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�>рметті Dріптестер, 
Cымбатты студенттер!

Уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!

Баршаңызды Білім күнімен құттықтаймын, жүректен шыққан ізгі тілекті 
қабыл алыңыздар!
Бұл күн дəс түр лі жа ңа оқу жы лы мен бай ла ныс ты. Бұл кү ні уни вер си тет сту дент те-

рі, оқы ту шы лар жə не қыз мет кер лер бі лім алу үшін, жа ңа ғы лы ми ашы лу лар мен же-

тіс тік тер ге же ту үшін бас қо са ды. Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Əр 

аза мат тың ден са улық, ин тел лект жə не бі лім дең гейі қан ша лық ты са па лы бол са, сон-

ша лық ты мем ле кет тің бə се ке ге қа бі лет ті лі гі əлем дік қауым дас тық та жо ға ры бо ла ды» 

деп са па лы бі лім Қа зақ стан ның же тіс тік ке же туі нің ке пі лі еке нін нақ ты атап айт ты.

Ака де мик Е.А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де жо ға ры 

дең гей де бі лім алу, озат ғы лы ми зерт те улер жа сау үшін бар лық жағ дай жа сал ған.

Қым бат ты бі рін ші курс сту дент те рі! Сіз дер ді бо ла шақ та же міс ті ман сап құ ру жо-

лын да бі лім мен жа ңа ашы лу лар ға то лы қы зық ты сту дент тік өмір кү тіп тұр. Қол жет-

кіз ген же тіс тік тер мен тоқ тап қал май, өмір бойы із де ніп, ал ған бі лім ді одан əрі арт ты-

рып, же тіл ді ріп оты ру ла ры ңыз ды ті лей мін. Жо ға ры курс сту дент те рі не оқу да та быс, 

ғы лым мен спорт та жа ңа шың дар, шы ғар ма шы лық та быс ті лей мін.

Құр мет ті əріп тес тер! ҚарМУ-дың про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен мен 

мақ та на ала мын. Олар өз қыз ме тін үз дік сіз же тіл ді ріп, уни вер си тет өмі рі не ин но ва-

ци ялар ен гі зіп, тү лек те рі міз дің дайын дық са па сын арт ты ру ісін де жа лық пай ең бек 

ету де. Бі лім кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын. Сіз дер ге кə сі би тұр ғы дан та быс, 

мық ты ден са улық жə не ар ман да ры ңыз дың жү зе ге асу ын ті лей мін.

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

Примите мои поздравления и самые добрые пожелания в День знаний!
Этот день традиционно знаменует начало нового учебного года, это праздник, ко-

торый объединяет студентов, преподавателей и сотрудников университета в стремле-
нии к новым знаниям, новым научным открытиям и достижениям.
Как отмечает наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, качественное обра-

зование является гарантом успешности Казахстана. «Насколько качественным будет 
уровень здоровья, интеллекта и образования каждого гражданина, настолько высо-
кой окажется конкурентоспособность государства в системе мирового сообщества».
В Карагандинском государственном университете имени академика Е. А. Букетова 

созданы все условия для того, чтобы получать образование на самом высоком уровне, 
проводить передовые научные исследования.
Дорогие первокурсники! Вам предстоит насыщенная и увлекательная студенче-

ская жизнь, полная новых знаний и открытий на пути к вашей будущей успешной 
карьере. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, расти и совершен-
ствоваться всю вашу жизнь. Студентам старших курсов желаю дальнейших успехов в 
учебе, новых достижений в науке, спорте, творчестве.
Дорогие коллеги! Я горжусь тем, что профессорско-преподавательский состав 

КарГУ непрерывно совершенствует свою деятельность, внедряет инновации в жизнь 
университета, работает над повышением качества подготовки наших выпускников. 
Примите искренние поздравления с Днем знаний, желаю вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и реализации всех ваших замыслов.

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Кон сти ту ция қа зір гі де мок ра ти ялық 
мем ле кет тің құ қық тық жүйе сін де ерек-
ше орын ға ие жə не құ қық тық мем ле-
кет тің не гіз гі бел гі ле рі нің бі рі бо лып 
та бы ла ды. Кон сти ту ци яның бо луы — 
заң ды лық тың, құ қық тық тəр тіп тің жə-
не би лік ин сти тут та ры ның тұ рақ ты лы-
ғы ның мін дет ті шар ты. Кон сти ту ция 
мем ле кет тік би лік тің қыз мет етуі мен, 
аза мат тар дың құ қық та ры мен бос тан-
дық та рын қам та ма сыз ету мен, со ны мен 
қа тар мем ле кет құ ры лы мы мен жə не 
би леу фор ма сы мен бай ла ныс ты қо ғам-
дық қа ты нас тар ды рет тей ді, кейін нен 
құ қық тық рет те удің əр түр лі фор ма ла-
рын да бөл шек те не тін ана ғұр лым ма-
ңыз ды фор ма лар мен қа ғи да лар ды ай-
қын дай ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ата За ңы 
тұ рақ ты лық тың, кон фес сияара лық жə не 
ұл та ра лық ке лі сім ке пі лі бо лып қа ла ды. 
Кон сти ту ци яда ке лі сім, тұ рақ ты лық, бар-
лық тіл дер мен мə де ни ет тер ді да мы ту, эко-
но ми ка лық өр ле уге ұм ты лу си яқ ты біз дің 
қо ғам ның не гі зін қа лай тын бас ты қа ғи да-
лар анық тал ған. Кон сти ту ци яны жа са удың 
қай нар кө зі Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев 
бол ды. Оның бас шы лы ғы мен мем ле кет ті-
лік тің, на рық тық эко но ми ка ның заң на ма-
лық не гіз де рі құ рыл ды, еге мен Қа зақ стан-
ның да му ының стра те ги ялық ба ғыт та ры 
анық тал ды. Бей біт сыр тқы са ясат пен іш кі 
са яси тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету — дəл 
осы фак тор лар ар қы лы біз дің елі міз БҰҰ 
мойын да ған əлем дік эта лон бо лып та бы-
ла ды.
Ата Заң ның бап та ры нан жə не бас қа 

да де рек тер ден Кон сти ту ция шы нын да 
да Қа зақ стан ның құ қық тық жүйе сін қа-
лып тас ты ру не гі зі бо лып та бы ла ды де ген 
қо ры тын ды жа сау ға бо ла ды. Кон сти ту ци-
яның құн ды лы ғы оның ма ңыз ды құ қық-
тар мен бос тан дық тар ға ке піл бо лу ын да 
ға на емес — бұл қо ғам ның да му ының үл-
кен мүм кін дік те рі не не гіз бо ла тын құ жат. 
Оның мем ле кет пен қо ғам ның əрі қа рай 
да муы үшін құн ды лы ғын бір қа тар қо ры-
тын ды лар мен қа лып тас ты ру ға бо ла ды.
Бі рін ші ден, бұ рын қол да ныс та бол ған-

дар дан айыр ма шы лы ғы, 1995 жыл ғы Кон-
сти ту ция не гі зі нен ел де гі нақ ты жағ дай дан 
жə не жа ңа жағ дай лар да ғы қо ғам ның əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық, қо ғам дық са яси жə-
не ру ха ни-өне ге лі да му ынан кө рі ніс бе ре ді.
Екін ші ден, Ата Заң ның не гіз гі иде ясы 

жа қын ара да ғы си яқ ты, ал да ғы та ри хи 
ке ле шек те де қа зақ стан дық қо ғам ның əр 
түр лі қо ғам дық-са яси күш те рі нің ке лі сі мі 
мен ымы ра сын қам та ма сыз ету қа жет ті лі-
гі не ке ліп са яды. Бұл Кон сти ту ци яны са яси 
тұ рақ ты лық тың ма ңыз ды фак то ры на, аза-
мат тық бей біт ші лік тің, əлеу мет тік жə не 
ұлт тық ке лі сім нің ке пі лі не ай нал ды ра ды.
Де ген мен, қа зір гі уақыт та, 1995 жы лы 

өзі нің Кон сти ту ци ясын қа был да ған де-
мок ра ти ялық Қа зақ стан əлі де өт пе лі ке-
зең ді бас тан ке ші ру де, ұлт тық құ қық тық 
жүйе қа лып та су, бе кі ті лу жə не Кон сти ту-
ци яның ті ке лей қол да ны сы ның нə ти же ле-
рін, ел дің мем ле кет тік, қо ғам дық өмі рі нің 
бар лық са ла ла рын да заң ды лық пен құ-
қық тық тəр тіп тің ти іс ті жүйе сін ор на ту-
да ғы оның рө лін тү сі ну ке зе ңін де бо лып 
та бы ла ды.
ҚР 2007 жыл дың 21 ма мы рын да ғы «Қа-

зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кон сти ту ци ясы-

на өз гер ту лер мен то лық ты ру лар ен гі зу 
ту ра лы» За ңы Қа зақ стан ның кон сти ту ци-
ялық ре фор ма сы ның жа ңа ке зе ңін бел гі-
леп бер ді.
Кон сти ту ци ялық ре фор ма ұсын ған не-

гіз гі мақ сат тар қа зақ стан дық қо ғам ның 
тұ рақ ты лы ғын сақ тап қа лу, əрі қа рай да 
то ле рант ты лық та ны ту жə не мем ле кет те гі 
де мок ра ти ялан ды ру дың жа ңа ке зе ңін қам-
та ма сыз ету бо лып та бы ла ды.
Кон сти ту ци ялық но вел ла лар дың бас ты 

нə ти же сі рес пуб ли ка мыз дың пре зи дент-
тік-пар ла мент тік бас қа ру жүйе сі не ай қын 
қа дам жа сауы бо лып та бы ла ды. Бас қа ру 
фор ма сын ай қын да удың бас ты ерек ше лі гі 
Пар ла мент тің ат қа ру шы би лік тің жо ғар ғы 
си яқ ты жер гі лік ті ор ган да рын да қа лып-
тас ты ру да ғы жо ға ры өкі лет ті ор ган ре тін-
де гі өкі лет ті лі гі нің ар туы бо лып та бы ла ды.
Бұл тұр ғы да кон сти ту ци ялық тү зе ту-

лер дің нə ти же сін де Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Пар ла мен ті нің Үкі мет ті қа лып тас-
ты ру да ғы, со ны мен қа тар ат қа ру шы би лік 
ор ган да ры ның қыз ме тін ба қы ла уда ғы өкі-
лет ті лі гі ай тар лық тай арт ты рыл ды. Кон-
сти ту ци яның 56 ба бы на Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пар ла мен ті Мə жі лі сі нің жағ дайын 
бе кі те тін өз гер ту ен гі зіл ді. Қа зір гі уақыт та 
Рес пуб ли ка ның Премь ер-Ми нис трін та-
ғайын дау ға ке лі сім ді бұ рын ғы дай Пар ла-
мент тің екі па ла та сы емес, Мə жі ліс бе ре-
ді, бұл Мə жі ліс тің жағ дайын бе кі те тү се ді. 
Рес пуб ли ка ның Премь ер-Ми нис трі нің 
кан ди да ту ра сын Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның Пре зи ден ті Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Кон сти ту ци ясы ның 44 б. 3 т. сəй кес Мə-
жі ліс те ұсы ныл ған са яси пар ти ялар дың 
фрак ци яла ры мен ке ңес кен нен кейін ға на 
Мə жі ліс тің қа рас ты ру ына ұсы на ды. Бұл 
жағ дай да ел дің жо ғар ғы заң шы ға ру шы 
ор га ны ның қыз ме ті не са яси пар ти ялар дың 
шы найы қа ты су ының ір ге та сы ны ғая ды 
деп жос пар ла на ды, бұл бар лық де мок ра-
ти ялық мем ле кет тер ге тəн.
Жо ға ры да ай тыл ған дай, Үкі мет тің жо-

ғар ғы өкі лет ті ор ган ал дын да ғы жауап кер-
ші лі гі ар та ды. Бұл Мə жі ліс Үкі мет ке се нім-
сіз дік біл ді ру үшін көп дауыс жи науымен 
көр се ті ле ді (Кон сти ту ци яның 56 б. 2 тар-
ма ғы). Со ны мен қа тар, Пар ла мент Мə жі-
лі сі есеп бе ру ді тың дау қо ры тын ды ла ры 
бойын ша қа ра пайым дауыс көп ші лі гі мен 
ға на Үкі мет тің же ке ле ген мү ше ле рі не де 
се нім сіз дік біл ді ру ге құ қы лы. Бұл жағ дай-
да па ла та ның де пу тат та ры Үкі мет мү ше сі 
рес пуб ли ка ның заң да рын орын да ма ға ны 
жағ дайын да оны қыз ме ті нен бо са ту ту ра лы 
Пре зи ден тке ұсы ныс жа сай ды. Жо ға ры да 
көр се тіл ген кон сти ту ци ялық но вел ла лар 
қа зақ стан дық мем ле кет ті лік ті қа лып тас ты-
ру да ғы Пар ла мент тің рө лін жа ңа са па лы 
дең гей ге кө те ру ге ар нал ған.
Кон сти ту ци ялық ре фор ма ны жү зе ге 

асы ру ке ле сі ба ғыт тар бойын ша жос пар ла-
нып отыр:
• Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті-
нің өкі лет ті гі нің кө ле мін, со ны мен қа тар 
жал пы де пу тат тық кор пус тың са нын арт-
ты ру ар қы лы оның рө лін кү шей ту;

• Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пар ла мен-
ті Мə жі лі сі нің де пу тат та рын сай ла удың 
про пор ци онал ды жүйе сін ен гі зу ар қы-
лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның сай лау 
жүйе сін де мок ра ти ялан ды ру;

• Пар ла мент тік көп ші лік де мок ра ти ялық 
қа ғи да сы ның не гі зін де Үкі мет ті қа лып-
тас ты ру жə не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пар ла мен ті нің Үкі мет қыз ме ті не қа тыс ты 
ба қы лау фун кци яла рын кү шей ту;

• өлім жа за сы ның фак ті лік ыды ра ты лу ына, 
тұт қын да уды сот тық сан кци ялау, со ны-
мен қа тар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
адам мен аза мат тың құ қық та ры мен бос-
тан дық та рын қор ғау жə не қам та ма сыз 
ету ді мақ сат ете тін ор та лық жə не жер-
гі лік ті би лік ор ган да ры н ба қы лау, қа да-
ға лау қыз ме тін кү шей туге ба ғыт тал ған 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның құ қық тық 
мем ле кет ті лі гі нің да му ын да ғы адам құ-
қық та ры ның рө лі мен ма ңы зы кү шейе 
тү се ді. Ом буд смен ин сти ту ты ның, со ны-

мен қа тар ҚР Пре зи ден ті нің жа нын да ғы 
Адам құ қық та ры жө нін де гі ко мис си яның 
аза мат тық қо ғам ин сти тут та ры ның қыз-
мет ету ін де гі рө лі мен ма ңы зы ар та ды.
Кон сти ту ци яда ғы Үкі мет ті ұйым дас ты-

ру да ғы жə не оның қыз мет ету ін де гі же ңіп 
шық қан пар ти яның са яса тын жүр гі зу ге 
ба ғыт тал ған пар ла мент тік көп ші лік пар ти-
ясы ның рө лін арт ты ру ға қа тыс ты өз ге ріс-
тер де ерек ше на зар ауда ру ға лайық.
Не гі зі нен иде ал құ ры лым нан бас тарт-

пай (заң шы ға ру шы лық би лік бү кіл ха-
лық қа ти есі лі), Ш. Мон тескье үл кен мем-
ле кет тер де бұл мүм кін емес ті гін жə не 
кіш ке не мем ле кет тер де де оның үл кен 
ың ғай сыз дық тар ту ды ра тын ды ғын, сон-
дық тан «ха лық өзі іс тей ал май тын нəр се ні 
өкіл де рі ар қы лы жү зе ге асы руы қа жет» де-
ген ді ай та ды. Атал мыш те ори яны кө пұлт-
ты Қа зақ стан да тə жі ри бе жү зін де да мы та 
оты рып, қа зір гі уақыт та Қа зақ стан Хал қы 
Ас сам бле ясы бо лып өз гер тіл ген Қа зақ стан 
Ха лық та ры Ас сам бле ясы ның жұ мыс тə жі-
ри бе сі үл кен қы зы ғу шы лық ту ды ра ды. Қа-
зақ стан дық қо ғам ды ны ғай ту мақ са тын да 
осы кон сти ту ци ялық ин сти тут тың рө лін 
кү шей ту ерек ше ма құл да уды ту ды ра ды, 
ол Рес пуб ли ка да ғы ірі эт нос тар дың мүд-
де ле рін ес ке ру ге се беп те се тін Мə жі ліс де-
пу тат та рын ұсы ну құ қы ғы на ие. Қа зақ стан 
хал қы Ас сам бле ясы кон сти ту ци ялық мəр-
те бе ге ие бо лып ке ле ді, бұл оның кө пұлт ты, 
көп кон фес си ялы Қа зақ стан да ғы рө лі мен 
бе де лін жа ңа са ты ға жо ға ры ла та ды.
Кон сти ту ци яның 44 ба бы ке ле сі ере же-

лер мен то лық ты рыл ды, Республика Пре-
зи ден ті Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясын 
осы бап қа сəй кес құ ра ды.
Жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ды да мы ту 

иде ясы ай тар лық тай нə ти же лі бо лып та-
бы ла ды, мəс ли хат қа жер гі лік ті өзін-өзі бас-
қа ру не гі зі ре тін де гі не гіз гі рөл бе ріл ді. Ха-
лық тың жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру құ қы ғы 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның əр бір аза ма-
ты ның жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ды жү-
зе ге асы ру құ қы ғы мен қам та ма сыз еті ле ді. 
Ол ҚР Кон сти ту ци ясы ның 89 ба бын да бе-
кі тіл ген, оған сəй кес аза мат тар ті ке лей, өз 
өкіл де рі ар қы лы да жер гі лік ті өзін-өзі бас-
қа ру ды жү зе ге асы ру ға тең құ қы лы бо лып 
та бы ла ды. Аза мат тар ға жер гі лік ті өзін-өзі 
бас қа ру ор ган да рын сай лау жə не олар ға 
сай ла ну құ қы ғы, мем ле кет тік қыз мет ке тең 
қолже тім ді лік құ қы ғы, жер гі лік ті өзін-өзі 
бас қа ру ор ган да ры на жү гі ну құ қы ғы ке піл 
еті ле ді. Осы ған бай ла ныс ты ти іс ті Əкім-
дер ді та ғайын дау ға ке лі сім бе ру құ қы ғын 
иеле не тін мəс ли хат тар дың өкі лет ті гін арт-
ты ру ға ба ғыт тал ған өз ге ріс тер жа ғым ды 
бо лып та бы ла ды. Мəс ли хат де пу тат та ры-
ның да жауап кер ші лі гі ар та ды, олар ай-
мақ тар мен об лыс тар дең гейін де гі са яси 
күш тің жа ңа ор та лық та ры на ай на ла ды. 
Олар дың əкім дер ге де ген ық па лы ай тар-
лық тай ар та ды, се бе бі де пу тат тар бұ рын-
ғы дай дауыс са ны ның үш тен екі бө лі гі мен 
емес, қа ра пайым көп ші лік дауыс бе ру мен 
əкім ге се нім сіз дік біл ді ре ала ды.
Са яси жə не мем ле кет тік би лік тің бар-

лық субъ ек ті ле рі нің Пре зи дент тен жер гі-
лік ті өкі лет ті ор ган дар ға дейін өкі лет тік-
те рі нің тең мер зім ге бел гі ле нуі дұ рыс деп 
са най мыз.
Қыз ме тін ке ңей ту жо лы мен би лік тің 

өкі лет ті ор ган да ры ның рө лін кү шей ту 
ҚР Пар ла мен ті — Рес пуб ли ка ның жо ғар-
ғы өкі лет ті ор га ны қа был да ған Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның қол да ныс та ғы Кон сти-
ту ци ясы на ен гі зіл ген не гіз гі тү зе ту бо лып 
та был ды.
Кон сти ту ция ға ен гі зіл ген атал мыш то-

лық ты ру лар мен өз гер ту лер би лік тің ат-
қа ру шы ор ган да ры ның қыз ме ті не мо ни-
то ринг жүр гі зу ба ры сын да жү зе ге асы ры-
ла тын өкі лет ті лік тер дің кең шең бе рін ұсы-
на ды. Кон сти ту ция ға қа был дан ған өз гер-
ту лер мен то лық ты ру лар ды қа зақ стан дық 
кон сти ту ци она лиз мнің қа лып та су ын да ғы 
та ри хи ке зең деп се нім мен ай ту ға бо ла ды.
Аза мат тық қо ғам ды əрі қа рай құ ру мақ-

са тын да Қа зақ стан да үкі мет тік емес ұйым-

дар дың жə не кə сіп ші лер одақ та ры ның, со-
ны мен қа тар бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да-
ры ның рө лі бе кі ті ле тін бо ла ды, бұл біз дің 
хал қы мыз дың жо ғар ғы құ қық тық мə де ни-
еті мен құ қық тық са на сы ның əрі қа рай қа-
лып та су ына кө мек те се ді.
Кон сти ту ци ялық ре фор ма Қа зақ стан-

да тұл ға мен қо ғам мүд де сі үшін өт кі зі ле-
ді, де мок ра ти ялық үде ріс тер дің əрі қа рай 
да му ына, ха лық ты би леу ин сти тут та ры ның 
қа лып та су ына се беп те се ді, мұ ның қа зақ-
стан дық қо ғам ның са яси жүйе сін же тіл ді-
ру жə не қа зақ стан дық пар ла мен та риз мді 
қа лып тас ты ру үшін жағ дай жа сай тын ды ғы 
сөз сіз.
Біз дің ойы мыз ша, Қа зақ стан Рес пуб ли-

ка сының бұ дан əрі кон сти ту ци ялық да муы, 
ең ал ды мен, елі міз дің Ата За ңын да не гі зі 
қа лан ған де мок ра ти ялық иде ялар мен құн-
ды лық тар дың шы найы жү зе ге асы ры лу-
ына бай ла ныс ты. Бү гін гі таң да де мок ра ти-
ялық дəс түр мен қа зақ стан дық мем ле кет-
ті лік тің тə жі ри бе сі тұл ға ның құ қық та рын, 
бос тан дық та ры мен мүд де ле рін қо ғам ның 
мем ле кет қор ғауын да ғы бас ты құн ды лық-
та ры деп жа ри ялау ға мүм кін дік бе ре ді. 
Мем ле кет аза мат тар ды қор ғау құ ра лы ре-
тін де жал пы ға та ны мал де мок ра ти ялық 
бос тан дық тар мен құн ды лық тар ды жа ри-
ялап қа на қой май олар ды жү зе ге асы ра-
тын ор ган ға ай на луы ке рек.
Қо ры тын ды лай ке ле, кез кел ген мем ле-

кет те Кон сти ту ция ма ңыз ды заң ды, са яси 
жə не иде оло ги ялық құ жат бо лып та бы ла-
тын ды ғын та ғы да бір ай та ке ту ке рек. Со-
ны мен қа тар Кон сти ту ция кон ста та ция ға-
на бо лып та был май ды, ол қо ғам мен мем-
ле кет тің ал ды на стра те ги ялық мін дет тер 
қоя тын, қо ғам мен адам ның өмір қыз ме ті-
нің бар лық са ла ла рын да əрі қа рай да му ба-
ғы тын анық тай тын бағ дар ла ма лық құ жат 
бо лып та бы ла ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да өт кі зі ле-

тін кон сти ту ци ялық ре фор ма лар қо ғам-
ның са яси жүйе сін де мок ра ти ялан ды ру ға 
ба ғыт тал ған, осы ған бай ла ныс ты кон сти-
ту ци ялық но вел ла лар ды, со ны мен қа тар 
Қа зақ стан Кон сти ту ци ясын да ғы өз ге ріс тер 
мен то лық ты ру лар ға сəй кес ен гі зіл ген өз ге-
ріс тер ді əрі қа рай зерт теу қа зір гі кон сти ту-
ци ялық-құ қық тық ғы лым ның ба сым мін-
дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды.
Қа зір гі уақыт та мем ле кет тік ор ган дар-

дың заң шы ға ру шы лық қыз ме тін де гі ана-
ғұр лым ма ңыз ды мін дет тер мен ба сым 
ба ғыт тар дың бі рі əлем дік эко но ми ка лық 
дағ да рыс жағ дайын да əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз ету 
бо лып та бы ла ды. Ел ба сы өз Жол дауының 
бі рін ші жол да ры нан бас тап ре фор ма ла у-
дың бас тап қы ке зе ңін де гі жүйе лі əлеу мет-
тік-эко но ми ка лық дағ да рыс тан шы ғу жө-
нін де гі ма ңыз ды мін дет тер ді ше шу үшін 
қа зақ стан дық қо ғам ды ны ғай ту дың «яд ро-
сы на» ай нал ған Қа зақ стан ның да му Стра-
те ги ясын не гіз ге алуы кез дей соқ тық емес.
Эко но ми ка лық дағ да рыс тар дың ана ғұр-

лым қауіп ті сал да ры əлеу мет тік жа ры лыс 
бо лып та бы ла тын ды ғы жал пы ға мə лім: 
дағ да рыс тық жағ дай да ғы əлеу мет тік ор-
та са яси тұ рақ сыз дық қа алып ке ле тін ма-
ңыз ды да улы мүм кін дік тер ді жи нақ тауы 
мүм кін. Осы ған бай ла ныс ты қа зақ стан дық 
қо ғам бет пе-бет кез де сіп қа луы мүм кін 
жа ңа үн де улер тұр ғы сын да бі рін ші ке зек-
ке əлеу мет тік тұ рақ ты лық ты қам та ма сыз 
ету мін де ті шы ға ды, оның мə ні əлеу мет тік 
көр сет кіш тер ді шек ті мүм кін дік ті дең гей-
ден тө мен тү сір мей сақ тап қа лу да бо лып 
та бы ла ды.
Қа зақ стан Пре зи ден ті Н. Ə. Назарбаев 

жү зе ге асы рып отыр ған құ қық тық мем-
ле кет ті құ ру ба ғы ты мен тұ рақ ты са ясат 
біз дің жас мем ле ке ті міз дің та ри хын да 
бір не ше рет ел үшін жауап ты сəт тер де қа-
зақ стан дық қо ғам ның жұ мы лу ына жə не 
бі рі гуі не се беп тес ті. Бү гін гі таң да та ғы да 
осын дай сəт ту ып отыр, тұ рақ ты лық қа де-
ген пре зи дент тік ба ғыт ағым да ғы ке зең нің 
күр де лі мін дет те рін ше шу ге қо ғам ның кү-
шін жұ мыл ды ра тын өзек ті эле мент ре тін-
де қыз мет етіп отыр.

Е.�. К	 БЕ ЕВ,
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �АРМУ РЕК ТО РЫ
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Трид ца то го ав гус та Казахстан сно ва 
бу дет праз дно вать День Кон сти ту ции. 
В эти дни тра ди ци он но про хо дят ме-
роп ри ятия, в ко то рых ак тив ное учас тие 
при ни ма ют уче ные из раз ных стран. В 
прош лом го ду, нап ри мер, сос то ялась 
меж ду на род ная кон фе рен ция «Кон сти-
ту ция — ос но ва со ци аль ной мо дер ни-
за ции об ще ства и го су дар ства». Мно гим 
тог да за пом ни лись сло ва Пре зи ден та 
Нур сул та на Назарбаева, он за явил: «Кон-
сти ту ция 1995 го да, при ня тая на ре фе-
рен ду ме все го на ро да, ста ла глав ным 
фак то ром ка зах стан ско го ус пе ха. На ее 
ос но ве воз ве де но зда ние сов ре мен но го 
го су дар ства, ко то ро го не бы ло на кар те 
пла не ты».

