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Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва ус пеш но про-
шел го су дар ствен ную ат тес та цию.

Ав то ри тет ная ко мис сия под пред се да тель-
ством глав но го эк спер та Ко ми те та по кон тро-
лю в сфе ре об ра зо ва ния и на уки МОН РК Гуль-
нар Ку аны шев ны Ер ма но вой ра бо та ла в ве ду-
щем ву зе на шей об лас ти с 1 по 6 ап ре ля.
В сос тав ко мис сии вош ли ве ду щие уче-

ные и спе ци алис ты из раз лич ных ре ги онов 
Казахстана. Ши ро кое пред ста ви тель ство и вы-
со кая ком пе тен тность чле нов ко мис сии обес-
пе чи ли над ле жа щий уро вень про ве де ния эк-
спер ти зы, поз во лив шей объ ек тив но оце нить 
учеб ный про цесс, науч ную дея тель ность и 
вос пи та тель ную ра бо ту од но го из круп ней ших 
уни вер си те тов стра ны.
Про хож де ние го су дар ствен ной ат тес та-

ции — это серь ез ное ис пы та ние для лю бо го 
ву за, про вер ка его сос то ятель нос ти и со от вет-
ствия тре бо ва ни ям, предъ яв ля емым го су дар-
ством. Во вре мя про ве де ния про це ду ры ат тес-
та ции де таль но ана ли зи ру ют ся и оце ни ва ют ся 
все сто ро ны об ра зо ва тель ной дея тель нос ти 
учеб но го за ве де ния — от ин фрас трук ту ры и 
фун кци они ро ва ния под раз де ле ний до со дер-
жа ния и ка че ства зна ний сту ден тов.
Ре зуль та ты ком плек сной про вер ки еще 

раз под твер ди ли ве ду щую роль КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в на шем ре ги оне, его ус той-
чи вое по ло же ние в чис ле луч ших ву зов стра ны. 
Уни вер си тет за ни ма ет ли ди ру ющие по зи ции 
в На ци ональ ном рей тин ге мно гоп ро филь ных 
ву зов Рес пуб ли ки Казахстан, вхо дит в чис ло 10 
ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных уни вер си те-
тов Казахстана.

Осо бо сле ду ет под чер кнуть, что вы со-
кие дос ти же ния Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та приз на ют ся и ми ро-
вым об ра зо ва тель ным со об ще ством. КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва вхо дит не толь ко в на ци-
ональ ные, но и в ми ро вые рей тин ги QS World 
Uni ver si ti es Ran kings и We bo met rics; яв ля ет ся 
пол ноп рав ным чле ном та ких ав то ри тет ных 
меж ду на род ных ор га ни за ций, как Ве ли кая 
хар тия уни вер си те тов (Mag na Char ta Uni ver-
si ta tum), Ев ра зий ская ас со ци ация уни вер си те-
тов (EAU) и др.
По ка за тель ным яв ля ет ся вы со кий уро вень 

ака де ми чес кой мо биль нос ти пре по да ва те лей 
и обу ча ющих ся КарГУ, ко то рые ак тив но вы-
ез жа ют за ру беж на ста жи ров ки и обу че ние, 
уча ству ют в меж ду на род ных об ра зо ва тель ных 
прог рам мах Tem pus, Eras mus, DA AD.
Ко мис сия вы со ко оце ни ла дос ти же ния 

уни вер си те та по мно гим па ра мет рам. Од на ко 
впол не ло гич но, что имен но ка че ство обу че ния 
сту ден тов сос та ви ло ос но ву ат тес та ци он ной эк-
спер ти зы.

Глав ной сос тав ля ющей, поз во ля ющей ву зу 
обес пе чи вать от ме чен ный эк спер та ми уро вень 
обу че ния, яв ля ет ся вы со кий науч но-пе да го ги-
чес кий по тен ци ал его про фес сор ско-пре по да-
ва тельско го сос та ва. Дос та точ но от ме тить, что 
в уни вер си те те тру дят ся и пе ре да ют свои зна-
ния сту ден там 86 об ла да те лей зва ния «Луч ший 
пре по да ва тель ву за» и 142 об ла да те ля го су дар-
ствен ных и меж ду на род ных сти пен дий. По ми-
мо это го, к чте нию лек ций в уни вер си те те пос-
то ян но прив ле ка ют ся за ру беж ные пре по да ва-
те ли, что зна чи тель но рас ши ря ет воз мож нос ти 
сту ден тов, поз во ляя вклю чить ся в кон текст ми-
ро во го об ра зо ва ния.

Го су дар ствен ная ко мис сия от ме ти ла, что 
до би вать ся вы со ких ре зуль та тов в об ра зо ва-
тель ной дея тель нос ти по мо га ет уни вер си те ту 
и его зна чи тель ный ис сле до ва тельский по тен-
ци ал. Уче ные КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва вно сят 
свой вклад в раз ви тие и мо дер ни за цию ка зах-
стан ской на уки, ра бо та ют в са мых ак ту аль ных 
об лас тях сов ре мен но го науч но го зна ния. Уче-
ные уни вер си те та ак тив но уча ству ют в ре али за-
ции Го су дар ствен ной прог рам мы фор си ро ван-
но го ин дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви-
тия, по беж да ют в кон кур сах науч ных про ек тов, 
внед ря ют ре зуль та ты науч ных ис сле до ва ний в 
прак ти ку.
Науч ные изыс ка ния уче ных на хо дят от ра-

же ние в пуб ли ка ци ях в приз нан ных меж ду на-
род ных жур на лах с вы со ким им пакт-фак то ром.
Зна чи тель ную роль в обес пе че нии ка че ства 

под го тов ки сту ден тов иг ра ет так же ма те ри аль-
но-тех ни чес кая и учеб но-ла бо ра тор ная ба за, то 
есть те ре сур сы, ко то рые уни вер си тет име ет 
воз мож ность пре дос та вить сво им сту ден там, 
что поз во ля ет вес ти обу че ние по са мым сов-
ре мен ным стан дар там. Эк спер ты от ме ти ли 
вы со кий уро вень учеб но-ме то ди чес кой обес-
пе чен нос ти и ин фор ма ти за ции учеб но го про-
цес са в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Сту ден ты и 
ма гис тран ты КарГУ име ют сво бод ный дос туп к 
ми ро вым науч ным и ин фор ма ци он ным ба зам 
дан ных че рез зо ны Wi-Fi и за лы ин фор ма ци он-
ных ре сур сов.
Уни вер си тет так же соз да ет воз мож нос ти 

для пол но цен ной со ци аль ной жиз ни сту ден-
тов, их твор чес ко го и лич нос тно го раз ви тия. 
Сту ден ты КарГУ име ют воз мож ность за ни-
мать ся в 82 твор чес ких кол лек ти вах и клу бах, 36 
спор тив ных сек ци ях, при ни мать учас тие в уп-

рав ле нии уни вер си те том че рез Сту ден чес кий 
пар ла мент, ра бо ту уче но го со ве та. Пос то ян но 
раз ви ва ет ся со ци аль но-бы то вая ин фрас трук-
ту ра. Обу ча ющи еся пол ностью обес пе че ны 
мес та ми в об ще жи ти ях уни вер си те та, мо дер-
ни за цию ко то рых бла го да ря под дер жке Ми-
нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан уни вер си тет про во дит пла но мер но.
Все это фор ми ру ет эф фек тив ную сис те му 

ака де ми чес кой и со ци аль ной под дер жки обу-
ча ющих ся.

По мно гим па ра мет рам Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет ока зы ва ет ся на 
пе ре до вых по зи ци ях в ре али за ции ин но ва-
ций го су дар ствен ной об ра зо ва тель ной стра те-
гии Казахстана. Здесь эф фек тив но внед ря ет ся 
элек трон ное об ра зо ва ние, раз ви ва ют ся ме-
ха низ мы ин те рак тив но го и дис тан ци он но го 
обу че ния; обес пе чи ва ет ся тех ни чес кий и кад-
ро вый по тен ци ал для ре али за ции прог рам мы 
по ли языч но го об ра зо ва ния.
Эк спер ты так же от ме ти ли, что вы со кое 

ка че ство обу че ния в ву зе под твер жда ет ся ре-
зуль та тив ностью учас тия сту ден тов КарГУ в 
рес пуб ли кан ских пред мет ных олим пи адах и 
кон кур сах науч ных про ек тов. И, что еще бо-
лее су ще ствен но, вы со кой вос тре бо ван ностью 
вы пус кни ков уни вер си те та на на ци ональ ном 
рын ке тру да. В уни вер си те те ак тив но фор ми-
ру ют ся и раз ви ва ют ся двус то рон ние свя зи с 
по тен ци аль ны ми ра бо то да те ля ми вы пус кни-
ков, ре гу ляр но про во дят ся Дни карь еры.
Го су дар ствен ная ат тес та ция под твер ди ла 

пра во Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва вес ти об ра зо ва-
тель ную дея тель ность по 73 спе ци аль нос тям 
ба ка лав ри ата, 48 спе ци аль нос тям ма гис тра ту-
ры и 6 спе ци аль нос тям док то ран ту ры Ph.D.

МА ТЕ РИ АЛ ПОД ГО ТОВ ЛЕН ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

КарГУ им. Е. А. Букетова вновь подтвердил свой высокий статус
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Бі лім бе ру са ла сын да ғы мем ле кет тік 
са ясат не гіз гі ба сым дық ре тін де əлем-
дік бі лім бе ру ке ңіс ті гі не ену, та ны мал 
ғы лы ми-бі лім бе ру ор та лық та ры на тəн 
бі лім алу мен оны қол да ну дың тех но ло-
гия ла рын тə жі ри бе лік жа ғы нан иге ру 
мə се ле ле рін ал ға қоя ды. Бұл стра те ги-
ялық мін дет тер ді ше шу де ма ман дар ды 
да яр ла удың са па сын арт ты ру ға, бі лім бе-
ру қыз ме ті на ры ғын ке ңей ту ге, əлем дік 
қо ғам дас тық та Қа зақ стан ның ұс та ным-
да рын ны ғай ту ға ба ғыт тал ған ин тер на-
ци онал дан ды ру үде ріс те рі жəр дем де се ді.

Қа зір гі кез де ака де ми ялық ұт қыр лық 
əлем де гі бі лім бе ру ді ин тер на ци онал дан-
ды ру дың ке ңі нен та ра ған тү рі ре тін де та-
ныл ған. Бұ дан бас қа, ака де ми ялық ұт қыр-
лық Бо лон про це сі нің нақ ты жə не қай шы-
лық сыз мін дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды 
жə не за ма науи оқы ту тех но ло ги яла ры ның, 
оның ішін де кре дит тік тех но ло ги яның да 
не гі зін құ рай ды. Ака де ми ялық ұт қыр лық 
тə лім гер лер ге ше тел дер де те рең бі лім алу ға, 
зерт теу жүр гі зу ге не ме се тə жі ри бе ден өту ге 
мүм кін дік бе ре ді. Қа зір гі жағ дай да бə се ке-
ге қа бі лет ті лік тек қа на ар найы бі лім дер ді 
мең ге ру мен ға на емес, со ны мен қа тар түр-
лі əлеу мет тік-эко но ми ка лық жағ дай лар да 
кə сі би қыз ме тін ком му ни ка тив тік тұр ғы да 
ұйым дас ты ру қа бі ле ті мен, бас қа мə де ни ет, 
бі лім бе ру жүйе сі, ғы лы ми мек теп тер дің 
өкіл де рі мен кə сі би-іс кер лік қа ты нас жа сау-
ға дайын ды ғы мен қам та ма сыз еті ле ді. Ака-
де ми ялық ұт қыр лық мə де ни ета ра лық бай-
ла ныс дағ ды ла рын құ ру ға əсер ете ді, осы 
үде ріс ке қа ты су шы лар дың кə сі би бі лім де-
рін қол да ну мүм кін дік те рі ту ра лы тү сі нік-
те рін ке ңей те ді. Ал, бұл бол са, өз ке зе гін де 
бі лім алу шы лар үшін де, зерт те уші лік тə жі-
ри бе сі мол оқы ту шы лар үшін де ма ңыз ды 
бо лып та бы ла ды.
Ака де ми ялық ұт қыр лық тың да муы — 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе ру ді 
да мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған 
мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ның ма ңыз ды 
мін дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Мем ле-
кет тік бағ дар ла ма ны орын да удың ал ғаш қы 
нə ти же ле рі бұл ба ғыт та едəуір та быс тар ға 
қол жет кіз ге ні міз ту ра лы ай ту ға мүм кін-
дік бе ре ді. Бү гін гі таң да жо ға ры оқу ор ны-
ның кез кел ген бі лім алу шы сы на же тек ші 
ше тел дік ға лым дар дан ғы лы ми ке ңес алу, 
олар дың дə ріс те рін тың дау мүм кін дік те-
рі бе ріл ген. Мың да ған сту дент тер, ма гис-
трант тар, док то рант тар ака де ми ялық ұт-
қыр лық аясын да QS рей тин гі сін де көш бас-
шы лық орын да тұр ған АҚШ-тың, Еуро па-
лық одақ тың та ны мал уни вер си тет те рін де 
бі лім ал ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бі лім жə-

не ғы лым ми нистрлі гі жыл сайын қа зақ-
стан дық жо ға ры оқу орын да рын да ака де-
ми ялық ұт қыр лық ты да мы ту ға қо мақ ты 
қар жы бө ле ді. Мы са лы, 2012 жы лы Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті не рес пуб ли ка лық бюд жет тен 
ше тел дік дə ріс оқу шы лар ды ша қы ру үшін 
70 млн. тең ге ден ас там, ал бі лім алу шы лар-
дың Еуро па лық Одақ пен АҚШ-тың оқу 

орын да рын да ака де ми ялық ұт қыр лық ар-
қы лы бі лім алу ына 31 млн. тең ге ден ас там 
қар жы бө лін ді.
Бі лім алу шы лар дың, оқы ту шы лар мен бі-

лім бе ру ме ке ме ле рі не ака де ми ялық ұт қыр-
лық бағ дар ла ма ла ры на қа ты су ға жəр дем-
де се тін ұйым дас ты ру ме ха низ мде рін құ ру 
ака де ми ялық ұт қыр лық бағ дар ла ма ла рын 
да мы ту дың ма ңыз ды шар ты бо лып та бы ла-
ды. Қа зақ стан да Бо лон про це сі жə не ака де-
ми ялық ұт қыр лық ор та лы ғы құ рыл ған. Бұл 
ор та лық Бо лон про це сі нің не гіз гі ере же ле-
рін жү зе ге асы ру дың əдіс на ма лық, ғы лы ми-
əдіс те ме лік жə не ақ па рат тық-ана ли ти ка лық 
қам та ма сыз еті лу ін жү зе ге асы ра ды.
Бі лім бе ру са ла сын да ғы ха лы қа ра лық 

ын ты мақ тас тық тың əлем дік жə не отан дық 
тə жі ри бе сі мен ака де ми ялық ұт қыр лық 
үде рі сін да мы ту дың ке ле ше гі ҚР Бі лім жə не 
ғы лым ми нис трі Б. Т. Жұ ма ғұ лов тың бас-
шы лы ғы мен əзір лен ген «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сын да ғы 2012-2020 жыл дар ға ар нал ған 
ака де ми ялық ұт қыр лық стра те ги ясын да» 
кө рі ніс тап ты. Бұл құ жат үде ріс тің не гіз-
гі тү сі нік те рі мен көр сет кіш те рін анық тап 
қой май ды, со ны мен қа тар ака де ми ялық 
ұт қыр лық ты одан əрі да мы ту ға ке дер гі кел-
ті ре тін объ ек тив ті мə се ле лер ді анық тай ды. 
Ке дер гі лер дің қа та ры на бі лім алу шы лар-
дың ти іс ті тіл дік дайын ды ғы ның жоқ ты ғы 
жа та ды. Рей тин гі сі жо ға ры еуро па лық уни-
вер си тет тер де ағыл шын ті лін де бі лім бе ру 
бағ дар ла ма ла ры бар, яғ ни біз дің жо ға ры 
оқу орын да ры на се рік тес тік бай ла ныс тар ды 
ке ңей ту жə не ака де ми ялық ал ма су үде рі сі-
не ену ге үл кен мүм кін дік тер бе ріл ген.
Бү гін гі таң да көп тіл ді бі лім бе ру ді жү-

зе ге асы ру үде рі сі Қа зақ стан да қар қын ды 
түр де да мып ке ле ді. Бұл оқы ту шы лар ды 
да яр лау мен қай та да яр ла удың қа жет ті лі-
гін көр се тіп отыр. Осы ба ғыт та да көп те ген 
ша ра лар ат қа ры лып жа тыр. Бі лім бе ру-
ді да мы ту дың мем ле кет тік бағ дар ла ма сы 
аясын да жа ңа Мем ле кет тік жал пы ға мін-
дет ті бі лім стан дарт та рын да не гіз гі пəн дер 
цик лы на «Кə сі би бағ дар лан ған ше тел ті лі» 
кур сын ен гі зу есе бі нен ше тел ті лі бойын ша 
кре дит тер кө ле мін ұл ғай ту қа рас ты рыл ған. 
Бұл ба ғыт та нор ма тив тік ба за құ ры лып, 
оқу-əдіс те ме лік ке шен дер, тер ми но ло ги-
ялық сөз дік тер, оқу құ рал да ры шы ға рыл ды, 
со ны мен қа тар бейін дік пəн дер ді ағыл шын 
ті лін де оқы ту дың əдіс те ме сі ап ро ба ци ялан-
ды. Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі та ра пы-
нан жүр гі зіл ген жұ мыс тар дың нə ти же сін де 
32 жо ға ры оқу ор нын да кон тин ген ті 5,5 мың 
адам ды құ рай тын бө лім дер ашыл ды. Бұл 
тек бі лім бе ру ді ин тер на ци онал дан ды ру ды 
да мы тып қа на қой май ды, со ны мен қа тар, 
мек теп ке дейін гі да яр лық тан бас тап бі лім 
бе ру дің бар лық дең гей ле рін де көп тіл ді бі-
лім бе ру ді ен гі зу мін дет те рін ше шу ге қа бі-
лет ті ма ман дар ды да яр лап шы ға ру ға мүм-
кін дік бе ре ді.
Ака де ми ялық ұт қыр лық ты да мы ту дың 

ар қа сын да бі лім алу шы лар дың отан дық бі-
лім бе ру жүйе сі не де ген құр ме ті ар тып ке-
ле ді. Ше тел де бі лім алып кел ген жас тар дың 
көп ші лі гі біз дің бі лім жүйе сі нің, біз дің уни-
вер си тет тің ше тел дік жо ға ры оқу орын да-

ры на бə се ке лес бо ла ала тын ды ғы на көз де-
рі же те ді. Біз дің жо ға ры оқу орын да рын да 
жа сал ған жағ дай лар ше тел дік оқу орын да-
рын да ғы жағ дай лар мен са лыс ты ру ға əб ден 
лайық бо лып та бы ла ды. Оның ішін де оқу 
кур ста рын таң дау, оқы ту шы лар дың бі лік-
ті лі гі, əлем дік ақ па рат тық ре сур стар ға қол 
жет кі зу, де мок ра ти ялық бас қа ру прин цип-
те рін ай ту ға бо ла ды.
Көп те ген қа зақ стан дық жо ға ры оқу 

орын да рын да ғы бі лім бе ру бағ дар ла ма ла-
ры ның са па сы тек сыр тқы ға на емес, со ны-
мен қа тар іш кі ака де ми ялық ұт қыр лық ты 
да мы ту ға не гіз бо ла ала ды. Бұл бағ дар ла-
ма лар дың əлеуеті өте жо ға ры, олар бə се-
ке ге қа бі лет ті ма ман дар ды да яр ла уда ғы 
отан дық жо ға ры оқу орын да ры ның ғы лы ми 
бі лім бе ру мүм кін дік те рін ба рын ша ти ім-
ді пай да ла ну ға жəр дем де се ді. 30-дан ас там 
қа зақ стан дық жо ға ры оқу ор ны өза ра ын ты-
мақ тас тық ту ра лы ке лі сім дер ге қол қой ды. 
Бі лім алу шы ның се рік тес жо ға ры оқу ор-
нын да ғы ака де ми ялық нə ти же ле рін мойын-
дау осы ке лі сім дер дің орын да лу ының шар-
ты бо лып та бы ла ды. Іш кі ака де ми ялық 
ұт қыр лық бағ дар ла ма сы на қа ты су шы лар 
ал ған тə жі ри бе ле рін өз оқу орын да ры ның 
бі лім бе ру ор та сы на жет кі зе оты рып, жа-
ғым ды нə ти же лер ді кү шей те тү се ді. Іш-
кі ака де ми ялық ұт қыр лық бағ дар ла ма сы 
сырт қы бағ дар ла ма мен бə се ке лес тік ке түс-
пей, ке рі сін ше, оны то лық ты рып, бі лім алу-
шы лар дың мүм кін дік те рін ке ңей тіп, қа зақ-
стан дық жо ға ры оқу орын да ры ның ин тег ра-
ци яла ну ына жəр дем де се ді.
Ғы лы ми қо ғам дас тық та ке ңі нен та ны-

мал ға лым дар ды сту дент тер ге, ма гис трант-
тар ға, оқы ту шы лар ға мей ман дос тық дə ріс 
оқу үшін ша қы ру жо ға ры бі лім ді ин тер на-
ци онал дан ды ру дың ти ім ді əрі қол же тім ді 
түр ле рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Осы əлем-
дік тə жі ри бе Қа зақ стан да да ке ңі нен та рал-
ды. Та ны мал ға лым дар мен жан ды түр де 
қа рым-қа ты нас жа сау сту дент тер, ма гис-
трант тар, док то рант тар үшін ға на емес, со-
ны мен қа тар оқы ту шы лар үшін де ма ңыз ды 
бо лып та бы ла ды. Уни вер си тет те қыз мет 
ету ші оқы ту шы лар дың тіл дік құ зы рет те рін 
арт ты ру — қа зір гі ке зең де гі жо ға ры мек теп 
да му ының ма ңыз ды ба ғыт та ры ның бі рі не 
ай на лып отыр. Бұл біз дің бі лім бе ру бағ-
дар ла ма ла ры аясын да ше тел дік жо ға ры оқу 
орын да ры ның бі лім алу шы ла рын отан дық 
оқу орын да рын да оқу ға тар ту ға мүм кін дік 
бе ре ді. Ше тел дік сту дент тер мен ма гис-
трант тар дың са ны жо ға ры оқу ор ны ның 
рей тин гтік ұс та ным да рын, со ны мен қа тар 
бі лім бе ру ор та сын да оның бə се ке ге қа бі-
лет ті лі гін анық та уда ма ңыз ды бел гі лер дің 
бі рі бо лып та бы ла ды.
Оқы ту шы лар дың бі лік ті лі гін арт ты ру да 

«Өр леу» ор та лы ғы ның ма ңы зы зор. Бұл ор-
та лық кə сі би ұт қыр лық ты да мы ту ға, бі лім 
бе ру мен оқу ор нын бас қа ру да ғы за ма науи 
тех но ло ги ялар ды та ра ту ға жəр дем де се ді. 
Президент Н. Ə. Назарбаев тың бас та ма сы 
бойын ша «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы жұ мыс 
іс теп жа тыр. Қа зір гі таң да бі лім алу шы-
лар ды қам ту жа ғы нан əлем де бұ ған ұқ сас 
бағ дар ла ма лар жоқ де уге бо ла ды. Дəл осы 
бағ дар ла ма қа зір гі кез де гі ака де ми ялық ұт-
қыр лық тың өсіп-өр кен деуіне жол аш ты. Қа-

зір гі кез де бұл бағ дар ла ма ше тел де жо ға ры 
бі лік ті ғы лы ми-пе да го ги ка лық ма ман дар ды, 
ма гистрлар мен PhD док тор лар ды, үз дік 
ше тел дік тə жі ри бе ні қа был дау ға жə не ен гі-
зу ге қа бі лет ті озық ой лы ға лым дар мен оқы-
ту шы лар ды да яр лау ға ба ғыт тал ған.
Бі лім бе ру ді да мы ту дың мем ле кет тік 

бағ дар ла ма сы ның мін дет те рін жү зе ге асы-
ру таяу он жыл дық та Қа зақ стан ның жо ға ры 
оқу орын да ры на ха лы қа ра лық бі лім бе ру 
ке ңіс ті гі не ин тег ра ци яла ну ға мүм кін дік 
бе ре ді. Бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын ак-
кре дит те уден өт кі зу осы үде ріс тің мін дет ті 
шарт та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Соң-
ғы бір не ше жыл ішін де гі отан дық жо ға ры 
оқу орын да ры ның жи нақ та ған тə жі ри бе сі 
ак кре дит те удің ұлт тық дең гейі нің де, ха лы-
қа ра лық дең гейі нің де өзек ті лі гін көр сет ті. 
Бі лім бе ру бағ дар ла ма ла ры ның са па сын, 
ғы лы ми əзір ле нім де рі нің нə ти же лі лі гін, 
ре сур стық қам та ма сыз еті лу ін ба ға ла уда 
ха лы қа ра лық стан дарт та рын қол да ну жо-
ға ры оқу ор ны ның жағ дайын си пат тау ға ға-
на емес, со ны мен қа тар бə се ке лес тік ор та да 
оның да му ке ле ше гін анық тау ға мүм кін дік 
бе ре ді. Ак кре дит те удің қа зақ стан дық үл гі сі 
са па ны ба ға ла удың ұлт тық жə не ха лы қа ра-
лық стан дарт та ры ның са бақ тас ты ғын бол-
жай ды. Оның одан əрі да муы бə се ке лес тік 
ор та ның ны ғаюына, са ра лау үде рі сі мен 
ре сур стар ды бас қа ру ашық ты ғы на, жо ға ры 
оқу ор ны ның қыз ме тін де гі қо ғам дық-тəуел-
сіз ұйым дар дың қа ты су ын ке ңей ту ге жəр-
дем де се ді.
Ха лы қа ра лық жə не ұлт тық ак кре дит теу 

ке зін де əлем де жо ға ры оқу ор ны ның рей-
тин гі сін есеп те ген де ака де ми ялық ұт қыр-
лық көр сет кіш те рі бі рін ші ке зек те есеп ке 
алы на ды. Біз дің жо ға ры оқу орын да рын да 
ака де ми ялық ұт қыр лық Стра те ги ясы ның 
мін дет те рін ше шу үшін бар лық мүм кін дік-
тер бар. Атап ай та тын бол сақ, олар ға іш кі 
ұт қыр лық ты жан дан ды ру, сыр тқы ұт қыр-
лық са па сын қам та ма сыз ету, көп тіл ді бі лім 
бе ру прин цип те рін жү зе ге асы ру, ше тел дік 
оқы ту шы лар, зерт те уші лер, сту дент тер-
ді тар ту, ше тел дік се рік тес тер мен ті ке лей 
бай ла ныс ты ұл ғай ту жа та ды. Қа зір гі таң да 
Қа зақ стан бі рың ғай əлем дік бі лім бе ру ке-
ңіс ті гін құ ру үде рі сі нің то лық қан ды жə не 
бел сен ді қа ты су шы сы бо лып та бы ла ды. Бі-
лім бе ру қыз мет те рі мен ин но ва ци ялық 
тех но ло ги ялар дың ха лы қа ра лық на ры ғын-
да біз дің қа ты су ымыз ды ке ңей ту де жо ға ры 
мек теп ке үл кен жауап кер ші лік жүк те ліп 
отыр. Бұл ба ғыт та ғы жұ мыс тар жос пар лы 
си пат та жүр гі зі ліп, оң ды нə ти же ле рін бе-
ріп жа тыр. Бұл өз ке зе гін де, олар дың да му 
ке ле ше гін анық тау ға жағ дай жа сай ды. Ака-
де ми ялық ұт қыр лық түр ле рін да мы ту жə не 
же тіл ді ру ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық тың 
ке ле шек те гі көп жыл дық бағ дар ла ма ла рын 
құ ру ға мүм кін дік бе ре ді. Мем ле кет тік бағ-
дар ла ма ның ма ңыз ды ба сым дық та ры ның 
бі рін жү зе ге асы ру да қол жет кіз ген нə ти-
же лер, ака де ми ялық ұт қыр лық ты да мы ту 
отан дық бі лім бе ру са па сы ның ар ту ына жə-
не оның тар тым ды лы ғы на жəр дем де се ді.

Е. $. К%БЕЕВ,
АКАДЕМИК Е. А. Б%КЕТОВ АТЫНДА'Ы
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На Ка зах стан ском науч ном фо ру-
ме, про шед шем год на зад в честь уч-
реж де ния Дня на уки, Президент РК 
Н. А. Назарбаев под чер кнул, что нас та-
ло вре мя под дер жать оте че ствен ных 
уче ных и ка зах стан скую на уку в це лом. 
Се год ня в стра не ак тив но внед ря ют-
ся го су дар ствен ные прог рам мы ин дус-
три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия, 
тех но ло ги чес кая мо дер ни за ция, а од-
ной из при ори тет ных за дач раз ви тия 
Казахстана ста ло соз да ние на уко ем ких 
и вы со ко тех но ло гич ных про из водств. 
Выд ви же ние этой це ли в ка че стве пер-
вос те пен ной в Прог рам ме ин дус три аль-
но-ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны 
сви де тель ству ет о приз на нии то го фак-
та, что тех но ло гии — не прос то сос тав-
ля ющая стра те гии раз ви тия, это ус ло-
вие ее жиз нес по соб нос ти. Ее ре али за-
ции дол жны спо соб ство вать от кры тые 
по ини ци ати ве Пре зи ден та Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева 5 на ци ональ ных 
науч ных ла бо ра то рий и 15 ла бо ра то рий 
ин же нер но го про фи ля.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те с фев ра ля 2009 го да фун кци-
они ру ет ла бо ра то рия ин же нер но го про фи-
ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до ва-
ния». Глав ной целью соз да ния уни вер си-
тет ской ла бо ра то рии ин же нер но го про фи-
ля яв ля ет ся дей ствен ная ин тег ра ция на уки, 
об ра зо ва ния и про из вод ства.
За счет вы де лен ных го су дар ствен ных 

средств ла бо ра то рия ос на ще на уни каль-
ным сов ре мен ным обо ру до ва ни ем из вес-
тных ми ро вых про из во ди те лей, об ла да-
ющим ши ро ким спек тром воз мож нос тей 
про ве де ния ис сле до ва ний по ка че ствен но-
му, ко ли че ствен но му ана ли зу, оп ре де ле-
нию фи зи ко-хи ми чес ких свойств объ ек тов 
воз душ ной, вод ной и поч вен ной сред.
Ос нов ные науч ные нап рав ле ния ла бо-

ра то рии ох ва ты ва ют фун да мен таль ные 
и прик лад ные ис сле до ва ния по раз ра бот-
ке на но тех но ло гий и но вых ма те ри алов, 
тех но ло гий для уг ле во до род но го и гор но-
ме тал лур ги чес ких сек то ров и свя зан ных 
с ни ми сер вис ных от рас лей; про ве де ние ис-
пы та ний про дук тов пе ре ра бот ки уг ле во до-
род но го сырья и ана лиз со дер жа ния вред-
ных ве ществ в объ ек тах ок ру жа ющей сре ды 
и би ома те ри алах.
Од ной из важ ней ших за дач ла бо ра то-

рии яв ля ет ся раз ра бот ка ин но ва ци он ных 
ре ше ний проб лем уг ле во до род но го сек то-
ра. Имен но ин но ва ции обес пе чат пря мой 
за каз от про мыш лен нос ти на уке.
В нас то ящее вре мя в уголь ной и ме тал-

лур ги чес ких от рас лях про мыш лен нос ти 
су ще ству ют про из вод ства по по лу че нию 
кок са и спец кок са, где по боч ные про дук ты 
и от хо ды не ути ли зи ру ют ся и скап ли ва ют-
ся в от стой ни ках и мо гиль ни ках. Пе ре ра-
бот ка их в по лез ные про дук ты неф те- и уг-
ле хи мии яв ля ет ся ак ту аль ней шей за да чей 
глу бо кой пе ре ра бот ки уг ле во до род но го 
сырья и ре ше ния проб лем ох ра ны ок ру-
жа ющей сре ды. В 2009 – 2011 гг. сот руд ни-
ка ми ла бо ра то рии бы ли про ве де ны ис-
сле до ва тельские ра бо ты по дан ной те ме. 
Объ ек та ми ис сле до ва ния бы ли выб ра ны 
ка мен но уголь ная смо ла, по лу чен ная из уг-
ля Шу бар кольско го раз ре за и кис лос мол ка 
кок со хим про из вод ства «Ар се лор Мит тал 

Те мир тау», гуд рон АО «Шым-
кен тнеф те ор гсин тез» и неф-
теш ла мы до быч ных учас тков 
АО «Ка ра жам бас тер мнефть». 
По их ре зуль та там раз ра бо тан 
ряд ин но ва ци он ных тех но ло гий, 
нап рав лен ных на ре ше ние эко-
ло ги чес ких проб лем Цен траль-
но-Ка зах стан ско го ре ги она.
Так, с 2011 го да ре али зу ет ся 

про ект «Внед ре ние тех но ло ги-
чес кой ли нии для по лу че ния 
до рож но го би ту ма из ка мен но-
уголь ных смол — от хо дов кок-
со хи ми чес ких про из водств Цен-
траль но го Казахстана» в рам ках го су дар-
ствен ной прог рам мы «Це ле вое раз ви тие 
уни вер си тет ской на уки, ори ен ти ро ван ной 
на ин но ва ци он ный ре зуль тат». К 20-ле тию 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Казахстан 1 де-
каб ря 2011 го да в г. Алматы в рам ках Фо-
ру ма уче ных про ект был пред став лен ши-
ро кой науч ной ауди то рии. По ре зуль та там 
выс тав ки он во шел в ка та лог Ми нис тер ства 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
(МОН РК) «Ин но ва ци он ная на ука».
Тех но ло гия поз во ля ет по лу чать из от-

хо дов кок со хи ми чес ко го про из вод ства два 
ви да про дук ции — ка мен но уголь ное вя жу-
щее и ко тель ное топ ли во. Для уп ро ще ния 
тех но ло гии про из вод ства и со вер шен ство-
ва ния ка че ствен ных ха рак те рис тик ка мен-
но уголь но го вя жу ще го топ ли ва был раз-
ра бо тан спо соб его по лу че ния пу тем окис-
ле ния ка мен но уголь ной смо лы по ноу-хау-
ме то ду, что в зна чи тель ной ме ре по вы си ло 
ка че ство би ту ма. Еже год ная пот реб ность 
в до рож ном би ту ме до рож но-стро итель-
ных ком па ний Казахстана в сред нем сос-
тав ля ет при мер но 3 млн тонн. Из них на до-
лю Ка ра ган дин ской об лас ти при хо дит ся 
200 тыс. тонн в год, а с уче том пот реб нос тей 
го ро да Ас та ны и стро итель ством меж ду на-
род ных трасс эта пот реб ность уве ли чит ся 
до 500 тыс. тонн.
Пред ла га емая тех но ло гия поз во ля ет ра-

ци ональ но ис поль зо вать от хо ды кок со хи-
ми чес ких про из водств — ка мен но уголь ные 
смо лы, ре шая це лый ком плекс эко ло ги чес-
ких проб лем. Ис поль зо ва ние дан ной тех но-
ло гии при во дит к уве ли че нию из вле че ния 
ко неч ных про дук тов, ути ли за ции ра нее на-
ко пив ших ся от ва лов и, как след ствие, улуч-
ше нию эко ло ги чес кой си ту ации в ре ги оне.
В со от вет ствии с до го во ром о сов мес тной 

дея тель нос ти меж ду КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва и АО «Дорстрой ма те ри алы» с ап ре ля 
2012 го да на ча то стро итель ство опыт но-эк-
спе ри мен таль но го учас тка по про из вод ству 
би ту ма из от хо дов кок со хи ми чес ко го про-
из вод ства. В 2013 го ду зап ла ни ро ван за пуск 
тех но ло ги чес кой ли нии по про из вод ству 
10 тонн би ту ма в сут ки.
Дру гой ин но ва ци он ный про ект, «Ин но-

ва ци он ная тех но ло гия по лу че ния го рю че-
сма зоч ных, ком по зи ци он ных ма те ри алов, 
до рож ных би ту мов и мас тик из от хо дов 
кок со хи ми чес ких про из водств Цен траль-
но го Казахстана», в со от вет ствии с ре ше ни-
ем Ко ми те та на уки МОН РК ап ро би ро ван 
на опыт ной ус та нов ке по пе ре ра бот ке ка-
мен но уголь ной смо лы. Ис сле до ва ния про-
ве де ны сов мес тно с На ци ональ ным науч-
но-тех но ло ги чес ким хол дин гом «Па ра сат». 
По ре зуль та там ис пы та ний про ект ре ко-
мен до ван к внед ре нию.
Дан ная тех но ло гия поз во ля ет рас ши-

рить ас сор ти мент про дук ции при пе ре ра-
бот ке ка мен но уголь ной смо лы: го рю че-сма-
зоч ные ма те ри алы, до рож ный би тум, ком-
по зи ци он ные ма те ри алы и мас ти ки.
Би тум но-по ли мер ная мас ти ка пред наз-

на че на для ре мон та и со дер жа ния взлет ных 
по лос аэрод ро мов и ас фаль то бе тон ных 
пок ры тий ав то мо биль ных до рог. Ее опыт-
ная пар тия бы ла ис поль зо ва на для ук лад ки 
швов на взлет ной по ло се аэро пор та «Са ры-
Ар ка» г. Ка ра ган ды. С целью пы ле по дав ле-
ния и вы вет ри ва ния уг ля при тран спор ти-
ров ке на ба зе ЗАО «Му га текс» про ве де на 
об ра бот ка же лез но до рож ных ва го нов с уг-
лем ком по зи ци он ным ма те ри алом.

