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Же ңіс кү ні мен, Отан қор ғау шы лар кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын!
9 ма мыр да той ла на тын Же ңіс кү ні Ота ны мыз дың та ри хын да ғы қа си ет ті күн. Зұл-

мат со ғыс мил ли он да ған жан ның өмі рін қи ды, əр от ба сы на қай ғы-қа сі рет əкел ді. Со-
ны мен қа тар ай ту лы со ғыс адам дар ды май дан ға, тыл ға жұ мыл ды ру ар қы лы дү ние жү-
зі не хал қы мыз дың көз сіз ба тыл ды ғын, ба тыр лы ғын, күш ру хы ның ерек ше күш ті лі гін 
ай ғақ тап бер ді. Қан ша жыл өт се де біз Же ңіс тің қан дай қи ын шы лық пен кел ге нін еш 
ұмыт пай мыз.
Біз Отан үшін жа нын пи да ет кен ер ле рі міз бен оқ пен от тан аман қал ған ба тыр ла ры-

мыз ды мəң гі ес те сақ тай мыз. Қым бат ты ар да гер лер, ел ба сы на күн ту ған шақ та жау ға 
қар сы тұ рып, со ғыс тан кейін гі жыл да ры елі міз дің жан да ну ына аян бай тер төк ті ңіз дер. 
Сіз дер дің ер лік те рі ңіз ге бас иеміз. Қи ын-қыс тау кез де тыл да жұ мыс іс теп, өз ең бе гі мен 
же ңіс тің сал та нат құ ру ына ат са лыс қан жан дар ға да ал ғы сы мыз шек сіз. Сіз дер дің ерен 
ең бек те рі ңіз үшін мың да бір ал ғыс, ден са улық, ұзақ ғұ мыр, ба қыт ті лей міз!
Жыл дар өтер, алай да Ұлы Же ңіс ту ра лы ес те лік мəң гі лік ел есін де сақ та ла ды. Же-

ңіс ке жет кен ер ле рі міз дің ба ла ла ры, не ме ре ле рі, тіп ті шө бе ре ле рі де өз Ота нын сүйіп, 
дəс түр ле рін сақ тай ты ны сөз сіз, əр қа шан хал қы ның ба тыр лы ғын, ба тыл ды ғын мақ тан 
ете ді.
Құр мет ті əріп тес тер, сту дент тер, сіз дер ді жал пы ха лық тық ме ре ке мен құт тық тай-

мын! Бар ша ңыз ға, от ба сы ла ры ңыз ға мық ты ден са улық, та быс, бей біт өмір ті лей мін! 
Со ғыс жыл да рын да ғы ба тыр ла ры мыз дың көз сіз ер лі гі мəң гі лік біз бен бір ге өмір сүр-
сін!

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

При ми те са мые ис крен ние поз драв ле ния с Днем По бе ды и Днем за щит ни ка Оте-
че ства!
День По бе ды, ко то рый мы от ме ча ем 9 мая, — это свя щен ная да та в ис то рии на ше-

го Оте че ства. Вой на унес ла мил ли оны жиз ней, го речь ут раты кос ну лась прак ти чес ки 
каж дой семьи. И вмес те с тем эта вой на по ка за ла все му ми ру ве ли чай шее му же ство, 
ге ро изм, си лу ду ха на ше го на ро да, спло тив лю дей на фрон те и в ты лу. Сколь ко бы 
лет ни прош ло, мы ни ког да не за бу дем, ка кой це ной дос та лась нам по бе да. 
Мы всег да бу дем пом нить по гиб ших ге ро ев и тех, кто ос тал ся в жи вых всем смер-

тям наз ло. Низ кий вам пок лон, до ро гие ве те ра ны, за то, что вы смог ли выс то ять в той 
страш ной вой не и воз ро дить стра ну в пос ле во ен ные го ды. Мы бла го дар ны и тем, кто 
ра бо тал в тя же лое во ен ное вре мя в ты лу, сво им тру дом приб ли жая по бе ду. Спа си бо 
за ваш рат ный труд, здо ровья вам, дол го ле тия и счастья!
Прой дут де ся ти ле тия, но па мять о ве ли кой По бе де бу дет жить веч но. Убеж ден, 

что де ти, вну ки, а те перь уже и прав ну ки по бе ди те лей бу дут так же креп ко лю бить 
свою Ро ди ну, хра нить тра ди ции и всег да пом нить о ве ли ком под ви ге сво его на ро да.
Поз драв ляя вас, ува жа емые кол ле ги и сту ден ты, с по ис ти не все на род ным праз-

дни ком, от всей ду ши же лаю вам и ва шим семь ям креп ко го здо ровья, бла го по лу чия, 
мир но го не ба и проц ве та ния! Пусть дос той ной под ви га ге ро ев во ен ных лет бу дет на-
ша жизнь!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

7 мамыр — Отан �ор;аушылар к�ні7 мамыр — Отан �ор;аушылар к�ні

9 МАМЫР — ЖЕEІС КGНІ9 МАМЫР — ЖЕEІС КGНІ
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�ай-�ай со �ыс ты� да �а ра ха-
лы� ты т� ра ла тып ке те ті нін та рих 
д� лел де ген. 9 ма мыр — Же �іс к� ні 
�ар са �ын да т� �ыр лы т�л �а лар ды� 
со �ыс ту ра лы ай т�ан �а нат ты с�з-
де рін �сы на мыз.

Адам дар ды �й рет пей со �ыс �а ат-
тан ды ру — олар ды са тып ке ту де ген 
с�з.

КОН ФУ ЦИЙ

Біз ге �шін ші д� ни еж� зі лік со �ыс 
ке рек емес. Ка пи та лизм, ком му низм 
мен ту риз мні� �з де рі-а� же тіп жа тыр.

ОЛИ ВЕР ХАС СЕН КАМП

Не адам зат со �ыс ты �"р та ды, не 
со �ыс адам зат ты �"р та ды.

ДЖОН КЕН НЕ ДИ

Біз ге со �ыс де ген — �лім дей ді. 
Жо�, со �ыс — �з-�зін �л ті ру.

РАМ СЕЙ МАК ДО НАЛД

Бас �а іс тер ге с�й ре се� де бар май-
тын ер кек тер бір ер кек ті �л ті ру ге кел-
ген де, ж" ды ры� тай ж" мы ла ды.

СЬЮЗЕН ГЛАС ПЕЛЛ

Со �ыс де ген шын м& нін де �рес кел 
�а те лік тер ді� ка та ло гі.

УИН СТОН ЧЕР ЧИЛЛЬ

Сен жа удан �аш са�, �мір се нен �а-
ша ды.

БАУЫР ЖАН МО МЫ Ш< ЛЫ

Со �ыс ке зін де за� ны� �ні �ше ді.
МАРК ТУЛ ЛИЙ ЦИ ЦЕ РОН

'с кер ден е� бі рін ші те мір дей т� зім 
та лап еті ле ді; ер лік — екін ші орын да-
�ы н&р се.

НА ПО ЛЕ ОН I

Біз ді� &с кер лер шын м& нін де не 
�шін со �ы сып жат �а ны мыз ды т� сін се, 
бір де-бір со �ыс бол мас еді.

<ЛЫ ФРИД РИХ

Со �ыс ты� е� ал �аш �ы �"р ба ны — 
а�и �ат.

ДЖОН СОН ХАЙ РАМ

Рух ты ге нер ал ды� �лі де не сі нен 
ар ты� еш те �е к� те ре ал май ды.

ДЖОН МАС ТЕРС

Мен со �ыс тан же� ген бір де-бір ха-
лы� ты� байып кет ке нін к�р ген жо�-
пын.

ВОЛЬ ТЕР

Со �ыс ты &с ке ри адам дар бас та-
май ды. Со �ыс ты бас тай тын — са ясат-
кер лер.

ГЕ НЕ РАЛ УИЛЬ ЯМ УЭС ТМОР ЛАНД

Со �ыс со �ы сы мен, ал т�с кі ас уа�ы-
тын да бо луы ке рек.

ВЛАДИМИР ПУ ТИН

Есі д" рыс адам &лем ге со �ыс ті ле-
ме се ке рек. Бей біт �мір де "лы &ке сін 
жер ле се, со �ыс та &ке сі "лын жер лей-
ді.

ГЕ РО ДОТ ГА ЛИ КАР НАС СКИЙ

0ан ша ба тыр бол са да,
Жау �а сал ма жал �ыз ды.

ЕЛ АУЗЫ НАН

Со �ыс ты к�р ме ген адам ны� со �ыс 
ту ра лы л&м де уге �" �ы �ы жо�.

МАР ЛЕН ДИТ РИХ

0а же ті жо�… Со �ыс ты� �а же ті 
жо�! Д" ры сы тір лік �ы лып, із де нейік. 
Шы найы да�� — е� бек пен кел ген 
ата�. Со �ыс жа байы лар ды� ен ші сі не 
�ал сын.

ГИ ДЕ МО ПАС САН

Мі не, Же ңіс ту ының жел бі ре ге ні не 
68 жыл. Уақыт тың жүй рік ті гі не шек бар 
ма? Жел дей есіп өт се де, сол бір сұ ра пыл 
жыл дар кө ңіл ден өш кен жоқ. 1941 жы лы 
то сын мі нез та ны тып, бей біт ел дің ты-
ныш ты ғын бұ зып, 1945 жыл дың ма мы ры-
на дейін КСРО хал қын қан қақ сат қан қан-
құй лы со ғыс тың бол ға ны кү ні ке ше ға на 
се кіл ді. Бү гін де сек сен ді ең се ріп, тоқ сан-
ға аяқ бас қан, жүз дің ауылын жа ға ла ған 
ар да гер ле рі міз жү рек ке жа зыл мас қай ғы 
жұт қыз ған жыл дар жай лы осы лай сыр 
шер те ді.

Зұл мат со ғыс қан ша жан ның жа нын алып, 
тө зі мін тауыс ты. Бі рін жа ры нан, бі рін ба ла-
сы нан, бі рін аяқ-қо лы нан, бі рін елі нен айыр-
ды. Же ңіс кү ні қар са ңын да қан май дан ға ат-
та нып, ел ге аман орал ған Қа би қа рия мен 
со нау бір қи ын-қыс тау шақ та ба ла лық пен 
ер те қош та сып, тыл да ең бек ет кен Ғай ша 
əжей мен Ор тай ата ның өт кен ді ес ке тү сі ріп 
ай тқан əң гі ме ле рін га зет ке жа ри ялау ды жөн 
деп тап тық. Өмір дің та лай қи ын шы лы ғын 
бас тан кеш кен қарт та ры мыз ке зін де ки елі 
қа ра ша ңы ра ғы мыз — ҚарМУ-да қыз мет ет-
кен. Ор тай ата кү ні бү гін ге шейін уни вер си-
те ті міз де сту дент тер ге дə ріс бе ріп жүр.

�а би К� ке н� лы Ле ке ров, �а лым, $лы 
Отан со �ы сы ар да ге рі:

— Қан құй лы со ғыс бас тал ған да мен не-
ба ры 17-ақ жас та едім. Мен май дан ше бі не 
Таш кент те гі ар тил ле рия учи ли ще сін де оқып 
жүр ген же рім нен ат тан дым. Ол 1943 жыл-
дың та мы зы тұ ғын. Ем ти хан тап сы рып та үл-
гер ме дік. Біз ді Украина ны қор ғау ға жі бер ді. 
Бел го род, Хар ков, Ки ро вог рад, Пер во майск, 
Ки ши нев қа ла ла рын жау қо лы нан азат ету 
жо лын да жан аямай шай қас тық. Бір не ше 
мəр те же ңіл жа ра қат ал дым. Үш рет жа ра-
лан дым. Бі рі қа быр ғам нан, қал ған екі оқ оң 
аяқ тан ти ді. Өкі ніш ті сі, соң ғы сы ауыр жа ра-
қат бо лып, гос пи таль де жа ту ыма ту ра кел ді. 
Бұл 1944 жыл дың 19 та мы зы тұ ғын. Бір аяқ 
кет ті. Ұзақ уақыт тө сек тар тып жа тып қал-
дым. Мен шық қан да со ғыс аяқ тал ған еді. 
Со дан кейін со ғыс мен үшін біт ті. Же ңіс ке 
же те тін жыл дың сəуірін де сүйе ніш тая ғы-
на сүйе ніп, ел ге орал дым. Кел сем, ха лық та 
жей тін нан да жоқ. Со ғы су үшін азық та қа-
ру ғой, бар лық ас тық ты май дан ға жі бе ріп-
ті. Кү ні-тү ні ты ным тап пай жауын гер лер ді 
азық пен, қа ру мен қам та ма сыз етіп отыр ған 
ана лар мен ба ла лар дың, қарт тар дың ти гіз-
ген қол ға на ты аз бол ма ға нын сон да кө ріп 
қу ан дық. Ол кез қа тал за ман еді…
Сұм со ғыс та лай дың жа нын қи ды, та лай-

дың тағ ды рын тəл кек ке ұшы рат ты. Қа лың 
ха лық қай ғы дан қа ра жа мыл ды. Атыл ған оқ, 
жа рыл ған бом ба, ағыл ған қан, өл ген адам-
дар. Қан май дан да бас тан кеш кен жайт тар 
мі не зі ме ке рі əсер ет ті. Жүй ке жұ қар ды, 
ашу ға бой ал ды ра тын бол дым. Жал ғыз аяқ 
жа ным ды жа ра ла ды. Та лай ға дейін көз ал-
дым нан сол бір ауыр күн дер кет пей қой ды. 
Тіп ті əлі күн ге дейін елес тей ді. Бə рі не уақыт 
ем ші. Есей дік. Оқы дық. Бір тін-бір тін бай-
сал дан дық. Осы тұс та ай та ке тейін, оқу жа-
зыл мас дер ті ме ши па бол ды. Үмі тім ді ұш та-
ды, қа жы рым ды қай ра ды.

&ай ша Кен же �а ли �ы зы �а ра та ева, �ла-
�ат ты �с таз, тыл е� бек ке рі:

— Ер аза мат еті гі мен қан ке шіп, ар ғы мақ 
ат ауыз ды ғы мен су іш кен за ман ды да көр дік. 
Қай ғы сыз күй кеш кен қа ра ха лық қа екін ші 
дү ни ежү зі лік со ғыс ашық күн де жай түс кен-
дей əсер ет ті. От қа оран ған сол бір зұл мат 
жыл дар та лай жан ның жү ре гі не жа зыл мас 
жа ра са лып кет ті ғой. Мұз жас та нып, қан 
жұт қан жауын гер лер жа нын шү бе рек ке 
түйіп, «Отан үшін от қа түс ті. Бас тан кеш кен 
4 жыл ғы тақ сі рет та лай тағ дыр дың өмі рі не 
бал та шап ты. Қа ра жа мыл ған əйел, аңы ра-
ған же тім, ел ге жа рым жан орал ған ер аза-
мат… Ара да сыр ғып күн дер, жыл жып жыл-
дар өт ті. Қай ғы-мұң, жан ар па лы сы, өлім 
мен өмір, ас таң-кес те ңі шық қан дү ние ақ-
са қал ды ата ла ры мыз бен ақ жа улық ты ана-
ла ры мыз дың са на сы нан əлі сөн ген жоқ. Ес кі 
жа ра кү ні бү гін ге шейін ар да гер ле рі міз-
дің жа нын сыз да та ды. «Мəң гі лік ала удың» 
оты ла улап жа нып тұр ған да, ел-жұрт тың 

са на сы нан Отан үшін жа нын пи да ет кен 
ер ле рі міз дің есі мі өш пей ді. Қан май дан-
да жауымен шай қа сып, тө сін оқ қа тос қан 
ба тыр ла ры мыз дың аңыз ға ай нал ған ер лі-
гін ұмыт пау ұр пақ қа ұран. Қал қам, сен дер 
ба қыт ты сың дар. Ты ныш тық тың тал бе сі гі 
тер бел ген за ман да өмір сү ріп жа тыр сың дар. 
Бү гін гі нің ада мы осы бай лық тың ба ға сын 
біл се екен. Қыр ғын со ғыс, ай қас, атыс-ша быс 
еш қа шан тоқ та май ды. Та би ғат тың заң ды лы-
ғы, адам зат бір-бі рі мен жа ула су мен өмір ке-
ше ді. Же ңе ді, же ңі ле ді. Кім қан са сы ған со-
ғыс ты жақ сы кө ре ді?..
Му зы ка лық мек теп те оқып жүр ген ке зім. 

Де ма лыс қа шы ғып, үй ге ба рып де ма лам деп 
жүр едім. Бір-ақ күн де бə рі өз ге ріп са ла бер-
ді. «Со ғыс бас тал ды» де ген су ық сөз ел іші не 
лез де та рап кет ті. Жас пыз ғой, құ ла ғы мыз 
ес ті се де се ну ге қо рық тық. Шын дық қа шы-
найы көз бен қа рау ға жү рек сін дік. Ба ла лар 
үйін де өс кен сы нып тас та рым өз ер кі мен сұ-
ра нып, со ғыс қа ат тан ды. Жай да ры күл кім ді 
со ғыс жұ тып қой ды. Құр сүл де рім ді сүй ре-
тіп үй ге əзер жет тім. Əкем де май дан ға ат-
тан ға лы жа тыр екен. Əке шім нің мой ны на 
асы лып, тіс те ніп тұр дым. Кө ме кейі ме жас 
ты ғы лып тұр са да жы ла ма дым. «Жау біз-
ді мұ қал та ал май ды. Əкем ел ге аман-есен 
ора ла ды. Əлі-ақ арай лап таң ата ды» деп өз-
өзім ді жұ ба тып, сен дір дім. Қар ба лас шақ та 
қа рап қал май, бір ден мек теп ке жұ мыс қа 
ор на лас тым. Му зы ка мен ма те ма ти ка дан са-
бақ бер дім. Іші өр тен ген, қа ны қай нап, кө-
ңі лі қа рай ған ауыл тұр ғын да ры ның жа нын 
жа ды ра ту үшін кон церт тер өт кі зе тін біз. Ел 
қай ғы жұ тып, зар еңі реп отыр ған да əн са-
лу… Қи нал сақ та жа ма ғат ты жел пін ді ре тін, 
бойы на қу ат құя тын əн дер ді көп шыр қау шы 
едік.
Сол қи ын шақ та қол қу сы рып отыр ған 

жан бол ма ды. Ба ла-ша ға дан бас тап, кə рі-
құр таң ға дейін жұ мыс қа же гіл ді. Таң ат қан-
нан кеш бат қан ша бел жаз ба ған олар ға «бə-
рі Отан үшін, бə рі май дан үшін» де ген сөз 
күш бер ді. Ба ла лар ды ер тіп ма сақ те ру ге 
ба ра тын быз. Біз дің жақ тың та би ға ты та ма-
ша ғой. Жа сыл же лек ке бө лен ген ну ор ман 
біз ге қор ған бол ды. Азық-тү лік тен та ры ғып, 
ашық қан кез де Жайық тың тай дай ту ла ған 
ба лы ғы мен жан сақ та дық.

«Жа уды жең дік» де ген сүйін ші ха бар ды 
ес ті ген кез де гі қуа ны шым ды сөз бен ай тып 
жет кі зу мүм кін емес. Кө зі міз ге жас ал дық, 
ке уде міз ді ке ре кең ты ныс та дық. Ба ла лар 
ай ғай лап, бас ки ім де рін ас пан ға лақ тыр ды. 
Қыз дар дың жү зі не қай та дан күл кі үйі ріл ді. 
Ана ла ры мыз бір-бі рін құ шақ тап, жы лап-
кө ріс ті. Қарт та ры мыз қа һар лы қыс тан соң 
жа ды рап жаз ке ле ті нін біл ген дей, қуа ныш-
тан жүз де рі бал-бұл жан ған ба ла қай лар дың 
маң дайы нан иіс кеп, «тəу бе» де ген сө зді қай-
та ла умен бол ды. Қы зыл шү бе рек ті əр лі-бер-
лі бұл ғап, жа лау қы лып жел бі рет тік. Ра дио 
күн діз-тү ні да мыл тап пай сай рап тұр ды. 
«Же ңіс! Ота ны мыз жа удан азат етіл ді» де-
ген саң қыл да ған дауыс ты ес ті ген сайын шат-
тан дық. Ма мыр дың 12 кү ні əкем мен қай та 
қауыш тым.
Мен аты аңыз ға ай нал ған Қо бы лан ды, Бө-

ген бай лар дың тұя ғы — Ба укең ді өмір де көр-
дім. Ол кі сі нің ай тқан əр сө зі бү гін де шын-
дық қа ай на лып отыр. Ке ле шек ті бол жап, 
бол жам ай ту — ке мең гер лік. «Жа лын» жур-
на лы на қа зақ тың ба тыр ұлы ту ра лы көп-
те ген ма те ри ал дар шы ғып тұ ра ды. Ке ңес 
Ода ғы ның ық па лы на жы ғыл май өзін Мо-
мыш ұ лы деп мойын дат қан Бауыр жан аға-
ның ба та сын, көп те ген от ты сөз де рін бар ған 
же рім де аузым нан тас та май ай тып жү ре мін.

Ор тай )б ді рах ма нов, Жо �а ры о�у ор ны-
ны� ��р мет ті �ыз мет ке рі, тыл е� бек ке рі:

— 1941 жыл, ма усым ның 22-сі… Иə, Мəс-
ке уден та ра ған су ық ха бар түс кі он екі ге 
та ман біз ге де жет ті. Сол күн гі кө рі ніс əлі 
күн ге дейін көз ал дым да. Түс кі та ма ғым ды 
іш кен соң сыр тқа шық тым. Күн кө зін бұлт 
тұм ша лап, жел құ ты рып, уіл деуін үде те тү-
сіп ті. Жан-жа ғы ма бағ дар лап ұзақ қа ра дым. 
Не ге өйт тім, біл мей мін? Есік ал дын да тұр ға-
ным ды кө ріп қал ған Қа бы кен до сым қо лын 
бұл ғап ша қыр ды. Со дан еке уміз асық ой-
нап жүр ген бір топ ба ла ға қа рай аяң да дық. 

Ке нет құ ла ғы мыз ға жы ла ған адам дар дың 
дауысы еміс-еміс ес тіл ген дей бол ды. Жалт 
қа ра дық. Біз дің ауыл дың тə те ле рі. Жү гі ре 
ба сып қас та ры на бар дық. Бə рі «со ғыс, со ғыс» 
де ген сөз ді қай та лап ай та бе ре ді. Шаш та ры 
жал бы рап кет кен. Тү сін бе сек те бір жа ман-
дық тың бол ға нын іші міз сез ді. Олар ға қо сы-
лып біз де жы лап жі бер дік. Ке ше ға на алаң-
сыз ұйық тап, əке-ше ше нің ыс тық мей рі мі не 
бө ле ніп өс кен ойын ба ла сын со ғыс бір-ақ 
күн де есейт ті. Көз бен кө ріп, құ лақ пен ес ті-
ген, жү рек пен се зін ген жайт ты тіл мен жет-
кі зу мүм кін емес, қа ра ғым. Мі не, сұм со ғыс-
тың бас тал ға нын мен осы лай ес ті дім.
Ол кез де қар ша дай ба ла мын, 10 жас тан 

ас қан ке зім. 2 сы нып оқу шы сы мын. Со ғыс-
тың ке сі рі нен ер аза мат тар май дан ше бі не 
ат тан ды. Бар ауыр тпа лық ана ла ры мыз ға, 
апа ла ры мыз ға жə не біз ге түс ті. Ер тең гі жар-
қын бо ла шақ үшін бə рі міз кү рес тік. Қан ша 
қал жы рап, шар ша сақ та, өзе гі міз та лып, 
ашық сақ та тыр ба нып ең бек ет тік. Ауылы-
мыз дың жа нын да егін жай. Өзім құ рал пы лас 
ба ла лар ға егіс тік ті қо ру тап сы рыл ды. Егін 
ора ғы бас тал ған ша жаяу жү ріп егін дік ті кү-
зе те тін біз. Əкем ат қа мі ну ге рұқ сат ет пей тін. 
Жас, құ лап қа ла ды деп қор қақ тай тын. Бір де 
жай қа лып өсіп тұр ған егіс ал қа бын жай пап 
жүр ген жыл қы ны кө ре са ла сол жер ге ат пен 
шауып жет тім. Кел ген бет те қам шы мен ұру-
ға оқ тал дым. Тек ті жа ну ар сіл тен ген қам шы-
дан ос қы ры нып, теп ті. Мұн дай қат ты соқ қы-
ны күт пе ген мен ат тан ұшып түс тім. Аяғым 
жа ра қат та нып қал ған ға ұқ сай ды. Ауыр са да 
шы да дым.
Сол жыл да ры би дай еге тін жер ге та ры 

се біл ді. Ере сек жа сөс пі рім дер мен əйел дер 
егін ора ды. Күз ді гү ні піс кен та ры ны қыр-
ман ға та си тын. Əйел дер ағаш кү рек пен та-
ры ны жел пи ді. Ол уақыт та егін ді бас ты ра-
тын «мо ло ток» деп ата ла тын төрт қыр лы, 
ұзын ды ғы 2 мет рдей ауыр тас ты өгіз ге, ат қа 
же ге тін. Егін ді бас ты ру ды біз ге жүк тей тін. 
Ат қа, өгіз ге мі ну ді қы зық кө ріп, бə рі міз «мен 
мі нем, мен мі нем» деп та ла са тын быз. Қыр-
ман да тау боп үйі ліп жат қан егін ді бас ты ра-
тын быз. Зіл дей ауыр тас ты тар ту ға жал ғыз 
ат тың, өгіз дің əлі жет пей ді. Сол се беп тен екі 
ат, кей де 4 өгіз ді қа тар же ге тін. Бұл шық ет 
ауырып, қо лы мыз дың қа ры та лып, қал жы-
рап, шар шай тын быз. Көп жұ мыс іс те сек, əл-
сі реп, ба сы мыз ай на ла ды. Ша ма мыз ша ма-
мен 2-3 са ғат қа ға на же те ді. Қо сақ деп ата ла-
тын кіш кен тай үй ге жет кен ше асы ға тын быз. 
Кі ре са ла сү рі ніп жы ға ла мыз. Та ры ның са-
ба ны жұм сақ. Со ны ас ты мыз ға тө сеп, ұйық-
тай тын едік. Қыс та ма сақ жи нау ға жі бе ре ді. 
Аты-жө ні міз жа зыл ған кіш кен тай дор ба ны 
қо лы мыз ға ұс тап қар бас қан егін жай ға тар-
та мыз. Қыс тың қы ты мыр күн де рі де ба ру-
ымыз ға ту ра ке ле ді. Ма сақ та қа лып қой ған 
би дай лар ды үгіп алып дор ба ға са ла мыз. 
Тұ ла бойы мыз ті ті реп, то ңа мыз. Қайт сек те 
шы дауымыз ке рек, тіс те ніп ала мыз. Кей-
де ба ла лар жұ мыс тан қаш қақ тап, кел мей 
қоя ды. Он дай кез де қаш қан дар ға үл кен дер 
ұр са ды, ақыл мен тү сін ді ріп, қол ға быс ету ге 
үгіт тей ді. Ал бас тық сы мақ тар дың ба ла ла-
ры ның ке ліп-кел меуі өз ерік те рін де. Олар ға 
еш қан дай жа за жоқ.
Со ғыс ке зін де елі міз дің жер-же рі не не-

міс от ба сы ла ры жер ауда ры лып кел ді. Ауыл 
адам да ры ның пейі лі кең ғой. Тұр ғы лық ты 
жұрт олар ды қас жауы са на май, жы лы шы-
рай мен қар сы ал ды. Тұ ра тын жай ла ры жоқ 
бол ған дық тан əр жер де қо нып жүр ді. Əуел-
гі кез де ауыл ша ру ашы лық бө лі мі кең се сі нің 
кө лең ке сін па на қыл ды. Ал ғаш қы да күн де-
лік ті күн кө ріс тің қа мы мен жал да нып, əр-
кім нің ша ру асын тын ды рып жүр ді. Қа ра жұ-
мыс іс теп жал дан ған, на нын тауып же ген бір 
не міс тің ар лан ға нын көр ген жоқ пын. Жат 
ор та ға бейім дел гіш, ең бек қор ха лық екен. 
Бір-екі жыл өт кен де өз де рі не ша ғын бас па-
на са лып ал ды. Тү рі де, ті лі де өз ге олар дың 
біз ге, яғ ни ба ла лар ға біл мей тін өне рі жоқ 
си яқ ты кө рі не тін. Бос жат қан жер лер ге же-
міс-жи дек ек ті. Кө бі не қауын, қи яр, қы за нақ 
өсір ді. Ба бы мен кү тіп-бап та удың ар қа сын да 
тіл дей жер ден мол өнім шы ғып, қа ны бас қа 
тұр ғын дар ыр зық қа ке нел ді.

ДАЙЫН ДА �АН 
Н<Р ША ПА �АТ

Арда� т�тар ардагерлер
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С благодарностью за Победу
За бо та о ве те ра нах яв ля ет ся од-

ной из глав ных сос тав ля ющих со ци-
аль ной по ли ти ки на ше го уни вер си-
те та.

В ка нун праз дни ка По бе ды ве те ра-
ны вой ны, тру же ни ки ты ла и ве те ра-
ны уни вер си те та про ве ли две не де ли 
в про фи лак то рии КарГУ — здесь они 
по лу ча ли ле че ние, про во ди ли про фи-
лак ти ку за бо ле ва ний, ук реп ля ли свое 
здо ровье и им му ни тет. Мас саж и трех-
ра зо вое пи та ние, кис ло род ные кок-
тей ли и ле чеб ные про це ду ры — это и 
мно гое дру гое, по мне нию по жи лых 
лю дей, поз во ля ет им под дер жи вать 
се бя в то ну се по окон ча нии кур са вос-
ста нов ле ния в про фи лак то рии. А еще 
они от ме ча ют осо бое от но ше ние к ним 
со сто ро ны пер со на ла: имен но доб ро-
та и за бо та глав но го вра ча Ток сан ба-
евой А. Ж., мед сес тер, по ва ров и дру-
гих поз во ля ют ве те ра нам чув ство вать 
се бя как до ма — ком фор тно и лег ко.

В КарГУ сей час про яв ля ют за бо ту о 
30 тру же ни ках ты ла и трех ве те ра нах. 
В этом го ду двое ве те ра нов от ме ча ют 
свои юби леи. Так, Кам за баю Ар ста но-
ви чу Бу ке то ву, род но му бра ту пер во го 
рек то ра на ше го уни вер си те та, чье имя 
но сит наш вуз, ис пол нилось 85 лет, а 
ве те ран тру да Хван Га ли на Павловна, 
чья пре по да ва тельская дея тель ность 
бы ла мно гие го ды свя за на с уни вер си-
те том, от ме тила свой 80-лет ний юби-
лей. Ник то из этих лю дей не ос та ет ся 
без вни ма ния: по дар ки к праз дни кам, 
по мощь по до му, мо раль ная под дер-
жка… Этим в уни вер си те те за ни ма ют-
ся и сот руд ни ки проф со юз но го ко ми-
те та, и пре по да ва те ли фа куль те тов, и, 
ко неч но, сту ден ты. В рам ках ме сяч ни-
ка во ен но-пат ри оти чес ко го вос пи та-
ния ак ти вис ты Ко ми те та по де лам мо-
ло де жи бу дут при ез жать с «ка ра ва ном 
доб ра» к каж до му из ве те ра нов.

Ве те ра ны го во рят сло ва бла го дар-
нос ти род но му уни вер си те ту. Мно гие 
из них сов сем юны ми на ча ли свою ра-
бо ту в на шем уни вер си те те и уже тог да 
чув ство ва ли, что по па ли в нас то ящий 
кол лек тив. Мо ло дые спе ци алис ты, они 
зна ли, что им всег да по мо гут стар шие 
кол ле ги и ру ко во ди те ли ву за. В этом и 
бы ли тра ди ции на ше го уни вер си те та: 
бе реж но рас тить мо ло дые кад ры, соз-
да вать бла гоп ри ят ные ус ло вия для их 
раз ви тия. И сей час, бу ду чи на пен сии, 
ве те ра ны ощу ща ют под дер жку ву за.

В этом го ду прош ло еще од но не-
обыч ное ме роп ри ятие в сте нах на ше го 
ву за. Для де тей вой ны, ко то рые про жи-
ва ют в Бу хар жы ра ус ком райо не, бы ли 
про ве де ны шах мат ные со рев но ва ния. 
Бы ли соз да ны две ко ман ды: ко ман да 
«Де ти вой ны» ООФ «Ар да гер-2012», в 
ко то рую вош ли де сять ве те ра нов тру-
да и де тей вой ны, и сбор ная ко ман да 
КарГУ, в ко то рую вош ли сот руд ни ки 
уни вер си те та. Ко ман да ве те ра нов 
выш ла по бе ди тель ни цей в этих со рев-
но ва ни ях, что еще раз под твер ди ло 
спор тив ный дух на ших ве те ра нов-по-
бе ди те лей, они обош ли сво их со пер-
ни ков со сче том 16,5:3,5. Ве те ра нам 
бы ли вру че ны при зы и по дар ки.

В ка нун праз дни ка По бе ды ве те ра-
ны со сло ва ми бла го дар нос ти об ра-
ща ют ся к ру ко вод ству уни вер си те та, 
проф со юз но му ко ми те ту, кол лек ти ву 
про фи лак то рия КарГУ за пос то ян ную 
и не ус тан ную за бо ту, за под дер жку и 
вни ма ние, за не рав но ду шие к их судь-
бам. А сту ден ты и сот руд ни ки на ше-
го уни вер си те та не за бы ва ют в свою 
оче редь го во рить сло ва бла го дар нос-
ти тем, кто вы жил в су ро вые во ен ные 
го ды.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

В этом го ду ис пол ни лось 85 лет Кам за баю 
Ар ста но ви чу Бу ке то ву. По это му по во ду Му-
зей ис то рии КарГУ про вел не боль шую юби-
лей ную кон фе рен цию, в ко то рой при ня ли 
учас тие сот руд ни ки на ше го уни вер си те та, 
сту ден ты и гос ти. Вспо ми на ли о мно гом: о 
мо ло дос ти и друж бе брать ев, о неп рос том 
во ен ном вре ме ни, в ко то рое ко вал ся их ха-
рак тер, о вкла де в раз ви тие вто ро го уни вер-
си те та КазССР и об ра зо ва ния в це лом.

