де ұс там ды лық, шы-
дам та ны та бі лу ле рі ке рек.
Жы лан жы лын да Ба рыс жыл ғы лар өз де-

рін бойы на бір тың күш құйыл ған дай се зі не-
ді. Олар дың кө ңіл-күй ле рі жо ға ры бо ла ды, ал 
мұ ның қай іс те де та быс қа жа қын да та тү се ті ні 
бел гі лі. Ба рыс жыл ғы лар дың қай ор та да бол-
ма сын абы рой-бе де лі ар та ды. Де ген мен олар ға 
тым тəуекел шіл дік қа жет емес, əсі ре се ақ ша ны 
үнем деп жұм сау жа ғын олар ой ла ры нан шы-
ғар ма ған да ры жөн. Ба рыс тар дың же ке өмі рі 
оқыс оқи ға лар сыз, бір қа лып ты өте ді.

Бұл жыл 2о ян жы лы өмір ге кел ген дер ге бір-
ден оң қа бақ та ны та қой май ды, бі рақ олар са-
быр лы лық көр се те бі лу ле рі ке рек, жағ дай ла ры 
бір тін деп жақ са ра ды. Олар өз де рі не жай лы ор-
та ны та ба ды, ма те ри ал дық күйін де тү зеп ала-
ды. Олар ға жақ сы қа си ет те рін ашып көр се ту ді 
кө бі рек ой лау ке рек, ал олай ету дің мүм кін дік-
те рі де мо лы нан ке ле ді Қо ян дар дың от ба сы лық 
өмі рін де бе ре ке-бір лік ор най ды, бұл олар ды 
тың іс тер ге құл шын ды ра тү се ді.

Мол та быс пен би ік бе дел ге же ту де Жы лан 
жы лы �лу жы лын да ту ыл ған дар ға кө бі рек мүм-
кін дік сый ла ға лы тұр. Олар үшін бұл жыл — та-
быс жы лы. Ұлу жы лын да ту ыл ған дар өз мін-
дет те рін лайық ты орын дай бі лу ле рі ке рек, егер 
осы лай ет се, олар тез көз ге тү се ді, олар дың қыз-
мет тік лауазы мы өсе ді. Ұлу жы лын да ту ыл ған-
дар дың құн ды мү лік иеле нуі не жол ашы ла ды. 
Ал ма хаб бат мə се ле сін де олар дан тұ рақ ты лық 
та лап еті ле ді.

Би ыл ғы жыл Жы лан жы лын да ту ыл ған дар ға 
аума лы-төк пе лі əсер етуі ық ти мал. Сон дық тан 
олар шы дам ды, та бан ды бо лу ла ры ке рек, ұсақ-
түйек де мей əр бір іс ке жос пар мен бар ған да ры 
дұ рыс. Қа жет ке зін де бас та ма кө те ріп, өз де рін 
көр се те жүр ген де рі жөн. Де ген мен қан дай қи-
ын дық көр се де олар дың ма те ри ал дық жағ дай-
ла ры жақ сы, тіп ті қар жы сын есе ле уге де мүм-
кін дік тер көп, тек қо лай лы сəт тер ді қалт жі бе-
ріп ал ма ула ры ке рек. Ал се зім дү ни есін де олар-
да бар лы ғы да бір қа лып ты, тұ рақ ты бо ла ды.

Бұл жыл Жыл %ы жы лын да ту ыл ған дар дан 
тө зім ді лік пен сақ тық ты та лап ете ді. Жыл қы 
жы лын да ту ыл ған дар өмір де кез де се тін əр бір 
жай ға са быр мен қа рап, іш кі еле гі нен өт кі зіп 
отыр ған да ры жақ сы. Жұ мыс та, се зім де бə рі бір-
қа лып ты, та быс та ой да ғы дай. Олар ақ ша кө-
бей ту дің қан дай жо лын таң да са да оған ал дын 
ала əб ден дайын да лып ба рып кі ріс кен де рі жөн, 
жа қын ада мы мен ақыл да су ды ұмыт па ула ры ке-
рек.