Вспом ним, что ны неш няя Кон сти ту ция 
рес пуб ли ки сме ни ла дей ство вав ший с ян-
ва ря 1993 го да Ос нов ной за кон стра ны, ко-
то рый был из на чаль но оп ре де лен как Кон-
сти ту ция пе ре ход но го пе ри ода, сме нив ший 
со вет скую Кон сти ту цию Ка зах ской ССР. 
Про ис хо ди ло это по то му, что ме нял ся го су-
дар ствен ный строй, фор мы соб ствен нос ти, 
вза имо от но ше ния го су дар ства и об ще ства, 
от но ше ние граж дан к го су дар ству. Вот и 
сей час, как по яс нил Нурсултан Назарбаев, 
че рез из ме не ния в эко но ми ке Казахстан 
идет к из ме не нию со ци аль но-по ли ти чес-
кой струк ту ры все го, что сей час име ет ся.
Что се год ня име ет ся? Кон сти ту ция 

Казахстана ут вер жда ет цен нос ти стра ны в 
ка че стве де мок ра ти чес ко го, свет ско го, пра-
во во го и со ци аль но го го су дар ства, что про-
воз гла ша ет ся пер вой статьей. На до ска зать, 
что с мо мен та при ня тия дей ству ющей Кон-
сти ту ции из ме не ния и до пол не ния в нее 
вно си лись три ра за: в 1998, 2007 и 2011 го дах. 
Не ко то рые рас смат ри ва ют вне сен ные из ме-
не ния толь ко с од ной точ ки зре ния — бу дет 
ли вся власть при над ле жать пре зи ден ту, как 
это за пи са но в из на чаль ном ва ри ан те, или 
же Президент и пар ла мент раз де лят пол но-
мо чия. Но про во ди мые ре фор мы и из ме не-
ния кон сти ту ци он ных норм да ле ко не сво-
ди лись к та ко му «пе ре тя ги ва нию ка на та».

Дей стви тель но, из ме не ния при ве ли как 
к де мок ра ти за ции су ще ству ющих ин сти ту-
тов влас ти — рас ши ре ние как пол но мо чий 
пар ла мен та, так и дея тель нос ти по ли ти чес-
ких пар тий и дви же ний, бо лее ак тив но му 
вклю че нию в жизнь стра ны об ще ствен ных 
объ еди не ний граж дан. Бы ли вве де ны но-
вые ин сти ту ты и нор мы: бы ли уч реж де ны 
двух па лат ная струк ту ра на ци ональ но го 
пар ла мен та, сос то яще го из Се на та и Ма жи-
ли са, Кон сти ту ци он ный со вет, оп ре де ле на 
иерар хия ис точ ни ков дей ству юще го пра ва, 
соз да ны еди ная сис те ма су дов, но вый по-
ря док их фор ми ро ва ния, обес пе чи ва ющий 
не за ви си мость су деб ной вет ви влас ти.
Не обош ла Кон сти ту ция 1995 го да и пе-

ре ме ны в эко но ми ке, бо лее то го, она при да-
ла но вый им пульс эко но ми чес ким ре фор-
мам, обес пе чи ла соз да ние за ко но да тель ной 
ба зы и за ко но да тель но го по ля дея тель нос ти 
пра ви тель ства, ко то рые со от вет ство ва ли и 
со от вет ству ют тре бо ва ни ям ры ноч ных от-
но ше ний.
Стра на ста ла рав ноп рав ным пар тне ром 

на ми ро вом рын ке. За двад цать лет бы-
ло прив ле че но 150 мил ли ар дов дол ла ров 
пря мых инос тран ных ин вес ти ций. Чис ло 

субъ ек тов ма ло го и сред не го биз не са уве ли-
чи лось в 37 раз. В ито ге Казахстан стал са-
мым раз ви тым го су дар ством Цен траль ной 
Азии — и по объ ему ВВП, и по учас тию в 
меж ду на род ной тор гов ле, и по уров ню 
жиз ни.
А глав ное, в Кон сти ту ции чет ко сфор-

му ли ро ва ны и ре аль но га ран ти ро ва ны кон-
сти ту ци он ные пра ва и сво бо ды граж дан. 
Зак реп ле ние в ней по ло же ния о цен нос ти 
че ло ве ка, его прав и сво бод обус лов ле но 
стрем ле ни ем за щи тить каж до го граж да-
ни на. Это еще раз под чер кнул Нурсултан 
Назарбаев в День Кон сти ту ции, ска зав, что 
«стер жнем кон сти ту ци он но го по ряд ка яв-
ля ет ся по ло же ние о ра вен стве всех граж дан, 
жи ву щих на ка зах стан ской зем ле, вне за ви-
си мос ти от их эт ни чес кой, ре ли ги оз ной и 
иной при над леж нос ти, со ци аль но го про-
ис хож де ния». Сло ва Пре зи ден та под твер-
жда ет мир на зем ле Казахстана, од ной из 
нем но гих быв ших со вет ских рес пуб лик, где 
за бо лее чем двад цать лет су ве рен но го су ще-
ство ва ния не бы ло ни меж кон фес си ональ-
ных, ни меж на ци ональ ных кон флик тов.
Со ци аль ная по ли ти ка го су дар ства на-

би ра ет обо ро ты. За пос лед ние де ся ти ле тия 

мно гок рат но уве ли чи лось фи нан си ро ва ние 
со ци аль ной сфе ры, стро ят ся но вые шко лы, 
объ ек ты здра во ох ра не ния. К ус пе хам мож-
но от нес ти уве ли че ние про дол жи тель нос ти 
жиз ни в стра не, сни же ние ма те рин ской и 
дет ской смер тнос ти.
Тем не ме нее Нурсултан Назарбаев еще 

раз упо мя нул: «Кон сти ту ция — не зас тыв-
ший пред мет, она жи вая, раз ви ва ет ся, мо-
гут вно сить ся ту да раз лич ные до бав ле ния, 
тем бо лее мир очень силь но и быс тро ме ня-
ет ся».
Ка ким же бу дет век тор этих из ме не-

ний? Ко неч ной целью раз ви тия Казахстана, 
как счи та ет Пре зи дент, яв ля ет ся внед ре ние 
прин ци пов де мок ра тии за пад но го об раз ца. 
Но он на пом нил: «Ис тин ная де мок ра тия за-
пад но го пла на, ко то рую дос ти га ли сот ня ми 
лет, — это яв ля ет ся на шим ко неч ным пу тем, 
а не на ча лом. На ша ди на ми ка дви же ния 
вмес те с ми ро вым со об ще ством к этой це ли, 
бе зус лов но, пра виль ная, и мы бу дем к это-
му дви гать ся».
И дви жет ся по это му пу ти Казахстан не 

прос то быс тро, а стре ми тель но. Да же кри-
ти ки приз на ют, что за двад цать лет прой де-
но рас сто яние, на ко то рое у за пад ных стран 
уш ли сто ле тия.

ВЛА ДИ МИР МУ РА ТОВ, ПО ЛИ ТО ЛОГ

WWW.ZA KON.KZ

Конституция как живой механизм развития

Раз ви тие го су дар ствен но го язы ка — 
од на из важ ных кон сти ту ци он ных норм 
для де мок ра ти чес ко го го су дар ства и яв-
ля ет ся важ ней шим сти му лом к прог рес-
су Казахстана. В нас то ящее вре мя до ля 
взрос ло го на се ле ния, сво бод но вла де-
юще го ка зах ским язы ком, сос тав ля ет 
по дав ля ющее боль шин ство. Это ог ром-
ное дос ти же ние не за ви си мос ти. Те перь 
за да ча сос то ит в том, что бы к 2017 го ду 
чис ло ка зах стан цев, ов ла дев ших го су дар-
ствен ным язы ком, дос тиг ло не ме нее 80 
про цен тов. А к 2020 го ду — не ме нее 95 
про цен тов.

Об ще об ра зо ва тель ная прог рам ма на-
ше го го су дар ства пос тро ена та ким об ра зом, 
что че рез де сять лет 100 про цен тов вы пус-
кни ков школ бу дут вла деть го су дар ствен-
ным язы ком. При этом да ет ся воз мож ность 
раз ви вать ся и дру гим язы кам — в стра-
не дей ству ет го су дар ствен ная прог рам ма 
«Три един ство язы ков», ко то рая сти му ли ру-
ет раз ви тие трех язы ков — ка зах ско го, рус-
ско го и ан глий ско го. При ят но от ме тить, что 
го су дар ствен ный язык изу ча ют мо ло дые 
жи те ли на ше го го су дар ства и инос тран ные 
спе ци алис ты. В дет ских са дах есть спе ци аль-
ные прог рам мы по изу че нию го су дар ствен-
но го язы ка. При этом ма лы ши до пол ни-
тель но изу ча ют рус ский и ан глий ский язы-
ки. Во всех объ еди не ни ях, про мыш лен ных 
про из вод ствах есть учеб ные цен тры, угол ки, 
пре по да ва те ли го су дар ствен но го язы ка.
А даль ней шее рас ши ре ние сфе ры упот-

реб ле ния го су дар ствен но го язы ка в сис те-
ме го су дар ствен ных ор га нов тре бу ет со от-
вет ству ющей язы ко вой под го тов ки кад ров, 
ко то рая со вре ме нем дол жна стать обя-

за тель ной нор мой для всех ка те го рий го-
су дар ствен ных слу жа щих, не за ви си мо от 
ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний и фун кци-
ональ ных обя зан нос тей. С этой целью не об-
хо ди мо соз да ние цен тра ли зо ван ной сис те-
мы обу ча ющих кур сов для го су дар ствен ных 
слу жа щих, ос но ван ной на еди ной учеб но-
ме то ди чес кой прог рам ме. Ба зо вой ор га-
ни за ци ей для фор ми ро ва ния та ких кур сов 
мо жет стать Рес пуб ли кан ский центр ус ко-
рен но го обу че ния го су дар ствен но му язы ку 
при Ми нис тер стве куль ту ры и ин фор ма-
ции Рес пуб ли ки Казахстан. Од нов ре мен но 
не об хо ди ма раз ра бот ка обя за тель ных тре-
бо ва ний в час ти вла де ния го су дар ствен ным 
язы ком в оп ре де лен ном объ еме для каж дой 
ка те го рии го су дар ствен ных слу жа щих в со-
от вет ствии со спе ци аль ным гра фи ком. Дан-
ный гра фик дол жен быть при ве ден в со от-
вет ствие с ра бо чи ми прог рам ма ми кур сов 
по обу че нию го су дар ствен но му язы ку, с тем 
что бы наз ван ные тре бо ва ния сов па да ли с 
уров нем те ку щей лин гвис ти чес кой под го-
тов лен нос ти ра бот ни ков.
Вмес те с тем в це лях ре али за ции куль-

тур но го про ек та «Три един ство язы ков» на-
ря ду с го су дар ствен ным и рус ским язы ка ми 
не об хо ди мо ре шать и воп ро сы обу че ния 
го су дар ствен ных слу жа щих ан глий ско му 
язы ку — язы ку ин тег ра ции в гло баль ную 
ми ро вую эко но ми ку.
Ши ро ко рас прос тра нен ная прак ти ка за-

ме ще ния раз ра бот ки тек стов до ку мен тов 
на го су дар ствен ном язы ке их пе ре во дом с 
офи ци аль но упот реб ля емо го язы ка в ра-
бо те го су дар ствен ных ор га нов при об ре та ет 
тен ден цию к даль ней ше му зак реп ле нию. 
Меж ду тем она дол жна рас смат ри вать ся 
толь ко в ка че стве вре мен ной ме ры. По это-

му не об хо ди мо ре аль ное осу ществле ние по-
этап но го пе ре хо да к сос тав ле нию до ку мен-
та ции в го су дар ствен ных ор га нах не пос ред-
ствен но на го су дар ствен ном язы ке в со от-
вет ствии с цен тра ли зо ван но ут вер жден ным 
дол гос роч ным пла ном. При этом сле ду ет 
об ра тить вни ма ние на фун кци они ро ва ние 
го су дар ствен но го язы ка не толь ко в об лас-
ти ве де ния де лоп ро из вод ства, но и в сфе ре 
раз ра бот ки и при ня тия ак тов го су дар ствен-
ных ор га нов.
С мо мен та при ня тия в 1997 го ду За ко на 

«О язы ках в Рес пуб ли ке Ка зах стан» и в хо де 
ре али за ции Го су дар ствен ной прог рам мы 
фун кци они ро ва ния и раз ви тия язы ков, ут-
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан от 5 ок тяб ря 1998 го да №4106, 
в пе ри од с 1998 по 2000 год бы ли соз да ны 
пред по сыл ки для даль ней ше го рас ши ре-
ния и уг луб ле ния про цес сов язы ко во го 
стро итель ства во всех ос нов ных сфе рах об-
ще ствен ной жиз ни. Это ста ло ре зуль та том 
ко ор ди ни ро ван ных це ле нап рав лен ных уси-
лий го су дар ствен ных ор га нов, ор га ни за ций 
и об ще ства в це лом.
В стра не в нас то ящее вре мя в це лом 

сфор ми ро ва ны пра во вые ос но вы для ус-
пеш ной ре али за ции фун кци ональ но го раз-
ви тия язы ков. Про цес сы язы ко во го стро-
итель ства на хо дят по ни ма ние и под дер жку 
в об ще стве.
На ме ти лась тен ден ция к уве ли че нию 

вос тре бо ван нос ти го су дар ствен но го язы ка 
в сис те ме го су дар ствен ных ор га нов. На ибо-
лее за мет ные ре зуль та ты здесь дос тиг ну ты в 
ре ги онах с пре об ла да ни ем ка зах ско го на се-
ле ния. Это от но сит ся, преж де все го, к Аты-
ра ус кой, Кы зы лор дин ской, Ман гис та ус кой, 
За пад но-Ка зах стан ской, Юж но-Ка зах стан-

ской об лас тям. В об лас тях Се вер но го, Цен-
траль но го и Вос точ но го Казахстана так же 
про во дит ся оп ре де лен ная ра бо та по раз-
ви тию го су дар ствен но го язы ка. В цен траль-
ных ис пол ни тель ных ор га нах бла го да ря 
це ле нап рав лен ной ра бо те по рас ши ре нию 
сфе ры фун кци они ро ва ния го су дар ствен-
но го язы ка наб лю да ет ся про цесс рос та его 
вос тре бо ван нос ти. В боль шин стве го су дар-
ствен ных ор га нов и ор га ни за ций де лоп ро-
из вод ство ве дет ся на двух язы ках — го су дар-
ствен ном и рус ском.
Од на ко, нес мот ря на дос тиг ну тые ре-

зуль та ты, сле ду ет от ме тить, что уро вень 
ре али за ции по тен ци ала го су дар ствен но го 
язы ка в ра бо те го су дар ствен ных ор га нов все 
еще не дос та то чен. Сре ди го су дар ствен ных 
слу жа щих ма ло спе ци алис тов, вла де ющих 
го су дар ствен ным язы ком на уров не, не об-
хо ди мом для осу ществле ния слу жеб ных 
фун кций. По это му од ной из ос нов ных за-
дач хо да ре али за ции Прог рам мы яв ля ет ся 
под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров. 
Вмес те с тем Президент в Пос ла нии на ро ду 
Казахстана «Но вый Казахстан в но вом ми-
ре» под чер кнул: «…пред ла гаю на чать по-
этап ную ре али за цию куль тур но го про ек та 
«Три един ство язы ков». Казахстан дол жен 
вос при ни мать ся во всем ми ре как вы со ко-
об ра зо ван ная стра на, на се ле ние ко то рой 
поль зу ет ся тре мя язы ка ми...» В этой свя зи 
не об хо ди мо пос ле до ва тель но осу ществлять 
ра бо ту по раз ви тию ка зах ско го язы ка как 
го су дар ствен но го, рус ско го язы ка как язы ка 
меж на ци ональ но го об ще ния и ан глий ско го 
язы ка — язы ка ус пеш ной ин тег ра ции в гло-
баль ную эко но ми ку и рас смат ри вать это 
как один из ос нов ных при ори те тов го су дар-
ствен ной язы ко вой по ли ти ки.

Развитие государственного языка — инструмент реализации конституционных норм
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В Ин сти ту те ор га ни чес ко го син те-
за и уг ле хи мии РК 3 ав гус та сос то ялась 
меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «На ука и об ра зо ва ние в 
Цен траль ном Ка зах ста не». Дан ная кон-
фе рен ция прош ла на ка ну не 80-лет не го 
юби лея ос но ва те ля Ин сти ту та ака де ми-
ка НАН РК Мул дах ме то ва З. М.

Науч ный фо рум был при уро чен к 30-ле-
тию Цен траль но-Ка зах стан ско го от де ле-
ния Ака де мии на ук РК, 30-ле тию Ин сти-
ту та ор га ни чес ко го син те за и уг ле хи мии 
и 15-ле тию Ка зах стан ско-Рос сий ско го 
уни вер си те та. Целью кон фе рен ции ста ло 
под ве де ние ито гов и ана лиз дос ти же ний 
вы ше упо мя ну тых ор га ни за ций, а так же ус-
та нов ле ние сот руд ни че ства уче ных и науч-
ных цен тров в це лях даль ней ше го фор ми-
ро ва ния ин дус три аль но-ин но ва ци он но го 
раз ви тия Рес пуб ли ки Казахстан.
В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас-

тие президент На ци ональ ной ака де мии 

на ук М. Жу ри нов, президент Сов ре мен ной 
гу ма ни тар ной ака де мии, ви це-президент 
Рос сий ской ака де мии ес те ствен ных на ук 
М. Кар пен ко, а так же аким об лас ти Б. Аб-
ди шев. В при вет ствен ном сло ве аким об-
лас ти от ме тил осо бые зас лу ги ака де ми ка 
З. Мул дах ме то ва: «Ваш жиз нен ный путь, 
Ваш опыт мо гут с пол ным ос но ва ни ем слу-
жить для всех нас осо бым при ме ром, преж-
де все го, пат ри отиз ма, бес ко рыс тно го тру да 
во бла го Казахстана, вы со ких нрав ствен ных 
цен нос тей, граж дан ской по зи ции».
Он так же от ме тил, что тру до вая, твор-

чес кая жизнь юби ля ра не раз рыв но свя за на 
с Ка ра ган дой и Ка ра ган дин ской об ластью. 
В его би ог ра фии объ ем но и ор га нич но 
пе реп ле та ет ся пе да го ги чес кая, науч ная и 
об ще ствен ная дея тель ность. По его ини ци-
ати ве и при ак тив ном учас тии в Ка ра ган де 
соз да ны ин сти ту ты проб лем ком плек сно го 
ос во ения недр, прик лад ной ма те ма ти ки, 
ры ноч ных от но ше ний, фи то хи мии, Ка зах-
стан ско-Рос сий ский уни вер си тет. Под его 

ру ко вод ством впер вые в Ка зах ста не бы ла 
соз да на науч ная шко ла по кван то вой хи-
мии, по лу чив шая ши ро кое приз на ние в 
стра не и за ру бе жом. За го ды сво ей дея-
тель нос ти он под го то вил це лую пле яду 
та лан тли вых науч ных и пе да го ги чес ких 
кад ров.

Зас лу ги Зей нул лы Мул дах ме то ва бы ли 
так же от ме че ны в бла го дар ствен ном пись-
ме Пре зи ден та стра ны Нур сул та на Аби ше-
ви ча Назарбаева, ко то рое аким об лас ти за-
чи тал во вре мя че ство ва ния уче но го.

СОБ. ИНФ.

Мерейтой

Қа зақ та «Ұс таз дан — ұла ғат» де ген сөз бар. 
Ме нің ұла ғат ал ған, тə лім мен тəр би есін көп 
көр ген ұс та зым — ҚР ҰҒА ака де ми гі Зей нол-
ла Мол дах ме тұ лы Мол дах ме тов. Ол кі сі ні мен 
1975 жыл дан та ни мын. Осы жы лы Зей нол ла 
Мол дах ме тұ лы Шым кент қа ла сын да ғы Қа зақ 
хи мия-тех но ло ги ялық ин сти ту ты на рек тор 
бо лып кел ді.

Бұ рын ғы рек то ры мыз ака де мик Сұл тан Тə-
шір байұ лы Сү лей ме нов ірі ға лым, қан ша ма 
жас тар ды ғы лым ға ба улы ған ұс таз, ин сти тут ты 
он ал ты жыл бас қар ған іс кер ұйым дас ты ру шы 
бол ды. Ке зін де Мəс кеу, Ле нин град, Но во сі бір қа-
ла ла ры на жас тар ды топ-то бы мен ас пи ран ту ра ға 
жі бе ріп, көп қам қор лық жа са ған адам. Ар тын ша 
сол жас тар өсіп, ғы лы ми атақ тар ға қол жет кі зіп, 
ел ге орал ды. Ке лі сі мен олар дың бі рі ка фед ра 
мең гер се, екін ші сі де кан бол ды жə не ұс таз дық 
ет ті. Яғ ни, ғы лым ға ба улып, жол сіл те ген ака де-
мик Сұл тан Сү лей ме нов ті сол жас тар, яғ ни ме-
нің құр дас та рым, «ғы лым да ғы ал ғаш қы ұс та зым» 
деп ай та тын быз. Се бе бі бə рі міз ге қам қор лық жа-
сап, жо лы мыз ды ашып бер ді.

Алай да ұжым іші нен Сұл те кең нің қо лы нан 
ке зін де та лай жақ сы лық көр ген бір топ арыз қой-
лар (3-4 адам) жо ғар ғы жақ қа арыз хат тар бе ре 
бер ді. Ай сайын тек се ру ші жі бе ру ден Ор та лық 
Ко ми тет, жөн-жо сық сыз тек се ріс тен біз де шар-
ша дық. Ол кез де бə ле қор адам дар дың жа ла сы-
нан құ ты лу өте қи ын бо ла тын. Ақы рын да, Сұл-
те кең ді рек тор лық тан тү сі ріп, ор ны на Зей нол ла 
Мол дах ме тұ лын та ғайын да ды. Ол кез де мен ка-
фед ра мең ге ру ші сі жə не жер гі лік ті ко ми тет тө-
ра ға сы мын. Ин сти тут ұжы мы үл кен, мə се ле сі де 
сан алу ан…

Осы қо ғам дық жұ мы сы ма бай ла ныс ты жа ңа 
рек тор мен күн сайын деп ай тсам да бо ла ды кез-
де сіп отыр дық. «Көр ме ген жер дің ой-шұ қы ры 
көп» дей ме қа зақ, сол си яқ ты Зе кең де бұ рын 
көр ме ген, біл ме ген жер ге кел ді, өзі өс кен ор та дан 
əдеп-сал ты бас қа ша қа за қи ор та ға түс ті. Зе кең нің 
адам гер ші лі гі осы тұс та бай қал ды. Кет кен бас-
шы ның қа сын да жүр ген аза мат тар ды жа ңа дан 
кел ген бас шы се нім сіз дік біл ді ріп те гіс алыс та-
тып, ауыс ты ра тын əде ті бар емес пе. Кім нің кім 
еке нін, қо лы нан не ке ле ті нін, Зе кең асық пай бə-
рін-бə рін өзі таң дап, та ни біл ді. Еш кім ге қия нат 
жа са ған жоқ.

Не гі зі, адам дар дың бір-бі рі не де ген тү сін беу-
ші лі гін, на ра зы лы ғын ту ды ра тын ой лан бай сөз 
сөй леп, асы ғыс мə се ле ше шу ден аулақ еке нін 
Зей нол ла Мол дах ме тұ лы көр се те біл ді. Қан дай 
мə се ле кө те рі ліп, қан дай ша руа ше ші ліп жат са 
да Зе кең бір қа лып тан — бай сал ды, са быр лы, ұс-
там ды қал пы нан аумай, бə рін ақыл-па ра сат пен 
əділ шеш ті. Еш кім ге қия нат, оз быр лы ғы бол ған 
жоқ. Со ның ар қа сын да ин сти тут ұжы мын да бе-
ре ке, бір лік, ын ты мақ ор на ды. Мі не, Зей нол ла 
Мол дах ме тұ лы ның осы бір ға ни бет мі не зі нен, іс 
жүр гі зу тə сі лі нен өзі ме ғиб рат ал дым.

Жə не Зе кең жат ор та ға, бө тен жер ге кел дім 
ғой, «осы лар дан аулақ бо лайын шы» деп əл де кім-
дер дей оқ ша улан ба ды. Қай та үл кен де рі міз ді аға 
тұт ты, кі ші міз ге қам қор бол ды. Ай та лық, Мыр за-
қан Сəр сен ба ев, Əділ Сас бұ қа ев, Ма хан Бек ма нов, 
Ыды рыс Ті ле убер ге нов, Сə дуа қас Те мір бе ков се-
кіл ді ел аға ла ры мен сый ла сып, ара лас-құ ра лас та 

бол ды. Бас қа бі реу бол са жа ула сып, бір-бі рі мен 
араз бо лып ке тер ме еді, кім біл сін, ал Зей нол-
ла Мол дах ме тұ лы бұ рын ғы рек тор Сү лей ме нов 
Сұл тан аға мыз бен дос та сып, бауыр бо лып кет ті. 
«Ер дің қа ді рін ер ға на бі ле ді» де ген осы бо лар. Бұ-
ған қа лай сүй сін бей сіз, қа лай тəр бие ал май сыз.
Жас тар ды қол дап-қол паш тап, кө те ріп отыр-

ды. Жо лы бол май, қыз мет ке қо лы жет пей жүр-
ген та лай жас қа де кан мін де тін, ка фед ра қыз ме-
тін се ніп тап сыр ды. Ғы лым ға та ла бы мен та лан ты 
бар жас тар ды үл кен қа ла лар ға док тор лық дис-
сер та ция қор ғау ға, ас пи ран ту ра ға оқу ға жі бер ді. 
Мы са лы, ғы лым док тор ла ры: Фе ликс Ал тын бе-
ков, Бе ген Есі мов, Ора за лы Ба ла бе ков жə не та ғы 
бас қа лар Зе кең нің аға лық қам қор лы ғын көр ген, 
ұс таз дық ақы лын ал ған аза мат тар. Біз де, жас тар 
жа ғы, Зей нол ла Мол дах ме тұ лын қол дап отыр-
дық, «бас тық» деп қа ра май өзі міз ге ұс таз тұт тық. 
«Ен ді гі жер де жұ мыс іс тей тін, ин сти тут ты бас қа-
ра тын сен дер бо ла сың дар!» — деп, біз ді жұ мыс қа 
құл шын ды рып қоя тын. Ме нің жас ты ғы ма қа ра-
май, үл кен бір фа куль тет тің де ка ны етіп қой ды. 
Өз ба сым Зе кең нің үл кен ге құр мет көр се тіп, кі-
ші ге қам қор бо ла бі ле тін қа си етін көп көр дім, 
одан өзі ме үл гі ал дым.

Мен қай та-қай та сұ ра нып жү ріп, де кан қыз-
ме ті нен бо са нып, док тор лық жұ мы сы ма бай-
ла ныс ты 1979 жы лы Мəс ке уге кет тім. Док тор 
ғы лы ми ата ғын қор ғап орал ған ша, ол кі сі қа зір-
гі ака де мик Ев ней Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті не рек тор бо лып 
ауысып ке тіп ті. 1981 жыл дың қаң тар айын да мен 
Мəс ке уде гі Д. И. Мен де ле ев атын да ғы хи мия-
тех но ло ги ялық уни вер си тет те док тор лық дис-
сер та ци ям ды қор ғап, сол жыл дың қа зан айын да 
про фес сор ата ғын ал дым. Ал, 1982 жы лы ме ні 
Зей нол ла Мол дах ме тов Қа ра ған ды ға, уни вер си-
тет тің про рек тор лық қыз ме ті не ша қыр ды. Зе кең-
нің бұл ұсы ны сын Оқу ми нис трі Т. Қа та ев қол дап, 
1982 жы лы қа ра ша айын да Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті не қыз мет ке кел дім.

Əуелі ғы лы ми іс тер жө нін де гі про рек тор, 
кейін оқу ісі нің про рек то ры бо лып, 1985 жыл дың 
ма усым айы на дейін қыз мет ат қар дым. Осы уни-
вер си тет те ті зе қо сып, бір лік пен қыз мет жа са дық. 
Со ның нə ти же сі бо лар, 1984 жыл дың оқу-тəр бие 
жұ мы сы жө ні нен Одақ кө ле мін де үшін ші орын-
ға шық тық. Ал бес жыл дық тың қо ры тын ды сы 
бойын ша біз дің уни вер си тет СОКП ОК, ҚазКСР 
Ми нистрлер Ке ңе сі нің ауыс па лы Қы зыл Ту ын 
же ңіп ал ды. Бі раз оқы ту шы мұ ға лім дер ғы лым 
док то ры атан ды, кан ди дат тық қор ға ған жас тар 
са ны арт ты.