Имя Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва уве ко ве-
че но в ис то рии на ше го уни вер си те та бла го да-
ря его бра ту Кам за баю Ар ста но ви чу — имен но 
он стал вдох но ви те лем и соз да те лем Му зея Бу-
ке то ва, ко то рый был от крыт в уни вер си те те в 
1991 го ду. А еще Кам за бай Ар ста но вич пер вым 
на чал пи сать до ку мен таль ные вос по ми на ния о 
сво ем бра те. Вот как вспо ми на ет об этом глав-
ный ре дак тор га зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра-
ган да» Вла ди мир Ива но вич Рыж ков: «Впер вые 
с твор че ством ака де ми ка Бу ке то ва я поз на ко-
мил ся мно го лет на зад, ра бо тая за мес ти те лем 
ре дак то ра об лас тной га зе ты «Ин дус три аль ная 
Ка ра ган да». В ка би нет во шел вы со кий се дой 
че ло век и, по ло жив на стол ру ко пись, уве рен-
но на чал: «Это вос по ми на ния о мо ем бра те. 
Се год ня о нем хо дит мно го раз лич ных слу хов. 
Я хо чу, что бы лю ди зна ли о нем прав ду». Про-
чи тав ру ко пись, я пред ло жил ав то ру на пи сать 
еще что-ни будь о бра те. И Кам за бай Ар ста но-
вич сдер жал сло во. Сей час при встре че млад-
ший Бу ке тов вся кий раз шу тит: «Это вы ме ня 
втя ну ли в пи са тель ство. Те перь не мо гу ос та но-
вить ся…»
Кам за бай Бу ке тов спол на вы пол нил свой 

брат ский долг. С его по мощью впер вые уви де-

ли свет мно гие кни ги и науч ные ра бо ты Ев нея 
Ар ста но ви ча. Нап ри мер, был из дан шес ти-
том ник ака де ми ка. Он стал пи са те лем-ме му-
арис том — «би ог ра фом Ев нея Бу ке то ва». Он 
на пи сал о нем та кие кни ги, как «Наш Бу ке тов» 
(1997), «Друг мой, брат мой» (1994), «До ро га к 
ис ти не» (2003). В пос лед ние го ды об ще ствен-
ность в пол ном объ еме поз на ко ми лась с твор-
чес ким нас ле ди ем пи са те ля и уче но го. Лю бовь 
и ува же ние к дея тель нос ти и твор че ству стар-
ше го бра та шли у Кам за бая из дет ства.
Они ро ди лись в ауле «У ме че ти», в пой ме 

ре ки Ишим. В семье бы ло 14 де тей, из ко то рых 
в жи вых ос та лось толь ко 5. Са мый стар ший 
сын, Зей нел га би ден, умер в де вя ти лет нем воз-
рас те. В жи вых ос та лись Ев ней, Кам за бай, Жар-
кен, Шаб ден и Ес лям бек. Отец Ар стан был бла-
го род ным че ло ве ком, очень за бо тил ся о семье. 
Как рас ска зы ва ет Кам за бай, отец хо ро шо иг-
рал на дом бре, лю бил петь ка зах ские на род ные 
пес ни, охот но чи тал на изусть гос тям и де тям 
от рыв ки из ка зах ских эпо сов и ай ты сов. Го ды 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны при нес ли семье 
не вос пол ни мую ут ра ту: в кон це 1942 го да ушел 
из жиз ни отец — не уто ми мый тру дя га, вос пи-
та тель и глав ный кор ми лец боль шой семьи.
Пос ле смер ти от ца, в де каб ре 1942 го да, все 

за бо ты о семье лег ли на пле чи Ев нея. Млад ше-
му из пя ти брать ев бы ло тог да два го да. Жи ли 
труд но, не ма ло хлеб ну ли го ря, но пос те пен но 
вста ли на но ги. А ког да Ев ней не ожи дан но для 
мно гих зем ля ков уехал учить ся в Мос кву, по 
аулу пош ли раз го во ры — мол, ви та ет па рень в 
об ла ках, не ду ма ет о семье. Но жизнь по ка за ла 
об рат ное: пос ти гая на уки, Ев ней в пер вую оче-
редь ду мал о бу ду щем сво их род ных и близ ких. 
К сло ву, поз же все братья по лу чи ли выс шее 
об ра зо ва ние. В том чис ле и Кам за бай. Став ин-
же не ром-элек три ком, он дол гие го ды воз глав-
лял круп ней шие пред прия тия и ор га ни за ции 
ре ги она.
Кам за бай Бу ке тов ро дил ся в 1928 го ду. Ра бо-

тать, как и его брат Ев ней, он на чал очень ра но. 
С 18 лет тру дил ся в Ок тябрьском рай мол про-
ме мя со-мо лоч ной про мыш лен нос ти КазССР 
в Алматы, за тем ра бо тал кла дов щи ком Ко оп-
ром ком би на та, а за тем его за ме ти ли и наз на-
чи ли на дол жность инструк то ра Ок тябрьско го 
райис пол ко ма. В 1953 го ду он пос ту пил на уче-

бу в ал ма-атин ский стро итель ный тех ни кум, а 
пос ле его окон ча ния уехал в Ка ра ган ду и сра-
зу вы шел на ра бо ту, воз гла вив Ка ра ган дин ское 
уп рав ле ние «Казстрой мон таж» Ми нис тер ства 
сельско го хо зяй ства КазССР. Про мыш лен-
ное стро итель ство ста ло глав ным приз ва ни ем 
Кам за бая Бу ке то ва. В 1958 го ду он ста но вит ся 
сна ча ла глав ным ин же не ром уп рав ле ния Каз-
тех снаб же ния, а за тем на та кую же дол жность 
был пе ре ве ден в Ка ра ган дин ские рас пре де-
ли тель ные элек тро се ти. В 1964 го ду Кам за бай 
Ар ста но вич ре шил про дол жить об ра зо ва ние 
и пос ту пил в Ка зах ский по ли тех ни чес кий 
ин сти тут им. Ле ни на, где по лу чил спе ци аль-
ность «ин же нер-элек трик». Обу ча ясь в ин сти-
ту те, Кам за бай так же ра бо тал на чаль ни ком 
уп рав ле ния га зо во го хо зяй ства в Ка ра ган де. 
По окон ча нии ву за его про фес си ональ ная дея-
тель ность ока за лась свя за на со стро итель ством: 
в 1971 го ду он стал уп рав лять трес том «Ка ра-
ган да об лремстрой», где про ра бо тал бо лее 
13 лет, за тем, в 1984 го ду, воз гла вил уп рав ле ние 
ка пи таль но го стро итель ства Ка ра ган дин ско го 
об лис пол ко ма. С 1988 по 1991 год Кам за бай Бу-
ке тов был ве ду щим конструк то ром, а за тем — 
ин же не ром по ка пи таль но му стро итель ству 
ин сти ту та «Гип ро уг ле гор маш».
В 1991 го ду жизнь Кам за бая ока за лась свя за-

на не пос ред ствен но с име нем его стар ше го бра-
та — ака де ми ка Бу ке то ва. В 1991 го ду Кам за бай 
по лу чил пред ло же ние воз гла вить Му зей Бу ке-
то ва, ко то рый от крыл ся в КарГУ. И он с удо-
воль стви ем взял ся за это де ло. Се год ня Ме мо-
ри аль ный му зей — это ви зит ная кар точ ка уни-
вер си те та, здесь соб ра ны эк спо на ты в 3 за лах, 
они пос вя ще ны жиз ни и дея тель нос ти Е. А. Бу-
ке то ва — пер во го рек то ра уни вер си те та, ака-
де ми ка АН Рес пуб ли ки Казахстан. Очень мно-
гие эк спо на ты пе ре да ны в дар са мим хра ни те-
лем фон дов Кам за ба ем Бу ке то вым. Воз мож но, 
имен но по это му здесь с та кой точ ностью и 
лю бовью пе ре дан дух неп рос то го вре ме ни, в 
ко то рое жил ака де мик Бу ке тов. Еже год но му-
зей по се ща ет бо лее 2,5 тыс. че ло век, про хо дит 
око ло 100 эк скур сий. Ста нов ле нию и раз ви тию 
это го му зея Кам за бай Бу ке тов пос вя тил бо лее 
20 лет сво ей жиз ни.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Юбилейный год для Букетова

«Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях...»

Б. ПОЛЯКОВ

Уже с пер вых во ен ных дней в ты лу тру ди-
лись да же са мые юные граж да не на шей стра-
ны — пер вок лас сни ки. Ког да на фронт ухо ди-
ли от цы и стар шие братья, де ти рва лись ту да, 
где бы ла нуж на их по мощь. В нап ря жен ной 
борь бе за хлеб пер во го во ен но го го да ак тив-
ное учас тие при ня ли бо лее двух сот ты сяч 
школь ни ков. В те труд ные дни кол хо зы и сов-
хо зы бы ли мно гим обя за ны юным пат ри отам. 
За бо ты тру до во го фрон та тя же лой но шей 
лег ли на дет ские пле чи. Ре зуль та том тру да 
маль чи шек и дев чо нок ста ли ты ся чи тонн 
соб ран но го и на мо ло чен но го зер на, свя зан-
ных сно пов.

Се год ня эти де ти вос пи ты ва ют вну ков и прав-
ну ков. Сре ди ве те ра нов КарГУ то же есть де ти вой-
ны. В этом го ду Га ли не Пав лов не Хван ис пол ни-
лось 80 лет. В во ен ные со ро ко вые ей еще не бы ло 
сем над ца ти… Но она хо ро шо за пом ни ла эти го-
ды сво ей жиз ни, ко то рые и сфор ми ро ва ли ее ха-
рак тер и да ли ему тру до вую за кал ку.

Га ли на Пав лов на с до черью Ли ди ей встре ти ли 
нас при вет ли во и ра душ но, слов но род ных. По ка 
Ли дия Дмит ри ев на су ети лась и нак ры ва ла на стол, 
тру же ни ца ты ла ед ва слыш но на ча ла свой рас сказ.

— Еще до на ча ла вой ны, в трид цать седь мом 
го ду, всех муж чин на шей семьи арес то ва ли, да же 
пле мян ни ка, ко то рый, бу ду чи сту ден том, при ехал 

на ка ни ку лы. А че рез ме сяц мы уз на ли, что их 
расстре ля ли,— гла за жен щи ны на пол ни лись глу-
бо кой грустью, она нем но го пом рач не ла, но все же 
про дол жи ла.— Мне тог да еще пя ти лет не бы ло, а 
я бы ла уже са мой стар шей. Квар ти ру у нас сра зу 
отоб ра ли и пе ре се ли ли в Казахстан. До сих пор 
пом ню — жи ли мы на го лом бе ре гу Бал ха ша. Стра-
да ли тог да от го ло да, раз лу ки с род ны ми, но все пе-
ре тер пе ли, и у нас жизнь пос те пен но на ла ди лась. 
Толь ко пос ле вой ны мо его от ца ре аби ли ти ро ва ли 
пос мер тно. На са мом де ле он был чес тным ком му-
нис том и вы со ко об ра зо ван ным че ло ве ком.

— В со рок пер вом, ког да на ча лась вой на, я толь-
ко окон чи ла пер вый класс,— сно ва оку ну лась в 
вос по ми на ния ве те ран тру да.— В то вре мя де ти 
са ми при зы ва ли друг дру га по мо гать фрон ту. Мы 
ра бо та ли на ри со вом по ле под ло зун гом «Да вай те 
по мо жем по бе дить вой ну!». Это бы ло нес лож но. 
Тог да еще не су ще ство ва ло хи ми ка тов, и тра ва с 
по лей уда ля лась толь ко ру ка ми. Ес ли кто-то из 
нас ус та вал, его не ви ни ли за это и не зас тав ля ли 
ра бо тать. Мы тог да уже по ни ма ли, что идет вой-
на и на фрон те по ги ба ют лю ди. Так я и ра бо та ла 
каж дое ле то, по ка не окон чи ла семь клас сов. И 
ког да мы уз на ли о по бе де, мы об ра до ва лись воз-
мож нос ти жить и учить ся даль ше.

В пять де сят пер вом го ду Га ли на пос ту пи ла в 
Ал ма-Атин ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий 
ин сти тут. В то вре мя это бы ло очень прес тиж но. А 
в пять де сят пя том они вмес те с му жем пе ре еха ли 
в Ка ра ган ду.

— Дмит рий был гор ным ин же не ром, да же пос-
ле вы хо да на пен сию ра бо тал на шах те. Я же нем-
но го по ра бо та ла в шко ле учи тель ни цей рус ско го 
язы ка и ли те ра ту ры, а по том приш ла в КарГУ, и 
уже вся ос таль ная моя тру до вая би ог ра фия свя-
за на с на шим уни вер си те том. Здесь я ра бо та ла 
в науч но-ис сле до ва тельском сек то ре. Тог да всей 
на укой уп рав лял наш от дел во гла ве с про рек то-
ром по науч ной ра бо те. Очень хо ро шие кол ле ги 
бы ли у ме ня в КарГУ. Мно гие, к со жа ле нию, уш ли 
очень ра но — это то же пос лед ствия во ен ных лет. Я 

всег да теп ло вспо ми наю уни вер си тет. На пен сию 
я выш ла вов ре мя, по то му что очень хо те лось вос-
пи ты вать вну ков. А еще мне хо чет ся ска зать спа-
си бо ру ко вод ству уни вер си те та, что не за бы ва ют о 
нас, что по мо га ют поп ра вить здо ровье, при хо дят 
на праз дни ки, ока зы ва ют ма те ри аль ную по мощь.
У Га ли ны Пав лов ны очень друж ная семья: сын, 

дос лу жив ший ся до зва ния под пол ков ни ка МВД, и 
дочь, став шая пре по да ва те лем ан глий ско го язы ка, 
а так же их де ти всег да по мо га ют и под дер жи ва ют 
друг дру га. Ну и ко неч но же, лю би мые вну ки, ко-
то рые сво им воз рас том и жиз не лю би ем на по ми-
на ют ба буш ке о ее мо ло дос ти, ког да да же боль шие 
труд нос ти не ме ша ли чув ство вать се бя счас тли вой.

В ян ва ре это го го да Га ли не Пав лов не ис пол-
ни лось 80 лет, но, жи вя в ок ру же нии мо ло дых и 
очень ак тив ных лю дей, под дер жи вая связь со сво-
ими быв ши ми кол ле га ми, выг ля дит на 20 лет мо-
ло же. Нам она ска за ла, что сек рет ее мо ло дос ти 
зак лю ча ет ся в тру де во имя Ро ди ны и в том, что 
она всег да очень лю би ла свою ра бо ту и семью и 
счи та ет се бя очень счас тли вым че ло ве ком. И да-
же труд ные во ен ные го ды, ког да она, как и ты ся-
чи дру гих школь ни ков, по жер тво ва ла сво им дет-
ством ра ди без за бот но го дет ства ее де тей и вну ков, 
вспо ми на ют ся ею как го ды ду хов но го еди не ния 
со сво ими сверстни ка ми, ведь нет ни че го креп че 
фрон то вой и тру до вой друж бы.

СЕРАФИМА ПЕТРОВА

Ради Победы
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Мир молодежи От кешкен жылдар...
Біле ж�рі4із...

«:лы Отан со;ысы» деген 
�;ым �алай пайда болды?

�а зір кей бір а� па рат �� рал-
да рын да 1941-1945 жыл да ры 
бол �ан со �ыс ты! си па тын #р 
та рих шы %зін ше ба �а лап ж&р. 
Бі ре улер оны жай �а на «Екін-
ші д& ни еж& зі лік со �ыс» деп 
атайы� де се, ен ді бі ре улер 
«*лы Отан со �ы сы» де ге ні міз 
д� рыс де ген пі кір де.

«Oлы Отан со �ы сы» "�ы мы 
1941 жыл �ы 3 шіл де де Ста лин ні� 
ра дио ар �ы лы с�й ле ген с� зі нен 
кейін пай да бол ды. Ста лин �з с�-
зін де «"лы» ж& не «отан» де ген с�з-
дер ді б� лек-б� лек, бір-бі рі мен бай-
ла ныс тыр май �ол дан ды. «Oлы Отан 
со �ы сы» с�з тір ке сі к�п те ген бас �а 
тіл дер де де �ол да ны ла ды (орыс-
ша: Ве ли кая Оте че ствен ная вой на, 
а�ыл шын ша: Gre at Pat ri otic War, 
не міс ше: GroЯer Va terlдndischer 
Kri eg), кей бір ав тор лар «Екін ші д�-
ни еж� зі лік со �ыс ты� шы �ыс май да-
ны» де ген с�з тір ке сін �ол да на ды 
(б"л Германия �ол дан �ан «шы �ыс 
май дан» де ген "�ым �а жа �ын).

Медальдер мен ордендер
«Бог дан Хмель ниц кий» ор де ні. 

КСРО Жо �ар �ы Ке �ес Пре зи ди умы-
ны� �ау лы сы мен 1943 жы лы 10 �а-
зан к� ні бе кі тіл ді. �ш д& ре же сі бар. 
Бог дан Хмель ниц кий ор де ні мен 
0ы зыл Ар мия ко ман дир ле рі мен 
�ан ды "рыс тар да елін аман �ы лу �а 
бар к�ш-жі ге рін сал �ан жауын гер-
лер ма ра пат тал �ан бо ла тын. Осын-
дай ор ден мен ал �аш �ы бо лып ге не-
рал А. И. Да ни лов ма ра пат тал ды.

«�ы зыл ж�л дыз» ор де ні. 
1930 жы лы 9 с&уір к� ні бе кі тіл ді. 
Б"л ар да� ты ма ра пат ты со �ыс �а 
�а тыс �ан жауын гер лер ге, тыл да 
е� бек те ніп, Отан ал дын да адал тер 
т� гіп ж�р ген �а ра пайым ха лы� �а 
да бер ген. «0ы зыл ж"л дыз» ор де-
ні мен ал �аш �ы бо лып Таяу шы �ыс-
та �ы ар мия бас шы сы В. Блю хер 
1929 жы лы 0ы тай елі мен пай да 
бол �ан т� сі ніс пе уші лік пен ке ле�-
сіз дік ті ше шіп бер ге ні �шін ма ра-
пат тал ды.

«Отан со �ы сы» ор де ні. КСРО 
Жо �ар �ы Ке �ес Пре зи ди умы ны� 
�ау лы сы м ен 1942 жы лы 20 ма-
мыр к� ні бе кі тіл ді. Екі д& ре же сі 
бар. «Отан со �ы сы» ор де ні ні� ал-
�аш �ы ка ва лер ле рі бо лып ка пи тан 
И. Крик лий, а�а сер жант А. Смир-
нов пен И. Ста цен ко та ныл ды. 
Zйт ке ні осы ба тыр лар 1942 жы лы 
Харь ков ба �ы тын да �ы гит лер ші лер-
ді� к�п те ген "рыс та ры на той та рыс 
бер ген бо ла тын.

«Же �іс ор де ні». Ке �ес �кі ме тін 
же �іс ке &кел ге ні �шін жо �а ры ко-
ман да лы� �" рам ды ма ра пат тау �а 
ар нал �ан ар найы сый лы�. Б"л ор-
ден КСРО Жо �ар �ы Ке �ес Пре зи ди-
ум ыны� �ау лы сы м ен 1943 жы лы 8 
�а ра ша к� ні бе кі тіл ді. К� бі не б"н-
дай бел гі лер мен бір не ме се бір не-
ше май дан да ер лік пен к�з ге т�с кен 
ба тыр лар ма ра пат тал �ан.

«Ал тын ж�л дыз» ме да лі. Ке-
�ес �кі ме ті ба ты ры де ген ата� �а ие 
бол �ан т"л �а лар ма ра пат та ла тын. 
1939 жыл ды� 1 та мы зын да КСРО 
Жо �ар �ы Ке �ес Пре зи ди умы ны� 
�ау лы сы м ен бе кі тіл ген еді. Б"л 
ме даль Ке �ес �кі ме ті ні� ба ты ры 
ата �ын ал �ан дар �а бір ге та быс та-
ла тын. Ал �аш �ы «Ал тын ж"л дыз» 
Ля пи дев ский ге бе ріл ген еді.

А�ПАРАТ 	ЗГЕ БАСЫЛЫМДАРДАН АЛЫНДЫ

Со ғыс жыл да ры Қа зақ стан же рін де 
12 ат қыш тар ди ви зи ясы, 4 ұлт тық ат ты əс-
кер ди ви зи ясы, 7 ат қыш тар бри га да сы мен 
50-ге жу ық əр түр лі пол ктер, ба таль он дар 
құ ры лып, май дан ға ат та на ды.
Жауын гер ле рі жа умен жан аямай шай-

қас қан қа зақ стан дық бес əс ке ри құ рам ға 
«гвар ди ялық» де ген құр мет ті атақ бе рі ліп, 
олар дың ту ла ры на бір не ше ор ден дер қа-
дал ды. Олар дың қа та рын да жауын гер ле рі-
нің ер лі гі аңыз ға ай нал ған атақ ты се гі зін ші 
гвар ди ялық Пан фи лов ди ви зи ясы да бар.
Со ғыс ке зін де 3,5 мың дай қа зақ стан дық-

тар пар ти зан от ряд та ры ның құ ра мын да 
бо лып, Же ңіс ті жа қын да ту ға өз үлес те рін 
қос ты.
Жан қи яр лық ер лі гі мен ба тыр лы ғы 

үшін 96638 қа зақ стан дық жауын гер бір не-
ше дүр кін ор ден жə не ме даль дар мен наг-
рад тал ды. 497 жер ле сі міз Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры атан ды. Олар дың 97-сі қа зақ бо ла-
тын. 142 жауын гер «Даңқ» ор де ні нің то лық 
иеге рі бол ды.
Со ғыс тың 4 жы лы ішін де Қа зақ-

стан мем ле кет ке 482,8 мың тон на ас тық, 
217,6 мың тон на кар топ, 143,2 мың тон на 
кө кө ніс, 1193,2 мың тон на қант қы зыл ша-
сын, 155,3 мың тон на мақ та тап сыр ды.
Қа зақ стан ең бек ші ле рі май дан ға 

25 мил ли он да на жы лы ки ім, Отан қор ғау 
қо ры на 4 мил ли ард сом нан ас там қа ра жат 
бер ді.
Ұлы Отан со ғы сы на бар лы ғы 35 мил-

ли он адам қа ты нас ты, Ор та Азия рес пуб-
ли ка ла ры нан со ғыс қа 3 мил ли он ға жу ық 
адам қа тыс са, со ның 1 мил ли он 366 мы ңы 
қа зақ стан дық тар екен.
Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да Қа ру лы 

Күш тер де 4 ор та лық, 19 май дан дық жə не 
флот тық, 103 ар ми ялық га зет, ұлт тар ті-
лін де 50 га зет шы ғып тұр ды. Сол сұ ра пыл 
ауыр жыл дар да қа зақ ті лін де 10 май дан-
дық, 3 ди ви зи ялық, 1 ок руг тік га зет жа-
рық көр ген. Олар: «Қы зыл əс кер ақи қа ты», 
«Қы зыл Ар мия», «Жау ға қар сы ат тан», 
«Отан үшін ал ға», «Да был» жə не т. б.
Ұлы Отан со ғы сы та ри хы ның бет те рін 

па рақ та ған адам же ңіс са ға тын соқ ты ру ға 
Қа зақ стан ның қос қан үле сі те ле гей-те ңіз 
еке нін бай қар еді. Осы бір аяқ ас ты нан бас-
тал ған əді лет сіз ар па лыс қа Қа зақ стан нан 
2 мил ли он ға жу ық түр лі ұлт өкіл де рі əс-
кер қа та ры на ша қы рыл ды. Май дан да ла-
сы нан 394 мың қа зақ боз дақ та ры қай тпай 
қал ды. Бұл со ғыс қай ғы-қа сі рет əкел ме ген 
бір де-бір от ба сы бол ма ды… Бі рі нің əке-
сі, бі рі нің аға сы қа за тап ты. Қан ша ма жас 
боз дақ тар дың қыр шын жа сы қи ыл ды… 
Ішін де ақын да, əн ші сі де бар еді. Қауызын 
аш пай көк тей қыр қыл ған сол жас тар дың 
ішін де, əт тең да ри ға-ай, қан ша Абай, қан-
ша Шо қан кет ті екен…
Фа шис тік Германия ті зе бүк ті… Бі рақ 

сол сұм со ғыс өзі мен бір ге 10 мил ли он нан 
ас там не міс тің өмі рін алып кет ті. Оны жең-
ген Ке ңес тер Ода ғы 27 мил ли он адам ның 
өмі рін бер ді. Та лай ға сыр лар бойы жа сал-
ған ма те ри ал дық жə не мə де ни қа зы на ны 
құрт ты. Мі не, со ғыс тың əкел ген қа сі ре ті. 
Сон дық тан адам зат қа əр қа шан со ғыс ты 
тоқ та та тын же ңіс ке рек. 1418 күн мен түн 
то лар сақ тан қан ке шіп, кейін гі ұр пақ қа 
ты ныш тық əкел ге ні үшін қа си ет ті. Əри не, 
же ңіс өз ді гі нен кел ген жоқ. Оны елі, же-
рі үшін от қа түс кен ер лер ер лі гі жет кіз ді. 
Қа зақ стан нан 1941-1945 жыл дар да ғы қан-
ды қыр ғын ға 1,3 мил ли он ұл мен қыз ат-
та нып ты. Бə рі де жан қи яр лық пен со ғыс ты. 
500-ден ас та мы ел ге Ба тыр ата нып, аңыз-
ға ай на ла орал ды. Ота нын жа удан қор ғау 
үшін көп ұлт ты ке ңес хал қы ның ішін де 
қа зақ хал қы ерек ше ер лік те рі мен, аңыз-
да ры мен жау ға қар сы тұр ды. Ха лық жа-
дын да са пын да 30 ұлт тың өкі лі бар (бұ лар-
дың 3 мың дайы қа зақ стан дық тар) Брест 
қор ғау шы ла ры ның өш пес ер лі гі мəң гі 
сақ тал мақ. Қа зақ стан же рін де жа сақ тал-
ған И. В. Пан фи лов атын да ғы се гі зін ші 
гвар ди ялық ди ви зия Мəс ке уді қор ғау да 
та рих та бо лып көр ме ген тең дес сіз ер лік-
тің үл гі сін та ныт ты. Пан фи лов шы лар дың 

ішін де шын мə нін де бо лат тай бе рік тік пен 
ер жү рек ті лік көр сет кен, өз за ма нын да-ақ 
аты аңыз ға ай нал ған Бауыр жан Мо мы ш-
ұлы да бар еді.
Өжет тік пен ер лік ке ба ру кез дей соқ тық 

емес. Ота ны мен ар тын да қал ған елі нің ал-
дын да жауын гер лік бо рыш ты өте у де бо лат-
тай бе рік тəр тіп ке бойұ сы ну еді. Алматы да 
жа сақ тал ған ге не рал-майор И. Пан фи лов 
атын да ғы се гі зін ші қа зақ стан дық гвар ди-
яшы ат қыш тар ди ви зи ясы Ке ңес Ода ғы-
ның Астана сы — Мəс ке уді қор ғау күн де-
рін де Ұлы Отан со ғы сы ның та ри хы на мəң гі 
өш пей тін ер лік бет те рін жаз ды. Мəс ке уді 
қай сар лық пен қор ға ған 28 пан фи лов шы 
ба тыр лар ды хал қы ғұ мыр бойы құр мет теп 
ес те сақ тай ды. Қа зақ стан дық жауын гер лер 
рейхстаг қа ша бу ыл жа сау ға қа тыс ты, оның 
ша ңы ра ғы на Же ңіс ту ын ал ғаш қы бо лып 
қа зақ хал қы ның даңқ ты ұлы Ра қым жан 
Қош қар ба ев қа да ды.
Ұлы Отан со ғы сы ның ше жі ре сі не Мəн-

шүк Мə ме то ва мен Əлия Мол да ғұ ло ва ның, 
Мə лік Ғаб дул лин нің, Бауыр жан Мо мы ш-
ұлы мен Тал ғат Би гель ди нов тың жə не көп-
те ген жер лес те рі міз дің ат та ры ал тын əріп-
тер мен жа зыл ды.
Се вас то поль үшін шай қас та Ке ңес Ода-

ғы ның ба ты ры Да баш Ба ба жа нов ай рық ша 
көз ге түс ті. Оның ер лі гі ба тыр қа ла ны қор-
ғау үшін бол ған қыр ғын-қия мет со ғыс бей-
не лен ген па но ра ма ға тү сі ріл ген. Ни ко лай 
Гас тел ло ның ер лі гін қай та ла ған Нүр кен 
Əб ді ров, Алек сандр Мат ро сов тың ер лі-
гін қай та ла ған Сұл тан Бай ма ғам бе тов тың, 
жау «жол ба ры сы на» қас қақ пай қар сы 
шауып, гра на та мен қо са жа рыл ған Қар сы-
бай Сы па та ев тың есім де рін мақ та ныш пен 
атай ды. Бұ лар дың бə рі не Ке ңес Ода ғы ның 
ба ты ры ата ғы бе ріл ген. Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры ата ғын екі рет тен ал ған, даң қты 
сұң қар ла ры мыз Тал ғат Би гел ди нов тың, 
Сер гей Лу ган ский дің, Ле онид Бе да ның жə-
не Иван Пав лов тың ер лік те рі хал қы мыз-
дың мəң гі есін де. Бе ло русс ор ман да рын да 
Əди Шə рі пов тың бас қа ру ын да ғы пар ти зан 
от ряд та ры жау ға қар сы шай қас ты. Ук ра ин 
же рін де Ұлы Отан со ғы сы ның аты аңыз ға 
ай нал ған ба ты ры С. Ков пак тың пар ти зан-
дық бір лес ті гін де Қа сым Қай се нов тың от-
ря ды бол ған еді.
Біз 900 күн қор ша уда қал ған ле нин град-

тық тар дың ру хын кө те ріп, қа жы рын жа-
ны ған Жам был ата мыз дың «Ле нин град тық 
өре нім» ат ты жа лын ды жы рын жа ды мыз-
да ұс тай мыз.
Республика ұлы же ңіс үшін ора сан 

үлес қос ты. Қа зақ стан май дан ға қор ға сын-
ның 85 пайы зын, мыс тың 30 пайы зын, кө-
мір мен мұ най дың бар лы ғын өн дір ді. Сол 
ауыр жыл дар да елі міз май дан ға 6 мил ли-
он тон на би дай, 797 мың тон на ет, 150 мың 
мі ніс жыл қы сын бер ді. Сон дай-ақ, рес пуб-
ли ка мыз 4 мил ли ард сом ақ ша жи нап, əс-
ке ри тех ни ка лар мен қа ру-жа рақ тар са-
тып əпер ді.
Со ғыс тың қы сыл та яң ке зе ңін де ем шек-

те гі ба ла сын жөр гек ке орай са лып, кə сі-
по рын, кол хоз бен сов хоз жұ мы сы на таң 
сə рі ден жү гі ріп, түн ор та сын да қай тқан 
олар дың жар ла ры мен аяулы ата-ана сын, 
ту ыс та рын, «өзім же ме сем же мейін, өзім 
іш пе сем іш пейін, бə рі де со лар үшін, бə рі 
де май дан үшін, же ңіс үшін бол сын!» де-
ген игі ни ет ті асыл се зі мін кім есі нен шы-
ға ра ала ды. Ұлы Отан со ғы сы ның қа һар лы 
жыл да рын да май дан да да, тыл да да есі 
жа ңа кі ріп ке ле жат қан жас ба ла дан бас-
тап, жа сы жүз ге кел ген Жам был ға дейін 
отан дас та ры мыз жау ға қар сы май дан ға 
жап пай қа тыс ты. Қа зақ стан дық тар Ле нин-
град (қа зір гі Санкт-Пе тер бург) қа ла сын 
ту ған же рін дей жан қи яр лық пен қор ға ды, 
Ста лин град (қа зір гі Вол гог рад) тү бін де, 
Украина ны, Бе ло рус си яны, При бал ти ка-
ны, Мол да ви яны не міс-фа шист бас қын-
шы ла ры нан азат ету ге қа тыс ты. Ле нин град 
қа ла сы на қауіп төн ген де Жам был Жа ба ев 
«Ле нин град тық өре нім» ат ты жү рек жар-
ды, жа лын ды жы рын май дан да ғы «жү-
зі бас қа бол ған мен жү ре гі бір, ті лі бас қа 

бол ған мен ті ле гі бір» жауын гер ба ла ла ры-
на жол да ды. Кейін нен қа ла ны қор ғау шы 
жауын гер лер дің бі рі: «Бұл сə лем ді көз ге 
жас, кө ңіл ге қуа ныш то лы се зім мен оқы-
мау ға бол май ды… Біз кү ші міз ді есе лей 
тү сіп ұрыс қа ат тан дық», — деп ес ке ал ды.
Қа зақ стан дық тар Вар ша ва ны, Со фи-

яны, Бел град ты, Пра га ны азат ету ші лер-
дің қа та рын да бол ды. 151-қа зақ стан дық 
бри га да не гі зін де құ рыл ған 150-Ид риск 
ат қыш тар ди ви зи ясы жауын гер ле рі «ұялы 
қас қыр дың» ор да сы Бер лин ге ша бу ыл жа-
са ды, Рейхстаг тың күм бе зі не же ңіс ту ын 
ті гу ге қа тыс ты. Ал қы зыл ту ды би ік ке кө те-
ріп, ал ғаш бо лып же ңіс да бы лын қақ қан-
дар дың қа та рын да қа зақ Ра хым жан Қош-
қар ба ев бол ды.
Ұлы Же ңіс ке жау ты лын да ел ке гін, ер 