Как вид но, про дук ция ла бо ра то рии вос-
тре бо ва на ав то до рож ны ми, стро итель ны-
ми пред прия ти ями, ТЭЦ, пред прия ти ями, 
про из во дя щи ми ре зи но тех ни чес кие из де-
лия, неф те хи ми чес ки ми про из вод ства ми.
Сот руд ни ка ми ла бо ра то рии на ча то но-

вое нап рав ле ние ис сле до ва ний — раз ра бот-
ка и по лу че ние вы со ко эф фек тив но го дис-
пер ген та для борь бы с неф тя ны ми раз ли ва-
ми. В нас то ящее вре мя, пос ле круп ней шей 
ава рии на неф тя ной сква жи не в Мек си-
кан ском за ли ве, боль шое зна че ние при об-
ре та ет борь ба с раз ли ва ми неф ти на мо ре. 
Од ним из важ ней ших средств лик ви да ции 
пос лед ствий ава рии яв ля ет ся ис поль зо ва-
ние на ря ду с ме ха ни чес ки ми и хи ми чес-
ких средств — дис пер ген тов. Дис пер ген ты 
пред наз на че ны для рас се ива ния пла ва-
ющих неф тя ных пле нок в боль шом объ еме 
во ды в ви де раз дроб лен ных ка пель неф ти. 
При этом дос ти га ет ся по ни же ние кон цен-
тра ции неф ти в райо не раз ли ва, мно гок-
рат но уси ли ва ет ся про цесс би оло ги чес ко го 
раз ру ше ния заг ряз не ний, вос ста нав ли ва-
ет ся вза имо дей ствие мор ской сре ды с ат-
мос фе рой, сни жа ет ся по жа ро опас ность 
раз ли ва, пре дот вра ща ет ся воз мож ность 
заг ряз не ния бе ре го вой по ло сы и, как след-
ствие, сни жа ет ся ве ро ят ность ги бе ли мор-
ских птиц и зве рей.
В свя зи с уве ли че ни ем до бы чи неф ти 

в Ка зах ста не и, в час тнос ти, в ка зах стан ском 
сек то ре Кас пий ско го мо ря ос тро сто ит воп-
рос об изу че нии ка че ства и эф фек тив нос ти 
ис поль зо ва ния дис пер ген тов на раз ли вах 
неф ти в во де, а так же раз ра бот ки оте че-
ствен ных дис пер ген тов.
На ре ше ние дан но го воп ро са, а так же 

внед ре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий глу-
бо кой пе ре ра бот ки уг ле во до род но го сырья 
и соз да ние но вых ве ществ и на но ма те ри-
алов с за дан ны ми фи зи ко-хи ми чес ки ми 
свой ства ми нап рав ле на в пер спек ти ве науч-
но-тех ни чес кая дея тель ность ла бо ра то рии 
ин же нер но го про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес-
кие ме то ды ис сле до ва ния» Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.
В но вой Стра те гии «Казахстан — 2050» 

ука за ны два ос нов ных фак то ра фор ми ро ва-
ния на ци ональ ной на уки, ко то рые влияют 
и на раз ви тие науч но-ис сле до ва тельско го 
нап рав ле ния в уни вер си те тах. Здесь два 
глав ных век то ра — под нять ка че ство ис-
сле до ва ний до меж ду на род но го уров ня 
и нап ря мую под клю чить на уку к эко но ми-
ке и ин но ва ци ям. В За ко не «О на уке» за ло-
же на но вая мо дель уп рав ле ния и фи нан си-
ро ва ния на уки, выд ви ну тая Пре зи ден том 
стра ны, ко то рая ре али зу ет ся и в уни вер-
си те тах, стре мя щих ся к ста ту су ис сле до-
ва тельско го ву за. Для раз ви тия ву зов ской 
на уки не об хо ди мы ее син хро ни за ция с ин-
но ва ци он ным раз ви ти ем, сти му ли ро ва ние 
учас тия биз не са в науч ных раз ра бот ках 
и пол но цен ной ко опе ра ции на уки и биз не-
са, прив ле че ние мо ло де жи в на уку, тех но-
ло ги чес кая мо дер ни за ция науч ной ин фрас-
трук ту ры. И имен но в этом нап рав ле нии 
и бу дет раз ви вать ся науч ная дея тель ность 
на ше го ву за в пос ле ду ющие го ды.

ОМА РОВ Х. Б.,
ПРО РЕК ТОР ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ
КАРГУ ИМЕ НИ Е. А. БУ КЕ ТО ВА,

ДОК ТОР ТЕХ НИ ЧЕС КИХ НА УК,
ПРО ФЕС СОР

Главная тема
Ученые Казахстана отмечают 
День работников науки

Впер вые День на уки Казахстан от-
ме тил 12 ап ре ля 2012 го да. Праз дник 
был уч реж ден по Ука зу Пре зи ден та 
Казахстана Нур сул та на Назарбаева. 
В этом году мы от ме ча ем дан ный праз-
дник во вто рой раз.

Да та праз дно ва ния выб ра на не слу-
чай но — имен но в этот день ро дил ся 
вы да ющий ся ка зах стан ский ака де мик, 
уче ный-ге олог и пер вый президент ка зах-
стан ской Ака де мии на ук Ка ныш Сат па ев. 
С об ре те ни ем не за ви си мос ти в рес пуб ли-
ке на ча лось фор ми ро ва ние но вых под хо-
дов к раз ви тию на уки и уп рав ле нию НТП 
в со от вет ствии с за да ча ми ста нов ле ния 
Казахстана как су ве рен но го го су дар ства. 
Воп ро сы фор ми ро ва ния са мос то ятель ной 
науч но-тех ни чес кой по ли ти ки и сис те мы 
уп рав ле ния на укой стра ны бы ли по ло же-
ны в ос но ву За ко на РК «О на уке и го су дар-
ствен ной науч но-тех ни чес кой по ли ти ке 
Рес пуб ли ки Ка зах стан», при ня то го в ян ва-
ре 1992 г. В фев ра ле бы ло об ра зо ва но Ми-
нис тер ство на уки и но вых тех но ло гий. Пос-
ле ря да ре ор га ни за ций рес пуб ли кан ским 
ор га ном, ре али зу ющим го су дар ствен ную 
науч ную и науч но-тех ни чес кую по ли ти ку, 
ста ло Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки 
РК. Дея тель ность в сфе ре на уки дос та точ-
но обес пе че на пра во вы ми и нор ма тив ны-
ми до ку мен та ми. На чи ная с 1992 г. Пре зи-
ден том РК и Пра ви тель ством рес пуб ли ки 
при ня то бо лее 90 ди рек тив ных до ку мен-
тов, име ющих от но ше ние к на уке и науч но-
тех ни чес кой сфе ре. В ок тяб ре 2003 г. Ука-
зом Пре зи ден та РК на ба зе На ци ональ ной 
ака де мии на ук РК об ра зо ва но об ще ствен-
ное объ еди не ние «На ци ональ ная ака де-
мия на ук Рес пуб ли ки Ка зах стан».

Про фес си ональ ный праз дник ка зах-
стан ских уче ных сов пал с за вер ше ни ем 
пер во го го да ре али за ции но во го за ко на 
о на уке, ко то рый соз дал ос но ву пос тро-
ения но вой на ци ональ ной науч ной сис те-
мы. За год бы ла внед ре на но вая мо дель 
уп рав ле ния и фи нан си ро ва ния в сфе ре 
на уки. В 2012 го ду ее фи нан си ро ва ние 
уве ли чи лось на 70 про цен тов. Этот факт 
во оду ше вил оте че ствен ных уче ных. По ин-
фор ма ции Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
и на уки, к 2015 го ду рас хо ды на на уку бу-
дут вы ве де ны на уро вень 1%, а к 2020 го-
ду — 1,5% ВВП. На  ука всег да иг ра ла са мую 
важ ную роль во всех сфе рах жиз ни лю дей. 
Уро вень раз ви тия на уки мо жет слу жить 
од ним из ос нов ных по ка за те лей раз ви-
тия об ще ства, а так же эко но ми чес ко го, 
куль тур но го, ци ви ли зо ван но го, об ра зо ва-
тель но го сов ре мен но го раз ви тия го су дар-
ства. Мы по пра ву мо жем гор дить ся тем, 
что в Ка зах ста не сох ра ни лись из вес тные 
науч ные шко лы, опыт, вы со кий по тен ци ал 
ко то рых яв ля ет ся при ме ром для мо ло до го 
по ко ле ния. Се год ня все боль ше мо ло де жи 
идет в на уку, ов ла де ва ет на вы ка ми ис сле-
до ва тельской ра бо ты. За го ды не за ви си-
мос ти ка зах стан ской на укой дос тиг ну ты 
ве со мые ре зуль та ты меж ду на род но го 
уров ня в об лас ти ма те ма ти ки, би отех но-
ло гии, фи то хи мии, на но тех но ло гии, ме тал-
лур гии и дру гих.

В День на уки в Ка зах ста не так же от ме-
ча ет ся меж ду на род ный праз дник — День 
кос мо нав ти ки. Для на шей стра ны он осо-
бен ный. Ведь имен но с ка зах ской зем ли 
пер вый кос мо навт Юрий Га га рин со вер-
шил пер вый по лет. А даль ше кос мод ром 
Бай ко нур стал цен тром для кос ми чес ких 
ко раб лей. Ка зах стан цы мо гут гор дить ся 
сво ими ге ро ями кос мо нав ти ки, ко то рые 
бы ли удос то ены вы со ких зва ний и го-
су дар ствен ных наг рад. Один из пер вых 
ка зах стан цев-кос мо нав тов Тал гат Му-
са ба ев был удос то ен 15 наг рад и зва-
ний На род ный ге рой, лет чик-кос мо навт 
Казахстана.   Му са ба ев  так же за не сен 
в Кни гу ре кор дов Гин нес са: до не го ник то 
не на хо дил ся в от кры том кос мо се боль ше 
су ток в те че ние од но го по ле та. 

СОБ. ИНФ.

Научные достижения — на благо экономики и экологии
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Біле ж�ріGіз…
Маманды6 таGдай білесіз бе?

«Адам $з $мі рін де екі н&р се ні 
та' да уда (а те лес пеуі ке рек: бі-
реуі — жар та' дау, екін ші сі — ма-
ман ды( та' дау» деп М. Ма (а та ев 
ата мыз ай т(ан дай, ма ман ды( 
та' дау — адам $мі рін де гі е' ма-
'ыз ды ше шім дер ді' бі рі.

@лем де 50 мыA Bа жу ыC ма ман дыC 
бар екен жD не жыл сайын оBан 500-
ге тар та жа Aа тE рі Cо сы лып оты ра ды 
екен. Олар дыA іші нен Gзі міз ге Cа-
жет ті сін Cа лай таA дау Bа бо ла ды? Біз 
олар дыA Cан ша сы ту ра лы бі ле міз? 
Ма ман дыC таA да уда не ні баB дар ре-
тін де алу Bа бо ла ды? «Мек теп бі тір ген-
нен кейін кім бо ла сыA?» де ген сI раC-
тар Bа мек теп оCу шы ла ры ныA кG бі сі 
наC ты жауап бе ре ал май ды. Шын ды-
Bы на кел ген де ма ман дыC таA дау мD-
се ле сі Dсі ре се біз діA Cо Bа мы мыз на-
рыC тыC Cа ты нас Cа кG шіп отыр Bан 
жаB дай да Gте кEр де лі мD се ле. Жа Cын 
ара да Dр Cай сы Aыз ма ман дыC таA дау 
мD се ле сі не тап бо ла сыз жD не Gз де-
рі Aіз бі ле тін дей 10 сы нып та баB дар-
лы оCы ту сы ны бы на кG ше сіз. БE гін 
біз осын дай ма Aыз ды тіл ге ти ек ете-
міз. Ма ман дыC, бо ла шаC таA дай тын 
баB да ры мыз ды таA дау стра те ги ясы 
жG нін де, кD сі би Gмір лік ба Bыт ты жо-
ба лау ту ра лы DA гі ме лей тін бо ла мыз. 
Ма ман дыC таA дау ке зін де ес ке рі ле-
тін фак тор Bа тоC та ла мыз жD не дI рыс 
ше шім Cа был да уды Eй ре не міз.

Ма ман дыC таA да уда мы на дай бір 
фор му ла бар:

«+й рен гім ке ле ді — /й ре не ала-
мын — /й ре ну ке рек».

 +й рен гім ке ле ді — бIл та лап-
ті лек тіA, маC сат пен мEд де ніA, ын та 
мен ыCы лас тыA ке Aіс ті гі;

 +й ре не ала мын — Cа бі лет-Cа-
рым ныA, та лант тыA, ден са улыC тыA 
ке Aіс ті гі;

 +й ре ну ке рек — еA бек на ры-
Bын да Bы сI ра ныс тар дыA, ай маC та Bы 
Dлеу мет тік-эко но ми ка лыC проб ле-
ма лар дыA, Dлем дік эко но ми ка лыC 
да му тен ден ци яла ры ныA ке Aіс ті гі.

КD сіп осы Eш дGA ге лек тіA то Bы су 
нEк те сі ар Cы лы оA тай лы таA да ла ды.

Ма ман дыC тыA бір не ше клас си-
фи ка ци ясы бар. Олар дыA не BIр лым 
бел гі лі ле рі еA бек пD ні не не гіз де-
ле ді. ЕA бек пD ні бойын ша жік те ле-
тін ма ман дыC тар 5 топ Cа бG лі не ді: 
адам — адам, адам — бел гі жEйе сі, 
адам — та би Bат, адам — тех ни ка, 
адам — кGр кем об раз.

 Адам — адам: мIн да ма ман дыC 
иесі Eшін еA бек ны ша ны бо лып бас-
Cа адам та бы ла ды, ал Cыз мет си па-
та ма сы — бас Cа адам дар Bа Dсер ету, 
адам дар мен жI мыс іс теу. МIн дай 
ма ман дыC тар Bа мI Bа лім, дD рі гер, 
жур на лист, са ту шы, заA гер, бан кир-
лер жа та ды.

 Адам — бел гі ж/йе сі: бIл тип ті 
таA да Bан адам дар абстрак ті лі IBым-
дар мен жI мыс жа са уды бі луі ке рек 
жD не ой-Gрі сі Gте кеA бо лу ке рек. БIл 
бух гал тер лер, оCы мыс ты лар, ЭЕМ 
опе ра тор ла ры, зер тха на лар мен Bы-
лы ми ор та лыC жI мыс шы ла ры.

 Адам — та би 3ат: бIл тип ма ман-
да ры Gлі жD не ті рі та би Bат про цес-
те рі мен CI бы лыс та ры мен жI мыс 
іс тей ді. Олар мал дD рі ге рі, аг ро ном, 
гид ро лог, ме ха ни за тор, трак то рист, 
эко лог.

 Адам — тех ни ка: бIл тип ке тех-
ни ка лыC CI рыл Bы лар мен жI мыс жа-
сай тын Iш Cыш тар, мат рос тар, элек-
тро мон тер лер, сле сар жа та ды.

 Адам — к$р кем об раз: бIл тип-
ке Gнер мен кGр кем Gнер ге бейім, 
та лант ты адам дар жа та ды. Олар ар-
хи тек тор лар, ди зай нер лер, су рет ші-
лер, Dн ші, ак тер лер.

ДАЙЫН ДА 'АН Г. АС $АР

Ғы лым — ба қыт ты бо ла тын ды ғы мыз ға 
ке піл дік бе ріп, біз ді адам дық тың шы ңы на 
бас та са ға на пай да лы, ал адам ба ла сы на үрей 
ту ғы зып, қор қы ныш ты түс тер көр сет кен ғы-
лым мен тех но ло гия — шы найы да му жо лы-
на ке дер гі кел ті ре тін қа раң ғы лық қа на.

Ға сы ры мыз дың ба сын да ғы лым ды Құ дай ға 
ба лап, ба рын со ның жо лын да құр бан ет кен та-
яз ой лы бір топ ма те ри алис тер ге қар сы əлем дік 
дең гей де ой лай тын бір за ма на ке мең ге рі «Дін-
сіз ғы лым — со қыр, ғы лым сыз дін — ақ сақ» деу 
ар қы лы бір ға сыр бойы үс тем дік ет кен үрей лі 
сан ды рақ ты бір тұ қыр тқан бо ла тын. Ал ен ді ол 
бү гін гі күн нің «со қыр ла ры» мен «ақ сақ та рын» 
көр се не ай тар еді?!
Нақ ты ғы лым дар кү пір лік ке апа ра ды деп 

қор қып, олар ды зер де ле меу — ба ла лық əрі ба ла-
лық тан ту атын ша ла лық. Олар ды то лы ғы мен дін-
ге, иман ға қар сы əрі ғы лым дар ды «се нім сіз дік ке 
же те лей тін се беп» деп са нау — шарт ты лық тан 
аса ал мау əрі қа раң ғы лық. Нақ ты ғы лым дар ды 
түк ке тұр ғы сыз, іс ке ал ғы сыз ету — на дан дық 
əрі əсі ре фа на тизм бол са, дəл сон дай бір бет кей-
лік пен ғы лым нан өз ге ні мойын да мау — ба рып 
тұр ған əпер ба қан дық. Асы лын да əр бір жа ңа құ-
бы лыс ты зер де ле ген сайын өзі нің бі ле ті ні нен біл-
мей ті ні көп еке нін жə не оның шек сіз дік ке дейін 
со зы лып ке те бе ре ті нін ұғы нып, одан са бақ ал ған 
адам ға на дұ рыс ой лай ала ды əрі оның ғы лы ми 
пайы мы жөн бо лып шы ға ды.
Ғы лым мен тех ни ка адам ға қыз мет ете тін 

бол ған дық тан, одан жү рек сі не қо яр лық еш бір 
не гіз жоқ. Ал қауіп ғы лы ми не гіз де əре кет ету-
де емес, қауіп — на дан дық та, са на сыз дық та əрі 
жауап кер ші лік тен қа шу да. Ілім нің іл кі мақ са ты 
Адам ба ла сы үшін шы найы өмір дің мə ні ғы-
лым-бі лім ді иге ру де жа тыр. Ал, өзі нің үй рен ген 
нəр се сін бас қа лар ға үй ре ту ден қол үз ген дер — 
тір ші лік етіп жүр се де жан сыз өлік ке тең. Не ге 

де се ңіз, адам ның жа ра ты лыс мақ са ты — кө ріп-
бі лу, үй рен ге нін бас қа лар ға үй ре ту.
Адам ның сақ ты ғы мен қа был да ған ше шім-

де рі нің дұ рыс ты ғы оның ақыл-ой мен қи сын-
ға қан ша лық ты сай ке ле ті ні не бай ла ныс ты, ал 
ақыл мен қи сын ның то лы сып ке мел де нуі өз 
ке зе гін де ғы лым-бі лім ге ті ке лей қа тыс ты. Сол 
се беп ті ғы лым-бі лім жоқ жер де ақыл — жа рам-
сыз, қи сын — ал дам шы, ше шім — ора шо лақ.
Кі сі нің кі сі лі гі мен адам гер ші лі гі бір нəр се ні 

үй ре ніп, бас қа лар ға үй ре туі мен, со лар ды нұр ға 
бө леуі ар қы лы бел гі лі бо ла ды. Біл ме се де үй ре-
ну ді ой ға ал ма ған адам ның не ме се үй ре не жү-
ріп, өзін іш тей же тіл ді ріп, ма ңайы на үл гі бол-
ма ған пен де нің сырт кел бе ті адам бол ға ны мен 
шын дап кел ген де олай емес!
Үй ре ну ке зін де үй ре ті ле тін нəр се лер дің адам 

бол мы сы мен ға лам сыр ла рын ашу ға құл шын ды-
ра тын дай бо луы ке рек. Іш кі «Мен дік» құ пия-сы-
рын та ну жо лын сəу ле лен дір мей тін жə не жа ра-
ты лыс тың сы рын ашып, түп сіз қа раң ғы тұс тар ды 
жа рық қа бө ле мей тін ғы лым ғы лым ға жат пай ды.
Ғы лым-бі лім ар қы лы қол жет кіз ген ман сап 

пен шен бас қа жол дар мен жет кен лауазым нан 
əл де қай да би ік əрі ғұ мы ры да ұзақ. Өй тке ні ғы-
лым адам ды бұл дү ни еде жа ман дық ата улы дан 
алыс, абы рой лы ет се, о дү ни еде де оны има ны 
мен ру ха ни та ны мы ар қы лы өзі елес тет кен нен 
де би ік дə ре же ге шы ға рып, ба қыт қа ке нел те ді.
Əр ата-ана ба ла ла ры ның ақыл-ойын ке рек сіз 

нəр се лер жа улап ал май тұр ған да олар ды ғы лым-
бі лім мен тұ щын ды руы ти іс. Өй тке ні ақи қат тан 
ма құ рым са на мен ғы лым нан ха бар сыз рух əр 
түр лі жа ман ой дың қау лап өсуі не ың ғай лы арам 
шөп ал қа бы тə різ ді. Не ек сең, со ны ора сың.

Ғы лым иге ру де гі мақ сат — бі лім нің адам ба ла-
сы на жөн сіл теп, ба ғыт-бағ дар көр се туі, үй рен ген 
нəр се ле рі нің кə міл адам дық қа бас тай тын жол ды 
жа рық қа бө леуі. Рух қа сің бе ген ғы лым — арам 
тер боп ар қа ла ған ауыр жүк пен бір дей пай да-

сыз. Ал адам ды жо ғар ғы мақ сат қа же те ле ме ген 
та ным — жү рек пен ой ға ар тыл ған ар тық сал мақ.
Ғы лым, бі лім, із де ніс
Өз-өзің ді та ну ың.
Та ны ма саң өзің ді
Не пай да оқып, жа ры ғым?!
(Жү ніс Əмі ре (1240-1321) Тү рік ақы ны)
Мақ сат-мұ ра ты тай ға таң ба бас қан дай анық 

бел гі лен ген ғы лым — өз иесі үшін мəң гі лік бе-
ре кет əрі тү ге сіл мей тін қа зы на. Бұл қа зы на ны 
иелен ген дер кө зі ті рі сін де əрі өмір ден оз ған нан 
кейін де бұ лақ бас тауы се кіл ді əр дайым зи ярат 
еті ліп, игі іс ке се беп ші бо ла ды. Кө ңіл ге кү дік-
кү мəн ұяла тып, адам жа нын тү ңіл ді ре тін мақ-
сат-мұ ра ты ай қын дал ма ған бос бол жам дар — 
үміт сіз əрі мақ сат сыз жан дар дың үйір сек ке ле-
тін қо қыс үйін ді сі не рух қақ па ны.
Сан са ла лы ғы лым мен өнер дің қай са ла сы да 

адам ға пай да лы. Де ген мен оның бə рін бір дей иге-
ріп, дə ріп те уге пен де нің ғұ мы ры кел те, мүм кін-
дік те рі шек те улі. Сол се беп ті əр адам өзі үшін, ұл-
ты үшін қа жет ті ле рін ға на үй ре ніп, іс ке асы руы 
ти іс, пай да сыз іс пен өмі рін бос қа өт кіз беуі ке рек.
На ғыз ғы лым ада мы зерт те уле рін анық мə-

лі мет тер мен то лық ты рып, зə ре дей жал ған ды-
ғы жоқ сыр лы сөз дер аясын да, ғы лы ми не гіз ге 
сүйе не оты рып жүр гі зе тін дік тен оның қа шан-
да кө ңі лі жай, ісі де бір қа лып ты. Ақи қат тың 
қай на ры нан ма құ рым кей бір бей ша ра жан дар 
жо лы мен бет ал ған ба ғы тын ұдайы өз гер тіп 
оты ра ды жə не бос қи ял-елес тен ары ла ал ма ған-
дық тан, өкі ніш пен мұң-қай ғы дан көз аш пай ды.
Əр адам ның қа ді рі мен ба ға сы ай на лы сып 

жүр ген ілі мі нің бай лы ғы мен қам ту аясы на тең. 
Ілім-бі лім ді тек «өсек-аяң» аясы нан асыр май 
қол да на тын дар дың ба ға сы мен қа дір-құр ме ті де 
сол ша ма лас. Ғы лы мын зат тар мен құ бы лыс тар-
ды та ну ба ры сын да құ рал ре тін де қол да нып, ең 
тас тү нек түк пір ге де жа рық сəу ле тү сір ген, бі лі-
мі мен қа нат қа ғып, та би ғат тан тыс қа ры ақи қат-
тар ға жет кен адам ның қа ді рі өз ге ше.

А$ПАРАТ %ЗГЕ БАСЫЛЫМДАРДАН АЛЫНДЫ

«Əр кім нің ту ған же рі — Мы сыр ша һа ры» де-
ген дей, осы нау жа рық əлем мен қауыш қан да ғы 
кін дік қа ны там ған же рін кім жек көр сін… Ана-
ның ал тын құр са ғы нан кейін гі жер құр са ғы — 
ту ған жер ғой. Қан дай ыс тық! Өмір дің есі гін ал-
ғаш аш қан да ғы ің гə ла ған үні ме шат та нып, ша-
ра па тын төк кен жер. Өзің ба улы дың, се нің жал-
пақ тө сің де шы бық тал ды ат қып мі ніп, жа лаң 
аяқ жү гі ру ші едім. Ке рім са ма лы ңа ке кі лім ді 
та ра тып, ке рі ле ақ қан қы ран өзе ні мен жа ры су-
шы едім. Еһ, шір кін, тар ғыл та удың боз жу са ны-
на кең сі рі гім ді ашып, ке удем ді жы лы ту шы едім.
Иə, бұл күн дер ба ла уса ба ла лық шақ та рым-

да, кін дік ке сіп, кір жу ған же рім де жы рақ қа лып 
қойып ты-ау! Қо ңыр жон ның ете гі не ор на лас қан 
ша ғын ауыл, жұ пы ны жер үй лер ді, жа ды ра-
ған жар қын жүз ді адам да рын са ғы нып жүр мін. 
Япы рым-ау, сон да зең гір ас пан ға бой соз ған зəу-
лім қа бат та ры, қай ша лыс қан қа ра нө пір хал қы 
бар тас қа ла ның тір лі гі ты ны сым ды та рыл тып 
жүр ге ні ме? Мүм кін… Жо ға, ыс тық бір са ғы-
ныш шы ғар тас қа ла дан қо жы ра тып отыр ған.
Жа сыл бөр те шə лі сін жа мыл ған, ақ бал тыр-

лы ару дай сың сы ған сұ лу қайың дар, күн нің от 
ре ңі не ма лын ған көк те рек-тал дар дың сыр ға лы 
жа пы рақ та ры жалт-жұлт етіп жа на ры ңа əсем 
сыр бай ла ры анық. Ал төр жай лауын да ба да на-
дай-ба да на дай қы за ра бөр тіп жат қан ат тұя ғын 
бо яй тын бүл дір ген де рі, жап-жа сыл жа пы рақ-
тар дың ар жа ғы нан қыл тың дап қа рап тұр ған ал-
кү рең қы зыл қат тар мен ше гір көз ді то ша ла ла-
ры, шір кін, тіл үйі ре ді. Тыл сым Та би ғат-ана ның 
сый ға тар тқан не сі бе сі-ай! Қар лы қап тал дың 
ете гі жа сыл төс кей ит тұм сы ғы өт пес жы ныс ор-
ман, ар қы рай ақ кө бі гін ас пан ға ат қан Ақ жал 
өзен, алаң қы лар, жа зық та жа ға лай ауна ған ақ 
боз үй лер, бəр-бə рі те ке мет ке ба сыл ған өр нек-
тей. Жер ошақ тан көл бей кө те ріл ген көк шу лан 
тү тін дер дің өзі де бо за мық са мал ға елі тіп би леп 
ба ра ды. Қа ра қа зан да қас қа қой дың құй рық 

майы на пі сі ріл ген тө ре бауыр сақ тар, əжем нің 
ала қа нын дай ап пақ-ап пақ жар ма құрт тар, қы-
зыл кү рең ірім шік, сап-са ры май қа за қи дас тар-
қа ны мыз дың əрі мен нə рін кел ті ріп жа та тын…
Сал-се рі лер дің, жы ра улар дың, ақын дар дың 

жы ры ның ар қауы бол ған осы өңір. «Жер жан-
на ты Ал тай, ал тын же рім-ай, Пейі лі жо март, 
шір кін, жар қын елім-ай», — деп əн боп əуелеп 
ке те тін. Ал ты алаш тан асып, əлем ге əй гі лі бо-
ла бас та ған Ал тай ай ма ғы аңыз бен абыз ға бү-
гіп жат қа ны аян. Ке зін де жер ұйық ты із де ген 
Асан қай ғы ба ба мыз: «мы нау жер дің ас ты да ал-
тын, үс ті де ал тын, ал ты ай жаз, ал ты ай қы сы 
анық боп жа та тын ның өзі», — деп атын Ал тай 
қойып ты. Ал тай ай ма ғы — ке зін де гі атауы Сар-
сүм бе, қа зір ҚХР Шың жаң ұй ғұр ав то но ми ялы 
райо ны, Іле қа зақ ав то ном об лы сы на қа рай тын 
əкім ші лік орын. Өзі міз дің Шы ғыс Қа зақ стан об-
лы сы мен, Ре сей мен, Моң ғо ли яның Ба ян-Өл гей, 
Қоб да ай мақ та ры мен ше ка ра ла сып ке ле ді. Сақ-
тың, үй сін нің, түр кі нің, ке рей дің, өз ге де тай-
па лық көш пен ді лер дің та ри хи ме ке ні. Кей бір 
тау аң ғар ла рын да ғы жар тас су рет те рі нен таң ба, 
ою-өр нек тің ай шық ты об ра зын кез дес ті ріп, мə-
де ни еті міз дің мəйе гі не сүй сі ніп қа рай тын быз. 
Не гіз гі жан са ны ның 50%-дан ас та мын қа зақ тар 
құ рай ды. Қо ңыр жай бел де улік кли мат та, та би-
ға ты таң ға жайып көр кем, та би ғи бай лы ғы мол 
бол ған. Ке зін де гі са бы лып ал тын із де уші лер де 
осы өңір ге ке ліп ат ба сын ті реп, кө ңіл де рін жай 
тап тыр ған екен.

«Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма», 
«Ашар шы лық та» өт кен сол бір ала са пы ран кез-
дер-ай! Дү ни енің төрт бұ ры шы на тор ғай дай то-
зып, ша шы ра ған қай ран қа зақ қа бас па на бол ған 
жер ді кім қа дір ле мес?! «Су іш кен құ ды ғы на тү-
кір мей тін» тек ті едік-ау! Бұл күн де сон да тұ рып 
жат қан қан дас та ры мыз да қан ша ма? Бі ле біл сек, 
осы Ал тай да ба ба мыз дың байыр ғы же рі емес 
пе? Қа ра ай да һар дай қап та ған Қы тай дың сұс ты-
лы ғы на ті сі міз ді ба ты ра ал май, сый ға тар тқан-
дай бол дық. Бі рақ, қа зақ тың қа нын да көк жал-
дың бө рі лі гі, қы ран ның өр лі гі бар еке ні не көз 
жұм бай мыз. Жат қа ке уде сін бас тыр ғы сы кел-
мей тін, ай сберг ру хын жыр лау ға тұ рар лық де…
Елім деп еңі ре ген та лай боз дақ тың қы зыл қа-

ны мен ащы дауысы, ел ді гі мен ер лі гі та рих тың 
па рақ бет те рін де сақ та улы. Ай та лық, ал ғаш рет 

қа си ет ті Құ ран кə рім ді қа зақ ша ға аудар ған Ха-
ли фа Ал тай, қа лам гер қа жы Ақыт Үлім жіұ лы, 
Шы ғыс Түр кіс тан ұлт-азат тық кө те рі лі сі нің қа-
һар ма ны Ос пан Сі лə мұ лы, та ны мал ақын Таң-
жа рық Жол дыұ лы сын ды ай ту лы тұл ға лар өт-
кен құт ты қо ныс еді. Тə кең аға бір өле ңін де осы 
ай мақ ты те бі ре не бы лай су рет те ген екен:
Тауы — ал тын, та сы — кү міс, аға шы — жез,
Су ла ры ер кек қой дың сор па сын дай.
Рас-ау, ауыз тол ты рып ай тар лық тай бай лы-

ғы мен бай тақ өл ке сі не қа рап ба қыт ты еке нің ді 
се зі не сің. Көр ген жан ның кө зін тұн ды рып, кө-
ңі лін көк жи ек тер ге кө тер ген Қа нас кө лі са яхат 
ор ны ның ата ғы да жер жа рып-ақ тұр. Ал түр лі 
ауру-сыр қау ға ши па бе ре тін та би ғи қа си ет ті су 
ара сан да ры нан «Ұшық ара сан», «Жү рек ара-
сан», «Қо тыр ара сан»,»Сы нап ара сан»,»Ас қа зан 
ара сан»,»Сүт ара сан» сын ды ем дік ара сан да ры 
бар. Əй, ал тын бе сі гім-ай, жан нат ты жер ем ше-
гі, мей лін ше мем ле кет эко но ми ка сын арт ты ру-
да ай тар лық тай үле сін қо сып, қа ла ла ну да ғы мə-
де ни ет ті үз дік орын дар қа та рын да «мен мұн да-
лап» тұр. Ба ба ру хын бай рақ ет кен салт-дəс түр-
ге бай ұлт тық құн ды лық тар ды құ ша ғы на қы сып 
жат қан ал тын ай мақ қа ай тар ал ғы сы мыз та удай.
Ата жұр тқа орал ға ны ма да, мі не, жыл жы ған 

уақыт бес жыл дың жи егі не жет кі зіп үл гер ді-ау, 
өзім ше бір са ғы ныш ар қа лап ке ле мін. Ту ған то-
пы ра ғым бол ған ды ғы үшін де са ғы ну ға, ұмыт-
пау ға қа қым бар. Алай да, ел деп емі ре ніп, тіл 
деп те бі ре ніп, ер ші гі міз ді тү зеп, елу ел дің қа та-
ры на кө сіл ген тұс та, көк ту дың жел бі ре ге нін дей 
ас қақ сəт те рі міз ді көр гі сі ке ліп, ата қо ны сы на 
же те ал май жат қан қан дас та ры мыз дың са ғы ны-
шы əл де қай да ба сым. Олар ту ған же рі нен же рі-
ді де ме ңіз. Олар бұ рым ды қы зы мен тұ лым ды 
ұлы ның бо ла ша ғын көз де уде. Олар қа зақ елі нің 
қа сі ре ті мен қуа ны шы на ор тақ та са ала ды. Өй-
тке ні қа ны мыз бір қа зақ пыз.
Қа ра ке мер дің ар ғы жа ғын да ха лық биі «Қа-

ра жор ға ға» бас қан бір қауым бар. Қа ра шал 
мен қа ра кем пір дің қа ра до ма лақ ұлы қа ра ке рін 
ой нақ шы та ды. Қа ра көз айым шол пы сын сың-
ғыр ла тып қа ра бұ лақ қа ке тіп ба ра ды. Қа ра ша 
үй дің қа ра шайы тəт ті, қа ра дом бы ра сы күм бір-
леп, қа ра шоқ па ры гү бір леп сыр шер те ді…

$АДЫРС6ЛТАН Н7СІП$АН, $АРМУ СТУДЕНТІ
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В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ли встре-
чи с пред ста ви те ля ми бла гот во ри тель но го 
фон да «Бо та». Для сту ден тов, обу ча ющих ся 
по сти пен дии от это го фон да, бы ли про ве-
де ны мас тер-клас сы.