2ой жы лын да ту ыл ған дар үшін бұл жыл 
бір ша ма күр де лі бас та ла ды, олар ға та бан ды лық 
ке рек. Ақыл мен қи мыл да са жағ дай ла ры бір те-
бір те жақ са ра ды, бұл іс те олар ға өзі нің өмір лік 
тə жі ри бе сі кө мек те се ді, сон дық тан олар өз іш кі 
үнін тың дай бі лу ле рі ке рек. Олар дың та быс та ры 
мо лай ға лы тұр. Ал се зім де жол да ры бол ғыш.
Жы лан жы лы Ме шін жы лын да ту ыл ған дар ға 

жай лы əсер ете ді. Олар дың ақ ша ла ры кө бейе-
ді, көп те ген Ме шін дер қо сым ша та быс кө зін 
ашу ла ры мүм кін. Ме шін жыл ғы лар ға кей мə се-
ле лер ге бай ла ныс ты өзін ұс тай бі луі қа жет бо-
ла ды, өз ге лер мен тіл та бы са қи мыл да ған да ры 
жөн. Жа қын ада мы мен ке ңе сіп тұр ған да ры дұ-
рыс. Ал олар дың же ке өмі рін де бə рі де ой да ғы-
дай бо ла ды.

Бұл жыл Тауы% жы лын да ту ыл ған дар үшін 
жай ма-шу ақ жыл бол ға лы тұр, олар тек осы ған 
дейін жет кен же тіс тік те рін нық тай тү су ле рі ке-
рек. Тауық жы лын да ту ыл ған дар дың кө бі не өзі-
не ұнам ды жұ мыс иеле ну дің сə ті түс пек, олар 
мұн дай да тым ұс там ды лық жа са май, өзі не қа-
жет ті ні қар мап қа лу ға ұм тыл ған да ры дұ рыс. 
Бұл жы лы олар дың қар жы лық жə не от ба сы лық 
жағ дай ла ры тұ рақ ты бо ла ды.

Ит жы лы ту ыл ған дар би ыл өз де рін жан-жақ-
ты же тіл ді ріп, ал ға қа рай ұм ты ла тү се ді, та быс-
та рын есе ле уге мүм кін дік көп. Олар дың кей бі рі 
не гіз гі жұ мы сын ауыс ты руы да ық ти мал, де ген-
мен олар бұл жы лы қан дай жағ дай да да сақ тық-
ты се рік ет кен де рі дұ рыс. Ал ой ға ал ған да рын 
іс ке асы ру жо лын да олар ға се нім ді дос та ры 
жəр дем бе ре ді. Ит жыл ғы лар се зім май да нын-
да жа ғым ды сəт тер ді ба сы нан жиі рек өт кер ге лі 
тұр.
Жы лан жы лы До �ыз жы лын да ту ыл ған дар-

ға кө бі рек қуа ныш сый лай ды, олар дың ал ды нан 
даң ғыл жол ашыл мақ. Сон дық тан олар ал да ры-
на қа жет ті мін дет те ме лер, мақ сат тар қой ған-
да ры жөн, со лар ды іс ке асы ру дың жос па рын 
жа са ған да ры дұ рыс. Ша ру алар дың қор да ла-
нып қа лу ына жол бер ме ген де рі аб зал. Олар дың 
та быс та ры да мол бо ла ды, тек ар тық ысы рап қа 
бар ма ған да ры дұ рыс.

Про дол же ние. На ча ло на стр. 1

18 мар та — День по же ла ний, День аро-
ма та. В этот день при ня то ра но вста вать, с 
ут ра ис печь семь ле пе шек — шел пе ков. Пя-
тый день праз дно ва ния На уры за счи та ет ся 
днем ми ло сер дия: нуж но раз дать ми лос ты-
ню нуж да ющим ся, на кор мить го лод ных.

19 мар та — День вос си яния, сим во-
лом ко то ро го яв ля ет ся лос кут ное оде-
яло. В пред две рии праз дни ка на чи на ет ся 
ук ра ше ние жи лищ, убор ка улиц. В до ме 
рас сти ла ет ся глав ный ат ри бут дня — се-
миц вет ные лос кут ные оде яль ца, узор ные 
кош мы — те ке мет; на сте ны вы ве ши ва ют ся 
ков ры, а дом об нов ля ет ся но вой ме белью. 
В этот день обя за тель но дол жна по явить ся 
об нов ка и в гар де ро бе.