на мы сын қор ға ған пар ти зан жа сақ та ры да 
үлес қос ты. Зерт те улер бойын ша Бе ло рус-
сия мен Украина ор ман да ры ның пар ти-
зан от ряд та рын да 3 мың нан аса қа зақ тар 
шай қас қан. Пар ти зан от ряд та ры на ко ман-
дир, ко мис сар бол ған, есім де рі ел аузын да 
аңыз ға ай на лып, кейін гі ұр пақ қа жет кен 
Əди Шə рі пов, Қа сым Қай се нов, Жұ ма ға-
ли Са ин есім де рі кө зі қа рақ ты көп ші лік ке 
мə лім.
Қа зақ стан дық тар қа ні шер жа умен қа-

сық қа нын аямай осы лай шай қас ты. Олар-
дың бə рін ор тақ іс ке, же ңіс ке, ота ны на де-
ген се зім бі рік тір ді. Дү ни ежү зін шар пы ған 
жи һан дық со ғыс қа зақ хал қы ның ба тыр 
ұлт еке нін бар ша ға мə лім де ді. «Прав да» 
га зе ті нің бе тін де 1941 жы лы қа зан айын-
да «Қа зақ тар» де ген ма қа ла жариялан ды. 
Бұл Мəс ке уді қор ға ған се гі зін ші гвар ди-
ялық Пан фи лов атын да ғы ди ви зия ту ра лы 
еді. Осы бір же ңіс күн де рі көр нек ті со вет 
жа зу шы сы И. Эрен бур гтың 1942 жы лы 
жаз ған «Қа зақ тар» де ген ма қа ла сын да: 
«Бір фриц ма ған: «Біз жой қын кү ші бар 
қа һар ман сол дат тар мен бет тес тік, олар-
ды ал ған бе ті нен тіп ті еш қан дай оқ та, өрт 
те тоқ та та ал ма ды. Олар ту ра біз ге қа рай 
дауыл дай дүр кі реп жү гі ріп ке ле жат ты. 
Мен бұ лар дың қа зақ де ген ха лық еке нін 
ес ті дім. Бұ рын мұн дай ха лық бар еке нін 
ес ті меп едім…» де ді. Фриц тер көп нəр се ні 
біл ме уші еді. Олар ға Ре сей дің үл кен еке-
нін ға на ай тып, ал ол ел де көп те ген ха лық 
тұ ра ты нын ай тпа ған. Шы ғыс тың кең да ла-
сын да ежел ден қыс тың қа қа ған аязы мен 
жаз дың ап тап ыс ты ғын да көн дік кен ер жү-
рек адам дар тұ ра ды. Бұл ел дің ақын да ры 
Қа зақ стан ның даң қты ба тыр ла ры жай лы 
сыр шер те ді. Ал бұл ел дің ба тыр ла ры ең 
ал ды мен арын ар дақ та ған. Ер Тар ғын ал ты 
кез ал дас пан нан қо лы на алып, ал ты мың 
жау ға жал ғыз өзі қар сы ша бу ыл ға шы ғып 
тұ рып: «Ма ған бə рі нен де арым қым бат!» 
деп ай ғай сал ған!..
Да ла да салт ат пен жү ру ге үй рен ген қа-

зақ. Егер қа жет бол са ең бек тей де ала ды, 
жү гі ре ді де, та улы жер де шың ға қа рай өр-
ме лей ді, бат пақ бол са бе лу ар дан саз ке шіп 
те жү ре бе ре ді. Əй теуір, қа зақ тар ды еш-
нəр се де тоқ та та ал май ды…
Қа зақ тар орыс тар мен қа тар тұ рып 

ұрыс са лу да. Біз бір ге қай ғы кеш тік, бір ге 
жа умен шай қа сып жүр міз, же ңіс тің ал-
ғаш қы та ңын да бір ге қар сы алып, бір ге 
қуа на тын бо ла мыз!» — деп жаз ды.
Бел гі лі ағыл шын та рих шы сы Алек-

сандр Верт өзі нің «Ре сей 1941-1945 жыл-
да ғы со ғыс та» де ген кі та бын да: «Қы зыл 
Ар ми яның та бан ды сол дат та ры ның бі рі 
қа зақ тар бол ды, тұ тас ал ған да қа зақ тар 
бү кіл со ғыс бойын да өз де рін жақ сы жа-
ғы нан та ны та біл ді. Тіп ті Ста лин град тың 
өзін де ең өжет сол дат тар қа та рын да қа зақ-
тар тұр ды» — де ген ді ай та ды.
От ке шіп, қан жұт қан сол бір жыл дар 

бар ған сайын біз ден алыс та уда. Май дан 
мен тыл дың аты аңыз ға ай нал ған ер ле рі 
бар ған сайын азая тү су де. Бі рақ олар жа са-
ған Ұлы ер лік еш қа шан ұмы тыл мақ емес. 
Зұ лым жа умен шай қас та əке, аға, бауыр-
ла ры мыз қа нын тө гіп, қо лы мыз жет кен 
Же ңіс ша па ғы кейін гі ұр пақ тар ға жет пек. 
Ке ле шек үшін, дү ние жү зі лік жа ңа жой-
қын со ғыс қа жол бер меу үшін бұл ту ра лы 
ұмы ту ға бол май ды.

Ш. М<�АШЕВА

Тарихи деректер



5Жастар !лемі
Мир молодежи№ 5(190) 06.05.2013

Когда поют студенты

Новости университета
Первое место для историков

Сту ден ты КарГУ по ка за ли луч шие зна ния 
по ис то рии. Рес пуб ли кан ская пред мет ная 
сту ден чес кая олим пи ада по ис то рии про во-
ди лась в Алматы в Ка зах ском на ци ональ ном 
уни вер си те те име ни аль-Фа ра би.

Фор мат олим пи ады пред по ла гал 3 ту ра. 
1-й тур — пред став ле ние ко ман ды в фор ме 
пре зен та ции. 2-й тур — ко ман дное тес ти ро ва-
ние. Тес ти ро ва ние вклю ча ло в се бя 50 тес тов 
по все мир ной ис то рии и ис то рии Казахстана. 
Вре мя на ре ше ние тес тов — 30 ми нут. 3-й 
тур — пре зен та ция про ек тной ра бо ты на те-
му «Ис то ри чес кие де яте ли» с при ме не ни ем 
муль ти ме дий ных тех но ло гий. Вре мя на выс-
туп ле ние — 15 ми нут. Пос ле каж до го ту ра 
про во дил ся под счет и ог ла ше ние ре зуль та тов 
(все го 100 бал лов: на 1-й тур мак си маль ное 
ко ли че ство бал лов — 10, 2-й тур — 50, 3-й 
тур — 40 бал лов).

В олим пи аде при ни ма ли учас тие 10 ко-
манд. Че ты ре ко ман ды пред став ля ли Ка-
зах ский на ци ональ ный уни вер си тет им. 
аль-Фа ра би (г. Алматы), по од ной ко ман де 
выс та ви ли Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва (г. Ка ра ган да), 
Аты ра ус кий го су дар ствен ный уни вер си тет им. 
Ха ле ла Дос му ха ме до ва (г. Аты рау), Ка зах ский 
жен ский пе да го ги чес кий ин сти тут (г. Алматы), 
Юж но-Ка зах стан ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. М. О. Ауэзо ва (г. Шым кент); уни-
вер си тет «Фе ми да» (г. Алматы), Аг рар но-тех-
ни чес кий уни вер си тет (г. Алматы).

Ко ман ду Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва «Ле ги-
оне ры КарГУ» сос та ви ли сту ден ты ис то ри чес-
ко го фа куль те та: Пиль ник Оль га (4-й курс), 
Сма гу лов Ай дос (3-й курс), Ер жа но ва Ма ди на 
(3-й курс), Жа ба ги на Асель (1-й курс), Бей сем-
бай Сун гат (1-й курс). Ру ко во ди тель — д. и. н., 
про фес сор З. Г. Сак та га но ва. 

По ито гам кон кур са ко ман дой бы ло наб ра-
но мак си маль ное ко ли че ство бал лов сре ди 
всех ко манд — 98 из 100: за 1-й тур — 10, за 
2-й тур, тес ти ро ва ние — 48 бал лов. В 3-м ту ре 
ко ман да КарГУ тран сли ро ва ла пре зен та цию 
на те му «Гай Ма рий» и бы ла оце не на чле на ми 
жю ри мак си маль но — 40 бал лов. Итак, об-
щее ко ли че ство бал лов ко ман ды КарГУ «Ле-
ги оне ры КарГУ» — 98.

Та ким об ра зом, ко ман да «Ле ги оне ры 
КарГУ» за ня ла пер вое об ще ко ман дное мес то 
в олим пи аде по спе ци аль нос ти 5B020300 — 
«Ис то рия (гу ма ни тар ная)» и бы ла наг раж де на 
дип ло мом 1-й сте пе ни. Каж дый учас тник ко-
ман ды и ру ко во ди тель по лу чи ли сер ти фи кат 
учас тни ка олим пи ады.

З. Г. САК ТА ГА НО ВА, РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ, Д. И. Н., ПРО ФЕС СОР

История великих сражений
В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про шел круг-

лый стол, пос вя щен ный Дню за щит ни ка Оте-
че ства и 68-ле тию По бе ды в Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой не.

Ор га ни за то ром круг ло го сто ла выс ту пи ла 
ка фед ра ис то рии Казахстана ис то ри чес ко го 
фа куль те та. Учас тие в круг лом сто ле при ня-
ли сту ден ты ис то ри чес ко го, фи ло ло ги чес ко го, 
фи зи ко-тех ни чес ко го, юри ди чес ко го фа куль-
те тов, а так же фа куль те та ма те ма ти ки и ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий. На кон фе рен ции 
бы ло пред став ле но 23 док ла да на са мые раз-
лич ные те мы, свя зан ные с ис то ри ей Вто рой 
ми ро вой вой ны и ис то ри чес ки ми лич нос тя ми, 
ко вав ши ми по бе ду.

Осо бое вни ма ние сту ден тов прив лек ли 
Ста лин град ская бит ва и бит ва под Мос квой, 
где дра лись ка зах ские ди ви зии и прос ла-
ви лись ка зах ские ге рои. В выс туп ле ни ях 
сту ден тов час то зву ча ли име на ге ро ев вой-
ны — ге не ра ла Са бы ра Ра хи мо ва, Кар сы бая 
Сы па та ева, Ба ур жа на Мо мы шу лы, Алии Мол-
да гу ло вой, Ман шук Ма ме то вой, Ра хим жа на 
Кош кар ба ева и дру гих. Мно гие из них ста но-
ви лись ге ро ями, чью лич ность и вклад в де-
ло по бе ды изу ча ли мо ло дые ис сле до ва те ли. 
Сту ден ты ана ли зи ро ва ли со бы тия вой ны с 
по зи ций сов ре мен нос ти, и глав ной в их выс-
туп ле ни ях ста ла те ма без за вет но го под ви га 
ка зах стан цев.

СОБ. ИНФ.

11-12 ап ре ля в рам ках фес ти ва ля «Сту-
ден чес кая вес на», ме сяч ни ка во ен но-
пат ри оти чес кой и обо рон но-мас со вой 
ра бо ты в КарГУ сос то ял ся кон курс во-
ен но-пат ри оти чес кой пес ни «Жас Ұлан».

На кон курс каж дый учас тник под го то-
вил по 2 про из ве де ния в сле ду ющих но-
ми на ци ях: «Пес ни во ен ных лет», «Пес ни 
о вой не», «Пес ни о во ин ской служ бе». В 
фи наль ный тур кон кур са прош ло 30 учас-
тни ков — пред ста ви те лей фа куль те тов, 
кол лед жа и во ин ских час тей.
По ре зуль та там выс туп ле ний Гран-при 

кон кур са за во евал сту дент пер во го кур са 
со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те та 

Бе ка рыс, пос вя тив свою фи наль ную пес ню 
во инам, про пав шим без вес ти.
В но ми на ции «Пес ни во ен ных лет» 

луч ши ми ста ли Ай да на Ка ма ри ден (юри-
ди чес кий фа куль тет), за няв шая I мес то, 
Ади лов Аб дул ла (МЧС РК 52859) и Егин-
бай Ай да на (ис то ри чес кий фа куль тет), 
раз де лив шие II мес то, дип ло ма III сте пе ни 
удос то ены Ал ма ни язов Асыл хан, Анар ку-
лов Нур га зы (ВВ МВД РК 5516) и Ба да нов 
Нурсултан (би оло го-ге ог ра фи чес кий фа-
куль тет).
В но ми на ции «Пес ни о вой не» жю ри 

вы де ли ло Ма ди ева Нур бе ка (ВВ МВД РК 
6505) и Му ха мет жа но ву Жан гуль (юри ди-
чес кий фа куль тет), при су див им пер вые 

мес та, сту ден тов Сей тка зи но ва Ас ха та 
(фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет) и Кра-
тюк Юлию (хи ми чес кий фа куль тет), во-
ен нос лу жа щую ВВ МВД РК 6505 Чуч ва га 
Тать яну, удос то ив их дип ло мов II сте пе ни. 
Ла уре ата ми третьей сте пе ни ста ли Ораз га-
ли ев Қуа ныш, Бал жа нов Мақ сат (МЧС РК 
52859) и сту ден тка фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те та Му ха мед Наз гуль.
Кро ме то го, жю ри уч ре ди ло до пол-

ни тель ную но ми на цию «Пес ни По бе ды», 
вы де лив в ней Мар чен ко Ека те ри ну (со-
ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет) и 
при су див ей пер вое мес то, Кос ти ну Але-
ну (фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии) 
и Ма ки бай Бак ты кел ды (юри ди чес кий 
фа куль тет), вру чив дип ло мы вто рой и 
третьей сте пе ни.
Пес ни о сов ре мен ной ар мии и во ин-

ской служ бе осо бен но яр ко проз ву ча ли в 
ис пол не нии Маг зум ха на Аман бе ка (фа-
куль тет под го то ви тель ных кур сов), удос-
то ен но го I мес та, ду эта «Кəу сар» в сос та-
ве сту ден ток би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та Мыр за бол сын-кы зы Бал нур и 
Кал та евой Жан саи, во каль но го квар те та 
ВВ МВД РК 5516.
От рад но от ме тить, что кон курс «Жас 

Ұлан» стал тра ди ци он ным, сту ден ты с 
удо воль стви ем ис пол ня ют пес ни во ен но-
пат ри оти чес кой те ма ти ки, го то вят слай-
ды, ин сце ни ров ки, по ка за тель ные но ме ра. 
Тем са мым ре али зу ет ся за яв лен ная ор га-
ни за то ра ми цель кон кур са, приз ван но го 
фор ми ро вать у сту ден тов граж дан ско-пат-
ри оти чес кие чув ства, по зи тив ное от но ше-
ние к во ин ской служ бе, об ра зу во ина — за-
щит ни ка Оте че ства.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ДВОРЦОМ СТУДЕНТОВ

День един ства на ро да Казахстана 
жи те ли на шей стра ны от ме ча ют с 
1996 го да, имен но тог да он был объ-
яв лен вы ход ным днем. Президент РК 
Нурсултан Назарбаев под пи сал указ 
об объ яв ле нии 1 мая Днем един ства 
на ро да Казахстана 18 ок тяб ря 1995 го-
да.

1 мая в Ка зах ста не тра ди ци он но про-
во дят ся праз днич ные ме роп ри ятия, приз-
ван ные слу жить спло че нию всех на ро дов, 
про жи ва ющих в стра не. Казахстан яв ля-
ет ся мно го на ци ональ ным го су дар ством, в 
ко то ром жи вут пред ста ви те ли бо лее 100 
эт но сов.
В Ка зах ста не с 1995 го да дей ству ет Ас-

сам блея на ро да Казахстана, пред се да те-
лем ко то рой яв ля ет ся гла ва го су дар ства. 
Ос нов ной за да чей ор га ни за ции яв ля ет ся 
вы ра бот ка пред ло же ний по про ве де нию 
го су дар ствен ной по ли ти ки, нап рав лен ной 
на раз ви тие дру же ствен ных от но ше ний 
меж ду на ро да ми, про жи ва ющи ми на тер-
ри то рии го су дар ства.
День един ства на ро да Казахстана праз-

дну ет ся в каж дом го ро де стра ны. В этот 
день про хо дят ше ствия по цен траль ным 
ули цам, а так же про во дит ся мно же ство 

раз вле ка тель ных зре лищ ных ме роп ри я-
тий.
В ка нун это го праз дни ка в КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва тра ди ци он но про шел 
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 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 в Рес пуб ли ке Казахстан.
На 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 ста ви ли 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 шел 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 ке 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». В 
жю ри фес ти ва ля на хо ди лись пред ста ви-
те ли на ци ональ ных куль тур ных цен тров 
и Ма лой ас сам блеи. Сту ден ты раз ных фа-
куль те тов пред ста ви ли на вы бор оп ре де-
лен ную на ци ональ ность — здесь бы ли и 
азер бай джан цы, и рус ские, и че чен цы, и 
ки тай цы…
Ито ги фес ти ва ля бу дут под ве де ны на 

Фо ру ме пат ри отов, ко то рый стар ту ет в 
КарГУ 6 мая 2013 го да, а фо то ре пор таж с 
ме роп ри ятия мож но уви деть в на шей га-
зе те на стра ни це 9.

СОБ. ИНФ.

В единстве народа — сила государства

В Ки тае в ап ре ле про хо дил Пер вый 
науч ный фо рум, где рас смат ри ва лись 
воп ро сы изу че ния ци ви ли за ции Цен-
траль ной Азии и от кры тос ти За па ду. 
Де кан фа куль те та инос тран ных язы ков 
про фес сор Б. А. Жет пис ба ева и про-
фес сор ка фед ры мар ке тин га эко но-
ми чес ко го фа куль те та Ж. М. Ша еки на 
при ня ли учас тие в ра бо те дан но го фо-
ру ма. Ме роп ри ятие сос то ялось на ба зе 
Ши хэц зыс ко го уни вер си те та Ки тая, с 
ко то рым в 2012 го ду был зак лю чен до-
го вор о сот руд ни че стве.

В рам ках фо ру ма бы ло под пи са но 
Ра моч ное сог ла ше ние о соз да нии «Цен-
тра сов мест ных ин но ва ций по изу че нию 
ци ви ли за ции Цен траль ной Азии и от-
кры тос ти За па ду». Учас тни ка ми дан но го 
про ек та ста ли Пе кин ский уни вер си тет, 
Уни вер си тет меж ду на род ной эко но мии и 
тор гов ли, Синьцзян ский науч ный центр 
при Ки тай ской ака де мии со ци аль ных 
на ук, Ши хэц зыс кий уни вер си тет, Ал тай-
ский го су дар ствен ный тех ни чес кий уни-
вер си тет (Россия), КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва.

В хо де ви зи та в Ши хэц зыс кий уни вер-
си тет бы ла дос тиг ну та до го во рен ность о 
ре али за ции прог рамм ака де ми чес кой 
мо биль нос ти сту ден тов и пре по да ва те лей, 
по вы ше нии ква ли фи ка ции про фес сор-
ско-пре по да ва тельско го сос та ва. С сен тяб-
ря 2013 го да сту ден ты Ши хэц зыс ко го уни-
вер си те та бу дут обу чать ся в те че ние го да 
в КарГУ, со от вет ствен но, на ши сту ден ты, 
изу ча ющие ки тай ский язык, по едут в Ки-
тай. Кро ме то го, бу дет осу ществлять ся об-
мен пре по да ва те ля ми ки тай ско го и рус-
ско го язы ков для ра бо ты в ка че стве но си-
те лей язы ка. Пред ме том об суж де ния был 
так же воп рос об от кры тии Цен тра ки тай-
ско го язы ка в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Казахстан — Китай: 
сотрудничество в сфере образования
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Айтайын дегенім…
«7анмен жазыл;ан кітап»

Да� �ты �ол бас-
шы, Ке �ес Ода-
�ы ны� Ба ты ры, 
к�р нек ті жа зу шы 
Бауыр жан Мо мыш-
� лы ны� «�ан мен 
жа зыл �ан кі та-

бы» — Пан фи лов ди ви зи ясы ны� 
шейіт кет кен �а <ар ман да ры на 
ор на тыл �ан �де би ес кер ткіш.

Бауыр жан Мо мы ш" лы ны� пат ри-
отиз мге то лы, Отан с�ю ге ба ули тын 
б"л е� бе гін ба ла уса жет кін шек тер 
не �"р лым ер те о�ы са, со �"р лым 
ер те есейе т� се ті ні к� м&н сіз. Се-
бе бі, атал �ан е� бек тен май дан нан 
жа зыл �ан те бі ре ніс ке то лы хат тар, 
Пан фи лов ты� ж� рек жар ды �зік 
сыр ла ры, со �ыс ты� ішек �з ді �ыр-
сы ры мен б� ге-ші ге сі, �те-м� те �ы-
зы �у шы лы� ту ды ра тын де рек тер 
мен д& лел дер, "ла �ат ты с�з дер мен 
ма �ал-м& тел дер &сем де &де мі, &р лі 
де бе дер лі тіл мен &с пет те ліп бе ріл-
ген. Со ны мен �а тар со �ыс �не рі-
не �а тыс ты �ыз �ы лы� ты де рек тер, 
май дан т& жі ри бе сі, так ти ка мен 
та лай �ы ай ла-т& сіл дер адам ба ла-
сы ны� а�ыл-ойын ба урап алар �"-
ді ре ті мен шыр �а ла� се зім дер ді� 
шыр мауын да, уыт ты к�н дер ді� �"р-
сауын да �ал ды ра ры ха�. «Zз "л тын 
�"р мет теп, ма� тан т"т пай тын адам 
с�з сіз сат �ын ж& не �а� �ы бас… Oлт-
ты� ма� та ныш — "лт �кі лі т"л �а �шін 
�а си ет ті ж& не б" зыл май тын за�». 
Б"л �ол бас шы да емес, жауын гер де 
емес, на �ыз шы �ар ма шы лы� т"л �а-
ны� бі ре гей с� зі. Алай да, "рыс пен 
со �ыс — б"л �ы лым �а на емес, со-
ны мен �а тар, �нер де. Сон ды� тан 
да б"л �нер ді� "йым дас ты ру шы сы 
шын м& нін де шы �ар ма шы лы� е�-
бек ті� ада мы бо лып та бы ла ды. Е� 
�ы зы �ы, к�р ген к�з ге ыс ты� ба сы-
ла тын аядай �а на кі тап �а Бауыр-
жан Мо мы ш" лы ны� �йін де гі ар хив-
те жат �ан аса �"н ды ма те ри ал дар, 
же ке �" жат та ры мен ба ян да ма ла-
ры, ой-тол �ам да ры, КСРО `ы лым 
ака де мия  сын да о�ы �ан д& ріс те рі 
топ тас ты рыл �ан. 'де би м" ра �зі ні� 
маз м" ны мен си па ты, �оз �ал �ан м&-
се ле ле рі ні� ау�ы мы жа �ы нан аса 
бай, �з ал ды на �л кен �"н ды лы� тар-
ды ар �а лай ды. Б� кіл &лем де «0ан-
мен жа зыл �ан кі тап» жал �ыз �а на. 
Ж& не оны� ав то ры Бауыр жан Мо-
мы ш" лы. Ал �ал �ан кі тап тар, осы 
іс пет ті ту ын ды лар б" ны� к� шір ме сі. 
Б� гін гі та� да к�п те ген ел дер де со-
�ыс �не рін �й ре ту де, т& лім-т&р бие 
алу да осы кі тап ке �і нен та ны мал. 
Сон ды� тан ай ту лы кі тап ты мін дет ті 
т�р де о�ы �ыз, �кін бе сі �із аны�.

Батылды� дегеніміз не?
Ба ты лды� с� зін ес ті ген кез де 

&р �ай сы  мыз �а бір дей ой, бір дей 
пі кір ке луі екі та лай. Тіп ті &р �ай сы-
мыз ды� ба тыл ды�, ер лік к�р се ту 
жайын да �ы т� сі ні гі міз ді� с&й кес 
кел меуі де &б ден ы� ти мал. Кей-
бі ре улер �шін ба тыл ды� — �л кен 
жи ын ал дын да �зін "с тай алып, 
д" рыс с�й лей бі лу мен шек тел се, 
кей бі ре улер �шін �з-�зін, жа �ын 
адам да рын �ауіп-�а тер ден са�-
тап �а лу бол са, ен ді бі ре улер �шін 
ол еш н&р се ден �о ры� пау бо лып 
саналады. М�м кін атал �ан дар ды� 
т� ге лі де на �ыз ба тыл ды� �а жа тар, 
алай да бе ріл ген с�з ді� ма �ы на сын 
то лы �ы мен аша ты ны на к� м&н кел-
ті ре тін дер де бар шы �ар. М& се лен, 
за ман жа� дайы на бай ла ныс ты ба-
тыл ды�, ер лік, ба тыр лы� де ген �"-
бы лыс ты т� сі ну ді� та ла бы да, оны� 
са на �а де ген ы� па лы да �з ге ше.

<ЛАН ОМАРОВ

Ма мыр — көк тем нің соң ғы айы, ыз ға ры-
нан шуа ғы мол, жай ма-шу ақ уақ. Күн тіз бе-
де гі осы нау ай аты, яғ ни ма мыр тоқ шы лық, 
се мі ру ұғы мын біл ді ре ді. Біз бар лық мал дың 
ба ла сын төл деп ата сақ, бар лық құс тар дың 
ба ла пан да ры ның атауы — ма мыр. «Ай аты 
осы сөз ден шық қан» де ген де пі кір лер бар.

Ма мыр да күн жы ли ды, жер бу са на ды, өсім-
дік тер құл пы ра ды, мал төл дей ді. Құс тар ұя са-
лып, ба ла па нын өр бі те ді. Мал өріс ке шы ғып, 
қой қыр қу, жыл қы кү зеу, түйе жүн деу бас та лып, 
бие бай ла на ды, қы мыз мұ рын дық дəс тү рі той ла-
на ды. Ма мыр айы ның ал ғаш қы он күн ді гін де да-
ла құс та ры ба ла па нын жұ мыр тқа дан шы ға ра ды. 
Оны қы зыл жұ мыр тқа деп атай ды. Сон да бір-екі 
күн ге со зы ла тын су ық бо ла ды. Ай дың екін ші 
жар ты сын да, не гі зі нен ма мыр дың 23-інен бас тап 
күн күрт су ына ды. Хал қы мыз ки ік тің төл дей-
тін мер зі мі мен тұс па-тұс кел ген дік тен бұл кез ді 
«Құ ра лай сал қы ны» я бол ма са «Құ ра лай ама лы» 
де ген. Ауа райы ның осы нау ең жай сыз ша ғын да 
өт ті жел со ғып, су ық жауын-ша шын жауып, жер 
бе ті нің ас таң-кес те ңі шы ға ды. Көк ті бұлт тор-
лап, күн кө зі тұм ша ла нып, ай на ла ның күң гірт 
тар туы ұн жыр ға ны тү сі ріп, шар ша та ды. Тек 10 
шақ ты күн өт кен соң ға на ас пан шай дай ашы-
лып, күн шуа ғын жер ге мо лы нан ша ша ды. Бұл 

-- жыл да қай та ла на тын та би ғат құ бы лы сы.
Ма мыр — бей біт ші лік пен дос тық жар шы-

сы. Иə, бұл сөз дің жа ны бар. Қа зақ жұр ты Отан 
мен от ба сы ның ты ныш тық-та ту лы ғын еш те ңе ге 

тең көр ме ген. Күн тіз бе ге көз са лайық. Не ні аң-
дау ға бо ла ды? Өз ге ай лар ға қа ра ған да ын ты мақ 
пен бір лік ті на си хат тай тын ата улы күн дер тіз бе-
гі тіл ге ти ек етіп отыр ған ай да жиі ұшы ра са ды 
екен. Атап ай тсақ, 1 ма мыр — Қа зақ стан хал қы-
ның бір лі гі кү ні; 7 ма мыр — Отан қор ғау шы лар 
кү ні; 9 ма мыр — Же ңіс кү ні; 12 ма мыр — ме-
ди ци на би ке ле рі нің ын ты мақ кү ні; 15 ма мыр — 
ха лы қа ра лық от ба сы кү ні; 21 ма мыр — ха лы-
қа ра лық мə де ни да му кү ні; 31 ма мыр — са яси 
қу ғын-сүр гін құр бан да рын ес ке алу кү ні.
Ма мы ра-жай, жан сер гі тер ма мы ра мез гіл-

де ал ты ай қыс тан аман-есен өтіп, ес жи нап, ең-
се кө тер ген хал қы мыз бір-бі рі мен ма мыр ла сып, 
ыс тық құ шақ та рын қауыш тыр ған. Сө зі міз уəж-
ді бо лу үшін бір-екі мы сал кел ті ре ке тейік. Аты 
аңыз ға ай нал ған Бұ қар жы ра удың «ма мыр ла-
сып ел бо лып, бай сал ды жай лау та был ды» деп 
ай тқан сө зі кү ні бү гін ге шейін ел аузын да. Сон-
дай-ақ, атам қа зақ «ма мыр асып ай бол ды» дей-
тін та ма ша те ңеу ді де ке зін де өте көп қол дан ған.
Ма мыр дың ал ғаш қы кү нін де той ла на тын 

ерек ше, «аты на за ты сай» ме ре ке нің бі рі -- ын-
ты мақ пен бір лік кү ні. Біз үшін бұл мей рам ның 
ма ңы зы ұшан-те ңіз. 130-дан ас там ұлт өкі лі не 
кең құ ша ғын аш қан қа зақ елі бү кіл əлем ге бір лік 
пен ын ты ма ғы жа рас қан жұрт ре тін де та ныл ды. 
Қа зір гі Қа зақ стан да ғы ма мыр стан тір ші лік ке 
өз ге лер қы зы ға əрі қыз ға на қа ра уда. Бі ре улер 
сүй сін се, кей бі ре улер күйін ді. «Осын ша ұлт 
өкіл де рі нің əр қай сы сы ның ті лін та ба біл ген қа-
зақ ба ла сы қан дай са ясат ұс та нып отыр?» де ген 
сұ рақ əл де кім дер ді ма за лап, əлек ке сал ды. Олар 
қай дан біл сін бей біт ші лік, бе ре ке-бір лік тің түп 
та мы ры те рең де жат қа нын, со нау қа зақ тың қа-

нат ты ой ла ры нан бас тау ала ты нын. Бей біт өмір 
-- са раб дал са яса ты на ұлт ұла ға тын ар қау ет кен 
ел аға ла ры ең бе гі нің же мі сі. Са на сы на са ли қа лы 
да сал мақ ты да на лар да на лы ғын сі ңір ген ел ба-
сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев ха лық қа ар-
на ған əр жол дауын да жұр тын ауыз бір ші лік ке 
ша қы ру ды дəс түр ге ай нал дыр ды. Сол се беп тен 
де əр жыл дар да ғы жол дауы жұр тшы лық тың 
қол дауына ие бо лып жүр. Мем ле ке ті міз ала-
лап ұл тқа бө лу са яса тын ұс тан ба ды. Жə не еш 
ел дің салт-дəс тү рі мен əдет-ғұр пы на, мə де ни еті-
не, əде би еті не, ті лі мен ді ні не шек теу қой ма ды. 
Əлем ге бір сəт көз жү гір тіп қа райық шы: же рі не 
қо ныс тан ған өз ге ұлт өкіл де рін өзек тен теп кен 
қай ел дің өрі сі ке ңіп отыр? Қай та «өзім» деп бө-
лін ген дер дің «ал тын жа ға сы сө гі ліп», бы ты рап, 
то зып кет кен жоқ па? Осы тұс та со нау за ман дар-
да-ақ да на гөй ба бам ның кө ре ген ді лік пен ай тып 
кет кен сөз де рі та ғы да тіл ұшы на ора ла ды: «Аң-
дыс қан ауыл бол мас, ере гіс кен ел бол мас», «Ең-
бек қыл май ер оң бас, бір лік қыл май ел оң бас», 
«Ырыс қай да ба ра сың? — та ту лық тың ауылы на», 
«Ын ты мақ қай да бол са -- бақ сон да», «Ын ты-
мақ -- оқ өт пес сауыт, Та ту лық -- та ма ша сауық», 
«Са усақ ашыл са қыл ды рық, жұ мыл са — жұ ды-
рық»... Жан ды сауық ты ра тын құ нар лы ой дан 
нəр ал ған мұн дай қу ат ты ма қал-мə тел дер қа за-
ғым да же тіп-ар ты ла ды.
Жа ңа əлем де гі жа ңа қа зақ стан дық тар «бір 

жең нен қол, бір жа ға дан бас шы ғар ған да» ға на 
діт те ген мақ сат қа же те ал мақ. Қа зы на лы қарт та-
ры мыз ай тпақ шы, қа зақ «ке ліп-кет кен ді сый ла-
май ды, қиы лып қыз мет ет кен ді сый лай ды».

Н<Р ШАПА�АТ

Үш мың жыл бұ рын ежел гі Ита лия тұр-
ғын да ры Жер дің қам қор шы сы əйел-құ дай — 
Майя ға та бын ған. Со ның құр ме ті не бү гін ге 
дейін ма мыр айы ның ал ғаш қы кү нін се ру ен деу 
мен сал та нат ме ре ке сі ре тін де атап өте ді.