Не ке рек, бі рін ші бас шы ға көп бай ла ныс ты 
ғой, Зей нол ла Мол дах ме тов тұ сын да уни вер си-
тет бі лім бе ру дің би ік са па сы на кө те ріл ді. Жо ға-
ры оқу ор ны ның қо ғам дық жұ мыс та ры жан да-
нып, спорт пен мə де ни өмі рі көр кей ді.
Уни вер си тет тің осын дай сан-са ла лы жұ мыс-

та рын жүр гі зе оты рып, Зе кең ғы лым нан қол үз-
ген емес. «Ал ка ло ид тар дың квант тық элек тро хи-
ми ясы» де ген ат пен Б. Ф. Ми на ев, З. М. Мол дах-
ме тов жə не мен, үше уміз, мо ног ра фия жаз дық. 
Бұл кі та бы мыз Бү кі ло дақ тық көр ме ге қа ты сып, 
жүл де ал ды, бас қа тіл дер ге ауда ры лу ке рек ті гі 
ай тыл ды. Өкі ніш ке орай, сол кез де Одақ та ра ды 
да, бұл пі кір лер аяқ сыз қа лып қой ды. 1983 жы лы 
Зе кең үл кен ба сым дық пен ҚР Ғы лым ака де ми-
ясы ның кор рес пон дент мү ше сі бо лып сай лан ды. 
Бұл же тіс тік ҚарМУ-дың, Ор та лық Қа зақ стан ғы-

лы мы ның дең гейін кө те ріп, Қа ра ған ды да ҒА бө-
лім ше сін ашу ға сеп ті гін ти гіз ді.

1984 жы лы уни вер си тет те З. М. Мол дах ме тов-
тың иде ясы не гі зін де тұң ғыш рет квант ты хи мия 
ка фед ра сы, бі рер жыл дан соң фи зи ка лық-хи ми-
ялық зерт теу əдіс те рі зер тха на сы ашыл ды.

1985 жы лы Қа зақ стан ғы лым ака де ми ясы Қа-
ра ған ды бө лім ше сі нің ауқы мы ке ңейіп, Ор га ни-
ка лық син тез жə не кө мір хи ми ясы ин сти ту ты 
ашы лып, мен со ған ди рек тор бо лып ауыс тым. Ал, 
1989 жы лы Зей нол ла Мол дах ме тұ лы Қа зақ КСР 
Ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі, мен бол сам 
кор рес пон дент мү ше сі бо лып сай лан дық.

Қай қыз мет те бол сам да Зе кең ма ған се нім 
ар тып, көп мə се ле лер ді тап сы рып отыр ды. Тап-
сыр ма сын орын дау ға, се нім ді ақ тау ға мен де үне-
мі ұм ты лып жүр дім. Ме ні жұ мыс уақы ты біт кен 
соң кеш ке жұ мыс ор ным нан тауып алып: «Бас-
тық жи на лыс та жү ре ді, орын ба сар қи на лыс та 
жү ре ді. Осы ма қал ды сен үшін ар найы шы ғар-
дым», — деп Ев ней Бө ке тов аға мыз əзіл де уші еді.

Ой мен ақыл дың ал ғыр лы ғы емес пе?! Қо-
ғам өз ге ріп, жа ңа жүйе кел ген кез де ака де мик 
З. Мол дах ме тов сол уақыт тың та ла бы на сай жə-
не ежел ден көр ші орыс пен қа зақ елі нің ара сы на 
са лын ған ал тын кө пір дей жа ңа оқу ор нын аш ты. 
Ол — Қа зақ стан-Ре сей уни вер си те ті. Оның оқы-
ту жүйе сі де өз ге ше. Бір ор та лық тан элек трон ды 
жүйе ар қы лы бас қа ры лып, дə ріс оқы ла ды. Сол 
ар қы лы сту дент тер Мəс кеу, Ле нин град, тіп ті 
атақ ты Кем бридж уни вер си те ті про фес сор-оқы-
ту шы ла ры ның дə рі сін тың дай ала ды. Мұн дай 
жо ға ры оқу ор ны ның ашы лу ын Ел ба сы Нұр сұл-
тан Назарбаев та жо ға ры ба ға ла ды. Астана дан 
Қа зақ стан-Ре сей уни вер си те ті нің Бас ғи ма ра ты-
ның ашы лу ына Ел ба сы ар найы ке ліп, ақ жол ті-
ле ді. Қа зақ стан-Ре сей уни вер си те ті нің ашы луы 
Зей нол ла Мол дах ме тов тың аса кө ре ген бас шы, 
ше бер ұйым дас ты ру шы еке нін, қа бі лет-қай на-
ры ның те рең ді гін та ғы да бір дə лел де ді.
Ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов есі мі 

қа зақ хал қы ның та ри хы на ғұ ла ма ға лым, аудар-
ма шы, сын шы, əде би ет та ну шы сы бо лып мəң гі ге 
жа зыл ған. Ал, Зей нол ла Мол дах ме тұ лы — сон-
дай жан-жақ ты да рын ды, бір ту ар аза мат тың 
шə кір ті. Яғ ни, көр ге ні көп, ал ған бі лі мі шал қар-
те ңіз де уге бо ла ды. Ұс та зы мық ты те мір ша мыр-
қа на шың дал са, Зе кең де Ев ней Арыс та нұ лы ның 
«ұс та ха на сы нан» із ден гіш ға лым, іс кер бас шы, 
ту ра лық ты ту ет кен шə кірт бо лып, шың да лып 
шық ты. Сон дай «ұс та ха на дан» шық қан Зей нол ла 
Мол дах ме тұ лы нан біз — шə кірт те рі көп нəр се ні 
үй рен дік, тə лім ал дық, ғиб рат тұт тық.
Ұс та зы Ев ней Бө ке тов есі мін Зей нол ла Мол-

дах ме тұ лы да би ік ке кө те ріп, құр мет теп ке ле ді. 
Құр мет те ге ні емес пе, Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті не Бө ке тов есі мі бе рі луі не əуел бас-
та бас та ма шы бол ған Зе кең бо ла тын. Оның шет 
жа ға сы на, қа ғаз-құ жат та рын əзір ле уге өзі міз де 
қа тыс тық…

Қа зір ара мыз да жоқ ақ са қал дар: Со ци алис-
тік Ең бек Ері (КСРО), ака де мик Əбіл қас Са ғы нов, 
Жайық Бек тұ ров, На ри ман Тө ле пов тер мен Зе кең 
дос, жол дас, сыр лас бол ды. Бү гін гі ел аға ла ры — 
Сұл тан Дос ма ған бе тов, Ра хым жан Жыл қы ба ев 
ақ са қал дар — Зе кең нің ең құр мет ті адам да ры. 
Қа ра ған ды ға ба ра қал са ңыз, қай сы бір той-жи-
ын дар да жұп та ры жа зыл май, аға лық, да на лық 
көр се тіп жүр ге нін кө ре сіз. Зе кең нің бойын да 
осын дай бір зи ялы лық, тəр бие көр ген дік бар. Со-

ны кө ре оты рып кө ңіл ге то қи мыз, Зе ке ңе ұқ са ғы-
мыз ке ле ді.

От ба сы мыз бен ара ла сып тұр дық, аяулы жең-
ге міз Фа ти ма аға мыз дың жа ры бо лу мен қа тар, 
до сы, ті ре гі де бо ла біл ді. Үл кен ұлы Ма рат — ме-
нің шə кір тім, кан ди дат тық жұ мы сы на же тек ші-
лік ет тім. Кейін док тор лық дис сер та ция қор ғап, 
қа зір ҚР ҰҒА кор рес пон дент мү ше сі. Қыз да ры — 
Сəу ле, Тоғ жан өмір ден өз орын да рын жап-жақ сы 
тап ты. Тоғ жан біз дің көз ал ды мыз да өс ті, Шым-
кен тке кел ген де бір-екі жас та ғы сə би бо ла тын. 
Өкі нер лік жағ дай лар да бо лып, қа быр ға мыз ды 
қайыс тыр ды. «Қай ғы — са ңы рау» де ген екен ұлы 
Абай. Зе кең ақыл-па ра са ты мол, жі ге рі мық ты 
адам ғой, бар қи ын дық тар ға тө теп бе ріп, ел үшін 
игі лік ті іс ті ал ға жүр гі зіп ке ле ді.
Сөз со ңын да ай та рым, 40 пен 50 жас тың ара-

сын да ғы 10 жыл ға жу ық өмі рім ді Қа ра ған ды ның 
тұз-дə мі бұйы рып, Зе кең нің қа сын да өт кіз дім. 
Қа ра ған ды елі міз дің ин дус три ялық ор та лы ғы ға-
на емес, ғы лым мен бі лі мі, мə де ни еті, спор ты мо-
лы нан да мы ған өл ке. Зе кең аға мыз кең адам ғой, 
ме ні қа сы на іні сін дей ер тіп жү ріп, Са ры ар қа ның 
зи ялы қауымы мен тү гел та ныс ты рып шық ты. 
Бұл ме нің үл кен өмір лік тə жі ри бе жи на ған мек-
те бім бол ды. Со ның ар қа сын да мен одан кейін гі 
кез де рім де үл кен қыз мет тер ге (рек тор лық, ми-
нистрлік жə не т. б.) қол жет кі зіп, ти іс ті дең гей де 
ең бек ат қа рып жүр мін деп ой лай мын. «Кі сі нің 
ұлы лы ғы — оның қа ра пайым ды лы ғын да» де ген 
да на лық ма қал ту ра біз дің Зе ке ңе ар нал ған си яқ-
ты. Оның үс ті не Зе кең əр түр лі са ла ны жан-жақ-
ты, те рең зерт теп, қам тып жү ре ді. Сол кез де уни-
вер си тет те спорт тан қан ша ма олим пи ада, дү ни-
ежү зі лік, Еуро па, Азия жə не КСРО чем пи он да ры 
бол ды де се ңіз ші — В. Му равь ев, И. Рос то роц кий, 
С. Нұр қа зов, Б. Ес жа нов, Ф. Ха са но ва жə не та ғы 
бас қа лар. Ал, «Жар қын» би ан сам блі Мəс кеу фес-
ти ва лі нің же ңім па зы атан ды.

Қа ра ған ды ны екін ші ту ған же рім дей кө ре мін. 
Қан ша қи мас дос та рым бар — Ға лым Жа рыл ға-
пов, Хай рол ла Қаб жа нов (өкі ніш ке орай, екеуі де 
ба қи лық бол ды), Қа дыр бек Мей рам бе ков, Тоқ-
тар хан Қо жа ға па нов, Ра хым жан Жыл қы ба ев, Ке-
ңес Бей се ба ев, көр ші ле рім — Аман гел ді, Ере кең, 
Қа се кең, Ай тқо жа жə не Шəй мер ден Ора за ли нов, 
Дəу лет Сəр сен ба ев, Қай рат Аман ба ев, Арыс тан 
Ға за ли ев, Сер ға зы Əде ке нов, Бо лат Бай та на-
ев, Ра ушан Еле ме сов, Бо лат Ка ке нов, Ғаб дол ла 
Құл қы ба ев, та ғы да көп те ген құр дас та рым мен 
аға-іні ле рім. Зе кең нің қа сын да жү ріп, елі міз дің 
ірі аза мат та ры: Ев ней Бө ке тов, На ри ман Тө ле пов, 
Жайық Бек тұ ров, Əбіл қас Са ғы нов си яқ ты аға ла-
ры мыз бен та ны сып, бір ге жү ріп, тə лім-тəр бие 
ал ға ны ма қуа ныш ты мын. Бұл кез ме нің өмі рім-
нің ең бір қы зық ты, ең ба қыт ты ке зе ңі бол ды. Осы 
уақыт қа дейін Қа ра ған ды ға жиі ба рып тұ ра мын. 
Ең бі рін ші, өмір лік ұс та зым Зе ке ңе сə лем бе ріп 
шы ға мын, со дан соң дос та рым ды ара лай мын, 
шə кірт те рім ді із дей мін.

Зей нол ла Мол дах ме тов — тəуел сіз Қа зақ стан-
ның аяғы нан нық тұ рып, ғы лым мен бі лім нің да-
му ына ба рын ша үлес қо сып ке ле жат қан шын 
мə нін де гі ар да гер, па ра сат ты аза мат. Сон дай тұл-
ға ның өзі ме ұс таз бол ға нын мақ тан тұ та мын!

М*РАТ Ж*РЫНОВ,
�Р *�А-НЫ+ ПРЕЗИДЕНТІ, АКАДЕМИК,

�Р МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫ�ЫНЫ+ ЛАУРЕАТЫ
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В ав гус те ны неш не го го да науч ная об ще-
ствен ность стра ны бу дет от ме чать 80-лет ний 
юби лей ака де ми ка На ци ональ ной ака де мии 
на ук Рес пуб ли ки Казахстан, зас лу жен но го де-
яте ля на уки Рес пуб ли ки Казахстан, док то ра хи-
ми чес ких на ук, про фес со ра, По чет но го граж-
да ни на Ка ра ган ды Зей нол лы Мул дах ме то ви ча 
Мул дах ме то ва.

С име нем Зей нол лы Мул дах ме то ви ча свя за на 
осо бая стра ни ца в ста нов ле нии науч но го по тен ци-
ала, фор ми ро ва нии оте че ствен ной выс шей шко лы, 
его про фес си ональ ная би ог ра фия мо жет слу жить 
при ме ром пре дан нос ти из бран но му де лу.

Ста нов ле ние ака де ми ка Мул дах ме то ва как уче-
но го, ор га ни за то ра и ру ко во ди те ля выс ших учеб-
ных за ве де ний, об ще ствен но го де яте ля не раз рыв но 
свя за но с Ка ра ган дой. Здесь про явил ся мас штаб 
его лич нос ти, здесь его зна ют и лю бят.

Не оце ним вклад Зей нол лы Мул дах ме то ви ча 
в ста нов ле ние, ук реп ле ние и раз ви тие Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. Сме ло 
мож но ска зать, что им соз дан фун да мент ака де-
ми чес ких тра ди ций, ко то ры ми уни вер си тет гор-
дит ся и сей час. Он на чал ра бо тать в КарГУ в 1974 
го ду в дол жнос ти про рек то ра по науч ной ра бо те 
и с пер вых дней сво ей дея тель нос ти очень тес но 
сот руд ни чал с пер вым рек то ром ака де ми ком Ев не-
ем Ар ста но ви чем Бу ке то вым, под дер жи вая его во 
всех на чи на ни ях. Им уда лось соз дать спло чен ный 
кол лек тив, объ еди нен ный стрем ле ни ем при но сить 
поль зу оте че ствен ной на уке, вос пи ты вать в мо ло-
дом по ко ле нии луч шие че ло ве чес кие и про фес си-
ональ ные ка че ства. В кни ге «Гра ни твор че ства» Ев-
ней Ар ста но вич наз вал про фес со ра Мул дах ме то ва 
«за вид ным спе ци алис том по кван то вой хи мии, но-
вой на уке, от кры ва ющей при ро ду мик ро ми ра» и 
от ме тил его ор га ни за тор ские спо соб нос ти. Воз гла-
вив в 1980 го ду Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет, Зей нол ла Мул дах ме то вич сде лал все 
воз мож ное, что бы дос той но про дол жить де ло его 
ос но ва те ля. В том, что в 1991 го ду Ка ра ган дин ско му 
го су дар ствен но му уни вер си те ту бы ло прис во ено 
имя Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва, боль шая зас лу га 
Зей нол лы Мул дах ме то ви ча.

От но ше ние З. М. Мул дах ме то ва к Е. А. Бу ке то-
ву го во рит о важ ной чер те его ха рак те ра — уметь 
це нить и тво рить доб ро. По-че ло ве чес ки тро га тель-
но, с бла го дар ностью вспо ми на ет он сво их пер вых 
учи те лей, тре бо ва тель ных, но спра вед ли вых нас-
тав ни ков — уче ных Мос ков ско го ин сти ту та тон кой 
хи ми чес кой тех но ло гии им. М. В. Ло мо но со ва и 
Фи зи чес ко го ин сти ту та Ака де мии на ук СССР. Зей-
нол ла Мул дах ме то вич так вспо ми на ет свои го ды 
в ас пи ран ту ре: «Им я пос то ян но обя зан при об ре-
те ни ем не об хо ди мых для ис сле до ва тельской дея-
тель нос ти объ ема зна ний, на вы ков и вку са науч ных 
изыс ка ний, зна че ние ко то рых ос та ет ся для ме ня 
неп ре хо дя щим». Имен но та ким нас тав ни ком, тре-
бо ва тель ным и спра вед ли вым, стал сам Зей нол ла 
Мул дах ме то вич для по ко ле ний мо ло дых уче ных 
Цен траль но го Казахстана. Се год ня мно гие кол ле-
ги, в чис ле ко то рых мас ти тые уче ные, приз нан ные 
спе ци алис ты, вспо ми ная го ды ра бо ты с Зей нол лой 
Мул дах ме то ви чем, бла го дар ны ему за по мощь в 
про ве де нии науч ных ис сле до ва ний, за щи те кан-
ди дат ских и док тор ских дис сер та ций. Под лич ным 
ру ко вод ством ака де ми ка З. М. Мул дах ме то ва бы ло 
вы пол не но 10 док тор ских и 30 кан ди дат ских дис-
сер та ций. Воз гла вив один из круп ней ших ву зов 
рес пуб ли ки, З. М. Мул дах ме тов сра зу оп ре де лил 
два важ ней ших нап рав ле ния сво ей дея тель нос-
ти: спо соб ство вать ста нов ле нию и даль ней ше му 
ус пеш но му раз ви тию при ори тет ных фун да мен-
таль ных ис сле до ва ний в ре ги оне с од нов ре мен ной 
под го тов кой вы со кок ва ли фи ци ро ван ных науч ных 
кад ров. Мож но сме ло ска зать, что ста нов ле ние 
уни вер си те та про ис хо ди ло в ту по ру, ког да во гла-
ве его на хо дил ся Зей нол ла Мул дах ме то вич.

В этот пе ри од, нес мот ря на мно го чис лен ные 
обя зан нос ти, не об хо ди мость ре шать мас штаб ные 
за да чи по раз ви тию ву за, Зей нол ла Мул дах ме то-
вич ак тив но за ни ма ет ся на укой. Им ос но ва на ка-
зах стан ская науч ная шко ла кван то вой хи мии, от-
кры та пер вая в Ка зах ста не ка фед ра кван то вой хи-
мии, пуб ли ку ют ся фун да мен таль ные мо ног ра фии. 
З. М. Мул дах ме тов ини ци иро вал и ор га ни зо вал 
про ве де ние в Ка ра ган де нес коль ких все со юз ных 
и рес пуб ли кан ских школ-кон фе рен ций по те оре-
ти чес кой хи мии, фо то хи мии и фо то фи зи ке. Эти 
кон фе рен ции объ еди ни ли из вес тных уче ных и тех, 
кто толь ко всту пал в мир на уки, да ли мощ ный им-
пульс раз ви тию хи ми чес кой на уки в Ка зах ста не.

Не оце ни ма роль Зей нол лы Мул дах ме то ви ча в 
том, что Ка ра ган да ста ла од ним из цен тров ака де-

ми чес кой на уки. В 1983 го ду он был из бран в сос-
тав ака де мии на ук КазССР, и в этом го ду же бы ло 
при ня то офи ци аль ное ре ше ние об ор га ни за ции в 
Ка ра ган де Цен траль но-Ка зах стан ско го от де ле ния 
Ака де мии на ук рес пуб ли ки. В 1988 го ду член-кор-
рес пон дент АН КазССР З. М. Мул дах ме тов был 
из бран ака де ми ком-сек ре та рем Цен траль но-Ка-
зах стан ско го от де ле ния, в 1989 го ду — ака де ми ком 
АН КазССР по фи зи чес кой хи мии. 

При не пос ред ствен ном учас тии ака де ми ка 
З. М. Мул дах ме то ва в Ка ра ган де бы ли от кры ты 
та кие ака де ми чес кие ин сти ту ты, как Ин сти тут по 
проб ле мам ком плек сно го ос во ения недр, Ин сти-
тут прик лад ной ма те ма ти ки, Ин сти тут ры ноч-
ных от но ше ний, Ин сти тут фи то хи мии. Соз дан-
ный науч но-тех ни чес кий ком плекс спо соб ство вал 
науч но му и со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию 
ре ги она, ин тег ра ции об ра зо ва ния, на уки и про-
из вод ства, вы яв ле нию и ре ше нию эко ло ги чес ких 
проб лем.

Яв ля ясь круп ным уче ным, Зей нол ла Мул дах ме-
то вич всег да приз на вал ве ду щую роль об ра зо ва ния 
в обес пе че нии бу ду ще го стра ны. Под его ру ко вод-
ством Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет за нял по мно гим по ка за те лям ли ди ру ющие 
по зи ции в Ка зах ста не. Воз глав ляя Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет, Зей нол ла Мул дах-
ме то вич зна чи тель но по вы сил его ака де ми чес кий 
ав то ри тет, ори ен ти ро вал ис сле до ва тельские изыс-
ка ния уче ных на раз ра бот ку ак ту аль ных науч ных 
проб лем. Так, ук реп ле ние ма те ри аль ной ба зы 
уни вер си те та, при об ре те ние сов ре мен но го обо ру-
до ва ния, ка че ствен ный рост науч но-пе да го ги чес-
ких кад ров поз во ли ли ря ду ка федр фи зи чес ко го, 
хи ми чес ко го и би оло ги чес ко го фа куль те тов под-
нять ся на уро вень сов ре мен ных на тот мо мент фун-
да мен таль ных за дач ес те ствен ных на ук, сфор ми ро-
вать и раз вить соб ствен ные науч ные нап рав ле ния, 
а по ря ду науч ных нап рав ле ний — вой ти в груп пу 
ли де ров.

По иск но вых под хо дов к ор га ни за ции учеб но го 
про цес са поз во лил уни вер си те ту стать круп ней-
шим учеб но-ме то ди чес ким цен тром ре ги она, где 
ре гу ляр но про во ди лись меж ву зов ские науч но-ме-
то ди чес кие кон фе рен ции, пос вя щен ные ак ту аль-
ным проб ле мам об ра зо ва тель ной дея тель нос ти. 
Науч но-пе да го ги чес кие кад ры уни вер си те та за ни-
ма лись раз ра бот кой важ ней ших воп ро сов ме то-
ди ки пре по да ва ния, ка фед ра ми вы пус ка лись раз-
лич ные на име но ва ния ме то ди чес кой ли те ра ту ры. 
При мер ме то ди чес ко го мас тер ства кол ле гам по-
да вал сам рек тор. В этот пе ри од им был вы пу щен 
ряд учеб ных по со бий по кур сам «Стро ение ве ще-

ства», «Фи зи чес кие ме то ды ис сле до ва ния», ап ро-
би ро ван ных в про цес се пре по да ва ния. Как ре зуль-
тат, нес коль ко поз же вы хо дит пер вый учеб ник по 
кван то вой хи мии «Квант тық хи мия», ко то рый был 
выд ви нут на со ис ка ние Го су дар ствен ной пре мии 
Рес пуб ли ки Казахстан в об лас ти на уки и тех ни ки.

По ра жа ет пер спек тив ность мыш ле ния Зей нол-
лы Мул дах ме то ви ча, ко то рый уже в те го ды по ни-
мал зна чи мость меж ду на род но го парт нер ства для 
раз ви тия уни вер си те та. По ини ци ати ве рек то ра 
осу ществлял ся вза им ный об мен спе ци алис та ми, 
пре по да ва те ли КарГУ нап рав ля лись на дол гос роч-
ную пе да го ги чес кую ра бо ту, для чте ния лек ций, на 
язы ко вые ста жи ров ки в за ру беж ные стра ны. Ка ра-
ган дин ский уни вер си тет ак тив но приг ла шал ве ду-
щих уче ных и спе ци алис тов-прак ти ков для чте ния 
лек ций по пер спек тив ным и но вей шим науч ным 
нап рав ле ни ям.

З. М. Мул дах ме тов как круп ный уче ный и ад-
ми нис тра тор по ни мал, что уро вень про ве де ния 
ис сле до ва ний и ка че ство учеб но го про цес са на хо-
дят ся в пря мой за ви си мос ти от сос то яния науч-
но-эк спе ри мен таль ной ба зы, по это му бы ла про ве-
де на ра бо та по об нов ле нию при бор но го пар ка. В 
уни вер си те те име лись в тот пе ри од все не об хо ди-
мые ус ло вия для ор га ни за ции учеб но го про цес са 
и раз ви тия на уки: ра бо тал вы чис ли тель ный центр, 
ор га ни зо ва ны па тен тно-ин фор ма ци он ная и мет-
ро ло ги чес кая служ бы, что да ло воз мож ность ус ко-
рить внед ре ние науч ных ре ко мен да ций в на род ное 
хо зяй ство.

Бла го да ря не ус тан но му тру ду Зей нол лы Мул-
дах ме то ви ча бур но раз ви ва лась ин фрас трук ту ра 

уни вер си те та, он при об ре тал сов ре мен ный ар-
хи тек тур ный об лик. В этот пе ри од бы ли сда ны в 
эксплу ата цию учеб ные кор пу са би оло ги чес ко го и 
фи зи чес ко го фа куль те тов, за вер ше ны ре мон тно-
от де лоч ные ра бо ты Двор ца куль ту ры сту ден тов, 
отстро ены сту ден чес кие об ще жи тия и жи лые до-
ма для пре по да ва те лей, от крыт му зей ар хе оло гии 
и эт ног ра фии.

В пе ри од ру ко вод ства ака де ми ка Зей нол лы 
Мул дах ме то ви ча Мул дах ме то ва Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет стал по ис ти не клас-
си чес ким уни вер си те том, в ко то ром оп ти маль но 
со че та лись науч ные ис сле до ва ния и об ра зо ва тель-
ный про цесс.

Зей нол ла Мул дах ме то вич щед ро ода рен ли-
дер ски ми ка че ства ми, в их чис ле вы со кая тре бо-
ва тель ность к се бе и ок ру жа ющим, не ис ся ка емая 
энер гия, спо соб ность ге не ри ро вать идеи, мас штаб-
ность мыш ле ния, ана ли ти чес кий ум. С 1991 го да 
ака де мик З. М. Мул дах ме тов яв ля ет ся ди рек то ром 
Ин сти ту та ор га ни чес ко го син те за и уг ле хи мии, где 
вы пол ня ют ся науч но-ис сле до ва тельские ра бо ты в 
рам ках раз лич ных прог рамм фун да мен таль ных и 
прик лад ных ис сле до ва ний.
Чув ствуя тре бо ва ния вре ме ни, оце нив по тен ци-

ал ин те рак тив ных тех но ло гий обу че ния и пер спек-
тив ность парт нер ства с круп ней ши ми рос сий ски-
ми ву за ми, З. М. Мул дах ме тов ак тив но уча ству ет 
в от кры тии в 1998 го ду Рос сий ско-Ка зах стан ско го 
сов ре мен но го гу ма ни тар но го уни вер си те та, пе-
ре име но ван но го впос лед ствии по ре ко мен да ции 
Пре зи ден та стра ны Н. А. Назарбаева в Ка зах стан-
ско-Рос сий ский уни вер си тет. В ян ва ре 2004 го да, 
уже в ка че стве рек то ра Ка зах стан ско-Рос сий ско го 
уни вер си те та, ака де мик З. М. Мул дах ме тов в сос-
та ве офи ци аль ной де ле га ции Казахстана при-
нял учас тие во встре че Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. А. Назарбаева с Пре зи ден том Рос сий-
ской Фе де ра ции В. В. Пу ти ным в Пре зи дентском 
куль тур ном цен тре в Ас та не. Ли де ра ми го су дарств 
бы ла от ме че на роль уни вер си те та в ин тег ра ции об-
ра зо ва тель ных сис тем Казахстана и Рос сии.

Зей нол ла Мул дах ме то вич Мул дах ме тов от-
но сит ся к той ред кой ка те го рии лю дей, ко то рые, 
осоз нав свое пред наз на че ние, ос та ют ся вер ны ему 
в те че ние всей жиз ни. И се год ня ака де мик Мул дах-
ме тов по ра жа ет неуем ной энер ги ей, спо соб ностью 
ге не ри ро вать идеи, об ще ствен ной ак тив ностью, 
его ав то ри тет в про фес си ональ ной науч ной сре де 
неп ре ре ка ем. Слу же ние Зей нол лы Мул дах ме то ви-
ча Ро ди не, вы со ким иде алам на уки и прос ве ще ния 
от ме че но мно ги ми наг ра да ми, в чис ле ко то рых 
ор ден Тру до во го Крас но го Зна ме ни, «Па ра сат», 
«Құр мет», «Знак по че та». В 1993 го ду ему бы ло 
прис во ено по чет ное зва ние «Зас лу жен ный де ятель 
на уки Рес пуб ли ки Ка зах стан».

В 2001 го ду за боль шой вклад в ста нов ле ние и 
раз ви тие науч но го и об ра зо ва тель но го по тен ци ала 
го ро да, под го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
кад ров, вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния и ак тив-
ное учас тие в жиз ни го ро да Ка ра ган ды Зей нол ле 
Мул дах ме то ви чу бы ло прис во ено зва ние «По чет-
ный граж да нин г. Ка ра ган ды».