Прог рам ма об ра зо ва тель ных гран тов (ПОГ) 
«Бо та» про во дит этой вес ной тре нин ги для сти-
пен ди атов фон да. Се год ня в раз лич ных за ве де-
ни ях Казахстана учат ся 712 сту ден тов. Сов сем 
ско ро вы пус кни ка ми прог рам мы ста нут 122 
мо ло дых че ло ве ка. По это му воп рос их под го-
тов ки к об ре те нию ра бо ты — са мый важ ный 
на тре нин гах. В на шем уни вер си те те 15 сту-
ден тов обу ча ют ся по сти пен дии фон да «Бо та». 
Это пред ста ви те ли са мых раз ных спе ци аль нос-
тей — от юрис тов и эко но мис тов, ма те ма ти ков 
и хи ми ков до пе да го гов и ди зай не ров. С целью 
по вы ше ния их об ра зо ва тель ной куль ту ры и 
про фес си ональ ной кон ку рен тос по соб нос ти 
спе ци алис ты фон да раз ра бо та ли спе ци аль ные 
прог рам мы. Сту ден ты двух пер вых кур сов изу-
ча ли ос но вы пер со наль но го ме нед жмен та и в 
про цес се тре нин га на учи лись ста вить крат ко- и 
дол гос роч ные це ли, ра ци ональ но уп рав лять 
сво им вре ме нем и фи нан са ми. А для стар ше-
кур сни ков был раз ра бо тан тре нинг «Под го тов-
ка к на ча лу про фес си ональ ной карь еры». Его 
под го то ви ли спе ци алист IREX (Меж ду на род-
но го бю ро ис сле до ва ний и об ме на) Эми Бер нат, 
кон суль тант фон да Еле на Ви ног ра до ва и ди рек-
тор прог рам мы об ра зо ва тель ных гран тов Ну ри-
ля Ша ха но ва. Ма те ри алы это го кур са по мо гут в 
обу че нии мо ло дых лю дей на вы кам сос тав ле ния 
ре зю ме и соп ро во ди тель но го пись ма, про хож-
де ния со бе се до ва ний, а так же зна ко мят с аза ми 
пред при ни ма тель ства и ус трой ства на ра бо ту.
На до от ме тить, что та кие тре нин ги про-

во дят ся еже год но. В этом го ду они на ча лись в 
мар те в Алматы и про дол жа ют ся в 13 го ро дах 
рес пуб ли ки, где учат ся сту ден ты по прог рам ме 
об ра зо ва тель ных гран тов фон да «Бо та».
Сту ден ты на ше го уни вер си те та, про хо див-

шие обу че ние в рам ках дан ных се ми на ров, от-
ме ти ли вы со кую прак ти чес кую по лез ность 

кур сов. А так же ска за ли, что это очень важ но, 
что кро ме пре дос тав ле ния сти пен дии ор га ни за-
то ры фон да еще и ве дут соп ро вож де ние сво их 
сти пен ди атов вплоть до то го мо мен та, ког да им 
при дет ся вы би рать мес то ра бо ты по окон ча нии 
ву за, тем са мым по мо гая им раз ви вать ся в бу ду-
щей про фес сии.
Ди рек тор прог рам мы об ра зо ва тель ных гран-

тов Ну ри ля Ша ха но ва от ме ти ла: цель их прог-
рам мы но сит со ци аль ный ха рак тер. Целью 
прог рам мы об ра зо ва тель ных гран тов яв ля ет ся 
ока за ние под дер жки мо ло дым лю дям до 29 лет 
с хо ро шей ака де ми чес кой ус пе ва емостью, но 
не об ла да ющим дос та точ ны ми сред ства ми для 
обу че ния в уни вер си те тах и кол лед жах. Дея тель-
ность фон да «Бо та» нап рав ле на на улуч ше ние 
жиз ни сту ден тов из ма ло обес пе чен ных семьей 
Казахстана че рез ин вес ти ции в их об ра зо ва ние, 
здо ровье и со ци аль ную за щи щен ность. Это од-
на из са мых ши ро ко фор мат ных не го су дар ствен-
ных прог рамм, пре дос тав ля ющих со ци аль ные 
об ра зо ва тель ные гран ты. Дан ный грант пок ры-
ва ет пол ную сум му оп ла ты обу че ния, рас хо дов 
на про жи ва ние, при об ре те ние учеб ной ли те-
ра ту ры и до пол ни тель ных учеб ных ма те ри-
алов, а так же тран спор тные рас хо ды. Од на ко 
по мощь не ог ра ни че на толь ко ма те ри аль ной 
под дер жкой. Прог рам ма за ин те ре со ва на в от-
лич ной ака де ми чес кой ус пе ва емос ти сту ден тов, 
а по то му наз на чи ла ква ли фи ци ро ван ных спе-
ци алис тов в по мощь каж до му сту ден ту — они 
бу дут про во дить до пол ни тель ные тре нин ги для 
улуч ше ния ус пе ва емос ти и воз мож нос ти тру до-
ус трой ства. От сти пен ди атов ожи да ет ся серь ез-
ное от но ше ние к уче бе и учас тие в об ще ствен но 
по лез ной ра бо те, нап ри мер ока за ние по мо щи 
ма ло обес пе чен ным семь ям, учас тие в го род ских 
суб бот ни ках или дру гая во лон тер ская дея тель-
ность, схо жая со сфе рой их ин те ре сов.
На до от ме тить, что сту ден ты КарГУ мак си-

маль но от ве ча ют всем предъ яв ля емым тре бо-
ва ни ям. И, па мя туя о том, как за бо тят ся о них, 
они и са ми го то вы ока зы вать все воз мож ную 
по мощь тем, кто в ней нуж да ет ся. Ан дрей Сав-
чук, сту дент про фес си ональ но-ху до же ствен но-

го фа куль те та, яв ля ет ся не прос то об ла да те лем 
гран та от фон да «Бо та», он и уче бой, и сво ей 
об ще ствен ной дея тель ностью до ка зы ва ет, что 
дос то ин это го гран та. Ан дрей в Ко ми те те по 
де лам мо ло де жи ку ри ру ет од но из са мых важ-
ных нап рав ле ний — со ци аль ную ра бо ту с до-
ма ми ре бен ка и дет ски ми ре аби ли та ци он ны ми 
цен тра ми. Бла го да ря ак тив ной дея тель нос ти 
Ан дрея и его ко ман ды при под дер жке ру ко вод-
ства ву за в уни вер си те те пос то ян но про во дят ся 
сбо ры средств для дет ских до мов и для де тей-
ин ва ли дов, бла гот во ри тель ные ме роп ри ятия с 
учас ти ем сту ден тов КарГУ и, ко неч но же, бла-
гот во ри тель ные ак ции и кон цер ты с вы ез дом в 
дет ские до ма и до ма для де тей с ог ра ни чен ны-
ми воз мож нос тя ми. Жиз нен ное кре до Ан дрея 
Сав чу ка — нес ти лю дям доб ро и по мо гать тем, 
кто в по мо щи нуж да ет ся.
Ес ли кто-то из сту ден тов на ше го уни вер-

си те та за хо чет так же по лу чить грант от фон да 
«Бо та», то он дол жен знать, что от бор на учас-
тие в прог рам ме про во дит ся каж дый год (с 
фев ра ля по ав густ). Как по яс нил нам Сут те нов 
Ер ден, пред ста ви тель фон да «Бо та» в Ка ра ган-
де, в про во ди мом гран то вом кон кур се мо гут 
уча ство вать все кан ди да ты, со от вет ству ющие 
кри те ри ям от бо ра, а зна чит, по ка зы ва ющие хо-
ро шую ака де ми чес кую ус пе ва емость, ак тив ное 
учас тие в об ще ствен ной жиз ни ву за и т. д., но 
гран ты ПОГ вы да ют ся толь ко тем ака де ми чес ки 
ква ли фи ци ро ван ным сту ден там, семьи ко то рых 
де монстри ру ют на иболь шую пот реб ность в фи-
нан со вой под дер жке на ос но ва нии ин ди ка то ров 
до хо дов, рас хо дов и сос та ва семьи.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА
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 В на шем уни вер си те те прош ла 
еже год ная XVII Рес пуб ли кан ская 
науч но-прак ти чес кая кон фе рен-
ция «Жу асов ские чте ния», пос вя-
щен ная 75-ле тию ис то ри чес ко го 
фа куль те та КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Ор га ни за то ра ми 
кон фе рен ции выс ту пи ли рек то рат 
ву за и ис то ри чес кий фа куль тет.

Целью про ве де ния кон фе рен-
ции ста ло об суж де ние ак ту аль ных 
проб лем ар хе оло гии, эт но ло гии, ис-
то рии Казахстана, все мир ной ис то-
рии, меж ду на род ных от но ше ний и 
ме то ди ки пре по да ва ния ис то рии в 
шко ле и ву зе; а за да ча ми — ин тег-
ра ция науч ных ис сле до ва ний ППС 
ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в рес пуб ли кан ское 
ис сле до ва тельское прос тран ство; 
ус та нов ле ние науч ных свя зей с кол-
ле га ми из ву зов Казахстана; ак ти-
ви за ция науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти сту ден тов, ма гис тран-
тов и док то ран тов. На кон фе рен ции 
бы ло за яв ле но 111 док ла дов, ав то-
ра ми ко то рых бы ли 120 че ло век. На 
фо ру ме ис то ри чес кой на уки бы ли 
пред став ле ны сле ду ющие уни вер-
си те ты: ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва (г. 
Астана), ПГУ им С. То рай гы ро ва (г. 
Пав ло дар), МКТУ име ни А. Ясауи (г. 
Тур кес тан), Ка зах ский аг ро тех ни чес-
кий уни вер си тет име ни С. Сей фул ли-
на (г. Астана) и ву зы Ка ра ган дин ской 
об лас ти. В ра бо те кон фе рен ции при-
ня ли учас тие пред ста ви те ли сред них 
школ и кол лед жей Ка ра ган ды и об-
лас ти, а так же Ас та ны и г. Еси ка.

Об суж де ния ве лись в че ты рех 
сек ци ях: «Ак ту аль ные проб ле мы ар-
хе оло гии, эт но ло гии, древ не го и 
сред не ве ко во го Казахстана», «Ак-
ту аль ные проб ле мы но вой и но вей-
шей ис то рии Казахстана», «Ак ту аль-
ные проб ле мы все мир ной ис то рии 
и меж ду на род ных от но ше ний», «Ак ту-
аль ные воп ро сы пре по да ва ния ис то-
рии в шко ле и ву зе».

По ито гам кон фе рен ции бы ла 
при ня та ре зо лю ция, в ко то рой бы-
ло от ра же но, что про дол жи лась по-
ло жи тель ная тен ден ция, свя зан ная 
с ак тив ным учас ти ем сту ден тов и 
ма гис тран тов в ра бо те кон фе рен-
ции не толь ко ис то ри чес ко го фа-
куль те та уни вер си те та, но и дру гих 
ву зов го ро да, об лас ти и рес пуб ли-
ки. Кон фе рен ция по ка за ла вы со кий 
уро вень пред став лен ных ра бот по 
оте че ствен ной ис то рии, ар хе оло гии, 
вос то ко ве де нию, меж ду на род ным 
от но ше ни ям и ме то ди ке пре по да-
ва ния ис то рии в шко ле. Учас тни ки 
кон фе рен ции приш ли к еди но душ-
но му мне нию о том, что дан ное науч-
ное ме роп ри ятие яв ля ет ся од ним из 
фак то ров соз да ния науч но го и со-
ци окуль тур но го парт нер ства уче ных 
и пе да го гов, а так же спо соб ству ет 
ак ти ви за ции науч но-ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти сту ден тов, 
ма гис тран тов и дру гих мо ло дых уче-
ных.

Так же сог ла си лись с тем, что не-
об хо ди мо ак ти ви зи ро вать учас тие 
пре по да ва те лей ву зов в ра бо те 
сек ции «Ак ту аль ные воп ро сы пре-
по да ва ния ис то рии в шко ле и ву зе»; 
ре ко мен до вать ав то рам сек ции «Ак-
ту аль ные воп ро сы пре по да ва ния 
ис то рии в шко ле и ву зе» уси лить те-
оре ти чес кую нап рав лен ность ста тей 
по ме то ди ке пре по да ва ния ис то рии 
в шко ле.

Б. А. ДО СО ВА, 
ЗА МЕС ТИ ТЕЛЬ ДЕ КА НА 

ИС ТО РИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА ПО НАУЧ НОЙ РА БО ТЕ

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по се ти ла де-
ле га ция уни вер си те тов Поль ши из Го су-
дар ствен ной выс шей про фес си ональ ной 
шко лы в Леш но и Уни вер си те та им. Ада-
ма Миц ке ви ча в Поз на ни: Ма чей Пет шак, 
про фес сор, рек тор Го су дар ствен ной выс-
шей про фес си ональ ной шко лы в Леш но; 
Алек сандр Вай чек Мо ко лай чак, про фес сор, 
про рек тор по на уке и сот руд ни че ству с за-
ру беж ны ми стра на ми Го су дар ствен ной выс-
шей про фес си ональ ной шко лы в Леш но, ди-
рек тор ла бо ра то рии меж дис цип ли нар но го 
ин ди ви ду аль но го гу ма ни тар но го обу че ния 
уни вер си те та им. Ада ма Миц ке ви ча в Поз-
на ни; Ан то ний Не чин ский, глав ный ре дак-
тор жур на ла ABC; Кон стан тин Ма зур, док-
то рант Уни вер си те та им. Ада ма Миц ке ви ча 
в Поз на ни. Сов мес тно с ру ко во ди те ля ми на-
ше го уни вер си те та они об суж да ли воп ро сы 
ака де ми чес кой мо биль нос ти обу ча ющих ся, 
двух дип лом но го об ра зо ва ния, соз да ния фа-
куль те та по ло нис ти ки и раз ви тия прог рамм 
меж дис цип ли нар но го обу че ния.

Од ним из са мых об суж да емых воп ро сов 
встре чи ста ла воз мож ность про ве де ния эк спе-
ри мен та по внед ре нию прог рамм ли бе раль но-
го об ра зо ва ния в учеб ные пла ны КарГУ. Мо дель 
ли бе раль но го об ра зо ва ния ак тив но ис поль-
зу ет ся в Го су дар ствен ной выс шей про фес си-
ональ ной шко ле в Леш но. Идея ли бе раль но го 
об ра зо ва ния наш ла в свое вре мя го ря чий от-
клик в Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пе пос ле 
па де ния ком му низ ма. Пе да го ги этой шко лы 
ви дят в ли бе раль ном об ра зо ва нии сво его ро-
да про ти во ядие от жес ткой дис цип ли нар ной 
сис те мы и ди дак ти ки, ца ря щих в об ра зо ва тель-
ных ин сти ту тах на пос тсо вет ском прос тран стве. 
Пос коль ку в пос лед нее де ся ти ле тие в стра нах 
Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы идет ак ти ви-
за ция ро ли граж дан в жиз ни об ще ства, мно гие 
ре фор ма то ры счи та ют, что ли бе раль ное об-

ра зо ва ние соз вуч но их бо лее ши ро ким по ли-
ти чес ким и со ци аль ным це лям. Ес ли сфор му-
ли ро вать крат ко, то ли бе раль ное об ра зо ва ние 
рас смат ри ва ет ся как фун да мен таль ная часть 
про цес са де мок ра ти за ции и как спо соб под дер-
жки ак тив ной граж дан ской по зи ции. В дру гих 
час тях ми ра пе да го ги об ра ща ют ся к это му ти пу 
обу че ния, пос коль ку осоз на ют ог ра ни чен ность 
ста рых ме то дов пре по да ва ния, в осо бен нос ти в 
свя зи с по вы ше ни ем кон ку рен ции в све те но вых 
тех но ло гий. Пре по да ва те ли так же по ни ма ют, 
что сов ре мен ные мо де ли мыш ле ния и тре бо ва-
ния, предъ яв ля емые их сту ден там се год няш ним 
рын ком, не сов мес ти мы с жес ткой об ра зо ва тель-
ной струк ту рой ста ро го об раз ца.
Что ка са ет ся тех но ло гий обу че ния, то сту дент 

вмес те с пре по да ва те ля ми вы би ра ет сфе ру науч-
ных ин те ре сов или «спе ци али за цию». Учеб ное 
за ве де ние тре бу ет, что бы сту дент ос во ил оп ре-
де лен ный на бор кур сов сог лас но выб ран ной им 
те ме или по се тил за ня тия по ря ду обя за тель ных 
дис цип лин, или прос лу шал нес коль ко кур сов в 
ре ко мен до ван ной пос ле до ва тель нос ти. Пре по-
да ва те ли мо гут так же по ре ко мен до вать изу че-
ние дис цип лин смеж ной сфе ры. Глав ная цель 
прог рам мы спе ци али за ции (или кон цен тра-
ции) зак лю ча ет ся в том, что бы вы пус кник стал 
спе ци алис том хо тя бы в од ной об лас ти зна ний 
(иног да та ких об лас тей бы ва ет нес коль ко). Так-
же сле ду ет под чер кнуть, что спе ци али за ция не 
ог ра ни чи ва ет ся тра ди ци он ны ми науч ны ми дис-
цип ли на ми. Сис те ма ли бе раль но го об ра зо ва-
ния да ет воз мож ность сох ра нять ин тел лек ту аль-
ную це лос тность, раз ви вая меж дис цип ли нар-
ные прог рам мы, ко то рые до пол ня ют, а иног да 
и вы тес ня ют ус та рев шие ме то ди ки. Идея ли-
бе раль но го об ра зо ва ния бу дет рас смот ре на на-
шим ву зом как од на из воз мож нос тей сот руд ни-
че ства с польски ми уни вер си те та ми и соз да ния 
эк спе ри мен таль ных групп сту ден тов, при этом 
ка ра ган дин ские сту ден ты смо гут про хо дить ряд 
кур сов в Поль ше, а польские сту ден ты — в Ка-

зах ста не. Дан ная сис те ма рас счи та на на гу ма ни-
тар ные и со ци аль ные дис цип ли ны.
Еще один воп рос, ко то рый был рас смот рен 

на встре че, — это раз ра бот ка и внед ре ние в учеб-
ный план двух но вых спе ци аль нос тей — «биз-
нес в Ин тер не те» и «ком му ни ка ции в биз не се». 
Спе ци алис ты в этих об лас тях очень вос тре бо ва-
ны сов ре мен ной эко но ми чес кой сис те мой, эти 
пред ме ты яв ля ют ся меж дис цип ли нар ны ми, и 
под го тов ка спе ци алис тов ве дет ся на сты ке нес-
коль ких об лас тей зна ния. На фи ло ло ги чес ком 
фа куль те те гос ти из Поль ши об суж да ли воз-
мож ность соз да ния цен тра по изу че нию по ло-
нис ти ки (польско го язы ка и куль ту ры Поль ши).
Воз мож но, уже этим ле том де ле га ция 

польских сту ден тов, обу ча ющих ся спе ци аль-
нос ти «ту ризм», по се тит учеб ные ба зы прак тик 
на ше го уни вер си те та в Кар ка ра лин ске и Бал ха-
ше, что бы бли же поз на ко мить ся с ка ра ган дин-
ским уни вер си те том. Так же ру ко во ди те ли ву зов 
Поль ши и КарГУ на ме ре ны под пи сать до го во-
ры о сот руд ни че стве в сфе ре на уки и об ра зо ва-
ния, ко то рые поз во лят в рам ках ака де ми чес кой 
мо биль нос ти про во дить учеб ные се мес тры для 
сту ден тов, ма гис тран тов и док то ран тов из Поль-
ши в КарГУ, а для ка ра ган дин ских де ле га ций — 
в польских ву зах.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Центр полонистики будет открыт в КарГУ

Дорогою добра и знаний
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Кілт сөз дер: Ре нес санс — Қа зақ ре нес-
сан сы — əде би ет та ну — Алаш — алаш та-
ну — Алаш арыс та ры. Ма қа ла да «Ре нес-
санс», «Қа зақ ре нес сан сы» де ген ұғым-
дар са ра ла нып, Алаш тың ре нес сан стық 
си па ты қа рас ты ры ла ды. «Қа зақ ре нес-
сан сы» ту ра лы ға лым дар дың ой-пі кір-
ле рі кел ті ріл ген. Алаш қоз ға лы сы қа зақ-
тың Жаң ғы ру дəуірі ре тін де тал да на ды.

Ре нес санс де ген сөз ді ес ті ген де кім нің 
де бол сын ойы на əуелі Ба тыс Еуро па ел де-
рі, оның ой шыл да ры мен бір ту ар аза мат-
та ры ке ле тін ді гі сөз сіз. Өй тке ні ол ту ра лы 
көп жа зыл ды, көп ай тыл ды да. Са на мыз ға 
сі ңіп кет кен бол са ке рек. Ал ен ді «Қа зақ 
ре нес сан сы» де ген ұғым ды ай тқан да ол ту-
ра лы то лық еш те ңе ай та ал май тын дар көп. 
Бей не біз дің ел де Өр леу дəуірі бол ма ған-
дай, біз дің ел де алып тұл ға лар жоқ се кіл ді. 
Қа зақ ре нес сан сы əлем дік та рих тың бір де 
бір оқу лы ғы на кір ме ген, ти іс ті ба ға сын ал-
ма ған. Та рих та мұн дай ол қы лық қа лай ша 
орын алып отыр? Əбу На сыр əл-Фа ра би-
ды, Ах мет Иас сауиды, Абай ды ту дыр ған 
ха лық тың Ре нес сан сы ту ра лы қа лай ша жа-
зыл ма ған?
Көп уақыт қа дейін гу ма ни тар лық ғы-

лым да Ре нес санс ұғы мын ев ро цен трис тік 
тұр ғы да тү сі ну орын алып кел ді. ХХ ға сыр-
дың соң ғы ши ре гі нен бас тап, Ре нес санс тек 
Ба тыс Еуро па да ға на емес, Шы ғыс ха лық-
та ры та ри хын да да орын ал ға ны ай ты лып, 
жа зы лып, дə лел ден ді. «Му суль ман ский Ре-
нес санс», «Иран ский Ре нес санс», «Вос точ-
ный Ре нес санс» де ген ұғым дар — бү гін де 
то лық ма құл дан ған ақи қат жə не бар лық 
Ре нес сан сқа ор тақ заң ды лық тар мен қа тар 
əр ұлт тық өр ке ни ет тің өзі не тəн ерек ше-
лік те рі де анық та лып жа тыр.
Біз дің де өз Ре нес сан сы мыз бар. Ол да 

жал пы заң ды лық тар дан ада емес əрі өзі-
міз дің өз ге ше лі гі міз ден де құ рал ған емес. 
Мі не, осы екі үр діс тұр ғы сы нан қа ра ған да, 
қа зақ қо ға мы ның Ре нес сан сы Абай дан бас-
тау ала ты ны на көз жет кі зе міз деп ака де-
мик Сейіт Қас қа ба сов өзі нің «Абай по эзи-
ясы ның ре нес сан стық си па ты» ат ты ма қа-
ла сын да Қа зақ Ре нес сан сы ның бас тауын да 
ұлы Абай дың тұр ған ды ғын ғы лы ми те рең-
дік пен дə лел ден ген.
Қа зақ Ре нес сан сы ту ра лы бі рер ғы лы ми 

ма қа ла лар бол ма са, ір ге лі ең бек пен зерт-
теу жұ мы сы жоқ. Өз ге ха лық тар ол ту ра-
лы бая ғы дан-ақ жа зып тас та ған. Мə се лен, 
«Рус ский Ре нес санс» кі та бын О. И. Ви до вой 
мен О. И. Кар пу хи на жаз ған, В. К. Ча ло ян 
«Ар мян ский Ре нес санс», Ми нах мет Са ха-
пов «Зо ло тая эпо ха та тар ско го ре нес сан са» 
жə не т. б.
Ре нес санс ұғы мы ту ра лы ака де мик Ға-

ри фол ла Есім бы лай деп ой бө лі се ді: Ре-
нес санс де ген сөз ге таң да нып, оған тыл сым 
ма ғы на бе ріп өс кен ұр пақ пыз. Се бе бі, Ре-
нес санс Ба тыс Еуро па өңі рін де ға на бо лып 
өт кен мə де ни-та ри хи фе но мен деп тү сі-
ніп кел ген біз. Біз ді ұс таз да ры мыз ке зін де 
со лай оқыт қан. Ре нес санс за ма ны алып-
тар ды ту ғы за ды, яғ ни ол алып тар за ма ны, 
мы са лы, су рет ші лер Ле онар до да Вин чи 
(1452-1519), Альбрехт Дю рер (1478-1521), 
ақын Фран чес ко Пет рар ка (1304-1374), жа-
зу шы лар Джо ван ни Бок ка чо (1313-1375), 
Уиль ям Шек спир (1504-1616), ға лым Ни-
ко ла Ма ки авел ли (1469-1527), ой шыл дар 

Ни ко лай Ку зан ский (1401-1464), Джор да но 
Бру но (1548-1600), Ми шель Мон тень (1533-
1592) жə не жа ра ты лыс та ну са ла сын да ғы 
əй гі лі ға лым дар Ни ко лай Ко пер ник пен 
Га ли лео Га ли лей т. б. Ре нес санс дəуірі нің 
мə де ни еті, өне рі, дү ни ета ны мы, фи ло со-
фи ясы та усыл мас əң гі ме өзе гі. Сон дық тан 
бұл дəуір ке зін де мек теп оқу шы ла ры бол-
ған біз дер ге ер те гі си яқ ты кө рі не тін. Есейе 
ке ле қа рас тыр сақ, шы нын да да, Ре нес санс 
де ген ан тик дəуір де бол ған із гі іс тер дің 
қай та дан жаң ғы рып, жа ңа қа лып та сып 
ке ле жат қан қо ғам да шын дық қа ай на луы 
екен. Иə, Ре нес санс адам зат та ри хын да 
бол ған іс тің қай та жаң ғы руы. Өт кен ді ой 
еле гі нен өт кі зіп, со дан бо ла шақ қа ті рек 
бо ла тын құн ды лық тар тауып, оны жа ңа 
за ман ға сай жа ңар ту, жаң ғыр ту. Осы тұр-
ғы дан кел сек, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы өзі-
нің та ри хын да «ал тын ға сыр ла ры» бол ған, 
яғ ни та ри хи-мə де ни, са яси құн ды лық та ры 
бол ған мем ле кет. Со ның ең бас ты сы XVІ 
ға сыр дың ор та тұ сын да қа зақ тар дың өз 
мем ле ке ті нің бол ған ды ғы, ол та рих та «Қа-
зақ Ор да сы», «Қа зақ хан ды ғы» деп атал ған. 
Бұл мə лі мет Мұ хам мед Хай дар Ду ла ти дің 
«Та рих-и Ра ши ди» ең бе гін де нақ ты лы ай-
тыл ған. Хал қы мыз үш ға сыр дан аса дер бес 
мем ле кет бо лып өмір сүр ген, 1822 жыл ға 
дейін ол — қа зақ хал қы ның хан дық дəуірі. 
Қа зақ тар дың са яси топ та су ының ұлт тық 
иде ясы бол ған, ол Асан Қай ғы есі мі мен 
бай ла ныс ты ай ты ла тын Же рұйық. Бұл — 
ұлт тық иде яның та ри хи ал ғаш қы фор ма-
сы. Қа зақ тар мем ле ке ті осы иде ядан өріс 
ал ды. Ха лық бұ дан бес ға сыр бұ рын ай тыл-
ған Же рұйық иде ясын еш қа шан ұмыт пай, 
сақ тап, осы за ман ға жет кі зіп қа на қой май, 
оған өріс аш ты. Ұлт тық иде яның ке ле сі та-
ри хи фор ма сы Əли хан Бө кей ха нов, Ах мет 
Бай тұр сы нов тар бас та ған зи ялы лар то бы 
кө тер ген «Алаш» ұра ны бо ла тын, деп Қа-
зақ Ре нес сан сын Хан дық дəуір ден бас тап, 
оның Өр леуін Алаш қай рат кер ле рі нің ке-
зе ңі алып кел ген.
Ре нес санс за ма ны ой ла ну, тол ға ну, бар 

бол ған нəр се ні қо ры ту ар қы лы ке ле шек ту-
ра лы тал дау жа сау жə не ха лық тың бойын-
да ғы қа си ет тер ді мей лін ше ашу жə не олар-
ды өз ге ел дер ге көр се ту за ма ны. Ре нес санс 
за ма ны — бұл жа ңа ша пайым дау, ал ға ұм-
ты лу за ма ны. Ре нес санс за ма ны тұл ға лар 
ту ды ра ды. Ол, қа зақ ша ай тсақ, ше шен дер, 
зи ялы лар, ой лы лар, іс кер лі гін нақ ты көр-
се те бі ле тін, адам ның бойын да ғы асыл із гі 
қа си ет тер ді аша бі ле тін дер за ма ны.
Ра сын да, ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сы 

мен ХХ ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де қа зақ 
əде би еті ша рық тай да мып, ре нес сан стық 
дəуір ді ба сы нан ке шір ді. Көш пе лі өмір 
мə де ни еті не ға на тəн жы ра улық, ақын дық 
дəс түр жаз ба əде би ет пен жал ға сар тұс та 
қа зақ по эзи ясы ның заң ғар биі гі не ай нал-
ған ұлы Абай ды дү ни еге əкел ді; ға сыр лар 
бойы адам бойын да ғы ең бір асыл се зім 
ре тін де жыр лан ған отан шыл дық, сүйіс-
пен ші лік се зім де рі Мағ жан по эзи ясы ның 
құ ді рет ті кү ші не ай нал ды; са ха ра да сай ран 
құр ған қа зақ хал қы ның азат тық ты аң сауы, 
отар шыл дар ға қар сы жүр гі зіл ген ұлт-азат-
тық кү ре сі А. Бай тұр сы нов, Ж. Ай мауытов, 
М. Ду ла тов, Ə. Бө кей ха нов жə не т. б. бас та-
ған ұл тшыл дық əде би ет ті ту дыр ды.
Ре нес санс же ке бір адам шы ғар ма шы-

лы ғы ның же мі сі емес, ол — тұ тас шо ғыр 

ең бе гі нің та быс ты нə ти же сі. Осы орай да, 
бел гі лі алаш та ну шы ға лым Ер бол Ті ле-
шов Қа зақ Ре нес сан сы алаш қай рат кер ле-
рі дү ни еге алып кел ген ді гін не гіз дей ді. Ең 
да ныш пан қа зақ бас тауын да тұр ған ұлы 
гу ма нис тік аң сар ды да мыт қан, на ғыз ре-
нес сан стық дең гей ге жет кіз ген — Алаш 
қай рат кер ле рі. Қа зақ ба ла сы на Абай ды ең 
ал ғаш та ныс тыр ған да Алаш зи ялы ла ры, 
Алаш тың Əли ха ны, Ах ме ті, Мір жа қы бы. 
Елі мен же рі нің тəуел сіз ді гі жо лын да із де-
не оты рып, сол кү рес жо лын да Алаш зи-
ялы ла ры өз де рін де, өз за ман дас та рын да, 
өзі нен кейін гі лер ді де қай рат кер лік жа ғы-
нан да, ка лам гер лік жа ғы нан да дайын да ды, 
же тіл дір ді де уге бо ла ды.
Алаш тың ре нес сан стық си па ты Ұлы 

ұлт шыл дық дəуір ға на ту ғы за ала тын 
Əли хан, Ах мет, Мір жа қып, Мұс та фа, Ха-
лел, Мұ ха мет жан, Жан ша, Ға лел, Əлім хан 
т. б. қай рат кер лер ді, Жү сіп бек, Мағ жан, 
Сұл тан мах мұт, Мұх тар си яқ ты алып та-
лант иеле рін қа лып тас тыр ды. Бұл ұл-
тшыл дық, адам сүй гіш тік, отан сүй гіш тік 
се зім де рі нен ой мен іс ке ай нал ған та би ғи 
тал пы ныс бо ла тын. Яғ ни, Алаш қай рат-
кер ле рі нің ұл тшыл ды ғы өз дəуірі ту ғыз-
ған, қа зақ ұл ты ның ал ды на сол дəуір дің 
өзі қой ған сауал дар ға пі кір жү зін де де, 
əре кет ба ры сын да да бер ген жауабы еді. 
Бұл жө нін де Мəн нан Тұр ған байұ лы бы-
лай деп осы құ бы лыс тың сы рын то лық 
жет кі зе ал ған: «Қа зақ қа тар ға кі ріп жұрт 
бол сын де ген кі сі тəр би енің жо лы нан ай-
рыл мас қа ке рек, əуелі қа зақ қа өзі нің кім 
еке нін, адам шы лық құ қы ғын біл ді ру ге, 
онан соң жа қын ағайын, ту ған да рын сүй-
гі зіп, мін дет сіз қыз мет қыл ды ру ға, онан 
соң Ота нын та ны тып, жақ сы көр гі зу ге, ұлт 
жұ мы сы, жұрт на мы сы де ген сөз ді то қып 
кө ңі лі не кір гі зу ге, со нан соң дү ни еде гі 
бар лық адам ба ла сы бауыр еке нін біл ді-
ріп, көп шіл адам ды сүй гіш қы лу ға ты-
ры су ке рек. Ұл тшыл дық(ты), кі сі шіл дік ті 
айы ра біл ме ген, бас пай да сы нан бас қа ны 
ойы на ал ма ған, дін хұ қы мі ша ри ғат қа бас 
иіп іс ке асыр ма ған, əде би ет тен жы рақ 
жат қан қа зақ се кіл ді жүрт ты сал ған нан 
көп шіл қы лам де мей, əуелі ұл тшыл қы-
лу ке рек». Осы тұс та жа зыл ған көр кем дік 
ба ғы ты жа ғы нан ағар ту шы лық, сын шыл 
ре ализм, сен ти мен та лизм, ро ман тизм ше-
гін де ту ған өлең дер мен по эма лар, əң гі ме-
лер, ал ғаш қы қа зақ ро ман да ры Абай дың 
«Адам зат тың бə рін сүй бауырым деп…» 
де ген ұлы гу ма нис тік дек ла ра ци ясын жал-
ғас тыр ған, оны жа ңа ұлт-азат тық маз мұн-
мен өріс тет кен көр кем дү ни елер бол ды. 
Олар дың не гіз гі ар қауын да адам ның іш-
кі жан дү ни есі бей не ле не оты рып, оның 
күй зе лі сі не ра қым мен қа ра ған шы найы 
адам сүй гіш тік па фос жат ты. Алаш зи ялы-
ла ры ның гу ма низ мі — олар дың қай рат-
кер лік əре кет те рі нің де өзе гі еді. Мұн дай 
гу ма низм бол ма са, олар ұлт тағ ды ры жо-
лын да ғы жан кеш ті лік əре кет тер ге де бар-
мас еді. Алаш қай рат кер ле рі нің осы тұс-
та ғы ұлт мүд де сі жо лын да ғы өре ке ті мен 
мақ са ты на бе рік ті гін шы найы өрі те рең 
көр сет кен «Қа лам қай рат кер ле рі жайы-
нан» ма қа ла сын да А. Бай тұр сы нұ лы дəуір 
куə ге рі нің кө зі мен бы лай деп жа за ды: «…
қа зақ қа лам қай рат кер ле рі қа ла мын ұл-
ты ның ауырын же ңіл ту, ауырын азай ту 
жо лы на жұм са мас қа мүм кін емес: кем-
ші лік көр ген жұрт тан ту ып, кем ші лік тен 
құт қа ру ды мақ сат етіп, ыл ғи сол жол да 
жұ мыс қыл ған қа зақ ка лам қай рат кер ле-

рі жұр тшыл, ұл тшыл, яғ ни хал қы на жа ны 
аши тын, хал қы ның жа ны ауыр ған да жа ны 
бір ге күй зе ле тін, бауыр мал бол мас қа та ғы 
мүм кін емес». Ахаң ның ай тып отыр ға ны 
адам ба ла сы ның өз ұл ты ның тағ ды ры на 
де ген та би ғи жа на шыр лы ғы, адам гер ші-
лі гі. Осы ны со вет тің ос па дар са яса ты бей-
не бір адам ға тəн емес те ріс əре кет ре тін де 
ба ға ла ды. Ар бі лі мін на си хат та ған Шə-
кə рім қа жы ның, «Адам дық ди қан шы сы» 
бол ған Ахаң дар то бы ның ұлы гу ма низ мін 
кө ру ге со вет тік са яз са ясат тың өре сі де 
жет пе ді, ба ғы ты да ке ліс пе ді.
Ал алаш та ну шы ға лым Ди қан Қам за-

бе кұ лы Алаш қай рат кер ле рі өмір сүр ген 
дəуір ді Не гіз гі ағар ту шы лық дəуір деп ата-
са да, оған Ре нес сан стық си пат тəн емес деп 
есеп тей ді. ХІХ ға сыр дың 60-жыл да ры нан 
ХХ ға сыр дың 30-жыл да ры на дейін гі ара-
лық ты қа зақ ұл ты ның та ри хи-əде би про-
це сін де гі Ағар ту шы лық ке зең деп атап, 
оны өза ра үш ке бө ліп қа рас ты ра ды. Атап 
ай тар бол сақ, бас тап қы Ағар ту шы лық 
(1860-1890), не гіз гі Ағар ту шы лық не ме-
се Алаш ағар ту шы лы ғы (1890-1920) жə не 
Инер ци ялы Ағар ту шы лық (1920-1929).
Не гіз гі Ағар ту шы лық (Алаш ағар ту шы-

лы ғы) ұлт тың ұйы су ға қа рай жа са ған қа да-
мы ту дыр ды. Мұ ны кей бір зерт те уші лер 
Ре нес санс деп асы ғыс тұ жы рым дап жі бер-
ген ке зі де бол ды. Тіп ті Құр ман ға зы-Абай 
ара лы ғын Ре нес санс де ген зерт те уші лер де 
та был ды. Мұн дай елік теу рең кті пайым дар 
атал ған ке зең нің дəл си па тын тү сін ді ріп 
бе ре ал май ды. Егер ояну мен өр ле удің бə-
рі Ре нес санс бол са, біз дің оынң «бір не ше сі» 
бол ған. Сон дық тан еуро па лық Қай та өр леу 
дəл ме-дəл қай та лан ды де ген нен гө рі кей-
бір си па ты ұш тас ты ру деу — біз дің шын-
дық қа жа қы ны рақ. Ал Аға ру — Ба тыс пен 
Шы ғыс қа ор тақ тұ жы рым. Со ны мен бір-
ге бұл ке зең нің тұл ға ла ры «ағар ту шы лық 
үшін тер тө гіп жүр ге нін» жа зып кет ке нін 
ес те ұс тан ған жөн. Не гіз гі Ағар ту шы лық-
тың тұл ға ла рын да бір ті лек тік пен ұйым-
да су бар. Бі рі гіп қам да ну мен қор ға ну бар. 
Ұмы ты ла бас та ған «бір ту дың ас ты на жи-
на лу» ұра ны осы кез де кө те ріл ді. Бай лар-
дың пейі лі — ме це нат тық қа ұла сып, ор та-
дан қа ра жат шы ға рып кі тап, га зет-жур нал 
жа ри ялау, қоз ға лыс қа бі рі гу — осы Ағар-
ту шы лық тың дəйек ті жұ мы сы. Бұл Ағар-
ту шы лық ша ғын да қа ра ма-қар сы күш тер 
бол ған жоқ. Бо луы да мүм кін емес еді. Се-
бе бі —ті лек бір, ар ман — бір, жау да бір бо-
ла тын дей ді ға лым Д. Қам за бе кұ лы.
Алаш қоз ға лы сы ның қа зақ тың Жаң ғы ру 

дəуірі бол ған ды ғын, оның елім де ген, жұр-
тым де ген аза мат тар дың ба сын қос қан ды-
ғы мен де дə лел де уге бо ла ды. Абы лай за-
ма нын да сыр тқы жа удың қауіп-қа те рі нен 
ба сы қо сыл ған қа зақ, Ке не са ры, Ма хам бет, 
Абай дəуірін де «Бас-ба сы на би бол ған» 
қа зақ Алаш тұ сын да бас бі рік тір ді, ой бі-
рік тір ді, қи мыл бі рік тір ді. Оның не гі зін де 
Ота ны на, сол Ота ны ның ұр па ғы на де ген 
ұлы жа на шыр лық жат ты. Бұл на ғыз Ре-
нес сан стың та мы ры бо лар лық гу ма низм 
еді. Алаш қоз ға лы сы ның қа зақ Ре нес сан сы 
бол ған ды ғы на бұл құ бы лыс тың мə ні нен 
бей ха бар адам ға на ке ліс пей ді. Алаш қоз-
ға лы сын Ре нес санс ету — біз дің қа лауымыз 
бен ер кі міз емес. Ақи қа ты со лай.