1890 жы лы Па риж де өт кен ІІ ин тер на ци онал 
кон гре сі нің ше ші мі мен 1886 жы лы Чи ка го да бол-
ған аме ри ка лық ең бек ші лер дің 8 са ғат тық жұ мыс 
кү нін та лап етіп, ка пи та лис тер мен қа на ушы лар-
ға қар сы жан қи яр лық кү ре сі нің құр ме ті не Вар-
ша ва қа ла сын да сол жыл дан бас тап 1 ма мыр ең-
бек ші лер дің ын ты ма ғы ме ре ке сі ре тін де ата лып 
ке ле ді. Ал ғаш ай ту лы мей рам ды 1890 жы лы Аус-
тро-Ма жар стан, Бел гия, Ал ма ния, Да ния, Ис па-
ния, Ита лия, АҚШ, Нор ве гия, Франция, Шве ция 
си яқ ты мем ле кет тер атап өт ті. Со дан бе рі аума-
лы-төк пе лі за ман өтіп, са яси жүйе лер жаң ғыр са 
да қа зір гі таң да 1 ма мыр ме ре ке сін əр түр лі маз-
мұн да əлем нің 66 мем ле ке ті той лай ды. Украина-
да 1 ма мыр кү ні ха лық алаң да ме ре ке ұйым дас ты-
рып, ор ман да се ру ен құ рып, кəуəп дайын дай ды. 
Оң түс тік Аф ри ка рес пуб ли ка сын да ха лық тық 
өнер ту ын ды ла ры ның көр ме сін ұйым дас ты рып, 
тө мен ба ға мен жал пы ха лық қа ар нал ған тұр мыс-
тық бұйым дар са ты ла ды. Си ци ли яда жер гі лік-

ті ха лық тың се ні мі бойын ша бұл кү ні да ла дан 
түй ме дақ те ру ба қыт əке ле ді-міс. Ис па ни яда бұл 
күн гүл дер ме ре ке сі бо лып са на ла ды. Ал Бер лин 
по ли цей ле рі үшін бұл күн ауыр да ма за сыз күн, 
се бе бі ел де гі пар ти ялар мен қоз ға лыс тар дың ше-
руі нің со ңы бей-бе ре кет тəр тіп сіз дік тер ге ұла сып 
жа та ды. Ал аме ри ка лық тар бол са, мей рам екен 
де мей ді, жұ мыс іс тей ді. Бри та ни яда 1 ма мыр — 
де ма лыс кү ні. 1977 жы лы лей бо рис тер би лік ба-
сын да бол ған да, бұл күн мем ле кет тік мей рам ре-
тін де ата лып өте тін. Еуро па ның көп ші лік ел де рі 
бұл күн ді атап өту ге сон ша лық ықы лас ты емес.
Аус трия, Бол га рия, Бра зи лия, КХДР-да ең бек 

мей ра мы ре тін де мем ле кет тік дең гей де ата лып 
өте ді. Ре сей им пе ри ясын да 1890 жыл дан бас тап 
1 ма мыр ме ре ке сі ата лып ке ле ді. Алай да 1897 жы-
лы бұл мей рам ды той ла удың ар ты са яси си пат 
алып, бұ қа ра лық бас кө те ру ге ұла са ды. Тек боль-
ше вик тер 1917 жыл дан бас тап 1 ма мыр ме ре ке сін 
тұ рақ ты түр де атап өту ді дəс түр ге ай нал дыр ған.

1 ма мыр мей ра мы КСРО құр са ғын да ғы қы-
рық құ рау ұлыс тар ды бі рың ғай ке ңес хал қы на 
ай на лу ына үлес қос қан-ды. 1 ма мыр қы зыл төң-
ке ріс пен тап тық кү рес тің сим во лы бол ды. Ке ңес-
тік иде оло ги яның те ге урі ні сон дай, 1 ма мыр кү-
ні Ма яков ский дің «Бей біт ші лік! Ең бек! Ма мыр!» 

де ген сө зі мен ұран тас тап, ал қы зыл жа лау жел-
бі ре тіп, алаң да тө бе көр сет пе ген дер ді ер те сі не 
жұ мыс тан шы ға рып жі бе ре тін. КСРО-ның ор нын 
бас қан Ре сей де 1 ма мыр ме ре ке сін 1997 жыл дан 
бас тап Көк тем жə не ең бек ме ре ке сі ре тін де атап 
өте ді. ТМД ел де рі ішін де Ре сей мен Мол да вия 
бұл мей рам да қа та ры нан бес күн де ма ла ды. Ал 
Əзер бай жан, Гру зия, Тү рік мен стан жə не Өз бек-
стан да 1 ма мыр — жұ мыс кү ні. Бі рақ өз бек, тү-
рік мен жұр ты бұл кү ні ұлт тық та ғам дайын дап, 
өз бек ше, тү рік мен ше той лай ды. Ал біз үшін 
1 ма мыр — Қа зақ стан хал қы ның бір лі гі кү ні! Бір 
ту дың ас тын да те гі бас қа бол ға ны мен, тең ді гі бір, 
қа ны бө лек бол ға ны мен, жа ны бір, ар ма ны ор тақ 
əр түр лі ұлт өкіл де рі бір лі гі мен ын ты мақ тас ты ғы 
жа ра сып, бе ре ке лі күн ке шіп жа тыр. Олай бол-
са, ын ты ма ғы мыз жа ра сып, бір лі гі міз ны ғайып, 
ыры сы мыз ор тай ма сын, ағайын!

ДАЙЫНДА�АН А. БАЛТАНОВА, �АРМУ СТУДЕНТІ

Айтулы к�нні4 тарихи сипаты

Хал қы мыз дың ға сыр лар бой ғы мə де ни-
еті мен салт-са на сы на сің ген ұлы жо лы на 
көз жұ ма қа рау өкі ніш. «Қа зақ та ри хын да 
қа зақ ұяла тын дай еш те ңе жоқ» деп Ел ба сы-
мыз айт қан дай, та ри хын тас қа қа ша ған, Көк 
құр тқа ем ген Күн би дің елі еке нін есі нен шы-
ға ра қой ма са игі. Асыл ба ба қы ран ның өр лі-
гін, көк жал дың бө рі лі гін аң сап тек ті өс кен, 
ке уде сін жат қа бас тыр май, на мы сын қам шы 
қыл ған қа зақ еді. Ға жап еді…

Көк сүң гі сауыт ки іп, бес қа ру ын асын ған, ту 
алып, тұл пар мі ніп, ай да һар ай ба ты мен ай қас-
қа ат тан ған ал дас пан дай ба һа дүр ба ба ла рым-
ай! Ақ най за ның ұшы мен, ақ бі лек тің кү ші мен 
қасық қан ы қал ған ша мы нау бай тақ сайын да-
ла мен қа ра нө пір хал қын жа удан қор ға ған. Елі 
үшін қас дұш па ны на қас қайып қар сы тұ рып, 
шы бын жан да рын шү бе рек ке түй ме се, біз қай-
тер едік? Бо дан да бо лып бұл қы нып, ті рі де жү-
ріп тұн шы ғып қа лар мыз-ау…
Ер те, ер те, ер те де де мек ші, «Ер төс тік тен», 

«Қо бы лан ды дан» бас тал ған шы ғар бағ зы за ман, 
ба тыр ба ба лар та ри хы. Өмір көш кен бір ке ру ен 
ғой. Со дан бе рі де де ер лік пен ел дік ті сақ тау жо-
лын да та ғы да хан Абы лай, қан жы ға лы Бө ген бай, 
қа ра ке рей Қа бан бай сын ды та лай боз дақ бұр-

қа сын да жүр ді. Со дан көп кейі ні рек Алаш тың 
ақи ық арыс та ры да өз қым бат ты өмір ле рін осы 
ұр пақ пен ұлыс та ра ған өңір ге құр бан ет ті, қи ып 
жат ты… Сол асыл дар тар лан та рих қой науын-
да, адам дар дың жү рек түк пі рін де мəң гі қа лып 
қой ды. Олар қан дай ба қыт ты жан дар! Ен де ше, 
осы бір жер тө сін де гі саң лақ сар дар, жа ужү рек 
шайыр лар дың жар қын ер лік те рін жа ны мыз ға 
жа лын етіп қо сып алу аза мат тық бо ры шы мыз, 
мақ та ны шы мыз бол мақ.
Ба ба дан ми рас қа қал ған бай тақ өл ке — ол 

се нің қа ра шы ғың, ата дан қал ған ама нат қа қия-
нат жа са ма. Ақын аға мыз Мағ жан Жұ ма ба ев: 
«Арыс тан дай ай бат ты, Жол ба рыс тай қай рат-
ты. Қы ран дай күш ті қа на ты, Мен жас тар ға се-
не мін!» — деп жыр ла май ма? Жа һан да ну за-
ма нын да ғы жа ңа шыл бү гін гі жас тар ға ғы лым 
мен тех ни ка, ин но ва ци ялық, ин дус три ял дық 
жол дың жо ба-жос па ры ауадай қа жет. Алай да, 
адам ның бар ақы лын, зейін-зер де сін өзі не ауда-
рып, құл ет кі сі ке ле тін ма ши на лық ойын дар, ха-
бар ла су та риф те рі, агент же лі ле рі əр аза мат тың 
шы найы се зім-ма хаб ба тын уақы ты мен қо са ұр-
лап, өмі рі нің та мы ры на бал та шап қы сы да жоқ 
емес. Ер лік-жі гер, сүй спен ші лі гі міз ді ар бау мен 
жа сан ды лық қа жа қын дат сақ, ең се міз езі ліп, ер-
те ңі міз ақыр за ман ға ұла суы ға жап емес… Сай-
дың та сын дай ірі лі гі міз ге іріт кі тү сіп ба ра ма? 
Ті лін, ді нін, салт-дəс түр, мə де ни еті нің мəйе гін 

мəн сіз, дəм сіз сақ та ғы сы бар ма? Атақ-абы рой, 
ақ ша би леп, ант пен адал дық жо ғал са, ке лер ұр-
пақ қан дай күй ді бас тан кеш пек? Көз бояушы-
лық… Кө ңі лін қай тіп кө тер гі сі ке ліп жүр? Уақыт 
зу лап, қо ғам да мы ған сайын адам дар дың қу лық-
сұм ды ғы да ар тып ке ле жат қан дай. Біл мей мін, 
əй теуір қам қор лық тан гө рі қо жам сып қо раз дан-
ған ды жақ сы кө ре ді.
Жал пы сы ұлт пен ұлыс қа да шы найы жа на-

шыр жа қын да ры мыз са на улы ға на… Өз ба сын 
күйт те ген шен ді ше не унік тер мен та лан ты жоқ 
тақ та отыр ған дар дың қы лы ғы аузы ңа қақ пақ, 
аяғы ңа тұ сау бо лып, ке дей лік тің ке бі нін ки дір гі-
сі бар. Иде ясы улан ған ның өмі рі не бо лар екен. 
Кө ңіл ді лік пен көк тем ді, шы найы ма хаб бат пен 
дос тық ты, ер лік пен ел дік ті сақ тай алар ма екен-
біз?..
Ки елі мы нау то пы ра ғы мыз ға ал бас ты лар 

аунап, ақы лы мыз ды, ары мыз ды ша ужай ла ма-
сын. Ұлт тар мен ұлыс тар ара сын да ғы бе ре ке-
бір лік ті ны ғай тып, сый лас тық пен өза ра тү сі ніс-
тік те гі ру ха ни үн дес тік ке сү бе лі үлес қо сып, ша-
ңы ра ғы мыз ды шай қал тпай ба қыт ты бо лайық! 
О, біз дің, Ай сберг рух! Алас тай көр, алыс тай бер 
ал бас ты дан!

�АДЫРС<ЛТАН Н@СІП�АН,
КAСІБИ-К	РКЕМ 	НЕР ФАКУЛЬТЕТІНІ�

4 КУРС СТУДЕНТІ

Бабалар аманаты

Мамыр �андай ай?
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КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
с ра бо чим ви зи том по се ти ла 
де ле га ция Назарбаев Уни-
вер си те та. В рам ках встре чи 
об суж да лись воп ро сы сот руд-
ни че ства в сфе ре на уки и об ра-
зо ва ния, про ве де ния науч ных 
ис сле до ва ний и внед ре ния ин-
но ва ци он ных ме то дов обу че-
ния, а так же раз ра бот ки но вых 
пред ме тов и ме то дик пре по да-
ва ния. Сот руд ни че ство КарГУ 
и Назарбаев Уни вер си те та 
так же бу дет про дол же но в об-
ра зо ва тель ной сфе ре.

В сен тяб ре 2013 го да 
Выс шая шко ла об ра зо ва ния 
Назарбаев Уни вер си те та от-
кро ет свои две ри для пер вых 
сту ден тов по прог рам мам 
ма гис тра ту ры со спе ци али-
за ци ей в ме нед жмен те об ра-
зо ва ния и док то ран ту ры PhD 
в об ра зо ва нии. Прог рам мы 
вы со чай ше го ка че ства раз-
ра бо та ны уни вер си те та ми-
пар тне ра ми ми ро во го уров-
ня: прог рам ма по сред не му 
об ра зо ва нию раз ра бо та на 
ли де ром в ис сле до ва ни ях 
сред не го об ра зо ва ния — Кем-
бриджским уни вер си те том, 
прог рам ма по выс ше му об ра-
зо ва нию раз ра бо та на Уни вер-
си те том Пен силь ва нии — ли-
де ром в воп ро сах уп рав ле ния 
выс шим об ра зо ва ни ем. Кро-
ме то го, ма гис тран там и док-
то ран там шко лы пред ста вит-
ся прек рас ная воз мож ность 
про во дить сов мес тные ис сле-
до ва ния и про ек ты с уче ны ми 
из ву зов-пар тне ров. К чте нию 
лек ций бу дет прив ле кать ся 
про фес су ра уни вер си те тов-
пар тне ров и пре по да ва те ли 
дру гих фа куль те тов уни вер си-
те та — Выс шей шко лы биз не-
са, Шко лы гу ма ни тар ных и со-
ци аль ных на ук, Выс шей шко лы 
го су дар ствен ной по ли ти ки.

Еще од ним пре иму ще ством 
обу че ния в но вой шко ле яв-
ля ет ся пре дос тав ле ние всем 
сту ден там об ра зо ва тель ных 
гран тов, пок ры ва ющих обу че-
ние и сти пен дию. Кро ме то го, 
сту ден ты обес пе чи ва ют ся об-
ще жи ти ем в кам пу се уни вер-
си те та. Сло вом, прог рам мы 
ма гис тра ту ры и док то ран ту ры 
PhD Выс шей шко лы об ра зо ва-
ния приз ва ны сде лать сво их 
вы пус кни ков мно гог ран ны ми 
про фес си она ла ми, по лу чив-
ши ми но вые зна ния и хо ро-
шие прак ти чес кие на вы ки 
для даль ней шей ус пеш ной 
карь еры в сфе ре об ра зо ва-
ния.
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва сос то ялась пре зен та ция меж ду на-
род ной сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан «Бо ла шак» для вы пус кни ков 
ба ка лав ри ата, ма гис тран тов, док то ран тов 
PhD, науч ных, пе да го ги чес ких, ме ди цин-
ских и ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков 
Ка ра ган дин ско го ре ги она. Пре зен та цию 
про вел президент Цен тра меж ду на род ных 
прог рамм при МОН РК Са ясат Нур бек.

Прог рам ма «Бо ла шак» всег да на це ле на на 
под го тов ку спе ци алис тов, не об хо ди мых стра не. 
С 1994 по 2013 год все го при суж де но 9250 сти-
пен дий, вы пуск сос та вил 5714 че ло век, а 2796 
сти пен ди атов про хо дят обу че ние в 33 стра нах 
ми ра. Се год ня в гос сек то ре ра бо та ет свы ше 
20% всех вы пус кни ков, в нац ком па ни ях и ком-
па ни ях с го су дар ствен ным учас ти ем — 21%, в 
час тных ком па ни ях — 55%, в меж ду на род ных 
ор га ни за ци ях и НПО — 4%.
Как от ме тил в сво ем ин тервью Са ясат Нур-

бек, Ка ра ган дин ский ре ги он по-преж не му 
удер жи ва ет третью по зи цию пос ле Алматы 
и Ас та ны по ак тив нос ти учас тия в прог рам ме 
«Бо ла шак». И он так же вы ра зил на деж ду, что 
эта ак тив ность бу дет толь ко рас ти.
Учас тни ков встре чи боль ше все го вол но ва-

ли воп ро сы о том, ус пе ют ли они по дать до-
ку мен ты на по лу че ние сти пен дии. Президент 
Цен тра по яс нил, что при ем до ку мен тов на 

прог рам му на чат уже в фев ра ле 2013 го да, и 
те перь есть воз мож ность по да вать до ку мен ты 
до но яб ря. Прог рам ма на ча ла ра бо тать пок-
вар таль но, каж дые три ме ся ца бу дут прис ва-
ивать сти пен дии по дан ной прог рам ме. Ес ли 
рань ше до ку мен ты не об хо ди мо бы ло при во-
зить лич но, то те перь мож но за пол нить элек-
трон ные фор мы на сай те са мой прог рам мы 
и при ло жить все не об хо ди мые до ку мен ты в 
элек трон ном ви де.
В ны неш нем го ду дей ству ют пра ви ла от бо-

ра пре тен ден тов для при суж де ния меж ду на-
род ной об ра зо ва тель ной сти пен дии Пре зи-
ден та «Бо ла шак», при ня тые сог лас но Пос та-
нов ле нию Пра ви тель ства РК в 2012 го ду. Сре ди 
них — пе ре ход на прог рам мно-це ле вой ме тод 
под го тов ки кад ров, сог лас но ко то ро му каж дый 
от прав ля ющий ся за ру беж бо ла ша ко вец бу дет 
обу чать ся по за яв ке кон крет но го ра бо то да те-
ля, под твер жда юще го, что по окон ча нии обу-
че ния кадр с та кой ква ли фи ка ци ей бу дет вос-
тре бо ван. Кро ме то го, по вы ше ны тре бо ва ния к 
по тен ци аль ным учас тни кам прог рам мы. В час-
тнос ти, от каж до го пре тен ден та те перь тре бу-
ет ся на ли чие оп ре де лен но го ста жа ра бо ты по 
спе ци аль нос ти. Это но вов ве де ние приз ва но по-
вы сить эф фек тив ность прог рам мы за счет то го, 
что, по лу чая зна ния за пре де ла ми рес пуб ли ки, 
бо ла ша ков цы смо гут про еци ро вать их на ка-
зах стан ские ре алии.
Сде лан но вый шаг и в по вы ше нии дос туп-

нос ти прог рам мы для жи те лей ре ги онов: пе-
рес мот ре ны ус ло вия, ка са ющи еся сто имос ти 
за ло го во го нед ви жи мо го иму ще ства сти пен-
ди атов. Но вы ми пра ви ла ми раз ре ше но при-
ни мать в за лог лю бое име юще еся нед ви жи мое 
иму ще ство, вне за ви си мос ти от его сто имос-
ти. Ес ли же пре тен дент не вла де ет нед ви жи-
мостью (как, нап ри мер, вос пи тан ни ки дет ских 
до мов), но по ос таль ным па ра мет рам име ет 
воз мож ность стать сти пен ди атом прог рам мы, 

то воп рос о за ло го вом обес пе че нии бу дет ре-
шать ся ин ди ви ду аль но в каж дом слу чае.
Прог рам ма «Бо ла шак» сос то ялась в пла не 

ре аль но го вкла да в эко но ми ку и об ще ство. Она 
при но сит Ка зах ста ну не ма те ри аль ные ак ти вы. 
Во-пер вых, это по вы ше ние имид жа Казахстана 
на ми ро вой аре не. Во-вто рых, иде оло ги чес кий 
фак тор… Прог рам ма по ка зы ва ет, что об ра зо-
ва ние ста но вит ся хо ро шим со ци аль ным «лиф-
том» для мо ло де жи. В-треть их, вы пус кни ки 
прог рам мы при об ре та ют и со ци аль ный ка пи-
тал — лич ные свя зи со сверстни ка ми в луч ших 
ву зах ми ра, то есть с бу ду щей ми ро вой эли той.
По ли ти чес кое зву ча ние прог рам мы бу дет 

уси ле но в этом го ду: ми нистр об ра зо ва ния и 
на уки РК Ба кыт жан Жу ма гу лов в хо де за се да-
ния Пра ви тель ства со об щил, что сти пен ди аты 
«Бо ла ша ка» бу дут пи сать дис сер та ци он ные 
и ис сле до ва тельские ра бо ты на те му ре али за-
ции «Стра те гии-2050». Он ска зал: «Не об хо ди-
мо об ра тить вни ма ние на ка че ство под го тов ки 
в вы бо ре тем дис сер та ци он ных и ис сле до ва-
тельских ра бот. Об ла да те ли сти пен дии «Бо-
ла шак» бу дут те перь сфо ку си ро ва ны на ре ше-
нии при ори тет ных за дач Стра те гии раз ви тия 
«Ка зах стан-2050». Дан ные ме ры, по его сло вам, 
поз во лят еще бо лее мощ но ис поль зо вать та кой 
инстру мент, как прог рам ма «Бо ла шак», для ре-
али за ции но вых при ори те тов и за дач Стра те-
гии «Ка зах стан-2050».
Са ясат Нур бек так же ска зал, что сов мес тно 

с КарГУ бу дет про ве де на под го тов ка кад ров по 
трем нап рав ле ни ям: ма гис тра ту ра, PhD и науч-
ные ста жи ров ки для пре по да ва те лей, что поз-
во лит про вес ти ре али за цию кор по ра тив ной 
под го тов ки кад ров по прог рам ме «Бо ла шак» 
впер вые в ре ги оне. Пер вые пре по да ва те ли и 
ма гис тран ты на ше го ву за по едут на обу че ние 
за ру беж уже ле том те ку ще го го да.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

«Болашак»: новые правила
и новые возможности

Ака де ми чес кая и науч ная по ли ти ка 
сов ре мен ных уни вер си те тов пред по ла га-
ет, что каж дый фа куль тет бу дет иметь за-
ру беж но го ака де ми чес ко го пар тне ра из 
ве ду щих ву зов ми ра и об ла дать силь ной 
науч ной и про из вод ствен ной ба зой. Это 
поз во лит обес пе чить ин тег ра цию меж ду 
об ра зо ва ни ем, на укой и про из вод ством 
для ре ше ния за дач ин дус три аль но-ин но-
ва ци он но го раз ви тия стра ны.

Ре али за ция воз мож нос тей ака де ми чес кой 
мо биль нос ти, ког да в ву зы при ез жа ют за ру-
беж ные пре по да ва те ли, поз во лит мо ло дым 
ка зах стан цам, не вы ез жая за пре де лы стра-
ны, по лу чить об ра зо ва ние на уров не ми ро вых 
стан дар тов. КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ак тив но 
вклю чен в дан ный про цесс ака де ми чес ких об-
ме нов, и не толь ко на ши пре по да ва те ли ак-
тив но про хо дят за ру беж ные ста жи ров ки, но 
и еже ме сяч но в на шем ву зе ра бо та ют приг ла-
шен ные про фес со ра из Рос сии и стран даль-
не го за ру бежья.
В на шем уни вер си те те в те че ние мар та и 

ап ре ля ра бо та ли нес коль ко приг ла шен ных 
про фес со ров. Док тор PhD, ас со ци иро ван ный 

про фес сор Тех ни чес ко го уни вер си-
те та Клуж-На по ки (Ру мы ния) Вой ку 
Су ка ла был приг ла шен в КарГУ для 
чте ния лек ций сту ден там и ма гис-
тран там эко но ми чес ко го уни вер си те-
та. Это уже не пер вый при езд про фес-
со ра в наш уни вер си тет. В прош лом 
го ду он так же имел опыт пре по да ва-
ния для сту ден тов ка ра ган дин ско го 
ву за. Лек ции ру мын ско го про фес со-
ра бы ли пос вя ще ны ис сле до ва ни ям 
куль тур ных ком му ни ка ций, а так же 
ме то дам ме нед жмен та в куль ту ре. 
Лек ции ве лись на ан глий ском язы ке 
для сту ден тов и ма гис тран тов спе ци аль нос-
ти «меж ду на род ные от но ше ния». По мне нию 
про фес со ра из Ру мы нии, ка зах стан ские сту-
ден ты не очень от ли ча ют ся от их ев ро пей ских 
соб рать ев: они так же лю боз на тель ны, от кры-
ты к но во му, учат ся с удо воль стви ем. Лек ции 
Вой ку нап рав ле ны на то, что бы в соз на ние 
мо ло дых лю дей внед рить идеи о том, что, чем 
вы ше куль ту ра стра ны, тем ак тив нее раз ви ва-
ет ся ее эко но ми ка, по ли ти чес кая струк ту ра, 
при ори те ты ду хов ной куль ту ры, сох ра не ние 
ис то ри чес ких цен нос тей — это за лог ста биль-

но го раз ви тия го су дар ства.
Для сту ден тов юри ди чес-

ко го фа куль те та пре по да вал 
про фес сор, док тор пси хо ло ги-
чес ких на ук из Бол га рии Бой-
ко Ган чев ский. Бой ко мно го 
лет ра бо тал в та ких из вес тных 
ву зах сво ей стра ны, как Ака-
де мия МВД, Нов Бол гар ский 
уни вер си тет и др. Его ос нов-
ная те ма — это юри ди чес кая 
пси хо ло гия и пси хо ло гия де-
ви ан тно го по ве де ния. Док тор 
Ган чев ский пре по да вал в те-
че ние двух лет в Ев ра зий ском 
уни вер си те те, а в 2012-2013 
учебном году — и в КарГУ им. 
академика Е. А. Букетова. За 

это время совместно с казахстанскими кол-
легами бы ли написаны два учеб ни ка по юри-
ди чес кой пси хо ло гии. Учеб ни ки бы ли под-
го тов ле ны с уче том спе ци фи ки Казахстана: 
в од ном из них рас смат ри ва ют ся ис то ки ре-
ли ги оз но го экстре миз ма, а в дру гом — проб-
ле мы сек су аль ных прес туп ле ний. За вре мя 
ра бо ты с ка ра ган дин ски ми сту ден та ми про-
фес сор Ган чев ский сов мес тно с ни ми на пи сал 
статью о на си лии над мо ло дежью. Статья бу-
дет опуб ли ко ва на в науч ном вес тни ке КарГУ. 
Осо бую бла го дар ность про фес сор вы ра зил 
сту ден там спе ци аль нос ти «пси хо ло гия»: для 
этой статьи они по доб ра ли ряд ин те рес ных 
фак тов и ил люс тра ций.
Так же в ап ре ле с гос те вы ми лек ци ями пе-

ред сту ден та ми КарГУ выс ту па ла про фес-
сор Уни вер си те та Люб ля ны (Сло ве ния) Та ни 
Ми ха лич, курс был пос вя щен ме нед жмен ту 
ту риз ма и чи тал ся на ан глий ском язы ке для 
сту ден тов эко но ми чес ко го фа куль те та спе ци-
аль нос тей «меж ду на род ные от но ше ния» и 
«ту ризм». Про фес сор из Уни вер си те та Ли она 
(Франция) Бру но Пу аза на чал ра бо тать со сту-
ден та ми фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий в ап ре ле, его ви зит в наш 
вуз прод лит ся до се ре ди ны мая.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
УПРАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зарубежные преподаватели в КарГУ Мировой опыт в образовании
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Ма мыр дың ба сы ме ре ке лер ге то лы. Осы лар дың 
ор та сын да ойып орын ала тын бір күн бар, ол — Отан 
қор ғау шы лар кү ні. 23 ақ пан ды той ла уды əдет ке ай нал-
дыр ған кей отан дас та ры мыз осы бір ай ту лы күн ді атап 
өту ге құ лық сыз. 7 ма мыр — төл ме ре ке міз дің ке ңес тік 
ке зең де гі мей рам ның та са сын да қа луы, əри не, өкі ніш ті. 
Де сек те, Ел ба сы ның бе кі туі мен бел гі лен ген бұл ме ре-
ке ал да ғы күн де өз дең гейін де ата лып өті ле ті ні хақ. Қа-
зір дің өзін де жа лын ды жас тар ара сын да атал мыш күн 
ұмыт қал май той ла ну да.

Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев жас тар ға 
ар на ған бір сө зін де: «Елің нің ұлы бол саң, елі ңе жа ның 
ашы са, аза мат тық на мы сың бол са, қа зақ тың ұлт тық жал-
ғыз мем ле ке ті нің ны ғайып-көр кеюі жо лын да жан те рің ді 
сы ғып жү ріп ең бек ет. Жер дің де, ел дің де иесі өзің еке-
нің ді ұмыт па!» — де ген еді. Бұл сөз дер ді қай та лап оқы-
ған сайын біз де гі жас ұр пақ тың бойын да отан сүй гіш тік 
қа си ет қан дай дең гей де екен де ген заң ды сұ рақ ту ын дай-
ды. Мі не, 7 ма мыр — жү ре гі «елім» деп соқ қан ер лер дің 
ме ре ке сі!

Ту ған өл ке, та ри хи ор да ны сүю — ақыл дың ісі емес, жү-
рек тің ісі. Ең аяғы аң-құс та бір өңір ді ме кен деп, бас қа ай-
мақ тар ды жер сін бей ді. Егер осы бір төрт əріп тен құ рал ған 
сөз дің түп кі ма ғы на сы на үңі лер бол сақ, оның қан ша лық ты 
қас тер лі ұғым екен ді гі не көз жет кі зе міз. Өй тке ні Отан де-
ген тек ту ып өс кен же рің ға на емес, ол — күн де лік ті от ба сы, 
ошақ қа сың, ауасын жұ тып, су ын ішіп, бай лы ғын игі лі гі ңе 
жа ра тып отыр ған кең-бай тақ же рің, қа зы на лы қа ри ясы мен 
ақ жа улық ты ана сы бар ал тын бе сі гің, тай-құ лын дай бір ге 
өс кен құр бы-құр дас тан құ рал ған ыс тық ауылың, қа дір лі 
ата-ана, сүйік ті жар, сүй кім ді ба лаң жүр ген ту ған елің. Қой-
науы қа зы на ға, өрі сі мал ға то лы ырыс ты ата ме кен, «ата мыз 
күйеу, ана мыз ке лін бол ған жер». Мі не, осы ту ған ел мен 
жер ге еге бо лу, аман ды ғын ті леу, ұр пақ тың бо ла ша ғы на 
жауап пен қа рау, ел ты ныш ты ғы мен қа тар ру ха ни бір лік ті 
сақ тау — əр бі рі міз дің па ры зы мыз.
Осы ме ре ке қар са ңын да ашық ас пан ас тын да ту ған жер-

дің ту ын жел бі ре тер аза мат тар аман бол сын де ген ті лек ар-
най мын!

А�Н<Р ЕР�АЗЫ�ЫЗЫ, �Ф-21 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Елін �ор;ау — ерге серт



9Жастар !лемі
Мир молодежи№ 5(190) 06.05.2013 С места события

Май для Казахстана — осо бый ме сяц. Это ме-
сяц, ког да мы от ме ча ем сра зу три пат ри оти чес-
ких праз дни ка: День един ства на ро да Казахстана, 
День за щит ни ка Оте че ства и День По бе ды. Все 
три праз дни ка по-осо бо му от ве ча ют на воп ро сы 
«что та кое пат ри отизм?» и «ка ко го че ло ве ка мож-
но наз вать пат ри отом?».

Казахстан — мно го на ци ональ ная стра на, здесь жи-
вут бок о бок ка зах и рус ский, ук ра инец и уз бек, и ко-
ре ец, и не мец, и че че нец… Сре ди них мно го уче ных, 
по этов, ис то ри чес ких де яте лей, ко то рые соз да ва ли и 
соз да ют ис то рию и куль ту ру сов ре мен но го Казахстана. 
Эти на ро ды не толь ко внес ли боль шой вклад в раз ви-
тие стра ны, ее ис то рию, но и бы ли пат ри ота ми. В знак 
ува же ния к этим тра ди ци ям на ши сту ден ты еже год-
но про во дят фес ти валь на род но го твор че ства, где на 
од ной сце не пред став ле но бо гат ство куль тур мно гих 
на ро дов, про жи ва ющих в на шей рес пуб ли ке.
Стать за щит ни ком сво его Оте че ства — это са мая 

глав ная за да ча нас то яще го пат ри ота. Имен но та кие 

лю ди вста ва ли и шли на вра га во вре мя вой ны. И мы 
хра ним о них па мять, с ува же ни ем от но сим ся к тем, 
кто пе ре жил те труд ные вре ме на и стал для мо ло до-
го по ко ле ния при ме ром не ура-пат ри отиз ма, а без-
за вет но го слу же ния сво ей Ро ди не, сво ей зем ле. День 
По бе ды — это не прос то дань па мя ти на шим де дам, 
но и дань ува же нию к са мим се бе, сво ей ге ро ичес-
кой ис то рии. По это му День за щит ни ка Оте че ства, 
ко то рый в этом го ду 7 мая впер вые праз дну ет ся как 
го су дар ствен ный праз дник, на хо дит ся сов сем ря дом 
с тем са мым про пах шим по ро хом Днем По бе ды. На-
ка ну не этих двух боль ших праз дни ков сту ден ты поз-
драв ля ют ве те ра нов, а так же про во дят кон кур сы на 
луч шее ис пол не ние пе сен о вой не и пат ри оти чес ких 
гим нов.
Зву ки и крас ки всех этих праз дни ков, сли ва ясь во-

еди но, ри су ют в соз на нии мо ло до го по ко ле ния осо-
бую кар ти ну, в ко то рой мно гие на ро ды, го во ря щие 
на раз ных язы ках, объ еди нен ные еди ной куль ту рой и 
лю бовью к зем ле Казахстана, жи вут в друж бе и тру-
де во бла го проц ве та ния на шей стра ны. И это чув ство 
един ства пе ре да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Патриотическая весна



№ 5(190) 06.05.201310Жастар !лемі
Мир молодежи Университет жа!алы�тары

Бас�осу
Журналистерді4 кезекті же4ісі

Жу ыр да Алматы �а ла сын да Су лей ман Де ми-
рель атын да �ы �а за�-т� рік уни вер си те тін де «0а-
за� стан �ы лы мы ны� да муы мен ке ле ше гі жас-
тар к� зі мен» ат ты сту дент тер ді� ІІ ЖОО ара лы� 
ха лы �а ра лы� д&с т�р лі �ы лы ми кон фе рен ци ясы 
�т ті. Жол т� сіп, ай ту лы бас �о су �а 0арМУ-ды� фи-
ло ло гия фа куль те ті мен жур на лис ти ка б� лі мі ні� 
сту дент те рі ба рып �айт ты. Атап ай та тын бол са�: 
Аятай Г� лім, Егін бай Ай н"р, Кен же хан Н" райым, 
А� тай Ай жан, Бай за� �ы зы Ла ура ж& не Аяжан Ке-
�ес бек. Кон фе рен ция �а елі міз ді� бар лы� бе дел ді 
уни вер си тет те рі нен 213 сту дент �а тыс ты. Кон фе-
рен ция ба ры сын да 12 сек ция ж" мыс ат �ар ды. 
«0а зір гі гу ма ни тар лы� �ы лым дар да �ы &де би ет 
пен жур на лис ти ка ны� �зек ті м& се ле ле рі» сек ци-
ясын да 26 сту дент �ы лы ми ма �а ла ла рын �ор �а ды. 
Со лар ды� ара сы нан су ыры лып шы �ып, ерек ше 
да ры ны мен к�з ге т�с кен жу на лис ти ка б� лі мі ні� 2 
курс сту дент те рі Аяжан Ке �ес бек пен Аятай Г� лім. 
«С�з с�й леу ше бер лі гі» ат ты та �ы рып та ба ян да ма 
жа сап, �а зы лар ал �а сы ны� �ой �ан с" ра� та ры на 
м� дір мей жауап бер ген Г� лім 3 орын ды �ан жы-
�а сы на бай ла ды. Г� лім ні� к� тер ген проб ле ма сы 
шы ны мен де �зек ті бо ла біл ді. Аш �ан жа �а лы �ы 
мен "сы ны сы -- бо ла ша� та с�й леу тех ни ка сын жо-
�а ры о�у орын да рын да же ке п&н ре тін де о�ы ту. 
«Ви ки пе дия с�з ді гі ні� са нын �а лай арт ты ра мыз?» 
ба ян да ма сы мен Аяжан да ж�л де лі 2 орын нан к�-
рі ніп, 0а ра �ан ды ша xа ры ны� ме рейін �с тем ет ті. 
Б"л ма �а ла да �зі ні� ерек ше лі гі мен к�п к� �і лі нен 
шы �а біл ді. Zз жо ба сы мен Аяжан Ке �ес бек �аз-
нет ті� са па сын арт ты ру �а �зін дік �ле сін �ос ты. 
Сту дент тер ді� же міс ті же �і сін к�р ген аяулы "с таз 
Жа нар Сем бек �ы зы ны� е� бе гі еш кет пей, �мі ті 
а� тал ды. Кон фе рен ци ядан ерек ше �"л шы ныс пен, 
аса сер пін мен �ай т�ан сту дент тер бо ла ша� та �ы-
лым �а де ген �"ш тар лы �ын одан сайын арт ты рып, 
ты� жа �а лы� тар аша т�с пек де ген ни ет те міз.