Идею Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур-
сул та на Аби ше ви ча Назарбаева о по вы ше нии кон-
ку рен тос по соб нос ти на шей стра ны че рез раз ви тие 
ин тел лек ту аль ных ре сур сов, фор ми ро ва ние вы со-
ко об ра зо ван ной на ции в пол ной ме ре воп ло ща ют 
та кие лю ди, как ака де мик Зей нол ла Мул дах ме то-
вич Мул дах ме тов.

ЕРКИН КИНАЯТОВИЧ КУБЕЕВ,
РЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА, 
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Во благо Родины, Во благо Родины, 
науки, просвещения…науки, просвещения…

Книга об академике
В КарГУ бы ла из да на кни га «Роль ака де ми ка Мул да хе то ва З. М. в ста нов ле нии Ка-

ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та». Она при уро че на к юби лею ака де ми ка 
НАН Рес пуб ли ки Казахстан, док то ра хи ми чес ких на ук Мул дах ме то ва Зей нол лы Мул дах-
ме то ви ча. Из вес тный уче ный и пе да гог с 1980 по 1988 год воз глав лял вто рой уни вер-
си тет на шей стра ны. Зей нол ла Мул дах ме то вич был дру гом и со рат ни ком Ев нея Ар ста-
но ви ча Бу ке то ва, а так же его еди но мыш лен ни ком в об лас ти науч ных ис сле до ва ний. В 
кни ге да на вы со кая оцен ка его зас лу гам в ста нов ле нии сис те мы выс ше го об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ско ой об лас ти, его та лан ту ру ко во ди те ля в раз ви тии Хи ми ко-ме тал лур ги-
чес ко го ин сти ту та, его боль шо му вкла ду в соз да ние но вых науч ных нап рав ле ний и прик-
лад ных ис сле до ва ний. Ав то ра ми ста тей об ака де ми ке Мул дах ме то ве З. М. ста ли та кие 
вы да ющи еся лич нос ти, как ака де мик НАН Рес пуб ли ки Казахстан, док тор тех ни чес ких 
на ук Жу ри нов М. Ж., рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про фес сор Ку бе ев Е. К., док тор 
фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор Орен бургско го уни вер си те та Ма тяш С. А., а так же его 
кол ле ги и уче ни ки. Кни га бу дет ин те рес на ши ро ко му кру гу чи та те лей, ко то рые ин те ре-
су ют ся раз ви ти ем на уки в цен траль ном ре ги оне Казахстана. В на шей га зе те мы пуб ли-
ку ем от дель ные статьи и пе ре во ды из этой кни ги.
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7а за: стан да ;ы жо ;а ры 
о:у орын да ры ны< 2013 жыл-
да ;ы рей тін гі сі жа ри ялан ды. 
108 бі лім ба; дар ла ма сы мен 
11 ба ;ыт бойын ша бар лы ;ы 
69 жо ;а ры о:у ор ны сын ;а тA-
сіп, Aз дік тер аны: тал ды. 2012 
жыл мен са лыс тыр ;ан да :а-
ты су шы лар са ны :ыс :ар ;ан. 
Же ке мен шік уни вер си тет тер-
ді< ба сым бB лі гі отан ды: же-
тек ші ЖОО-мен бC се ке ле су-
ге :а бі лет сіз бол ;ан ды: тан 
шет :ал ды. Ірік теу да рын ды 
сту дент тер, о:ы ту шы лар мен 
зерт те уші лер ді< са ны, ре-
сур стар ды< жет кі лік ті бо луы, 
ака де ми ялы: Eт :ыр лы:, тA-
лек тер ді< бC се ке ге :а бі лет ті-
лі гі, ;ы лы ми :ыз мет сын ды бес 
тAр лі та лап-Bл шем бойын ша 
жAр гі зіл ді. Рей тинг нC ти же сі 
бойын ша Aз дік топ :а 43 ЖОО 
кір ді, олар ды< то ;ы зы — Eлт-
ты:, он то ;ы зы — мем ле кет тік, 
бі реуі — ха лы :а ра лы:, он бі-
рі — ак ци онер лік, Aшеуі — же-
ке мен шік.

Елі міз де гі кBп са ла лы уни-
вер си тет тер ді< Aз ді гі бо-
лып Л.Н. Гу ми лев атын да ;ы 
Еура зия Eлт ты: уни вер си те ті 
(97,03%) та ныл ды. Елор да лы: 
жо ;а ры о:у ор ны Bт кен жыл-
;ы нC ти же сін :ай та лап, Bз биі-
гі нен кB рін ді. Екін ші са ты дан 
Cл-Фа ра би атын да ;ы 7а за: 
Eлт ты: уни вер си те ті (95,38%) 
орын ал са, Aшін ші орын ды М. 
Nуезов атын да ;ы О< тAс тік 7а-
за: стан мем ле кет тік уни вер-
си те ті (53,50%) ен ші леп отыр. 
ТBр тін ші орын да Е.А. БB ке тов 
атын да ;ы 7а ра ;ан ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті — 53,02 %. 
Бе сін ші орын ;а С. То рай ;ы ров 
атын да ;ы Пав ло дар мем ле кет-
тік уни вер си те ті 45,17 % кBр-
сет кіш пен тE ра: та ды.

�ымбатты студенттер!
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� 
СТУ ДЕНТ ТЕР СА РАЙЫ сіз дер-
ді шы �ар ма шы лы$ %жым-
дар �а ша $ы ра ды:
• «ЖАР 7ЫН» ха лы: би ан сам-

блі
• «СА РЫН» фольклор лы: ан-

сам блі
• «ША БЫТ» а:ын дар клу бы
• «ШАТ ТЫ7» те ат рал ды-дра-

ма лы: сту ди ясы
• КBр кем сBз сту ди ясы (кBр-

кем сBз о:у жC не шоу-ба;-
дар ла ма жAр гі зу ші ле рі)

• «Жас тар» эс тра да лы: Cн дер 
сту ди ясы

• Во кал ды-хор сту дия
• «Kar Dan ce» би сту ди ясы 
• «Гра ция» спорт ты: би сту ди-

ясы 
• «Ли ца» сCн те ат ры
• Ки ім ді кBр кем дік Aл гі леу 

мен ди зай ндау сту ди ясы
• Жа <а би лер сту ди ясы
• КВН клу бы  (:а за: ли га сы)
• КВН клу бы (орыс ли га сы) 

Ж% мыс уа$ы ты: д(й сен-
бі — ж% ма, 9.00-ден 18.00-ге 
дейін

Ме кен-жайы: Уни вер си-
тет к� ше сі, 28, Сту дент тер 
са райы

Те ле фон: 77-03-93 (іш кі 
10-97)

Би ыл ғы жы лы елі міз де мек теп ті 143 409 
адам аяқ та ды, оның ішін де: қа зақ ті лін де — 92 
556 адам (64,5%), орыс ті лін де — 42 476 адам 
(35,5%). Мек теп бі ті ру ші лер дің са ны өт кен 
жыл ғы бі ті ру ші лер мен са лыс тыр ған да 13 мың 
адам ға аз. Бұл 1993-1995 жыл дар да ғы ба ла туу 
жағ дайы мен бай ла ныс ты. Екі жыл да ғы ту ыл-
ған ба ла лар са ны ның айыр ма шы лы ғы 38 858 
ба ла ға тең. 

2013 жы лы ұлт тық бі рың ғай тес ті ле уге 95 
455 адам қа тыс ты (мек теп бі ті ру ші лер дің жал-
пы са ны нан 66,6%). Би ыл ғы жы лы ұлт тық бі-
рың ғай тес ті ле удің нə ти же ле рі жо ға ры. Өт кен 
жыл мен са лыс тыр ған да ор та ша балл 3,6 бал ға 
өсіп, 74,5 бал ды құ ра ды. Тес ті ле уді 67 990 адам 
не ме се 71,2% сəт ті тап сыр ды. Өт кен жы лы бі-
рың ғай ұлт тық тес ті ле уден сəт ті өт кен дер дің 
са ны 63,2% (74 184 адам). Тес ті ле уден өт пе ген-
дер дің са ны 27 465 адам не ме се (28,8%). Өт кен 
жыл мен са лыс тыр ған да бұл көр сет кіш 8%-ға 
тө мен де ген (2012 жы лы — 43 149 адам не ме се 
36,8 %). 
Осы жы лы ке шен ді тес ті ле уге қа ты су шы-

лар дың са ны ай тар лық тай жо ға ры бол ды. Оған 
76 655 адам қа тыс ты. Ал дың ғы жыл дың көр сет-
кі ші мен са лыс тыр ған да 11 216 адам ға ар тық. 
Олар дың ара сын да тес ті ле удің шек ті дең гейі-
нен өт кен дер дің са ны 27 975 адам (36,5%). 
Өт кен жыл да ғы дай, би ыл ғы жы лы да ке-

шен ді тес ті ле уге қа ты су шы лар дың ба сым 
көп ші лі гін кол ледж бі ті ру ші лер құ рап отыр. 
Олар дың са ны 59 377 адам (қа ты су шы лар дың 
жал пы са ны нан 77,5 %). Бұ лар дың ара сын да 
шек ті дең гей ден өт кен дер 17 999 адам (30,3%), 
өт пе ген дер — 41 378 адам (69,7%). 2012 жы лы 
ке шен ді тес ті ле уді сəт ті тап сыр ған кол ледж бі-
ті ру ші лер дің са ны 2 644 адам ға аз бо лып, 15 355 
адам ды (28,1%) құ ра ды. Өт пе ген дер са ны — 39 
207 (71,9%) адам. 
Мін дет ті ке шен ді тес ті ле уге қа ты су кə сіп тік 

жə не тех ни ка лық бі лім нен кейін те гін жо ға ры 
бі лім алу ға мүм кін дік бе ре ді. Жо ға ры бі лім 
алу ға ни ет ті кол ледж тү лек те рі үшін ар найы 3 
мың грант бө лін ді, олар жо ға ры оқу ор нын да 
қыс қар тыл ған бағ дар ла ма бойын ша бі лім ала-
ды. 
Осы лай ша би ыл ғы жыл ғы ұлт тық бі рың ғай 

тес ті ле удің жə не ке шен ді тес ті ле удің қо ры тын-
ды сы бойын ша жо ға ры оқу ор ны на  тү су құ қы-
ғы на 95 965 адам ие бол ды (2012 жыл мен са лыс-
тыр ған да — 96 947 адам). 

Бұ лар дың ара сын да жо ға ры балл ал ған да-
ры бі лім бе ру гран тын та ғайын дау ға ар нал ған 
кон кур сқа қа ты са ды. 
Би ыл ғы жы лы жал пы са ны 35 053 грант бө-

лін ді. Бұл өт кен жыл мен са лыс тыр ған да 738 
гран тқа ар тық. 
Би ыл ғы жы лы мем ле кет тік тап сы рыс тың 

құ ры лы мы елі міз дің əлеу мет тік-эко но ми ка-
лық да му ын да ғы стра те ги ялық ба сым дық тар-
ға қа рай қа лып тас ты рыл ған. Бұл ең бас ты сы 
Мем ле кет бас шы сы жа рия ет кен үде ме лі ин-
дус три алан ды ру ба ғы ты. Бұ дан бас қа аг ро өн-
ді ріс тік ке шен ді да мы ту да на зар ға алын ған. 
Мем ле кет тік тап сы рыс тың құ ры лы мын да пе-
да го ги ка лық кад рлар да яр лау ға да ерек ше кө-
ңіл бө лін ді. 
Ай тыл ған ба сым дық тар ды ес ке ре оты рып, 

тех ни ка лық ғы лым дар мен тех но ло ги ялар ға 12 
мың ға жа қын орын (34%), пе да го ги ка лық ма-
ман дық тар ға 6 700-ден ас там орын (19%), ауыл 
ша ру ашы лы ғы мен ве те ри нар лық ғы лым дар ға 2 
630 (7,5%) орын бө лін ді. Би ыл ғы жыл дан бас тап 
«Де не тəр би есі жə не спорт» ма ман ды ғы на 1000 
грант (2012 жы лы — 278) бө лін ді. Шет ті лі мұ ға-
лім де рін да яр лау ға мем ле кет тік тап сы рыс 1000 
гран тқа дейін ұл ғай тыл ды (2012 жы лы — 210). 
Би ыл ғы жы лы елі міз де гі 77 жо ға ры оқу ор-

ны мем ле кет тік тап сы рыс не гі зін де сту дент тер-
ді оқы ту құ қы ғы на ие. Бұл жо ға ры оқу орын-
да ры ның тіз бе сі кон кур стық не гіз де ма те ри-
ал дық-тех ни ка лық ба за сы на, кадр əлеуеті не, 
бі лім бағ дар ла ма ла ры бойын ша ха лы қа ра лық 
көр сет кіш те рі ес ке рі ле оты рып анық тал ды. 
Бі лім бе ру гран тын та ғайын дау кон кур сы на 

68 742 та лап кер қа ты су да, олар дың 51 707 та-
лап ке рі — қа зақ ті лін де гі оқу бө лі мі не, 17 035 
та лап ке рі — орыс ті лін де гі оқу бө лі мі не тап-
сыр ған. Кон кур сқа қа ты су шы лар дың ара сын да 
50 997 та лап кер — ҰБТ-ның, 16 072 та лап кер — 
ке шен ді тес ті ле удің, 1 308 та лап кер — ха лы-
қа ра лық олим пи ада лар дың, 365 та лап кер — 
Назарбаев зи ят кер лік мек те бі нің сер ти фи ка-
ты мен қа ты су да, сон дай-ақ 469 же тім ба ла лар, 
319 мү ге дек ба ла лар. Олар дың бі лім гран тын 
та ғайын дау ке зін де ба сым құ қық та ры бар. 
Та лап кер лер дің же ке ле ген са нат та ры үшін 

қа был дау кво та ла ры бе кі тіл ген, олар:  ауыл дың 
(се ло ның) əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му ын 
ай қын дай тын ма ман дық тар бойын ша ауыл 
(се ло) жас та ры ара сы нан шық қан аза мат тар 
үшін — 30%;  I, II топ та ғы мү ге дек тер, ба ла ке-
зі нен мү ге дек тер, мү ге дек-ба ла лар ара сы нан 
шық қан аза мат тар үшін — 1%; же ңіл дік тер 
мен ке піл дік тер бойын ша Ұлы Отан со ғы сы-

ның қа ты су шы ла ры мен мү ге дек те рі не те ңес ті-
ріл ген адам дар үшін — 0,5%; Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның аза мат та ры бо лып та был май тын 
ұл ты қа зақ адам дар үшін — 2%; же тім ба ла лар 
жə не ата-ана ла ры ның қам қор лы ғын сыз қал ған 
ба ла лар ды қа был дау үшін — 1%. 
Өті ніш қа был дау нə ти же ле рі бойын ша ор-

та ша ал ған да бір орын ға кон курс 2,3 адам ды 
(2012 жы лы 2,8), күн діз гі оқу тү рі бойын ша — 
2,1, сырт тай оқу тү рі не — 3,6 адам ды құ рай ды. 
Мек теп тү лек те рі пе да го ги ка лық ма ман-

дық та ры таң дай бас та ды. Бар лық пе да го ги ка-
лық ма ман дық тар бойын ша кон курс бір орын-
ға 3 адам ды құ рай ды. Ба за лық пе да го ги ка лық 
ма ман дық тар — «Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не 
тəр би елеу», «Бас тауыш та оқы ту дың пе да го-
ги ка сы мен əдіс те ме сі», «Та рих», «Ге ог ра фия», 
«Би оло гия» бойын ша кон курс 1 орын ға 5 адам-
нан ар тық құ ра ды. 
Қа зір гі уақыт та ұлт тық та рих ты қай та жаң-

ғыр ту жə не оның шең бе рін ке ңей ту аясын да 
та рих шы лар ды да яр лау мə се ле сі ерек ше ма-
ңыз ды бо лып та бы ла ды. Осы жы лы та рих қа 
ар нал ған грант тар кө ле мі ұл ғай тыл ды. Алай да 
кон кур ста бір орын ға ша ма мен 3 адам нан ке-
ле ді. 
Тех ни ка лық ма ман дық тар ға де ген кон курс 

жыл сайын ар ту да. Био тех но ло гия (5,36), Ра-
ди о тех ни ка, элек тро ни ка жə не те ле ком му ни-
ка ци ялар (3,5), Ин же нер лік жүйе лер жə не же-
лі лер (2,8), элек тро энер ге ти ка — (2,2), ақ па рат-
тық жүйе лер — (2,6) ма ман дық та ры сұ ра ныс қа 
ие ма ман дық тар дың қа та ры на ене бас та ды. 
Бұл ма ман дық тар дың кон кур сы 1 орын ға — 2-5 
адам ды құ рай ды. 
Осын дай жо ға ры кон курс ауыл ша ру ашы-

лы ғы ма ман дық та рын да да орын алу да. Мы-
са лы, аг ро но мия — 2,5, аң шы лық та ну жə не аң 
ша ру ашы лы ғы — 3, ор ман ре сур ста ры жə не 
ор ман ша ру ашы лы ғы — 3,6, ба лық ша ру ашы-
лы ғы жə не өнер кə сіп тік ба лық аулау — 2,5, то-
пы рақ та ну жə не аг ро хи мия — 3, же міс-кө кө ніс 
ша ру ашы лы ғы — 6,8, жер ді ме ли ора ци ялау, 
бап тау жə не қор ғау — 2,6, ауыл ша ру ашы лы-
ғын энер ги ямен қам та ма сыз ету — 6. 
Ме ди ци на лық ма ман дық тар ға кон курс жо-

ға ры (2,7-5,6 адам). Сон дай-ақ гу ма ни тар лық 
(3-10), эко но ми ка лық (3-10) жə не құ қық тық 
(11) ба ғыт тар да ғы ма ман дық тар да бе дел ді 
бо лып тұр. Мы на дай ма ман дық тар бойын ша 
кон курс тың əл сіз ді гі бай қа ла ды: «Мə де ни ет та-
ну» — 0,7, «Яд ро лық фи зи ка» — 0,85, «Фи зи ка 
жə не ас тро но мия» — 0,98, «Те ңіз тех ни ка сы жə-
не тех но ло ги ясы» — 0,86 адам бір орын ға.

Кол лек тив науч ной биб ли оте ки КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва поз драв ля ет сту ден тов, 
ма гис тран тов и пе да го гов с на ча лом но во го 
учеб но го го да. Осо бое вни ма ние мы хо тим 
уде лить на шим пер во кур сни кам, ко то рые 
нач нут свой путь по до ро ге зна ний как в 
сту ден чес ких ауди то ри ях, так и в чи таль-
ных за лах на шей биб ли оте ки.

В науч ной биб ли оте ке за мно гие го ды соб-
ра ны бо га тей шие кол лек ции науч ной, ху до же-
ствен ной, учеб ной ли те ра ту ры. По про фи лю 
уни вер си те та име ет ся цен ный фонд науч ной 
пе ри оди ки. Это спе ци али зи ро ван ные жур на-
лы по ма те ма ти ке, фи зи ке, хи мии, би оло гии, 
фи ло ло ги чес ким, юри ди чес ким, ис то ри чес-
ким на укам, а так же по эко но ми ке, пе да го ги-
ке, фи ло со фии. В рам ках под го тов ки к но во му 
учеб но му го ду в чи таль ные за лы пос ту пи ли 
но вые учеб ные из да ния по учеб ным дис цип-
ли нам, изу ча емым в уни вер си те те. Осо бое вни-
ма ние бы ло уде ле но ком плек то ва нию ли те ра-
ту ры для изу че ния дис цип лин в рам ках по ли-
языч но го об ра зо ва ния. В це лом биб ли отеч ный 
фонд сос тав ля ет бо лее 1 млн 700 тыс. экз. книг.
Ува жа емые пер во кур сни ки, на ос но ва нии 

при ка за о за чис ле нии вы бу де те за пи са ны в 

биб ли оте ку. Для по лу че ния книг на дом не-
об хо ди мо по лу чить чи та тельский би лет на 
або не мен те учеб ной биб ли оте ки ва ше го фа-
куль те та. Для его офор мле ния про сим пред-
ста вить в биб ли оте ку фо тог ра фию (пе чат ный 
и элек трон ный ва ри ан ты). Для по лу че ния 
бо лее пол ной ин фор ма ции изу чи те Пра ви ла 
поль зо ва ния науч ной биб ли оте кой и по се ти те 
об зор ные лек ции с учас ти ем сот руд ни ков биб-
ли оте ки!
В биб ли оте ке внед ре ны тех но ло гии элек-

трон но го об слу жи ва ния. В от кры том дос ту-
пе — кни ги и пе ри оди чес кие жур на лы. Бла-
го да ря элек трон но му чи та тельско му би ле ту 
вы са мос то ятель но бу де те вы би рать учеб ные и 
учеб но-ме то ди чес кие из да ния. Для вас соз дан 
элек трон ный ка та лог и элек трон ная биб ли оте-
ка.
Учеб ни ки на дом на се местр бу дут вы да-

вать ся по груп пам в со от вет ствии с гра фи ком! 
Ста рост групп про сим опе ра тив но вклю чить 
груп пу в гра фик по лу че ния книг! Для это го 
об ра ти тесь на або не мент учеб ной биб ли оте ки 
ва ше го фа куль те та!
Об ра ща ясь к стар ше кур сни кам, на по ми на-

ем, что не об хо ди мо сво ев ре мен но прой ти пе-
ре ре гис тра цию в учеб ной биб ли оте ке фа куль-
те та и оз на ко мить ся с но вы ми пос туп ле ни ями 
книг. Выс тав ки но ви нок офор мле ны в каж дом 
чи таль ном за ле!
Хо те лось бы от ме тить, что для тех, кто же-

ла ет изу чать ис то рию Казахстана, в биб ли-
оте ке сос ре до то чен боль шой мас сив науч ной 
ис то ри чес кой ин фор ма ции: книж ные и пе ри-
оди чес кие из да ния на ка зах ском, рус ском и ан-
глий ском язы ках на бу маж ных и элек трон ных 

но си те лях. Кни ги и жур на лы сос ре до то че ны в 
чи таль ных за лах и пре дос тав ля ют ся по чи та-
тельско му би ле ту ежед нев но с 09:00 до 19:00 (в 
суб бо ту с 09:00 до 16:00, вос кре сенье — вы ход-
ной). Элек трон ные ре сур сы дос туп ны он лайн 
круг ло су точ но в по ряд ке ав то ри зо ван но го ре-
жи ма (http://lib rary.ksu.kz). В честь Дня Кон сти-
ту ции в биб ли оте ке офор мле ны книж но-ил-
люс тра тив ные выс тав ки «Кон сти ту ция — мем-
ле кет ті лік пен де мок ра ти яның ке пі лі», «Ата 
заң — ас қақ мақ сат тар мен би ік муд де лер», 
«На ция. Кон сти ту ция. Го су дар ство», «Вы со кие 
це ли Ос нов но го за ко на». Приг ла ша ем всех в 
чи таль ные за лы оз на ко мить ся с но вой и рет-
рос пек тив ной ли те ра ту рой, пред став лен ной в 
честь Дня Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан!
Для тех, кто за ни ма ет ся науч ны ми ис сле-

до ва ни ями, в на шей биб ли оте ке от крыт дос-
туп к ми ро вым ин фор ма ци он ным ре сур сам 
че рез ба зы дан ных Thom son Reu ters, Sprin ger, 
El se vi er (бес плат но в свя зи с под пи са ни ем 
МОН РК и НЦ НТИ на ци ональ ной ли цен зии), 
EBSCO Pub lis hing и он лайн-жур нал Sci en ce. Все 
ба зы дан ных пре дос тав ля ют пол но тек сто вую 
ин фор ма цию, а БД ком па нии Thom son Reu ters 
пре дос тав ля ет поль зо ва те лям ана ли ти чес кую 
ин фор ма цию по ран жи ро ва нию ми ро вых пе-
ри оди чес ких из да ний и пуб ли ка ций в них (им-
пакт-фак тор).
Ува жа емые пре по да ва те ли, сту ден ты и ма-

гис тран ты! Кол лек тив науч ной биб ли оте ки 
поз драв ля ет вас с но вым учеб ным го дом и же-
ла ет но вых ус пе хов в уче бе и ра бо те, креп ко го 
здо ровья, бла го по лу чия!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА НАУЧ НОЙ БИБ ЛИ ОТЕ КОЙ

Научная библиотека готова к новому учебному году

Дерек пен дDйек
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КарГУ отмечает День знаний
Тра ди ци он но праз дник зна ний в 

КарГУ нач нет ся 1 сен тяб ря на пло ща ди 
«Жас тар ала ны». В этот день пер во кур-
сни ков и всех сту ден тов уни вер си те та 
при вет ству ет рек тор КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Е. К. Ку бе ев, а к его поз драв-
ле ни ям при со еди нят ся ве ду щие пре-
по да ва те ли уни вер си те та. За тем бу дет 
ор га ни зо ван праз днич ный кон церт с 
учас ти ем луч ших твор чес ких кол лек-
ти вов Двор ца сту ден тов, а так же сос-
то ят ся по ка за тель ные выс туп ле ния 
спортсме нов, ко то рые про де монстри-
ру ют свои дос ти же ния в раз лич ных ви-
дах спор та — тей квон до, гим нас ти ке и 
т. д.

Пер во кур сни ков приг ла сят на пер-
вую в их сту ден чес кой жиз ни лек цию, 
ко то рую для них про ве дет рек тор уни-
вер си те та док тор юри ди чес ких на ук, 
про фес сор Ку бе ев Е. К. На фа куль те-
тах прой дут ак то вые лек ции де ка нов 
фа куль те тов и ве ду щих уче ных «Кон-
сти ту ция де мок ра ти ялы: :о ;ам :E-
ру ды< :E :ы: ты: не гі зі» — «Кон сти ту-
ция — пра во вая ос но ва пос тро ения 
де мок ра ти чес ко го об ще ства». Науч ная 
биб ли оте ка офор ми ла те ма ти чес кие 
книж ные выс тав ки на те му «Кон сти ту-
ция — мем ле кет ті лік пен де мок ра ти-
яны< ке пі лі», «На ция. Кон сти ту ция. Го-
су дар ство», «Вы со кие це ли Ос нов но го 
за ко на». Для пер во кур сни ков так же 
про ве дут эк скур сии по му зе ям КарГУ, 
где ре бя та смо гут поз на ко мить ся с 
ис то ри ей уни вер си те та, а так же с дос-
ти же ни ями уче ных КарГУ. День за кон-
чит ся спор тив ны ми со рев но ва ни ями, 
в ко то рых при мут учас тие ко ман ды 
всех фа куль те тов.

Спасибо зарядке!
Седь мо го сен тяб ря в Ка зах ста не 

прой дет за вер ша ющий этап рес пуб ли-
кан ской ак ции «На за ряд ку ста но вись!» 
под де ви зом «Здо ровье в по ряд ке — 
спа си бо за ряд ке!».

В рам ках ак ции в этот день по всей 
стра не на ста ди онах, пло ща дях, спор-
тив ных пло щад ках бу дут ор га ни зо ва-
ны спор тив ные со рев но ва ния, куль-
тур но-раз вле ка тель ные ме роп ри ятия, 
кон кур сы и вик то ри ны по раз лич ным 
ас пек там здо ро во го об ра за жиз ни, а 
так же ме ди цин ские кон суль та ции по 
воп ро сам ох ра ны и ук реп ле ния здо-
ровья, про фи лак ти ки за бо ле ва ний. 
«Фес ти валь здо ровья» — это еже год-
ная рес пуб ли кан ская ак ция, нап рав-
лен ная на прод ви же ние прин ци пов 
здо ро во го об ра за жиз ни сре ди на-
се ле ния. Ос нов ная идея «Фес ти ва ля 
здо ровья» — объ еди не ние уси лий го-
су дар ствен ных и не го су дар ствен ных 
ор га ни за ций, спе ци алис тов в об лас ти 
здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния, куль-
ту ры, спор та, пред при ни ма те лей и все-
го на се ле ния на фор ми ро ва ние здо ро-
во го об ра за жиз ни.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен-
ном уни вер си те те так же прой дут ме-
роп ри ятия в рам ках это го фес ти ва ля. 
Бу дут пред став ле ны по ка за тель ные 
выс туп ле ния спортсме нов и кон цер-
тные но ме ра твор чес ких кол лек ти вов 
уни вер си те та, а так же прой дут со-
рев но ва ния по на ци ональ ным ви дам 
спор та (ка зак ша ку рес, то гыз-ку ма-
лак). Еже год но про во ди мый «Фес ти-
валь здо ровья» яв ля ет ся яр ким при-
ме ром по зи ци они ро ва ния прин ци пов 
здо ро во го об ра за жиз ни и фор ми ро-
ва ния об ще ствен но го мне ния в поль зу 
улуч ше ния ка че ства жиз ни че ло ве ка 
и по вы ше ния со ли дар ной от вет ствен-
нос ти каж до го граж да ни на Рес пуб ли ки 
Казахстан за свое здо ровье.