С. Ж6МА'6ЛОВ,
Ф.'. Д., ПРОФЕССОР,
Е. САРМУРЗИН,

$АРМУ МАГИСТРАНТЫ

5аза6 ренессансы яки Алаш м:расы

«Бір лік тү бі — тір лік» дей ді атам қа-
зақ. Əри не, біз ді діт те ген мақ са ты мыз ға 
же те леп, ар ма ны мыз ға жет кі зе тін бір ға-
на жол осы бе ре ке-бір лік, ын ты мақ бол-
мақ. «Ал тау ала бол са, ауыз да ғы ке те ді. 
Төр теу тү гел бол са, тө бе де гі ке ле ді» яки 
«Бір лі гі күш ті ні жау ал мас», «Ке ңес пен 
піш кен тон кел те бол мас» деп те жа та-
мыз. Мі не, мұ ның бə рі ай на лып кел ген де 
осы бе ре ке-бір лік тің ар қа сы.

Тəуел сіз ота ны мыз дың тұ тас ты ғы, əр ұлт 
хал қы ның та ту-тəт ті бе ре ке лі қа рым-қа ты-

на сы — ол біз дің мақ та ны шы мыз. Жа сыл 
ор та да ғы жа ра сым ды ел дің тір лі гі қа шан-
да үс тем. Өзін отан ның бір аяулы пер зен ті-
мін деп аза мат тық бо ры шын өте гі сі ке ле тін 
жан дар қа шан да ба қыт ты. Əман да мы нау 
сайын да лам ке ше гі қас ба һа дүр ба ба ла-
рым ның ыс тық қа ны ның  бо дауымен кел ген 
қа си ет ті то пы рақ еке нін есі нен шы ғар май 
ама на тын дай кө ріп, қыз ғыш тай қор ғай біл-
се, мі не, аза мат, нұр лы іс. «Қол да бар да ал-
тын ның қа ді рі жоқ» де ген дей, өз елі нің ұлы-
лы ғын, сұ лу лы ғын се зі не ал май, өз ге ел ден 
емі ре ніп ер же тіп ке тем де ген де рі не сен бес 

едім. Сен үшін ең қым бат ты то пы рақ осы — 
Қа зақ стан. Се нің осы жа рық əлем мен ал ғаш 
қауыш қан да ғы кін дік қа ның там ған жер 
бол мақ. Қан ша ма ар ман қу ып алыс тап кет-
сең де, кө кейің де гі көр кем жер ге жет сең де 
бə рі бір жү рек түк пі рің де жер кар та сы ның 
бір же рін де нұ қат та нып нүк те боп тұр ған 
мы нау ту ған же рің ға на сақ тал мақ. Ал мұ-
ны ұмыт қан дар дың қа нын да су ық тық бар.

«Бір лі гі бе кем ел озар», біз қа зақ стан дық-
тар əр қа шан елі міз еге мен ді гін ал ған нан бе-
рі қан ша ма ұлт пен ұлыс бо лып та ту-тəт ті 
өмір сү ріп ке ле міз. Со ның дə ле лі, мі не, бү-
гін де ең се міз тік, ер тұл ға лы пат ша мыз бар. 
Ал ла ға шү кір, көк ту дың ас тын да бір жа-

ға дан бас, бір жең нен қол шы ғар дық. «Жұ-
мы ла кө тер ген жүк же ңіл» де мек ші, со ның 
дə ле лі — бү кіл əлем та ни тын дай қа зақ де-
ген ел ге ай на лып отыр мыз. Мұ ның бə рі ел-
ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев тың ар қа сы. Құр-
мет ті қа зақ стан дық тар, сіз дер ді ке ле жат қан 
бір лік кү ні мен кұ тық тай мын. Ал лаһ та ға ла 
жү рек те рі ңіз ге иман, от ба сы ла ры ңыз ға ты-
ныш тық бер сін! Ал ла ның на за рын да, ба-
қыт тың ба за рын да та ту-тəт ті өмір сү рі ңіз-
дер. Өз ге ден өнер үй рен, бі лім игер, біл ге-
нің ді бі тім дес хал қы ңа, же рі ңе ар на!

ТАБИ'АТ УАТХАН, 
ГО-41 ТОБЫНЫ> СТУДЕНТІ

Бірлігі бекем ел озар



7Жастар �лемі
Мир молодежи№ 4(189) 12.04.2013

Мо ло дые сот руд ни ки Ин сти ту та мо ле-
ку ляр ной на но фо то ни ки под ру ко вод ством 
про фес со ра Н. Х. Иб ра ева час то по беж да ют 
в кон кур сах на гран то вое фи нан си ро ва ние 
науч ных ис сле до ва ний, за во евы ва ют гран-
ты Фон да Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли де ра на ции. Ла бо ра то рия 
се год ня за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем та ких ак-
ту аль ных нап рав ле ний, как фун да мен таль-
ные и прик лад ные проб ле мы на но фо то ни-
ки, ис сле до ва ние оп ти чес ких и маг нит ных 
свойств но вых син те зи ро ван ных мо ле ку ляр-
ных по луп ро вод ни ков. И трое мо ло дых сот-
руд ни ков, док то ран тов Ph.D, с ко то ры ми мы 
поз на ко ми лись в сте нах ла бо ра то рии, яв ля-
ют ся од ни ми из тех, кто стро ит мо ло дую на-
уку в на шем ву зе. Имен но о мо ло дых уче ных, 
чья сме лость в науч ных изыс ка ни ях бе рет 
не толь ко го ро да (а сот руд ни ки ла бо ра то-
рии мно го ез дят по дру гим стра нам, пе ре ни-
ма ют опыт и де лят ся сво им), но и гран ты на 
ис сле до ва ния от са мых раз лич ных фон дов 
мы рас ска жем вам в на шем об зо ре. 

Дмит рий Ана толь евич Афа нась ев в фев ра ле 
по лу чил под твер жде ние сте пе ни док то ра Ph.D, 
он за щи тил в кон це 2012 го да свою док тор скую 
ра бо ту по те ме «Вли яние раз мер но го ог ра ни че-
ния на фо то ни ку мо ле ку ляр ных клас те ров». Те-
перь тру дит ся на ка фед ре спек трос ко пии и кон-
ден си ро ван но го сос то яния, но сво им глав ным 
приз ва ни ем все-та ки счи та ет на уку. «Я к сво ей 
спе ци аль нос ти при шел неп рос тым пу тем,— 
рас ска зы ва ет Дмит рий.— Сна ча ла я учил ся на 
ка фед ре ра ди офи зи ки и элек тро ни ки. А по том, 
по окон ча нии уни вер си те та, по шел ра бо тать в 
ла бо ра то рию к про фес со ру Иб ра еву. Вот здесь 
мне и при ви ли ин те рес к науч ным ис сле до ва-
ни ям. Спус тя два го да я пос ту пил в ма гис тра-
ту ру, а уже пос ле ма гис тра ту ры про дол жил 
обу че ние в док то ран ту ре. Мой вто рой науч ный 
ру ко во ди тель на хо дил ся в Ан глии, а так же кон-
суль тан та ми по мо ей ра бо те выс ту пи ли уче-

ные с Ук ра ины». За вре мя 
уче бы про ек ты мо ло до го 
док то ран та бы ли удос то-
ены нес коль ких серь ез ных 
наг рад: в 2011 го ду он по-
лу чал Грант от Фон да Пер-
во го Пре зи ден та, а за тем 
стал об ла да те лем пре мии 
«Кай нар» аки ма Ка ра ган-
дин ской об лас ти.

Ев ге ния Се ли вер сто ва, 
кол ле га Дмит рия, так же 
в 2011 го ду ста ла об ла да-
те лем пре мии «Кай нар» — ее раз ра бот ки в об-
лас ти ор га ни чес кой на но фо то ни ки бы ли осо бо 
от ме че ны в но ми на ции «Ес те ствен ные на уки», 
а так же сов мес тно с Дмит ри ем ра бо та ла и по 
гран ту от Фон да Пер во го Пре зи ден та. Как она 
по яс ни ла, тот грант был ис поль зо ван, что бы 
раз ра бо тать но вые сис те мы прог но зи ро ва ния 
и ана ли за, что име ет важ ное прак ти чес кое зна-
че ние для соз да ния из ме ри тель ных при бо ров. 
Ев ге ния в 2013 го ду толь ко окан чи ва ет обу че ние 
в док то ран ту ре, но в де каб ре 2012 го да ее наз на-
чи ли эк спер том Науч но го цен тра тех ни чес кой 
ин фор ма ции РК — так вы со ко оце ни ли опыт и 
зна ния Ев ге нии ее кол ле ги из Казахстана и из-
за ру бе жа. Ев ге ния приз на ет ся, что ей нем но го 
страш но за ту от вет ствен ность, что воз ло же на 
на нее как на эк спер та, по то му что в на уке сей-
час мно го та ко го, что ле жит на сты ке нес коль-
ких об лас тей зна ний, и, ко неч но, на до бу дет 
ста рать ся раз гля деть за сме лы ми по ис ка ми мо-
ло дых ис сле до ва те лей то, что яв ля ет ся по-нас-
то яще му но вым и прог рес сив ным в на уке.

Сов ре мен ная на ука ле жит на сты ке раз ных 
об лас тей зна ний — с этим пос ту ла том Ев ге-
нии Се ли вер сто вой сог ла сен их тре тий кол ле га, 
Асыл бек Зей нет ди нов. Он до ка зы ва ет это сво им 
сти лем жиз ни и прак ти кой. Асыл бек по окон ча-
нии КарГУ по ра бо тал в сис те ме здра во ох ра не-
ния на шей об лас ти и толь ко пос ле это го ув лек-
ся ис сле до ва ни ями в об лас ти на но тех но ло гий 

и про дол жил карь еру уче но го в ла бо ра то рии 
фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та. У Асыл бе ка 
два об ра зо ва ния: од но бы ло по лу че но на би оло-
го-ге ог ра фи чес ком фа куль те те, а дру гое — уже 
в сте нах фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та. И 
сей час сфе ра его науч ных ин те ре сов зат ра ги ва ет 
эти две об лас ти — би оло гию и фи зи ку. Кол ле ги 
счи та ют Асыл бе ка очень от кры тым че ло ве ком: 
он час то вы ез жа ет на ста жи ров ки, зна ко мит ся 
с уче ны ми из раз ных стран, и его не пу га ют ни 
гра ни цы го су дарств, ни гра ни цы на ук. От кры-
тость Асыл бе ка поз во ля ет ему сот руд ни чать с 
науч ны ми шко ла ми, за ни ма ющи ми ся ис сле до-
ва ни ями на но час тиц, и в Бе ла ру си, и в Рос сии, и 
в даль нем за ру бежье. Асыл бек так же сей час яв-
ля ет ся док то ран том КарГУ и об ла да те лем пре-
мий и сти пен дий от са мо го уни вер си те та.

Этих раз ных на пер вый взгляд лю дей объ-
еди ня ет очень мно гое: это их при вер жен ность 
к науч ной шко ле и сле до ва ние ее тра ди ци ям, 
это ин те рес к са мым пе ре до вым об лас тям фи-
зи чес кой на уки, свя зан ным с эко ло ги ей, на но-
фо то ни кой, ис поль зо ва ни ем во зоб нов ля емых 
энер ге ти чес ких ре сур сов (нап ри мер, сол неч ной 
энер гии), это ве ра в свои зна ния и та лант, а еще 
это ис крен няя бла го дар ность тем уче ным и пре-
по да ва те лям, ко то рые по ве ри ли в их пер вые 
ша ги.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Наука и образование
Главное научное событие 
для студентов и магистрантов КарГУ

В кон це мар та бы ла про ве де на науч но-
прак ти чес кая кон фе рен ция ма гис тран-
тов и сту ден тов «Бу ке тов ские чте ния — 
2013».

Пер вый этап кон фе рен ции про во дил ся 
на фа куль те тах с 1 по 18 фев ра ля, где бы-
ли отоб ра ны луч шие ра бо ты. На вто рой этап 
кон фе рен ции бы ли выд ви ну ты 74 док ла да 
сту ден тов и ма гис тран тов уни вер си те та, ко-
то рые бы ли зас лу ша ны в ра бо те че ты рех 
сек ций: «Ак ту аль ные воп ро сы ес те ствоз на-
ния», «Ак ту аль ные проб ле мы гу ма ни тар ных 
на ук», «Проб ле мы со ци аль но-пе да го ги чес-
ких на ук», «Ак ту аль ные воп ро сы эко но ми ки 
и пра ва».

Ав то ры луч ших док ла дов в раз ных но ми-
на ци ях бы ли по ощ ре ны из вне бюд жет ных 
средств уни вер си те та. За пер вые мес та учас-
тни ки по лу чи ли пре мию в раз ме ре 17 520 
тен ге, за вто рое — в раз ме ре 12 264 тен ге, 
за третье — 8760 тен ге.

 В но ми на ции «Ак ту аль ность науч ной 
проб ле мы» пер вое мес то за ня ла Есен гел-
ді Аида VIр ман Bа ли-Cы зы (сту ден тка эко но-
ми чес ко го фа куль те та, науч ный ру ко во ди-
тель — ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов 
Бай му ха ме то ва Аягюль Се ри ков на); вто рое 
мес то — Ка лаш ни ко ва Тать яна Ана толь ев-
на (ма гис трант со ци аль но-пе да го ги чес ко го 
фа куль те та, науч ный ру ко во ди тель — к. п. н., 
до цент ка фед ры со ци аль ной адап та ции и пе-
да го ги чес кой кор рек ции Боб ро ва Ва лен ти на 
Вла ди ми ров на), третье мес то — Фа зы ло ва 
Ай ге рим Се ри ков на (ма гис тран тка фа куль-
те та инос тран ных язы ков, науч ный ру ко во-
ди тель — к. п. н., до цент ка фед ры ме то ди ки 
пре по да ва ния ан глий ско го язы ка Уте уба ева 
Эль ми ра Ай тка зи ев на).

 В но ми на ции «Прак ти чес кая зна чи-
мость ра бо ты» пер вое мес то по лу чи ли Ер-
жан Ка жы кел ді (сту дент хи ми чес ко го фа-
куль те та) и Жап пар На ри ман Каз бе ку лы 
(ма гис трант хи ми чес ко го фа куль те та, науч-
ный ру ко во ди тель — д. х. н., про фес сор ка-
фед ры ор га ни чес кой хи мии и по ли ме ров 
Таж ба ев Ер кеб лан Му ра то вич), вто рое мес-
то — Бе ке жа но ва Ай да на Кар гам ба ев на 
(сту ден тка фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий, науч ный ру ко во ди-
тель — д. ф.-м. н., про фес сор ка фед ры ма те-
ма ти чес ко го ана ли за и диф фе рен ци аль ных 
урав не ний АCы шев Габ дол ла), третье мес-
то — Сав чен ко Ан на Иго рев на (сту ден тка 
ис то ри чес ко го фа куль те та, науч ный ру ко во-
ди тель — к. и. н., про фес сор ка фед ры все-
мир ной ис то рии и меж ду на род ных от но ше-
ний Ба ту ри на Люд ми ла Ле они дов на).

 В но ми на ции «Ори ги наль ность идеи» 
пер во го мес та удос то или Ос па но ву Жан нур 
Жа нар бе ков ну (сту ден тка фи зи ко-тех ни чес-
ко го фа куль те та, науч ный ру ко во ди тель — 
д. ф.-м. н., про фес сор ка фед ры спек трос ко-
пии кон ден си ро ван но го сос то яния Иб ра ев 
Ни яз бек Хам за улы), вто ро го мес та — Сар-
сен бе ко ва Нур сул та на Жу ма бе ко ви ча (ма-
гис трант юри ди чес ко го фа куль те та, науч ный 
ру ко во ди тель — к. ю. н., до цент ка фед ры 
уго лов но го про цес са и кри ми на лис ти ки 
Сем бе ко ва Ба кит кул Рак та ев на), треть его 
мес та — Су лей ме но ву Ай да ну Ану ар бе ков-
ну (сту ден тка фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, 
науч ный ру ко во ди тель — к. ф. н., до цент ка-
фед ры ка зах ско го язы коз на ния Тур су но ва 
Мар ха ба Ах мет ка ли ев на).

По ито гам был при нят Про ект ре зо лю ции 
по науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции ма гис-
тран тов и сту ден тов «Бу ке тов ские чте ния — 
2013», в ко то ром от ра зи лись сле ду ющие 
по ло же ния: ре зуль та ты науч но-прак ти чес-
кой кон фе рен ции ма гис тран тов и сту ден тов 
«Бу ке тов ские чте ния — 2013» счи тать удов-
лет во ри тель ны ми; в це лях улуч ше ния кон-
ку рен тной сре ды рас смот реть воз мож ность 
прив ле че ния сту ден тов и ма гис тран тов сто-
рон них ву зов к учас тию в кон фе рен ции.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ИН НО ВА ЦИ ОН НО-ТЕХ НИ ЧЕС КИМ ЦЕН ТРОМ

Пос лед нее де ся ти ле тие оз на ме но ва но ог-
ром ным вни ма ни ем го су дар ства к на уке. Так, 
при нят За кон «О на уке», ре али зу ют ся го су-
дар ствен ные прог рам мы раз ви тия на уки и 
прог рам ма ФИ ИР, еже год но в ра зы уве ли-
чи ва ет ся объ ем фи нан си ро ва ния на уки. Это 
обес пе чи ва ет раз ви тие науч ных ис сле до ва-
ний по при ори тет ным нап рав ле ни ям. В Пос-
ла нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — 
Ли де ра на ции Н. А. Назарбаева на ро ду 
Казахстана «Стра те гия «Ка зах стан-2050» 
го во рит ся: «…мы впол не мо жем ак тив но 
уча ство вать в мас штаб ных меж ду на род ных 
науч но-ис сле до ва тельских про ек тах. Это даст 
нам воз мож ность ин тег ри ро вать уси лия на-
ших уче ных с за ру беж ным науч но-ис сле до-
ва тельским со об ще ством по стра те ги чес ким 
ин но ва ци он ным нап рав ле ни ям. На ша цель — 
стать частью гло баль ной тех но ло ги чес кой ре-
во лю ции».
Уче ные КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в нас то-

ящее вре мя ре али зу ют ряд науч но-ис сле до-
ва тельских про ек тов, ко то рые, без сом не ния, 
мож но от нес ти к меж ду на род ным. Так, в об-
лас ти пе ре ра бот ки уг ле во до род но го сырья 
уче ны ми уни вер си те та в те че ние ря да лет 
ве дут ся ис сле до ва ния и раз ра ба ты ва ют ся 
тех но ло гии по лу че ния син те ти чес ко го топ-
ли ва пу тем хи ми чес кой пе ре ра бот ки при-
род но го сырья и от хо дов про из вод ства. Уче-
ны ми раз ра бо тан спо соб по лу че ния лег ких 
неф тя ных фрак ций (бен зи на, ди зель но го 
топ ли ва и т. д.) из вы со ко вяз кой неф ти и ка-
мен но уголь ной смо лы ме то да ми ка ви та ции 
и им пульсно го раз ря да. В этом нап рав ле нии 
ис сле до ва те ли КарГУ тес но вза имо дей ству-
ют с науч ны ми груп па ми и пред ста ви те ля ми 
про из вод ства ТОО «Ин сти тут ор га ни чес ко го 
син те за и уг ле хи мии РК», ТОО «Са ры ар ка 
Спец кокс» и Каз НУ им. аль-Фа ра би. За ру-
беж ны ми пар тне ра ми на ших уче ных в этой 
об лас ти ис сле до ва ний яв ля ют ся науч ные 
груп пы Ко лум бий ско го и Ил ли ной ско го уни-
вер си те тов (США), Пе кин ско го, Хар бин ско го 

и Синьцзяньско го уни вер си те тов (КНР), МГУ, 
ИНЭ ОС (Россия).
В рам ках прог рам мы Меж го су дар ствен-

но го сот руд ни че ства меж ду Ка зах ста ном и 
Ки та ем ре али зу ет ся про ект «Тех но ло гия пе-
ре ра бот ки уг лей Цен траль но го Казахстана и 
се вер но го под ножья гор Тянь-Ша ня Синьцзя-
ня Ки тая в жид кие и га зо об раз ные про дук ты», 
по науч но-тех ни чес кой прог рам ме «Меж го-
су дар ствен ное сот руд ни че ство и меж ду на-
род ные науч но-тех ни чес кие прог рам мы и 
про ек ты» ре али зу ет ся про ект по сжи же нию 
твер до го топ ли ва, про ект «Раз ра бот ка ка та ли-
за то ров но во го по ко ле ния для про цес са гид-
ро ге ни за ции твер до го и тя же ло го уг ле во до-
род но го сырья (уголь, ка мен но уголь ная смо ла, 
тя же лые неф ти)» фи нан си ру ет ся ки тай ским 
пред прия ти ем ООО «Дя Хао Юань» (Пе кин-
ская меж ду на род ная ком па ния хи ми чес ких 
тех но ло гий пе ре ра бот ки уг ля).

Важ ным эта пом в сот руд ни че стве с ев ро-
пей ски ми ву за ми ста ла сов мес тная под го тов-
ка науч ных кад ров. Так, сог лас но до го во ру о 
двух дип лом ном об ра зо ва нии в 2012 го ду на 
меж ду на род ном дис сер та ци он ном со ве те при 
Эйндхо вен ском тех но ло ги чес ком уни вер си те-
те (Нидерланды) док то ран том КарГУ Жа па-
ро вой Ляз зат бы ла за щи ще на дис сер та ция на 
те му «На но кап су ли ро ва ние про ти во опу хо ле-
во го пре па ра та «Ар гла бин» и про ти во ту бер-
ку лез ных ле кар ствен ных пре па ра тов би осов-
мес ти мы ми по ли ме ра ми». Ре ше ни ем дис-
сер та ци он но го со ве та док то ран ту бы ла прис-
во ена сте пень док то ра Ph.D и вру чен дип лом 
ев ро пей ско го об раз ца. Ра бо та, пред став лен-
ная на суд меж ду на род ных эк спер тов, яв ля-
лась частью ис сле до ва ний, ко то рые ве дут ся в 
те че ние пос лед них 10 лет на ба зе КарГУ и нап-
рав ле ны на по лу че ние по ли мер ных но си те лей 
про ти во опу хо ле вых и про ти во ту бер ку лез ных 
пре па ра тов в ви де на но час тиц и на но кап сул, 
тран сдер маль ных те ра пев ти чес ких сис тем для 
це ле нап рав лен но го тран спор та ле кар ствен-
ных пре па ра тов в ор ган-ми шень. Ра бо та в дан-

ном нап рав ле нии фи нан си ру ет ся Ко ми те том 
на уки МОН РК и Фон дом Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан. За ру беж ны ми пар тне-
ра ми ис сле до ва те лей из КарГУ яв ля ют ся уче-
ные Уни вер си те та им. Ге те (Германия), Бас-
ско го уни вер си те та и Уни вер си те та Санть яго 
де Ком пос тел ла (Ис па ния), Эйндхо вен ско го 
уни вер си те та (Нидерланды), Ин сти ту та вы со-
ко мо ле ку ляр ных со еди не ний РАН (Россия).
В об лас ти соз да ния но вых ма те ри алов 

из уг ле во до род но го и рас ти тель но го сырья 
КарГУ сот руд ни ча ет с из вес тны ми науч ны ми 
шко ла ми Нор фолкско го уни вер си те та (Вир-
джи ния, США), Якобс уни вер си те та (Бре мен, 
Германия), Кар лов уни вер си те та (Пра га, Че-
хия), Том ско го по ли тех ни чес ко го уни вер си-
те та (Россия) и дру гих. Это не прос то до го во-
ры о науч ном сот руд ни че стве, это ре аль ная 
ра бо та над по лу че ни ем спи но вых зон дов для 
ме ди ци ны, би оло ги чес ки ак тив ных ве ществ, 
пер спек тив ных в ка че стве про ти во опу хо ле-
вых, ан ти сеп ти чес ких, ан ти бак те ри аль ных 
и дру гих ле кар ствен ных пре па ра тов, по луп-
ро вод ни ко вых ма те ри алов для элек тро ни ки, 
до ба вок к ре зи не и дру гим ма те ри алам для 
по вы ше ния их ог нес той кос ти и т. д. Каж дая 
из этих раз ра бо ток яв ля ет ся пло дом сов мес-
тной дея тель нос ти меж ду на род ных науч ных 
кол лек ти вов.
Та кое по ня тие, как «им пакт-фак тор», хи-

ми кам КарГУ из вес тно дав но. Поч ти все пре-
по да ва те ли, док то ран ты и не ко то рые ма гис-
тран ты и да же сту ден ты име ют пуб ли ка ции в 
вы со ко рей тин го вых науч ных из да ни ях, вхо дя-
щих в меж ду на род ную ба зу дан ных «Том сон 
Рей терс». На ра бо ты ка ра ган дин ских уче ных 
ссы ла ют ся в сво их стать ях и мо ног ра фи ях кол-
ле ги из Кем бриджско го уни вер си те та, Уни-
вер си те та шта та Вир джи ния (США), ев ро пей-
ских, ки тай ских и рос сий ских уни вер си те тов.

На ка ну не Дня на уки хо чет ся поз дра вить 
всех уче ных уни вер си те та и на чи на ющих ис-
сле до ва те лей и по же лать но вых твор чес ких 
свер ше ний и от кры тий.

Е. М. ТАЖ БА ЕВ, ДЕ КАН ХИ МИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА, 
ДОК ТОР ХИ МИ ЧЕС КИХ НА УК, ПРО ФЕС СОР 

Интеграция научных школ
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Жо ға ры оқу орын да рын да бі лім алу мен 
қа тар ғы лым мен ай на лы сып, қо ғам дық ша ра-
лар ға бел се не ара ла сып, яғ ни жан-жақ ты лы-
ғы мен көз ге тү сіп жүр ген сту дент тер аз емес. 
Шə кір ті нің та ла бы на қол дау та ны тып, бар 
біл ге нін сту ден ті нің са на сы на құя тын са ли қа-
лы ұс таз дар да же тер лік. «Ұс та зы жақ сы ның 
ұс та мы жақ сы» де ген сөз жай дан-жай ай тыл-
ма ған бо лар. Ғы лым кү ні қар са ңын да ба ла 
жас тан ға лым бол сам де ген ар ман ның же те-
гі не ер ген, бү гін де сол ар ман-мақ са ты орын-
дал ған жан ның бі рі мен сұх бат та сып қай тқан 
едік. Би оло гия ғы лым да ры ның кан ди да ты, 
до цент Сə бит Сəр сен бе кұ лы Шо рин ғы лым 
де ген ға жайып əлем нің қыр-сы ры на ке ңі нен 
тоқ та лып, кө кей ге түй ген ой ла ры мен бө ліс ті.

Тіл ші: Cы лы ми жD мыс пен (а шан нан бе рі ай-
на лы са сыз?

— 2004 жы лы бел гі лі ға лым, Ұлт тық ғы лым 
ака де ми ясы ның ака де ми гі Ғаб дол ла Құл қы ба ев 
аға мыз дың же тек ші лі гі мен қол ға алын ды. Не гі зі, 
ғы лым ға де ген құш тар лы ғым қор ша ған ор та ға 
де ген қы зы ғу шы лық тан оян ды. Та би ғат тың таң-
ға жайып құ бы лыс та рын та нып-бі лу ге ұм тыл дым. 
Ғы лым жо лы — қи ын жол. Ғы лым қа те лік ті ке-
шір мей ді. Ғы лым ға са на лы түр де қа дам жа сау 
ке рек. Оқу ке рек, із де ну ке рек, та ғы да оқу ке рек, 
та ғы із де ніс. Мі не, осы лай ке те бе ре ді.

Тіл ші: Fа зір гі кез де (ан дай м& се ле лер ді 
зерт теп ж/р сіз?

— Ма ман ды ғы ма сəй кес өзек ті мə се ле — ол 
қор ша ған ор та ның лас та нуы. Не гі зін де эко ло ги-

ялық мə се ле лер дің бар лы ғы ғы лы ми жұ мыс қа 
сұ ра нып тұр ған та қы рып тар. Осы кү ні қор ша ған 
ор та ны қал пы на кел ті ру, зи ян ды зат тар дан сақ-
тау сын ды жо ба лар бойын ша көп те ген жұ мыс тар 
ат қа ры лу да. Со ның нə ти же сін де эко ло ги ялық 
зар дап тар ға қан дай да бір дең гей де тос қауыл 
қойы лу да. Жа ңа на но тех но ло ги ялар ды қол да на 
оты рып, зи ян нəр се лер ді шы ға ру жү зе ге асы ры-
лу да.

Тіл ші: Жал пы, сту дент тер ді' 3ы лым 3а де ген 
(ы зы 3у шы лы 3ы, 3ы лы ми ма (а ла жа зу да 3ы тал-
пы ны сы к$ 'і лі 'із ден шы 3а ма?

— Ен ді өзі міз ғы лы ми жұ мыс пен ай на лы сып 
жүр ген нен кейін шə кірт те рі міз ді де ба рын ша ғы-
лым ға ба ули мыз. Қол дан кел ген ше қол дау көр-
се те міз. Де сек те, ғы лы ми-зерт те уші лік жол ды 
таң дай тын сту дент тер са усақ пен са нар лық. Бұ ған 
қа рап олар ды бей қам не ме се жал қау деп кі нə-
лай ал май мыз. Осы тұс та сту дент тер дің ғы лым ға 
бет бұ ру ына ке дер гі кел ті ре тін тос қауыл дар дың 
да бар еке нін ай та ке ту ке рек. Ақы лы түр де оқи-
тын дар дың ба сым көп ші лі гі ақ ша та бам деп не-
бір түр лі жұ мыс тар ға жал да на ды. Тіп ті кей бір 
сту дент тер са бақ қа ке лу ге уақыт ты əзер та ба ды. 
Мұ ның бə рі əлеу мет тік жағ дай дың қол бай лау 
бо лу ынан. Оның үс ті не жас қой, ба ра тын жер де 
көп. Алай да ғы лым ға де ген құл шы ны сы зор жас 
қан дай қи ын дық бол са да мойы май, зерт те уші лік 
жұ мыс пен ай на лы су ға бел ді бе кем бу ады. Он дай 
озық ой лы сту дент те рі міз жоқ емес, бар. Олар-
дың бо ла ша ғы нан зор үміт кү те міз.

А$ Н6Р $А НАТ, $АРМУ СТУ ДЕН ТІ

?ылымMа >ркімніG-а6 бар таласы
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Науч но-ис сле до ва тельская дея тель ность Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва нап рав ле на 
на уве ли че ние объ емов фи нан си ру емых фун-
да мен таль ных и прик лад ных ис сле до ва ний, 
рас ши ре ние меж ду на род но го сот руд ни че ства, 
ком мер ци али за цию науч ных ре зуль та тов — 
фак то ров, обес пе чи ва ющих раз ви тие КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва как ис сле до ва тельско го уни-
вер си те та.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва вхо дит в чис ло де ся-
ти ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных уни вер си те тов 
Казахстана. В ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ре уни-
вер си те та фун кци они ру ют 10 НИИ и науч ных цен-
тров, 15 науч но-ис сле до ва тельских ла бо ра то рий, в 
чис ле ко то рых ла бо ра то рия ин же нер но го про фи ля 
«Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до ва ния».
В уни вер си те те соз да ют ся ус ло вия для вы пол не-

ния науч но-ис сле до ва тельских ра бот, осо бен но ори-
ен ти ро ван ных на внед ре ние. По ли ти ка уни вер си те та 
нап рав ле на на мо дер ни за цию науч но-об ра зо ва тель-
ной сре ды и тран сфор ма цию в ис сле до ва тельский 
уни вер си тет, не раз рыв но свя за на с сов ме ще ни ем те-
оре ти чес кой и прак ти чес кой сос тав ля ющих. С этой 
целью ка че ствен но мо дер ни зи ро ва ны науч ные ла бо-
ра то рии ес те ствен но-науч ных фа куль те тов. В 2012 г. 
соз да ны 2 науч но-ис сле до ва тельские струк ту ры: тех-
но ло ги чес кий ин ку ба тор «Хи ми чес кое ма те ри ало-
ве де ние и на но хи мия» на хи ми чес ком фа куль те те и 
Ис сле до ва тельский парк би отех но ло гии и эко мо ни-
то рин га на би оло го-ге ог ра фи чес ком.
На ба зе ла бо ра то рии ин же нер но го про фи ля «Фи-

зи ко-хи ми чес кие ме то ды ис сле до ва ния» ре али зу ет-
ся про ект «Внед ре ние тех но ло ги чес кой ли нии для 

по лу че ния до рож но го би ту ма из ка мен но уголь ных 
смол — от хо дов кок со хи ми чес ко го про из вод ства 
пред прия тий Цен траль но го Казахстана», ав тор про-
ек та — д. х. н. Мус та фин Е. С., на внед ре ние проекта 
в рам ках це ле вой прог рам мы «Раз ви тие уни вер си-
тет ской на уки, ори ен ти ро ван ной на ин но ва ци он ный 
ре зуль тат» бы ло вы де ле но 150 млн тен ге. По дан но му 
про ек ту в 2012 го ду на ча то стро итель ство эк спе ри-
мен таль но го це ха по по лу че нию до рож но го би ту ма 
на ба зе АО «Дорстрой ма те ри алы». В 2013 го ду пла-
ни ру ет ся про из вес ти пи лот ный за пуск эк спе ри мен-
таль но го це ха.
Сот руд ни ки Ин сти ту та мо ле ку ляр ной на но фо-

то ни ки под ру ко вод ством про фес со ра Н. Х. Иб ра ева 
час то за во евы ва ют гран ты Фон да Пер во го Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра на ции. Нап рав-
ле ние науч ных ис сле до ва ний ин сти ту та — фун да-
мен таль ные и прик лад ные проб ле мы на но фо то ни ки, 
ис сле до ва ние оп ти чес ких и маг нит ных свойств но вых 
син те зи ро ван ных мо ле ку ляр ных по луп ро вод ни ков.
Боль шое зна че ние для ар хе оло гии не толь ко 

Казахстана, но и соп ре дель ных ре ги онов име ют ра бо-
ты уче ных Са ры ар кин ско го ар хе оло ги чес ко го ин сти-
ту та, про во дя щих ис сле до ва ния по прог рам ме «Ар-
хе оло ги чес кие куль ту ры Са ры ар ки в сис те ме древ них 
ци ви ли за ций Ев ра зии».
Сре до то чи ем науч ных зна ний и их ис точ ни ков яв-

ля ет ся так же науч ная биб ли оте ка КарГУ, где сос ре-
до то че но бо лее 1 млн 700 тыс. экз. книг, жур на лов и 
дру гих до ку мен тов.
А мы пред ла га ем на шим чи та те лям со вер шить не-

боль шое вир ту аль ное пу те ше ствие по ла бо ра то ри ям 
и науч ным под раз де ле ни ям на ше го уни вер си те та.