АЯЖАН КЕ�ЕСБЕК, �АРМУ СТУДЕНТІ

Тарих — та;лым
«Елі� ні� "лы бол са�, елі �е жа ны� ашы са, аза-

мат ты� на мы сы� бол са, �а за� ты� "лт ты� жал �ыз 
мем ле ке ті ні� ны �айып, к�р кеюі жо лын да жан те-
рі� ді сы �ып ж� ріп е� бек ет. Жер ді� де, ел ді� де 
иесі �зі� еке ні� ді "мыт па!» 0а нат ты с�з ді �ай та-
лап о�ы �ан сайын біз де гі жас "р па� ты� бойын да 
отан с�й гіш тік �а си ет �ан дай де� гей де екен де ген 
за� ды с" ра� ту ын дай ды. Осы орай да елі міз ді� т�к-
пір-т�к пі рін де �т кі зі ле тін сан т�р лі іс-ша ра лар ды� 
жас тар ды отан с�й гіш тік ке ба ули тын ды �ын ай та 
ке ту ке рек. «Ел бо лам де се�, бе сі гі� ді т� зе» де ген, 
сон ды� тан іс-ша ра лар ды� е� ал ды мен �з ша �ы ра-
�ы мыз дан бас тау алуы за� ды лы�. 2013 жыл ды� 25 
с&уірін де 0а за� стан та ри хы ка фед ра сы ны� "йым-
дас ты ру ымен 0арМУ-ды� бас па с�з-кон фе рен ция 
за лын да Отан �ор �ау шы лар к� ні ж& не Oлы Отан со-
�ы сын да �ы Же �іс ті� 68 жыл ды �ы на орай д�� ге лек 
�с тел �т кі зіл ді. Іс-ша ра �а уни вер си те ті міз ді� бар-
лы� фа куль те ті ні� сту дент те рі бел се не �а тыс ты. 
Д�� ге лек �с тел ді "йым дас ты рып, жас тар ды� са на-
сы на ой са лып, пат ри от ты� на мы сы мыз ды ояту �а 
бір ша ма �лес �ос �ан ка фед ра ме� ге ру ші сі Ж. Ж"-
ма бе ков пен Н. Сма �" лов, Г. Уали ева, А. Zте ба ева 
сын ды о�ы ту шы лар �а ал �ыс біл ді ре міз. Іс-ша ра 
ба ры сын да Oлы Отан со �ы сы ар да гер ле рі ні� �мі-
рі мен ба тыр лы �ы, "р па� та ры мен ба тыр лар ды� 
�а зір гі та� да �ы на си хат та лу де� гейі жайын да с�з 
�оз �ал ды. Тіп ті ара мыз да сол ба тыр лар ды� ті ке-
лей "р па� та ры да бар бо лып шы� ты. Б" рын-со� ды 
ес ті ме ген жа �а лы� тар мен ты� м& лі мет тер ге �" ны-
�ып �ал �ан ды �ы мыз та �ы бар. Е� бе гі ерен кей бір 
ер лер ді� елен бей �а лып жат �ан ды �ын бі реу біл се, 
бі реу біл мей жа та ды. Е� �ын жыл та ты ны да осы. 
Zзі міз ді� 0а ра �ан ды об лы сы ны� �зін де-а� есі мін 
&лі ес ти �ой ма �ан ба тыр лар бар шы лы� екен. Oлы 
Же �іс ке �лес �ос �ан а� жар лы� ба тыр лар мен ірі 
май дан да ер лік к�р сет кен Т� гіс кен ні� ба тыр ла ры 
жайын да бір ша ма ба ян да ма лар о�ы лып, сту дент-
тер ді� �ы зы �у шы лы �ын &рі ке уде де гі ма� та ныш се-
зі мін оят ты. Еге мен елі міз ді� т"т �а сы бе рік бол сын 
де сек, та ри хы мыз бен бас тан �т кен �и ын ды� тар ды 
"мыт пау �а ти іс піз! Се бе бі, �т ке ні міз — ке лер к�н ге 
са ба� бо ла оты рып, та ри хы мыз —�а за� ты �ы мыз-
ды д& ріп тей ді. Та ри хы �ш кен ха лы� ты� ел бо лып 
�ал ма сы аны�! Ал оны на си хат тау — б� гін гі жас-
тар дан бас та ла ды. Т&уел сіз ді гі міз ді� та мы ры те-
ре� дей бер сін, дос тар!

А�НИЕТ БАЛТАНОВА, �Ж-11 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Жыл да ғы дəс түр бойын ша ҚР Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі нің ұйым дас-
ты ру ымен «Де фек то ло гия» ма ман ды ғы 
бойын ша сту дент тер ара сын да ғы V Рес-
пуб ли ка лық пəн дік олим пи ада Пав ло-
дар қа ла сы ның Пав ло дар мем ле кет тік 
пе да го ги ка лық ин сти ту тын да өт ті. Бі лім 
до да сы на елі міз дің түк пір-түк пі рін де гі 
атал мыш ма ман дық бойын ша бі лім алып 
жат қан ЖОО-ның сту дент те рі нен құ рал-
ған 12 ко ман да бағ дар ла ма бойын ша сын-
ға тү сіп, өз бі лім де рін та ныт ты.

Сол ко ман да лар дың қа та рын Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің «Əлеу мет тік бейім деу жə не 
пе да го ги ка лық тү зе ту» ка фед ра сы ның аға 
оқы ту шы сы, п.ғ. м. Зəм зə гүл Дос ти яр қы зы 
Жү сіп бе ко ва ның же тек ші лі гі мен құ рыл ған 
«Са ры ар қа» то бы то лық тыр ды. Топ құ ра-
мын да: топ бас шы сы Аза мат Ток мир за ев, 
топ мү ше ле рі Жан сая Аман бай мен На зер-
ке Би се но ва сайыс қа түс ті.
Олим пи ада ның ашы лу сал та на тын да 

Пав ло дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин-
сти ту ты ның рек то ры Нұр ға ли Ра қым ға ли-
ұ лы Ар ша бе ков құт тық тау сөз алып, қа ты-
су шы лар ға сəт ті лік ті леп, олим пи ада ның 
ашы лу ын жа ри яла ды.
Екі күн ге со зыл ған олим пи ада 2 ай на-

лым нан тұр ды. Ал ғаш қы ай на лым ның ке-
зең дік тап сыр ма ла ры нан сү рін бей өт кен 

топ тар ІІ ай на лым ға жол да ма ал ды. І ай на-
лым ның бі рін ші ке зе ңі əр топ тың сə лем де-
суі мен бас тал ды. Бар лық қа ты су шы топ тар 
өз то бын, төс бел гі сі мен ұра нын та ныс ты-
рып өт ті. Ал ғаш қы ке зең нен-ақ көз ге түс-
кен «Са ры ар қа» то бы қа зы лар дың жо ға ры 
ба ға сы на ие бол ды. Бе ріл ген прак ти ка лық 
тап сыр ма лар ға да топ мү ше ле рі сү рін бей 
жауап бе ріп, бі рін ші ай на лым ның бі рін ші 
ке зе ңін сəт ті аяқ та ды. Осы кү ні ал ғаш қы ай-
на лым ның екін ші ке зе ңі нің шар ты бойын ша 
тү зе ту пе да го ги ка сы мен ар найы пси хо ло-
ги яның кө кей кес ті мə се ле ле рі не ар нал ған 
ғы лы ми жұ мыс ты қор ғау ке рек. Бұл сайыс 
бойын ша «Са ры ар қа» то бы ның жа са ған 
«Пси хи ка лық да муы те жел ген ба ла лар дың 
та ным дық қа бі лет те рін да мы ту да ин но ва ци-
ялық тех но ло ги ялар ды қол да ну» та қы ры бы 
аясын да өң дел ген «Ой лайық та, ше шейік!» 
ат ты элек трон ды оқы ту бағ дар ла ма сы көп-
ші лік тің кө ңі лі нен шы ғып, та ғы үз дік ба ға ға 
ие бол ды.
Сайыс тың екін ші кү нін де екін ші ай на-

лым ере же сі не сəй кес қа ты су шы лар ар найы 
пе да го ги ка, ар найы пси хо ло гия, ло го пе дия 
жə не бас қа да пəн дер бойын ша тест тап-
сыр ды. Бұл сайыс та да ҚарМУ сту дент те рі 
жо ға ры бал лдық көр сет кіш тер ді көр се тіп, 
сайыс тың ше шу ші ке зе ңі не жол да ма ал-
ды. Тап сыр ма лар орын да лып, сайыс кер лер 
же ңіл де ген соң Пав ло дар қа ла сы бойын ша 
топ са яхат ұйым дас ты ры лып, қо нақ тар ды 

қа ла ның көр нек ті жер ле рі мен та ныс тыр ды. 
Оның ішін де ес те қа лар лы ғы — Мəш һүр 
Жү сіп атын да ғы ме шіт пен Ер тіс жа ға лауы. 
Пав ло дар мем ле кет тік пе да го ги ка лық ин-
сти ту ты ның ар хе оло ги ялық мұ ра жай жұ-
мы сы мен та ныс тыр ды. Са яхат тан соң жа-
рыс қо ры тын ды сы шы ға ры лып, қа ты су шы 
топ тар ин сти тут рек то ры ның дип ло мы жə-
не сый лық та ры мен ма ра пат тал ды. Бар лық 
сын нан сү рін бей өт кен «Са ры ар қа» то бы 
жүл де лі І орын ды же ңіп алып, уни вер си тет 
ме рейін үс тем етіп, І дə ре же лі дип лом мен 
ма ра пат тал ды. «Са ры ар қа» ко ман да сы ның 
мү ше ле рі Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
бас шы лы ғы на, со ны мен қа тар əлеу мет тік-
пе да го ги ка лық фа куль те ті нің де ка ны ф. ғ. к. 
Мир лан Мей рам бе кұ лы Иман бе ков қа жə не 
«Əлеу мет тік бейім деу жə не пе да го ги ка лық 
тү зе ту» ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі м. ғ. д., 
про фес сор Қар лы ғаш Сə кен қы зы Те бе но ва-
ға өз де рі не ұсы ныл ған мұн дай мүм кін дік тер 
мен зор қол дау үшін ал ғы сын біл ді ре ді.

Ж. АМАНБАЙ, Н. БИСЕНОВА, 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ МАМАНДЫ�ЫНЫ� 

2 КУРС СТУДЕНТТЕРІ

Əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт-
тық уни вер си те ті нің жур на лис ти ка 
фа куль те ті Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның жо ға ры оқу орын да ры ара сын да 
«050504 —Жур на лис ти ка» ма ман ды ғы 
бойын ша «Ең да рын ды бо ла шақ жур-
на лист» та қы ры бын да пəн дік олим пи-
ада өт кіз ді. Олим пи ада бағ дар ла ма сы-
на Қа зақ стан ның 10 жо ға ры оқу орны-
нан 10 ко ман да қа ты сып, бақ сы нас ты. 
Олим пи ада ба ры сын да, жур на лис ти ка 
ма ман ды ғы на ар нал ған ба за лық пəн де-
рі бойын ша тест сұ рақ та ры нан сы нақ 
тап сыр ды.

I тур да жур на лис ти ка ма ман ды ғы ның 
тип тік оқу жос па ры на сəй кес, мін дет ті 
түр де оқы ты ла тын «Қа зақ жур на лис ти ка-
сы ның та ри хы», «Жур на лис ти ка не гіз де рі», 
«Те ле ви зи яжур на лис ти ка», «Га зет жан рла-
ры» про филь дік пəн де рі бойын ша тест сұ-
рақ та ры бе ріл ді.

10 жо ға ры оқу ор ны нан кел ген 50 сту-
дент тің іші нен Олим пи ада бай қау ла ры-
ның қо ры тын ды сы бойын ша Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті жур на лис ти ка бө лі мі нің сту дент те рі 
Май кен Жа най дар, Бе ке то ва Пе ри зат, Жү-
ніс Ай да на, Кə рім құл Пе ри зат, Ке ңес бек 
Аяжан тес ті ні үз дік тап сы рып шық ты.
Ко ман да лар ды та ныс ты ру ба ры сын да 

қа ра ған ды лық «Са ры ар қа» то бы қа зы лар 
ал қа сы на об лыс тық «Ор та лық Қа зақ стан» 
га зе тін де 04.04.2013 ж. жа рық көр ген «Жас 

жур на лис тер озып шық ты» ат ты ма қа ла-
ны ұсын ды. Со ны мен қа тар, уни вер си тет-
тің оқу те ле ви де ни есін де тү сі ріл ген «Ме нің 
таң дауым» ат ты 3 ми нут тық бей не ро лик 
көр се тіл ді. Ко ман да ка пи та ны Май кен 
Жа най дар топ тың ұра ны мен та ныс тыр ды. 
Топ тың ұра ны: «Сөз дің ана сы бір лік, ата сы 
шын дық».

II тур да «Ең да рын ды бо ла шақ те ле-
жур на лист» но ми на ци ясын да «Жа ңа ме-
ди аның бо ла ша ғы бар ма?» та қы ры бын да 
те ле сұх бат жа сал ды. Сту дент Бе ке то ва Пе-
ри зат «Мін бер» жур на лис тер ді қол дау ор-
та лы ғы ның же тек ші сі Есен гүл Кəп қы зы нан 
ті ке лей эфир де сұх бат ал ды. Бей не сұх бат 
уақы ты: 3 ми нут. Əділ қа зы лар ал қа сы сұх-
бат тың мə ні мен маз мұ ны на, тү сі рі лу са па-
сы на, со ны мен қа тар бе ріл ген уақыт тан ас-
пауына ерек ше на зар аудар ды.

«Ең үз дік фо то жур на лист» но ми на ци-
ясы бойын ша дайын да лу ға 10 ми нут уақыт 
бе ріл ді. Сту дент Кə рім құл Пе ри зат пен 
Жү ніс Ай да на Қа зҰУ мұ ра жайын, оқу за-
лын фо то ға тү сі ріп тап қыр лық көр сет ті. 
«Жас Алаш» га зе ті нің та ны мал фо то тіл ші сі 
Асыл хан Əб ді райым қа ра ған ды лық тар ды 
үз дік ба ға лап, ар найы құт тық тап, бо ла-
шақ та фо то бай қау лар ға қа ты су ға ұсы ныс 
тас та ды.

«Ең үз дік бас па сөз жə не ин тер нет жур-
на ли сі» но ми на ци ясы бойын ша «Ең да-
рын ды бо ла шақ жур на лист» олим пи ада сы 
ту ра лы ақ па рат тық ма те ри ал жа зып, оны 
ин тер нет сайт тар ға, əлеу мет тік же лі лер ге 

15 ми нут та са лу ға тап сыр ма бе ріл ді. Сту-
дент Ке ңес бек Аяжан ақ па рат тық ма те ри-
ал жа зып, оны ин тер нет те гі «Қа зақ стан» 
те ле ра ди окор по ра ци ясы ның сай ты на, «Ке-
ре кин фо», «Төр лет» блог тұ ғыр на ма ла ры на, 
«Фей сбук», «Туи йт тер» жүйе ле рі не са лып, 
бас қа ко ман да лар дан ең бі рін ші бо лып тап-
сыр ды. Əділ қа зы лар топ тың же дел ді гі мен 
ақ па рат ұсы ну да ғы сауат ты лы ғын ерек ше 
атап өт ті.
Əділ қа зы лар ал қа сы əл-Фа ра би атын-

да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті жур на лис-
ти ка фа куль те ті нің ең үз дік про фес сор лық-
оқы ту шы лар құ ра мы жə не қа зақ стан дық 
БАҚ жур на лис те рі нен жа сақ тал ды.
Ко ман да ның құ ра мы: ко ман да бас шы сы 

жур на лис ти ка ка фед ра сы ның аға оқы ту-
шы сы Лəз зат Қо жах ме то ва жə не ко ман да-
ның 5 мү ше сі: Май кен Жа най дар, Бе ке то ва 
Пе ри зат, Жү ніс Ай да на, Кə рім құл Пе ри зат, 
Ке ңес бек Аяжан. Əділ қа зы лар ше ші мі мен 
жур на лис ти ка ка фед ра сы ның аға оқы ту-
шы сы Лəз зат Тай мыр қы зы «Үз дік же тек ші» 
ата нып, ба ға лы сый лық та быс етіл ді.
Олим пи ада мы на мақ сат тар ды көз де-

ді: жур на лис ти ка ма ман ды ғы ның бе де лін 
арт ты ру; та лант ты да та лап ты сту дент тер ді 
анық тау; сту дент тер дің өзін дік ой лау, өзін-
өзі же тіл ді ру, өзін-өзі шың дау қа бі лет те-
рін арт ты ру; бо ла шақ ма ман дық қа өзін-өзі 
дайын дау ға, ма ман дық тың жа ңа ша қыр ла-
рын үй ре ніп-бі лу ге тал пы ныс жа сау; қо ғам-
да бо лып жат қан өзек ті мə се ле лер ді тал қы-
лай бі лу, олар ға өз көз қа ра сын біл ді ру.

Л. �ОЖАХМЕТОВА, 
ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫНЫ� А�А О�ЫТУШЫСЫ

«Е4 дарынды болаша� журналист»

Ер жү рек жауын гер ле рі міз от ке-
шіп, өмір мен мен өлім нің ор та сын-
да жүр се де өлең ай ту дан бас тар тпа-
ған. Бой ға рух құя тын əн дер олар дың 
на мы сын жа нып, қай ра тын қа ша ған. 
Қан май дан да ғы май дан гер лер дің ел-
ге аман ора лу ын ті ле ген ел-жұр ты ба-
тыр жауын гер лер ге ар нап мұң ды да 
саз ды əуен дер шы ғар ған. Сол бір сұ ра-
пыл жыл дар да ғы жан-жүйе ні тол қы-
тып, сай-сүйек ті сыр қы ра та тын əн дер 
ха лық ара сы на кең та ра ған, осы күн ге 
дейін жат та лып, ай ты лып ке ле жат қа-
ны со ған дə лел.

Көк тем мез гі лін де Сту дент тер са-
райын да «Жас ұлан — 2013» ат ты Ұлы 
Же ңіс тің 68 жыл ды ғы құр ме ті мен Отан 

қор ғау шы лар кү ні не ар нал ған əс ке ри-пат-
ри от тық əн дер бай қауы өт ті. Атал мыш 
ша ра ны өт кі зу де көз дел ген не гіз гі мақ-
сат — аты аңыз ға ай нал ған май дан гер ле-
рі міз дің ерен ер лі гін бү гін гі ұр пақ қа үл гі 
ету жə не ба тыл дық пен ба тыр лық ты, ту ған 
ел ге, жер ге де ген сүйіс пен ші лік ті жыр лау, 
отан сүй гіш тік қа си ет ті қа лып тас ты ру.
Əн бай қауының қо ры тын ды сын да 

«Про пав шим без вес ти» əні мен əлеу мет-
тік-пе да го ги ка фа куль те ті нің сту ден ті 
Бе ка рыс бас жүл де ні қан жы ға сы на бай-
ла ды. «Со ғыс жыл да рын да ғы əн дер» но-
ми на ци ясы бойын ша бі рін ші орын ды заң 
фа куль те ті нің сту ден ті Ай да на Ка ма ри-
ден, «Со ғыс ту ра лы əн дер» но ми на ци ясы 
бойын ша бі рін ші орын ды ҚР ІІМ Іш кі əс-
кер ле рі нің № 6505 əс ке ри бө лі мі нен кел-

ген Нұр бек Ма ди ев же ңіп ал ды. «Же ңіс 
ту ра лы əн дер» но ми на ци ясы бойын ша 
бі рін ші орын ға əлеу мет тік-пе да го ги ка фа-
куль те ті нің сту ден ті Ека те ри на Мар чен ко, 
ал «Əс ке ри қыз мет ту ра лы əн дер» но ми-
на ци ясы бойын ша бі рін ші орын ға дайын-
дық бө лі мі нің шə кір ті Аман бек Мағ зум-
хан лайық деп та ныл ды. Əн бай қауына 
қа тыс қан дар ға ал ғыс хат тар мен ба ға лы 
сый лық тар та быс тал ды.

Н<Р ШАПА�АТ

«Жас �лан — 2013»

Же4іс та;ы да «Сарыар�ада»
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Для сту ден тов на ше го уни вер си те та 
прош ла уди ви тель ная встре ча с из вес-
тным ху дож ни ком, чле ном Со юза ху-
дож ни ков Казахстана, ака де ми ком Ака-
де мии ху до жеств Рес пуб ли ки Казахстан 
Тан сык Ма жи то вой.

Тан сык Ма жи то ва быс тро наш ла об-
щий язык со сту ден чес кой ауди то ри ей, ведь 
она са ма мно го лет за ни ма лась пре по да ва-
тельской дея тель ностью. А из вес тной ши-
ро ко му кру гу по чи та те лей ба ти ка, прик-
лад но го твор че ства она ста ла пос ле то го, 
как в 2011 го ду бы ла выд ви ну та на пре мию 
аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти «Луч ший 
ху дож ник го да». Тан сык Ма жи то ва — учас-
тни ца мно го чис лен ных рес пуб ли кан ских 
и за ру беж ных выс та вок. А са мое глав ное — 
она про во ди ла и пер со наль ные выс тав ки: 
«Пос лу шай те цвет…» (га ле рея Artma gik, 
Алматы), «Об ра зы ле та» (га ле рея «Вер ни-
саж», Алматы), «Эле гия кра сок» (Пре зи-
дентский центр куль ту ры, Астана), «Адам. 
Уақыт. Дəуір» (Астана) и мно гие дру гие. 
Тан сык на пи са ла 30 пор тре тов из вес тных 
де яте лей куль ту ры, сре ди них Бо лат Аюха-
нов, Са ты бал ды На рым бе тов, Асы на ли 
Аши мов, Му рат Ауэзов, Ге рольд Бель гер, 
Ста нис лав Мор двин цев.
Сей час Тан сык Ма жи то ва сов ме ща ет 

твор чес кую дея тель ность с ра бо той в об лас-
тном му зее изоб ра зи тель но го ис кус ства, где 
и про изош ла на ша встре ча. Учас тни ка ми 
мас тер-клас са бы ли сту ден ты спе ци аль нос-
ти «изоб ра зи тель ное ис кус ство», а так же не-
ко то рые бу ду щие ди зай не ры.

Встре ча прош ла в теп лой об ста нов ке. 
Сту ден ты за да ва ли раз ные воп ро сы, они 
за ин те ре со ва лись лич ной жизнью ху дож-
ни цы. Ма ма ее — учи тель, ди рек тор шко лы. 
Са ма Тан сык с дет ства ри со ва ла, чер ти ла, 
очень мно го чи та ла, по то му что в до ме бы-
ли кни ги по ис кус ству. Приш ло вре мя оп ре-
де лять ся с про фес си ей, и Тан сык пос ту пи ла 
на спе ци аль ность «го род ское стро итель-
ство». Про учив шись пол то ра го да, уш ла 
на худ граф, сра зу на 2-й курс, и за пол то ра 
го да дог на ла со кур сни ков. У Тан сык 15-лет-
няя дочь, ко то рая учит ся в ка ра ган дин ской 
Пре зи дентской шко ле. В от ли чие от ма мы-
ху дож ни цы ин те ре су ет ся ма те ма ти чес ки ми 
и ес те ствен ны ми на ука ми.
О сво ем твор чес ком кре до ху дож ни ца 

отоз ва лась так: «Сей час я ра бо таю над тем, 
что мне ин те рес но. Нуж но пи сать что-то 
ин те рес ное, а не де жур ную ра бо ту. Иног да 
что-то дол жно не по лу чать ся, что бы ты не 
наг лел. По ра бо те на до сос ку чить ся. У ме ня 
есть своя ма не ра, по че му я дол жна под ра-
жать ко му-то? Мно го пи шу с на ту ры». На 
воп рос: «Что вас вдох нов ля ет?» — от ве ти ла 
очень не обыч но: «Цвет вдох нов ля ет».

— Ес ли че ло век вам не нра вит ся, мо же те 
ли вы пи сать его пор трет?

— В каж дом ли це есть что-то, и это нуж-
но най ти.

— Бы ва ет ли, что ра бо та не по лу ча ет ся?
— Бы ва ет, что ра бо та не по лу ча ет ся: где-

то бро сил фра зу, со вер шил дей ствие ка кое-
то… И я час то ана ли зи рую: по че му эта ра-
бо та по лу чи лась, а та не по лу чи лась…
Ху дож ни ца по ка за ла сту ден там, как 

нуж но ра бо тать с на ту рой. Она выб ра ла од-
ну из сту ден ток — Ай ну ру Ауба ки ро ву, по-
яс нив, что «ее ли цо под хо дит для наб рос ка, 

в нем все чет ко, чис тые и вы ра зи тель ные 
чер ты».
Са ма Ай нур ока за лась под боль шим 

впе чат ле ни ем от ра бо ты ху дож ни цы: «Мне 
пон ра ви лась ху дож ни ца тем, что она доб-
рый и от кры тый че ло век. Тан сык на ча ла 
ра бо ту по хол сту без пред ва ри тель но го 
ри сун ка ка ран да шом. Так как я бы ла на-
тур щи цей, то ви де ла ре ак цию сту ден тов; 
они бы ли за ин те ре со ва ны и во оду шев ле ны 
мас тер-клас сом. Пос ле окон ча ния ра бо ты я 
ос та лась до воль на тем, как ме ня изоб ра зи-
ли. Ху дож ни ца пе ре да ла мой ха рак тер, вы-
ра зи тель ность глаз».
Не мень шее впе чат ле ние ра бо та мас те-

ра про из ве ла и на наб лю дав ших сту ден тов. 
«Очень быс трая тех ни ка, силь ная ру ка. Чув-
ство цве та, реф лек сов, све то те ни. Улав ли-
ва ет сход ство в счи та ные ми ну ты. Гля дя на 
пор тре ты, вы пол нен ные Тан сык Ма жи то-
вой, слы шишь, как они «ды шат», чув ству-
ешь, нас коль ко они эмо ци ональ ные и не сут 
в се бе оп ре де лен ную энер ге ти ку. Мож но с 
уве рен ностью ска зать, что она пи шет пси хо-
ло ги чес кие пор тре ты. Она смог ла за 6 ме ся-
цев на пи сать 30 пор тре тов де яте лей куль ту-
ры, чем уди ви ла ка зах стан цев. Я в ней и не 
сом не ва лась: по ха рак те ру она очень эмо ци-
ональ на и энер гич на… В пор тре тах осо бен-
но яр ко про явил ся тем пе ра мент ху дож ни-
цы. Ко рот ки ми ши ро ки ми или длин ны ми 
плас тич ны ми маз ка ми Тан сык ре ши тель но 
пе ре да ет объ ем, плас ти ку ли ца, уме ет рас-
крыть не осоз нан ные да же са мим че ло ве ком 
осо бен нос ти его ха рак те ра»,— так счи та ет 
Га ли на За зу ли на, сту ден тка груп пы ИИЧ-
32. «С пер во го взгля да Тан сык соз да ет впе-
чат ле ние ис крен не го че ло ве ка, ко то рый не 
бо ит ся от крыть свою ду шу и пе ре жи ва ния, 

что рас по ла га ет к ду шев ной и ин те рес ной 
бе се де. Мас тер-класс за пом нил ся мне прак-
ти чес ки во всех де та лях. На про тя же нии 
все го мас тер-клас са и пос ле ме ня не по ки да-
ло же ла ние схва тить кис ти и пи сать имен но 
так — жи во и све жо, по вдох но ве нию, ко то-
рое ос та ви ла нам эта за ме ча тель ная ху дож-
ни ца. В эк спо зи ции му зея, пос вя щен ной 
Дню ху дож ни ка, по ра зи ло буй ство цве та в 
ра бо тах Тан сык. Ли мон ные, ро зо вые, са ла-
то вые и ох рис тые от тен ки — слов но от ра-
же ние ми ро вос при ятия са мой ху дож ни цы. 
Про фес си она лизм и ее соб ствен ное чув ство 
цве та от кры ли нам дверь в но вое по ни ма-
ние жи во пис но го пор тре та»,— на пи са ла в 
сво ем от зы ве Еле на Шка ба ра, сту ден тка той 
же груп пы, что и Га ли на.
Сту ден ты по ин те ре со ва лись, над чем 

сей час ра бо та ет ху дож ни ца. Тан сык от ве-
ти ла: «Есть та кая те ма, ко то рая вол ну ет, но 
я ее еще вы на ши ваю…» По же ла ем Тан сык 
Ма жи то вой воп ло ще ния этой дол гож дан-
ной те мы.

Л. Р. ЗОЛОТАРЕВА, 
ИСКУССТВОВЕД, ПРОФЕССОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Портрет с натуры

За ве ду ющий ка фед рой жур на лис ти-
ки к. ф. н., до цент М. К. Жу ма бе ков стал 
по бе ди те лем Меж ду на род но го ли те ра-
тур но го кон кур са им. Силь вы Ка пу ти-
кян, ко то рый про хо дил в Ере ва не.