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

В 2013 го ду все го вы де ле но 35 053 гран-
тов, что на 738 гран тов боль ше, чем в 
прош лом го ду. В этом го ду фор ми ро ва-
ние гос за ка за ори ен ти ро ва но на стра те ги-
чес кие при ори те ты со ци аль но-эко но ми-
чес ко го раз ви тия стра ны. Это, преж де все-
го, про воз гла шен ный гла вой го су дар ства 
курс на фор си ро ван ную ин дус три али за-
цию. Кро ме то го, при ня то во вни ма ние 
раз ви тие аг роп ро мыш лен но го ком плек са. 
Осо бое мес то в струк ту ре гос за ка за от ве-
де но под го тов ке пе да го ги чес ких кад ров.

С уче том ука зан ных при ори те тов око ло 
12 ты сяч гран тов (34%) бы ло пре дус мот ре но 
на тех ни чес кие и тех но ло ги чес кие спе ци аль-
нос ти, свы ше 6700 гран тов (19%) — на пе да го-
ги чес кие, 2630 гран тов (7,5%) — на сельско хо-
зяй ствен ные и ве те ри нар ные спе ци аль нос ти. 
С это го го да на 722 гран та уве ли чи ли при ем 
на спе ци аль ность «фи зи чес кая куль ту ра и 
спорт». Все го — 1000 (в 2012 г. — 278). Уве ли-
чен гос за каз на под го тов ку учи те лей инос-
тран но го язы ка — вы де ле но 1000 гран тов (в 
2012 г. — 210).
В кон кур се на при суж де ние об ра зо ва тель-

ных гран тов уча ство ва ли 68 742 че ло ве ка, в 
том чис ле 51 707 че ло век с ка зах ским язы ком 
обу че ния, 17 035 — с рус ским язы ком обу че-
ния. Сре ди учас тни ков кон кур са с сер ти фи-
ка том ЕНТ — 50 997 че ло век, ком плек сно го 
тес ти ро ва ния — 16 072, учас тни ков меж ду-
на род ных олим пи ад — 1308, вы пус кни ков 
Назарбаев ин тел лек ту аль ных школ — 365, 
де тей-си рот — 469; ин ва ли дов — 319. Они 
име ют пре иму ще ствен ное пра во при при-
суж де нии об ра зо ва тель ных гран тов.
Сред ний кон курс на од но мес то ни же 

прош ло год не го и сос тав ля ет 2,3 че ло ве ка 
про тив 2,8 в 2012 го ду. По оч ной фор ме обу-

че ния — 2,1 че ло ве ка на од но мес то, за оч-
ной — 3,6.
Вы пус кни ки школ ста ли вы би рать пе да-

го ги чес кие спе ци аль нос ти. Прак ти чес ки по 
всем пе да го ги чес ким спе ци аль нос тям кон-
курс сос тав ля ет свы ше 3 че ло век на од но 
мес то. По та ким ос нов ным пе да го ги чес ким 
спе ци аль нос тям, как «дош коль ное обу че-
ние и вос пи та ние», «пе да го ги ка и ме то ди ка 
на чаль но го обу че ния», «пе да го ги ка и пси хо-
ло гия», «ис то рия», «ге ог ра фия», «би оло гия», 
кон курс пре вы ша ет 5 че ло век на мес то.
Осо бую ак ту аль ность се год ня при об ре та-

ет под го тов ка ис то ри ков в све те пе ре ос мыс-
ле ния на ци ональ ной ис то рии и рас ши ре ния 
ее гра ниц. В этом го ду гран ты на ис то рию 
бы ли уве ли че ны, од на ко и кон курс сос тав ля-
ет поч ти 3 че ло ве ка на мес то.
Кон курс на тех ни чес кие спе ци аль нос-

ти еже год но рас тет. «Би отех но ло гия» (5,36), 
«ра ди отех ни ка», «элек тро ни ка и те ле ком-
му ни ка ции» (3,5), «ин же нер ные сис те мы и 
се ти» (2,8), «элек тро энер ге ти ка» (2,2), «ин-
фор ма ци он ные сис те мы» (2,6) се год ня на ча-
ли вхо дить в ка те го рию вос тре бо ван ных спе-
ци аль нос тей. Кон курс на них сос тав ля ет 2-5 
че ло век на мес то.
Та кой же кон курс на спе ци аль нос ти 

сельско го хо зяй ства. К при ме ру, аг ро но-
мия — 2,5, охо то ве де ние и зве ро вод ство — 3, 
лес ные ре сур сы и ле со вод ство — 3,6, рыб ное 
хо зяй ство и про мыш лен ное ры бо лов ство — 
2,5, поч во ве де ние и аг ро хи мия — 3, пло до-
ово ще вод ство — 6,8, ме ли ора ция, ре куль ти-
ва ция и ох ра на зе мель — 2,6, энер го обес пе-
че ние сельско го хо зяй ства — 6.
Тра ди ци он но сох ра ня ет ся вы со кий (2,7-5,6 

че ло ве ка) кон курс на ме ди цин ские спе ци аль-
нос ти. Все так же по пу ляр ны ми ос та ют ся спе-
ци аль нос ти гу ма ни тар но го (3-10), эко но ми чес-

ко го (3-10) и юри ди чес ко го (11) нап рав ле ний. 
Низ кий кон курс на спе ци аль нос тях «куль ту ро-
ло гия» — 0,7, «ядер ная фи зи ка» — 0,85, «фи зи-
ка и ас тро но мия» — 0,98, «мор ская тех ни ка и 
тех но ло гии» — 0,86 че ло ве ка на мес то.
Пра во на обу че ние сту ден тов на ос но-

ве гос за ка за в этом го ду по лу чи ли 77 ву зов. 
Пе ре чень этих ву зов оп ре де лял ся на кон-
кур сной ос но ве с уче том ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зы, кад ро во го по тен ци ала, по-
зи ции в на ци ональ ном рей тин ге об ра зо ва-
тель ных прог рамм и др. В кон кур се при ни-
мал учас тие и КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. По 
ито гам ра бо ты при ем ной ко мис сии наш вуз 
по лу чил более 550 гран тов. Са мое боль шое 
ко ли че ство гран тов по лу чи ли хи ми чес кий 
фа куль тет, фа куль тет инос тран ных язы ков, 
со ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет. Сре-
ди спе ци аль нос тей ли де ра ми по ко ли че ству 
гран тов ста ли «инос тран ный язык (ан глий-
ский)», «тех но ло гия фар ма цев ти чес ко го 
про из вод ства», «хи ми чес кая тех но ло гия 
не ор га ни чес ких ве ществ». На ком мер чес-
кой ос но ве в уни вер си тет бы ло при ня то бо-
лее 2000 че ло век. В магистратуру по гранту 
поступили 230 человек, а в докторантуру — 
восемь человек.
Всех пер во кур сни ков хо тим поз дра вить с 

на ча лом пер во го учеб но го го да в уни вер си-
те те, го да, ко то рый за ло жит фун да мен таль-
ные зна ния по выб ран ной спе ци аль нос ти и 
от кро ет но вые го ри зон ты!

СОБ. ИНФ.

Из абитуриентов — в студенты

Со вер шен ство ва ние ме ха низ ма всту-
пи тель ных эк за ме нов в ву зы и под го тов-
ки спе ци алис тов в це лом яв ля ет ся од ной 
из при ори тет ных за дач ка зах стан ской 
выс шей шко лы.

Для по вы ше ния ка че ства до ву зов ской 
под го тов ки в рам ках прог рам мы со ци аль ной 
мо дер ни за ции об ра зо ва ния в но вом, 2013-
2014 учеб ном го ду при ву зах Рес пуб ли ки 
Казахстан соз да ны под го то ви тель ные от де ле-
ния, на ко то рые воз ло же на за да ча ока за ния 
по мо щи аби ту ри ен там, не наб рав шим по ро-
го вый уро вень по ре зуль та там ЕНТ и КТА.
Все го в Еди ном на ци ональ ном тес ти ро-

ва нии 2013 го да при ня ли учас тие 95 455 
школь ни ков (66,6% от об ще го ко ли че ства). 
В этом го ду ре зуль та ты тес ти ро ва ния бо-
лее вы со кие. В те ку щем го ду сред ний балл 
ЕНТ вы ше прош ло год не го на 3,6 бал ла и 
сос тав ля ет 74,5. Ус пеш но тес ти ро ва ние сда-
ли 71,2%, или 67 990 че ло век. В прош лом 
го ду до ля пре одо лев ших ЕНТ сос тав ля ла 
63,2% (74 184 чел.). Ко ли че ство не сдав ших 
тес ти ро ва ние — 28,8%, или 27 465 че ло век. 
По срав не нию с прош лым го дом этот по ка-
за тель умень шил ся на 8% (2012 год — 43 149 
че ло век, или 36,8%). Ком плек сное тес ти ро ва-
ние ны неш не го го да бы ло бо лее мас со вым. 
В нем при ня ли учас тие 76 655 че ло век, что 
на 11 216 че ло век боль ше прош ло год не го 
по ка за те ля. Из них пре одо ле ли по ро го вый 
уро вень 27 975 (36,5%).
Пос коль ку прог рам мы выс ше го об ра зо ва-

ния ори ен ти ро ва ны на дос та точ но вы со кий 
уро вень об ще об ра зо ва тель ной под го тов ки 
сту ден тов, то уже при пос туп ле нии в вуз не-
об хо дим жес ткий кон троль зна ний аби ту ри-
ен та. Ста тис ти ка по ка зы ва ет, что сре ди сту-
ден тов, от чис лен ных за низ кую ус пе ва емость, 
пре об ла да ют те, кто по лу чил ми ни маль ные 
бал лы при пос туп ле нии в вуз.
Вмес те с тем го су дар ство, ре али зуя со ци-

аль ную фун кцию, ока зы ва ет под дер жку тем 

аби ту ри ен там, ко то рые не смог ли этим ле-
том пос ту пить в выс шие учеб ные за ве де ния: 
в 21 ву зе Казахстана от кры ты под го то ви тель-
ные от де ле ния, в ко то рых смо гут обу чать ся 
те, кто не наб рал по ро го во го уров ня по ре-
зуль та там ЕНТ и КТА. В пред сто ящем учеб-
ном го ду в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же 
нач нет свою ра бо ту под го то ви тель ное от де-
ле ние. Сто ит осо бо от ме тить, что фор ми ро-
ва ние кон тин ген та слу ша те лей под го то ви-
тель но го от де ле ния осу ществля ет ся пос ред-
ством раз ме ще ния го су дар ствен но го об ра зо-
ва тель но го за ка за, а так же оп ла ты обу че ния 
за счет соб ствен ных средств граж дан.
Пос ту пать на под го то ви тель ное от де-

ле ние име ют пра во граж да не Рес пуб ли ки 
Казахстан, инос тран ные граж да не и ли ца 
без граж дан ства, име ющие до ку мен ты о 
сред нем об щем (об щем сред нем), на чаль ном 
про фес си ональ ном (тех ни чес ком и про фес-
си ональ ном), сред нем про фес си ональ ном 
(пос лес ред нем) или выс шем об ра зо ва нии.
Же ла ющий пос ту пить на под го то ви тель-

ное от де ле ние пред став ля ет в при ем ную 
ко мис сию сле ду ющие до ку мен ты: 1) за яв-
ле ние о при еме в про из воль ной фор ме; 2) 
под лин ник до ку мен та о сред нем об щем (об-
щем сред нем), на чаль ном про фес си ональ-
ном (тех ни чес ком и про фес си ональ ном), 
сред нем про фес си ональ ном (пос лес ред нем) 
или выс шем об ра зо ва нии и при ло же ния к 
не му; 3) ко пию до ку мен та, удос то ве ря юще-
го лич ность; 4) 6 фо то кар то чек раз ме ром 
3x4; 5) ме ди цин скую справ ку фор мы 086-У. 
При ем по го су дар ствен но му об ра зо ва тель-
но му за ка зу осу ществля ет ся на кон кур сной 
ос но ве по ре зуль та там ком плек сно го тес ти-
ро ва ния. Ком плек сное тес ти ро ва ние про во-
дит ся по двум пред ме там: «Ка зах ский язык» 
или «Рус ский язык» (язык обу че ния) и «Ма-
те ма ти ка». Ко ли че ство тес то вых за да ний по 
каж до му пред ме ту — 25. Пра виль ный от вет 
на каж дое тес то вое за да ние оце ни ва ет ся од-
ним бал лом.

Об ра зо ва тель ная прог рам ма под го то-
ви тель ных кур сов бу дет вклю чать дис цип-
ли ны шко лы по прог рам ме ЕНТ и КТА. За 
год обу ча ющий ся мо жет ос во ить от 6 до 10 
дис цип лин. Обу че ние на под го то ви тель ных 
от де ле ни ях осу ществля ет ся по оч ной фор-
ме обу че ния в те че ние 9 ме ся цев. За ня тия 
нач нут ся уже 1 ок тяб ря. 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 пла ни ру ет ся под го то-
вить к пос туп ле нию в ву зы не ме нее 200 че-
ло век. На до от ме тить, что в КарГУ бы ло 23 
вы пус кни ка под го то ви тель но го от де ле ния 
2013 го да, из них 10 че ло век по лу чи ли об ра-
зо ва тель ные гран ты, а ос таль ные пре одо ле-
ли по ро го вый уро вень и смог ли обу чать ся 
на ком мер чес ком от де ле нии. Сре ди 42 граж-
дан инос тран ных го су дарств и пе ре се лен цев, 
обу чав ших ся на под го то ви тель ном от де ле-
нии, 28 по лу чи ли гран ты на обу че ние в ву зе.
Се год ня боль шин ство вы пус кни ков школ 

и кол лед жей ста ли по ни мать, что пос туп ле-
ние на плат ной ос но ве не яв ля ет ся га ран ти ей 
пре бы ва ния в ву зе. Толь ко зна ния выс ту па ют 
ос но вой ус пеш но го обу че ния в уни вер си те те. 
По вы ше ние про ход но го бал ла, соз да ние рав-
ных ус ло вий пос туп ле ния для всех, уси ле ние 
те ку ще го кон тро ля зна ний — все это нап рав-
ле но на под го тов ку кон ку рен тос по соб ных 
спе ци алис тов, от ве чаю щих са мым вы со ким 
про фес си ональ ным тре бо ва ни ям.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НЫМ ОТ ДЕ ЛЕ НИ ЕМ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Подготовительное отделение: 
качественная подготовка к поступлению в вузы
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Киров кBшесі бойында орналас:ан 
МE;алімдік институтты< о:у 
;имараты (1938 жыл). БE;ан дейін 
мEнда облысты: Cскери комиссия 
орналас:ан еді. МE;алімдерді 
дайындайтын о:у орнында екі 
факультет бол;ан еді: филология 
жCне тарих.

Здание учебного корпуса 
Учительского института 
на ул. Кирова (1938 год). До этого 
здесь располагался облвоенкомат. 
В первой кузнице педагогических 
кадров было два факультета — 
филологический и исторический.

1941 жылы мE;алімдік институтты< кBптеген студенттері 
мен мE;алімдері майдан ала<ына аттанды. Оларды< басым 
кBпшілігі :ан майданда :аза тапты, оларды< кBзсіз ерлігі кейінгі 
тол:ынны< жAрегінде мC<гіге са:талады.

В 1941 году многие студенты и преподаватели Учительского 
института ушли на фронт. Большинство полегли на полях 
сражений, но осталась память о героях в сердцах молодых 
поколений.

7арМУ студенттері Yлы Отан со;ысыны< жCне 
е<бек ардагерлерімен жыл сайын кездесіп, 

ерлерді< жауынгерлік жCне е<бектік ерліктеріне 
бас иеді.

Студенты КарГУ ежегодно встречаются 
с ветеранами Великой Отечественной войны 

и ветеранами труда, преклоняясь перед 
их боевыми и трудовыми подвигами.

О:ытушылар емтихан 
Aстінде :аталды: 
танытады. Осылайша 
60 жылдары филология 
факультетінде мемлекеттік 
емтихан :абылданды.

Преподаватели 
всегда по-особому 
строги на экзаменах. 
Вот так принимали 
государственные 
экзамены 
на филологическом 
факультете в 60-е годы.

БAгінде емтихан алушыны< орнында – 
компьютер! Барлы: емтиханды студенттер 

тест ар:ылы тапсырады. Дайынды:тары 
бEрын;ыдан арты: болмаса, кем емес.

Теперь вместо экзаменатора — компьютер! 
Все экзамены студенты сдают тестами. 

И готовиться нужно не меньше, чем раньше.

О<тAстік-Шы;ысты< мына 
;имаратында да 1995 жыл;а дейін 
педагогикалы: институтты< о:у 
;имараттары орналас:ан еді. Ал 
:азір бEл 7арМУ ;имараты, мEнда 
филология жCне философия-
психология факультеттеріні< 
студенттері білім алуда.

А здесь, на Юго-Востоке, тоже 
до 1995 года были корпуса 
педагогического института, 

наследника первого педагогического 
вуза Караганды. Теперь это здания 

КарГУ, где обучаются студенты 
филологического факультета, а также 

факультета философии и психологии.

Бі лім ор да сы ҚарМУ Қа зақ стан да ғы ірі жо ға ры оқу 
орын да ры ның бі рі, дəс түр лі бі лім бе ру дің үз дік үр ді-
сі сақ тал ған қа си ет ті қа ра ша ңы рақ. ҚарМУ өз ту ған 
кү нін 1 на урыз кү ні той лай ды. Қа зақ стан Ком му нис-
тік пар ти ясы Ор та лық Ко ми те ті нің жə не ҚазКСР ми-
нистрлік Ке ңе сі нің 1972 жыл дың 7 ақ па нын да ғы «Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін құ ру ту ра лы» қау-
лы сын да бы лай де лін ген: «…рес пуб ли ка да уни вер си-
тет тік бі лі мі бар ма ман дар ды да яр ла уды ке ңей ту мақ-
са тын да 1972 жыл дың 1 на уры зы нан бас тап Қа ра ған ды 
қа ла сын да ғы Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту ты-

ның ба за сын да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
ұйым дас ты ры лып, оқу жос па ры на сəй кес 1972 жыл-
дың 1 қыр күйе гі нен са бақ бас тал сын». ҚазКСР Астана-
сы Алматы қа ла сын да ор на лас қан Қа зақ мем ле кет тік 
уни вер си те ті нен кейін елі міз бойын ша ҚарМУ жо ға ры 
оқу орын да ры ның ара сын да екін ші орын да бол ған ды-
ғын атап өт кен жөн. 1972 жыл дың қыр күйе гін де күн-
діз гі бө лім нің 395 сту ден ті уни вер си тет қа быр ға сын 
ат та са, кейін нен олар дың қа та ры сыр ттай оқу бө лі мі-
нің 506 сту ден ті мен то лық ты. Бү гін де уни вер си тет тің 
13 фа куль те тін де 12 000-нан ас там сту дент пен ма гис-

тран ттар бі лім алу да. Қа зақ стан ның екін ші уни вер си-
те ті нің құ ры лу та ри хын ҚарМУ му зейі нің қыз мет кер-
ле рі сақ тап ке ле ді. Му зей де қа ра ша ңы рақ тың өт кен 
та ри хы нан сыр шер те тін стендттік су рет тер мен түр лі 
ат ри бут тар əзір лен ген. Му зей дің ішін ара лап жү ріп 
өт кен ге қай та орал ған дай бол дық. Му зей ге жа са ған 
эк скур си ямыз ша ғын су рет тік ба ян дайын дауымыз ға 
түр ткі бол ды. Универ си тет тің ке ше гі кел бе ті мен бү-
гін гі бей не сі. Ір ге лі бі лім оша ғы ның та ри хы 1938 жыл-
дан, бі рін ші мұ ға лім дік ин сти тут тың құ ры лу ынан бас-
тау ала ды.

Университет: кеше, б�гін
�арМУ музейінен фоторепортаж

БEл сурет филология факультетіні< 
студенттік дCрісханасында 
тAсірілген (1949 жыл). Со;ыстан 
кейінгі :иын жылдар. Сол кезді< 
Bзінде о:у бірінші орында тEрды.

Фотография сделана в аудитории 
филологического факультета 

(1949 год). Трудные послевоенные 
годы. Но и тогда учеба была 

на первом месте!

Міне, дCл осылай интерактивті 
та:та мен интернетті :олдана 
отыра 2013 жылды< студенттері 
білім алуда (шет тілдер факультеті)

А вот так, с использованием 
интерактивной доски и Интернета, 

обучаются студенты 2013 года 
(факультет иностранных языков).
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Енді бEл жазы:ты< орнында 7арМУ-
ды< бас ;имараты бой кBтерді. 2013 
жылды< 1 :ыркAйегінде университет 
студенттерді< жа<а буынын жылы 
шыраймен :арсы алма:.

Теперь на этом пустыре стоит 
главный корпус КарГУ. 1 сентября 

2013 года он распахнет двери 
перед новым поколением 

студентов.

7ара;андыны< О<тAстік-Шы;ысында;ы жазы:та университеттік 
:алашы:ты салу туралы шешім :абылдан;ан болатын. Ал;аш:ы іргетасын 
:алайтын орынды университетті< бірінші ректоры Е. А. БBкетов, облысты: 
коммунистік партияны< бірінші хатшысы М. И. Имашев, :алалы: комитет 
тBра;асы Н. О. ТBлепов жCне Bзге де адамдар та<дады. (1971 жыл).

7арМУ-ды< бірінші ректоры – Е. А. БBкетов. 
Ол кBптеген ата::а ие бол;ан еді: ;алым, жазушы, 
а:ын, 7азКСР [А академигі (1975), техника 
;ылымдарыны< докторы (1967) профессор, КСРО 
мемлекеттік сыйлы;ыны< лауреаты (1969), КСРО 
жазушылар ода;ыны< мAшесі. Біра: Е. А. БBкетов 
Cрдайым Bзін Eстазбын деп сана;ан.

Первый ректор КарГУ Е. А. Букетов. 
У него было много званий и регалий: ученый-химик, 
писатель, поэт, академик АН Казахской ССР (1975), 
доктор технических наук (1967), профессор, лауреат 
Государственной премии СССР (1969), член Союза 
писателей СССР. Но он всегда считал себя педагогом.

Е. А. БBкетовты< ескерткіші 
бас ;имаратты< ала<ында 

2006 жылды< желто:санында 
орнатыл;ан. 

БAгінде ескерткіш 
университетімізді< басты 

нышандарыны< бірі.

Памятник Е. А. Букетову 
установлен на площади перед 
главным корпусом в декабре 

2006 года. 
Сегодня это один из главных 

символов нашего университета.

Здесь, в степи на Юго-
Востоке Караганды, 
и решено было строить 
университетский 
городок. Место 
для закладки 
первого камня 
выбирали первый 
ректор университета 
Е. А. Букетов, первый 
секретарь обкома 
партии М. И. Имашев, 
председатель горкома 
партии Н. О. Тулепов 
и др. (фото 1971 года).

Мына жерде 
7арМУ физика 
факультетіні< 
іргетасы :аланды.

Здесь состоялась 
закладка 
фундамента 
корпуса 
физического 
факультета КарГУ.

Жа<а ;ана ашыл;ан о:у телевизиясыны< 
студиясында тAсірілген бірінші телефизиялы: 
ба;дарламаны< :атысушылары (1983 жыл).

Участники первой телевизионной передачи 
на студии только что открывшегося учебного 

телевидения (1983 год).

БAгінде физика факультетіні< студенттері 
о:у дCрісханаларында о:умен :атар 
арнайы :Eралдармен жабды:тал;ан 

зертханаларда ;ылыми тCжірибелермен 
айналыса алады.

Теперь студенты-физики обучаются 
не только в учебных аудиториях, 

но и ставят научные эксперименты 
в специально оборудованных 

лабораториях.

О:у телевидения 
студиясы жас 

кадрларды 
дайындайтын ала<;а 

айналды. БEл жере о:у 
фильмдері, жа<алы: 

ба;дарламалары 
тAсіріледі. Режиссерлер 
мен авторлар – 7арМУ 

студенттері мен 
о:ытушылары.

Студия учебного 
телевидения 

стала площадкой 
для подготовки 

молодых кадров. 
Здесь снимаются 
учебные фильмы, 

новостные программы. 
В качестве режиссеров 

и авторов выступают 
преподаватели 

и студенты КарГУ.

Ис то рия на ше го уни вер си те та нас чи ты ва ет бо лее че-
ты рех де ся ти ле тий. За эти де ся ти ле тия вуз соз дал се бе 
имя не толь ко од но го из круп ней ших выс ших учеб ных 
за ве де ний Казахстана, но и аl ma ma ter, где сох ра ни лись 
луч шие тра ди ции клас си чес ко го об ра зо ва ния. А сох ра-
нять бы ло что.
Свой день рож де ния КарГУ от ме ча ет 1 мар та. В пос-

та нов ле нии Цен траль но го Ко ми те та Ком му нис ти чес кой 

пар тии Казахстана и Со ве та ми нис тров КазССР от 7 фев-
ра ля 1972 го да «Об ор га ни за ции Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та» ука зы ва лось: «…в це лях рас-
ши ре ния в рес пуб ли ке под го тов ки спе ци алис тов с уни-
вер си тет ским об ра зо ва ни ем ор га ни зо вать с 1 мар та 1972 
го да в г. Ка ра ган де на ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес-
ко го ин сти ту та Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет, на чав за ня тия по учеб ным пла нам с 1 сен тяб ря 

1972 го да». На до от ме тить, что КарГУ стал вто рым уни-
вер си те том рес пуб ли ки пос ле Ка зах ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та, ко то рый на хо дил ся в сто ли це КазССР 
Ал ма-Ате. В сен тяб ре 1972 го да за пар ты се ли все го 395 
сту ден тов днев но го от де ле ния, а чуть поз же к ним при со-
еди ни лись еще и 506 за оч ни ков. Се год ня же в уни вер си-
те те обу ча ет ся боль ше 12 000 ба ка лав ров и ма гис тран тов 
на 13 фа куль те тах.
Ис то рию соз да ния вто ро го уни вер си те та Казахстана 

бе реж но хра нят сот руд ни ки Му зея КарГУ. Здесь на спе-
ци аль ных стен дах — уни каль ные фо тог ра фии и раз лич-
ные ат ри бу ты, сви де тель ству ющие о раз ви тии на шей аль-
ма-ма тер. И мы прош ли по за лам му зея и сде ла ли для вас 
не боль шую фо то за ри сов ку о том, ка ким был уни вер си тет 
еще вче ра и ка ким стал он се год ня. А на чи на лось все с 
пре дыс то рии соз да ния КарГУ, а точ нее, с ис то рии ста нов-
ле ния пер во го Учи тельско го ин сти ту та в 1938 го ду…

Университет вчера и сегодня
Фоторепортаж из музея КарГУ
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АCпараттар тасCыны
�а за$ стан Рес пуб ли ка-

сы Бі лім жC не �ы лым ми-
нистрлі гін де «�ар жы ор та лы-
�ы» А� ар $ы лы мем ле кет ті� 
ке піл ді гі мен бе рі ле тін бі лім 
бе ру кре дит те рі ба� дар ла-
ма сы бойын ша бри финг �т ті. 
�а за$ стан ны� жо �а ры о$у 
орын да рын да о$у �а а$ы т�-
леу (шін бі лім бе ру кре дит-
те рін алу м(м кін дік те рі мен 
шарт та ры ж� нін де «�ар жы 
ор та лы �ы» А� пре зи ден ті За-
би ра Ора за ли ева ба ян да ды.

7а за: стан да кол лед ждер, 
кC сіп тік мек теп тер мен YБТ 
тап сыр ма ;ан ор та мек теп тA-
лек те рі, сон дай-а: ха лы :а ра-
лы: о:у шы лар ал ма су же лі сі 
бойын ша ше тел де о:ы ;ан мек-
теп тA лек те рі :а тыс :ан ке шен-
ді тес ті леу ая: тал ды. Ен ді олар 
YБТ тап сыр ;ан тA лек тер мен 
бір ге мем ле кет тік бі лім грант-
та рын та ;айын дау кон кур сы на 
:а ты са ды. Осы рет те, мем ле-
кет тік бі лім бе ру грант та ры нан 
тыс :ал ;ан жC не о:у ;а :а ра жа-
ты бол май :и ын ды: :а тап бол-
;ан та лап кер лер не ме се сту-
дент тер о:уы ны< а:ы сын тB леу 
Aшін мем ле кет ті< ке піл ді гі мен 
Eсы ны ла тын бі лім бе ру кре ди-
ті не жA гі не ала ды.