20 мар та — День ра дос ти, глав ный ат-
ри бут праз дни ка — зво нок. С ут ра в этот 
день со всех кон цов слы ша лись звон кий за-
ли вис тый смех де тей и шут ки взрос лых: на-
чи на лись выс туп ле ния акы нов и тан цо ров, 
иг ры, ро зыг ры ши. В этот день нуж но прос-
тить друг дру гу все оби ды и пре под но сить 
по дар ки в знак при ми ре ния.

21 мар та — День гар мо нии, сим вол 
дня — узор ная кош ма, цве та — чер ный 
и бе лый. Пос лед няя ночь пе ред На уры-
зом — ночь свя то го Кы дыр-ата. Де вуш ки 
ус тра ива ли де вич ник, где го то ви ли уго ще-
ние для мо ло дых лю дей. Юно ши, в свою 
оче редь, го то ви ли по дар ки для де ву шек. 
По жи лые лю ди то же не пре да ва лись сну, 
всю ночь про во дя в бе се дах за дас тар ха ном. 

На ночь в до ме ста ви ли глу бо кую ча шу, на-
пол нен ную му кой или са ха ром. Ес ли по-
мыс лы хо зя ина чис ты, то в этот день его 
дом обя за тель но по се тит Кы дыр-ата и ос-
та вит на му ке знак или над пись. Тол ко ва ли 
пос ла ние Кы дыр-ата ста рей ши ны ро да.

А ран ним ут ром 22 мар та, в 5 ча сов 15 
ми нут, вос хо дит сол нце. В древ нос ти гун-
ны встре ча ли в это вре мя сол нце, под няв 
ла до ни к не бу. Но вый год встре ча ли иг рой 
де вя ти кю ев, сим во ли зи ру ющих де вять ха-
рак те ров Все выш не го. Ста рей ши ны ро да 
да ва ли бла гос лов ле ние пер во му рас све ту 
но во го го да. В этот день прек ра ща лись вой-
ны, вра ги скла ды ва ли ору жие.
Еже год но праз дник На урыз про хо дит 

ве се ло и ин те рес но в на шем род ном го ро де. 
В го род ских праз дне ствах ак тив ное учас тие 
при мут сту ден ты, сот руд ни ки и пре по да-
ва те ли КарГУ. 22 мар та на пло ща ди воз ле 
сте лы По бе ды бу дет рас ки нут юр точ ный 
го ро док, где каж дый фа куль тет пред ста вит 
свой гос теп ри им ный аул. Пло щадь бу дет 
на по ми нать стой би ще ко чев ни ков, рас-
став ляв ших юр ты, ал ты ба кан (на ци ональ-
ные ка че ли), око ло ко то рых бу дут ды мить 
са мо ва ры, кот лы с жир ной сор пой, ку мы-
сом и ба ур са ка ми. В каж дой юр те гос тей 
встре тят ка зах ски ми на род ны ми пес ня ми 
и кю ями, ис пол ня емы ми под дом бру.
А на сце не в это вре мя бу дет про хо дить 

те ат ра ли зо ван ное пред став ле ние твор-
чес ких кол лек ти вов КарГУ. Здесь бу дут 
ис пол нять ка зах ские тан цы и тан цы дру-
гих на ро дов Казахстана (ведь праз дник 

На урыз дав но стал об ще на ци ональ ным в 
на шей стра не), заз ву чат пес ни, прос лав ля-
ющие нас туп ле ние Но во го го да по-вос точ-
но му, заз ву чат на ци ональ ные инстру мен-
ты, вто ря зву кам вес ны… А тут же, ря дом, 
спортсме ны на ше го уни вер си те та и гос ти 
праз дни ка смо гут по со рев но вать ся в под-
ня тии гирь, ар мрес тлин ге, пе ре тя ги ва нии 
ка на та, в иг ре то гыз-ку ма лак.
На пло ща ди в Пар ке По бе ды со бе рут ся 

мно гие ка ра ган дин цы, и лю бой же ла ющий 
смо жет при со еди нить ся к праз дне ствам и 
по чув ство вать это осо бое нас тро ение праз-
дни ка, ко то рый уже по лю бил ся всем ка-
зах стан цам не за ви си мо от воз рас та, по ла и 
на ци ональ нос ти!

СОБ. ИНФ.

Жылан жылы жайлы бола ма?