Ор га ни за то ром кон кур са ста ло Об ще-
ство со дей ствия ме це нат ству им. И. К. Ай-
ва зов ско го. Оно объ яви ло меж ду на род ный 
ли те ра тур ный кон курс им. Силь вы Ка-
пу ти кян, из вес тной ар мян ской по этес сы 
20-го ве ка. Кон курс про хо дил впер вые в 
он лайн-ре жи ме. Ав то ры из са мых раз ных 
стран — США, Из ра иль, Россия, Ки тай, 
Украина, Че хия, Мол до ва, Казахстан — 
при сы ла ли свои ра бо ты на рус ском и 
ар мян ском язы ках. Мей рам Жу ма бе ков 
так же ре шил про ве рить свои твор чес кие 
воз мож нос ти, ведь он со сту ден чес кой 
скамьи лю бил по эзию и час то за ни мал ся 
ли те ра тур ны ми пе ре во да ми. «На кон курс 

не обя за тель но бы ло при сы лать свое про-
из ве де ние. Мож но бы ло уча ство вать и с 
ли те ра тур ны ми пе ре во да ми на рус ский 
или ар мян ский язы ки, имен но это ме ня 
и прив лек ло»,— так по яс нил нам свое же-
ла ние по уча ство вать в этом ме роп ри ятии 
мо ло дой уче ный и по эт. На суд жю ри он 
пред ста вил пе ре во ды ка зах ских по этов 
прош ло го и сов ре мен нос ти, та ких как 
Абай Ку нан ба ев («Мен сə лем жа за мын»), 
Ша ка рим Ку дай бер ди ев — «Бай мен қо-
нақ» («Бай и его гость»), Ка сым Аман жо-
лов — «Де вуш ка мо ей меч ты» («Да ри ға сол 
қыз»), «Жайық» («Ре ке Урал»), «Па рень на 
кос ты лях» («Бал дақ ты жі гіт»), «Де вуш ка — 
крас ный цве ток в са ду» («Қыз — қы зыл 
гүл бақ ша да ғы»), Се рик Ак сун ка ру лы — 
«Вол чий мо но лог», «Эпиг рам ма мо ему 
зем ля ку, ко то рый счи та ет А. С. Пуш ки на 
прид вор ным по этом рус ско го ко ло ни за-
тор ства», Аб зал Бу кен — «Ак то гай — Зо-

ло тая ко лы бель». Эти про из ве де ния очень 
пон ра ви лись чле нам жю ри, в сос тав ко то-
ро го вхо ди ли из вес тные ар мян ские и рос-
сий ские по эты и де яте ли куль ту ры, и они 
при су ди ли им при зо вое мес то, что поз-
во лит пе ре во дам ка зах ских по этов вой ти 
в Зо ло тую кол лек цию ли ри ки, они бу дут 
опуб ли ко ва ны в от дель ном элек трон ном 
сбор ни ке и раз ме ще ны в меж ду на род ной 
элек трон ной биб ли оте ке из да тельско го 
до ма «Дра го Бар зи ни», а так же бу дут из-
да ны в элек трон ном сбор ни ке и вой дут в 
чи таль ный зал из да тельско го до ма «Дра го 
Бар зи ни». И это еще не все. М. Жу ма бе ков 
по лу чил сер ти фи кат ла уре ата от Об ще-
ства со дей ствия ме це нат ству и бла гот во-
ри тель нос ти им. Ай ва зов ско го. Сер ти фи-
кат снаб жен се рий ным но ме ром, ко то рый 
име ет под твер жде ние на сай те об ще ства. 
Те перь он сме ло мо жет счи тать се бя при-
час тным к прод ви же нию ка зах ской куль-
ту ры в меж ду на род ном со об ще стве. И все 
же Мей рам Ке не со вич счи та ет ос нов ной 
сво ей дея тель ностью пре по да ва тельскую 

ра бо ту: «Пе ре во да ми я за ни ма юсь толь ко 
в сво бод ное вре мя. Сво ей осо бой зас лу ги я 
не ви жу, на мой взгляд, все де ло в ве ли чии 
и пла не тар нос ти ка зах ских по этов, го ло са 
ко то рых проз ву ча ли и на зем ле ар мян-
ско го на ро да. Я рад, что бла го да ря дан но-
му кон кур су куль ту ра ка зах ско го на ро да 
бы ла пред став ле на на ар мян ской зем ле. 
Се год ня мы очень мно го го во рим о то ле-
ран тнос ти, о друж бе на ро дов, мне ка жет ся, 
что по доб ные кон кур сы не толь ко объ еди-
ня ют лю дей раз ных на ци ональ нос тей, но 
и вза им но обо га ща ют куль ту ры раз ных 
на ро дов».
А нам по ду ма лось, что бы ло бы здо ро-

во про вес ти по доб ный кон курс в рам ках 
Казахстана, ведь у нас столь ко хо ро ших 
пи са те лей и по этов, а кон кур сов и пре мий 
их име ни — раз-два и об чел ся. Воз мож но, 
об ще ствен ным ор га ни за ци ям и твор чес-
ким со юзам сто ит пе ре нять опыт ар мян-
ских кол лег.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Голоса казахских поэтов зазвучали в Армении

Ми ро вой опыт ор га ни за ции тур биз-
не са дав но оп ре де лил за ви си мость эф-
фек тив нос ти фун кци они ро ва ния ту рис-
ти чес ких пред прия тий от про фес си она-
лиз ма пер со на ла. По это му воп рос уров-
ня под го тов лен нос ти, ква ли фи ка ции 
лю дей, об слу жи ва ющих ту рис тов, для 
стра ны, за ин те ре со ван ной в раз ви тии 
оте че ствен но го ту риз ма, дол жен быть 
пер вос те пен ным.

Ис то рия раз ви тия ту риз ма зна ет не ма-
ло слу ча ев, ког да вкла ды ва лись ог ром ные 
сред ства в фор ми ро ва ние ту рис ти чес кой 
ин фрас трук ту ры: бы ли пос тро ены фе ше-
не бель ные оте ли и рес то ра ны, соз да ны раз-
лич ные раз вле ка тель ные цен тры, по за вер-
ше нии стро итель ства в ко то рых, как ока зы-
ва лось, прос то не ко му бы ло ра бо тать.
Что бы по доб ные при ме ры не кос ну лись 

Казахстана, уже сей час сле ду ет за ду мать-
ся об обес пе чен нос ти стро ящих ся в стра не 
гран ди оз ных про ек тов пер со на лом.
Воп ро сы кад ро вой обес пе чен нос ти ту-

рис ти чес кой от рас ли ста ли ак тив но об-

суж дать ся с мо мен та при ня тия 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 на 
2010-2014 го ды. Толь ко за пос лед ние 5 лет 
ко ли че ство ра бо та ющих в сфе ре ту риз ма в 
Ка зах ста не воз рос ло поч ти на 30%. Ко ли че-
ство вы де лен ных го су дар ством гран тов на 
под го тов ку по спе ци аль нос ти «ту ризм» уве-
ли чи лось на 27%.
При ори тет ным нап рав ле ни ем кад ро вой 

по ли ти ки ту рис ти чес кой от рас ли яв ля ет-
ся об ра зо ва тель ная по ли ти ка, дос ти же ние 
сов ре мен но го ка че ства об ра зо ва ния, его 
со от вет ствие ак ту аль ным и пер спек тив-
ным пот реб нос тям от рас ли. От ве чать этим 
тре бо ва ни ям приз ва но и еже год ное про-
ве де ние рес пуб ли кан ской олим пи ады по 
ту риз му на ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни Е. А. Бу ке-
то ва.
Ба зой для про ве де ния олим пи ады по ту-

риз му КарГУ выб ран не слу чай но. На про-
тя же нии де ся ти лет уни вер си тет ли ди ру ет 
в под го тов ке по спе ци аль нос ти, уча ству ет 
в раз ра бот ке прог рамм обу че ния, го то вит 

учеб ни ки и учеб ные по со бия для сту ден тов 
спе ци аль нос ти, ре ко мен до ван ные Ми нис-
тер ством об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан. На ши вы пус кни ки ра бо та ют во 
всех струк ту рах, свя зан ных с ту рис ти чес кой 
от раслью. КарГУ тес но сот руд ни ча ет в воп-
ро сах раз ви тия ту риз ма с Ко ми те том ин-
дус трии ту риз ма, с об лас тным уп рав ле ни-
ем ту риз ма, фи зи чес кой куль ту ры и спор та, 
ве ду щи ми тур фир ма ми, гос ти ни ца ми и 
рес то ра на ми ре ги она. Пре по да ва те ли и ма-
гис тран ты ка фед ры мар ке тин га ве дут науч-
ные ис сле до ва ния сов мес тно с за ру беж ны-
ми уче ны ми.
В 2013 го ду олим пи ада от ме ча ет пя ти-

лет ний юби лей. За 5 лет в олим пи аде при-
ня ли учас тие луч шие сту ден ты прак ти чес ки 
из всех ре ги онов Казахстана. Не од нок рат но 
учас тни ка ми бы ли сту ден ты рос сий ских ву-
зов.
В прог рам мах олим пи ады про во дят ся 

кон кур сы на зна ние те ории ту риз ма, ан-
глий ско го язы ка, со рев но ва ния по спор-
тив но му ту риз му. Олим пи ада ны неш не го 
го да, ко то рая прош ла в г. Алматы, в Каз НУ 
им. аль-Фа ра би, бы ла ори ен ти ро ва на на 
вла де ние на вы ка ми эк скур со ве де ния: уме-
ние сос тав ле ния эк скур си он но го ту ра; со-

дер жа ние и фор ма по да чи ин фор ма ции; 
спо соб ность за ин те ре со вать эк скур сан тов. В 
об ще ко ман дном за че те ко ман да КарГУ за-
ня ла вто рое мес то.
Про ве де ние по доб ных сту ден чес ких 

олим пи ад поз во ля ет вы яв лять и пе ре ни-
мать луч ший опыт в под го тов ке спе ци-
алис тов. Кро ме то го, сту ден ты как са мая 
кре атив ная часть на се ле ния спо соб на пред-
ла гать ин те рес ней шие идеи по раз ви тию 
ту риз ма в Ка зах ста не, ко то рые мог ли бы 
брать за ос но ву все, чья дея тель ность свя-
за на с этой от раслью, — и го су дар ствен-
ные, и час тные струк ту ры. По это му КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва всег да ини ци иру ет ши-
ро кое учас тие в олим пи аде пред ста ви те лей 
биз нес-ок ру же ния и ор га нов уп рав ле ния 
ту риз мом. И, на ко нец, сту ден чес кая олим-
пи ада — это мес то но вых встреч, зна комств, 
об ще ния, друж бы, что для мо ло дых лю дей 
име ет не ма ло важ ное зна че ние. Ведь каж-
дый зна ет: сту ден чес кие го ды в боль шей 
сте пе ни за по ми на ют ся имен но ин те рес ны-
ми, яр ки ми со бы ти ями!

ТЛЕУБЕРДИНОВА А. Т., 
Д. Э. Н., ЗАВ. КАФЕДРОЙ МАРКЕТИНГА 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Олимпийские настроения туризма
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А�параттар тас�ыны
7аза�станда 
ЖОО-ларды 
о4тайландыратын 
7о;амды� ке4ес 
��рылды

�а за� стан да �Р Жо �а ры 
о�у орын да рын о� тай лан ды-
ру мен ай на лы са тын Рес пуб-
ли ка лы� �о �ам ды� ке �ес ��-
рыл ды. �о �ам ды� ке �ес �Р 
Пре зи ден ті Н. ). Назарбаев-
ты� «Жал пы �а Ор та� Е� бек 
�о �а мы на �а рай 20 �а дам» 
ба� дар ла ма лы� ма �а ла сын-
да к� те ріл ген ЖОО-лар ды 
о� тай лан ды ру м� се ле сі не 
�а тыс ты �� ры лып отыр.

Ке �ес ті� бас ты ма� са ты — 
са па лы кад рла ды да яр лау �шін 
ЖОО-лар ды о� тай лан ды ру �а 
�а тыс ты "сы ныс тар ды �а рас-
ты ру мен тал �ы лау. Жа �а ке-
�ес 0Р Б`М жа нын да �" рыл �ан 
�не мі ж" мыс іс теп т" ра тын са-
ба �ат ты�-ке �ес ші ор ган бо лып 
та бы ла ды. Оны� �" ра мы на 0Р 
Пар ла мент де пу тат та ры, «Н"р 
Отан» ХДП �кіл де рі, БА0, к& сі-
по да� "йым да ры, мем ле кет тік 
ж& не мем ле кет тік емес ЖОО 
рек тор ла ры ж& не т. б кі ре ді. 
М�д де лі та рап тар ЖОО о� тай-
лан ды ру про цес сін де кез де се-
тін бас ты м& се ле лер ді к�п ші-
лік ті� тал �ы сы на са ла ала ды. 
0о �ам ды� ке �ес Бі лім ж& не 
�ы лым ми нистрлі гі не �з "сы-
ныс та рын бе ріп т" ра ды.

Ел мерейін �стем етті
Жа �ын да Лев ко ша �а ла-

сын да Эко но ми ка лы� ын ты-
ма� тас ты� �йы мы ел де рі ні� 
бі рін ші уни вер си ада сы �з 
м� ре сі не жет ті. Спорт ты� 
жа рыс �а Т�р кия, �а за�-
стан, �ыр �ыз стан, П� кіс тан, 
Ау�ан стан, Кипр ел де рі ні� 
сту дент те рі �а тыс ты.

Уни вер си ада да �а за� стан-
ды� ко ман да жал пы ко ман-
да лы� есеп бойын ша бі рін ші, 
Т�р кия елі ні� ко ман да сы екін-
ші орын ды, ал 'зер бай жан елі-
ні� ко ман да сы �шін ші орын ды 
же �іп ал ды. 0а за� стан �" ра ма 
ко ман да сы ны� �ор жы нын да 
13 ал тын, 7 к� міс, 1 �о ла ме-
даль. Біз ді� ел ді� на мы сын 
0а за� спорт ж& не ту ризм ака-
де ми ясы, &л-Фа ра би атын да-
�ы 0а за� "лт ты� уни вер си те ті, 
0ыз дар пе да го ги ка лы� уни-
вер си те ті, 0ор �ыт ата атын-
да �ы 0ы зы лор да мем ле кет тік 
уни вер си те ті, Ш& к& рім атын да-
�ы Се мей мем ле кет тік уни вер-
си те ті, І. Жан с� гі ров атын да �ы 
Же ті су мем ле кет тік уни вер си-
те ті, М. Са пар ба ев атын да �ы 
О� т�с тік 0а за� стан гу ма ни тар-
лы� ин сти ту ты, Е. А. Б� ке тов 
атын да �ы 0а ра �ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті сту дент те рі 
�ор �а ды. Уни вер си ада �а ты су-
шы ла ры шах мат, �с тел тен ни сі, 
тен нис, ж� зу, грек-рим к� ре-
сі, ер кін к� рес, фут зал, же �іл 
ат ле ти ка, бад мин тон сын ды 
спорт т�р ле рі бойын ша сайыс-
�а т�с ті.

�АРМУ БАСПАС	З �ЫЗМЕТІ

Елор да да ғы Бей біт ші лік жə не ке лі сім 
са райын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре-
зи ден ті, Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 
Тө ра ға сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
«Қа зақ стан-2050» Стра те ги ясы: бір ха лық — 
бір ел — бір тағ дыр» ат ты Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы ның ме рей той лық ХХ сес си-
ясын өт кіз ді. Ел ба сы ұл та ра лық ке лі сім-
нің қа зақ стан дық үл гі сін қа лып тас ты рып 
отыр ған ай ту лы ұйым ды кə ме лет тік жас-
қа то лу ымен құт тық тап, Ас сам блея шын 
мə нін де ел дік тің өл ше мі, тұ рақ ты лық тың 
тұт қа сы бо ла ал ды деп жо ға ры ба ға бер ді.

Ас сам блея — бір лік жо лы. Бұл ту ра лы 
Астана тө рін де өт кен Қа зақ стан хал қы Ас-
сам бле ясы ның ке зек ті сес си ясын да ай тыл ды. 
Ша ра ға қа ты су шы лар ұлт тар бір лі гін да мы-
ту жо лын да ғы өзек ті мə се лер ді тал қы ға са-
лып, бо ла шақ жос пар ла ры мен бө ліс ті. Сес сия 
жұ мы сы на елі міз дің бар лық ай мақ та ры нан 
Ас сам блея мү ше ле рі, рес пуб ли ка лық жə не 
өңір лік эт но мə де ни бір лес тік тер тө ра ға ла ры, 
Пар ла мент де пу тат та ры, ор та лық ат қа ру-
шы ор ган дар дың, са яси пар ти ялар дың, ді ни 
бір лес тік тер дің, үкі мет тік емес ұйым дар дың 
бас шы ла ры, шет мем ле кет тер дің дип ло ма ти-
ялық мис си яла ры, ғы лы ми жə не шы ғар ма шы-
лық ин тел ли ген ция жə не бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры ның өкіл де рі қа тыс ты.
Президент жыл да ғы дəс түр бойын ша Қа-

зақ стан хал қы Ас сам бле ясы Тө ра ға сы ның 
эт но мə де ни бір лес ті гі нің тө ра ға ла ры бо лып 
та бы ла тын екі жа ңа орын ба са ры ро та ция 
əді сі мен та ғайын да ла ты нын ес ке са лып, осы 

орын дар да бол ған З. Ха са нов пен 
А. Ка ра пе тян ның жұ мыс та ры на 
ал ғы сын біл дір ді. Ал олар дың 
ор ны на ев рей эт но мə де ни бір-
лес ті гі нің же тек ші сі А. Ба рон 
мен күрд эт но мə де ни бір лес ті-
гі нің бас шы сы К. Мир зо ев тың 
кан ди да ту ра сын ұсы нып, еш кім 
қар сы бол ма ған соң, екеуін де 
ти іс ті өкі мі мен бе кі те ті нін айт ты.
Мем ле кет бас шы сы Қа зақ стан хал қы ның 

бір лі гі кү ні қар са ңын да ұлт тық бір лік ті ны-
ғай тып, пат ри отиз мді да мы ту ға, мə де ни ета-
ра лық ди алог ты қа лып тас ты ру ға, тəуел сіз дік-
ті тұ ғыр лы ету ге еле улі үлес қос қан ҚХА-ның 
бел сен ді мү ше ле рі: «Еге мен Қа зақ стан» рес-
пуб ли ка лық га зе ті АҚ пре зи ден ті Сауыт бек 
Аб драх ма нов қа, бол гар эт но мə де ни бір лес-
ті гі нің тө ра ға сы Олег Ды мов қа, Тал ғар қа ла-
сын да ғы «Нұр» от ба сы лық қайы рым ды лық 
ба ла лар үйі нің ди рек то ры Тұ яқ Ес қо жи на ға, 
Пав ло дар об лы сын да ғы ук ра ин эт но мə де-
ни бір лес ті гі нің тө ра ға сы Ми ха ил Па рип са ға, 
«Əзер бай жан дар ас со ци аци ясы» рес пуб ли ка-
лық қо ғам дық бір лес ті гі нің же тек ші сі Əбил-
фаз Ха ме дов ке, ҚХА Ақ мо ла ба ла лар жə не 
жас тар ұйым да ры ас со ци аци ясы ның тө райы-
мы Ди на Гал ля мо ва ға «Қа зақ стан хал қы Ас-
сам бле ясы ның қо ғам дық «Бір лік» ал тын ме да-
лін та быс ет ті.
Сес сия жұ мы сы Ас сам бле яны қо ғам дық 

ке лі сім, мем ле кет тік ке мел дік, жауап кер ші лік 
пен ұлт тық пат ри отизм ор да сы на ай нал ды ру-
ға, із гі лік пен ашық тық дəс түр ле рін сақ тау ға, 
əр аза мат тың ел ді гүл ден ді ру ге бел сен ді үлес 

қо су ына үн дей тін Үн деу қа был да умен қо ры-
тын ды лан ды. Сес сия өз жұ мы сын аяқ та ған 
соң Ас сам блея мү ше ле рі кон церт тік бағ дар-
ла ма ны та ма ша ла ды. Мə де ни кеш ба ры сын да 
Қа ра ған ды ның «Шол пан», «Вай нах», Алматы-
ның «На ири», «Ба хар», «Рух са ра», Сол түс-
тік Қа зақ стан об лыс тық фи лар мо ни ясы ның 
«Ту ған жер» би ан самбль де рі мен елор да ның 
«As ta na Bal let» хо ре ог ра фи ялық ан сам блі өз 
өнер ле рін паш ет ті. Ре сей Фе де ра ци ясы нан 
кел ген Мем ле кет тік Ом бы орыс ха лық хо ры-
ның би то бы да өз өнер ле рі мен кө рер мен нің 
ыс тық ықы ла сы на бө лен ді. Сон дай-ақ кон церт 
ба ры сын да Та тар стан, Ар ме ния, Əзер бай жан, 
Украина, Ре сей ден кел ген ха лы қа ра лық кон-
кур стар мен фес ти валь дер дің ла уре ат та ры 
өз де рі нің ха лық əн де рін орын да ды. Кеш шы-
мыл ды ғы Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген мə де-
ни ет қай рат ке рі Тол қын За би ро ва ның, ха лы-
қа ра лық кон кур стар дың ла уре ат та ры Игорь 
Бла го дар ный мен Рав шан Са ид ход жа ев тың 
орын дауын да ғы «Мəң гі лік ел» во кал ды-хо ре-
ог ра фи ялық ком по зи ци ясы мен жа был ды.

ДАЙЫНДА�АН Г. АС�АР

Таяуда Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік унив ер си те ті жур на лис ти-
ка ка фед ра сы ның ұйым дас ты ру ымен «Қо-
ғам дық пі кір ді бір ге қа лып тас ты райық» 
ат ты об лыс тық пəн дік олим пи ада бо лып 
өт ті.

Кейін нен ашыл ған «Қо ғам мен бай ла ныс» 
ма ман ды ғы на тү сем де уші лер ге ке ңі нен та-
ныс ты ру мақ са тын да ка фед ра ұжы мы қа ла 
бойын ша жə не əр түр лі об лыс ай мақ та ры нан 
жи ыл ған тү лек тер дің бі лі мін са ра ла ды. Фа-
куль тет те гі «Қо ғам мен бай ла ныс» ма ман ды ғы 
көп ші лік пен ке ңі нен жұ мыс жа сау, пи ар жа-
сау, жар на ма бө лім де рі мен сəй кес ке ле ді. Бұл 
үл кен өмір ге ен ді қа дам жа сап, бі лім із де ген 
мек теп оқу шы ла ры үшін өз бо ла шақ та рын 
ке ңі нен өріс те ту мақ са тын да тап тыр май тын 
мүм кін дік. Олим пи ада ға ҰБТ бойын ша «Ге-
ог ра фия» пə нін таң да ған жал пы бі лім бе ре тін 
мек теп тер дің 11 сы нып оқу шы ла ры қа тыс ты.
Қа зақ жə не орыс тіл де рін де өт кен олим-

пи ада екі тур дан тұр ды. Ал ғаш қы сы: «Мек те-
бім — бі лім бұ ла ғы» бө лі мін де қа ты су шы лар 
өз мек те бін, кол лед жін кез кел ген жан рда (бей-
не ро лик, слайд пре зен та ция, пла кат, бан нер, 
т. б.) жар на ма лап, пи ар жа са ды. Бір мек теп тен 
бір ға на жар на ма лық өнім ұсы ныл ған дық тан 

уақыт тың ми нут тан ас пау ке рек ті гін ес ке ре əр 
жар на ма ла ушы ба рын са лып бақ ты.
Екін ші тур «Бас па сөз қыз ме ті нің құ пи яла-

ры не ме се PR са ла сын кə сі би ма ман дар дан 
үй ре не міз» де ген ге са яды. Атал ған тур ға об-
лыс тық Іш кі іс тер де пар та мен ті мен Тө тен ше 
жағ дай лар де пар та мен ті нің бас па сөз қыз ме ті 
өкіл де рі, бұ рын ғы ка фед ра тү лек те рі қа тыс ты. 
Ма ман дар бұл бө лім ді «Қа ра ған ды да тө тен ше 
жағ дай лар дың ал дын алу» ат ты бри финг сұ-
рақ-жауап тү рін де өт кіз ді. Оқу шы лар əр түр лі 
сауал да ры на жауап алып, қыс қа түр де ақ па-
рат жа зып өз де рі нің пи ар ма ман ды ғын да жан-
жақ ты лы ғын көр сет ті. Қа ра ған ды об лы сы ның 
ІІД Жол по ли ция бас қар ма сы ның ин спек то ры, 
по ли ция майо ры Гүл нұр Құ дай бер ге но ва мен 
Қа ра ған ды об лы сы ның ТЖД бас па сөз қыз ме ті 
ин спек то ры Қуа ныш Мү тал ла пов жə не олим-
пи ада ға қа зы лық ет кен Қа ра ған ды об лы сы ның 
ІІД Іш кі іс тер бас қар ма сы мем ле кет тік тіл жə-
не ақ па рат бө лі мі нің бас ты ғы Ай гүл Тө леп-
бе ко ва бол ды. Бел сен ді қа ты су шы лар ға ал ғыс 
хат тар мен ма дақ та ма лар та быс етіл ді. Жал пы, 
об лыс тың əр ай ма ғы нан жет кен қы рық же ті 
оқу шы ны жи на ған олим пи ада да же ңім паз-
дар ды анық тау да оңай ға түс пе ді. Олим па да-
да қа зақ мект еп те рі ара сын да бі рін ші орын ды 
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы №36 мек теп ен ші ле ді. 

Екін ші орын ды қа ла лық №2 мек теп-ин тер нат 
пен Са ран қа ла сын да ғы №4 мек теп ен ші ле се, 
ал үшін ші орын ға №76 мен №7 жə не Жа ңа ар-
қа ауда нын да ғы Н. Круп ская атын да ғы мек теп 
лайық ты деп та ныл ды.
Олим пиа да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра-

ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де «Қо ғам-
мен бай ла ныс» ат ты жа ңа ма ман дық ашы лу-
ына орай өт кі зі ліп отыр ған дық тан ка фед ра 
ұжы мы сту дент тер дің жал пы жай-күйі, бі лім 
алу үде рі сін де бар лық жағ дай ды жа сай ты-
нын ба са айт ты. Оған қо са атал ған ма ман дық-
та бі лім алу шы жо ға ры курс сту дент те рі нің 
оқу шы лар ға де ген қойы лы мы кө ңіл ден шы-
ғып, ал ғы сын жет кі зіп жат ты қа ты су шы лар. 
Жал пы, «Қо ға ммен бай ла ныс ма ман ды ғы қы-
зық ты да ма за лы, иеле рі жан-жақ ты ма ман 
бо луы ти іс. Ма ман дық ты бі тір ген тү лек тер: 
мем ле кет тік жə не мем ле кет тік емес ор ган дар-
да бас па сөз қыз ме ті ма ма ны, масс-ме ди ада 
ме нед жер, жар на ма аген ті, оған қо са биз нес-
жур на лис ти ка сын шы сы бо лып қыз мет ат қа-
ра ала ды. Ма ман дық тың қыр-сы рын мұ қи ят 
мең гер се, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ел ші-
лік те рін де пресс-ат та ше, имид жмей кер, про-
дюс сер, кей де жар на ма аген ті нің де қыз ме ті 
қо ғам мен бай ла ныс ма ман да рын қуа на қар сы 
ала ды», — деп тоқ тал ды бір сө зін де ка фед ра 
мең ге ру ші сі, до цент М. К. Жұ ма бе ков.

АЯУЛЫМ СОВЕТ

7о;ам;а керек маманды�

Е� бек пен �ам ту ісін де гі ма ман дар егер 
ж� мыс �з �ы зы �ын жо �ал та бас та са, оны 
те зі рек ауыс ты ру ке рек екен ді гін ай та ды.
Ең бек мə се ле сін де тұ рақ ты жұ мыс ты ауыс-

ты ру ке рек пе, жоқ па де ген сұ рақ көп бас 
ауыр та ты ны ай қын. Өзі сүйіп ат қар май тын 
жұ мыс ты қан ша қи нал са да, ары қа рай жал ғас-
ты ра ал май тын жұ мыс кер лер жоқ емес. Сіз ге 
жұ мыс ауыс ты ру ке рек бол ға нын қа лай бі лу ге 
бо ла ды? Ма ман дар осы сұ рақ қа жауап бе ре ді.

Ж� мыс �а де ген �ы зы �у шы лы� жо �а ла 
бас та са…
Сіз бұл ком па ни яда бұ рын нан бе рі жұ мыс 

ат қа ра сыз. Күн сайын бір қа лып та ғы жұ мыс-
тан шар ша ған да бо лар сыз? Еш қан дай өз ге ріс-
сіз жə не жа ңар ты лу сыз бір ға на мін дет ті ат қа ра 
бе ру сіз ді қа жы та бас та са, он да қыз мет кер жұ-
мыс ауыс ты ру ке рек екен ді гін тү сі не ді.

Карь ера лы� са ты да бір орын нан �оз-
�ал май �ал са �ыз…
Бұл тек 2-3 адам ға на жұ мыс жа сай тын кі ші-

гі рім ком па ни ялар да ғы қыз мет кер лер ге қа тыс ты. 

Əри не, мұн дай ор та да сіз карь ера лық са ты да ар-
тқа ыл ди ла ма са ңыз, ал ға жыл жуы ңыз да екі та лай.

Ти яна� ты лы� жо �ал �ан да…
Бұл, əри не, жа ла қы мə се ле сі не бай ла ныс-

ты жағ дай. Бү гін тө леп, ер тең жо ға лып ке те-
тін ком па ни ялар ға ілік кен қыз мет кер лер жоқ 
емес. Сіз ге олар ал ды мен қы зы ғу шы лы ғы ңыз-
ды арт ты ру үшін қо мақ ты қар жы тө леуі мүм-
кін. Бі рақ ай өте, олар жа ла қы бе ру мə се ле сі не 
кел ген де, ұс тат пай ке те ді. Бұл жағ дай біз дің 
ор та да ке ңі нен та рал ған. Жа ла қы сын көп ке 
дейін бер мей, не ай лап ке шік ті ріп жат қан ком-
па ни ямен тез ара да қош тас қы сы ке ле тін қыз-
мет кер лер бар. Со дан соң, олар тек ке уақыт өл-
тір ген ше, ың ғай лы жұ мыс та бу ға күш са ла ды.

Ай лы� �с пе се…
Əри не, ай сайын ай лық тың өсіп оты руы 

мүм кін емес. Əй ткен мен бір орын да қа тып 
қал ған жа ла қы қыз мет кер дің қы зы ғу шы лы ғын 

жоюы мүм кін. Егер қыз мет кер ді жа ла қы «рен-
жіт пе се», ол өз жұ мы сын да ғы бас қа ми ну сы 
бар жағ дай лар ға көз жұ мып қа рау ға ты ры са-
ды. Бол ма са «аш» қыз мет кер жа қын уақыт та 
«на ны көп» жұ мыс із де уге дейін ба ра ды.

$жым да �ы �о лай сыз жа� дай лар ты ным 
бер ме се…
Ал ға шын да сіз дер бір-бі рі ңіз ге сүйеу бо лып, 

бір жең нен қол, бір жа ға дан бас шы ға рып, қыз-
мет етіп кел ген бе еді ңіз дер? Ал қа зір бə рі бас-
қа ар на ға тү сіп кет ті ме? Жұ мыс ор нын да жиі 
ке лең сіз жағ дай лар пай да бо лып, жиі ұрыс-ке-
ріс ту ын дап жат са, ол қыз мет кер лер ді жа лық-
ты ра ды. Он дай да ол өз кең се сі не бас сұқ қы сы 
кел мей қа ла ды. Де мек жа қын ара да сіз өз əріп-
те сі ңіз дің жұ мыс тан ке ту жө нін де гі ары зын 
оқуы ңыз əб ден мүм кін.

ДАЙЫНДА�АН А�ЕРКЕ AБІЛХАН

Ж�мыс ауыстыруды4 5 себебі

Ассамблея — бірлікті4 бесігі
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Счастье быть нужным
В этом ми ре так за ве де но, 

что са мые свет лые и прек-
рас ные вос по ми на ния свя-
за ны у че ло ве ка с его дет-
ством. Неж ное ли цо ма те ри, 
скло нив шей ся к ко лы бе ли, 
силь ная ру ка от ца, ве ду щая 
за со бой, и не вы ра зи мая 
гор дость в гла зах ро ди те лей 
за сво его ре бен ка, за то, что 
он уме ет и че му еще мо жет 
на учить ся. Все эти мо мен ты 
каж дый из нас пом нит всю 
жизнь.

Но, к со жа ле нию, не у всех 
дет ство — это за бот ли вые ро-
ди те ли, бла го по луч ная семья. 
Есть де ти, ко то рые об де ле-
ны ра достью жить в семье. 
И мес то, где они взрос ле ют, 
на зы ва ет ся не се мей ным оча-
гом, а дет ским до мом. Он то-
же прос тор ный и свет лый, 
здесь вкус но пах нет обе да ми, 
в иг ро вых ком на тах — яр кие 
иг руш ки. Но в этом до ме так 
мно го де тей, что им в лю бом 
слу чае не хва та ет лас ки и за-
бо ты, то го, что всег да по лу ча ют 
де ти с ро ди те ля ми. И это по рой 
ос тав ля ет не за жи ва ющую ра-
ну в сер дце ма лень ко го че ло-
ве ка.

Ска зать ма лы шам, что они 
не оди но ки, что есть лю ди, ко-
то рые го то вы по де лить ся с ни-
ми сво им теп лом и за бо той, 
ре ши ли мы, сту ден ты треть его 
кур са хи ми чес ко го фа куль те-
та КарГУ. И на ша груп па ТФП-
32 от пра ви лись в дет ский дом 
«Бо та коз». Тре пет, вол не ние, 
ог ром ное же ла ние от дать се-
бя, час тич ку сво его теп ла 
и за бо ты де тиш кам, — все это 
бы ло внут ри каж до го из нас. 
Ве се лые яр кие книж ки, сла-
дос ти и иг руш ки — все это 
мы при нес ли в по да рок на шим 
по до печ ным. И нам по ка за-
лось, что де ти при ни ма ют нас 
за вол шеб ни ков, спо соб ных 
сот во рить чу до.

Сна ча ла мы не зна ли, как 
се бя вес ти, но ма лы ши ока-
за лись об щи тель нее нас 
и быс тро вов лек ли юно шей 
и де ву шек в свои дет ские иг-
ры. Мы пе ли с ни ми не за тей-
ли вые пе сен ки, иг ра ли в уже 
по за бы тые на ми иг ры, вспо-
ми на ли счи та лоч ки, ско ро-
го вор ки… Но са мое глав ное 
бы ло в том, что дет ский смех 
и блеск их сияющих глаз ра до-
вал и на ши ду ши. Мы не прос то 
оку на лись в дет ство, мы буд то 
об ре та ли ма лень ких бра ти-
шек и сес тре нок. И нам по ка-
за лось, что встре ча прош ла 
слиш ком быс тро. «За то есть 
по вод вер нуть ся сно ва»,— ре-
ши ли ак ти вис ты на шей груп пы.

И мы по ду ма ли о том, что 
не за го ра ми 1 июня — День 
за щи ты де тей, и к это му праз-
дни ку мы сно ва смо жем на вес-
тить на ших по до печ ных. Ведь 
пос ле та ких по ез док по ни ма-
ешь, что тво рить доб ро не об-
хо ди мо не толь ко ра ди тех, кто 
в за бо те нуж да ет ся, но и ра ди 
се бя са мо го. Са мое боль шое 
счастье — чув ство вать, что 
ты ко му-то ну жен. И мы в этой 
по ез дке ис пы та ли это чув ство 
в пол ной ме ре.

ЕКАТЕРИНА ХРИСТУНОВА, 
ЭЛЛИНА ШТРАНЦ

27 ап ре ля в Ка ра ган дин ском го су дар ствен-
ном уни вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва сос то ял ся день от кры тых две рей.