БA гін гі та< да «7ар жы ор та-
лы ;ы» А7 «БТА Банк» А7, «7а-
за: стан Ха лы: Бан кі» А7, «Ре-
сей ді< жи на: та ушы бан кі» А7 
ЕБ жC не «Аль янс Банк» А7 (же-
<іл дік ті ба; дар ла ма бойын ша) 
бе ре тін бі лім бе ру кре дит те рі-
не ке піл дік Eсы на ды. «7ар жы 
ор та лы ;ы» А7 ке піл ді гі мен бе-
рі ле тін бі лім бе ру кре дит те рін 
алу Aшін сту дент не ме се тA лек 
(ата-ана) бан кке :а рас ты ру 
Aшін :а жет ті :E жат тар па ке тін 
Eсы на ды. Екі ап та ішін де банк 
о:у шы ;а бі лім бе ру кре ди тін 
бе ру ту ра лы ше шім шы ;а ра-
ды. Егер о< ше шім :а был дан-
;ан жа; дай да, 7ар жы ор та лы-
;ы бан кке ке піл дік бе ріл ген 
мін дет те ме Eсы на ды. Ке піл дік 
бе ріл ген мін дет те ме не гі зін де 
сту дент о:и тын жо ;а ры о:у ор-
ны ны< шо ты на кре дит ті ауда ру 
про це сі о:у Aл ге рі мін рас та-
;ан нан кейін, Cр ака де ми ялы: 
ке зе< (о:у три мес трі/се местр/
жыл) Aшін же ке кре дит тран-
шта ры мен жA зе ге асы ры ла ды. 
Бі лім бе ру кре ди ті ні< со ма сы 
шек тел ме ген, жыл ды: а:ы мен 
о:у мер зі мі ні< есе бі мен кре-
дит же лі сі ашы ла ды.

7а зір гі уа:ыт та бі лім бе ру 
кре дит те рі «7ар жы ор та лы ;ы» 
А7-ны< се рік тес бан кте рі ні< 
та ра пы нан тAр лі шарт тар мен 
бе рі лу де. Жал пы, кре дит тер 
9%-дан 17 жыл ;а дейін гі мер-
зім ге бе рі ле ді. Атал мыш ба;-
дар ла ма аза мат тар ;а о:у ;а, 
жE мыс :а ор на ла су ;а жC не 
кейін Bз :а ры зын Bте уге мAм-
кін дік бе ре ді. Сон дай-а:, бі-
лім бе ру кре ди тін алу рC сі мін 
же <іл де ту Aшін «Я — сту дент» 
(www.ya-stu dent.kz) ин те рак-
тив ті бі лім бе ру web-пор та лын-
да on-li ne ре жи мін де кре дит 
алу ;а Bті ніш бе ру ге бо ла ды.

Ғы лым адам ға өз өмі рін сақ тап қа лу үшін 
қа жет ті бі лім не гі зін де пай да бол ды. Адам 
шөп тер ді қо рек те ну жə не дə рі-дəр мек ре-
тін де пай да ла ну ды үй ре ніп, жа ну ар лар дың 
мі не зін ба қы лап, олар ды қол ға үй рет ті, ру-
да мен тə жі ри бе жа сап, əр түр лі ме тал дар ды 
бал қы тып шы ға ру ды үй рен ді. Та би ғат пен 
алу ан түр лі тə жі ри бе жа сау ба ры сын да 
адам өзі нің өмі рін ың ғай лы ету ге ба ғыт тал-
ған көп те ген əдіс-ай ла ны ой лап тап ты. Қа-
зір гі за ман да ғы біз ың ғай лы лық, ден са улық 
жə не ойын-сауық үшін бы лай қа ра ған да өзі-
нен өзі бо луы ке рек си яқ ты кө рі не тін зат-
тар мен құ бы лыс тар ғы лым ның ар қа сын да 
жү зе ге ас ты.

Ғы лы ми эво лю ци яның бі лім ді жи нау ға, 
сақ тау ға жə не ұр пақ тан-ұр пақ қа бе ру ге се беп 
бол ған бас ты фак то ры ның бі рі — жаз ба ның 
ой лап та бы луы. Шу мер лер дің пик тог ра фи-
ялық жаз ба сы б. э. д. 3200 жж. бұ рын, ал б. э. д. 
3000 жж. Еги пет те иерог лиф тік жаз ба де ген 
ат қа ие бол ған жаз ба ның жа ңа жүйе сі пай да 
бол ды. Бұл жүйе де əріп ті, ды быс ты жə не сөз-
дер ді бел гі леу үшін сим вол дар пай да ла ныл ған. 
Б. э. д. 2800 ж. бұ рын шу мер лер дің көр ші ле рі 
бол ған ва ви лон дық тар, ас си ри ялық тар мен 
пар сы лар пик тог ра фи ялық жа зу ды ұш ты жаз-
ба ға (кли но пись) ай нал дыр ды. Ақы рын да б. э. 
д. 1300 ж. бұ рын Си ри яда ең ал ғаш қы ал фа-
вит жа са лып шы ға рыл ды. Он да 32 əріп бол ды, 
əріп тің əр қай сы сы бел гі лі бір дауыс қа сəй кес 
бол ды. Кө не грек тер осы жаз ба жүйе сін қа был-
дап, ол кейін ла тын ал фа ви ті нің не гі зі ре тін де 
қол да ныл ды.
Кө не əлем де бі лім нің жет кі лік сіз ді гі нен та-

би ғат күш те рі құ дай дың құ ді рет ті кү ші де лі-
ніп, та би ғат ты зерт те уші лер құ дай дың абыз-
да ры деп са нал ды. Еги пет те гі ас тро ном дар деп 
атал ған осын дай адам дар күн ді аса үл кен са ғат 
деп са нап, ай мен жұл дыз дар дың ор на ла су-
ына қа рай, Ніл өзе ні нің та су уақы ты мен көп-
те ген ме ре ке лер ді той лау мер зім де рін анық тап 
отыр ды. 365 күн нен тұ ра тын ең ал ғаш қы күн-
тіз бе ні еги пет ас тро но мы Им хо теп жа сап шы-
ғар ған ды ғы бел гі лі.
Өз ке зе гін де шу мер лер (б. э. д. 4000-3200 жыл 

бұ рын) есеп те удің он дық жүйе сін ой лап тауып, 
өз де рін ше бер ма те ма тик жə не ас тро ном дар 
ре тін де та ны та біл ді. Ва ви лон дық тар (б. э. д. 
1900-600 жыл бұ рын) көп жыл дық ба қы ла-
улар дың нə ти же сін де құ рас ты рыл ған, пла не-
та лар дың жыл жу ын си пат тай тын кес те лер ді 
пай да ла нып, жұл дыз дар мен пла не та лар дың 
қоз ға луы жай лы жо ра мал бе ре біл ді. Со ны мен 
қа тар ва ви лон дық тар күн тіз бе ні же тіл ді ріп, 
бо ла шақ ты бол жау ға ты рыс ты. Ва ви лон дық-
тар жұл дыз дар ды өз құ дай ла ры ның аты мен 
ата ды. Ва ви лон дық тар дың бі лі мі ер те де гі грек-
тер ас тро ло ги ясы ның не гі зі бо лып та был ды.
Жал пы қа был дан ған ұғым бойын ша қа зір гі 

за ман ғы лы мы ның бас та ма сы — ер те де гі грек 
мə де ни еті бо лып та был ды, бұл көз қа рас ты 
грек тің ой шыл да ры ның ең бек те рі не сіл те ме 

жа са ған қа зір гі за ман ғы лы мы ның не гі зін са-
лу шы Н. Ко пер ник, И. Кеп лер, Г. Га ли лей қу-
ат та ды. Ер те де гі грек тер дің адам ды қор ша ған 
əлем ді зерт теуінің те рең ді гі сон ша лық, олар 
түр лі ба қы лау жұ мыс тар, есеп те улер жүр гі зіп, 
қор ша ған дү ни ені клас си фи ка ци ялауының ар-
қа сын да өз де рін қор ша ған əлем де ба қы ла нып 
отыр ған құ бы лыс тар мен зат тар ды ді ни жа ғы-
нан емес жа ра ты лыс та ну шы лық си пат та зерт-
теу қа жет ті гін тү сін ді. Ер те де гі грек тер дің ең 
бас ты же тіс тік те рі нің ішін де зат тар дың атом-
дық құ ры лы сы жө нін де гі ілім ді шы ға рып, ака-
де мия мен ли цей лер ді оқу ме ке ме ле рі ре тін де 
ашуы бо лып та был ды. Ежел гі грек тер дің атом 
жө нін де гі көз қа рас та ры Р. Бойль, И. Ньютон, 
М. В. Ло мо но сов, Аво гад ро, Ла ву азье, Мен де-
ле ев се кіл ді көр нек ті та би ғат зерт те уші ле рі нің 
ең бек те рі не үл кен ық пал ет ті. Ежел гі грек ға-
лым да ры ның ең бек те рі нің нə ти же сін де, олар-
дың иде яла ры на сəй кес атом дық құ ры лыс 
тə жі ри бе жү зін де дə лел ден бей тұ рып-ақ, зат-
тар дың фи зи ка лық-хи ми ялық құ ры лы сы жө-
нін де гі те ори ясы жа сал ды. Атал ған те ори яның 
не гі зін де Х1Х ға сыр да хи мия са ла сын да ға лым-
дар та ма ша же тіс тік тер ге жет ті.
Грек тер дің иде яла ры Еуро па ға араб тар ар-

қы лы та рал ды. Ежел гі грек тер дің бар лық ең-
бек те рі біз ге араб ті лі нен ла тын ті лі не аудар-
ма ла ры бойын ша та ныс. Араб ға лым да ры ан-
ти ка лық дəуір дің иде яла рын сақ тай оты рып, 
олар ды ор та ға сыр лық Ев ро па ға жет кі зе біл ді. 
Ор та ға сыр лық араб тар, кейін рим дік тер ие 
бол ған ер те де гі грек тер фи ло со фи ясы мен бі лі-
мін тек иге ріп қа на қой май, со ны мен қа тар аса 
ірі ғы лы ми же тіс тік тер ге де жет ті. Араб əле-
мін де əсі ре се 900-1200 жж. ара лы ғы ғы лым мен 
өнер ша рық тап тұр ған дəуір бол ды. Араб ой-
шыл да ры ал геб ра ны ой лап тап ты. Тіп ті олар-
дың ақын да ры бі рін ші бо лып ма те ма ти ка мен 
ай на лы сып, кейін ақын бо лып өлең шы ғар ды. 
Үл кен қа ла лар дың көр кейіп, өсуі ме ди ци на-
ның да му ына ық пал ет ті. Қа зір гі Өз бек стан ның 
же рі нен шық қан Абу Али Ху сейн Ибн Аб дал-
лах Ибн Си на (Ави цен на) «Ме ди ци на ка нон да-
ры» ат ты ең бе гі XІV ға сыр ға дейін дер лік бар-
лық дə рі гер лер үшін ка нон дар ре тін де пай да-
ла ныл ды.
Араб ой шыл да ры ғы лым ға тек қа на ме то до-

ло ги ялық нұс қау лар ға на емес, сон дай-ақ көп-
те ген тер мин дер ен гіз ді: аль хеб ри — ал геб ра, 
аль хе мия — ал хи мия, аль хо гол-ал ко голь жə не 
т. б. Ғы лы ми құ бы лыс тар əдет те көп те ген ла-
тын жə не грек сөз де рі мен бел гі ле не ді де, олар 
көп жағ дай да тер мин дер ре тін де қа лып та са ды. 
Ал араб оқы мыс ты ла ры бол са сол тер мин дер ді 
ой лап тап ты, ал кейін ла тын ті лі не ауда рыл ды. 
Əр бір ғы лым ның тек өзі не ға на тəн тү сі нік те рі 
мен тер мин дер ден құ рал ған ті лі бо ла тын ды ғы 
бел гі лі. Грек ті лі нің көп те ген сөз де рі ла тын сөз-
де рі мен қа тар ғы лы ми тер мин дер тү рін де қол-
да ны ла ды. Бі рақ тер мин дер дің өзін араб тар 
ой лап шы ғар ған.
Бі лім ұр пақ тан-ұр пақ қа кі тап тар ар қы лы 

жет кі зіл ді, кі тап тар қол мен кө ші рі ліп отыр-

ды. Кі тап тар ды кө ші ру мен жаз ба жа зу шы-
лар ай на лыс ты. Осы се беп ті кі тап тар өте аз 
бол ды жə не өте қым бат тұр ды. Қа ғаз бен кі-
тап ба сып шы ға ру пай да бо лы сы мен, кі тап ты 
қол мен кө ші ру ші бір жыл да жа за ал май тын 
па рақ ты, кі тап ты ба сып шы ға ру шы бір күн-
де ба сып шы ға ра ала тын дə ре же ге жет ті. Кі-
тап тар мен бро шю ра лар көп ші лік тің қо лы на 
ти ді, бұл жағ дай жа ңа иде ялар дың ке ңі нен 
та ра лу ына ті ке лей əсер ет ті. Ең ал ғаш қы ба-
сы лым VІІІ ға сыр да Жа по ни яда жа рық көр-
ді деп есеп те ле ді. Бұл ойып жа зыл ған ағаш 
қа лып тар дан кө ші рі ліп ба сыл ған, түр лі су-
рет тер, қол таң ба лар са лын ған дұ ға лар бол-
ды. («Ал мас сут ра — б. э. д. 868 жы лы ең ал-
ғаш қы ба сы лып шық қан кі тап). Осын дай қа-
лып ты жа сап шы ға ру ға өте көп уақыт қа жет 
бол ды, оның үс ті не бұл қа лып тек бір ға на 
бет ті ба сып шы ға ру ға мүм кін дік бер ді. Ша-
ма мен, 1045 жы лы Қы тай дың им пе ра тор лық 
со ты ның мү ше сі Ли Чен құ ра ма лы шрифт-
ті ой лап тап ты. Ол əр бір қы тай иерог ли фін 
саз дан жа сап, олар дың əр қай сы сын те мір ден 
жа сал ған ар найы ра ма ға ор на лас тыр ды. Бұл 
бел гі лер ді қа же тін ше құ рас ты рып, қай та 
бөл шек теп, ор на лас ты рып, жа ңа бет тер жа-
сау ға бо ла тын еді.
Қа зір гі за ман ғы ғы лым ХVІ-ХVІІ ға сыр лар-

да ғы жа ңа еуро па лық ци ви ли за ци яның не-
гі зін де кі тап ба сып шы ға ру кең та рал ған нан 
кейін пай да бол ды. Кі тап ба су бұл кез де ком-
мер ци ялық қыз мет, яғ ни пай да та бу дың бір 
тү рі ре тін де да мы ды. Не міс фи ло со фы К. Яс-
перс ғы лым ның қа лып та су ының екі ке зе ңін 
көр се те ді: 1 ке зең — ғы лым ның ло ги ка лық жə-
не əдіс те ме лік қа лып та суы, яғ ни ер те де гі грек 
ғы лы мы жə не Қы тай мен Ин ди яда ғы ғы лы ми 
та ным ның ал ғаш қы қай нар көз де рі нің қа лып-
та суы; 2 ке зең — қа зір гі за ман ғы ғы лым ның 
ор та ға сыр дың со ңын да пай да бо лып, XVІІ ға-
сыр да бе кі нуі. XVІІ ға сыр да біз ғы лы ми ре во-
лю ция ту ра лы сөз қөз ғау ға мүм кін ді бе ре тін 
жа ңа лық тар мен əре кет тер жа сал ды. Осы ке-
зең де ғы лым ның ра ди кал ды жа ңа əдіс те рі мен 
ұсы ны лып, та ным ның жа ңа қа ғи да ла ры ұсы-
ныл ды.
Ре не Де карт — фран цуз ма те ма ти гі жə-

не фи ло соф, Га ли лео Га ли лей — ита ли ян дық 
ас тро ном, Уиль ям Гар вей — ағыл шын дə рі ге-
рі, Иоганн Кеп лер — не міс ас тро но мы, Иса ак 
Ньютон — ағыл шын ма те ма ти гі, ме ха ник, фи-
зик жə не ас тро ном, Ро берт Бо иль — ағыл шын 
хи ми гі жə не фи зик, гол лан ди ялық Ханс Ян сен 
ой лап тап қан мик рос коп ты же тіл дір ген ағыл-
шын оқы мыс ты сы Ро берт Гук жə не бас қа да 
ға лым дар қа зір гі за ман ғы ғы лым ның не гі зін 
сал ды. Бұл үр діс тің не гіз гі се бе бі, XVІІ ға сыр да 
ғы лым ның ха лық тың əл-ауқа тын кө те ру жə-
не адам ның та би ғат қа де ген үс тем ді гін ор на-
ту дың тə сі лі ре тін де қа рас ты ры лу ын да бол ды. 
Де карт тың за ман да сы Ф. Бэ кон ғы лым ды та би-
ғат ты ба ғын ды ру дың құ ра лы ре тін де көр се тіп, 
ғы лым да му ының қа жет ті лі гін не гіз де уге көп 
күш жұм сап, «Күш — бі лім де» де ген əй гі лі 
афо риз мін ұсын ды.

А� ПА РАТ 	З ГЕ БА СЫ ЛЫМ ДАР ДАН АЛЫН ДЫ

Тоқ са нын шы жыл дар дың ор та ше нін де на рық-
ты газ дал ған су сын дар мен энер ге ти ка лық су сын дар 
жа улай бас та ды. Əл бет те, дəл сол ке зең де су сын дар-
дың зи ян ды лы ғы ту ра лы тіл қат қан еш кім бол ма ды.

Алай да уақыт өте ке ле газ дал ған су сын ның құ ра-
мын да ғы зат тар дың қан ша лық ты зи ян ды еке нін ес ке ре-
тін бол дық. Бі рақ тəт ті су сын нан бас тар та қо яр тү рі міз 
жоқ. Əрі дү кен сө ре ле рін де қап тап тұр ған су сын ға ере-
сек тер ден гө рі ба ла лар құ мар. Нью-Йор ктің Ко лум бия 
уни вер си те ті нің бір топ ға лым да ры ба ла лар дың ашу-
шаң ды ғын оятып, ес те сақ тау қа бі ле тін бə сең де те ті нін 
анық та ған. Əрі ба ла ның ес те сақ тау қа бі ле ті тө мен деп, 
ішек-ас қа зан ауру ла ры на тап бо луы мүм кін. Ақ ха лат-
ты лар егер ба ла екі ап та ішін де аш қа рын ға газ дал ған 
су сын іш се, бір ден ас қа зан ға за қым ке ле ті нін ай та ды. 
Жал пы, ел іші не өз ге мем ле кет тер ден им порт та ла тын 
тəт ті та ғам дар мен түр лі су сын дар ға кү мəн мен қа рау ға 
бо ла ды. Қа ра пайым са ғыз бен күн де лік ті ішер су дың 
өзін де ағ за ға зи янын ти гі зер зат тар көп. Ай та ке ту ке рек, 
түр лі кон сер вант тар мен дəм деуіш те рі бар та ғам дар ал-
лер ги яның, əр қи лы ішек ауру ла ры ның қо зу ының не гіз гі 
се беп ке рі. Газ дал ған су сын ның адам ның шек тен тыс сал-
мақ жи науына да əсе рі мол.

Осы жайт ты ес кер се ке рек, əлем бойын ша газ дал ған 
су сын ды, əр түр лі тəт ті та ғам дар ды мек теп қа быр ға сын-
да са ту ға тыйым са лын ған. 2006 жы лы Ре сей де мек теп 
ас ха на ла рын да газ дал ған су сын дар мен чип сы лар ды 
са ту ға заң бойын ша шек теу қойыл ды. Əри не, бұ дан 
газ дал ған су сын дар ды та сы мал да ушы һəм шы ға ру шы 
ком па ни ялар зар дап ше ге қой мас. Бі рақ ба ла ның ден-
са улы ғы мек теп қа быр ға сын да қа таң ба қы лау ға алы на-
ры сөз сіз. Украина да Ре сей дің тə жі ри бе сін қол ға ал ған. 
Ал Бель ги яда ба ла лар дың ар тық сал мақ жи науы ден-
са улық сақ тау са ла сы ның ма ман да рын алаң дат са ке рек, 
ел де гі бас тауыш мек теп тер де газ дал ған тəт ті су сын дар 
мен чип сы лар һəм шо ко лад тар ды са ту ға қа таң тыйым 
са лын ды. Аме ри ка Құ ра ма Штат та рын да 2003 жыл дан 
бе рі мек теп қа быр ға сын да газ дал ған су сын дар ды са ту ға 
тыйым са ла тын заң жү зе ге асы ры лып ке ле ді.

Өт кен жы лы Ре сей де энер ге ти ка лық су сын дар ды тү-
гел дер лік дү кен сө ре ле рі нен алып тас тау ту ра лы мə се-
ле қа рал ған. Құ ра мын да та урин жə не ко фе ин сын ды зи-
ян ды зат та ры бар энер ге ти ка лық су сын дар жас тар дың 
ден са улы ғы на зи янын ти гі зіп, оқу үл ге рі мі не əсер ете ді 
де ген ре сей лік ше не унік тер Еуро па да ғы тə жі ри бе ні іс-
ке асы ру ды ұсын ған еді. Мə се лен, Еуро па ның бір қа тар 
мем ле кет те рін де ар найы ме ди ци на лық тек се ру ден өт-
кен ді гін рас тай тын құ жа ты бар энер ге ти ка лық су сын-
дар тек қа на дə рі ха на да са ты ла ды. 2010 жы лы АҚШ-та 
құ ра мын да ко фе ині бар энер ге ти ка лық су сын дар ды 

са ту ға тыйым са лын ған. Бұ ған су сын ды іш кен нен соң 
адам дар дың ес тен та нып, əр түр лі дер тке шал дық қа ны 
сеп бол ған екен.

Ден са улық сақ тау ми нистрлі гі тəт ті газ дал ған һəм 
энер ге ти ка лық су сын дар ды ор та жə не жо ға ры оқу 
орын да рын да са ту ға тыйым са ла тын қау лы шы ғар ды. 
Ен ді 139 жо ға ры оқу ор ны мен 610 кол ледж, 184 ли цей-
дің ас ха на ла рын да атал мыш су сын дар ға орын жоқ. Елі-
міз дің бас са ни та ры Жан дар бек Бек шин нің ай ту ын ша, 
ірі көп ші лік-мə де ни ша ра ба ры сын да ал ко го лі тө мен, 
син те ти ка лық ко фе ині бар су сын дар ды са ту ға тыйым 
са лы на ды. Ден са улық сақ тау ми нистрлі гі нің та ла бы-
на сəй кес ен ді су сын да ғы ко фе ин нің кон цен тра ци ясы 
400 ми лиг рам нан ар тық бол мауы ти іс. Бір қы зы ғы, əлем 
ел де рі осы дан бір не ше жыл бұ рын қа был да ған қау лы 
елі міз де ен ді ға на қол ға алы нып отыр. Алай да Ден са у-
лық сақ тау ми нистрлі гі газ дал ған һəм энер ге ти ка лық 
су сын дар ды мек теп қа быр ға ла рын да са ту ға тыйым са-
лу ту ра лы жақ аш па ған. Газ дал ған су сын ның адам ның 
сал мақ жи науына да əсер ете ті ні бел гі лі. Ал ел ішін-
де ар тық сал мақ тан зар дап ше ге тін ба ла лар са ны аз 
емес. Бəл кім, шек те уді мек теп қа быр ға сы нан бас та ған 
жөн бо лар. Қа лай де сек те, ми нистрлік тің кеш те бол-
са қа был да ған қау лы сы кө ңіл ге қо на ды. Тек та лап пен 
тыйым уақ ты лы орын дал са əрі бұл та лап қа қо ғам на зар 
аудар са игі…

Сусынды талUап ішейік

Aылым эволюциясы
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Новости науки
Первые доктора PhD 
получили свои дипломы

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 бы ли вру-
че ны дип ло мы пер вым се ме рым 
док то рам PhD.

Бо лее сот ни мо ло дых ка зах стан-
ских уче ных по лу чи ли сте пень док то-
ра фи ло со фии (PhD) в 2012-2013 гг. 
С 2011 го да ака де ми чес кой сте пе ни 
«док тор фи ло со фии — PhD» прис во ен 
ста тус уче ной сте пе ни. Все го за эти 2 
го да ву за ми под го тов ле но око ло 450 
док то ран тов, на се год няш ний день 
ста пя ти из них при суж де на уче ная 
сте пень док то ра фи ло со фии PhD.

Го су дар ством соз да ны все ус ло-
вия для пе ре хо да сис те мы выс ше го 
и пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния на 
меж ду на род ные стан дар ты, соз да ны 
дей ствен ные сти му лы твор чес кой и 
ис сле до ва тельской ак тив нос ти уче-
ных. Прог рам мы обу че ния в док то-
ран ту ре вклю ча ют в се бя за ру беж-
ные ста жи ров ки и учеб ные за ня тия, 
кон суль та ции с из вес тны ми за ру беж-
ны ми кол ле га ми.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так-
же сос то ялась тор же ствен ная це ре-
мо ния вру че ния дип ло мов пер вым 
док то рам PhD. Це ре мо ния вру че ния 
дип ло мов док то ра фи ло со фии PhD 
и про фес со ра ста ла за вер ша ющим 
эта пом ус пеш но на ча то го КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в 2008 го ду эк-
спе ри мен та по под го тов ке науч ных 
кад ров но вой фор ма ции в та ких ак-
ту аль ных для Казахстана об лас тях, 
как на но тех но ло гии и не ли ней ная 
фи зи ка, фар ма цев ти чес кая хи мия, 
хи ми чес кая тех но ло гия, эко но ми ка 
и ин но ва ци он ное раз ви тие в ус ло-
ви ях гло ба ли за ции, лин гвис ти чес кая 
ти по ло гия и кон так то ло гия. Сов ре-
мен ная мо дель под го тов ки док то ров 
PhD име ет науч но-пе да го ги чес кую 
нап рав лен ность и пред по ла га ет фун-
да мен таль ную об ра зо ва тель ную, ме-
то до ло ги чес кую и ис сле до ва тельскую 
под го тов ку, уг луб лен ное изу че ние 
дис цип лин по со от вет ству ющим науч-
ным нап рав ле ни ям для от рас лей на-
ци ональ ной эко но ми ки. Док то ран ты 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва обу ча лись 
по об ра зо ва тель ным прог рам мам, 
раз ра бо тан ным в парт нер стве с ве-
ду щи ми уни вер си те та ми и науч ны ми 
цен тра ми Ве ли коб ри та нии, Ни дер-
лан дов, Че хии, Вен грии, Эс то нии, 
КНР, Рос сии. В рам ках об ра зо ва тель-
ных прог рамм док то ран ты прош ли 
науч ные ста жи ров ки в ми ро вых науч-
ных цен трах, по лу чи ли кон суль та ции 
из вес тных за ру беж ных уче ных. Се-
год няш ние вы пус кни ки док то ран ту-
ры — это про фес си она лы, го то вые к 
са мос то ятель ным науч ным ис сле до-
ва ни ям, ана ли ти чес кой ра бо те, ли де-
ры и ин но ва то ры.

Сле ду ющи ми сту пе ня ми в раз-
ви тии про фес си ональ ной карь еры 
док то ров PhD ста нут уче ные зва ния 
ас со ци иро ван но го про фес со ра и 
про фес со ра. И се год няш ние тре бо-
ва ния к при суж де нию этих зва ний 
дос та точ но вы со ки, что вы ра жа ет ся в 
тре бо ва ни ях к пуб ли ка ци ям в рей тин-
го вых из да ни ях, науч ным внед ре ни-
ям, учеб но-ме то ди чес кой дея тель нос-
ти. И что бы под нять ся на сле ду ющую 
сту пень в иерар хии уче ных сте пе ней 
и зва ний, от об ла да те лей дип ло мов 
док то ра PhD пот ре бу ет ся ежед нев-
ный труд в об лас ти об ра зо ва ния и 
на уки.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА УП РАВ ЛЕ НИ ЕМ 
ПОС ЛЕ ВУ ЗОВ СКО ГО ОБ РА ЗО ВА НИЯ И МЕЖ ДУ НА РОД-

НЫХ ПРОГ РАММ

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по се ти ла де ле га-
ция из Поль ши. В ее сос та ве бы ли Ме чис лав 
Ла па нов ский, со вет ник по соль ства Рес пуб-
ли ки Поль ша, Ма ка ры Ста сяк, президент 
Гу ма ни тар но-эко но ми чес кой ака де мии в 
Лод зе, Ви ес лав Пржи бы ла, по мощ ник рек-
то ра, ру ко во ди тель Польско го вир ту аль-
но го уни вер си те та в Лод зе. Пред ста ви те ли 
польских ву зов при еха ли в ка ра ган дин ский 
уни вер си тет с пред ло же ни ем о сот руд ни-
че стве в об лас ти дис тан ци он но го об ра зо-
ва ния.