СОБ. ИНФ.

Путешествие в науку
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Zы лым ныA ісі — адам Bа Cыз-
мет ету. Да на лыC — Bы лым ныA 
бас тауы. ЕA на шар дос — на-
дан дыC, ал еA адал жол дас — 
Bы лым. Zы лым би язы лыC пен 
Iш тас Cан сайын тIA Bи ыC Cа со-
BIр лым бой лай тE се сіA. На дан 
ашу Bа мін ген кез де ай Cай лап, 
жан жал Bа бас тай ды, ал аCыл ды 
ашу ын аCыл Bа жеA ді ріп са быр 
саC тай ды Dрі Cа жет ті іс-ша ра ны 
ой лас ты ра ды. На Bыз абы рой Bы-
лым, би язы лыC, Bи ба дат се кіл ді 
бе рік Eш та Bан Bа не гіз де ле ді. 
Бі лім іс-Dре кет ке ай нал ма са, 
ер те ме, кеш пе Iмы ты ла ды. 
Vа жет ті лік — Bы лы ми жа Aа лыC-
тар дыA Cы ра Bы жол сіл те уші сі. 
[Bы ну бас Cа, бі лу бас Cа; мыA 
тEр лі нDр се ні біл ген нен гG рі бір 
нDр се ні IBы ну ар тыC. «Біл мей-
мін» де ген сGз ді ай ту ды Eй рен. 
БIл се ні Dр дайым GзіA ді же тіл-
ді ріп оты ру Bа ба ули ды Dрі сен 
еш Cа шан да GзіA ніA бі лім сіз ді-
гіA Eшін Cы за раC та май тын бо-
ла сыA. ТEр лі жа рыс тар си яC ты 
ой жI таA ды Bы на Cа тыс ты жа рыс 
Iйым дас ты ры ла Cал са, сGз жоC, 
на дан дыC бIл жа рыс та ал ды на 
жан сал май жEл де гер ата нар 
еді… Адам ныA адам шы лы Bы — 
аCыл, Bы лым, жаC сы ата, жаC-
сы ана, жаC сы CIр бы, жаC сы 
Iс таз дан бо ла ды. Адам ба ла сы 
адам ба ла сы нан аCыл, Bы лым, 
ар, мі нез де ген нDр се лер мен 
оза ды. Zы лы ми тD жі ри бе те ори-
ядан алыс та Bан сайын Но бель 
сый лы Bы на жа Cын дай тE се ді. 
Бар лыC Bы лым ныA Gзі Cи ял дан, 
ой ла удан ту Bан. Адам осы жа ра-
лыс тыA бір бG лі гі, бIл жа ра лыс 
та би Bат тан бG лек емес. Ба ла ны 
еA Dуелі мейір-ша па Bат Cа, одан 
соA аCыл-па ра сат Cа, аCы рын да 
на Bыз пай да лы Bы лым Bа, еA бек-
ке ба улы. Бі лім мен Cа ру лан Bан 
адам — же Aім паз адам. Адам Bа 
еA Dуелі бі лім емес, тDр бие бе-
рі луі ке рек. Он сыз бе ріл ген бі-
лім — адам зат тыA Cас жауы. Ол 
ке ле шек те оныA бар лыC Gмі рі не 
апат Dке ле ді.

АGыз
А(ыл, 3ы лым, ба (ыт — 

Eшеуі бір-бі рі нен ар тыC шы лы-
Bын са лыс ты рып та ла сып са рап-
Cа тE сіп ті. Са рап шы лар олар Bа 
бы лай деп ті: Ба Cыт Cа: сен, тI-
раC сыз, опа сыз сыA, ор ныA ды 
таA да май Cо на сыA, Cон Bа ныA ды 
ісін те сіA, та сы та сыA, аCы рын да 
бір кE ні лаC ты рып тас тап ке те-
сіA. АCыл мен бай ла ныс, сон да 
кGп жа сай сыA, — деп ті. Zы лым-
Bа: дE ни еде се нен кEш ті нDр се 
жоC, Cа ра тас ты Cай на та сыA, 
дE ни ежE зін жай на та сыA, са-
Cау ды сай ра та сыA, жоC ты бар, 
бар дан жоC жа сай сыA, бі раC та 
бар Bа лам ды Gзі не ба Bын дыр-
BыA ке ле ді, ба Bын ба Bан ды дем-
де Dлек Cы ла сыA. ТE зеу де, бI зу 
да се нен шы Bа ды. АCыл мен бай-
ла ныс. Сон да абы рой мен IзаC 
жа сай сыA, — деп ті. АCыл Bа: дE-
ни еде адам зат Cа се нен ар тыC 
дос жоC. Бі раC та ашу Eс ті Aе 
кі ріп кел ген де, ор ныA ды бе ріп 
шы Bа сыA да ке те сіA. Ашу бEл ді-
ріп-бEл ді ріп кет кен соA, кі ре сіA 
де ашу дыA бEл дір ге нін оA дай-
сыA. @уел ден ор ныA нан тIр май 
отыр саA, ашу се ніA Eс ті Aе кір ме-
ген бо лар еді.

Ба рыA дар, аCыл, сен адам 
бол, Bы лым, сен ат бол, ба Cыт, 
сен Cам шы бол. \шеуіA бі рік сеA, 
еш бір мIC таж да рыA бол май-
ды, — деп ті.

Көздерінде от ойнар,
Сөздерінде жалын бар,
Жаннан қымбат оларға ар,
Мен жастарға сенемін!
Қа ра ған ды ке ні шін де қа зақ по эзия əле мін де ай-

рық ша із қал дыр ған, өзін дік үл кен өнер, өр нек ту-
дыр ған, те рең сыр ға, ұш қыр қи ял ға то лы өлең дү ни-
есін кейін гі ге ама нат етіп қал дыр ған жау һар жыр дың 
ақиы ғы Мағ жан Жұ ма ба ев тың 120 жыл дық ме рей-
тойы ерек ше ата лып өт ті. Ел Пре зи ден ті жа нын да ғы 
жас тар са яса ты жө нін де гі ке ңе сі нің қол дауымен, «Қа-
ра ған ды об лы сы ның жас тар са яса ты мə се ле ле рі жө-
нін де гі бас қар ма сы ның жə не «Тіл жə не Рух» жас тар 
ба сы лы мы ның ұйыт қы бо лу ымен С. Сей фул лин атын-
да ғы қа зақ дра ма те ат ры ның ки елі сах на сын да ақын 
құр ме ті не ақын дар мү шəй ра сы өт кі зіл ді. Жыр жа ры-
сы на 14-25 жас ара лы ғын да ғы ай мақ тық қа ты су шы лар 
ара сы нан 40-тан ас там үміт кер өз ту ын ды сын ұсын ды. 
Ха лы қа ра лық Алаш сый лы ғы ның ла уре аты, ақи ық 

ақын Се рік Ақ сұң қа рұ лы, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, ақын Қой лы бай Асан жə не заң ғы лым да ры-
ның док то ры, ұлт жа на шы ры Нұр лан Ду лат бе ков си-
яқ ты өнер қа ді рін тү сі нер аза мат тар дан құ рал ған қа-
зы лар ал қа сы ның ірік теуі нə ти же сін де 12 ақын үз дік 
деп та ныл ды. Кеш шы мыл ды ғы мү шəй ра ның өтуі не 
мұ рын дық бол ған об лыс тық жас тар са яса ты мə се ле-
ле рі жө нін де гі бас қар ма бас ты ғы Ми рас Құт ты бай дың 
құт тық тау сө зі мен ашыл ды. Осы нау ай ту лы ша ра ға 
ар найы қо нақ ре тін де ша қы рыл ған «Да рын» жас тар 
сый лы ғы ның иеге рі, ақын Қал қа ман Са рин өзі нің жү-
рек ке жы лы ти ер жыр ла ры мен ха лық ты су сын дат ты.

Осы дан кейін гі ке зек ке ле ше гі нен зор үміт күт ті ріп 
жүр ген жа лын ды жас өнер паз дар ға бе ріл ді. Ке зек пен 
сах на ға шық қан ақын дар дың шы ғар ма ла ры бі рі нен бі-
рі асып тү сіп, жи нал ған қауым ның қо ше ме ті не бө лен-
ді. Қа зы лар ал қа сы ның ше ші мі бы лай ша са ра лан ды: 
Өмір тай Еділ хан, На зер ке Тү сіп бе ко ва, Жа ды ра Бай-
бұ ла но ва жə не Жар қын нұр Бо лыс хан қы зы ын та лан-

ды ру сый лық та рын иелен ді. «Бо ла шақ» уни вер си те ті-
нің Алаш арыс та ры атын да ғы жүл де ле рі Ми рас Асан, 
Ер бо лат Қу ат бек, Ай за да Ра хым жа но ва, Ди дар Əлім-
бек, Кəм шат Ха сен дер ге бұйыр ды. Ал Ақ то ғай ауда ны 
та ғайын да ған жүл де лі 3 орын ды Рауан Қа би дол дин 
иелен се, Қар қа ра лы ауда ны ның ар найы сый лы ғы жə-
не жүл де лі 2 орын Қуа ныш Ме де уба ев қа бұйыр ды. Ал 
жа лын ды жас ақын Жə ні бек Əли ман жүз ден жүй рік 
шы ғып 1 орын ды қан жы ға сы на бай ла ды. С. Мұ сайын, 
Д. Аха нов, М. Оса та ев сын ды кү міс кө мей əн ші лер дің 
ки елі қа ра дом бы ра мен құй қыл жы та сал ған əсем əн-
де рі мен Мағ жан ақын атын да ғы №39 мек теп тің «Шол-
пан» үл гі лі хо ре ог ра фи ялық би ан сам блі нің мың бұ-
рал ған би ші ле рі кеш ті одан əрі əр лей түс ті.

Ке ңес тік иде оло ги яның қы сы мын да бол са да ар-
ты на өш пес мұ ра қал дыр ған Мағ жан Жұ ма ба ев се нім 
ар тқан ұр пақ тар жал ғас ты ғы ның ай ға ғы — бү гін гі жа-
лын ды жас тар. «Алаш атын ас пан ға шы ға рар» аза мат-
та ры мыз көп бол ғай!

Г7ЛН6Р СМА'6Л, 
$АРМУ СТУДЕНТІ

ХХ ға сыр ба сын да қай шы лық-
ты кү рес-тар тыс қа то лы жыл дар да 
өмір жо лын кеш кен ұлы ақын сыр-
шыл ли риз ммен қа тар өр шіл ро-
ман ти ка ға то лы бал ла да жан ры на 
да бар лап, байып ты бай лам дар жа-
са ған. Ақын шы ғар ма шы лы ғын да 
«Қор қыт», «Оқ жет пес тің қия сын-

да», «Ба тыр Ба ян» си яқ ты по эма ла ры мен бір ге «Қой-
лы бай дың қо бы зы», «Қыс қы бо ран да», Ге те ден аудар-
ған «Ор ман пат ша сы» се кіл ді бал ла да-өлең де рі де бар.

«Ба ла жас тан жын мен жол дас бол ған» Қой лы бай 
есім ді қо быз шы-бақ сы бо лып ты. Қа лың Най ман елі бір 
ас қа жи на лып, «бəй ге ге екі жүз дей ат жі бе ріп, кү рес сап 
жи ыл ған жұрт ұран дас қан» шақ та ерік кен, аң ғал ба тыр, 
маң ғаз бай лар Қой лы бай дан «Бəй ге ге қо бы зың қос», — 
деп бір со ны сұ ра ныс жа сай ды.

«Қал қа сы қа лың Най ман қа ла ған соң,
Қой лы байың бəй ге ге қо быз қос қан».
Мұн дай да бақ сы бəй ге ге қо бы зын қа лай ша қос пай 

тұ ра ала ды? Бір боз ба ла ны ша қы рып алып, ат ша ба-
тын жер де гі сек сеуіл ге қо быз ды бай лап тас тауын өті не-
ді. Одан ар ғы іс ті жын Қа қа ман жол да сы ың ғай лап бе-
ре ті ні не се нім ді. Бі раз уақыт өте бер ген де жай отыр ған 
Қой лы бай қал шыл дап, аузы нан қан ды кө бік бұрқ-бұрқ 
ат қы лап, қы лы шын қо быз етіп ой най жө не ле ді.

Көз де рі қып-қы зыл боп қан ға то лып,
Са ры ны сар да ла ны кү ңі рент ті.
Бір мез гіл ек пін де тіп, дол дан ды рып
Бір мез гіл жы ны бу ып, кү бір лет ті.
Қа лың құм ды қап-қа ра бұл тқа қо сып,
Қы зыл жел құйын да тып дү бір лет ті.
Жан-жақ ты ың-жың, у-шу дауыс қап тап,
Шап қы лап жын-пе рі лер дү бір лет ті….
Дəл осы кез де құ ба жон ды бу дақ-бу дақ шаң ба сып, 

жер ді ұрып, ой нақ са лып ер бең деп бір сек сеуіл ке ле жат-
ты. Сек сеуіл ге бе рік бай лан ған қо быз жұрт ал ды на əп-
сəт те ке ліп қа ла ды. Осы нау Қой лы бай бақ сы мен Қа қа-
ман жын ның аң қау ел ді ал дап, олар ды таң-та ма ша ет ке-
нін ақын тол ға на жыр лай ды. Бұл бал ла да — 1918 жы лы 
жа зыл ған шы ғар ма. Бая ғы ның бал паң бас қан ба тыр ла ры 
мен бай ла ры, ке мең гер би ле рі, бақ сы-бал гер лер бей не-
ле рі нің су рет те луі ар қы лы ха лық тың сол тұс та ғы кө ңіл-
күйін аң ғар ған дай бо ла мыз. Ға лым З. Т. Жұ ма ға ли ев өз 
зерт теуін де Қой лы бай дың бақ сы лық өне рі жай лы «Қой-
лы бай ту ра лы аңыз-əң гі ме лер, со ны мен қа тар ғы лым 
мен тех ни ка шыр қай да мы ды де лі не тін бү гін гі күн дер дің 
өзін де та би ғат тың, қор ша ған ор та ның, жан-жа ну ар əле-
мі нің əлі де құ пи ясы то лық ашы лып біт пе ге нін ес ке са-
ла тын дай ма қа лай. Бас қа сы бас қа, қа зір ауру-сыр қау дың 
бір қа та ры ха лық ме ди ци на сы на, экстра сен ске ден қойып, 
кей бі реуі со дан дауа тап қа нын ай тып, жа зып жат қан 
жоқ па?», — дей ке ле, қо быз шы Қой лы бай ды дер тке 
ұшы ра ған дар ға ара ша шы бо лу ға та лап тан ған дар дың бі-
рі шы ғар де ген бай лам жа сай ды. Су рет кер шы ғар ма сю-
же тін тек қа на ро ман ти ка лық са рын да емес, ре ализ ммен 
де ке ліс ті өріп, сөз кес те сі ар қы лы көр кем по лот но ны 
көз ал ды ңа ұсы на ды. Алаш тың ар дақ ты ұл да ры ның бі рі 
Ж. Ай мауытов 1925 жы лы «Ле нин шіл жас» жур на лын-
да өз əріп те сі, қа лам дас се рі гі Мағ жан ға мы на дай ба ға 
бе ре ді: «Мағ жан — сыр шыл ды ғы мен, су рет шіл ді гі мен, 
сөз ге ер кін ді гі мен, тап қыш ты ғы мен күш ті, мар жан дай 
ті зіл ген, тор ғын дай үл бі ре ген нə зік үн ді күй мен, шер лі, 
мұң ды за ры мен күш ті….қыз дыр ма сөз Мағ жан да то лып 
жа тыр. Ақын ның ұлт ты ғы осын дай сөз де рі нен кө рі ніп 
тұ ра ды… Ауыз то ла тын ай бын ды ас қақ сөз Мағ жан нан 
шы ға ды. Оның сөз де рі жү рек ті қы тық тап, жы быр ла тып 
қа на қой май ды, тү бі мен су ырып мейі рің ді қан ды ра-
ды». Сим во лис тер Вер ха ри, Ме тер линк, орыс ақын да ры 
В. Брю сов, Баль монт пен А. Блок тар ға құ лай елік те ген-
нен са ры уайым ға то лы өлең де рі дү ни еге кел ді.

Кес те лі тіл құ ді ре ті мен ке ліс ті елес тей тін «Қой-
лы бай дың қо бы зы» — қа зақ по эзи ясын да бұ рын 
кө рін бе ген қи ял-ға жайып күйі бар əрі ре алис тік си-
пат та ғы сым бат ты бал ла да. Əр за ман ның өз на ным-
се ні мі, бақ сы-бал ге рі, та усо ғар ла ры мен же ла яқ та ры, 
сақ құ лақ та ры бол ға ны ең се лі ел дер ге ежел ден мə лім. 
Əлем по эзи ясын да ғы ха лық ер те гі ле рі мен аңыз дар-
ға не гіз де ліп жа зы ла тын бал ла да үл гі сін қа зақ ақы ны 
Мағ жан өзін ше өріп, ұлт тық дем-ты ныс бе ре біл ген. 
Оның бас қа бал ла да ла ры да бір-бі рі не ұқ са май ды. 
Ер кі күш ті, қай ра ты мол жан дар дың то сын іс те рін 
жа лын ды сөз қы зу ымен көр кем шын дық қа ай нал ды-
рып отыр ған.

Мағ жан өз шы ғар ма ла рын да адам зат бойын да ғы 
асыл қа си ет тер ді де жыр лай біл ген. Осы ған дə лел — 
ақын ның «Ес кен дір дің екі мүйі зі» ат ты аңыз-бал ла да-
сы. Мағ жан ақын аңыз дар ға бар лау жа сау ар қы лы адам 
бойын да ғы асыл қа си ет тер ді көр се те біл ген. Əр адам ға 
ең қа жет ті се зім дер дің бі рі — сыр бө лі су. Қай адам бол-
сын өз ойын да ғы сын, бойын да ғы нəр се лер ді кез кел ген ге 
жыр лай бер мей ді. Ол — ел іші нен ең жа қы нын, се нім 
ар ту ға тұ ра тын адам ды із дей ді. Жа дын да ғы ең асы лы-
мен бө лі се ді. Бі рақ, өкі ніш ке қа рай, он дай адам ды та бу 
өте қи ын. Ал егер де та ба қал ған ның өзін де ай тыл ған сол 
құ пия оның ке уде сін тыр на лап, өзі жер-жа һан ға сый-
май, ма за сы қа шып, өр те ніп ке те жаз дай тын дай хал ге 
ұшы рай ды. Мі не, сон дай се зім ді ақын бал ла да сын да ғы 
шаш та раз-кейіп ке рі міз ба сы нан кеш кен. Бал ла да мы на-
дай жол дар мен бас та ла ды:

Ер те гі ер те күн дер де
Ес кен дір ат ты хан бол ған.
Бе сік тен көр ге кір ген ше
Көр ге ні қы зыл қан бол ған.
Əрі қа рай Ес кен дір дің ас қан алып, ки елі бол ға ны 

жай лы əң гі ме лей ке ле:
Ес кен дір дің ба сын да
Екі мүйіз бо лып ты
Екі мүйіз ді еке нін
Ол жа сы рып жү ріп ті, —
дей ді. Жыл дар өте «арыс тан ның жа лын дай жал пыл-

дап шаш өс кен» соң Ес кен дір шаш та раз ды ша қы ра ды.
«Кел ген нен соң шаш та раз,
Ду лы ға сын ала ды.
Шаш та раз кө ріп қос мүйіз,
Қор қып-са сып қа ла ды.
Ай та ды оған Ес кен дір:
«Қо рық па, құ лым, бе рі кел
Тұ рам де сең дү ни еде
Аузы ңа бі рақ бе рік бол», —
деп оны қоя бе ре ді. Жа лын жа ңа лық ке уде сін де от 

бо лып жа нып, оны бір ма за сыз күй ге ду шар ете ді. Жер-
жа һан ға сый май ба ра жат қан шаш та раз бір құ дық тың 
жа ны на ба рып, жан-жа ғы на қа рап, уһі леп қойып, ең-
кейе ке тіп: «Ес кен дір дің мүйі зі!» — деп жай ға на кү-
бір лей ді. «Ел құ ла ғы елу» де мек ші, оны жа қын тұр ған 
қа мыс ес ти ді, ел бең деп жет кен жел бар сыр ды бі ліп 
алып, гу лей жө не ле ді. Не гі зі Мағ жан шы ғар ма сын да 
жел ге бай ла ныс ты көп те ген бей не ле рі бар. Жел ақын 
жү ре гін де гі күй сан дық тың ро ман ти ка лық пер не ле рін 
қоз ғай тын дай. Қа зақ по эзи ясы сим вол ды ежел ден жақ-
сы біл ген. Ға лым Р. Сыз ды қо ва: «Сим вол — иде яның 
зат тық (бол мыс тық) ны ша ны, ас тар лы об ра зы» — дей 
ке ле, М. Жұ ма ба ев тың по эзи ясын да кез де се тін жел дің 
бір қа тар иде яның сим во лы бо лып та бы ла тын ды ғы жай-
лы ай та ды. «… жел — бір де ра қат, ты ныш тық тың;… ен ді 
бір де жел — тағ дыр дың, адам өмі рі нің сим во лы…. Мағ-
жан ақын ның ай тпақ иде ясы ның зат тық ны ша ны ре тін-
де жел дің өте күш ті об раз бо лып кел ген тұс та рын бі раз 
өле ңі нен та бу ға бо ла ды».

Біз сөз етіп отыр ған бал ла да да жел сө зі ат мос фе ра-
лық құ бы лыс де ген ту ра ма ғы на сын да жə не «жел сөз», 
«өсек-аяң», «сы быс» де ген ауыс ма ғы на да жұм сал ған.

«Таң ат қан ша жүй рік жел
Жү гі ру ден тал ма ды.
Ес кен дір дің мүйі зін
Біл ме ген жан қал ма ды.
Таң да ат ты, жүй рік жел
Баяула ды, ба сыл ды
Таң да ат ты, шаш та раз
Дар ағаш қа асыл ды!..» —
деп аяқ тай ке ле, ақын «шаш та раз бо ла көр ме, бо луы 

анық дос араз» деп бал ла да ның ба сын да ай тыл ған ақы-
лын та ғы да түйін де ген дей бо ла ды.

Бол саң да жал ғыз жа пан да
Сы ры ңа, құр бым, бе рік бол!
Мағ жан ақын ның осы ай тыл ған ке ңе сі бү гін гі таң да 

да өз зə ру лі гін жо ғал тқан жоқ си яқ ты. Тіп ті бұ ны біз ұлт 
мі не зі не жат қы зар едік. Құр бы ңа кү бір леп ай тқан құ-
пи яң ер тең ел аузын да жү ре ді. Мі не ки, Мағ жан ның осы 
қай та лан бас ту ын ды сы ар қы лы құ ді рет ті сөз дің əсе рін 
се зі ніп, оның дү лей кү ші адам ның тұ ла бойын тол қы та 
ала ты ны на кө зі міз же тіп отыр ған дай. Ғұ ла ма М. Əуезов: 
«Қа зақ жа зу шы ла ры нан, əри не, Абай ды сүйе мін… Бұ-
дан соң Мағ жан ды сүйе мін…», — деп өз ке зін де ақын ға 
орын ды ба ға бе ріп кет ті.

Осы ара да Мағ жан ның өлең дер жи на ғы на «Ақын да 
аза мат тан дос бол май ды, жал ғыз-ақ сы рын сөй лер қа ла-
мы на» деп эпиг раф ре тін де алы нуы бе кер емес си яқ ты. 
Тек қа на өз бойы нан, ет пен сүйе гі нен өт кіз ген се зім дер-
ді ға на ақын өлең жол да ры на мар жан дай ті зе ала ды. Де-
мек, ұлт ақы ны Мағ жан тір ші лі гін де сыр ла сар, шер тар-
қа тар ада мын қа сы нан та ба ал ма ға ны ғой…

Ақын ның «Түн гі бо ран да» өле ңі де кө ңіл ауда рар лық 
шы ғар ма лар дың бі рі. Жас ана мен сə би дің əке сін кү ту-
де гі қа тер лі қор қы ны шы адам ды еле усіз қал дыр май ды. 
Со ғып тұр ған бо ран. Есік-те ре зе ні қақ қан жел дің дү лей 
кү ші бір ты нар емес… Атар таң да алыс тап, аулақ та ғы 
қол жет пес ар ман дай се зі ле ді. Қай ғы қау пі төн ген адам-
ның пси хо ло ги ясын ақын ди алог ті ба ян дауымен ер кін 
жет кі зе біл ген. Об раз ды лық — атам за ман нан по эзи-
ямен бір ге жа сап ке ле жат қан құ бы лыс. Мə де ни ет ті сөз 
зер ге рі нің би ік дең гейі осы бір об раз ды сөй леуінен бай-
қал мақ. Мағ жан Жұ ма ба ев тың бей не лей ой лау қа бі ле ті 
бал ла да ла рын да анық аң ға ры ла ды.

Ға лым С. Қи ра ба ев Мағ жан ды ұлт тың ақы ны деп 
ба ға лап, оның шы ғар ма шы лы ғы жай лы бы лай дей ді: 
«Адам ды сүю, ма хаб бат ты ар дақ тау, та би ғат ты аялау ту-
ра лы көз қа ра сы да та за қа зақ қа тəн об раз дар ды аша тү-
се ді. Сон дық тан қай шы лық ты дəуір де өмір сүр ген ақын 
шы ғар ма шы лы ғы оқыр ма нын қан ша лық ты ауыр се зім-
ге бө ле се, сон ша лық ты қа зақ хал қы ның жү ре гі нен орын 
ала ды». М. Жұ ма ба ев тың та би ғи та лант ты лы ғы, ұл тжан-
ды лы ғы жай лы көп те ген əде би ет ші лер сөз қоз ғап жүр. 
Со лар дың бі рі ға лым Ш. Р. Еле уке нов Мағ жан ның ұлт 
əде би еті міз ге көп те ген жа ңа лық ен гіз ді, əсі ре се та қы рып 
ха қын да дей ке ле, ойын бы лай жал ғас ты ра ды: «Жə не со-
ның бə рі кез дей соқ қа лам ға ілі не сал ған дү ни елер емес. 
Те рең ой жүйе сі нің сі лем де рі. Адам зат тың алыс ны са на-
сын, түп кі мүд де ле рін қоз ға ған кең тол ға ныс тар… Не-
ме се тіл мə се ле сін алайық. Мағ жан тү сі ні гін де бұл ұлт 
су ве рен ді гі нің ке пі лі іс пет ті. Ол аман тұр са, құ ла ған ту-
ың да қай та ті гіл мек. Қа зақ ті лін ол сар қыл мас ке ніш ке 
ба ға ла ған».

Та ғы да ай та ры мыз, Мағ жан Жұ ма ба ев — аз сөз бен 
сұ лу су рет са ла ала тын ше бер лік дең гейі не кө те ріл ген 
ұлт ақы ны.

Ж. РАМАЗАНОВА, ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫНЫ> ДОЦЕНТІ

МаMжанныG балладалы6 OлеGдері
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Знай наших!
Победы молодых

Со вет мо ло дых уче ных уни вер си те та 
про во дит ак тив ную ра бо ту по ор га ни за-
ции учас тия мо ло дых уче ных и сту ден тов 
на ше го ву за в науч ных ме роп ри яти ях раз-
лич но го уров ня.

 Фо рум мо ло дых уче ных стран СНГ 
«Мо ло дежь в на уке — 2012»

17-18 мая 2012 го да Фонд Пер во го 
Пре зи ден та про вел V Меж ду на род ный 
фо рум мо ло дых уче ных стран СНГ «Мо ло-
дежь в на уке — 2012», на ко то ром бы ла 
про ве де на це ре мо ния наг раж де ния ла-
уре атов V Рес пуб ли кан ско го кон кур са 
на луч шую науч ную ра бо ту сту ден тов по 
ес те ствен ным, тех ни чес ким и гу ма ни тар-
ным на укам. Для учас тия в кон кур се бы ли 
пред став ле ны 7 науч ных ра бот сту ден тов. 
По бе ди тель ни цей дан но го кон кур са ста ла 
Бе дель ба ева Ди на ра Ер ке нов на, сту ден-
тка 2-го кур са юри ди чес ко го фа куль те та, 
за науч ную ра бо ту «Кон сти ту ци он но-пра-
во вые ос но вы го су дар ствен ной ох ра ны 
объ ек тов куль тур но го нас ле дия» (Сек ция 
«Об ще ствен ные и гу ма ни тар ные на уки», 
науч ный ру ко во ди тель — д. ю. н., про фес-
сор Аман ды ко ва С. К.). Так же в рам ках 
дан но го фо ру ма бы ла ор га ни зо ва на выс-
тав ка дос ти же ний мо ло дых уче ных «На ука 
и ин но ва ции в сод ру же стве», на ко то рой 
осо бо вы де ли ли сле ду ющие про ек ты уни-
вер си те та:
1. Про ект «Раз ра бот ка сен си би ли зо ван-

но го кра си те лем пре об ра зо ва те ля 
сол неч ной энер гии», ав то ры: Ай му ха-
нов Ай тбек Ка ли евич, к. ф.-м. н., ст. 
пре по да ва тель ка фед ры спек трос ко-
пии кон ден си ро ван но го сос то яния; 
Зей ни де нов Асыл бек Кал ке но вич, док-
то рант Ph.D фи зи чес ко го фа куль те та.

2. Про ект «Раз ра бот ка тех но ло гии по лу-
че ния но вой «ад ге зи он ной при сад ки» 
к до рож ным би ту мам», ав тор: Абеуова 
Сал та нат Бо ла тов на, ма гис трант хи ми-
чес ко го фа куль те та.
 Кон курс «Гран ты на науч ные ис сле-

до ва ния» от Фон да Пер во го Пре зи ден-
та

В мар те 2012 го да Фон дом Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли-
де ра на ции был объ яв лен кон курс «Гран ты 
на науч ные ис сле до ва ния» для про ве де-
ния мо ло ды ми уче ны ми фун да мен таль ных 
и прик лад ных науч ных ис сле до ва ний по 
при ори тет ным нап рав ле ни ям на ук, тех но-
ло гий и тех ни ки в ве ду щих выс ших учеб-
ных за ве де ни ях и науч ных ор га ни за ци ях 
Рес пуб ли ки Казахстан. Мо ло ды ми уче ны-
ми уни вер си те та бы ло по да но 6 про ек тов. 
По ре зуль та там дан но го кон кур са об ла-
да те ля ми гран та на фун да мен таль ные и 
прик лад ные науч ные ис сле до ва ния ста ли: 
к. х. н., до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи-
мии и по ли ме ров Жу ма га ли ева Тол кын 
Сер га зы ев на; науч ный сот руд ник НИИ хи-
ми чес ких проб лем Жа па ро ва Ляз зат Жа-
ны бе ков на; ма гис трант хи ми чес ко го фа-
куль те та Жап пар На ри ман Каз бе ко вич по 
про ек ту «Соз да ние тран спор тных сис тем 
про ти во опу хо ле вых и про ти во ту бер ку лез-
ных пре па ра тов на ос но ве по ли мо лоч ной 
кис ло ты». Сум ма фи нан си ро ва ния сос тав-
ля ет 1 млн 100 тыс. тен ге.

 Мо ло деж ная пре мия «Кай нар» аки-
ма Ка ра ган дин ской об лас ти

6 но яб ря 2012 го да был объ яв лен 
кон курс по при суж де нию мо ло деж ной 
пре мии «Кай нар» аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Пре мия при суж да лась за пло-
дот вор ную науч ную, про фес си ональ ную 
дея тель ность, по лу чив шую приз на ние в 
мо ло деж ной сре де. По ре зуль та там кон-
кур са по бе ди те лем в но ми на ции «Мо ло-
дой спе ци алист го да» стал ТE сіп хан Ал мас, 
док то рант Ph.D хи ми чес ко го фа куль те та.

Ак тив ное учас тие мо ло дых уче ных на-
ше го уни вер си те та в раз лич ных кон кур-
сах сти му ли ру ет их к даль ней ше му раз-
ви тию сво их науч но-ис сле до ва тельских 
на вы ков и спо соб ству ет фор ми ро ва нию 
бу ду ще го ин тел лек ту аль но го по тен ци ала 
КарГУ и Рес пуб ли ки Казахстан в це лом.

Омо ло же ние науч ных кад ров пу тем 
прив ле че ния мо ло де жи вхо дит в чис ло 
при ори тет ных за дач го су дар ствен но го 
уров ня. Со вет мо ло дых уче ных КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва объ еди ня ет в сво их 
ря дах 313 сот руд ни ков уни вер си те та, 
от но си мых к ка те го рии мо ло дых уче-
ных, в том чис ле 3 док то ра, 58 кан ди да-
тов на ук, 3 док то ра Ph.D, 6 ма гис тров.

Ин но ва ци он ные про ек ты в КарГУ
Ре али зу емые КарГУ им. Е. А. Бу ке то-

ва науч но-тех ни чес кие ме роп ри ятия поз-
во ля ют соз дать бла гоп ри ят ную сре ду для 
про ве де ния фун да мен таль ных прик лад-
ных и дру гих ис сле до ва ний мо ло ды ми 
уче ны ми уни вер си те та.
Так, в мар те 2012 г. в це лях ос во ения де-

неж ных средств, вы де лен ных Фон дом Пер-
во го Пре зи ден та Со ве ту мо ло дых уче ных 
уни вер си те та как по бе ди те лю кон кур са 
«Луч ший Со вет мо ло дых уче ных в науч-
ных ор га ни за ци ях и выс ших учеб ных за ве-
де ни ях Рес пуб ли ки Ка зах стан», ре ше ни ем 
уче но го со ве та уни вер си те та от 14.03.2012 
бы ло раз ра бо та но по ло же ние о про ве-
де нии кон кур са ин но ва ци он ных про ек-
тов мо ло дых уче ных и сту ден тов КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва для вы яв ле ния та лан-
тли вой мо ло де жи, об ла да ющей ин но ва-
ци он ны ми иде ями, оп ре де ле ния на ибо лее 
эф фек тив ных идей и пу тей прод ви же ния 
ин но ва ций к ре али за ции.
Ре ше ни ем ко мис сии был ут вер жден 

спи сок по бе ди те лей.
Дип ло мом I сте пе ни и де неж ной пре-

ми ей в раз ме ре 70 000 тен ге наг ра ди ли 
Ай му ха но ва А. К., Сей сен ба еву Г. С., Ку-
бе но ву М. М. (науч ный ру ко во ди тель — 
д. ф.-м. н., про фес сор Иб ра ев Н. Х.); дип-
ло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей 
в раз ме ре 45 000 тен ге — Ах мет ка ри мо-
ву Ж. С., Тү сіп хан А. (науч ный ру ко во ди-
тель — д. х. н., про фес сор Бай ке нов М. И.); 
дип ло мом II сте пе ни и де неж ной пре ми ей 
в раз ме ре 45 000 тен ге — Атым та ева А. С., 
Не мо ва А. К. (науч ный ру ко во ди тель — 
д. фс. н., про фес сор Ка рип ба ев Б. И.); дип-
ло мом III сте пе ни и де неж ной пре ми ей в 
раз ме ре 30 000 тен ге — Аман жо ло ва А. И. 
(науч ный ру ко во ди тель — к. г. н., до цент 
Тал жа нов С. А.); дип ло мом III сте пе ни 
и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 000 

тен ге — Афа нась ева Д. А., Брин дак Д. П. 
(науч ный ру ко во ди тель — д. ф.-м. н., про-
фес сор Иб ра ев Н. Х.); дип ло мом III сте пе-
ни и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 000 
тен ге — Мам ра еву Д. Г., Та ше но ву Л. В.
Под во дя ито ги по ис поль зо ва нию пре-

мий, сле ду ет от ме тить сле ду ющие ре зуль-
та ты, по лу чен ные мо ло ды ми уче ны ми в 
рам ках дан но го кон кур са. Так, нап ри мер, 
Афа нась ев Д. А. про вел ис сле до ва ния сол-
неч ной ячей ки на ос но ве по рис той плен ки 
ок си да ти та на, до пи ро ван ной мо ле ку ла ми 
ро да ми на 6Ж и по ли ме ти но вых кра си те-
лей с целью пре об ра зо ва ния сол неч ной 
энер гии в элек три чес кую. По лу чен ные 
дан ные мо гут быть ис поль зо ва ны для ор га-
ни чес кой фо то воль та ики, т. е. как вид аль-
тер на тив ной (зе ле ной) энер ге ти ки. Ай му-
ха но вым А. К. по лу че ны ре зуль та ты в об-
лас ти ис сле до ва ния вза имо дей ствия элек-
трон ных воз буж де ний с мо ле ку ляр ным 
кис ло ро дом, что поз во лит соз дать дат чи ки 
кис ло ро да с ре гу ли ру емым ди апа зо ном 
из ме ре ния, ко то рые ис поль зу ют ся в гор-
но до бы ва ющем, хи ми чес ком про из вод-
ствах. Раз ра бот ка ин но ва ци он но го ме то да 
по уве ли че нию вы хо да фе но ла бы ла про-
ве де на Ах мет ка ри мо вой Ж. и Тү сіп хан А. 
Ре зуль та ты мо гут быть ис поль зо ва ны при 
раз ра бот ке тех но ло ги чес ко го рег ла мен та 
и тех ни ко-эко но ми чес ко го обос но ва ния 
про цес са ка та ли ти чес ко-ка ви та ци он ной 
пе ре ра бот ки пер вич ной ка мен но уголь-
ной смо лы. По ре зуль та там вы пол не ния 
ин но ва ци он но го про ек та Мам ра евой Д., 
Та ше но вой Л. бы ли вы яв ле ны проб ле мы 
ком мер ци али за ции объ ек тов ин тел лек ту-
аль ной про мыш лен ной соб ствен нос ти на 
сов ре мен ном эта пе, а так же пред ло же на 
ме то ди ка прог но зи ро ва ния ос нов ных по-
ка за те лей рын ка ин тел лек ту аль ной про-
мыш лен ной соб ствен нос ти, поз во лив шая 
вы явить пер спек ти вы его раз ви тия. Все-
го по ито гам вы пол не ния про ек тов бы ло 
опуб ли ко ва но 6 ста тей, в том чис ле 4 — в 
жур на лах с им пакт-фак то ром.