День от кры тых две рей в КарГУ про во дил ся 
для вы пус кни ков школ и кол лед жей г. Ка ра ган-
ды и об лас ти с целью поз на ко мить их с пра ви-
ла ми про ве де ния Еди но го на ци ональ но го тес-
ти ро ва ния, ком плек сно го тес ти ро ва ния и с из-
ме не ни ями в Ти по вых пра ви лах при ема в ву зы 
Казахстана. В ме роп ри ятии при ня ли учас тие 
54 об ра зо ва тель ных уч реж де ния го ро да и об лас-
ти, а так же в этом го ду про яви ли ин те рес к на-
ше му ву зу и вы пус кни ки школ Ас та ны, ко то рые 
при еха ли на день от кры тых две рей вмес те с ро ди-
те ля ми.
Дан ное ме роп ри ятие яв ля ет ся тра ди ци он ным 

для уни вер си те та. На тор же ствен ном от кры тии 
пе ред вы пус кни ка ми и ро ди те ля ми выс ту пил 
пер вый про рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про-
фес сор Жу ма шев Рым бек Му ра то вич, ко то рый 
рас ска зал бу ду щим аби ту ри ен там об осо бен нос-
тях обу че ния в ву зе, поз на ко мил вы пус кни ков 
с дос ти же ни ями уни вер си те та и ин но ва ци он ны-
ми тех но ло ги ями об ра зо ва ния.
О го дах уче бы в КарГУ, о той ро ли, ко то рую 

сыг рал уни вер си тет в про фес си ональ ной карь-
ере, рас ска зал вы пус кник фа куль те та фи зи чес-
кой куль ту ры и спор та 2003 го да, чем пи он ми ра 
по бок су в сред нем ве се по вер си ям WBA и IBO 
Ген на дий Го лов кин.

Сво ими впе чат ле ни ями об обу че нии за ру бе-
жом, о дей ству ющей в КарГУ прог рам ме ака де-
ми чес кой мо биль нос ти по де ли лась сту ден тка 4-го 
кур са юри ди чес ко го фа куль те та Кур маш Ай да на.
За тем вы пус кни ки, ро ди те ли и учи те ля за да-

ва ли воп ро сы, ка са ющи еся осо бен нос тей про ве-
де ния при ем ной кам па нии в 2013 го ду и по ряд ка 
пос туп ле ния и за чис ле ния в ву зы, от вет ствен но му 
сек ре та рю при ем ной ко мис сии Ку рым ба еву Са-
яту Гай ни еви чу.
Гос тей по ра до ва ли своим выс туп ле ни ем твор-

чес кие кол лек ти вы Двор ца сту ден тов — по бе ди-
те ли ре ги ональ но го фес ти ва ля «Сту ден чес кая вес-
на — 2013», ко то рый толь ко что за вер шил ся в Ка-
ра ган де, — ла уре аты рес пуб ли кан ских и меж-
ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей на род ный 
ан самбль тан ца «Жар кын» и груп па «Жас тар».
Пос ле тор же ствен но го от кры тия вы пус кни ки 

встре ти лись с ру ко во ди те ля ми фа куль те тов и ка-
федр ву за, по се ти ли в хо де эк скур сии раз лич ные 
объ ек ты уни вер си те та. На юри ди чес ком фа куль-
те те бу ду щим аби ту ри ен там по ка за ли все спе-
ци али зи ро ван ные ка би не ты, они смог ли уви деть, 
как пра виль но сни мать от пе чат ки паль цев, как 
про во дить ос ви де тель ство ва ние и мно гое дру гое. 
На фа куль те те фи ло со фии и пси хо ло гии ор га ни-
зо ва ли выс тав ку дос ти же ний сту ден тов, ко то рые 
са ми про яви ли ини ци ати ву и по ка за ли школь ни-
кам, чем жи вет фа куль тет. На фа куль те те ма те ма-
ти ки и ин фор ма ци он ных тех но ло гий уча щи еся 
школ так же поз на ко ми лись с про фес сор ско-пре-

по да ва тельским сос та вом и луч ши ми сту ден та ми, 
по бе ди те ля ми олим пи ад и науч ных кон кур сов. 
На со ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет при-
шел пред се да тель проф со юз но го ко ми те та КарГУ 
Лан цев Д. А., он рас ска зы вал о со ци аль ной под-
дер жке сту ден тов в на шем уни вер си те те.
Ис то ри чес кий фа куль тет приг ла сил сво их 

аби ту ри ен тов в му зей ар хе оло гии и эт но ло гии, 
где им по ка за ли, как про во дят ся рас коп ки, а так-
же об ра ти ли вни ма ние школь ни ков на то, что 
в Ка ра ган дин ской об лас ти мно го ис то ри чес ких 
па мят ни ков, най ден ных бла го да ря ра бо те сту-
ден тов и пре по да ва те лей КарГУ. В этот день 
для школь ни ков так же рас пах ну ли свои две ри 
центр по ли языч но го об ра зо ва ния, ин но ва ци он-
ный центр, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Дво рец 
сту ден тов и все науч но-ис сле до ва тельские ла бо-
ра то рии уни вер си те та.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

КарГУ встречает будущих абитуриентов

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла XIX Ре-
ги ональ ная науч но-прак ти чес кая кон фе рен-
ция уча щих ся сред них учеб ных за ве де ний 
«Выс шая ма те ма ти ка и шко ла».

Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции ста ли Ми-
нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан, де пар та мент об ра зо ва ния Ка ра ган-
дин ской об лас ти и Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. 
Кон фе рен цию про во дил фа куль тет ма те ма ти ки 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
Це ля ми и за да ча ми кон фе рен ции ста ли прив-

ле че ние школь ни ков к точ ным на укам, к твор чес-
ко му про цес су; вы яв ле ние и под дер жка спо соб ных 
и ода рен ных де тей; по вы ше ние уров ня об щей ком-
му ни ка тив ной и ис сле до ва тельской куль ту ры сов-
ре мен но го школь ни ка; уси ле ние ин те ре са школь-
ни ков к ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке; сти му ли ро-
ва ние мо ти ва ции уча щих ся к ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти в об лас ти ес те ствен ных на ук.

В рам ках кон фе рен ции ве ли ра бо ту 13 сек ци-
он ных групп, каж дая из ко то рых бы ла пос вя ще на 
кон крет ной об лас ти ма те ма ти ки, что да ло воз-
мож ность для воз ник но ве ния бо лее уз кой дис кус-
сии, соз да ния плат фор мы для об суж де ния на ибо-
лее ак ту аль ных проб лем этой об лас ти, спо со бов 
их ре ше ния, тра ек то рий раз ви тия. На сек ци ях 
об суж да лись воп ро сы уг луб лен но го обу че ния ма-
те ма ти ке в шко ле, проб ле мы при ме не ния сов ре-
мен ных ком му ни ка тив ных тех но ло гий в ма те ма-
ти ке и пер спек ти вы школь но го ма те ма ти чес ко го 
об ра зо ва ния.
По окон ча нии сек ци он ных за се да ний учас-

тни ки об ме ня лись впе чат ле ни ями о ра бо те кон-
фе рен ции. Бы ли от ме че ны «ло гич ность и те ма-
ти чес кое един ство сек ци он ных док ла дов, их ак-
ту аль ность и ин фор ма тив ность». Школь ни ки 
и их учи те ля вы ра зи ли глу бо кую бла го дар ность 
ППС фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за воз-
мож ность об ще ния и об ме на опы том, вы ра зи ли 

же ла ние уча ство вать в та ких ме роп ри яти ях ре-
гу ляр но и про си ли при сы лать ин фор ма цию как 
мож но рань ше, так как под го тов ка к выс туп ле-
нию в КарГУ тре бу ет мно го вре ме ни.
Все го бы ло за яв ле но 185 док ла дов: око ло 

50 док ла дов за яв ле но уча щи ми ся из Ка ра ган ды, 
бо лее 60 док ла дов из г. Сат па ева, бо лее 20 док ла-
дов из Жез каз га на, 15 док ла дов из по сел ка Ага-
дырь Шет ско го райо на, а так же бы ли за яв ле ны 
док ла ды уча щих ся из школ Шах тин ска, Абая, 
Шет ско го, Оса ка ров ско го, Жа на ар кин ско го райо-
нов и др.
Все учас тни ки кон фе рен ции по лу чи ли сер-

ти фи ка ты, а по ре зуль та там ра бо ты сек ций ряд 
учас тни ков бы ли наг раж де ны дип ло ма ми и гра-
мо та ми. Дип ло мы пер вой сте пе ни по лу чи ли 
15 уча щих ся, дип ло мы вто рой сте пе ни — так же 
15 уча щих ся, дип ло мы третьей сте пе ни — 28 уча-
щих ся, а 27 че ло век бы ли наг раж де ны спе ци аль-
ны ми гра мо та ми за учас тие в кон фе рен ции.

Д. Б. АЛИБИЕВ,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вопросы высшей математики для школьников

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 20 и 27 ап ре-
ля на ба зе хи ми чес ко го фа куль те та прош ла 
VII От кры тая об лас тная олим пи ада по хи-
мии сре ди школь ни ков.

На учас тие в олим пи аде бы ло по да но 346 
за явок от уче ни ков 69 об ще об ра зо ва тель ных 
школ, ли це ев, гим на зий, школ-ин тер на тов г. 
Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти и при-
ле га ющих ре ги онов. В олим пи аде уча ство ва ли 
пред ста ви те ли Назарбаев ской Ин тел лек ту аль-
ной шко лы (нап рав ле ния — хи мия, би оло гия), 
ШОД «Да рын», ШОД «Му ра гер», ШОД №7 им. 
Ж. Жа ба ева, СШОД им. Н. Нур ма ко ва, гим на-
зий №1, 7, 38, 97, 95, 101-й шко лы-ли цея, гим на-
зий го ро дов-спут ни ков, об ще об ра зо ва тель ных 
сред них школ и ли це ев г. Ка ра ган ды и Ка ра-
ган дин ской об лас ти.
От кры тая олим пи ада про во ди лась в два ту ра, 

пер вый, те оре ти чес кий тур, про во дил ся 20 ап-
ре ля в ви де тес ти ро ва ния. Вто рой — прак ти чес-
кий тур — сос то ял ся 27 ап ре ля. Фор ма про ве де-
ния вто ро го ту ра — вы пол не ние эк спе ри мен-

таль ных за дач. Во вто рой тур прош ли уча щи еся, 
наб рав шие вы со кие бал лы в пер вом ту ре; ра бо-
чи ми язы ка ми бы ли ка зах ский и рус ский.
Пе ред от кры ти ем олим пи ады учас тни кам 

был про де монстри ро ван фильм о Ка ра ган дин-
ском го су дар ствен ном уни вер си те те, его фа-
куль те тах и дос ти же ни ях в об ра зо ва нии, на уке 
и тех ни ке, и о хи ми чес ком фа куль те те в час-
тнос ти. Де кан хи ми чес ко го фа куль те та д. х. н., 
про фес сор Таж ба ев Е. М. рас ска зал учас тни кам 
олим пи ады о нап рав ле нии науч но-ис сле до ва-
тельских ра бот, про во ди мых в ла бо ра то ри ях 
хи ми чес ко го фа куль те та, дос ти же ни ях ППС.
По ре зуль та там олим пи ады на ибо лее ус-

пеш но с за да ни ями спра ви лись школь ни ки, 
пред став ляв шие спе ци али зи ро ван ные шко-
лы и гим на зии, ко то рые пос то ян но уча ству ют 
в олим пи адах раз лич но го уров ня. По ито гам 
I ту ра олим пи ады во вто рой тур прош ли 54 
школь ни ка, наб рав шие вы со кие бал лы в тес-
ти ро ва нии. По ито гам пер во го и вто ро го ту-
ров сре ди де вя тик лас сни ков ре ше ни ем жю ри 
наг ра ди ли: дип ло мом за пер вое мес то — Шес-
та ко ву Дарью (КГУ «Гим на зия №38», г. Ка ра-
ган да); дип ло мом за вто рое мес то — Ну ре кин 
Анет (СОШ №41, г. Ка ра ган да), Ах ме ди еву Ай-
ми ру (КГУ ШЛ №101, г. Ка ра ган да); дип ло мом 
за третье мес то — Ша ки ро ву Са би ну (СОШ 
№6), Со вет Ме рей (ШОД «Да рын»), Ха би бул лу 
Ми ра са (НИШ ХБН), Ер кин Са би ну (Ак жал-
ская СШ, Шет ский р-он).

Сре ди де ся тик лас сни ков ре ше ни ем жю ри 
наг ра ди ли дип ло мом за пер вое мес то Ка жен 
Тол кын (СШ №15, г. Бал хаш); дип ло мом за вто-
рое мес то — Блат Алек сан дру (КГУ СОШ №1, г. 
Са рань), Аман кель ди еву Аяулым (СШОД «Му-
ра гер»), дип ло мом за третье мес то — Ша ха ба-
еву Аиду (ШОД «Да рын»), Ра хим бе ко ву Аиду 
(КГУ ШЛ №101, г. Ка ра ган да), Се рик бо ло ву 
Ай да ру (Ель тай ская СШ).
Сре ди один над ца тик лас сни ков ре ше ни ем 

жю ри по ито гам про вер ки олим пи ад ных за-
да ний наг ра ди ли дип ло мом за пер вое мес то 
Жа ле ло ва Те мир ла на (КГУ СОШ №5, г. Ка ра-
ган да); дип ло мом за вто рое мес то — Кон ра ди 
Ири ну (Кок пек тин ская СШ, Бу хар жы ра ус кий 
район), Жу ма ше ва Бек ти ми ра (КГУ СОШ №5, 
г. Ка ра ган да); дип ло мом за третье мес то — 
Аман тай Нур бо ла (ШОД «Да рын»), Пас ту щак 
Ека те ри ну (КГУ «Гим на зия №38»), Ко ме рист 
Ев ге ния (КГУ ОШ №6, г. Шах тинск).
Так же бы ли от ме че ны бла го дар ствен ны ми 

пись ма ми учи те ля школ, уче ни ки ко то рых 
еже год но по ка зы ва ют вы со кие ре зуль та ты на 
олим пи адах и кон кур сах по хи мии. Учас тни-
ки олим пи ады уз на ли мно го ин те рес но го о 
хи ми чес ком фа куль те те, о спе ци аль нос тях, по 
ко то рым про во дит ся обу че ние, о пер спек ти вах 
вы бо ра дан ных спе ци али за ций, по бы ва ли в но-
вой 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», где 
им бы ли про де монстри ро ва ны сов ре мен ные 
при бо ры и обо ру до ва ние.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ХИМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Лучшие в химии
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Қа зақ та «Қар тай ған да бір ба ла» де-
ген сөз бар емес пе? Ал жы ған да ғы тү рі 
ме, əл де жын иек теп жүр ме, бел гі сіз, 
біз дің шал қуа бас та ды.

Қу ған да бы лай ғой, өзі дег бір сіз адам-
ның ар тық-ауыс сө зі не, бас қа да мəн сіз, 
ма ғы на сыз тір лік те рі не еті міз үй ре ніп 
кет ке лі қа шан. Кейін гі кез де қо ра да ғы 
төрт тү лік пен алы са тын ды шы ғар ды. 
Таң сə рі ден қақ шаң дап тұ рып алып, ақ 
тая ғын шо шаң да тып қо ра жақ қа ке ле-
ді. Үй мен қо ра ара сын да ғы бақ ша да таң 
ат пай та ры сын тауып, қыт-қыт тап жүр-
ген көр ші маң ның тауық та ры на на за рын 
аудар мас тан бір ден қо ра ға ке ле са ла, 
жу сап жат қан қой лар дың шар ба ғы на кі-
ре ді. Шал дың тір лі гі не еті үй рен ген қой-
лар өре тү ре гел мей, күйіс қайы рып жа-
та бе ре ді. Шал бол са қой лар ға ай тайын 
де ге нін ша ма лап тұр ған дай, қа ба ғын 
түйің кі реп, ой лы кейіп те жан-жа ғын 
бар лай қа рап бі раз тұ ра ды. Лақ ке зі нен 

шал ды жақ сы бі ле тін, қа зір əжеп тəуір 
жа са мыс көк еш кі ор ны нан тұ рып, күн-
де гі əде ті мен шал ға ер ке лей əрі сес ке-
не жа қын дай ды. Еп пен ке ліп, шал дың 
əуелі мə сі сін жа лап-жа лап алып, тұм сы-
ғы мен ша па ны нан иіс кеп, ба сын жо ға ры 
кө те ре шал ға мү лəйім сіп қа рай ды. Шал 
бол са көк еш кі нің са қа лы нан сол қо лы-
мен та рам дап ер ке ле те си пап тұ рып, 
кейіп:

— Ант ұр ған қой лар, еш кі құр лы ес те-
рі жоқ, адам мен аман да су де ген жоқ бұ-
лар да, — деп бі раз кейіп сөй лей ді. Сыр-
ты нан тың дап тұр ған адам ға қы зық жайт. 
Адам ның ақы лы на сый май тын, сыр ты-
нан ес тіп тұр ған адам ның ерік сіз күл кі сін 
кел ті ре тін бір де ңе лер ді ай тып, арын дап 
ба рып ба сы ла ды. Күйіс қайы рып қойып 
жа та бе ре тін мо мын қой лар дың шал дың 
не ай тып жат қа нын да жұ мы сы жоқ. Үй-
рен шік ті гөй-гөй.
Шай нап-шай нап дайын бол ған күйі-

сін қылқ ет кі зіп жұ тып жі бе ріп, бү гін 

шал өріс ке шы ғар май қал са қа жет бо лар 
деп ас қа за ны ның бұ ры шы на бір орап, екі 
бүк теп сақ тау ға қой ған «за па сы нан» ұр-
ты то лар лық тай күйі сін лық ет кі зіп аузы-
на қай та əке ле ді де, шай наң дап жа та бе-
ре ді. Əл гі көк еш кі нің өзі нен аумай тын 
егіз лақ та ры жу сап жат қан бу аз қой лар-
дың үс ті не шы ғып ал ған, жы лы жер де 
көз де рін бір ашып, бір жұ мып, ұй қы сы-
рап жа тыр.
Олар мен шал дың жұ мы сы жоқ. Күйіс 

қайыр ған қой лар ға қа рай ды да:
— Қан ша же се де тойым сыз, сұ мы-

рай лар. Шай наң да ула рын қа ра шы, жал-
мауыз дар, бір кү ні бұ лар ме ні жұ та ды — 
деп бір қой ды. Лақ тар ға кө ңіл бөл ме ген 
шал бір ді-екі лі ой нақ тап, бой күйе зін 
жаз ғы сы ке ліп орын да рын да ор ғып қал-
ған қо зы лар ға «шайт!» деп ақы рып қоя-
ды.
Со сын кө зін алар тып көк еш кі ге қа-

рап: — мы на лар қо ра да жа тып не ге шай-
наң дай ды, бұ лар ға өріс аз ба? — деуі мұң 
екен, көк еш кі шал дың ойын сез ген дей, 
жа нын да ғы ке ше ту ған қо зы сын иіс кеп 
қа пер сіз тұр ған көк тұ сақ тың бүйір тұ сы-

нан ша ңы рақ тай мүйі зі мен пе ріп қал ды. 
Сөйт ті де өзі нің осы ісі нің ер сі емес ті гін, 
шал дың ма құл дай ты нын біл ген дей маң-
ғаз да на қа рап қоя ды…
Қой, еш кі көп бол ға ны мен біз де 

түйе, жыл қы де ген ірі қа ра бі рен-са ран 
ға на тын. Шал бір кү ні қалт-құлт етіп 
жү ріп, қо ра ның ар тын да тұр ған түйе ге 
ке ліп, оның да шай наң дап күй сеп тұр-
ға ны на жы ны кел ді ме, аузы на кел ге нін 
ай тып ба ла ғат тап ал ды да, қо лын да ғы 
тая ғы мен ту ра бас тан пе ріп-пе ріп жі-
бер ді. Түйе қой емес қой, аузын да ғы 
кө бі гін шал дың бе ті не былш ет кі зіп 
тү кі ре сал ма сы бар ма? Ашу ға мін ген 
шал үй ге ке ліп бес ата рын ала са лып 
қам сыз тұр ған түйе ге ба рып бір емес 
үш рет атып сал ға ны. Екеуі ке уде ден, 
бір оқ бас тан ти ген түйе арам қат ты. 
Ал жы ған шал ға не ай та сың? Мал-жан-
ның, əулет тің иесі бол ған соң, не ша ра. 
Сот жоқ…

«Əде мі қар тая бі лу — өнер» дей ді хал-
қы мыз. Ал мен қа жы дым…

БОЛАТБЕК ТО�МЫРЗА

Түн кө бе сі сө гі ліп, ел ұй қы ға бат қан 
шақ. Түн гі тыл сым ды бас тан өт ке ріп, құ-
ла ни ек тен бо за рып таң атар тұс қа та қау 
шақ қа дейін де бұл пен де көз шы ры мын 
ал ма ды. Əс те, те гін емес. Бей ма за күй де 
бол са бір сə рі… Əжеп тəуір ма за лы. Таң-
ның ал тын арайы на ұқ са ған нұр лы кел бе-
ті нен үкі лен ген үміт тің ұш қы ны мен жай 
отын дай жар қы рай тын же ңіс ке де ген рух 
се зі ле ді. Құ ша ғын ай қа ра ашып, кең ты-
ныс тап тұр. Таң ата кін дік қа ны там ған 
ки елі то пы рақ ты жа лаң аяқ ке шіп, жаз ғы 
са мал мен жет кен жу сан ның жұ пар иісі не 
қа нық бол ған тын. Қос жа на ры ке зін де өзі 
ете гін де асыр са лып ой на ған сол шың ның 
ұшар биі гін де тұр. Бір əулет тің бет ке ұс тар 
да на сын дай бол ған ата сы жа рық тық Са ры-
ар қа ға кө рік бер ген осы шың ның ұшар биі-
гін нұс қап тұ рып: «Мəр те бең Ақ со раң дай 
ас қақ бол сын!» — деп еді. Жа нар ды жас қа 
бүк кен ба та лы сөз бү кіл ғұ мыр ды бас тан-

аяқ өз гер ту ге сеп бо ла ты ны рас. Тау ба ла сы 
тау ға қа рап өсе ді.
Бұр на ғы кү ні ол өз ді-өз ді мен сыр лас-

ты. Жа па дан-жал ғыз. Ке лер таң ды көз бен 
атыр ды. Жал ғыз дық ты се зін ді. Кө ңіл ге 
түй ген се зім тал сыр ла рын ақ қа ғаз бен көк 
сия ға на сез ген тін.
Түн. Жал ғыз дық. Жа зу өне рін жа нын-

дай сүй ген жан ға бір түн де ге ні ңіз — ер тең-
гі бү кіл ғұ мыр се кіл ді. Кіш ке не та лант тың 
ұш қы ны мен ша быт тың сəу ле сі не сеп бол-
ған өлі ты ныш тық — жал ғыз дық пен жүз-
дес ті ріп, сыр аша тіл дес ті ріп отыр. Адам — 
та би ғи жа ра ты лыс. Та би ғат-Ана ның төл 
пер зен ті. Ол өмір сү ре ді. Өмір ді үл кен 
том ды кі тап қа те ңе сек, əр адам сол кі тап-
қа жа зыл ған жа зу дың бір қар пі, кі тап тың 
əр бе ті — адам ның өмі рі. Əр адам — да ра 
тұл ға. Тұл ға ға ай нал ған адам — тау ба ла сы.
Ки елі то пы рақ та ер кін аунап, зəм зам су-

ына қа нып ішіп, саф ауамен кең ты ныс ал-

ған тау ба ла сы — қа зақ тың кең жа зи ра да-
ла сын да ер кін кө сі ле ді. Тау ба ла сы жал ғыз 
ғұ мыр кеш пей ді. Əс те, тұ лы мы жел піл деп 
аша май ға ер кін жай ғас қан тұс та, үміт бе ре 
үкі леп та қы мын қы сар тау тұл ға лас дар-
хан кө ңіл жұр ты бар. Құ ша ғы кең жа зи ра 
Ар қа ның ақ кө ңіл жұр ты. Та лай бəй ге лер-
де оза шап қан ар ғы мақ мін ген ба ла ға ар қа 
жұр ты ның ақ ба та сы сеп бо ла тын. Са ры-
ар қа ның ұсақ шо қы ла ры ның өн биі гі нен 
қы зыл арай нұр ла нып кө рін ген тұс тан, тау 
ете гін ала көк жи ек тен күн ба тар шақ қа 
дейін тау ба ла сы ас пан кө гін де қы ран ша 
қа лық тай тын. Жал ғыз дық ты се зі ну үшін. 
Хақ Та ға ла ның «Та би ғат» ат ты сыйы на қы-
ра ғы лық пен көз тас тай ды. Ақ ша бұлт тар 
көм кер ген көк ас пан ның кө гін де ер кін қа-
лық тап үй рен ген қы ран ның ру хы қа шан да 
би ік. Де сек те, өзін үкі леп ұшыр ған ту ған 
елі нен өзін би ік қой ған емес. Дү ни енің 
бар ша сын көз бен ба қы ла ған тұс та жа ман-
дық тың қыл кө пі рі не бас тар зұ лым дық тың 
за һа рын көр се, жа на ры жас қа то ла ды. Қа-
ра ни ет ті лер дің жа сан ды лы қы қа құ рыл ған 

арам пи ғы лын се зі ну қи ын емес тін. Тау ба-
ла сы — ба ла қы ран. Қы ран дар көз жа сы на 
ерік бер меуі ти іс. Өт кін ші құ бы лыс. Бі рақ, 
бұл — та би ғат заң ды лы ғы. Ба ла қы ран дар 
да жал ғыз дық ты се зі не ді.
Жер-ана ның ра қым шы лы ғы на бө ле не 

мəз-мей рам ғұ мыр дың бей не сін көр сет-
кен бұл ел — Та би ғат-Ана ға дəн ри за. Тал 
бе сік те тер бел ген шақ та Тау ба ла сы ра-
қым шы лық тың нұ ры на бө ле ніп, «Та би ғат 
пен Адам егіз» де ген тұ щым ды тір кес ті 
са на сы на сі ңір ген. Ой ран та удың ойық бет-
кей ле рін ең се ре, Най за тас тың құз биі гі нен 
адам дар дың кө ңіл те ре зе сі не көз тас тай ды. 
Та ту-тəт ті ғұ мыр. Ауыз бір ші лік тің бей не сі. 
Қас-қа ғым сəт тік көз қа рас. Ба ла қы ран Ақ-
со раң ның ба урайы нан қа нат та нып, Ала та-
удың биі гін де қа лық тап жүр. Ту ған жер дің 
тау ға біт кен жал бы зы ның иісін са ғы нып, 
ел ге орал ған. Осы түн жал ғыз дық ты се зін-
дір ді. Адам бо ла тын ба ла алыс қа көз тас-
тай ды. Бар ша сы Тау ба ла сы ның ар қа сы.

АЯУЛЫМ СОВЕТ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Жал;ызды�пен ж�здесу…

— Ал ло, Ма ди яр?
— Сə леееем!
— Қал-жайың қа лай?
— Жақ сы мын өтеее! Гүл де рі ңе рах мееет! 

Ақ ра ушан дар көк тем де кө ңі лім ді кө тер ді.
— Са ған ұна ға ны на қуа ныш ты мын.
— Тек, сол ақ ра ушан мен жет кен жү зік-

тің…
— Осы ның мə нін тү сін бе дің деп ой ла-

май мын. Мен…
— Тү сін дім ғой. Ма ған аз ға на уақыт бер-

сең…

* * *
Үн сіз дік. Ойым сан-сақ қа жү гір ді. Жү-

рек со ғып тұр, үн бар се кіл ді, тіл бай-
лан ды. Ұялы те ле фон ның қо лым нан əс те 
сы ры лып тү сіп, жер ге түс кен де гі «гүрс» 
ды бы сы мен қа тар со ғыл ған до мо фон ның 
қо ңы ра улы үні жү рек ті дір ет кіз ге ні рас. 
Құ дайым-ау, сол жыл ғы оқи ға қай та ла-
нып тұр ғой. Подъ ез дің ал дын да дəр мен-
сіз жан дай күй ке шіп тұр мын. Көк тем нің 
ыз ға ры мен жет кен су ық же лін де сез беп-
пін…

* * *
Біз ба қыт ты едік. Біз де гі маз да ған ма-

хаб бат тың куə ге рі көп тін. Кез кел ге ні… Кө-
лі гі көп күн діз гі Қа ра ған ды.

…Ымырт үйі ріл ген де гі кеш кі алаң… 
Шам да ры жар қы ра ған түн гі қа ла да ғы 
əсем са ябақ. Ті рі куə ге рі міз ге ай нал ған 
са ябақ та түн ты ныш ты ғын бұ за ги та ра-
да əн са ла тын дос та ры мыз. Тіп тен ас-
пан да ғы əде мі ай, жы мың да ған жұл дыз-
дар да… Бар ша сы, біз дің ба қы ты мыз ға 
сүй сі не қа рап, ақ ті ле гін жет кі зу ші еді. 

Шыр қап бе ре тін «Ер ке қыз» əні. Ол ак-
кор дтар ға жиі са лып орын дай тын осы 
ме нің сүйік ті əнім бо ла тын. Со ңын да, 
«Қош бол, ме нің Аяулым, Бұйыр мас ба-
ғым» де ген сөз де рі ұна май тын тек. Со-
ңын өз гер тіп ай та тын быз бə рі міз. Ке-
ше гі кү ні ұмыт қал ды рып, ай тып қал ды. 
Мəн бер ме дік. Ер тең гі сін ме нің өмі рім-
де гі ерек ше күн дер дің бі рі еді. Ту ған 
күн. Дос тар дың ор та сы. Он се гіз жас ты 
атап өту оңай ша руа емес.

* * *
— Жү зің нен күл кі кет пес тен ба қыт ты 

бол шы.
— Мақ сат та рың іс ке асып, ар ма ны ңа жет.
— Ата-анаң ды қу ан та бер.
Ті лек тер көл-кө сір. Қал та фон ға да ма за 

жоқ. Мен — ба қыт ты мын. Ата-анам ме-
нің ар ма ным ды орын дап қа ла ған оқуы ма 
тү сір ді. Ағам ме нің ар ма ным да ғы көп тен 
күт кен сый ды сый ға тарт ты. Дос та рым көп. 
Ең бас ты сы, «сүйік ті адам» қа сым да. Ме нің 
ме ре кем са ғат се гіз ге бел гі лен ген мен, то-
ғыз да жол жүр мек сол жі гіт. Сəй кес етіп 
құ рып едік, аяқ ас ты нан өз гер ді. Бір ту ысы 
ауырып ша қыр тқан. Жол ға шы ғу ке рек. 
Кө ңі лім сəл түс се де тү сі ніс тік тің ар қа сын-
да мен көн дім.

— Қа сым да бол май сың?
— Рен жі ме ші ен ді, кө ріп тұр сың ғой.
— Əри не, əде тің ше қат ты жүр гіз бе. 

Абай лап жүр, түн ғой. Жақ сы ма?
— Алаң да ма шы, мен ер тең-ақ ке ле мін.
— Жоқ, мен үшін деп асық па. Қа сың да 

Да рик бар ғой?
— Бар-бар. Ер тең мен са ған ме ре ке жа-

сап бе ре мін. Уəде.

* * *
Екеуін шы ға рып сал дым, ме ре ке жал-

ға сын тап ты. Əде мі кеш. Би. Əн. Ги та ра 
үні. Дос та рым ның бір жақ сы сы бө тен қы-
лық қа бой ал дыр ма ған. Жұп-жұп та ры мен. 
Шет те рі нен əзіл кеш, кө ңіл ді ор та. «Ту ған 
күн иесі не» де ген ге са лып қол дан кел ге нін 
жа сап ба ғу да. Шек сіз ри за шы лық. Ри ясыз 
кө ңіл дің иеле рі ғой, шір кін! Са ғат түн гі 
он дар дан ас қан шақ. Соң ғы тос тың кейіп-
ке рі үн қа ту да. Ор та мыз ға сырт жақ тан 
бей та ныс жі гіт ен ді. Ты на қал дық. Аң-таң-
быз. Қо лын да ар найы əзір лен ген се бет те-
гі үл кеее-ее-еен ра ушан бар. Мей рам ха на 
қыз мет ке рі: «Тың да мас тан өт ті, ке ші рі ңіз-
дер», — деп ақ та лып ба ғу да. Жо-оо-оқ, еш-
те ңе ет пес, ба ра бе рі ңіз де дім. Ту ған күн 
иесі өзім бол ған дық тан ма ған кел ген сый 
еке ні не еш кү мə нім бол ма ған.
Көз де рің нен ай на лайын мөп-мөл дір,
Пе ріш тем сің жа на ры ма төк кен нұр,
Жү ре гім нің ға шық үнін жет кі зем,
Бір өзі ңе ұсы на мын көк тем гүл…
Төрт шу мақ өлең жол да рын бір əн ге са-

лып, ги та ра да əде мі-ақ орын дап бер ді. Бə-
рі міз бір ле се тың дап қа лып пыз. Ра ушан-
дар ды ұсы нып тұ рып: «Ту ған кү ні ңіз бен, 
ба қыт ты бо лы ңыз қа рын дас» дей ке ле, бір 
жа пы рақ қа ғаз бен қа лам ұсы нып, мен қо-
лым ды қойып бер дім. Яғ ни, бұл сə лем де-
ме. Ке ре мет тер дің ға жа бы деп тұр мын іш-
тей. Қу ан ға ным сон ша лық, не ай та рым ды 
біл ме ген тін мін. Дос та рым ду-ду ай қай мен 
қуа ныш тан со ғыл ған ша па лақ тың ас ты на 
ал ды. Əде мі ра ушан дар ды жү зік бей не-
сі іс пет ті ор на лас тыр ған. Қақ ор та сын да 
жал ғыз, қан бей не лі қы зыл ра ушан. Бе-
кі ніп, жап сар лас жү зік ор на лас қан екен. 
Ма хаб бат сим во лы. Осы қыс қа қойы лым-
ның ав то ры жə не ұйым дас ты ру шы сы бір 
ға на адам. Се зіп тұр мын. Қо нақ тар ды аз 

уақыт қа қал ды рып, қо ңы рау ша лу ым ке-
рек.