Польский вир ту аль ный уни вер си тет (Polski 
Uni wersytet Wir tu alny) яв ля ет ся сов мес тным 
пред прия ти ем Ака де мии гу ма ни тар ных на ук и 
эко но ми ки в Лод зе (Aka de mia Hu ma nistyczno-
Eko no miczna w Lod zi) и Уни вер си те та Ма рии 
Скло дов ской-Кю ри (Uni wersytet Ma rii Cu rie-
Sklo dowski ej). ПВУ пред ла га ет об ра зо ва ние по 

дис тан ци он ной фор ме обу че ния и про во дит 
кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции на ос но ве ин-
тер нет-тех но ло гий. ПВУ яв ля ет ся цен тром ком-
пе тен ции в об лас ти ме то до ло гии, тех но ло гии 
и ор га ни за ции дис тан ци он но го элек трон но го 
обу че ния. Дис тан ци он но в дан ном уни вер си те-
те мож но прой ти обу че ние по та ким спе ци аль-
нос тям, как «пе да го ги ка» (дет ская пе да го ги ка, 
кон сал тинг в об лас ти тру до ус трой ства), «по ли-
то ло гия», «уп рав ле ние» (са мо уп рав ле ние, уп-
рав ле ние фи нан са ми, на ло го вая по ли ти ка). В 
этом ву зе так же есть воз мож ность прой ти кур сы 
и прог рам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции по 15 
гу ма ни тар ным и ес те ствен ным нап рав ле ни ям, в 
том чис ле по компь ютер ным и ин фор ма ци он-
ным тех но ло ги ям, фи зи ке и ма те ма ти ке, со ци-
аль ным на укам, ака де мии пред при ни ма тель ства 
и дру гим. Про дол жи тель ность кур сов — от 5 до 
15 не дель, а обу че ние в ба ка лав ри ате — в те че-
ние 3 лет.

Об ра ща ясь к гос тям уни вер си те та, пер вый 
про рек тор КарГУ про фес сор Жу ма шев Р. М. 
от ме тил, что в учеб ный про цесс КарГУ так-
же ак тив но внед ря ют ся сов ре мен ные об ра зо-
ва тель ные тех но ло гии, в том чис ле с 2004 го да 
на за оч ной фор ме под го тов ки спе ци алис тов — 
дис тан ци он ные тех но ло гии обу че ния по спе-
ци аль нос тям ба ка лав ри ата об ра зо ва тель но го, 
гу ма ни тар но го, пра во во го, ес те ствен но го, тех-
ни чес ко го, со ци аль но го и эко но ми чес ко го нап-
рав ле ний.
В ка че стве дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных 

тех но ло гий ис поль зу ют ся:
• кей со вая — в фор ме под го тов лен ных ком-
плек тов учеб но-ме то ди чес кой до ку мен та-
ции (кур со вых кей сов);

• се те вая — для ор га ни за ции пря мо го и опос-
ре до ван но го се те во го вза имо дей ствия пре-
по да ва те лей и обу ча емых и обес пе че ния 
се те во го дос ту па к учеб ным ма те ри алам с 
дис тан ци он ным кон тро лем обу че ния (на 
ос но ве прог рам мы соп ро вож де ния дис тан-
ци он но го обу че ния).
Для ор га ни за ции дис тан ци он но го обу че ния 

в КарГУ соз да ны об ра зо ва тель ный пор тал www.
idl.ksu.kz, элек трон ный ка та лог, элек трон ная 
биб ли оте ка, спе ци али зи ро ван ная прог рам-
ма «Ав то ма ти зи ро ван ное соп ро вож де ние дис-
тан ци он но го обу че ния «Фа кел-2», по лу чив шая 
сви де тель ство о го су дар ствен ной ре гис тра ции 
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, за ре-
гис три ро ван ное в Ко ми те те по пра вам ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос ти Ми нис тер ства юс ти ции 
Рес пуб ли ки Казахстан.
Встре ча и об мен опы том меж ду польски-

ми ву за ми и про фес сор ско-пре по да ва тельским 
сос та вом яв ля ют ся уни каль ной воз мож ностью 
об ме на опы том ис поль зо ва ния вир ту аль ных тех-
но ло гий в ор га ни за ции учеб но го про цес са, рас-
ши ре ния ака де ми чес ких и науч ных кон так тов 
на ше го уни вер си те та.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА УП РАВ ЛЕ НИ ЕМ ПОС ЛЕ ВУ ЗОВ СКО ГО 
ОБ РА ЗО ВА НИЯ И МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ СВЯ ЗЕЙ

Виртуальный университет Польши 
приглашает к сотрудничеству

На этот воп рос от ве ти ли в Ми нис тер стве 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан. 
Там сос то ял ся бри финг по Прог рам ме об ра зо-
ва тель ных кре ди тов на обу че ние, вы да ва емых 
под га ран тию го су дар ства в ли це АО «Фи нан-
со вый центр».

С разъ яс не ни ями об ус ло ви ях и воз мож нос-
ти по лу че ния об ра зо ва тель но го кре ди та для 
оп ла ты обу че ния в ву зах Казахстана выс ту пи-
ла Президент АО «Фи нан со вый центр» За би ра 
Ора за ли ева.
В Ка зах ста не за вер ши лось ком плек сное тес-

ти ро ва ние, в ко то ром уча ство ва ли вы пус кни ки 
кол лед жей, проф школ и вы пус кни ки сред них 
школ, не сда вав шие ЕНТ или обу чав ши еся по 
ли нии меж ду на род но го об ме на школь ни ков за 
ру бе жом. Те перь им, как и тем, кто сдал ЕНТ, 
пред сто ит прой ти кон курс по при суж де нию го-
су дар ствен ных об ра зо ва тель ных гран тов. Аби ту-

ри ен ты, ко то рые не смог ли стать об ла да те ля ми 
об ра зо ва тель но го гран та, или сту ден ты, стол-
кнув ши еся с проб ле мой от сут ствия средств во 
вре мя сво его обу че ния, мо гут вос поль зо вать ся 
об ра зо ва тель ным кре ди том под га ран тию го су-
дар ства для оп ла ты сво его обу че ния.
На се год няш ний день АО «Фи нан со вый 

центр» пре дос тав ля ет га ран тии под об ра зо ва-
тель ные кре ди ты, вы да ва емые АО «БТА Банк», 
АО «На род ный банк Казахстана», ДБ АО «Сбер-
банк Рос сии» и АО «Аль янс Банк» (по льгот ной 
прог рам ме).
Для по лу че ния об ра зо ва тель но го кре ди та 

под га ран тию АО «Фи нан со вый центр» сту дент 
или аби ту ри ент (ро ди те ли) пред став ля ет па кет 
не об хо ди мых до ку мен тов на рас смот ре ние бан-
ку. В те че ние двух не дель банк вы но сит ре ше ние 
о вы да че обу ча юще му ся об ра зо ва тель но го кре-
ди та. При вы не се нии по ло жи тель но го ре ше-
ния Фин центр пре дос тав ля ет бан ку га ран тий-

ное обя за тель ство. На ос но ва нии га ран тий но го 
обя за тель ства осу ществля ет ся пе ре чис ле ние 
кре ди та на счет выс ше го учеб но го за ве де ния, в 
ко то ром обу ча ет ся сту дент, кре дит ны ми тран-
ша ми за каж дый ака де ми чес кий пе ри од (учеб-
ный три местр, се местр, год) от дель но, пос ле 
под твер жде ния ус пе ва емос ти. Сум ма об ра зо-
ва тель но го кре ди та не ог ра ни чен на, от кры ва ет ся 
кре дит ная ли ния с уче том го до вой сто имос ти и 
сро ка обу че ния. В нас то ящее вре мя об ра зо ва-
тель ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся бан ка ми — 
пар тне ра ми АО «Фи нан со вый центр» на раз ных 
ус ло ви ях, в це лом кре ди ты вы да ют ся от 9%, сро-
ком до 17 лет.
Дан ная прог рам ма да ет воз мож ность обу-

чить ся и пос ле тру до ус трой ства по га шать свой 
долг. Так же для уп ро ще ния про це ду ры по лу че-
ния об ра зо ва тель но го кре ди та име ет ся воз мож-
ность по да чи за яв ле ния на кре дит в он лайн-ре-
жи ме на ин те рак тив ном об ра зо ва тель ном веб-
пор та ле «Я — сту дент» (www.ya-stu dent.kz).

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.EDU.GOV.KZ

Для сту ден тов пер во го кур са ру ко во ди те-
лем офис Ре гис тра то ра Г. С. Акы ба евой бы ла 
про ве де на пер вая лек ция о том, ка ко вы осо-
бен нос ти обу че ния по кре дит ной тех но ло гии.

Кре дит ная тех но ло гия обу че ния поз во ля-
ет обес пе чить мо биль ность учас тни ков об ра зо-
ва тель но го про цес са, а так же соз да ет ус ло вия 
для меж ду на род но го приз на ния на ци ональ ных 
прог рамм. Кре дит ная тех но ло гия — это обу-
че ние на ос но ве вы бо ра и са мос то ятель но го 
пла ни ро ва ния с ис поль зо ва ни ем кре ди та как 
уни фи ци ро ван ной еди ни цы из ме ре ния объ ема 
учеб ной ра бо ты. Кре дит ная тех но ло гия яв ля ет ся 
на ко пи тель ной, что оз на ча ет на рас та ющий учет 
ра нее наб ран ных кре ди тов по всем уров ням об-
ра зо ва ния.
Кре дит ная тех но ло гия да ет обу ча ющим ся 

сво бо ду вы бо ра дис цип лин из чис ла дис цип лин 
по вы бо ру, вклю чен ных по вы бо ру, вклю чен ных 
в ра бо чий учеб ный план при фор ми ро ва нии 
ин ди ви ду аль но го учеб но го пла на; не пос ред-
ствен ное учас тие в фор ми ро ва нии сво его ин ди-

ви ду аль но го учеб но го пла на; вов ле че ние в учеб-
ный про цесс эд вай зе ров, со дей ству ющих обу ча-
ющим ся в вы бо ре об ра зо ва тель ной тра ек то рии; 
ис поль зо ва ние балль но-рей тин го вой сис те мы 
оцен ки учеб ных дос ти же ний по каж дой учеб ной 
дис цип ли не и мно гое дру гое.
Лек тор так же поз на ко ми ла сту ден тов с тер-

ми но ло ги ей, ис поль зу емой в кре дит ной сис те-
ме, объ яс ни ла им фун кции и наз на че ние лю дей, 
за ня тых в учеб ном про цес се. Так, сту ден ты уз-
на ли, что офис Ре гис тра то ра — служ ба, за ни-
ма юща яся ре гис тра ци ей всей ис то рии учеб ных 
дос ти же ний обу ча юще го ся, а тьютор — пре по-
да ва тель, ве ду щий учеб ные за ня тия, эд вай зер 
же — пре по да ва тель вы пус ка ющей ка фед ры, 
обес пе чи ва ющий фун кции нас тав ни ка обу ча-
юще го ся по со от вет ству ющей спе ци аль нос ти, 
ока зы ва ющий со дей ствие в вы бо ре тра ек то рии 
обу че ния и ос во ении об ра зо ва тель ной прог рам-
мы в пе ри од обу че ния.
Пер во кур сни ки так же ус во или раз ни цу меж-

ду са мос то ятель ной ра бо той сту ден та и ра бо той 
с пре по да ва те лем, уз на ли, на ка ких ви дах СРС 

им не об хо ди мо де лать ак цент и как по лу чать 
до пол ни тель ные бал лы. СРС — ра бо та по оп ре-
де лен но му пе реч ню тем, от ве ден ных на са мос-
то ятель ное изу че ние. За ня тия в рам ках СРСП 
пред наз на че ны для сту ден тов, же ла ющих по лу-
чить до пол ни тель ные кон суль та ции, име ющих 
низ кий рей тинг, ис пы ты ва ющих труд нос ти при 
вы пол не нии по лу чен ных за да ний по дис цип ли-
не.
Слу ша те лям лек ции так же объ яс ни ли, что 

оцен ка зна ний сту ден тов осу ществля ет ся по 
балль но-рей тин го вой сис те ме, а неп ре рыв ный 
кон троль в те че ние ака де ми чес ко го пе ри ода 
осу ществля ет ся че рез вза имос вязь те ку ще го, ру-
беж но го кон тро лей. По ре зуль та там ус пе ва емос-
ти рас смат ри ва ет ся сред ний балл GPA. Уро вень 
GPA сту ден тов днев но го от де ле ния сос тав ля ет 
при пе ре во де с 1-го кур са на 2-й курс — 2,2; при 
пе ре во де со 2-го кур са на 3-й курс — 2,4; при пе-
ре во де с 3-го кур са на 4-й курс — 2,6; при пе ре во-
де с 4-го кур са на 5-й — 2,7.

Все справ ки по кре дит ной сис те ме обу че-
ния сту ден ты пер во го кур са мо гут по лу чить у 
офис Ре гис тра то ра по ад ре су: глав ный кор пус 
КарГУ (ул. Уни вер си тет ская, 28) или по те ле фо-
нам: 77-04-56, 77-03-69, *1040.

Как получить образовательный кредит?

Преимущества кредитной технологии
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ОCудаUы о=тайлы Bзгерістер
�а за$ стан да «�а за$ елі» ат ты жа �а 

пCн ен гі зі ле тін бол ды. «�а за$ стан — 
2050» стра те ги ясы на сай жас %р па$ 
бойы на отан с(й гіш тік пен пат ри отизм 
се зі мін да ры ту �а ба� дар лан �ан б%л пCн 
елі міз 12 жыл ды$ бі лім бе ру ге к�ш кен 
кез де о$у ба� дар ла ма сы на $о сы ла тын 
бо лып ты. �а за$ стан да жас %р па$ жа �а-
ша тCр би еле не тін бо лып ты.

БEл жа <а стан дарт тар ;а сCй кес, :а-
за: стан ды: ба ла :ай лар 6 жас тан бас тап 
мек теп ке ба ра ды. Жа <а жAйе де о:у шы лар 
5 кAн о:и ды. Nр са ба: ты< Eза: ты ;ы 35 ми-
нут :а на бо ла тын кB рі не ді. Бі рін ші сы нып-
ты< о:у ба; дар ла ма сы бойын ша о:у шы ;а 
ба ;а :ою :а рас ты рыл май ды екен. Бар лы: 
ба ла лар 2-3-сы нып та шет тіл де рін о:и 
бас тай ды. Бі ра: кей бір жер де, мC се лен, 
Астана да би ыл ;ы 1 :ыр кAйек тен бас тап, 
жа <а о:у шы лар ды< бар лы ;ы 1 сы нып тан 
а;ыл шын ті лін о:ы ма:.

5 сы нып «Bт пе лі сы нып» бо лып са на ла-
ды. Осы кез де ба ла ны< кC сі би бейі мі аны:-
та ла ды. Осы сы нып та «7а за: елі» пC ні де 
ен гі зі ле ді. БEл 8 сы нып :а дейін жал ;а са ды. 
9-10-сы нып тар да «Ма ман ды: Cле мі не кі-
ріс пе» ат ты жа <а пCн ні< не гі зін де бейін дік 
бі лім бе ру жAр гі зі ле ді. Ал 11-12 сы нып тар-
да бE рын ;ы о:у-Bн ді ріс тік ком би нат тар ды< 
тC жі ри бе сі не гі зін де о:у шы лар ;а на: ты 
бір ма ман ны< куC лі гі бе рі ле ді. Осы лай ша, 
мем ле кет жE мыс сыз ды: ты жою ба ;ы тын да 
мек теп :а быр ;а сын да-а: бі раз жE мыс ты 
бі тір мек. Я; ни жо ;ар ;ы сы нып тар да о:у-
шы лар на: ты бір ма ман ды: тар ;а бейім де-
ле ді.

7а за: стан 2020 жыл ;а :а рай 12 жыл-
ды: бі лім бе ру мо де лі не то лы ;ы мен кB шіп 
бол ма:. БEл Ел ба сы :ой ;ан мін дет жC не 
бA кіл Cлем осы ба ;ыт та :оз ;а лу да екен. 
Тіп ті пос тке <ес тік ке <іс тік те гі ел дер ді< 
бі ра зы — Ар ме ния, Гру зия, Лат вия, Лит-
ва, Бе ла ру сия, Мол да вия, ТC жік стан, gз-
бек стан, Украина, Эс то ния ен ді гі кB шіп 
бол ды. 7а за: стан Cзір ге дайын ды: жE-
мыс та рын жAр гі зу де. Жа <а жAйе ге кB шу 
2015 жы лы бас тау ала ды деп кA ті лу де. Со-
дан 2020 жыл ;а дейін со зы луы ы: ти мал. 
Ма ман дар ды< ай ту ын ша, 12 жыл ды: :а 
кB шу ар :ы лы ке <ес ке зі нен мE ра ;а :ал ;ан 
отан ды: мек теп те гі да му ;а ке рі ы: пал ете-
тін ке сір лі фак тор лар дан :E ты лу кBз де лу де. 
Мы сал ;а, со ны< :а та рын да шC кірт тер ді Bз 
да рын-:а бі лет те рін Eш тау ;а, Bмір де аса 
:а жет ті бі лім дер ді иге ру ге ын та лан дыр-
май тын :а зір гі «о:у шы лар же тіс ті гін ба-
;а ла уды< ес кір ген жAйе сі» атал ды. Ен ді 
бEл іс те 7а за: стан Cлем дік стан дарт тар ды 
:а был дай ды. БE ;ан :о са, :а зір гі мек теп 
мо де лі аясын да жас Eр па: ты< тEл ;а лы:, 
аза мат ты: жC не адам гер ші лік :а си ет те рі 
жет кі лік ті тAр де да мы тыл май тын кB рі не ді. 
МE ны< сыр тын да, ба ла лар мек теп :а быр-
;а сын да тBл мAд де ле рі мен пер спек ти ва-
ла рын то лы: :ан ды пайым дап, се зі не ал-
май ды де се ді. Ал мEн дай тCр би емен Bс кен 
Eр па: жа сам паз ды: та ны тып, ел ді «Cлем-
дік да мы ;ан отыз ды:» :а та ры на сAй ре уге 
:а бі лет сіз бо луы ;а жап емес.

Бас тауыш бі лім бе ру де, бі рін ші ден, о:у-
шы лар ды< бір тE тас дA ни ета ны мын :а лып-
тас ты ру ма: са тын да Aн дес ті ріл ген пCн дер 
ен гі зі ле ді. О:у шы лар ды< о:у жAк те ме сін 
азай ту, олар ды< Bз бе ті мен да му ына, шы-
;ар ма шы лы: тEр ;ы да :а лып та су ына жа;-
дай жа сау ма: са тын да бес кAн дік о:ы ту 
ен гі зі ле ді. Ап та ны< ал тын шы кA ні :о сым ша 
бі лім жAйе сі ар :ы лы о:у шы ны жан-жа: ты 
да мы ту ;а ар нал ;ан тAр лі ша ра лар Bт кі зі ле-
ді.

Жа <а бі лім бе ру жAйе сі ні< мем стан-
дарт та рын жа са ушы ма ман дар ал ды на о:у 
про це сі не :а ты су шы лар ішін де тек мек теп-
ті< ;а на емес, сон дай-а: о:у шы лар ды< да 
мAд де ле рін, :а жет ті лік те рі мен мAм кін дік-
те рін ес ке ру мін де ті :ойыл ;ан. Сон дай-а: 
о:у ма те ри алын о:ы ту са ты ла ры бойын ша 
ба рын ша о< тай лы, Eтым ды етіп, :ай та бB-
лу мін дет тел ген. Осы лай ша, са ба: ты< жA ру 
мер зі мі 35 ми нут :а азай ты лып отыр екен. 
БEл шC кірт тер ге Bз бе ті мен із де ніп, же ке 
бі лім алу Aшін :о лай лы шарт тар ту ;ыз ба:.

Өт кен ге орал ған сайын тір лік дөң ге ле-
гі нің қа лай жыл жы ға нын аң ға ра ды екен-
сің. Ара да та лай жыл өтіп ті. Ол кез де мен 
ши кі өк пе ба ла мын. Со нау 1934 жыл дың 
15 қаң та рын да ғы жа ңа лық ты ес ті ген де, 
бəл кім, көп пен бір ге мен де қу ан ған шы-
ғар мын. Ол жа ғы есім де жоқ… «Қоз ға-
лыс — өмір дің қой ма сы». 80-нің сең гі рі не 
шық қан шақ та ке ше гі күн ге та ғы да көз 
тас та дым. Ұлы Ға бе кең ай тпақ шы, бая-
ғы ны көк се уден аулақ пын, мақ са тым — 
сол за ман ның құр мет ті сін ес ке тү сі ріп, 
бұл за ман ның ұр па ғы на өне ге ету.

Осы дан 64 жыл бұ рын бей та ныс өл ке ге 
ат та нып ке те бар дым. Көп ті көр ген кө не көз 
ата-əже лер дің аузы нан «Адам бо ла тын ба ла 
алыс қа қа рай ды» де ген ді жиі ес тіп өс кен дік-
тен бой да ғы қор қы ныш ты ақыл ға жең дір-
дім. Қа ра ған ды ның Ақ то ғайы нан Алматы ға 
жол тар тқан жо ла ушы ның кө ңі лі сол сəт те 
үміт ке тұ нып тұр ған-ды… Біз 24 едік. Ба-
сым көп ші лі гі рес пуб ли ка ның шал ғай ай-
мақ та ры нан кел ді. Мə се лен, М. Та уба ев пен 
ағайын ды Бо ран ба ев тар Аукен мен Ал шан-
бай Қы тай мен жап сар лас Ке ген ауда ны ның, 
Ж. Ка ле ке нов со нау Өз бек стан ның Қа ра қал-
пақ ав то но ми ялы об лы сы ның, М. Бах тин Се-
мей дің Ақ су ат ауда ны ның ту ма сы тын. Олар 
қа за қы тə лім-тəр би емен нəр лен ген, ұлт тық 
рух ты бой ға сі ңір ген өрен дер тін. «Тауына 
қа рай — қы ра ны, же рі не қа рай — құ ла ны, 
ұлы сы на қа рай — ұра ны, ұра ны на қа рай — 
ұла ны» деп Əнет ба ба ай тқан дай, жан-жақ-
тан жи нал ған жас тар дың мақ сат-мүд де сі 
бұл тұс та бір ар на ға то ғыс ты. Ар ман қу-
ып, бі лім ке нін қа зу ға ұм тыл ған ұл-қыз ды 
қарт Ала тау бауыры на тар тып, шы рай лы 
Алматы ала қан ға са лып аялап еді-ау! Жы-
лы лық тың та бын се зін ген сəт те «жұ мы лып 
жұ ды рық бо ла мыз!» де ген серт ті ас қар тау-
ға ай ғай лап тұ рып ай тқан быз. Жаң ғыр ған 
дауыс жас жү рек тен жа рып шы ғып еді… 
Осы лай өмір бойы қой бақ қан, қой мен бір ге 
ой бақ қан қа зақ ба ла ла ры ғы лым, бі лім нің 
қай нар бұ ла ғы на сүң гіп кет ті. Күр кі ре ген 
өзен ше та сы ған Қа зҰУ ол кез де С. М. Ки-
ров атын да ғы қа зақ мем ле кет тік уни вер си-
те ті ата ла тын. Шөл деп, шө лір ке ген та лай 
шə кірт тің шө лін бас қан бі лім ор да сы ның 
та бал ды ры ғын жү рек сі не ат та ға ным есім де
Би оло гия-то пы рақ та ну фа куль те ті нің 

сту ден ті атан ған күн нен бас тап ғы лы ми жұ-
мыс тар мен ай на лыс тық. Ұс таз да ры мыз өз 
бе ті міз бен жұ мыс жа сау ға жат тық тыр ды. 
Ол кез де ана ті лін де жа зыл ған оқу лық тар 
бол ма ды. Қа за қы ор та дан шық қан ауыл ба-
ла сы на орыс ша оқу лық тар мен дайын да лу 
оңай соқ қан жоқ. Сту дент тер са ғат тап Пуш-
кин атын да ғы кі тап ха на да оты ра тын. Қа зақ 
бө лі мін де оқы дық де ген аты мыз бол ма са, 
не гі зі нен са бақ орыс ті лін де өт кі зіл ді. Тə-
лім гер лер дің кө бі өз ге ұлт өкіл де рі, ал қа зақ 
мұ ға лім де рі со ры мыз ға қа рай ту ған ті лін 
ша ла бі ле тін. Тіл дің тұ ра лап, ұлт тың өгей-
сіп тұр ған уағы ғой. Екін ші кур стың аяғы на 
та ман ка фед ра ка фед ра ға бө лі ніп, оқу тұ тас-
тай «Петр мен Иван ның» ті лін де оқы тыл ды. 
«Қа жы май бі лім ал ға ның, қал та ңа гау һар 
сал ға ның» де ген да на лық ты са на ға түйіп өс-
кен дік тен, са на улы күн дер ішін де бұл қи ын-
дық қа да тө теп бер дік. Ақ иық бо лып шар-
шап, шал дық сақ та бі лім ге де ген құш тар-
лық ар та түс ті. Көл-кө сір бі лім, ақыл-ой ды 
жа ны на азық ет кен ұс таз дар мен ой та лас-
ты рып, са бақ ты ұр шық ша үйі ріп əке те тін-
біз. Біз уыз ға жа ры ған ұр пақ пыз. Иə, уыз-
ға жа ры ған. Рес пуб ли ка ға ға на емес, бү кіл 
Одақ қа, тіп ті шет ел ге та ны мал ға лым дар-
дан тə лім ал дық. Атап ай тсам, ұс таз да рым 
Г. З. Бля шев — ге не ти ка мен дар ви низ мнен, 
Т. Б. Дар хан ба ев — би охи мия мен өсім дік-
тер фи зи оло ги ясы нан, Б. А. Дом бров ский — 
омыр тқа лы лар зо оло ги ясы нан, Д. Л. Ша-
мис — мик ро би оло ги ядан, М. Абаз ба ки ева — 
адам жə не жа ну ар лар фи зи оло ги ясы нан, 
Б. А. Бі рім жа нов — анор га ни ка лық хи ми-
ядан, Н. З. Ху са ино ва — гид ро би оло ги ядан, 
С. Р. Швар цтан — тө мен гі са ты да ғы өсім дік-
тер ден, В. С. Кор ни ло ва — жо ғар ғы са ты да-
ғы өсім дік тер ден, Ф. Х. Ха ли лов — адам ана-
то ми ясы нан, Б. И. Та ра ба ева — өсім дік тер 