Вы би ра ем луч ших
На ос но ва нии ре ше ния рек то ра та от 

28 мая 2012 го да «О ре зуль та тив нос ти дея-
тель нос ти ППС и науч ных сот руд ни ков по 
ор га ни за ции науч но-ис сле до ва тельской 
и твор чес кой ра бо ты сту ден тов и ма гис-
тран тов», а так же ос во ения де неж ных 
средств Фон да Пер во го Пре зи ден та Со ве-
том мо ло дых уче ных КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва бы ли объ яв ле ны кон кур сы «Луч-
ший Со вет мо ло дых уче ных фа куль те та» 
и «Луч ший мо ло дой уче ный» Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва.
Целью кон кур са яви лась ко ор ди на ция 

и под дер жка дея тель нос ти со ве тов мо-
ло дых уче ных фа куль те тов уни вер си те та, 
про па ган да дея тель нос ти со ве тов мо ло дых 
уче ных фа куль те тов, по вы ше ние прес ти-
жа дея тель нос ти мо ло до го уче но го, сти-
му ли ро ва ние их про фес си ональ но го рос та, 
по вы ше ние про фес си она лиз ма, а так же 
фор ми ро ва ние об ще ствен но го мне ния в 

мо ло деж ной сре де о зна чи мос ти науч ной 
и пре по да ва тельской дея тель нос ти.
За се да ни ем кон кур сной ко мис сии ут-

вер жде ны сле ду ющие по бе ди те ли:
1) в кон кур се «Луч ший Со вет мо ло дых 
уче ных фа куль те та» по бе дил Со вет 
мо ло дых уче ных фа куль те та инос тран-
ных язы ков (пред се да тель СМУ — Али-
ева А. З., ма гистр, пре по да ва тель ка-
фед ры ме то ди ки пре по да ва ния ан глий-
ско го язы ка);

2) в кон кур се «Луч ший мо ло дой уче ный» 
зва ние луч ше го прис во или Зей ни де но-
ву Асыл бе ку Кал ке но ви чу, док то ран ту 
Ph.D фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та, 
и Тү сіп хан Ал ма су, док то ран ту Ph.D 
хи ми чес ко го фа куль те та.

Науч ные сти пен дии 
для са мых та лан тли вых

17 ав гус та 2012 го да МОН РК бы ли объ-
яв ле ны кон кур сы 2012 го да на со ис ка ние 
пре мий в об лас ти на уки и го су дар ствен-
ных науч ных сти пен дий. Все го бы ло под-
го тов ле но и сда но 54 за яв ки, в том чис ле 27 
за явок на со ис ка ние го су дар ствен ных науч-
ных сти пен дий для та лан тли вых мо ло дых 
уче ных. По ито гам кон кур са об ла да те ля ми 
го су дар ствен ных науч ных сти пен дий для 
та лан тли вых мо ло дых уче ных на 2012-2013 
го ды ста ли:
1. Афа нась ев Дмит рий Ана толь евич — ма-
гистр ес те ствен ных на ук, стар ший пре-
по да ва тель ка фед ры ра ди офи зи ки и 
элек тро ни ки;

2. Джу ма бе ков Джам бул Аз му ха но вич, 
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, за ве ду-
ющий ка фед рой ис то рии Казахстана, 
до цент;

3. Мам ра ева Ди на ра Га би тов на, кан ди дат 
эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры 
мар ке тин га, за мес ти тель де ка на эко но-
ми чес ко го фа куль те та по науч ной ра бо-
те;

4. Ома ро ва Ма рал Ку бе ге нов на, ма гистр 
пе да го ги чес ких на ук, стар ший пре по-
да ва тель ка фед ры те ории и ме то ди ки 
дош коль ной и пси хо ло го-пе да го ги чес-
кой под го тов ки;

5. Сар се ке ева Жа нар Есен та ев на, док тор 
пе да го ги чес ких на ук, про фес сор ка фед-
ры пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но го 
обу че ния;

6. Уали Ай тол кын Сай ла убек-кы зы, кан ди-
дат хи ми чес ких на ук, стар ший пре по да-
ва тель ка фед ры хи ми чес кой тех но ло гии 
и эко ло гии.
Важ ным кри те ри ем оцен ки дея тель нос-

ти мо ло дых уче ных яв ля ет ся ко ли че ство 
ра бот, опуб ли ко ван ных в жур на лах с им-
пакт-фак то ром. Так, в 2010 го ду мо ло ды ми 
уче ны ми на ше го уни вер си те та опуб ли ко-
ва но 4 науч ных статьи в жур на лах с им-
пакт-фак то ром, в 2011 го ду — 10 ста тей, в 
2012 го ду — 26.
Се год ня мо ло дая на ука, на ука в це лом 

в ву зах ак тив но раз ви ва ет ся. И се год ня мо-
ло дые уче ные как ни ког да чет ко осоз на ют, 
что все-та ки ко неч ный про дукт ра бо ты 
уче но го — это внед ре ние его раз ра бо ток в 
про из вод ство.

А. С. АТА ЛИ КО ВА, 
ВЕ ДУ ЩИЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ НАУЧ НО-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬСКО ГО ЦЕН ТРА, 

ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ СО ВЕ ТА МО ЛО ДЫХ УЧЕ НЫХ
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Айтыс – ата-баба аманаты
На урыз Cар са Aын да Vа ра Bан ды ша ̀ а-

ры ныA мD де ни ор та лы Bы — СD кен Сей-
фул лин атын да Bы Cа заC дра ма те ат рын-
да рес пуб ли ка лыC аCын дар ай ты сы ныA 
70 жыл ды Bы мен «Vа заC стан» Iлт тыC ар-
на сы ныA 55 жыл ды Bы на жD не На урыз ме-
ре ке сі не ар нал Bан об лыс тыC «Ар мы сыA, Dз 
На урыз!» ат ты аCын дар ай ты сы бо лып Gт ті. 
Vа ра Bан ды со Bыс ке зін де ел ді, Cа ру-жа раC-
пен оC-дD рі мен Cа ма та ма сыз ет кен жал Bыз 
ел ді ме кен бол Bан. bл ке міз де 1943 жы лы 
бір жыл ішін де 12 ай тыс бо лып ты. Шах та 
мен шах та, Cа ла мен Cа ла, аудан мен аудан 
бо лып ай тыс Cан екен. Vа ра Bан ды ай тыс тыA 
ал тын Cа зы Bы Cа Bыл Bан Cа зы на лы жер. [лы 
заA Bар жа зу шы Zа бит МE сі ре пов тыA Gзі екі 
ай жа тып Cа зы лыC ет кен кG рі не ді.

«ТIл пар ауна Bан жер де тEк Cа ла ды» де-
мек ші, ке ше гі Ша шу бай лар дыA, Дос кей лер-
діA із ба сар ла ры — ТG ле ген Жа ма нов, Ті ле-
ген @ді лов, Ай нIр Жап пар CI ло ва, МаC сат 
Аха нов, ЖIл дыз Еле усіз, МI Cа Bа ли Сей тCа-
зы, Аман гел ді VI раC бай, НIр мI ха мед Бай-
сE гі ров, Дос кей Бот пай, [лан Bа сыр Vа ми ев 
сын ды Са ры ар Cа ныA ай тыс кер аCын да ры 
сын Bа тEс ті. Аузы ду алы, азу лы, ар Cа лы аCын 
Аман жол @л та ев бас та Bан Cа зы лар ал Cа сы 
CазылыC, ал би ыл же тін ші рет Iйым дас ты-
ры лып отыр Bан ай ту лы ай тыс Cа «Ар Cа» ай-
тыс аCын да ры мек те бі ніA же тек ші сі Ай тбай 
ЖI ма BI лов же тек ші лік ет ті.

БIлт ты кEн ніA райы на Cа рап кел мей 
Cал ды ма, Dй теуір ай тыс Cа Cа ра Bан ды лыC-
тар аз жи нал ды. Де ген мен ай тыс кG рер мен 
кG Aі лі нен шыC ты. @сі ре се сGз ден сE рін бей 
сах на да тI щым ды ой Cоз Bа Bан кіш кен тай 
аCын Iл да ры мыз дыA ой лы сGз де рі не сEй сі-
не Cол соC тыC. БIл — осы жол Bы ай тыс тыA 
жа Aа лы Bы бол ды. Тіл-кGз ден саC та сын!

Ай тыс сGз тап Cыр лыC ты та лап ете тін 
Gнер Bой. АCын дар ай тыс Cа тEс кен де Cар-
сы ла сын ой мен орап, тіл мен ша Bып, сGз бен 
ша лып ке ту ке рек. Vар сы ла сы ныA сG зі не 
жауап бер мей Cа лу — аCын Bа сын. Ай тыс-
тыA кG рі гін ой тар ты сы Cыз ды ра ты ны сGз-
сіз.

Ай тыс тыA жIл ды зы на ай нал Bан ЖIл дыз 
бен кіш кен тай Дос кей ай ты сы на Bыз Cыз 
бен жі гіт ай ты сы на ай нал ды. Шын дыC ты 
ай тпа Bан аCын — аCын ба? Ай тыс Gне рі ніA 
аC таA ге рі атан Bан Cа ра Bан ды лыC аCын, Са-
ры ар Cа тG рі ніA ту ма сы МаC сат аBа мыз ха-
лыC тыA бE гін гі хал-жайын, мIA-мIC та жын 
дGп ба сып ай тып, шын дыC ты шыр Cы ра та 
жыр ла ды. Vо Bа мы мыз да Bы Gзек ті мD се ле-
лер діA бі рі — Iр па Bы мыз дыA бо ла ша Bы, 
жас тар жайын да сGз Cоз Bа ды. Vа ра Bан ды 
Cа ла сын да кGз ге сEйел бол Bан екі бір дей 
Cыз те ке лер тEн гі клу бы ашы лып ты. БIл не 
сIм дыC! Би лік ба сын да Bы лар Cыз дар дыA 
ора ма лы мен алыс Cан ша, ер кек тоC ты лар-
дыA осы бір бас сыз ды Bын не ге тый май ды? 
Ащы шын дыC — бI ны аCын дар ай тпа Bан да 
кім ай та ды? «Со Bыс та Cа ру бер ген Vа ра-
Bан ды, БE гін де Cар кE ре уге жа ра май тIр» 
деп бE гін гі жол дыA шI рыC-те сік ті гін тіл ге 
ти ек ет кен МаC сат Аха нов Gз сG зін ас тар-
лап жет кіз ді. Ас тар лы Dзіл діA ас тын да зіл ді 
аCи Cат жат ты. Ел діA жай-жап са рын ашы на 
жыр ла ды, мі не, на Bыз аCын осын дай бо-
лу ке рек. @діл Cа зы ал Cа сы «тоC сан ауыз 
сGз діA то быC тай тEйі нін» шы Bар Bан ша, осы 
жол Bы ай тыс тан Cа лыс Cа лып, іні сі [лан Bа-
сыр ды бап тап бDй ге ге Cос Cан Ди дар Vа ми-
ев АC там бер ді ніA тер ме сін орын дап бер ді. 
Ай тыс тыA Cо ры тын ды сын Аман жол @л та ев 
тEйін де ді. Ата-ба ба ама на тын ар Cа ла Bан он 
екі аCын ныA іші нен су ыры лып ал Bа шыC Cан 
МаC сат Аха нов ай тыс тыA бас жEл де сін же-
Aіп ал ды. Ал жEл де лі 1 орын VарМУ сту ден-
ті ЖIл дыз Еле усіз Cы зы на бIйыр са, 2 орын 
ТG ле ген Жа ма нов пен Ті ле ген @ді лов тыA 
Cан жы Bа сы на бай лан ды. КG рер мен мен 
Cа зы лар дыA ыс тыC ыCы ла сы на бG лен ген 
ба ла [лан Bа сыр, ба ла Дос кей, ба ла НIр мI-
ха мед жEл де лі 3 орын Bа лайыC деп та ныл-
ды. Ай тыс та ма ра пат сыз Cал Bан Cа ты су шы 
бол ма ды. СGз май да нын да сын Bа тEс кен 
тIл пар лар дыA ша бы сы на Cа рай аC ша лай 
сыйа Cы бе ріл ді.

@СЕЛ ХАН Т6Р 'АН БЕК $Ы ЗЫ, $АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Бү кі лə лем дік əм бе бап көр ме Қа зақ стан-
да өте ді. 161 мем ле кет тің жа сы рын дауыс 
бе ру са яса ты ның нə ти же сі Қа зақ стан ға 
көр ме ні өт кі зу мəр те бе сін алып бер ді. Ор-
та лық Азия ел де рін де гі ға на емес ТМД ел де-
рі кө ле мін де гі ал ғаш қы көр ме. 2017 жыл ға 
дейін  қа зақ елін де 50 ба ла бақ ша, 30 мек теп 
са лы на ды. Ұлт ден са улы ғы мен бо ла ша ғы-
на сəй кес 15 ірі ме ди ци на лық ор та лық жұ-
мыс жа сай тын бо ла ды. 12 ірі өн ді ріс оша ғы 
са лы нып, елі міз де  кең кө лем де қыз мет ат-
қа ра ды. Бар ша сы — көр ме ге дейін гі жос-
пар. Ел ер те ңі — жас тар бол са, көр ме нің 
кең кө сі луі — жас тар дың бо ла ша ғы үшін.

Ұлт көш бас шы сы Н. Ə. Назарбаев ел ге 
жол дауын да: «ЭК СПО-2017 көр ме сін өт кі зу — 
Қа зақ стан ның бүт кіл əлем ал дын да ғы үл кен 
жауап кер ші лі гі мен зор мін де тін көр се те ді. 5 
жыл дың ішін де көр ме ор та лы ғын қа лып тас-
ты рып, жа ңа жү ру жол да ры, кел ген қо нақ тар 
тұ рақ тай тын қо на қүй лер тұр ғы зып, кө лік пен 
қам ту ке ше нін мін де ті міз ге алып, жер жү зі нен 
жет кен қо нақ тар ды қар сы алу да да яр лық жұ-
мыс та рын қол ға алу ымыз ке рек», —  де ген ді 
бас ты не гіз ге ал ған бо ла тын. Жұрт бо лып жұ-
мы ла кі рі се тін күн жет ті.
Бо ла шақ қа не гіз дел ген «Қа зақ стан-2050» 

жо ба сы ның не гі зін де де, энер ги яны үнем-
деу мен эко ло ги яны сақ тау мə се ле ле рі, оның  
ішін де мұ най өнім де рін иге ру жол ға қойыл ды. 
Ға лам дық мə се ле лер ді ше шу жол да рын қа рас-
ты ру да ЭК СПО-ның пай да сы сү бе лі. Мұ най 
қо ры ның 1 трил ли он бер рель ге тең екен ді гін 
жə не қол да ну аясы тек 35 жыл ға же те тін ді гін 
анық та ған ға лым дар энер гия тап шы лын əрі-
ден сез ген. Со ны мен қа тар электр энер ги ясы-
ның 30-50 пайы зы та би ғи қу ат көз де рін ин вес-
ти ци ялау жə не оны  үнем деу ар қы лы қол да-
ну ға бо ла ды. Ел ба сы мыз бір сө зін де: «ЭК СПО 
көр ме сі — бұл мə ні жа ғы нан бү кі лə лем дік эко-
но ми ка лық фо рум дар мен, ал ту рис тік тар тым-
ды лы ғы жа ғы нан əлем нің  кең та ны мал спорт 
жа рыс та ры мен тең дес жа һан дық ауқым ды 

оқи ға. Бұл — Қа зақ стан ның зор та бы сы» деп 
тоқ тал ған бо ла тын.
Қа зақ жас та ры бұл жол да ЭК СПО көр ме-

сін өт кі зу мақ са тын да жан-жақ ты дайын дық 
жұ мыс та рын жүр гі зу де қол дау көр се тіп, түр-
лі тұр ғы да атап өту де. Көр ме нің «Бо ла шақ  
энер ги ясы» де ген ата уды иелен ге ні нің өзі ұлт 
жас та ры үшін үл кен мүм кін дік бо лып отыр. 
Энер гия көз де рін үнем деу, оны өн ді ріс те қол-
да ну ға на емес, жан-жақ ты дайын дық, жас-
тар дың  із ден гіш тік жа ғы нан өз де рі нің ең бек-
те рін көр се те бі луі. Бұ ған Се мей жас та ры ның 
əлеу мет тік же лі лер де жа ри яла ған флеш-мо бы 
куə. «ЭК СПО-Же ті су» де ген Же ті су жас та ры 
ин но ва ци ялық жə не тех но ло ги ялық  қы зы ғу-
шы лақ та ры мен бө лі су ді қол ға ал ды. Астана 
қа ла сы ның  жі гер лі жас та ры ның ұйым дар да 
бас қо сып, күн діз-тү ні тал қы лау ға са луы да 
көр ме ге де ген кө мек. «Нұр Отан ХДП  «Жас 
Отан» жас тар қа на ты  ор та лы ғы Қа зақ стан ның 
əр ай ма ғын да ор на лас қан. Қа ра ған ды  қа ла сы-
ның бел сен ді жас та ры  «Жа сыл ел» бағ дар ла-
ма сы ның не гі зін де жұ мы ла жұ мыс тар жүр гі-
зу де. Көк тем ке ле жа сыл дан ды ру да сен бі нің 
сəт ті күн де рін де күн де бас қо са ды. Қа ла лық 
Назарбаев  зи ят кер лік мек те бі, «ДБМ» Да рын 
мек теп ин тер на ты, «Мұ ра гер» мек теп те рі нің 
да рын ды оқу шы ла ры өз де рі нің іл кім ді жо-
ба ла рын ұсы ну да жұ мыс ат қа ру да. Энер гия 
сақ та удың жол да ры оны сақ та уда озық тех но-
ло ги ялар мен та ны су, өзін дік иде яла рын ұсы на 
ала тын бо ла ды. Жас тар осы дан ірі жə не ша ғын 
биз нес ор та лық та рын, ғы лы ми ор та лық тар 
ашу ға мүм кін дік ала ды.  Тіл де рін жат тық ты-
рып, озық ме ме ле кет тің үз дік де ген ға лым да-
ры мен тең дə ре же де пі кір ал ма са тын бо ла ды. 
Эко но ми ка лық жə не тех но ло ги ялық жа ғы нан 
мем ле ке ті міз те рең мəн бер ген ді гін ес кер сек, 
бұл да бір же тіс тік. Мем ле кет жас тар дың қа-
мын жа са уда озық иде ялы жас тар дың ба сын 
қо сып, оны жү зе ге асы ру дың бір дə ле лі — 
«ЭК СПО-2017» бо лып отыр.

ЭК СПО жас тар 3а не бе ре ді?
Бі рін ші ден, 3 ай бойы елор да мыз ға ке ле тін 

5 мил ли он ға жу ық ше тел дік тер дің ті лін тауып, 
жол бас та уда жас тар дың ке ре гі сөз сіз. Бұл тұр-
ғы да шет ті лін мең гер ген не ме се же тік мең ге-

ру ге тал пын ған əр бір жас тың бі лім көк жи егін 
көр кей ту де үл кен мек теп бо ла ды.

Екін ші ден, елі міз ұсын ған жə не ше тел дік 
ком па ни ялар жа ри яла ған жар қын жо ба лар-
дың ар қа сын да ел жас та ры «Бо ла шақ энер ги-
ясы на» ар на ған іл кім ді жо ба ла рын ұсы на оты-
рып, оны ше тел мен бай ла ныс ты жү зе ге асы ру-
да ең бек те не ала ды. Ше тел дік зерт теу ор та лық-
та ры нан іс-тə жі ри бе ден өту ге мүм кін дік ала ды.

+шін ші ден, көр ме ту ризм, эко ло гия, эко-
но ми ка са ла сы на те рең мəн бе ре тін дік тен елі-
міз де осы са ла лар да қыз мет ат қа ру ға құш тар 
жас тар кө бейе ді,  жас  ға лым дар қа та ры ар та-
ды.  Биз нес да ми ды. Грант тар са ны, те гін оқу ға 
де ген мүм кін дік тің ар туы ға жап емес.

Ке ре ме ті сол — ЭЫҰ (эко но ми ка лық ын ты-
мақ тас тық ұйы мы бас шы лы ғы мен) əлем дік ен ді 
жар на ма ла тын брен дтік жо ба лар, жа ңа тех но-
ло ги ялық құ рал дар, ғы лы ми жо ба лар ға не гіз 
бол ған мə де ни жа ңа лық тар, күн де лік ті жаб дық-
тар дың үл гі ле рі бə рі-бə рі үш ай бойы қа зақ стан-
дық тар дың на за ры нан тыс қал май ды. Үл кен көр-
ме нің ке ре мет жа ңа лық та ры на не гіз бол ған үз дік 
үл гі лер дің түр ле рі біз дің ел де жү зе ге асып, жұрт 
бо лып та ма ша ға бір ге там са на тын бо ла мыз.
Қа зақ жас та ры бү кі лə лем дік көр ме де тың 

иде яла ры мен бө ліс се нұр үс ті не нұр.  «Бо ла-
шақ» бағ дар ла ма сы мен ше тел де бі лім алу біз-
дің ай қын мақ са ты мыз бол са, ше тел дік жас тар 
ен ді Қа зақ стан ға жол тар та тын бол ды. Ұлт тық 
мə де ни еті міз ді ұлық тап оны көр ме нің тө рін де 
шет ті лін де паш ете міз. Да мы ған ин но ва ци-
ялы, за ма науи ел дер дің озық тə жі ри бе лі жас-
та ры мен те гін тə жі ри бе ал ма са тын күн таяу. 
Ел ба сы жас тар ға үміт арт ты. Бас бо лып, жас 
бо лып  ең бек қы лып, көр ме де ке мең гер лік та-
ны тайық! Бо ла шақ — бү гін нен бас та ла ды.

АЯУЛЫМ СОВЕТ, ЖУРНАЛИСТИКА Б%ЛІМІНІ> 3 КУРС СТУДЕНТІ

Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев тың «ту ған жер-
ге ма хаб бат отан шыл дық тың не гі зі» де ген 
тұ жы ры мы жас тар ға пат ри от тық тəр бие 
бе ру дің бас ты жо лы еке нін көр сет ті. Ту ған 
же рін ата-ба ба ла ры мыз əр қа шан да қас тер-
леп өт кен.

«Алаң да алаң, алаң жұрт, Ақа ла ор дам 
қон ған жұрт… Қай ран да ме нің Еді лім» — деп 
Қаз ту ған жы рау Еді лін са ғы ныш пен ес ке ала-
ды. «Қо ға лы көл дер, қом су лар, Қо ныс тар қон-
ған өкін бес» — деп Дос пам бет жы рау ту ған же-
рі не ыс тық ықы ла сын біл ді ре ді.
Ту ған жер дің бір уыс то пы ра ғы, жу сан-

ның исі Сұл тан Бей ба рыс ты елі не орал та ды. 
«Отан — от тан да ыс тық» де ген, ту ған жер дің 
то пы ра ғы да, тауы мен да ла сы да қым бат» деп 
Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев біз үшін Қа зақ-
стан нан бас қа Отан жоқ еке нін ай та ды.
Ме нің ойы ма өз ба сым нан өт кен 2002 жыл-

ғы оқи ға лар орал ды. Та рих тың кəу сар бұ ла ғы-
нан су сын дап, қа зақ елі нің сан мың жыл да ған 
та ри хы ту ра лы уни вер си тет тік бі лім ал ған 
сту дент бо лып жүр ген ке зім де, Са ры ар қа өңі-
рі нің Қа ра ған ды об лы сы на қа рас ты то ғыз ауда-
ны ның аума ғын зерт те уге ар найы ұйым дас ты-
рыл ған ке шен ді эк спе ди ци ясы ның жұ мы сы на 
қа ты су ба қы ты на ие бол дым. Бұл эк спе ди ция 
са на ма еле улі өз ге ріс əке ліп, дү ни ета ны мы ма 
ерек ше əсер ет ті. Ар қа өңі рі нің қа шан да адам 
ба ла сы ның қа си ет ті ме ке ні бол ға ны, та ри хы 
мен мə де ни еті нің куə ла рын қой науына бү гіп 
жат қа ны таң қал дыр ды.
Осы дан үш мың жыл бұ рын ғы Бе ға зы нек-

ро поль де рі хал қы мыз дың ежел ден өр ке ни ет-
тің оша ғы бол ға нын ай ғақ тап, Бек тау-ата мен 
Те рек ті-əулие жар тас та рын да ғы тас қа қа шал-
ған су рет тер ата-ба ба ла ры мыз дың кө не ден 
ең бек пен кү нін кө ріп, қор ша ған ор та сы мен 
қо ғам ның бір тұ тас ты ғын куə лан ды рып кет кен. 
Тал ды бұ лақ та ғы сұс ты ба тыр лар бей не лен ген 
бал бал тас тар, Ақ то ғай да ғы тас мү сін ді кер без 
ке лін шек тер «Көк ас пан ның ас тын да» түр кі 
жұр тшы лы ғы би лік құр ған дəуір дің та ри хы-

нан сыр шер те ді. Ұлы та уда ғы Ала ша хан, Жо-
шы хан ке се не ле рі ор та ға сыр лар да ғы ірі са яси 
оқи лар дың осы өңір ден орын ал ға нын көр се-
те ді. Қа ра ған ды об лы сы аума ғын да сақ тал ған 
ор та ға сыр лық қа ла лар осы өңір де қа ла мə де-
ни еті нің бол ға нын ай ғақ тай ды. Атақ ты Бұ лан-
ты шай қа сы ның оры ны «Қал мақ қы рыл ған» 
ба ба ла ры мыз дың отан қор ғау да ғы ер лі гі нің 
үн сіз куə сі бо лып Ұлы та удың са ры да ла сын да 
жа тыр.
Өл ке міз дің та мыл жы ған та би ға ты ор та-

ға сыр лық ав тор лар Жүз жа ни мен Ха физ Та-
ныш тың Ар қа өңі рін «қып шақ да ла сын да ғы 
ең жақ сы жер» деп си пат тауына се беп бол ған 
шы ғар. Қа зақ хал қы ның ба сын қос қан, сан ға-
сыр лар тəуел сіз ді гі міз дің тұ ғы ры бол ған Ұлы-
тау да Қа ра ған ды же рін де ор на лас қан.
Қа зір гі за ман да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-

ның жа ңа да му дəуірін де ғы лым жə не бі лім нің 
да муы елі міз дің бо ла ша ғы на ті ке лей əсер ете-
рі сөз сіз. Оның ішін де, та рих ғы лы мы ның ма-
ңыз ды орын ала ры еш бір кү мəн ту дыр май ды. 
Та рих ғы лы мы қо ғам ды пат ри от тық тұр ғы да 
тəр би елей тін, та ри хи са на-се зім ді қа лып тас-
ты ра тын, қо ғам ды бір мақ сат-мүд де ге жұ мыл-
ды ра тын күш. Кез кел ген уақыт тар да та рих 
мем ле кет тің мүд де сі не қыз мет ет ке ні бел гі лі.
Қа зір гі өс ке лең жас тар тəуел сіз ді гі міз дің 

қар лы ғаш та ры тə різ ді. Жа ңа қа лып та сып ке ле 
жат қан жас бу ын елі міз дің ер тең гі бо ла ша ғы 
еке ні ай тпа са да бел гі лі. Біз олар ды отан сүй-
гіш тік ке, адам гер ші лік ке, бауыр мал дық қа, қо-
ғам ал дын да ғы жауап кер ші лік ке ба улу ымыз 
ке рек. Олар дың са на ла ры ер кін, се зім де рі 
ашық, ой ла ры ұш қыр бол са, қо ғам ның ал ға 
қа рыш тап ба су ына се беп ші бо ла ды.
Та рих пен мə де ни ет ке бай қа зы на лы өл-

ке міз дің құн ды лық та рын қа зір гі жас тар ға 
дə ріп тей бі лу біз дің мін де ті міз. Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың «өл ке та ну» мə се ле сін бі-
лім бе ру жүйе сі не жүк теп отыр ға ны — əр бір 
өл ке нің та ри хы те рең де жат қа нын, ту ған өл ке-
сі ту ра лы бі лім нің жас тар ды отан сүй гіш тік ке 
ба ули ты нын ес кер тке ні деп тү сі не міз.

Өл ке та ну са ла сы ның отан сүй гіш тік ке тəр-
би еле уде гі рө лін ай қын дау үшін бір не ше ұсы-
ныс тар жү зе ге асы рыл са құ ба-құп бо лар еді:
Бі рін ші ден, өл ке та ри хы на қа тыс ты та ным-

дық фильмдер тү сі рі ліп, көп ші лік тің на за-
ры на ұсы ны луы қа жет. Бұл бас та ма «Қа зақ-
стан-Қа ра ған ды» те ле ар на сы та ра пы нан қол ға 
алы нып, «Ру ха ни ят» бағ дар ла ма сы ар қы лы 
та ри хи-та ным дық фильмдер көр се тіл ген де 
бо ла тын. Ре сей лік те ле ар на лар дан та ри хи өл-
ке лер ге са яхат тар ту ра лы түр лі бағ дар ла ма лар 
ап та сайын көр се ті ле ді. Бұл бағ дар ла ма лар үл-
кен нің де, кі ші нің де қы зы ғу шы лы ғын ту ғы зып, 
та ным дық жү гі де ерек ше бо лып ке ле ді. Өз өл-
ке міз ді бі лу үшін мұн дай бағ дар ла ма тап тыр-
мас құ рал бо лар еді.
Екін ші ден, əлем де ин тер нет же лі сі нің мə ні 

күн нен-күн ге ар тып ке ле ді. Қа зақ стан жас та-
ры да осы за ма науи үде ріс тің бел ор та сын да. 
Ин тер нет те өл ке міз дің та би ға тын, та ри хын 
көр се те тін веб-пор тал қа жет. Ин тер нет же лі-
сін қа зір гі жас тар дың бар лы ғы дер лік қол да на-
ты нын ес кер сек, өл ке та ри хын жас тар ға на си-
хат та удың ті ке лей жо лы ин тер нет-сайт.
Үшін ші ден, те ат рла ры мыз дың ре пер ту-

арын да өл ке та ри хын ба ян дай тын қы зық ты 
қойы лым дар да жас тар дың на за рын ауда рар 
еді. Қа ра ған ды об лы сы кө ле мін де гі өл ке та ри-
хы нан сан түр лі қы зық ты сю жет тер, қойы лым-
дар жа сау ға бо ла ды. Та ри хи сю жет ке не гіз де-
ліп тү сі ріл ген бір ға на «Жа ужү рек мың ба ла» 
филь мі нің жас тар дың жап пай қы зы ғу шы лы-
ғы на ие бол ға нын кө ріп отыр мыз.
Ата-ба ба ла ры мыз ту ған же рі нің са ры да-

ла сын, ас қар тауын, мөл ді реп ақ қан су ла-
рын бо ла шақ ұр пақ қа ама нат етіп қал дыр ды. 
Олар дың ас қақ ар ман да рын, ту ған жер ге де ген 
ыс тық ықы ла сын, сүйіс пен ші лі гін жас ұр пақ-
тың бойы на сі ңі ру, Тəуел сіз дік тің əр бір ат қан 
та ңын қа дір ле уге үй ре ту па ры зы мыз.

Ж. Ж6МАБЕКОВ,
$АЗА$СТАН ТАРИХЫ 

КАФЕДРАСЫНЫ> МЕ>ГЕРУШІСІ

Отанс�йгіштікке т>рбиелеудегі OлкетанудыG рOлі
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В Каз НУ им. аль-Фа ра би в г. Алматы в кон це мар та про хо ди ла Рес-
пуб ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная олим пи ада по по ли то ло гии, 
ор га ни зо ван ная ка фед рой по ли то ло гии Каз НУ им. аль-Фа ра би. Ко-
ман да КарГУ (спе ци аль ность «по ли то ло гия») впер вые уча ство ва ла в 
рес пуб ли кан ской олим пи аде. Олим пи ада по по ли то ло гии про хо ди ла 
в фор ма те ин тел лек ту аль ной иг ры на зна ние по ли ти чес ких тер ми нов, 
идей мыс ли те лей, те орий сов ре мен ных по ли то ло гов, ро ли по ли ти чес-
ких ли де ров и ана ли за сов ре мен ных по ли ти чес ких про цес сов. Ко ман ду 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по по ли то ло гии пред став ля ли три сту ден та 
2-го кур са — Ай ма гам бе тов Б., Бай са ри на А., То леуов А. Ру ко во ди те-
лем ко ман ды от ка фед ры по ли то ло гии и со ци оло гии бы ла наз на че на 
до цент Г. А. Жу ма сул та но ва. По ито гам на ша ко ман да за ня ла 2-е мес то 
сре ди вось ми учас тни ков, а в ин ди ви ду аль ном за че те на ша сту ден тка 
Бай са ри на А. за ня ла третье мес то.

Д. Б. КО ШЕР БА ЕВ, ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ ПО ЛИ ТО ЛО ГИИ И СО ЦИ ОЛО ГИИ 

Первый опыт — первая победа

Олимпиады
К победам в полиязычии

Сту ден ты фа куль те та инос тран ных 
язы ков при ня ли учас тие в еже год ной 
Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим-
пи аде по инос тран ным язы кам. Олим-
пи ада про хо ди ла в Ка зах ском уни вер-
си те те меж ду на род ных от но ше ний и 
ми ро вых язы ков им. Абы лай ха на.

Пред став лять наш уни вер си тет в юж-
ной сто ли це по еха ли 8 луч ших сту ден тов 
фа куль те та и ру ко во ди тель де ле га ции 
к. ф. н., до цент ка фед ры те ории ан глий ско-
го язы ка Как жа но ва Ф. А.

От бор сту ден тов был про из ве ден по 
ре зуль та там внут ри ву зов ско го (фа куль тет-
ско го) эта па Рес пуб ли кан ской сту ден чес-
кой олим пи ады по инос тран ным язы кам. 
Из чис ла 15 при зе ров к учас тию бы ли ре-
ко мен до ва ны сле ду ющие сту ден ты: Бе ре-
зань А. — сту ден тка 3-го кур са спе ци аль-
нос ти 5В011900 — «Инос тран ный язык: 
два инос тран ных зы ка (ан глий ский язык)»; 
Они щен ко Э. — сту дент 3-го кур са спе ци-
аль нос ти 5В011900 — «Инос тран ный язык: 
два инос тран ных зы ка (ан глий ский язык)»; 
Му ха мет жа ро ва М. — сту ден тка 4-го кур са 
спе ци аль нос ти 5В011900 — «Инос тран ный 
язык: два инос тран ных язы ка (не мец кий 
язык)»; Су хан Е. — сту дент 3-го кур са спе ци-
аль нос ти 5В011900 — «Инос тран ный язык: 
два инос тран ных язы ка (не мец кий язык)»; 
Ку са ино ва А. — сту ден тка 2-го кур са спе-
ци аль нос ти 5В011900 — «Инос тран ный 
язык: два инос тран ных язы ка (фран цуз-
ский язык)»; Рев то ва О. — сту ден тка 4-го 
кур са спе ци аль нос ти 050210 — «Инос тран-
ная фи ло ло гия (ан глий ский язык)»; Бек-
кер Ю. — сту ден тка 4-го кур са спе ци аль-
нос ти 050210 — «Инос тран ная фи ло ло гия 
(ан глий ский язык)»; Ара по ва А. — сту ден-
тка 3-го кур са спе ци аль нос ти 5В020700 — 
«Пе ре вод чес кое де ло (ан глий ский язык)».