— Ал ло, алаң да дың ба та ғы, бə рі дұ рыс 
біз де…

— То сын сый ла рың біт пей ді. Мен ба қыт-
ты мын. Рақ мет үл кен.

— Өзің ді қуа нтқым кел ді. Бі ле сің ғой ме-
ні, шы дай ал ма дым. Ер тең ді күт пес тен, са-
ғын дым…

— Жү зік ті тақ па дым. Бі рақ, кө зім — жү-
зік те, құ ла ғым — сен де.

— Ер тең, ме ні де қу ан та сың жақ сы ма, 
жа ным?

— Ммм… Аз ға на уақыт бер сең, мен (ер-
ке леп ай тып едім)

— Қа лай де дің?
— Қал жың да дым. Ер тең қу ан та мын. Да-

рик ке сə лем айт. Абай лап жү рің дер.
— Ол да са ған сə лем ай ту да.
— Жақ сы он да, жол да рың бол сын!
— Ай тайын де ге нім?
— Ау?
— Мен са ған ға шық пын…

* * *
Труб ка қойыл ды. Жү зім жай нап са ла 

бер ген. Сый лық тың сол жі гіт тен еке нін 
олар ме нен бұ рын сез ген екен. Ер тең гі сін де 
қуа нтқым ке ліп кү ні бойы қо ңы рау ша лу-
мен бол дым. Қо ңы ра ула рым жай ғой, ме-
нің қо лым жет пей тін жақ қа ке тіп ті. Жол 
апа ты. Кө ңіл ді кір бің шал ған күй зе ліс ті 
күн дер. Тағ дыр де уге ке лер ме екен. Қу ан-
тып үл гер ме дім ғой. Сол жыл дар дың жаң-
ғы ры ғын дай ал ды ма ада сып ке ліп ар ман 
тұр та ғы бір. Жы ла ту ға дə тім шы да мас… 
Əс те, жү рек шір кін жұ ба ту ға кө нер ме… 
Аз ға на уақыт бер сең…

А. AДІЛЕТ�ЫЗЫ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Аз ;ана уа�ыт берсе4…
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На ба зе ма те ма ти 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. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
11 и 12 ап ре ля бы ла про ве де на V Рес пуб-
ли кан ская сту ден чес кая пред мет ная олим-
пи ада по ин фор ма ти ке спе ци аль нос ти 
«5В011100 — Ин фор ма ти ка».

Сту ден чес кая олим пи ада по ин фор ма ти-
ке — это воз мож ность вы яв ле ния уров ня 
те оре ти чес кой под го тов лен нос ти, про фес-
си ональ ных на вы ков сту ден тов. Олим пи ада 
нап рав ле на на от бор на ибо лее та лан тли вых 
сту ден тов, раз ви тие у них твор чес ких спо соб-
нос тей и ин те ре са к пред ме ту «Ин фор ма ти ка».

Цель олим пи ады: по вы ше ние ин те ре са мо-
ло де жи к про фес си ональ ной дея тель нос ти 
в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

За да чи олим пи ады: со дей ствие раз ви тию 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в сфе ре об ра зо-
ва ния Рес пуб ли ки Казахстан; раз ви тие про фес-
си ональ ных ка честв бу ду щих учи те лей ин фор-
ма ти ки и прог рам мис тов в раз лич ных от рас лях 
про из вод ства; об мен пе ре до вым опы том ву зов, 
осу ществля ющих под го тов ку по дан ной спе ци-
аль нос ти; вза имо вы год ное парт нер ство ву зов.

В прог рам му олим пи ады бы ли вклю че ны 
2 ту ра: ре ше ние за дач по прог рам ми ро ва нию 
(ко ман дный тур) и ре ше ние за дач по прог рам-
ми ро ва нию (ин ди ви ду аль ный тур).

По ре зуль та там пер во го и вто ро го ту ров бы-
ли оп ре де ле ны при зе ры олим пи ады в об ще-
ко ман дном и ин ди ви ду аль ном за че те со от вет-
ствен но. В слу чае ра вен ства наб ран ных бал лов 
учи ты вает ся вре мя, зат ра чен ное на ре ше ние за-
да чи, и ко ли че ство зап ро сов на про вер ку.

В олим пи аде при ня ли учас тие 16 ко манд 
из всех ре ги онов Казахстана. Тес ти ро ва ние ре-
зуль та тов ре ше ния за дач про из во ди лось с по-
мощью прог рам мы Con tes ter.

По ре зуль та там пер во го ту ра по бе ди те ля ми 
в ко ман дном со рев но ва нии ста ли:

1-е мес то — Ак тю бин ский го су дар ствен ный 
пе да го ги чес кий ин сти тут — 300 бал лов.

2-е мес то за ня ли 6 ко манд, наб рав ших 
по 200 бал лов: Пав ло дар ский го су дар ствен-
ный пе да го ги чес кий ин сти тут, Меж ду на род-
ный ка зах ско-ту рец кий уни вер си тет име ни 
К. А. Яса ви (г. Тур кес тан), Ка ра ган дин ский го-
су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва, 
Ка зах ский на ци ональ ный пе да го ги чес кий уни-
вер си тет име ни Абая, Ев ра зий ский на ци ональ-
ный уни вер си тет име ни Л. Н. Гу ми ле ва, Аты-
ра ус кий го су дар ствен ный уни вер си тет име ни 
Х. Дос му ха ме до ва.

3-е мес то раз де ли ли 6 ко манд, наб-
рав ших по 100 бал лов: Та раз ский го су дар-
ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут, Се ми па-
ла тин ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий 
ин сти тут, Кок ше та ус кий уни вер си тет име ни 
Абая Мыр зах ме то ва, Ка зах ский го су дар ствен-
ный жен ский пе да го ги чес кий уни вер си тет, 
Ин но ва ци он ный Ев ра зий ский уни вер си тет (г. 
Пав ло дар), За пад но-Ка зах стан ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. М. Уте ми со ва.

По ито гам вто ро го ту ра оп ре де ле ны по бе-
ди те ли в ин ди ви ду аль ном пер вен стве с уче том 
вре ме ни, зат ра чен но го на ре ше ние за да чи 
и ко ли че ства зап ро сов на про вер ку.

За 1-е мес то дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан I сте-
пе ни наг раж ден Аб дул ла ев Ш. С. (Меж ду на-
род ный ка зах ско-ту рец кий уни вер си тет име ни 
К. А. Яса ви (г. Тур кес тан).

За 2-е мес то дип ло мом Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан II сте-
пе ни наг раж де ны Са ра ев И. Р. (Кок ше та ус кий 
уни вер си тет име ни Абая Мыр зах ме то ва), Утю-
га нов Ф. С. (Ев ра зий ский на ци ональ ный уни-
вер си тет име ни Л. Н. Гу ми ле ва).

За 3-е мес то дип ло мом Ми нис тер ства об ра-
зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан III сте пе-
ни наг раж де ны Жу ну сов Е. М. (Пав ло дар ский 
го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут), 
Дос ка ра ев Н. Б. (За пад но-Ка зах стан ский го-
су дар ствен ный уни вер си тет им. М. Уте ми со ва), 
Чер вот ки на А. А. (Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва), Жол-
ды гу лов Е. Е. (Аты ра ус кий го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Х. Дос му ха ме до ва).

А. М. ОМАРОВ,
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

В КарГУ про шел тра ди ци он ный и 
лю би мый все ми кон курс «Сту дент го-
да».

Целью и за да ча ми кон кур са ста ли 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 дент 

го да», пре тен ден там не об хо ди мо бы ло 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.
Сту ден ты всех фа куль те тов пред ста ви-

ли на сце не Двор ца сту ден тов «ви зит ную 
кар точ ку», где ко рот ко рас ска за ли жю ри 
и зри те ля ми о сво их дос ти же ни ях, за тем 
в ин тел лек ту аль ном кон кур се от ве ча ли 
на воп ро сы жю ри и ве ду щих, а в кон кур-
се ора тор ско го мас тер ства про де монстри-
ро ва ли выс туп ле ние экспром том сра зу на 
нес коль ких язы ках (на ка зах ском, рус ском 
или инос тран ном язы ке). И, как обыч но, 
са мым зах ва ты ва ющим был твор чес кий 
кон курс, во вре мя ко то ро го сту ден ты де-
монстри ро ва ли са мые яр кие но ме ра — 
тан це валь ные, му зы каль ные, дра ма ти чес-
кие и спор тив ные. Аб со лют ную по бе ду 
одер жа ла Га ухар Ба зи ло ва, она и по лу чи-

ла зва ние «Сту дент го да — 2013». Ев ге ний 
Шат ский стал по бе ди те лем в но ми на ции 
«Ин тел лек ту ал го да», Ал де не ев Ма ди был 
приз нан Ак ти вис том го да, Бе ка рыс уве-
рен но по бе дил в но ми на ции «Та лант го-
да», а Сав чук Ан дрей по лу чил зва ние в 
но ми на ции «Луч ший об ще ствен ник го да».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

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 про шел сре ди 
сту ден чес ких групп 1-3 кур сов.

За да ча ми кон кур са ста ли 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.
В ро ли ор га ни за то ров выс ту пи 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.
К учас тни кам предъ яв ля лись сле ду-

ющие тре бо ва ния: 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. 
По ито гам кон кур са пер вое мес то и зва ние 
«Луч шая сту ден чес кая груп па» по лу чи-
ли сту ден ты хи ми чес ко го фа куль те та. Са-
мой ин тел лек ту аль ной груп пой наз ва ли 
сту ден тов фи ло ло ги чес ко го фа куль те та, а 
са мым кре атив ным жю ри наз ва ло фа куль-
тет инос тран ных язы ков. За выс туп ле ние 
на сце не Двор ца сту ден тов зва ние «Са мая 
яр кая груп па» по лу чи ли сту ден ты фи-
зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та, а са мы ми 
твор чес ким ста ли сту ден ты со ци аль но-пе-
да го ги чес ко го фа куль те та. Са мым ак тив-
ным стал эко но ми чес кий фа куль тет, а вот 
са мы ми на ход чи вы ми ста ли ис то ри ки.
Все ко ман ды по лу чи ли дип ло мы, спе-

ци аль ные при зы и по дар ки от ор га ни за-
ци он но го ко ми те та.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Самые сплоченные и талантливые

На дво ре вес на ка лен дар ная, а в ву-
зах — сту ден чес кая. Раз но об раз ные 
фес ти ва ли, фо ру мы, ак ции про хо дят в 
это вре мя в КарГУ. Яр ким и кра соч ным 
зре ли щем встре ти ли вес ну сту ден ты 
со ци аль но-пе да го ги чес ко го фа куль те-
та, ор га ни зо вав нас то ящий «Ве не ци ан-
ский кар на вал»!

Нет-нет, сту ден ты не вы еха ли в Ве не-
цию, а ус тро или праз дник пря мо в сте нах 
род но го кор пу са. Тем не ме нее все бы ло в 
тра ди ци ях: и двор цы, и мос ты, и ка на лы, 
и гон доль еры, и са мое глав ное — пер со-
на жи так на зы ва емой ко ме дии дель ар те. 
Ко го толь ко не уви де ли зри те ли: Ар ле кин, 
Пьеро, Ко лом би на, Му за, сень ор Та ран-
тел ло, док тор Чу ма, Ко ро ле ва тьмы…
А под го тов ле но все бы ло сту ден та ми 

спе ци аль нос ти «куль тур но-до су го вая ра-
бо та». Спе ци аль ность эта твор чес кая, и 
ат мос фе ра здесь осо бая. Су ета, при под-
ня тое нас тро ение, вол не ние ца ри ли в 
про цес се под го тов ки и про ве де ния праз-
дни ка. Сту ден там приш лось изу чить ис-
то рию и тра ди ции Ве не ци ан ско го кар-
на ва ла, до шед ше го до нас из глу бо ко го 
Сред не ве ковья, под го то вить кос тю мы, 
по доб рать со от вет ству ющий те ме му зы-

каль ный ре пер ту ар, вы учить во каль ные и 
тан це валь ные но ме ра.
Глав ные ро ли дос та лись сту ден там вы-

пус кно го кур са: сво ими раз мыш ле ни ями 
о го рес тной жиз ни Ар ле ки на по де лил ся 
Ер ке бу лан Ка ли ев, о люб ви Пьеро спел 
Ме дет Мауиянов, в об ра зах Му зы све та и 
Ко ро ле вы тьмы выс ту пи ли Ака ру Кор да-
ше ва и Арай лым Кы ды ра ли на, а как стан-
це вал за жи га тель ную та ран тел лу Ан дрей 
Буд рен ко! Но и сту ден ты дру гих кур сов не 
под ве ли. Куп ле ты док то ра Чу мы не толь-
ко спел, но сам со чи нил Сер гей Че ме ри-
сов, в ро ли ту рис тов выс ту пи ли Кым бат 
Кы лыш ба ева, На талья Кан, Джа ми ля 
Ход жа ева. Впол не умес тным на кар на ва-
ле стал и «Ка зах ский вальс», ко то рый по-
да ри ла «италь ян цам» Са на Му ка но ва. В 
ро ли рас сказ чи ков и ком мен та то ров се го 
дей ства выс ту пи ли Ири на Гля зер и Ека те-
ри на Мар чен ко.
Ак тив но уча ство ва ли сту ден ты и в ор-

га ни за ци он но-тех ни чес кой ра бо те. Неп-
рос тые обя зан нос ти зву ко ре жис се ра, под-
го то вив все фо ног рам мы, смон ти ро вав 
му зы каль ный ма те ри ал, взял на се бя сту-
дент пер во го кур са Алек сандр Ва зем.
Кар на вал стал своеоб раз ной про бой 

пе ра сту ден тов спе ци аль нос ти «куль тур-

но-до су го вая ра бо та» в но вом для них 
жан ре. Ведь они впер вые взя лись за ор-
га ни за цию и сце ни чес кую пос та нов ку 
та ко го мно гоп ла но во го дей ства, объ еди-
нив ше го в се бе не толь ко раз ные ви ды 
ху до же ствен но го твор че ства (та нец, му-
зы ку, ху до же ствен ное сло во), свя зан но го 
об щим сю же том, твор чес ким за мыс лом, 
ре жис су рой, но и, что осо бен но важ но, 
спло тив ше го сту ден тов всех кур сов, вдох-
нов лен ных об щей иде ей и твор чес ким по-
ры вом.
Кар на вал дал сту ден там по нять и про-

чув ство вать, нас коль ко ин те рес на и мно-
гог ран на ра бо та ор га ни за то ра до су га. 
Кро ме то го, он наг ляд но по ка зал не толь-
ко на ци ональ ное своеоб ра зие куль тур ных 
тра ди ций раз ных стран, но и их ду хов ное 
един ство. Ведь та ки ми мас со вы ми зре ли-
ща ми, кар на валь ны ми ше стви ями по сло-
жив шей ся мно го ве ко вой тра ди ции лю ди 
от го ня ли си лы хо ло да и тьмы и встре ча ли 
сол нце и вес ну. Та ко во смыс ло вое со дер-
жа ние и сла вян ской Мас ле ни цы, и ев ро-
пей ских кар на ва лов, и вос точ но го На уры-
за.
Как нас то ящий спек такль, кар на вал 

вы дер жал не толь ко премь ер ный по каз, 
но и ме сяч ный «те ат раль ный се зон»: не-
од нок рат но он был про де монстри ро ван 
сту ден там и пре по да ва те лям фа куль те та, 
чле нам го су дар ствен ной ат тес та ци он ной 
ко мис сии, учас тни кам и гос тям рес пуб-
ли кан ской науч ной кон фе рен ции и сту-
ден чес кой меж ву зов ской олим пи ады.
Быть мо жет, с лег кой грустью про ща-

лись все мы с кар на ва лом. Хо чет ся по же-
лать сту ден там твор чес ко го вдох но ве ния 
и вы ра зить уве рен ность, что по доб но го 
ро да пос та нов ки, спек так ли, мю зик лы 
ста нут на фа куль те те тра ди ци он ны ми и 
бу дут ра до вать нас каж дой сту ден чес кой 
вес ной!

К. Г. ГАРКУША, ДИРЕКТОР ДВОРЦА СТУДЕНТОВ

Ах, карнавал, удивительный мир!
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Ре ги ональ ный фес ти валь «Сту ден чес кая 
вес на — 2013» сно ва соб рал на сво их пло щад-
ках сту ден тов из бо лее чем 10 ву зов Ка ра ган ды 
и об лас ти. Этот фес ти валь про шел с целью вы-
яв ле ния та лан тли вой мо ло де жи, по вы ше ния 
про фес си ональ но го уров ня сту ден чес ких твор-
чес ких кол лек ти вов, ук реп ле ния раз нос то рон-
них про фес си ональ ных и куль тур ных свя зей 
меж ду учеб ны ми за ве де ни ями, пре дос тав ле-
ния воз мож нос ти сту ден чес ким твор чес ким 
кол лек ти вам ре али зо вать свой твор чес кий по-
тен ци ал.
Са мые яр кие сту ден чес кие ко ман ды на про-

тя же нии нес коль ких кон кур сных дней бо ро-
лись за зва ние луч ших. В этом го ду фес ти валь 
при ни мал Ка ра ган дин ский эко но ми чес кий 
уни вер си тет. Фес ти валь про шел в сле ду ющих 
но ми на ци ях: «Эс трад ное пе ние», «Кон курс 
сов ре мен ных и на род ных тан цев», «Кон курс 
ко манд КВН», «Те ат раль ный кон курс», а так же 
вы би ра ли мисс фес ти ва ля.

Ко ман да Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та за ня ла пер вое мес то в кон кур-
се «Эс трад ное твор че ство» в рам ках фес ти ва ля. 
Во каль ная груп па «Жас тар» и Са на Му ка но ва 
ста ли аб со лют ны ми ли де ра ми в сво их но ми-
на ци ях и по лу чи ли пер вые мес та, а сту дент 
КарГУ Бе ка рыс, ко то рый толь ко де ла ет пер-
вые ша ги на сту ден чес кой сце не, стал вто рым 
в но ми на ции «Эс трад ный во кал. Со ло». Прек-
рас но выс ту пил ан самбль на род но го тан ца 
«Жар кын» и по лу чил не толь ко ап ло дис мен ты 
зри те лей, но и пер вое мес то в но ми на ции «Хо-
ре ог ра фия на род ная». А в но ми на ции «Хо ре-
ог ра фия сов ре мен ная» вто рое мес то по лу чи ла 
мо ло дая ко ман да на ше го уни вер си те та, тан це-
валь ная груп па SE. Те ат ра ли зо ван ные пос та-
нов ки сту ден тов КарГУ во вре мя от кры тия фес-
ти ва ля и во вре мя кон кур сной прог рам мы не 
ос та ви ли рав но душ ны ми ни од но го чле на жю-
ри. В ре зуль та те — пер вое мес то в но ми на ции 
«Ак тер ское мас тер ство» у те ат раль ной сту дии 

«Шат тык». На род ный фольклор ный ан самбль 
«Са рын» в но ми на ции «На род ная му зы ка» 
стал вто рым, а на ши ве ду щие Нурсултан Ма-
рат, Ири на Гля зер за ня ли третье мес то. Спе ци-
аль ных наг рад и зва ний бы ли так же удос то ены 
Дус та ева Ма ли ка — приз зри тельских сим-
па тий в кон кур се «Мисс фес ти валь», ко ман-
да КВН «Дос тар» (ка зах ская ли га) — «Са мая 
стиль ная ко ман да», ко ман да КВН «Бур леск» 
(рус ская ли га) — «Са мая кра си вая ко ман да».

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

Елі міз де «Қа зақ стан ба ры сы» ата ғы на 
үміт кер лер ді анық тау бойын ша 2013 жыл ғы 
ірік теу жа рыс та ры бас тал ды. Іл кім ді жо ба-
ның бір кө рі ні сі ре тін де Қа ра ған ды да об-
лыс тық тур нир бо лып өт ті. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев-
тың жүл де сі не үміт кер лер «Қа зақ тан ба-
ры сы» рес пуб ли ка лық тур ни рі не ірік те уде 
қа зақ кү ре сі бойын ша бақ сы нас ты. Атал-
мыш жа рыс қа Те мір тау, Қа ра жал, Бал қаш, 
Жез қаз ған, Сəт ба ев, Са ран, Шах тинск, При-
озерск, Қа ра ған ды қа ла ла ры мен қа тар Шет, 
Абай, Бұ қар-Жы рау, Жа ңа ар қа, Қар қа ра лы, 
Оса ка ров, Ұлы тау, Нұ ра, Ақ то ғай аудан да-
ры нан кел ген жас ба лу ан дар ба ғын сы на ды.

Қа ра ған ды қа ла сын да өтіл ген жа рыс 
бойын ша қа ты су шы лар: 1998-99 жж. ту ған жа-
сөс пі рім дер — 109 бол са, 1996-97 жж. ту ыл ған 
жа сөс пі рім дер — 85, 1994-95 жж. ту ған жас-
тар са ны — 49-ды құ рап, ере сек тер ден 49 бол-
ды. Ба рыс бо лу ға үміт кер лер дің жал пы са ны 
292 спор тшы.
Жыл ара лы ғын да ғы жа сөс пі рім дер дің жа-

ры сын да ғы үз дік тер ді қа зы лар ал қа сы са ра ла-
ды. «Са ры ар қа алып та рын» анық та ды. 1998-
1999 жж. ту ған жа сөс пі рім дер: 38 ке лі де І орын-
ды Қап пар Бек тас (Қа ра ған ды қа ла сы), 42 ке лі де 
І орын ды Ар ша бе ков Мақ сат (Жа ңа ар қа ауда-

ны), 46 ке лі де І орын ды Шə ріп Ті леу ға был (Абай 
ауда ны), 50 ке лі де І орын ды Ма рат Заң ғар (Қар-
қа ра лы ауда ны), 55 ке лі де І орын ды Қауын бек 
Ди дар (Қар қа ра лы ауда ны), 60 ке лі де І орын ды 
Сү лей ме нов Ас қар (Нұ ра ауда ны), 66 ке лі де І 
орын ды Тө ле ухан Əділ бек (Қа ра ған ды қа ла сы) 
73 ке лі де І орын ды Құ дай бер ге нов Жыл кел ді 
(Ұлы тау ауда ны), 73 ке лі де І орын ды Тө ле убай 
Нұр жан (Қа ра ған ды қа ла сы) ен ші ле ді.

1996-1997 жж ту ған жа сөс пі рім дер ара сын да 
46 ке лі де І орын ды Ра хым жа нов Фар хат (Жез-
қаз ған қа ла сы), 51 ке лі де І орын ды Сұл тан бай 
Бай жол (Жез қаз ған қа ла сы), 57 ке лі де І орын ды 
Са ғын тай Нұр лы (Жез қаз ған қа ла сы), 64 ке лі де 
І орын ды Ка ки мов Ар дақ (Бұ қар-Жы рау ауда-
ны), 72 ке лі де І орын ды Мейір ха нов Нұ ра сыл 
(Шет ауда ны), 81 ке лі де І орын ды Бо жиг Ера-
сыл (Қа ра ған ды қа ла сы), 81 ке лі де І орын ды 
Ора лов Ақ жі гіт (Қа ра ған ды қа ла сы) ал ды.

1994-1995 жж. ту ған жас тар ара сын да ғы 
кү рес те 60 ке лі бойын ша І орын ды Қу ан бай 
Ела ман (Оса ка ров ауда ны), 70 ке лі де І орын ды 
Ахметбе ков Нұр бо лат (Абай ауда ны), 80 ке лі де 
І орын ды Жа ра сов Ти мур (Қа ра ған ды қа ла сы), 
90 ке лі де І орын ды Бұ ра шев Ай бек (Шет ауда-
ны), 90 ке лі де І орын ды Дүй се нов Са мат (Қа ра-
ған ды қа ла сы) ен ші ле ді.
Ере сек тер ара сын да ғы кү рес тен 60 ке лі 

бойын ша І орын Исин Ме дет ке (Қар қа ра-

лы ауда ны), 70 ке лі бойын ша І орын Сма ғұ-
лов Жан сай ға (Шет ауда ны), 80 ке лі бойын ша 
І орын Бат та лов Ер ке бұ лан ға (Бұ қар-Жы рау 
ауда ны), 90 ке лі бойын ша І орын Мұ ха мет жа-
нов Ер сін ге (Абай ауда ны), 90 ке лі бойын ша 
І орын Ах мет бе ков Бек зат қа (Нұ ра ауда ны) 
бұйыр ды. «АБС» бө лі мі бойын ша І орын ды 
Шын ке ев Ер жан (Қа ра ған ды қа ла сы) иелен ді.
Жал пы, «Қа зақ стан ба ры сы» Президент 

бəй ге сі үшін өте тін рес пуб ли ка лық тур нир. 
«Қа зақ стан ба ры сы» тур ни рі иде ясы ның ав то-
ры, «Қа зақ стан ба ры сы» қа зақ кү ре сін да мы ту 
қо ры қам қор лық Ке ңе сі нің тө ра ға сы — Ар ман 
Шо ра ев. «Қа зақ стан ба ры сы» тур ни рін ұйым-
дас ты ру Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Спорт жə не 
де не шы нық ты ру іс те рі агент ті гі мен «Қа зақ-
стан ба ры сы» Қа зақ кү ре сін да мы ту қо ры жə не 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа зақ кү ре сі фе де ра-
ци ясы ның қол дауын да. Ауқым ды сайыс тың 
бас ты мақ са ты — қа зақ кү ре сін жан-жақ ты 
на си хат тай оты рып, қа зақ жас та ры ның ру хын 
ояту, жі ге рін жа ну. Сайып кел ген де, ай бын ды 
жас тар дың бе де лін кө те ріп, пат ри от тық се зі-
мін ояту. Қа зақ кү ре сі нің мəр те бе сін кө те ріп, 
ата ғын əлем ге та ны ту жо ба ны ұйым дас ты ру-
шы лар үшін бас ты мін дет тер дің бі рі бо лып 
отыр. «Қа зақ стан ба ры сы» се кіл ді ірі жо ба ар-
қы лы қа зақ кү ре сі нің елі міз де гі қар қы нын арт-
ты рып, оны ше тел дер ге на си ха тын арт ты ра тү-
су көз де ліп отыр.

АЯУЛЫМ AДІЛЕТ�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Аlma mater
...деген екен

Батырды4 айт�андары
Екін ші д� ни еж� зі лік со �ыс ты� 

да� �ты жауын ге рі, ха лы� �а <ар ма-
ны, �а за� ты� к�р нек ті жа зу шы сы 
Бауыр жан Мо мы ш� лы ба тыр лы�-
�а бай ла ныс ты бі раз тер мин дер ге 
аны� та ма бер ген. �ай сар да �а тал, 
с�з де рі мір ді� о�ын дай �т кір �рі 
да на лы� �а то лы хас ба тыр ды� на-
мыс ты жа ни тын от ты ой ла рын га-
зе ті міз ге жа ри ялап отыр мыз.

Жауын гер лік т&р бие &с ке ри ки ім де 
емес, ж�р гек те жа тыр.

Со �ыс ты� за �ы — �те �а тал за�.
Опа сыз да Отан жо�.
Отан да опа сыз �а орын жо�.
0а ра бет бо лып �аш �ан ша,
0ай рат к�р се тіп �л ген ар ты�.
Та я� тан тай сал ма са�,
Сем сер ден сес кен бе се�,
Же� дім дей бер…
Zмір �шін �л ген ше к� рес.
Жі гіт бол са�, жі ге рі� ді жа сыт па, 

�ай ра ты �а �ай та мін.
Oрыс та т&уекел ету де — ер лік.
'р �а шан &с ке ри ар-на мы сы� ды 

са� та, сол дат ты� бо ры шы �а адал бол.
Же �іс шай �ас �а дейін шы� да ла ды.
Жауын гер лік бо рыш ты �теу — же-

�іс пен бір дей.
Zзін ая�ан — д"ш пан �а дос.
Жа нын ая�ан — т& ні не жау.
'р кім &р жа� дай да �ле ді, а�ы ма� 

та, а�ыл ды да �ле ді.
Бі ра�, �а лай �лу бас �а ша.
Т&р тіп — т&н �шін, ын ты ма� — жан 

�шін ке рек.
0а шу — жа удан �" ты лу ды� жо лы 

емес, �лім нен де жа ман, ауыр опа сыз-
ды�.

Жа удан �а шып емес, �ор �а нып ж&-
не ша бу ыл �а шы �ып �" ты ла ала сы�.

Т&р тіп — жауын гер ді� бі рін ші �а-
руы.

Отан �а де ген с�йіс пен ші лік �а на 
со �ыс ке зін де гі �лім ді мо раль ды� т"р-
�ы дан а� тап, со �ыс ісі ні� адам гер ші лік 
не гі зі бо ла ала ды.

Со �ыс — �мір мен �лім ні� ара сын-
да �ы �ыл к� пір.

Жаяу &с кер — "рыс та ше шу ші к�ш.
Ар ми яда �ы е� �и ын ша руа — 

мойын с" ну, ба �ы на бі лу ші лік. 'мір 
ету — мойын с" ну �а �а ра �ан да одан да 
�иы ны ра� іс.

Ер ж� рек ті лік пен ба тыл ды� ж� рек-
тен шы �у �а ти іс.

Ер лік ті� ата усыз ке туі — ха лы� ты� 
тра ге ди ясы.

Со �ыс та зи ян алып ке лу ші лік — б"л 
ж�н сіз т� гіл ген �ан, а� та усыз кі сі �лі-
мі.

Сын са �ат та, ауыр к�н дер де бауыр-
мал ды� пен ын ты ма� тас ты� ны �ая ды, 
бе ки ді, �а тая т� се ді.

Со �ыс "за� жыл дар �а Отан ны� та�-
ды рын, со �ы сып жат �ан ха лы� ты� та�-
ды рын ше ше ді.

Со �ыс — ха лы� ты� к�ш-�уа тын, ер-
лік-жі ге рін сы най тын "лы ем ти хан.

Са� ты� жа сай оты рып, ба тыл т�р де 
�и мыл дау — ба тыр ды� бас ты �а си еті.

Со �ыс ты� м&� гі лік та �ы ры бы �а си-
ет ті т� гіл ген �ан бо лып �а ла бе ре ді.

Oрыс та �мір еш кім ге сый �а бе ріл-
мей ді, же �іп алы на ды.

Та бан ды лы� — ба тыл ды� �ал �а ны.
Кім �ор �а на ал ма са, сол �ле ді.
Аб со лют ті ба тыр да, аб со лют ті �ор-

�а� та жо�.
Oрыс жал �ан ба тыр лы� ты� бет пер-

де сін сы пы рып тас тай ды.

«Я — гражданин Республики Казахстан!»

Студенческая весна пришла в Караганду

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва 6 мая про хо дит Ре ги ональ ный 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.

Цель дан но го ме роп ри ятия — фор ми ро ва-
ние 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.
Ра бо та фо ру ма на чи на ет ся с воз ло же ния 

цве тов к ме мо ри алу па мя ти в пар ке По бе ды. В 
тор же ствен ном воз ло же нии при ни ма ют учас-
тие ве те ра ны КарГУ. В 15:00 во Двор це сту ден-
тов сос то ит ся тор же ствен ное от кры тие са мо го 
фо ру ма. В ра бо те Ре ги ональ но го Фо ру ма пат-
ри отов уча ству ют пред ста ви те ли Кон грес са 
мо ло де жи Казахстана, ли де ры мо ло деж ных 
ор га ни за ций Ка ра ган дин ской об лас ти (ре ги-
ональ ный Аль янс сту ден тов Казахстана, «Жа-
сыл Ел», об лас тной штаб сту ден чес ких стро-

итель ных от ря дов Ка ра ган дин ской об лас ти, 
ОО «Граж да не Казахстана»). 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 про фес сор Ку бе ев Ер-
кин Ки но ято вич. За тем учас тни ки поз дра вят 
с приб ли жа ющим ся Днем По бе ды ве те ра нов 
вой ны и тру да, тру же ни ков ты ла, тех, кто ко-
вал для бу ду щих по ко ле ний свет лое бу ду щее.
В рам ках от кры тия фо ру ма бу дут под ве де-

ны ито ги кон кур са-фес ти ва ля, пос вя щен но го 
Дню един ства на ро да Казахстана, бу дут так-
же наг раж де ны по бе ди те ли кон кур са пат ри-
оти чес кой пес ни. А за тем с по ка за тель ны ми 
выс туп ле ни ями вый дет на сце ну во ен но-пат-
ри оти чес кий клуб «Жас Сун кар», и сту ден ты, 
за ни ма ющи еся в клу бе, про де монстри ру ют на-
вы ки стро евой под го тов ки и вла де ния бо евы ми 
ис кус ства ми.
В рам ках про ве де ния ре ги ональ но го фо ру-

ма с 16:00 до 18:00 бу дет ор га ни зо ва на ра бо та 
сле ду ющих сек ций:
• Пат ри отизм как один из фак то ров кон со-
ли да ции об ще ства, сос тав ная на ци ональ-
ной идеи.

• Раз ви тие и ук реп ле ние пат ри отиз ма мо-
ло де жи Казахстана че рез приз му 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.

• Куль ту ра здо ро во го об ра за жиз ни.
Пе ред сту ден та ми выс ту пят ве ду щие уче-

ные КарГУ и об ще ствен ные де яте ли на ше го 
го ро да и об лас ти. На зак ры тии фо ру ма в 18:00 
бу дут под ве де ны ито ги его ра бо ты, а са мые ак-
тив ные учас тни ки по лу чат сер ти фи ка ты от ру-
ко во ди те лей сек ций.

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

«7аза�стан барысына» �міткерлер аны�талды