Два ту ра олим пи ады вклю ча ли в се-
бя тес ти ро ва ние по ма те ри алам меж ду-
на род но го стан дар та (уро вень С1, С2) и 
кон троль всех ви дов ре че вой дея тель-
нос ти, ре ше ние праг ма-про фес си ональ-
ных за дач, пре зен та цию ин ди ви ду аль ных 
про ек тов. По бе ди те ля ми Рес пуб ли кан-
ской сту ден чес кой олим пи ады по инос-
тран ным язы кам ста ли сле ду ющие сту-
ден ты фа куль те та инос тран ных язы ков: 
Рев то ва О. — II мес то по спе ци аль нос-
ти 050210 — «Инос тран ная фи ло ло гия 
(ан глий ский язык)», ру ко во ди тель — ст. 
пре по да ва тель ка фед ры те ории ан глий-
ско го язы ка Се реб ря ко ва Н. П.; Ку са-
ино ва А. — II мес то по спе ци аль нос ти 
5В011900 — «Инос тран ный язык: два 
инос тран ных язы ка (фран цуз ский язык)», 
ру ко во ди тель — ст. пре по да ва тель ка фед-
ры те ории и прак ти ки не мец ко го и фран-
цуз ско го язы ков Му ха мед жа но ва Ш. Т.; 
Му ха мет жа ро ва М. — III мес то по спе-
ци аль нос ти 5В011900 — «Инос тран ный 
язык: два инос тран ных язы ка (не мец кий 
язык)», ру ко во ди тель — к. п. н., до цент 
ка фед ры те ории и прак ти ки не мец ко го и 
фран цуз ско го язы ков Тле ужа но ва Г. К.; 
Они щен ко Э. — III мес то по спе ци аль нос-
ти 5В011900 — «Инос тран ный язык: два 
инос тран ных язы ка (ан глий ский язык)», 
ру ко во ди тель — пре по да ва тель ка фед-
ры ме то ди ки пре по да ва ния ан глий ско го 
язы ка Пас ту шен ко Т. А.; Ара по ва А. наг-
раж де на гра мо той в но ми на ции «Луч ший 
пись мен ный пе ре вод» по спе ци аль нос ти 
5В020700 — «Пе ре вод чес кое де ло (ан-
глий ский язык)», ру ко во ди тель — ст. пре-
по да ва тель ка фед ры те ории ан глий ско го 
язы ка Ар та мо но ва К. С.

Учас тни ки олим пи ады по ка за ли хо-
ро ший ре зуль тат (4 при зо вых мес та и 1 
но ми на ция), что сви де тель ству ет о пла-
но мер ной ра бо те ка федр фа куль те та по 
под го тов ке сту ден тов к учас тию в язы ко-
вых олим пи адах рес пуб ли кан ско го уров-
ня. Ру ко во ди те лю де ле га ции к. ф. н., до-
цен ту ка фед ры те ории ан глий ско го язы ка 
Как жа но вой Ф. А. бы ло вру че но бла го дар-
ствен ное пись мо.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

В этом го ду Пав ло дар ский го су дар-
ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут при-
ни мал сту ден чес кие олим пи ады по де-
фек то ло гии и со ци аль ной пе да го ги ке.

19 мар та 2013 г. ко ман да «Са ры ар ка» со-
ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла 1-е мес то в 
про хо див шей на ба зе Пав ло дар ско го го су-
дар ствен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та V 
Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим пи аде 
сре ди де фек то ло гов Казахстана. В олим пи-
аде при ни ма ли учас тие сту ден ты 1-2 кур сов 
го су дар ствен ных и час тных выс ших учеб ных 
за ве де ний днев ной фор мы обу че ния. От 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва бы ла сфор ми ро-
ва на ко ман да «Са ры ар ка» из трех сту ден тов, 
име ющих от лич ную ус пе ва емость, обу ча-
ющих ся по спе ци аль нос ти 5В010500 — «Де-
фек то ло гия»: ка пи тан ко ман ды Ток мир за ев 
Аза мат (гр. ДФ-13); Аман бай Жан сая (гр. ДФ-
23); Би се но ва На зер ке (гр. ДФ-23). Науч ный 
ру ко во ди тель — стар ший пре по да ва тель 
ка фед ры со ци аль ной адап та ции и пе да го ги-

чес кой кор рек ции Жу суп бе ко ва 
Зам за гуль Дос ти яров на. По ито-
гам кон кур са ко ман де «Са ры-
ар ка» КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
при суж де но 1-е мес то, ко ман да 
наг раж де на дип ло мом 1-й сте-
пе ни и цен ным по дар ком.

27-28 мар та 2013 го да в Пав-
ло дар ском го су дар ствен ном пе-
да го ги чес ком ин сти ту те сос то-
ялась пер вая Рес пуб ли кан ская 
олим пи ада по пред ме ту «Са-
мо поз на ние» сре ди сту ден тов 
спе ци аль нос ти «со ци аль ная пе-
да го ги ка и са мо поз на ние». Учас тие в ин тел-
лек ту аль ном сос тя за нии при ня ли ко ман ды 
де ся ти ву зов Казахстана. В прог рам му олим-
пи ады бы ли вклю че ны сле ду ющие за да ния: 
ви зит ная кар точ ка ко ман ды, тес ти ро ва ние 
по те ории и ис то рии са мо поз на ния, пред-
став ле ние пе да го ги чес ких про ек тов и твор-
чес ких эс се. Пер вое мес то в олим пи аде по 
пред ме ту «Са мо поз на ние» за ня ла ко ман да 
Каз НПУ им. Абая. Вто рое мес то раз де ли-
ли Пав ло дар ский го су дар ствен ный пе да-

го ги чес кий ин сти тут и Ка зах ский жен ский 
пе да го ги чес кий уни вер си тет. На треть ем 
мес те — ко ман ды КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва, Се ве ро-Ка зах стан ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. М. Ко зы ба ева, Кок-
ше та ус кий го су дар ствен ный уни вер си тет 
им. Ч. Ва ли ха но ва. По бе ди те ли наг раж де ны 
дип ло ма ми и цен ны ми по дар ка ми. Бла го-
дар ствен ны ми пись ма ми, дип ло ма ми и гра-
мо та ми от ме че ны по бе ди те ли в раз лич ных 
но ми на ци ях.

Педагоги покоряли Павлодар

Сту ден ты ис то ри чес ко го фа куль те-
та с 27 по 29 мар та 2013 г. при ни ма ли 
ак тив ное учас тие в рес пуб ли кан ских 
пред мет ных олим пи адах, ко то рые 
про хо ди ли на ба зе Каз НУ им. аль-Фа-
ра би, и про де монстри ро ва ли вы со кий 
уро вень про фес си ональ ной под го тов-
ки.

От ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва уча ство ва ли ко ман ды спе-
ци аль нос тей «ис то рия», «меж ду на род ные 
от но ше ния», «ар хе оло гия и эт но ло гия». 
По ито гам олим пи ады ко ман да спе ци аль-

нос ти 5В020300 — «Ис то рия» за ня ла 1-е 
мес то сре ди 10 ко манд-учас тниц. Ко ман да 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва наб ра ла 98 бал-
лов из 100 воз мож ных, на 26 бал лов опе-
ре див бли жай ше го со пер ни ка — ко ман ду 
Каз НУ им. аль-Фа ра би, став шую в ито ге 
вто рой. Сту ден ты и науч ные ру ко во ди те-
ли по лу чи ли по окон ча нии олим пи ады 
сер ти фи ка ты и дип ло мы 1-й сте пе ни от 
ру ко вод ства Каз НУ им. аль-Фа ра би. Науч-
ный ру ко во ди тель ко ман ды спе ци аль нос-
ти 5В020300 — «Ис то рия» — д. и. н., про-
фес сор З. Г. Сак та га но ва.
Ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва спе-

ци аль нос ти 5В020800 — «Ар хе оло гия и эт-
но ло гия» за ня ла в об ще ко ман дном за че те 
вто рое мес то сре ди 8 ко манд. Сту ден ты и 

науч ные ру ко во ди те ли по лу чи ли по окон-
ча нии олим пи ады сер ти фи ка ты и дип ло мы 
2-й сте пе ни от ру ко вод ства Каз НУ им. аль-
Фа ра би. Науч ный ру ко во ди тель ко ман ды 
спе ци аль нос ти 5В020800 — «Ар хе оло гия и 
эт но ло гия» — к. и. н., до цент В. В. Вар фо ло-
ме ев.
Вто ры ми в об ще ко ман дном за че те ста ли 

сту ден ты КарГУ спе ци аль нос ти 5B020200 —  
«Меж ду на род ные от но ше ния». От дель ные 
сту ден ты по лу чи ли мес та в ин ди ви ду аль-
ном за че те, нап ри мер, об ла да те лем дип-
ло ма вто рой сте пе ни стал Ах мет жа нов А. 
(МОк-21 п/я), а дип лом третьей сте пе ни по-
лу чи ла Се ри ко ва Д. (МОр-35 п/я).

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

В истории — первые!

27 мар та 2013 го да в Каз НУ им. аль-Фа ра-
би прош ла Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая 
пред мет ная олим пи ада по фи ло со фии, в 
ко то рой при ни ма ла учас тие ко ман да фа-
куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в сос та ве Сма гу ло ва Да-
ни яра — сту ден та груп пы Ф-42 и Ша ри по-
ва Али бе ка — сту ден та груп пы Ф-22. Все го в 
олим пи аде уча ство ва ло 8 ко манд, пред став-
ля ющих та кие ву зы, как Каз НУ, ЕНУ. Учас-
тни кам бы ло пред ло же но поз на ко мить чле-
нов ав то ри тет но го жю ри во гла ве с про фес-
со ром Ал та евым Ж. А. с науч ны ми ин те ре са-
ми сво ей ко ман ды, выс ту пить с эс се на ак ту-
аль ную те му, по ка зать свои зна ния ис то рии 
и те ории фи ло со фии и про де монстри ро вать 
связь фи ло со фии и ис кус ства с по мощью не-
боль шой те ат раль ной им про ви за ции. На ша 
ко ман да, наз ван ная «Субъ ект-Субъ ект» и 
выс ту пав шая под де ви зом «Треть его не да-
но», уже в хо де пер во го кон кур са по ка за ла не 
толь ко вы со кий уро вень вла де ния ос нов ны-

ми ка те го ри ями и по ня ти ями фи ло-
соф ско го язы ка, но и уди ви ла чле нов 
жю ри и дру гие ко ман ды нес тан дар-
тной, ори ги наль ной фор мой сво его 
выс туп ле ния. И в хо де ос таль ных 
кон кур сов на ши учас тни ки ока зы ва-
лись на вы со те, за мет но пре вос хо дя 
дру гие ко ман ды в уме нии на хо дить 
са мос то ятель ное и под лин но фи ло-
соф ское ре ше ние пос тав лен ных пе-
ред ни ми за дач. Осо бен но яр ко это 
про яви лось в пос лед нем кон кур се, ког да 
сту ден ты-фи ло со фы из КарГУ пред ло жи ли 
еще раз за ду мать ся над иде ей Пла то на о том, 
что «го су дар ством дол жны уп рав лять фи ло-
со фы». Толь ко пос ле их выс туп ле ния чле ны 
жю ри ста ли за да вать но вые воп ро сы, всту-
пив с Да ни яром и Али бе ком в фи ло соф ский 
ди алог. Пер вое мес то бы ло от да но хо зя евам 
олим пи ады — сту ден там Каз НУ, но мне ние 
и чле нов жю ри, и пред ста ви те лей дру гих 
ко манд о выс туп ле нии ко ман ды «Субъ ект-

Субъ ект» бы ло еди но душ ным — сту ден ты-
фи ло со фы из КарГУ вновь под твер ди ли вы-
со кое ка че ство под го тов ки и наг ляд но про-
де монстри ро ва ли, что шко ла фи ло со фии 
в на шем уни вер си те те име ет как проч ные 
тра ди ции, так и не сом нен ные пер спек ти вы 
даль ней ше го раз ви тия.  По ито гам олим пи-
ады на ша ко ман да за ня ла 2-е мес то.

МА ТЕ РИ АЛ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕН 
КА ФЕД РОЙ ФИ ЛО СО ФИИ И ТЕ ОРИИ КУЛЬ ТУ РЫ

Подтвердили свой уровень
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Ауылдар аламаны топ жарды

Ша ды ман шат ты Bын же те леп 
кGк тем де кел ді. Ал ла нD сіп етіп, 
та Bы бір амал айы мен, та Bы бір 
кGк тем мен, алыс-жа Cын да Bы 
аBайын мен Cауыш тыC. Мі не, осы 
бір жан ды жа ды ра та тын жыл 
мез гі лін де Н. В. Го голь атын да Bы 
об лыс тыC Dм бе бап Bылыми кі-
тап ха на  да «Жыр-жау ̀ ар» по эзия 
клу бы ныA бас тауымен, «Бо та», 
«Ша быт», «VIр бы лар» клуб та ры-
ныA Cос тауымен «Ауыл дар ала-
ма ны» ат ты сайыс Gт ті.

Кеш шы мыл ды Bын кі тап ха на 
ди рек то ры Ди на Аман жо ло ва 
Dп ке міз ашып бе ріп, ал Bаш рет 
Iйым дас ты рыл Bан бIл сайыс Cа 
сDт ті лік ті ле ді. На урыз ме ре ке сі-
не ар нал Bан бIл дE бір лі до да да 
тGрт ауыл Gз баC та рын сы на ды. 
Ар Cа тG рі ніA ту ма ла ры ДDуіт-
Dлі Стам бе ков, ТIр сын ЖI маш, 
ДDу лет Ырыс байI лы, Мар тбек 
ТоC мыр за сын ды ар даC ты аза-
мат та ры мыз дыA Gне рі мен Gмір 
жо лы жай лы сGз Cоз Bал ды. Бі реу 
біл се, бі реу бі ле бер мей тін жер-
гі лік ті аCын-са ти рик тIл Bа ла ры-
мыз дыA есі мін Cай та жаA Bыр ту, 
Iлт тыC ме ре ке міз — На урыз ды 
IлыC тау, салт-дDс тE рі міз ді, Dдет-
BI р пы мыз ды дD ріп теу — ай ту-
лы ала ман ныA не гіз гі кGз де ген 
маC са ты. \міт кер лер Dн-шыр-
Cап, кEй-тар тыс Cа тEс ті, Dдет-BI-
рып пен салт-дDс тEр бойын ша 
бі лім-бі лік те рін ор та Bа сал ды. 
Vол кE рес ті ру ар Cы лы Gз де рі ніA 
бі лек ті екен дік те рін де дD лел де-
ді. Мар тбек ТоC мыр за атын да-
Bы ауыл дыA ка пи та ны жас аCын 
Vуа ныш Ме де уба ев са ти рик тіA 
бел гі лі шы Bар ма сын та ныс ты ру 
сайы сын да на Cы шы на кел ті ріп 
Dде мі орын дап бер ді. Жер гі лік-
ті аCын-жа зу шы лар дыA ат та рын 
таA да Bан тGрт ауыл дыA на урыз 
дас тар ха ны мен Iлт тыC ки ім де рі-
нен ауыл дыA ты ныс-тір ші лі гі мен 
ме ре ке лік кG Aіл-кEйі аA Bа ры-
ла ды. Осы Bан орай Dр бір топ Gз 
ерек ше лi гi мен бiр-бi рi нен Eс тем 
тEс кi сi кел ген дей бар жаC сы сын 
жайып са лып ты. Сайыс Cа Cа тыс-
Cан 30-дан аса Cа ты су шы ныA 
ба сым кGп ші лі гі сту дент тер мен 
жас аCын дар.

Vа ра кGз бауыр ла ры мыз дыA 
Iлт тыC мD де ни еті міз ге де ген оA 
кGз Cа ра сын, жа на шыр лы Bын 
кG ріп Cу ан дыC. Сайыс Cа Рус лан 
НIр бай, Ра хат @б ді рах ман аBа-
ла ры мыз бен кG рер мен дер ара-
сы нан VарМУ кол лед жі ніA оCы ту-
шы сы ГEл стан апай Cа зы лыC ет ті. 
Рус лан аBа ныA Са ры ар Cа тG рін-
де Gзін дік ор ны бар аза мат еке-
ні бел гі лі. «Жыр-жау ̀ ар» поз зия 
клу бы Iйым дас тыр Bан «Ауыл дар 
ала ма ны на» аCын дыC Gнер діA 
жо Bа ры ден гейі нен кG рін ген аза-
мат та ры мыз Gз ба Bа сын бер ді. 
«АCын дыC емес, аза мат тыC па-
ры зым» деп, «Жыр-жау ̀ ар» по-
эзия клу бы ныA Iйым дас ты ру ын 
Cол дап, Cу ат та Bан жан ныA бі рі — 
«Vа сым» жур на лы ныA ре дак то ры 
Се рік Са Bын тай аBа мыз бо ла тын. 
«Жыр-жау ̀ ар» по эзия клу бы же ті 
жыл дан бе рі жI мыс жа сап ке ле-
ді. Ал Bаш Cы мE ше ле рі — Ал мас 
Мыр зах мет, Рауан Vа би дол дин, 
Vуа ныш Ме де уба ев. 

Жі гіт те рі міз Cа заC тыA «Vа-
ра жор Bа сын» би леп, спорт тыC 
Gнер ден де CIр ала Cан емес 
екен дік те рін дD лел де ді. Кі тап ха-
на ди рек то ры Ди на Аман жо ло ва 
жа рыс Gте жо Bа ры деA гей де Gт ті 
деп ба Bа бе ріп, жас тар дыA тыA 
иде ясы на Dр Cа шан Cол дау та ны-
та тын дыC та рын айт ты.

@. ТОР БА ЕВА, 
К@ СІ БИ-К%Р КЕМ %НЕР ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ> 

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«ХХІ ға сыр да өз ұл тын сүй ген, бір лік те бол ған 
ха лық қа на тұ тас ты ғын сақ тап қа ла ды».
Н. Ə. Назарбаев

Қа зір гі таң да ру ха ни да му ымыз дың ма ңыз-
ды лық қа ие бо лып отыр ған өзек ті мə се ле ле рі нің 
бі рі — қо ғам да пат ри отиз мді қа лып тас ты ру бо-
лып та бы ла ды. Отан — пат ри от тық се зім нің қай-
нар кө зі. Пат ри отизм де ге ні міз — Отан ға де ген 
сүйіс пен ші лік, же ке адам ның аман-са улы ғы ның 
қо ғам дық-мем ле кет тік қауіп сіз дік ке ті ке лей бай-
ла ныс ты ғын се зі ну, ал мем ле кет ті ны ғай ту де ге-
ні міз — же ке адам ды кү шей ту еке нін мойын дау, 
қыс қа сын ай тқан да, пат ри отизм мем ле кет де ген 
ұғым ды же ке адам мен, яғ ни оның өт ке ні мен, бү-
гін гі кү ні мен жə не бо ла ша ғы мен қа рым-қа ты-
нас ты біл ді ре ді.

Аза мат тар ды отан сүй гіш тік, пат ри от тық рух-
та тəр би елеу, қа зақ ті лі мем ле кет тік тіл ре тін де кең 
кө лем де да му ына, ана ті лі міз ді арын дай сақ тау ға, ел 
бір лі гін ны ғай ту ға ат са лы су не гіз гі мə се ле лер дің қа-
та ры на жа та ды. Ел дің ру хын кө те ру, ұлт тық мақ та-
ныш се зі мін оята бі лу, отан сүй гіш тік, ұл тжан ды лық, 
ел жан ды лық сын ды қа си ет қа лып тас ты ру — тəуел сіз 
мем ле ке ті міз дің да муы үшін ай рық ша ма ңыз ды мə-
се ле бо лып отыр. Пат ри отиз мді Қа зақ стан дық пат-
ри отизм не ме се Отан сүй гіш тік деп атай ды. Оның 
мақ са ты — Қа зақ стан ды Ота ным деп бі ле тін əр бір 
аза мат тек осы Қа зақ стан ды сүйіп, со ның аза ма ты 
бо лу, Қа зақ стан ды қор ғау, Қа зақ стан ның да му ына өз 
үле сін қо су.

Ха лық ба ты ры Бауыр жан Мо мы шұ лы: «Біз дің 
та ри хы мыз бай та рих, хал қы мыз ба тыр лық ты би ік 
дə ріп теп, аза мат тық пен кі сі лік тің сим во лы, үл гі сі 
са на ған. Ба тыр лық де ген, ер лік де ген ұр пақ тан ата 
дəс түр бо лып қа ла бер мек. Өт ке нін біл ме ген, тə лім-
тəр бие, ғиб рат ал ма ған ха лық тың ұр па ғы — тұл, 
ке ле ше гі — тұр ла усыз. Біз дің қа зақ хал қы — ба тыр 
ха лық», — деп ба ға бер ген бо ла тын. Ұл ты мыз дың 
пат ри отиз мге бай та ри хын, жауын гер лер мен ба-
тыр лар дың ер лік те рін, ата-ба ба ла ры мыз дың өне-
ге лі өмі рін жас ұр пақ қа жет кі зу пат ри отиз мге бау-
лу дың бір ден-бір кө зі. Бұл рет те ат та ры аңыз ға ай-
нал ған Қа ра ке рей Қа бан бай, Қан жы ға лы Бө ген бай, 
Жан қо жа ба тыр, Ақ тан ба тыр, На урыз бай, Қа ра сай 
ба тыр сын ды ер ле рі міз дің ер лі гін ба ян дау осы ның 
куə сі.

Қа зақ хал қы ның бір ту ар ұл да ры А. Бай тұр сы нов, 
М. Жұ ма ба ев, Ш. Құ дай бер ди ев, М. Ду ла тов, Ж. Ай-
мауытов, С. Сей фул лин, І. Жан сү гі ров, Б. Май лин өз 
ұл ты ның на ғыз пат ри от та ры екен ді гін мойын дат қан 
на ғыз ұлы тұл ға лар. Отан ды қор ғау — Абы лай хан 
мен Ке не са ры дан бас тап, Əли хан, Ах мет, Мұс та фа, 
Сма ғұл дар бас та ған тұл ға ла ры мыз дың ал дын да ғы 
пер зент тік па ры зы мыз. Қа зақ хал қы «Отан» де ген 
ұғым ды ба ла бойы на ер те бас тан сі ңі ру ге ты рыс қан. 
Сон дақ тан да сон ша ма кең да ла да өмір сүр се де, ата-
ба ба ла ры мыз үшін ата ме кен ұғы мы — əр дайым қас-
тер лі де қа си ет ті ұғым.

Ті ре гі міз бен ті ле гі міз ге ай нал ған еге мен елі міз дің 
бо ла ша ғы — жас тар дың қо лын да. Са па лы да са на лы 
жас жет кін шек тер ден үл кен тұл ға қа лып тас ты ру ға 
көп кө ңіл бө лі ну де. Не ге? Өй тке ні жас тар — бү гін гі 
күн нің ізін жал ғас ты ру шы сы. Сон дық тан Тəуел сіз дік 
де ген үл кен де аса қым бат бай лық ты мұ ра етіп қал-
дыр ған, сый ла ған ата-ба ба ла ры мыз бен ха лық тың, 
бо ла шақ тың ал дын да ғы үл кен жауап кер ші лік ті се зі-
ну, мем ле ке ті міз дің бір бөл ше гі ре тін де оның да муы 
мен өр кен деуіне үлес қо су — біз дің бас ты мақ са ты-
мыз. Ха лық тың се ні мін ақ та удан ар тық абы рой жоқ, 
бо луы да мүм кін емес. Сон дық тан əр Қа зақ стан дық 
өз Ота ны ның пат ри оты бо луы ке рек. Ол ең ал ды мен 
Қа зақ стан ды құр мет теу, біз дің Ту ымыз ды, Ел таң ба-
мыз ды, Əнұ ра ны мыз ды, Ел ба сы мыз ды құр мет те-
уден, Отан ға де ген сүйіс пен ші лік тен бас тау ала ды. 
Өй тке ні мем ле кет тік рə міз дер де хал қы мыз дың өт-
кен өмір та ри хы мен бү гін гі игі лік ті іс те рі ай шық тал-
ған. Осы Мем ле кет тік рə міз дер ден бас тал ған тəр бие 
тұл ға лар дың қо ғам дық ба ғыт-бағ да рын анық тай-
ды, адам гер ші лік құн ды лық та рын қа лып тас ты ра ды, 
əлеу мет тік бел сен ді лі гін жо ға ры ла тып, өз іс-əре кет-
те рі не жауап кер ші лі гін арт ты ра ды жə не Отан игі лі гі 
жо лын да қыз мет ету ге ұм тыл ды ра ды. Шын пат ри от 
бо лу үшін ту ған жер ді сүю аз, оны сүй кім ді ету ге зор 
ең бек жұм сау ке рек. Оның ең бі рін ші дə ле лі — біз дің 
ру ха ни не гі зі міз — қа зақ ті лі не де ген құр ме ті бо лып 
та бы ла ды.

Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев тың «Қа зақ-
стан-2050» Стар те ги ясы. Қа лып тас қан мем ле кет тің 
жа ңа саяи ба ғы ты» ат ты Жол дауын да «Ел бір лі гі — 
ең асыл қа си ет» де ген Ел ба сы тұ жы ры мы Ота нын 
сүй ген əр аза мат тың жү ре гі нен орын те буі ке рек. 
«Тіл ге де ген көз қа рас — шын дап кел ген де ел ге де ген 
көз қа рас. Қа зақ ті лі жап пай қол да ныс ті лі не ай на-
лып, шын мə нін де мем ле кет тік тіл мəр те бе сі не кө-
те ріл ген де біз елі міз ді Қа зақ мем ле ке ті деп ай та тын 
бо ла мыз», — деп Президент ел бір лі гі нің бас ты бел-
гі сі — қа зақ ті лі еке нін ба са атап өт ті. Қа зір гі таң да 
əр отан да сы мыз дың өз ана ті лін де ер кін сөй леп, со-
ны күн де лік ті өмі рін де қол да ну ына жағ дай жа са лып 
отыр. Ен ді гі жер де Н. Ə. Назарбаев сын ды көш бас-
шы мыз бен жі гер лі жас та ры мыз тұр ған да жар қын 
бо ла шақ қа де ген се ні мі міз мол.

Кө пұлт ты қо ға мы мыз дың бір лі гі нің ар қа сын да 
жет кен же тіс тік те рі міз де аз емес. Қа зақ стан да өт-
кен VII қыс қы Ази ада ойын да ры, Елор да мыз да өт кен 
ЕҚЫҰ сам ми ті, ке ше гі Лон дон да ғы ХХХ жаз ғы олим-
пи ада ойын да рын да спор тшы ла ры мыз Көк бай ра-
ғы мыз ды бір не ше мəр те кө те ріп, Əнұ ра ны мыз ды 
ша рық та тып, пат ри от тық се зі мі міз ді шың дай түс ті. 
Ал да ғы уақыт та елі міз де өте тін «ЕХ РО-2017» қо ға-
мы мыз дың ру ха ни да му ының же тіс ті гі деп бі ле мін. 
Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев тың «Қа зақ стан-2050» 
Стра те ги ясы. Қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси 
ба ғы ты» ат ты Жол дауын да пат ри от тық тəр бие мə-
се ле сі не де ай рық ша кө ңіл бөл ге ні бел гі лі. Да мы ған 
50 ел дің қа та ры на еніп, ен ді гі 30 ел дің қа та ры на ену-
ді ал ды ға мақ сат ет тік. Бұл үшін елі міз дің ке ле ше-
гі — жас тар ға мақ сат, ең бек, бо ла шақ қа үл кен үміт, 

бір лік ке рек деп ой лай мын. Жас тар дың пат ри от тық 
іс-əре ке тін ұйым дас ты ру жə не өзін-өзі тəр би елеуін, 
не іс те се де Ота ны, ұл ты, хал қы ның мүд де сін көз деу 
деп са най мыз. Өз мүд де сін көз деп орын да ған жұ-
мыс та ры ның са на лы бо лу ының өзін Отан ға қос қан 
үлес ре тін де қа рас ты ру дың да ма ңы зы зор. Осы ны 
əр кім нің са на сы на сі ңір ген күн де ға на біз дің Ота ны-
мыз көр кейе тү се рі анық. Өс ке лең ұр пақ — бо ла шақ 
Қа зақ стан аза ма ты. Олар өзі міз ді қор ша ған ірі өр ке-
ни ет ор та лық та рын, түр лі мə де ни ет ті мең ге ріп, өзін 
сый ла та ала тын, ру ха ни дү ни есі бай, ин тел лект дең-
гейі жо ға ры, бі лім ді де бі лік ті жа һан да ну за ма ны на 
сай бо луы шарт. Сон дық тан да қа зақ стан дық пат ри-
отиз мнің не гіз гі ком по нент те рі не тоқ та лып өтейін:
• Отан ға де ген сүйіс пен ші лік;
• Отан тағ ды ры на де ген жауап кер ші лік се зі мін арт-
ты ру;

• Отан мүд де сі не қыз мет ету ге дайын бо лу;
• Отан ды қор ғау;
• Отан ның қол жет кен же тіс тік те рін іш кі жə не ха-
лы қа ра лық аре на да мақ та ныш пен көр се те бі лу;

• Қа зақ ті лін мем ле кет тік тіл ре тін де үй ре ну;
• Қа зақ стан да тұ ра тын ұлт өкіл де рі нің құ қық та ры-
на құр мет пен қа рау;

• Ана ті лін бі лу;
• Қа зақ стан да тұ ра тын ұлт өкіл де рі нің ұлт тық салт-
дəс тү рі не жə не əдет-ғұр пы на құр мет пен қа рай 
бі лу;

• Қа зақ стан ха лық та ры ның ке лі сі мі мен ұл та ра лық 
бір лі гін сақ тау;
Ең бас ты сы, жас ұр пақ тың бойын да Отан ға, ту ған 

елі не де ген сүйіс пен ші лік се зі мін қа лып тас ты ру.
Қо ры тын ды лай кел сек, бар лық аза мат тар дың 

бойын да ұлт тық пат ри отизм се зі мін қа лып тас ты ру 
үшін əр ұлт тар мен ұлыс тар тек өз мə де ни етін ға на 
та нып бі луі жет кі лік сіз, со ны мен қа тар олар бір-бі-
рін та нып бі ліп, құр мет теуі ти іс.

«Бұл дү ни еде біз дің бір ға на Ота ны мыз бар, 
ол — Тəуел сіз Қа зақ стан. Біз ту ған мем ле ке ті міз дің 
тəуел сіз ді гін ба ян ды ету ге, қуа тын арт ты ру ға, оның 
игі лі гі не, ха лы қа ра лық қо ғам дас тық та абы ройы ның 
өсуі не адал қыз мет ету ге па рыз дар мыз. Ол үшін 
əр бір аза мат елі міз дің тұ тас ты ғын, же рі міз дің бү-
тін ді гін, ха лық та ры мыз дың жа рас ты ғын аман сақ-
тай бі лу қан ша лық ты үл кен та ри хи жауап кер ші лік 
еке нін жан-тə ні мен се зі нуі ке рек» де ген Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев тың сө зі пат ри от тық ұғым ның, ел 
мен жер дің бү тін ді гін сақ тау, ха лық тар дос ты ғы мен 
бір лі гі еке нін нақ ты лай тү се ді.

А$ЕР КЕ ИСИ НА

Адам ның им му но тап шы лық ви ру сы мен жү-
ре пай да бол ған им му но тап шы лық син дро мы 
(АИТВ /ЖИТС) ту ра лы ес ті ге нім бол ма са, бұл 
дерт тің қан ша лық ты бе лең алып ба ра жат қа ны 
жө нін де біл мей ді екен мін жə не қы зық пап пын 
да. Кез кел ген жағ дай өз ба сы ңа кел мей, жағ дай-
дың күр де лі лі гін не ма ңыз ды лы ғын тү сін бей ді 
екен сің. Сол си яқ ты ме нің де «Үміт» қо ғам дық 
бір лес ті гі не кел мес бұ рын АИТВ/ЖИТС, на ша-
қор лық ұғым да ры ту ра лы бі лі мім, тү сі ні гім тө-
мен еді. Шы ны ке рек, бұл ауру мен ауыра тын 
адам дар ор та мыз да өте аз жə не түр-кел бет те рі 
де адам қор қар лық тай бо ла ды деп ой лай тын-
мын. Қа зір ойым да өз гер ді, бі лі мім де арт ты 
деу ге бо ла ды.

Қа ра ған ды қа ла сын да 2004 жыл дан бас тап мис-
си ясы жас тар ара сын да, есір ткі пай да ла ну шы лар 
мен жы ныс тық қыз мет көр се те тін қыз дар ара сын да 
АИТВ жұқ па сы ның, на ша қор лық тың, жы ныс тық 
жол мен бе рі ле тін ауру лар дың та ра лу ының ал дын 
алу жə не ха лық ара сын да АИТВ-мен за қым дал ған 
адам дар, есір ткі ге тəуел ді адам дар мен олар дың 
жа қын да ры ның ор та сын да пси хо-эмо ци онал дық 
ши еле ніс ті тө мен де ту бо лып та бы ла тын «Үміт» қо-
ғам дық бір лес ті гі жұ мыс іс теп жа тыр.

«Үміт» қо ғам дық бір лес ті гін де со ны мен бір ге 
АИТВ/ЖИТС-пен өмір сү ре тін адам дар, есір ткі ге 

тəуел ді адам дар мен «қауіп то бы на» кі ре тін адам-
дар ға құ қық тық жə не заң кө ме гі көр се ті ле ді. Бір лес-
тік тің ар найы дайын дал ған тре нер ле рі мен жас тар 
ара сын да са лауат ты өмір сал тын на си хат тау жə не 
атал мыш мə се ле бойын ша ақ па рат ты лық дең гейін 
кө те ру мақ са тын да қа ла мыз дың жо ға ры оқу орын-
да рын да, кол лед ждер де, мек теп тер де се ми нар-тре-
нин гтер жүр гі зі ле ді. Сон дай-ақ құ қық қор ғау ор-
ган да ры қыз мет кер ле рі, ме ди ци на қыз мет кер ле рі, 
мұ ға лім дер дің на ша қор лық пен АИТВ/ЖИТС-тің 
ал дын алу бағ дар ла ма ла ры бойын ша  ақ па рат ты-
лы ғын кө те ру мақ са тын да се ми нар-тре нин гтер өт-
кі зі ліп тұ ра ды.

Қо ғам дық бір лес тік тің бір ерек ше лі гі — бір лес-
тік те бұ рын на ша қор бол ған, бұ рын есір ткі қол-
дан ған адам дар дың жұ мыс жүр гі зуі. Ал бұн дай 
тə жі ри бе қа ла мыз да бұ рын-соң ды бол ма ған жағ-
дай. Адам дар ды жұ мыс қа тар ту ар қы лы бір лес тік 
олар дың жұ мыс пен қам ты лу ына, бос уақыт ты ти-
ім ді ұйым дас ты ру ына се бін ти гіз ді. Со ны мен бір ге 
бір лес тік қыз мет кер ле рі бел сен ді на ша қор лар дың 
ор та сы на кі ру ге мүм кін дік алып, жұ мыс ты ти ім ді, 
өнім ді жүр гі зе біл ді.

Бір лес тік те АИТВ жұқ па сы мен өмір сү ре тін 
адам дар ға ар нал ған өза ра кө мек бе ру то бы ұйым-
дас ты рыл ған. Бұл топ əр сен бі сайын бір лес тік тің 
офи сін де кез де сіп, бас қа ға ай та ал май тын өзі нің 
жағ дай ла рын ай та ды, өза ра мə се ле ле рін ше ше-
ді. Топ қа ке ле тін адам дар көп те ген жа ғым ды əсер 
алып, өза ра кө мек бе ру то бы — ол адам ға се нім ді лік 
бе ре тін топ еке нін кө ріп, өзін тү сі не тін адам бол са, 

бар лық қи ын дық тар ды, тағ дыр дың соқ қы ла рын 
же ңу ге кө мек те се тін қор ған еке ні не жə не күн де лік ті 
қуа ныш пен ба қыт ты се зі ну ге бо ла тын ды ғы на көз-
де рі жет ті.

«Үміт» қо ғам дық бір лес ті гі — қа ла мыз дың мем-
ле кет тік жə не мем ле кет тік емес ұйым да ры мен қо са, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы «Po pu la ti on Ser vi ces 
In ter na ti onal» ком мер ци ялық Кор по ра ци ясы ның 
Ор та лық Азия фи ли алы, ЖИТС, ту бер ку лез жə не 
ма ля ри ямен кү рес бойын ша Ға лам дық Қо ры мен 
жə не т.б. ұйым дар мен жұ мыс жүр гі зе тін əлеует ті, 
бе дел ді бір лес тік.

2010 жыл дың сəуір айы нан 2012 жыл дың қыр-
күйе гі ара лы ғын да «Үміт» қо ғам дық бір лес ті гі «Ди-
алог по ВИЧ и ТБ» ат ты өте ауқым ды жо ба бойын-
ша үл кен жұ мыс тар жүр гіз ді, көп те ген іс-ша ра лар 
өт кіз ді. Жо ба ның ар қа сын да жо ға ры да ай тыл ған 
бұ рын есір ткі ні қол дан ған адам дар дың, олар дың се-
рік те рі нің, на ша қор лар қо ғам дас ты ғы ның өз мə се-
ле ле рін ше шу про це сі не жұ мыл ға ны анық бай қал-
ды. Атал мыш жо ба есір ткі ні бұ рын қол да ну шы лар 
мі нез-құл қы ның қауіп сіз жақ қа бет бұ ру ына, АИТВ, 
ту бер ку лез, на ша қор лық ту ра лы ақ па рат ты лық 
дең гейі нің жо ға ры лауына үле сін ти гіз ді.

На ша қор лар мен, АИТВ-мен за қым дал ған адам-
дар мен, жас тар мен жұ мыс іс теу ар қы лы «Үміт» қо-
ғам дық бір лес ті гі əлеу мет тік мə се ле лер ді ше шу де гі 
мем ле кет тік са ясат ты на си хат тау ға, оны жү зе ге асы-
ру ға өз үле сін ти гі зу де.

НАЗЕРКЕ АБДРАХМАНОВА, «7МІТ» $О'АМДЫ$ БІРЛЕСТІГІНІ> МАМАНЫ
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В КарГУ прой дет тра ди ци он ный и лю би-
мый все ми кон курс «Сту дент го да».

Це ли и за да чи кон кур са: вы яв ле ние и под-
дер жка сту ден чес кой мо ло де жи, при ни ма ющей 
ак тив ное учас тие в учеб ной, науч ной, об ще ствен-
ной, спор тив ной жиз ни уни вер си те та; оп ре де ле-
ние луч ше го сту ден та КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва, об ла да юще го вы со ким уров нем 
нрав ствен но го, ин тел лек ту аль но го, куль тур но го и 
фи зи чес ко го по тен ци ала.
Что бы пре тен до вать на зва ние сту ден та го да, 

пре тен ден там не об хо ди мо от ве чать сле ду ющим 
тре бо ва ни ям: вы со кие учеб ные по ка за те ли (ус-
пе ва емость, ка че ство зна ний, сред ний балл); ак-
тив ное учас тие в науч но-ис сле до ва тельской дея-
тель нос ти (на ли чие пуб ли ка ций в науч ных жур-
на лах, учас тие в кон фе рен ци ях, науч ных про ек тах, 
олим пи адах); ак тив ное учас тие в об ще ствен ной, 
твор чес кой и спор тив ной жиз ни уни вер си те та.

 Ос нов ной тур кон кур са сос то ит ся во Двор це 
сту ден тов 16 ап ре ля 2013 го да.

 Учас тни ки бу дут сос тя зать ся в сле ду ющих 
кон кур сах:

 Ви зит ная кар точ ка (учас тни ки выс ту па ют 
пе ред жю ри и зри те ля ми с пре зен та ци ей сво их 
дос ти же ний в фор ме рас ска за). Во вре мя рас ска-
за учас тник ак цен ти ру ет вни ма ние на рас кры тии 
по тен ци ала об ще ствен ной, науч ной, твор чес-
кой, спор тив ной, сто рон сво ей лич нос ти на те му 
«Я — сту дент го да!». До пус ка ет ся де монстра ция 
ви де оря да или муль ти ме диа-пре зен та ций. Про-
дол жи тель ность выс туп ле ния — не бо лее 2 ми нут.

 Ин тел лек ту аль ный кон курс (кон курс на зна-
ние ис то рии, тра ди ций КарГУ).

 Кон курс ора тор ско го мас тер ства (выс туп ле-
ние экспром том на ка зах ском, рус ском или инос-
тран ном язы ке).

 Спор тив ный кон курс (учи ты ва ют ся при ло-
жен ные дип ло мы и гра мо ты).

 Твор чес кий кон курс (под го тов ка твор чес ко го 
но ме ра). В хо де кон кур са оп ре де ля ют ся сле ду-
ющие но ми на ции: «Сту дент го да — 2013», «Ин-
тел лек ту ал го да», «Ора тор го да», «Та лант го да», 
«Спортсмен го да», «Ак ти вист го да».

Для учас тия в кон кур се не об хо ди мо по дать за-
яв ку и кон кур сные до ку мен ты в Ко ми тет по де лам 
мо ло де жи (глав ный кор пус, ка би нет 104).
Кон кур сные до ку мен ты учас тни ка:

• за яв ка на учас тие;
• за пол нен ная ан ке та учас тни ка кон кур са с при ло-
же ни ем до ку мен тов, под твер жда ющих дан ные, 
вне сен ные в ан ке ту;

• справ ка об ус пе ва емос ти сту ден та, под пи сан ная 
де ка ном фа куль те та;

• ко пии до ку мен тов (дип ло мов, сер ти фи ка тов), под-
твер жда ющих учас тие и по бе ды в кон фе рен ци ях, 
науч ных про ек тах, олим пи адах, твор чес ких и ин тел-
лек ту аль ных кон кур сах, спор тив ных со рев но ва ни ях;

• ре ко мен да ция фа куль те та.
Справ ки по те ле фо ну 77-03-90 (внутр. 1110) — 

Ко ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва (ул. Уни вер си тет ская, 28, каб. 104).

День един ства на ро да Казахстана — один из 
са мых лю би мых праз дни ков на шей стра ны. В 
на шем го су дар стве про жи ва ют в ми ре и сог ла-
сии лю ди раз ных на ци ональ нос тей. Един ство на-
ро дов — глав ное дос ти же ние на шей стра ны. По 
сло вам гла вы го су дар ства, ис то рия на шей не за-
ви си мос ти — это ле то пись друж бы всех эт но сов. 
Сох ра не ние ме жэт ни чес кой то ле ран тнос ти и об-
ще ствен но го сог ла сия ста ло од ним из глав ных и 
не ос по ри мых ус пе хов не за ви си мо го Казахстана. 
Ук реп ле ние на ци ональ но го един ства про дол жа-

ет ос та вать ся за ло гом ус пеш но го бу ду ще го на-
шей стра ны и на ше го на ро да.
В ка нун это го праз дни ка в КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва тра ди ци он но про хо дит фес ти валь на род-
но го твор че ства «Бір лік ті ны ғай та оты рып — күш-
ке ие бо ла мыз!» — «Ук реп ляя един ство, об ре та ем 
си лу!» Фес ти валь про во дит ся еже год но сре ди 
сту ден тов уни вер си те та и уча щих ся кол лед жей 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Цель фес ти ва ля — при-
об ще ние сту ден тов уни вер си те та к цен нос тям и 
тра ди ци ям сво его на ро да, ук реп ле ние един ства 
и сог ла сия меж ду пред ста ви те ля ми раз ных на ци-
ональ нос тей, про жи ва ющих на тер ри то рии Рес-
пуб ли ки Казахстан.
В фес ти ва ле сту ден ты уни вер си те та и уча щи-

еся кол лед жей КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва пред-
став ля ют твор чес кую прог рам му, рас кры ва-
ющую тра ди ции и обы чаи раз лич ных на ро дов и 
эт ни чес ких групп, про жи ва ющих в Рес пуб ли ке 

Казахстан. Сам фес ти валь про хо дит по сле ду-
ющим но ми на ци ям:

«Ви зит ная кар точ ка» (пред став ле ние на-
род нос ти в ори ги наль ной фор ме, с эле мен-
та ми на ци ональ ной одеж ды, сим во ли ки 
на ро да); ин тел лек ту аль ный фес ти валь «По-
ли куль тур ный эру дит» (на зна ние ис то рии, 
тра ди ций раз лич ных эт ни чес ких групп, 
про жи ва ющих в Рес пуб ли ки Ка зах стан); 
фес ти валь «На ци ональ ный фольклор» (на 
вы бор об ряд, та нец, пес ня, му зы ка (инстру-
мен таль ное ис пол не ние); фес ти валь «Лю би-
мое на ци ональ ное блю до».
Эта пы про ве де ния фес ти ва ля: при ем за явок 

до 22.04.2013, ре пе ти ция — 26.04.2013, ос нов ной 
тур фес ти ва ля — 30.04.2013 (Дво рец сту ден тов).
Ус ло вия учас тия в фес ти ва ле: для учас тия в 

фес ти ва ле не об хо ди мо по дать за яв ку до 22.04.2013 
в Ко ми тет по де лам мо ло де жи (глав ный кор-
пус, 104-й ка би нет). Справ ки по те ле фо ну 77-03-90 
(внутр. 1110) — Ко ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва (Уни вер си тет ская, 28, каб. 104).

Студенческая жизнь
«Общежитие — 
мой второй дом»

Ак ция «Об ще жи тие — мой 
вто рой дом!» про во дит ся сре ди 
сту ден тов фа куль те тов, уча щих ся 
кол лед жа и слу ша те лей под го-
то ви тель но го от де ле ния КарГУ, 
про жи ва ющих в об ще жи ти ях 
уни вер си те та, и нап рав ле на на 
со вер шен ство ва ние вос пи та-
тель ной ра бо ты в уни вер си те те, 
по вы ше ние со ци аль ной и об ще-
ствен ной ак тив нос ти сту ден тов.

Ак ция приз ва на ре шать сле-
ду ющие за да чи: ак ти ви за ция 
вос пи та тель ной ра бо ты в об ще-
жи ти ях; сис те ма ти за ция ор га ни-
за ци он ных мер по под дер жа нию 
по ряд ка и пра вил про жи ва ния; 
ко ор ди на ция вза имо дей ствия 
ад ми нис тра ции уни вер си те та и 
сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния 
фа куль те тов и об ще жи тия; оп ти-
ми за ция ус ло вий про жи ва ния и 
бы та сту ден тов об ще жи тий уни-
вер си те та; фор ми ро ва ние бе-
реж но го от но ше ния к иму ще ству 
уни вер си те та; спо соб ство ва ние 
эф фек тив ной ра бо те сту ден чес-
ко го са мо уп рав ле ния в об ще жи-
тии.

По за вер ше нии ак ции в каж-
дом от дель ном об ще жи тии оп ре-
де ля ет ся ком на та-по бе ди тель и 
ла уре аты в но ми на ци ях: «Луч шая 
ком на та»; «Луч шая сек ция»; «Луч-
ший этаж»; «Луч шее об ще жи тие».

Ак ция прой дет с 29 ап ре ля 
по 29 мая. Для про ве де ния ак-
ции соз да ет ся ко мис сия, ко то рая 
оце ни ва ет учас тни ков. К ра бо те 
ко мис сии мо гут прив ле кать ся: 
ко мен дан ты об ще жи тий, сот руд-
ни ки уни вер си те та, чле ны со ве-
та ку ра то ров, чле ны проф ко ма, 
чле ны сту ден чес ких со ве тов и 
ста рос ты сек ций об ще жи тий.

Ак ция про во дит ся в со от вет-
ствии с со дер жа ни ем ак ции в 
три эта па:

 I этап — уча ству ют все ком-
на ты об ще жи тия. Все же ла ющие 
мо гут уча ство вать в ак ции. Для 
это го не об хо ди мо по дать за яв-
ку на учас тие ор га ни за то рам. 
Воз мож но выд ви же ние в ак ции 
ком нат от сек ции, эта жа и т. п. 
Ко мис сия про из во дит сбор и 
об ра бот ку за явок на учас тие в 
ак ции, про из во дит пер вич ный 
от бор и оп ре де ля ет учас тни ков, 
пе ре хо дя щих на сле ду ющий этап.

 II этап — сре ди ком нат, про-
шед ших на этот этап, ко мис сия в 
со от вет ствии с кри те ри ями от би-
ра ет ком на ты-пре тен ден ты, выс-
тав ля ет со от вет ству ющий балл с 
крат кой ан но та ци ей. На вто ром 
эта пе ко мис сия при от бо ре ру ко-
вод ству ет ся кри те ри ями: чис то та 
ком на ты, чис то та сек ции, эта жа, 
соб лю де ние пра вил про жи ва ния 
в об ще жи тии, сох ран ность иму-
ще ства об ще жи тия, соб лю де ние 
гра фи ка де жур ства, вы пол не-
ние по ру че ний ста рос ты сек ции, 
учас тие жиль цов в куль тур но-
мас со вых, спор тив ных, тру до вых 
и об ще ствен но по лез ных ме роп-
ри яти ях, от зыв ко мен дан та и 
вах те ров об ще жи тия.

 III этап — ко мис си ей из пре-
тен ден тов вы би ра ют ся и оп ре де-
ля ют ся луч шая ком на та об ще жи-
тия и по бе ди те ли в но ми на ци ях. 
До пус ка ет ся вто рич ное по се ще-
ние ком нат ко мис си ей.

 По за вер ше нии трех эта пов 
про из во дит ся наг раж де ние 
по бе ди те лей и ла уре атов ак-
ции из средств КарГУ.

В це лях фор ми ро ва ния у сту ден чес кой 
мо ло де жи пат ри оти чес ко го соз на ния, вы со-
кой со ци аль ной ак тив нос ти и граж дан ской 
от вет ствен нос ти 6 мая 2013 го да во Двор це 
сту ден тов 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 сов мес тно c Ка ра ган дин ским об лас тным 
фи ли алом НДП «Нур Отан» про во дит фо-
рум пат ри отов «Мен — Қа зақ стан ның аза-
ма ты мын!» — «Я — граж да нин Рес пуб ли ки 
Казахстан!», пос вя щен ный Дню за щит ни ка 
Оте че ства и 68-й го дов щи не По бе ды в Ве ли-
кой Оте че ствен ной вой не.

В фо ру ме при мут учас тие де ле га ции из де вя-
ти ву зов об лас ти, а так же из ЕНУ им. Н. Гу ми ле ва, 
пред ста ви те ли во ин ских час тей Ка ра ган дин ской 
об лас ти, пред ста ви те ли мо ло деж ных дви же ний 
и неп ра ви тель ствен ных ор га ни за ций. Гос тя ми 
фо ру ма ста нут ру ко во ди те ли СМИ, пред ста ви те-
ли го род ских де пар та мен тов, аки ма та г. Ка ра ган-
ды и др. В хо де фо ру ма бу дут ра бо тать нес коль-

ко сек ций: «Пат ри отизм как один из фак то ров 
кон со ли да ции об ще ства», «Раз ви тие и ук реп ле-
ние пат ри отиз ма мо ло де жи Казахстана пос ред-
ством об ра зо ва тель ной сис те мы», «Ре ли ги оз ный 
экстре мизм: сущ ность, при чи ны, пу ти пре дот-
вра ще ния», «Здо ро вый об раз жиз ни как за лог 
лич но го ус пе ха». На дан ных сек ци ях сту ден ты и 
спи ке ры смо гут об су дить са мые ак ту аль ные воп-
ро сы, свя зан ные с пат ри оти чес ким вос пи та ни ем, 
сох ра не ни ем тра ди ций, по ни ма ни ем ис то ри чес-
кой мис сии на шей стра ны и ро ли мо ло де жи в 
пре ем ствен нос ти тех за дач, ко то рые ре ша ет се-
год ня на ше го су дар ство.
Во вре мя от кры тия фо ру ма прой дет выс тав ка 

ор га нов сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния и клу бов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Сту ден ты и пре по да ва-
те ли с учас ти ем ве те ра нов Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны и тру же ни ков ты ла воз ло жат цве ты к 
ме мо ри алу па мя ти в Пар ке По бе ды.
Во вре мя тор же ствен но го от кры тия фо ру ма 

пат ри отов «Мен — Қа зақ стан ның аза ма ты мын!» с 
при вет ствен ным сло вом к учас тни кам об ра тит ся 

рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Е. К. Ку бе ев, а 
так же гос ти фо ру ма. За тем сос то ит ся че ство ва-
ние ве те ра нов вой ны и тру же ни ков ты ла КарГУ, 
а так же наг раж де ние по бе ди те лей и кон церт ла-
уре атов кон кур са во ен но-пат ри оти чес кой пес ни 
«Жас Ұлан — 2013», а во ен но-пат ри оти чес кий 
клуб «Жас сун кар» про де монстри ру ет стро евую 
под го тов ку сту ден тов КарГУ. Ито ги фо ру ма бу-
дут под ве де ны на зак ры тии, где наг ра дят са мых 
ак тив ных учас тни ков ме роп ри ятия.

Патриоты из вузов Карагандинской области соберутся на форум

В единстве наша сила!

Еже год ный кон курс на луч шую сту ден чес кую 
груп пу Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва объ яв лен 
в на шем уни вер си те те. Кон курс про во дит ся сре ди 
сту ден чес ких групп 1-3 кур сов КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва.

За да чи кон кур са: вы яв ле ние и под дер жка сту ден-
чес кой мо ло де жи, при ни ма ющей ак тив ное учас тие в 
учеб ной, науч ной, об ще ствен ной и твор чес кой жиз-
ни уни вер си те та; оп ре де ле ние луч шей груп пы КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва по сле ду ющим кри-
те ри ям: спло чен ность груп пы, вы со кие учеб ные по ка-
за те ли, учас тие в науч ной, твор чес кой, спор тив ной и 
об ще ствен ной жиз ни уни вер си те та, хо ро шая дис цип-
ли на.

Ор га ни за то ра ми кон кур са ста ли учеб но-ме то ди-
чес кое уп рав ле ние, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Дво-
рец сту ден тов.

Тре бо ва ния к учас тни кам: учеб ные по ка за те ли 
(ус пе ва емость, ка че ство зна ний, сред ний балл); учас-
тие в науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос ти (на ли-
чие пуб ли ка ций в науч ных жур на лах, учас тие в кон-

фе рен ци ях, науч ных про ек тах, олим пи адах); учас тие 
сту ден тов груп пы в об ще ствен ной, твор чес кой и спор-
тив ной жиз ни уни вер си те та; дис цип ли на (ре гу ляр ное 
по се ще ние за ня тий, ис пол ни тель ная дис цип ли на); 
ра бо та с об ще об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни ями.

 Эта пы про ве де ния кон кур са: при ем за явок до 
17.04.2013; ра бо та кон кур сной ко мис сии по про вер-
ке до ку мен тов — 18.04.2013; ос нов ной тур кон кур са — 
19.04.2013 в 16.00 во Двор це сту ден тов.

Эта пы про ве де ния ос нов но го ту ра кон кур са: 
«Ви зит ная кар точ ка» (ви де оро лик или по каз слай дов 
на те му «Луч шая сту ден чес кая груп па КарГУ») — рег-
ла мент 2 мин.; «Эру дит» (кон курс на зна ние го су-
дар ствен ной сим во ли ки и ге раль ди ки Рес пуб ли ки 
Казахстан, ис то рии Казахстана, ис то рии и тра ди ций 
уни вер си те та); «Твор чес кий кон курс» (твор чес кий но-
мер: сцен ка, та нец, гимн груп пы) — рег ла мент 2 мин.; 
«Спор тив ный кон курс».

Кон кур сные но ми на ции: в хо де кон кур са оп ре де-
ля ют ся сле ду ющие но ми на ции: «Луч шая сту ден чес-

кая груп па КарГУ», «Са мая ин тел лек ту аль ная груп-
па», «Са мая твор чес кая груп па», «Са мая спор тив ная 
груп па».

Ус ло вия учас тия в кон кур се: для учас тия в кон-
кур се не об хо ди мо по дать за яв ку до 17.04.2013 в Ко-
ми тет по де лам мо ло де жи (глав ный кон курс, ка би нет 
104). Ста рос та, ку ра тор сту ден чес кой груп пы дол жен 
пред ста вить кон кур сной ко мис сии справ ку об ус пе-
ва емос ти сту ден тов груп пы, ко пии до ку мен тов (дип-
ло мов, сер ти фи ка тов), под твер жда ющих учас тие и 
по бе ды в твор чес ких и ин тел лек ту аль ных кон кур сах, 
спор тив ных со рев но ва ни ях, науч ных кон фе рен ци ях, 
ре ко мен да цию с фа куль те та.

Выс туп ле ние кон кур сан тов оце ни ва ет жю ри, сос-
тав ко то ро го оп ре де ля ет ся ор га ни за то ра ми. Жю ри 
оп ре де ля ет по бе ди те лей и об ла да те лей спе ци аль ных 
при зов.

Справ ки по те ле фо ну 77-03-90 (внутр. 1110) — 
Ко ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва (ул. Уни вер си тет ская, 28, каб. 104).

Лучшего выбирают среди студентов

Объявлен конкурс на лучшую студенческую группу
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Новости науки
Высшая математика для 
школьников

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сов мес тно 
с де пар та мен том об ра зо ва ния Ка ра-
ган дин ской об лас ти приг ла ша ет уча-
щих ся сред них учеб ных за ве де ний 
при нять учас тие в XIX Ре ги ональ ной 
науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции 
«Выс шая ма те ма ти ка и шко ла», ко то-
рая сос то ит ся 20 ап ре ля 2013 г.

Ра бо та кон фе рен ции бу дет ор га ни-
зо ва на по сле ду ющим нап рав ле ни ям 
(сек ци ям): «Ал геб ра и те ория чи сел», «Ге-
омет рия», «Ком би на то ри ка и те ория ве-
ро ят нос тей», «Ма те ма ти чес кая ло ги ка», 
«На ча ла ана ли за», «Ис то рия ма те ма ти ки», 
«Прик лад ная ма те ма ти ка», «Ин фор ма ти-
ка». Для учас тия в кон фе рен ции не об хо-
ди мо нап ра вить ре гис тра ци он ную фор му 
и науч ный про ект по e-ma il: hi_math_scho-
ol@ma il.ru. Ра бо чие язы ки кон фе рен ции: 
ка зах ский, рус ский, ан глий ский. Пред-
став лен ные про ек ты бу дут про хо дить эк-
спер тный от бор. Учас тни ки, не про шед-
шие эк спер тный от бор и не по лу чив шие 
приг ла ше ния, к учас тию в кон фе рен ции 
не до пус ка ют ся. Для по лу че ния приг ла ше-
ния не об хо ди мо обя за тель но ука зы вать 
свой элек трон ный ад рес или ад рес кон-
так та (мож но ад рес шко лы). Ор гко ми тет 
име ет пра во от кло нить ра бо ты в слу чае:
• не со от вет ствия ра бо ты за яв лен ной те ме;
• не со от вет ствия тре бо ва ни ям к офор мле нию;
• об на ру же ния пла ги ата;
• от сут ствия элек трон но го ад ре са.

Ре гис тра ци он ный взнос учас тни ка 
кон фе рен ции сос тав ля ет 400 тен ге и оп-
ла чи ва ет ся при ре гис тра ции, ко то рая сос-
то ит ся в день про ве де ния кон фе рен ции с 
09.00 до 10.00 в кор пу се №2 КарГУ им. 
Е. А. Бу ке то ва (ул. Уни вер си тет ская, 28а).

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ МА ТЕ МА ТИ КИ 
И ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ 

Сту ден ты, ма гис тран ты и сот руд ни ки 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва име ют воз мож ность 
про вес ти не за бы ва емые ка ни ку лы в Пра ге. 
Про дол жи тель ность по ез дки — 30 дней.

Прог рам ма ка ни кул очень раз но об раз на и 
вклю ча ет в се бя мно же ство ме роп ри ятий.

 Об зор ная эк скур сия по Пра ге «Ста рый го-
род», в хо де ко то рой мож но по се тить Ста ро-
местскую пло щадь, из вес тные во всем ми ре ча сы 
«Ор лой», са мую до ро гую ули цу Пра ги — Па риж-
скую, кос тел Де вы Ма рии, кос тел Свя то го Ни ко-
лая, Ев рей ский го род, па мят ник Яну Гу су и др.

 По ез дка в Кар ло вы Ва ры. По се ще ние зна-
ме ни тых ми не раль ных ис точ ни ков го ро да, ко-
лон на ды, выш ки Ди аны (доп.), пред ла га ет ся по-
се ще ние бас сей на с ми не раль ной во дой Тер мал.

 По ез дка в Ве ну. Пе ше ход ная об зор ная эк-
скур сия по цен тру Ве ны — го ро ду му зы ки и уче-
ных, го ро ду Штра уса, го ро ду валь сов. По се ще ние 
Хоф бур га, Ра ту ши, со бо ра Св. Сте фа на, пар ла-
мент, зда ние Вен ской опе ры. Сво бод ное вре мя. 
Воз мож ность по се тить му зеи.

 По ез дка в Дрез ден — сто ли цу Сак со нии. 
Об зор ная эк скур сия по го ро ду: те ат раль ная 
пло щадь, Зем пер-Опе ра, во ро та Ге ор ген тор, на-
бе реж ная Брю ля, Прид вор ная цер ковь, Цвин-
гер — все мир но из вес тный двор цо вый ком плекс. 
Сво бод ное вре мя для по се ще ния Дрез ден ской 
га ле реи.

 По се ще ние Му зея шо ко ла да в Пра ге. Нас-
лаж де ние в пол ном смыс ле это го сло ва пред ла га-
ет но вый праж ский му зей шо ко ла да Cho co-Story-
Pra ha на ули це Це лет на. Этот му зей рас ска зы ва ет 
об ис то рии это го ше дев ра ку ли на рии и пред ла-
га ет пос мот реть и поп ро бо вать слад кие эк спо на-
ты. По се ти те ли смо гут наб лю дать за про цес сом 
при го тов ле ния шо ко ла да, ку пить по ро шок ка као 
или шо ко лад ную губ ную по ма ду. За од но они уз-
на ют, как нуж но ори ен ти ро вать ся во всем мно го-
об ра зии шо ко лад ных ла комств.

Му зей шо ко ла да пред по ла га ет рас ска зать все 
о шо ко ла де. Кро ме ис то ри чес кой выс тав ки, бель-
гий ские мас те ра из го тов ле ния шо ко ла да про де-

монстри ру ют вам об раз цы сво его 
ис кус ства. В му зее по се ти те ли 
мо гут уви деть по су ду, в ко то рой 
ва ри ли шо ко лад мас те ра шо ко-
лад но го де ла, уз нать о поль зе шо-
ко ла да для ор га низ ма или са мим 
на учить ся его го то вить. Вы уз на-
ете, нап ри мер, тай ну при го тов-
ле ния шел ко во го шо ко ла да. Зна-
то ков ис то рии мо жет по ра до вать 
уни каль ная кол лек ция шо ко лад-
ных обер ток.

 По ез дка в Кут на Го ра и Чеш ский Штер-
нберк. Кут на Го ра, «се реб ря ная» ле ген да Че-
хии, рас по ло же на в 65 км от Пра ги. Ис то рия 
это го го род ка 13-го ве ка, вне сен но го в спи сок 
ми ро во го куль тур но го нас ле дия ЮНЕС КО, тес-
но свя за на с до бы чей се реб ря ной ру ды. Мы с 
ва ми по се тим уни каль ную в сво ем ро де и един-
ствен ную в Ев ро пе кос тни цу — клад би щен скую 
ча сов ню, уб ран ство ко то рой пол ностью вы пол-
не но из че ло ве чес ких кос тей, и про ник нем ся 
уди ви тель ной ат мос фе рой го ти чес ко го хра ма 
Свя той Вар ва ры. Ста рин ный мощ ный град XIII 
сто ле тия, Чеш ский Штер нберк, пос тро ен ный на 
хол ме с прек рас ным ви дом на до ли ну ре ки Са-
за ва, пред став ля ет со бой уни каль ный об ра зец 
сред не ве ко во го зод че ства. С мо мен та зак лад ки и 
до се год няш не го дня дан ный град-кре пость при-
над ле жит семье Штер нбер ков.

По се ще ние ак ва пар ка. Круп ней ший ак ва-
парк в Цен траль ной Ев ро пе Aq ua pa la ce Pra ha 
был тор же ствен но от крыт в Пра ге для по се ти те-
лей 7 ап ре ля 2008 го да. За нес коль ко лет это чу-
дес ное мес то ус пе ли по лю бить мно гие го ро жа не 
и ту рис ты со все го ми ра. Aq ua pa la ce Pra ha пол-
ностью со от вет ству ет сво ему наз ва нию, так как 
это в пол ном смыс ле Дво рец во ды. Пло щадь ак-
ва пар ка сос тав ля ет 9150 кв. м. Aq ua pa la ce Pra ha 
пред став ля ет со бой уни каль ный спор тив но-оз-
до ро ви тель ный ком плекс, пред ла га ющий ши ро-
кий спектр ус луг для всей семьи. Ак ва парк мож-
но раз де лить на 4 зо ны — вод ный мир, мир са ун, 
центр спа и фит нес-центр.

По ез дка в Карлштейн и Крши вок лат. Ос но-
ва те лем Карлштей на стал зна ме ни тей ший чеш-
ский ко роль Карл IV Люк сем бург. Стро итель ство 
кре пос ти бы ло на ча то в 1348 го ду, а уже в 1355 
го ду го род го тов был при нять ко ро лев скую сви-
ту. В это вре мя бы ла воз ве де на кре пость Боль шая 
баш ня, а так же за кон че на ра бо та над од ним из 
са мых кра си вых зда ний — Ка пел лой Свя то го 
Крис та. Имен но в ней хра ни лась са мая цен ная 
ко ро на — ко ро на Свя щен ной Рим ской им пе рии. 
Во вре мя эк скур сии вы ос мот ри те ин терь еры, ко-
то рые приб ли зят вас к по ни ма нию осо бен нос тей 
бы та вы со ко пос тав лен ных пред ста ви те лей зна-
ти XIV-XV ве ков. Крши вок лат — один из са мых 
древ них и из вес тных зам ков чеш ских кня зей и 
ко ро лей. Кро ме то го, за мок был страш ной тюрь-
мой, и его зна че ние как па мят ни ка ар хи тек ту ры 
от это го при ни жа лось. В XIX ве ке за мок был спа-
сен бла го да ря его вла дель цам Фюр стен бер кам, 
ко то рым он при над ле жал до са мо го 1929 го да. 
Внут ри зам ка — прек рас ная ча сов ня, ко ро лев-
ский и ры цар ский за лы с эк спо зи ци ей го ти чес ко-
го изоб ра зи тель но го и скульптур но го ис кус ства, 
биб ли оте ка с 52 ты ся ча ми то мов, бо га тый му зей 
и кар тин ная га ле рея, прос лав лен ная тюрь ма и 
пы точ ные ком на ты с ору ди ями пы ток.
Ус ло вия по ез дки и вре мя ка ни кул вы мо же те 

уточ нить по ад ре су: г. Ка ра ган да, ул. Уни вер си-
тет ская, 28, офис 224, тел. 8(7212) 77-01-36 или от-
пра вить зап рос на ад рес: skarsti na@ma il.ru.

СОБ. ИНФ.

По дан ным ООН, Казахстан за ни ма ет 9-е 
мес то в ми ре по чис лу им миг ран тов. По это-
му впол не за ко но мер но, что на ше му об ще-
ству при хо дит ся стал ки вать ся с мно же ством 
ос трых со ци аль но-эко но ми чес ких проб лем, 
свя зан ных с рос том миг ра ци он ных по то ков. 
Ми ро вой опыт в раз ре ше нии по доб ных воп-
ро сов ос ва ива ют пре по да ва те ли и сту ден ты 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

20 мар та 2013 го да в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва сос то-
ялось от кры тие ре сур сно го цен тра, соз дан но го в 
рам ках меж ду на род но го про ек та «Дву ху ров не вая 
сис те ма (ли цен зи ат — ма гис тра ту ра) под го тов ки 
спе ци алис тов по со ци аль ной пси хо ло гии для ра-
бо ты с миг ран та ми в Рос сии, Ук ра ине, Ка зах ста не».

Как от ме тил на от кры тии ре сур сно го цен тра 
про рек тор по науч ной ра бо те КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва про фес сор Х. Б. Ома ров: «Казахстан на 
се год няш ний день стал но вым цен тром пе ре-
се че ния миг ран тов Цен траль ной Азии, ко то-
рые, по пос лед ним све де ни ям, сос тав ля ют 20% 
на се ле ния стра ны. Сог лас но дан ным мес тно го 
Агент ства по ста тис ти ке, в 2015 го ду Ка зах ста ну 
по на до бит ся тру до ус трой ство еще 2 мил ли онов 
лю дей, а в бли жай шие 10 лет миг ран ты из Цен-
траль ной Азии бу дут фор ми ро вать тренд раз ви-
тия Казахстана, Ук ра ины и Рос сии».

Ре ше ние за да чи под го тов ки спе ци алис тов, 
спо соб ных ра бо тать в сфе ре уп рав ле ния и ре гу ли-
ро ва ния миг ра ци он ных про цес сов, ста вят во гла-
ву уг ла ве ду щие об ра зо ва тель ные и об ще ствен-
ные уч реж де ния, объ еди нен ные прог рам мой 

«Тем пус». В их чис ле — толь ко два ка зах стан ских 
ву за: Ка зах ский на ци ональ ный пе да го ги чес кий 
уни вер си тет им. Абая и Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва. Яв ля ясь 
ас со ци иро ван ным пар тне ром меж ду на род ной 
прог рам мы «Тем пус», КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
пос то ян но уча ству ет в ее про ек тах, со дей ству-
ющих про ве де нию со ци аль ных и эко но ми чес ких 
ре форм и раз ви тию сис тем выс ше го об ра зо ва ния 
в стра нах — пар тне рах Ев ро пей ско го со юза.

В рам ках прог рам мы «Тем пус» был раз ра бо-
тан спе ци аль ный трех го дич ный меж ду на род ный 
про ект «Дву ху ров не вая сис те ма (ли цен зи ат — ма-
гис тра ту ра) под го тов ки спе ци алис тов по со ци аль-
ной пси хо ло гии для ра бо ты с миг ран та ми в Рос-
сии, Ук ра ине, Ка зах ста не», ко то рый объ еди нил 
бо лее со ро ка об ра зо ва тель ных и об ще ствен ных 
ор га ни за ций Казахстана, Рос сии, Ук ра ины и Ев-
ро пей ско го со юза. Ос нов ная его за да ча — прив-
ле че ние для ре ше ния миг ра ци он ных проб лем 
ин тел лек ту аль ных и со ци аль ных ре сур сов выс ших 
учеб ных за ве де ний и ин сти ту тов граж дан ско го об-
ще ства этих стран. Ев ро пей ские ву зы-пар тне ры, 
име ющие бо га тый опыт в раз ра бот ке и ре али за-
ции миг ра ци он ных стра те гий, по де лят ся этим 
опы том с ка ра ган дин ским уни вер си те том. В це-
лом, по мыс ли ор га ни за то ров про ек та, он бу дет 
спо соб ство вать ре фор ми ро ва нию выс ше го об ра-
зо ва ния в этой со ци аль но зна чи мой для нас сфе ре.

Как учас тник про ек та КарГУ взял на се бя 
ряд обя за тельств. Преж де все го, это раз ра бот ка 
но вых прог рамм ба ка лав ри ата и ма гис тра ту ры, 
со от вет ству ющих спе ци аль ным пот реб нос тям 
под го тов ки кад ров для ра бо ты с миг ран та ми 

(со ци аль ный пси хо лог и со ци аль ный ра бот ник); 
по вы ше ние ква ли фи ка ции прак ти ку ющих пси-
хо ло гов, пре по да ва те лей и обу че ние сту ден тов 
по но вым раз ра бо тан ным прог рам мам, а так же 
тру до ус трой ство вы пус кни ков в ка че стве со ци-
аль ных пси хо ло гов в уч реж де ния, от ве ча ющие за 
при ем и адап та цию миг ран тов.

За пол то ра го да учас тия в про ек те при со дей-
ствии ев ро пей ских уни вер си те тов-учас тни ков в 
КарГУ бы ло про ве де но ис сле до ва ние, в ко то ром 
бы ло за дей ство ва но бо лее пя ти де ся ти ор га ни за-
ций — по тен ци аль ных ра бо то да те лей — раз но-
го ро да со ци аль ных служб и уч реж де ний. Был 
раз ра бо тан под роб ный ал го ритм под го тов ки 
бу ду ще го спе ци алис та; ис хо дя из пот реб нос тей 
ра бо то да те лей, сос тав лен ком плекс так на зы ва-
емых ком пе тен ций — уме ний, зна ний и на вы ков, 
не об хо ди мых для пло дот вор ной ра бо ты в ус ло-
ви ях сов ре мен ных миг ра ци он ных про цес сов. На 
ос но ве ре зуль та тов это го ис сле до ва ния и сос тав-
ля ют ся учеб ные пла ны но вых спе ци аль нос тей, 

ко то рые уже в сен тяб ре сле ду юще го учеб но го 
го да бу дут ап ро би ро ва ны не пос ред ствен но в об-
ра зо ва тель ном про цес се.

Как один из зна чи мых эта пов ре али за ции 
про ек та в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и был соз-
дан ре сур сный центр по ра бо те с миг ран та ми, не 
име ющий на се год няш ний день ана ло гов в Ка зах-
ста не. В нем ак ку му ли ру ют ся все на ра бо тан ные 
учеб но-ме то ди чес кие ма те ри алы: ме то до ло гия 
про ве де ния ис сле до ва ний, ме то до ло гия оп ре де-
ле ния ком пе тен ций, раз ра бот ки учеб ных пла нов, 
ме то ди чес кие опи са ния дис цип лин. Важ но, что 
ре сур сный центр КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от-
крыт для всех, его воз мож нос ти дос туп ны каж-
до му, чьи про фес си ональ ные ин те ре сы свя за ны 
с воп ро са ми тру до вой миг ра ции, — сту ден тов, 
пре по да ва те лей, уже прак ти ку ющих пси хо ло гов 
и со ци аль ных ра бот ни ков.

АЛЕК САН ДРА ФИ ЛИ МО НО ВА, 
ПРЕСС-СЕК РЕ ТАРЬ КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Управляемая миграция

Путешествие в Злата Прагу