ана то ми ясы мен мор фо ло ги ясы нан, К. Иб-
ра ше ва — омыр тқа сыз дар зо оло ги ясы нан 
дə ріс оқы ды. Кейін бұл оқы ту шы лар дың 
бар лы ғы ҚазКСР Ғы лым ака де ми ясы ның 
ака де мик те рі, мү ше кор рес пон дент те рі 
бол ды. Г. З. Бля шев бас қар ған дар ви низм 
жə не ге не ти ка ка фед ра сы ның сту дент те рі 
қант қы зыл ша сы ның өні мін арт ты ру мен 
шұ ғыл дан са, Г. Б. Дар қан ба ев бас қар ған 
өсім дік тер фи зи оло ги ясы мен би охи мия ка-
фед ра сы ның ұжы мы мен сту дент тер ауыл 
ша ру ашы лық да қыл да ры ның са па сын, өні-
мін арт ты ру мақ са тын да ғы лы ми жұ мыс тар 
жа са ды. До цент Н. Т. Аге ева ның же тек ші лі-
гі мен қа зақ тың ұлан-бай тақ аты ра бын да ғы 
өсім дік тер əле мі ке ңі нен зерт тел ді. Ба тыс 
Қа зақ стан, қа зір гі Маң ғыс тау об лы сы ның 
шөл, шө лейт да ла ла рын да ғы өсім дік тер дің 
өнім ді лі гі мен тү рін анық тау ға, ол өл ке де гі 
мал жайы лы мы жайын да мол мə лі мет тер 
жи нақ тау ға біз де ат са лы сып, ауыл ша ру-
ашы лы ғы ның да му ына өз үле сі міз ді қос тық. 
Со ны мен қа тар Пав ло дар об лы сы на қа рас-
ты Май ауда ны ның кол хоз да рын да ғы жайы-
лым дық жер лер ді ара лап, өсім дік те рі нің 
пай да лы, зи ян ды қа си ет те рін зерт те уге де 
қа тыс тық. Бі лік ті ұс таз Н. Ти мо фе ев на біз-
ге үне мі ба ғыт-бағ дар бе ріп оты ра тын. Ол 
кі сі ұқып ты лық адам ба ла сы на ке рек қа си-
ет дей тін. Ти янақ ты лық — ғы лым ның да му-
ына бас тай тын ал ғы шарт тар дың бі рі де ген-
ді құ ла ғы мыз ға құю дан əс те жа лық пай тын. 
Ни на апай ғы лы ми жұ мыс қа де ген өзін дік 
із де ні сі міз ді қа лып тас тыр ды. Өз бе ті міз бен 
бел гі лі бір тер ри то ри яны зерт те те тін, кейін 
оның қа те лік те рін көр се те тін. 4 кур ста сту-
дент тер өз де рі сұ ра нып эк спе ди ция ға қа-
ты сып, же ке ле ген ай мақ тар ды зерт те ді. Əр 
түр лі қо лай сыз жағ дай лар да не іс теу қа жет-
ті гін бі ліп, да ла за ңы на ба ғы ну ды үй рен-
дік. Ер те тұ рып, кеш жа та тын быз. Де не міз 
шы мыр лан ған сайын ши рай түс тік. Жер дің 
құ пия сы рын тү сі ну ге ты рыс тық. Осы лай, 
көз бен кө ріп, қол мен ұс тау ар қы лы, қа те ле-
су, ада су ар қы лы өз-өзі міз ді шың дай түс тік. 
Ал до цент Т. Удольская сту дент тер мен бір-
ле се Оң түс тік аудан дар дың су сыз шөл да ла-
ла рын да би дай мен ар па егу мə се ле ле рі нің 
мүм кін дік те рін із дес ті ру мен шұ ғыл дан ды. 
Кейін осы жұ мыс тар дың нə ти же сін де би-
дай дың, ар па ның бір не ше жа ңа сорт та ры 
та был ды. Ұс та зы мыз атал мыш та қы рып 
бойын ша док тор лық дис сер та ция қор ғап, 
ҚазКСР Ғы лым ака де ми ясы ның мү ше кор-
рес пон ден ті ата ғын иелен ді.
Біз оқы ған кез де фа куль тет ті би оло гия 

ғы лы мы ның док то ры, про фес сор С. Ф. Кос-
ма чев ский бас қар ды. Кейін нен док тор, про-
фес сор Г. З. Бля шев кел ді. Де кан да ры мыз 
үне мі уақыт тауып сту дент тер мен, оның 
ішін де бел сен ді «ак тив» жас тар мен кез де-
сіп, қан дай мə се ле лер ге кө ңіл ауда ру ке рек-
ті гі жө нін де ақыл да сып оты ра тын. Ол уақ та 
уни вер си тет ке қо ғам қай рат ке рі, ҚазКСР 
сыр тқы іс тер ми нис трі, док тор Т. Т. Тə жі ба ев 
бас шы лық ет ті. Пси хо ло гия ма ман ды ғын да 
оқып жүр ген жас тар: «Т. Тə жі ба ев тың лек-
ци ясын тың дау ға гу ма ни тар лық фа куль тет-
тің сту дент те рі ар найы ке ле тін», — деп мақ-
та ныш пен ай та тын. Рек тор дың сту дент тер 
ара сын да бе де лі зор тын. Т. Т. Тə жі ба ев тың 
КСРО-ның сыр тқы іс тер ми нис трі В. М. Мо-
ло тов пен бір ге Бі рік кен Ұлт тар Ұйы мы на 
ба рып, ба ян да ма жа са ға нын, тұң ғыш рет 
өз ге лер дің ал дын да қас қайып тұ рып қа зақ 
де ген ұлт тың бар еке нін ай ғақ тап қай тқа-
нын ел ға жайып аңыз ға ай нал дыр ды. Абай 
атын да ғы опе ра жə не ба лет те ат рын да бас 
қос қан дүйім жұрт қа зақ ба ла сын та ғат сыз-
да на күт кен тін. Кө ңіл ге нұр құйы лып, шат-
тан ға ны мыз есім де. Жи ын ға Т. Тə жі ба ев ты 
Қа зақ стан ком пар ти ясы ның бі рін ші хат шы-
сы Ж. Ша ях ме тов тың өзі бас тап кел ді. Жи-
нал ған дар қол со ғып, «ура ла ған» ай ғай дан 
құ лақ тұн ды. Көп ші лік тің құр мет, қо ше ме-
ті рек то ры мыз дың ха лық ал дын да ғы абы-
ройын ас қақ та та түс ті. Т. Тə жі ба ев тан кейін 
уни вер си тет бас шы лы ғы на А. За ка рин кел-
ді. Ол кі сі өте қа ра пайым тын. Ас қар аға ның 
адам гер ші лі гі мол, жү ре гі жы лы, мейі рім ді, 
кі ші пейіл жан еке нін бар сту дент бі ле тін. 
Уни вер си тет ті бі ті рер кез де ес те лік ке фо то-

ға тү се тін дəс түр бар емес пе? Мі не, осы жұ-
мыс жө нін де əң гі ме лес пек бо лып бір топ ба-
ла рек тор дың үйі не бар дық. Абыз аға, асыл 
ұс таз дың: «ба ла лар оты рың дар, жо ға ры 
шы ғың дар», — деп жы лы шы рай мен құ рақ 
ұшып қар сы ал ға ны əлі күн ге көз ал дым да. 
Екін ші рет, 1969 К. И. Куль жа но ва кан ди-
дат тық дис сер та ци ясын қор ға ған бан ке ті не 
ша қыр ған да бір ден ке лі сім бе ріп, бан кет ке-
зін де «Егер бел гі лі су рет ші С. Г. Ко нен ков ты 
бір көр ген адам мен оны мен та бақ тас бол-
ғам деп мақ тан са, ал осы жи ын да біз дің Ко-
нен ко ва мыз — Ха ким жа ны мыз На урыз ба ев 
отыр. Біз оны не ге ма дақ та май мыз?» де ген-
де, жи нал ған адам дар дың бар лы ғы ор ны-
нан тік кө те рі ліп Ха ким жан ға үл кен құр мет 
көр сет кен тін. Бұл штрих тер қо ғам қай рат-
ке рі А. За ка ри нұ лы ның бі лім ді, жан дү ни есі 
сұ лу адам бол ға нын дə лел дей тү се ді.
Жо ға ры да ат та ры атал ған ға лым дар шə-

кірт те рі нің шы ғар ма шы лық қа бі лет-қа ры-
мын арт ты ру ға күш са лып, ой-са на сы ның 
өсуі не оң ық пал етіп отыр ды. «Өт кен ді ес ке 
ал май, жа ңа ал ға бас пас» де ген дей, асыл аға 
бу ын ды ұмыт пай, ұлық тап оты ру ды өзім нің 
шə кірт тік, аза мат тық мін де тім деп бі ле мін. 
Бү гін гі таң да би оло гия фа куль те тін де ға лым 
аға-апа ла ры ның жо лын қу ған із ба сар ла ры — 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ғы лым ака де ми-
ясы ның мү ше сі Н. Б. Ах ма ту ли на, М. Х. Ши-
га ева сын ды про фес сор лар мен Н. М. Му-
хит ди нов, С. С. Ай до со ва, И. К. Асан ба ев, 
С. Г. Нес те ро ва, А. Б. Бе га ли ев, З. Г. Би яшо ва, 
А. А. Жұ ба но ва, С. Т. Тө ле уха нов, З. Г. Ша-
лах ме то ва сын ды би оло гия ғы лы мы ның док-
тор ла ры қа жыр лы ең бек етіп жүр.

1954 жы лы би оло гия-то пы рақ та ну фа-
куль те те ті нен 73 тү лек тү леп ұш ты. «Алу ан-
алу ан жүй рік бар, əлі не қа рай ша ба ды» де-
мек ші, əр қай сы мыз өмір ден өз жо лы мыз ды 
тап тық. Абай да на ай тпақ шы, дү ни енің ке ті-
гі не кір піш бо лып қа лан дық. Біз дің фа куль-
тет ті бі тір ген дер дің ішін де И. О. Бай ту лин 
(1952) ҚазКСР Ғы лым ака де ми ясы ның ви це-
пре зи ден ті, І. Абу ға ли ев (1953) ҚазКСР Ғы-
лым ака де ми ясы ның то лық мү ше сі, Қа зақ 
егін ші лік ша ру ашы лы ғы ның ғы лы ми ин-
сти ту ты ның ди рек то ры, Х. Дю сен бин (1954) 
фи зи оло гия ин сти ту ты ның ди рек то ры, С. А. 
Əби ев бо та ни ка жə не ин тро дук ция ин сти-
ту ты ның ди рек то ры си яқ ты бас шы лық қыз-
мет ат қар ды. 1954 жы лы бі тір ген дер дің ара-
сын да ғы лы ми жұ мыс пен ай на лыс қан дар 
көп бол ды. Л. Е. Бө лек ба ева, В. И. Мит ро фа-
нов док тор лық дис сер та ция қор ғап, про фес-
сор атан са, Р. Алим ку ло ва, Х. Адиль бе ко ва, 
О. Аб драх ма нов, К. И. Куль жа но ва, К. Ка ле-
ке нов, Ш. Б. Джұ ма ба ева, Б. С. Қо жан құ ло ва, 
Н. Ка жи ева, К. И. На бо кин, А. П. Ча ван сын-
ды аза мат тар кан ди дат, до цент атан ды.

«Ең əділ са рап шы да, əділ тө ре ші де əман-
да уақыт. Соң ғы сө зін ай ту ға асық пай тын, 
қа тал да əділ қа зы — уақыт ке зі кел ген де əр-
кім ді, əр нəр се ні ти іс ті өз ор ны на қоя ры да-
усыз». Жа ны бар сөз. Бір кез де гі С. М. Ки ров 
атын да ғы Қаз МУ бү гін де əл-Фа ра би атын-
да ғы Қа зҰУ. Ке ңес тік дəуір дің дə мін та тып 
жүр ген де ки елі қа ра ша ңы рақ да ныш пан, 
ғұ ла ма Əбу На сыр əл-Фа ра би атын иеле не ді 
деп се ніп пе едік? Рас, ке уде міз де бол ма шы 
үміт оты жыл ты рай тын. Бі рақ, се нім аз тын. 
Сон да да үзік-үзік жал ған ған үміт ті үзіл ме се 
екен деп ті лей тін біз.

О. АБ ДРАХ МА НОВ
Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы

�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ+ ДО ЦЕН ТІ,
�Р О�У ІСІ НІ+ ОЗА ТЫ, �*Р МЕТ ТІ �ЫЗ МЕТ КЕР
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Новые почетные 
граждане Караганды

Спи сок по чет ных граж дан 
Ка ра ган ды в этом го ду по-
пол ни ли док тор фи зи ко-ма те-
ма ти чес ких на ук, про фес сор 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва К�-
ке тай Те мір �а ли, зас лу жен-
ный тре нер Ка зах ской ССР по 
бок су Каз бек Аш ля ев и прос-
лав лен ный ка зах стан ский 
бок сер, вы пус кник фа куль-
те та физ куль ту ры и спор та 
КарГУ Ген на дий Го лов кин.

Та кое ре ше ние при ня ли в 
ав гус те на оче ред ной, ХХІІ сес-
сии де пу та ты Ка ра ган дин ско го 
го род ско го мас ли ха та. «Кан ди-
да ту ры, пред став лен ные аки-
мом Ка ра ган ды, бы ли рас смот-
ре ны на за се да нии пос то ян ной 
ко мис сии по воп ро сам прав 
че ло ве ка, за кон нос ти, эти ки, 
наг рад, рег ла мен та, на име но-
ва ний и пе ре име но ва ний», — 
от ме че но на сес сии. Сог лас но 
пра ви лам о прис во ении зва ния 
«По чет ный граж да нин г. Ка ра-
ган ды», из чис ла пре тен ден тов 
еже год но в пред две рии Дня 
Кон сти ту ции РК ут вер жда ют не 
бо лее трех об ла да те лей.

В Ка ра ган де со ци аль ный 
ин сти тут по чет но го граж дан-
ства су ще ству ет с 1967 го да. 
Ре ше ни ем го род ско го Со ве-
та де пу та тов тру дя щих ся от 12 
ок тяб ря 1967 го да ут вер жде-
но по ло же ние о прис во ении 
зва ния «По чет ный граж да нин 
го ро да Ка ра ган ды». Это зва-
ние прис ва ива ет ся ра бо чим, 
ин же нер но-тех ни чес ким ра бот-
ни кам, пен си оне рам, пе ре до-
ви кам про из вод ства за зас лу-
ги в раз ви тии на уки, куль ту ры, 
го род ско го хо зяй ства, на род-
но го об ра зо ва ния, здра во ох-
ра не ния, за ак тив ное учас тие 
в об ще ствен ной жиз ни го ро да, 
а так же кос мо нав там, при зем-
лив шим ся на тер ри то рии об-
лас ти. До 90-х го дов в Кни гу 
по че та за не се ны име на око ло 
40 че ло век. Сре ди них — врач 
Я. Ф. Ала лы ки на, По чет ный 
шах тер СССР М. Ра ки шев, кос-
мо нав ты Г. С. Шо нин, В. Н. Ку-
ба сов, А. В. Фи лип чен ко, 
В. И. Вол ков, В. В. Гор бат ко, 
В. А. Ша та лов, А. С. Ели се ев, Ге-
рой Со вет ско го Со юза М. Мам-
ра ев и др.

По чет но му граж да ни ну Ка-
ра ган ды вру ча ют по чет ный 
дип лом, го лу бую шел ко вую 
лен ту, удос то ве ре ние ус та нов-
лен но го об раз ца, наг руд ный 
знак. Фа ми лия, имя и от че ство 
ли ца, удос то ен но го зва ния по-
чет но го граж да ни на, за но сят ся 
в Кни гу по че та го ро да. В го ро де 
Ка ра ган де сей час 106 по чет-
ных граж дан. Са мой пер вой в 
спис ке зна чит ся Яд ви га Фрид-
ри хов на Ала лы ки на. В 1930 го-
ду Яд ви га Фрид ри хов на вмес те 
с суп ру гом впер вые ор га ни зо-
ва ла се мей ную ам бу ла то рию 
в Ка ра ган де, ра бо та ла те ра-
пев том. Спас ла сот ни боль ных. 
Вмес те с му жем ус пеш но бо ро-
лась в трид ца тые го ды с эпи де-
ми ей ти фа. Зва ние «По чет ный 
граж да нин го ро да Ка ра ган ды» 
прис во ено 26 ок тяб ря 1967 го-
да за ор га ни за цию и раз ви тие 
здра во ох ра не ния шах тер ской 
сто ли цы.

СОБ. ИНФ.

Док то ра на ук, про фес со ра Те мир га ли 
Ку ке та ева зна ют в рес пуб ли ке и СНГ как од-
но го из уч ре ди те лей и чле на прав ле ния Ев-
ра зий ско го фи зи чес ко го об ще ства. В этом 
го ду имя ка зах стан ско го фи зи ка уве ко ве че-
но в Кни ге по чет ных граж дан Ка ра ган ды. А 
в на ча ле 2000-х Те мир га ли Абиль ди но вич за 
круп ные дос ти же ния в об лас ти фи зи ки был 
приз нан вы да ющим ся че ло ве ком ХХ ве ка. 
Этот прес тиж ный ти тул с вру че ни ем имен-
ной се реб ря ной ме да ли и дип ло ма прис ва-
ива ет ся Меж ду на род ным би ог ра фи чес ким 
цен тром, на хо дя щим ся в Кем брид же.

О нем го во рят: рож ден для на уки. Дей стви-
тель но, вы пус кник Каз ПИ им. Абая про шел 
свое кре ще ние и ут вер дил ся как ис сле до ва тель 
в Тар тус ком уни вер си те те.
В бе се дах с Ку ке та евым убеж да ешь ся, что 

он вос при ни ма ет фи зи ку не в ви де се рии фор-
мул или пос ле до ва тель нос ти от кры тий, а как 
ху дож ник, сме ши ва ющий крас ки. А уж ког да 
речь за хо дит о крис тал лах... Сре ди мно го чис-
лен ных тру дов про фес со ра осо бое мес то за ни-
ма ет од но из его ран них ис сле до ва ний — спек-
трос ко пия ион ных крис тал лов.
Про фес сор Т. Ку ке та ев од наж ды да же выс-

ка зал та кую мысль, что наш про хо дя щий век 
есть век крис тал лов. Во вся ком слу чае, так 
оце нят его по том ки. Ибо вся компь ютер ная 
тех но ло гия обус лов ле на от кры ти ем свойств 
крис тал лов. Бла го да ря им в мил ли оны раз 
рас ши ри лись воз мож нос ти че ло ве ка. Науч-
ные нап рав ле ния «Спек траль но-лю ми нес цен-
тные свой ства крис тал лов» и «Ра ди аци он ная 
фи зи ка твер до го те ла» раз ви ва ют ся в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва на ка фед ре фи зи ки твер до-
го те ла с мо мен та ее ос но ва ния про фес со ром 
Ко ке тай те ги (Ку ке та евым). Ука зан ные науч ные 
нап рав ле ния яв ля ют ся тра ди ци он ны ми в сов-
ре мен ной фи зи ке твер до го те ла и ма те ри ало-
ве де нии. Од на ко ис сле до ва ния, про во ди мые 
на ка фед ре фи зи ки твер до го те ла, от ли ча ют-
ся ори ги наль ностью пос та нов ки науч ных за-
дач. Впер вые в ми ро вой прак ти ке да на науч но 
обос но ван ная пос та нов ка проб ле мы вли яния 

по ли мор физ ма в крис тал лах на их спек траль-
но-лю ми нес цен тные свой ства и ра ди аци он но-
сти му ли ро ван ные про цес сы. Т. А. Ко ке тай те ги 
(Ку ке та евым) впер вые раз ра бо та ны ме то ды оп-
ре де ле ния по ло же ния энер ге ти чес ких уров ней 
при мес ных цен тров лю ми нес цен ции в крис-
тал лах от но си тель но энер ге ти чес ких зон мат-
ри цы, ко то рые в ми ро вой науч ной ли те ра ту ре 
по лу чи ли наз ва ние «аб со лют ная спек трос ко-
пия». Им же впер вые оп ре де ле ны по ло же ния 
энер ге ти чес ких уров ней при мес ных ионов в че-
ты рех крис тал лах.
Те мир га ли Абиль ди но вич сво им ха рак те-

ром на по ми на ет те же са мые крис тал лы. Мо-
жет, от них пе реш ли к не му, маль чи ку, рож-
ден но му в юр те, и внеш няя прив ле ка тель ность, 
и внут рен няя кра со та, твер дость, упор ство в 
науч ном твор че стве...
Вот уже нес коль ко де ся ти ле тий Те мир га-

ли Ку ке та ев ру ко во дит науч ным кол лек ти вом. 
Под ру ко вод ством про фес со ра Ку ке та ева за-
щи ти ли дис сер та ции бо лее де ся ти кан ди да тов 
и док тор на ук. В нас то ящее вре мя он ру ко во-
дит тре мя док то ран та ми и пятью ас пи ран та ми. 
Все они ус пеш но ра бо та ют в раз ных науч ных 
цен трах рес пуб ли ки и за ее пре де ла ми.
Член ря да ака де мий и науч ных об ществ, 

ини ци атор и ор га ни за тор мно гих науч ных 
кон фе рен ций Те мир га ли Ку ке та ев не лю би-
тель гор дить ся сво ими зна ни ями и наг ра да ми. 
Для не го глав ное — его уче ни ки. Вот тут он за-
го ра ет ся. Горд тем, что мно гие уже срав ня лись 
с ним. И счас тлив от то го, что ра бо тал с Е. А. Бу-
ке то вым, вы да ющим ся уче ным-эн цик ло пе дис-
том. Имен но Ев ней Ар ста но вич приг ла сил его 
в семь де сят вто ром во вновь от кры тый КарГУ. 
Пер вый рек тор вто ро го в то вре мя в Ка зах ста не 
уни вер си те та, ака де мик пред ло жил мо ло до му 
уче но му ор га ни зо вать и воз гла вить ка фед ру 
фи зи ки твер до го те ла.
Вы да ющий ся че ло век ХХ сто ле тия ша га ет 

с на ми ря дом. Пе реф ра зи руя из вес тные сло ва 
пи са те ля Га би та Мус ре по ва, хо чет ся ска зать: 
«Нам не нуж но хва лить это го че ло ве ка. Мы 
дол жны гор дить ся им». Дей стви тель но, та ких 
у нас нем но го. В от ли чие от изоб ре та те лей к 

уче ным-те оре ти кам с их со вер шен но фан тас-
ти чес ки ми науч ны ми изыс ка ни ями, ко то рые 
чрез вы чай но слож но при ме нить в про мыш-
лен нос ти «здесь и сей час», толь ко сей час ста ли 
про яв лять ин те рес. «Вни ма ние ми ро вой науч-
ной об ще ствен нос ти я прив лек сво ими науч-
ны ми ра бо та ми на те му «Аб со лют ная спек-
трос ко пия», — рас ска зы вал про фес сор в од-
ном из сво их ин тервью га зе те «Ка зах стан ская 
прав да». — Го во ря про ще, я впер вые в ми ре 
эк спе ри мен таль но оп ре де лил так на зы ва емое 
вза им ное рас по ло же ние энер ге ти чес ких ди аг-
рамм от но си тель но уров ней ос нов но го крис-
тал ла. Но поп ро шу не пу тать: мой труд — это 
не те ория аб со лют ной спек трос ко пии, а имен-
но эк спе ри мен таль ное оп ре де ле ние. Те орию в 
чис том ви де еще ник то не вы вел. Ее ав тор, ес ли 
та ко вой во об ще бу дет, по лу чит Но бе лев скую 
пре мию».

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА 
NAU KA KAZ.KZ

Кристальный талант профессора Кукетаева

Вы пус кник КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Ген на дий Го лов кин, чем пи он ми ра по бок-
су и фи на лист Олим пий ских игр, в этом 
го ду стал по чет ным граж да ни ном на ше го 
го ро да. На тор же ствен ном соб ра нии, пос-
вя щен ном Дню шах те ра, аким Ка ра ган-
дин ской об лас ти Ба ур жан Аб ди шев вру-
чил Г. Го лов ки ну наг руд ный знак и дип лом 
по чет но го граж да ни на го ро да Ка ра ган-
ды, а отец вы да юще го ся бок се ра, ве те ран 
уголь ной от рас ли Ген на дий Ива но вич Го-
лов кин удос то ен зва ния «По чет ный ра бот-
ник уголь ной про мыш лен нос ти».

«Мое дет ство прош ло в шах тер ской семье. 
Я гор жусь сво ими ро ди те ля ми, горд, что ро-
дил ся в Ка ра ган дин ской об лас ти, что здесь 

сло жи лась моя спор тив ная карь ера. Хо-
тел бы поб ла го да рить ка зах стан цев за под-
дер жку. Мои по бе ды — это по бе ды все го 
Казахстана», — за явил Го лов кин-млад ший со 
сце ны.
Ген на дий Го лов кин, ког да бы ва ет в Ка ра-

ган де, обя за тель но за хо дит в аль ма-ма тер — 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, что бы встре тить ся 
со сво ими пре по да ва те ля ми и сту ден та ми 
род но го фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та. Он рас ска зы ва ет им о том, как скла-
ды ва лась его карь ера, как по мо га ла ему под-
дер жка зем ля ков во вре мя слож ных мат чей 
и со рев но ва ний. Чем пи он ми ра 2003 го да и 
фи на лист Олим пий ских игр 2004 го да, зас лу-
жен ный мас тер спор та Рес пуб ли ки Казахстан, 
се мик рат ный чем пи он пер венств Рес пуб ли ки 

Казахстан, по бе ди тель меж ду на род ных тур-
ни ров: чем пи он ми ра сре ди мо ло де жи 2000 
го да, по бе ди тель пер вой спар та ки ады Рес пуб-
ли ки Казахстан 2001 го да, по бе ди тель Куб ка 
ми ра сре ди неф тя ных стран 2001 го да, чем пи-
он ІІІ Вос точ но-Ази ат ских игр (2001 г.), чем-
пи он ми ра 2003 го да, фи на лист XXVIII лет них 
Олим пий ских игр в Афи нах (2004 г.) — все эти 
зва ния и наг ра ды он при об рел за то вре мя, что 
жил и учил ся в Ка ра ган де. Его ус пе хи в лю би-
тельском бок се по мог ли ему в 2006 го ду пе-
рей ти в про фес си ональ ный спорт и там то же 
за во евать ти тул чем пи она ми ра. Се год ня имя 
Ген на дия Го лов ки на из вес тно не толь ко в Ка-
зах ста не, но и за ру бе жом. И хо тя в си лу про-
фес си ональ ных при чин ему ча ще при хо дит ся 
жить за ру бе жом, чем в Ка зах ста не, Ген на дий 
всег да выс ту па ет под ка зах стан ски ми фла га-
ми. На XX Ас сам блее на ро да Казахстана 24 ап-
ре ля 2013 го да в Ас та не, где Ген на дий Го лов-
кин выс ту пал на ка зах ском и рус ском язы ках, 
о сво ем про ис хож де нии он ска зал сле ду ющее: 
«Мой отец — рус ский, ма ма — ко ре ян ка, но 
ког да ме ня спра ши ва ют, кто я, от ве чаю — ка-
зах и счи таю се бя ка за хом».

СОБ. ИНФ.

«Мои победы — это победы всего Казахстана»
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Ше тел де гі Қа зақ стан сту дент тер 
ұйым да ры ның ІІ сле ті өз жұ мы сын 
бас та ды. II Слет жұ мы сы на АҚШ-
тан, Ұлыб ри та ни ядан, Австри ядан, 
Ка на да дан, Қы тай дан, Ре сей ден, 
Че хи ядан, Ис па ни ядан, Ма лай зи-
ядан, Ко ре ядан, Түр ки ядан кел ген 
Қа зақ стан ның 60 сту дент тер ұйы-
мы ның 300-ден ас там де ле га ты, жас-
тар са яса ты бойын ша өңір лік бас-
қар ма лар дың бас шы ла ры, жас тар 
ұйым да ры ның көш бас шы ла ры мен 
бел сен ді ле рі, мем ле кет тік құ ры-
лым дар дың, бі лім бе ру, ин дус три-
ялық-ин но ва ци ялық да му, тех но ло-
ги ялар са ла сын да ғы қа зақ стан дық 
жə не ха лы қа ра лық ком па ни ялар-
дың өкіл де рі, сту дент тер қа тыс ты.
Іс-ша ра ның не гіз гі мақ са ты — ше тел-

де гі эко но ми ка, бі лім мен ғы лым, мə де-
ни ет пен өнер де гі, ту ризм мен спорт та ғы 
ық пал дас ты ру үде ріс те рін іс ке асы ру ға 
рес пуб ли ка лық жас тар ұйым да рын жə-
не сту дент тік ұйым дар ды шо ғыр лан ды-
ру үшін ха лы қа ра лық ақ па рат тық алаң 

құ ру. Слет тің мін дет те рі: ше тел де ха лы-
қа ра лық жас тар ын ты мақ тас ты ғын да-
мы ту жə не Қа зақ стан ның мем ле кет тік 
жас тар са яса тын іс ке асы ру, сту дент тер 
ұйым да ры ның өзін-өзі ұйым дас ты ру 
проб ле ма ла рын тал қы лау, мем ле кет тік 
қол дау ша ра ла рын əзір леу жə не сту-
дент тің өзін-өзі ұйым дас ты ру ын да мы-
ту, ака де ми ялық жə не шы ғар ма шы лық 
ұт қыр лық ты да мы ту, ха лы қа ра лық дең-
гей де өзек ті мə се ле лер ді ше шу де жас-
тар дың рө лін арт ты ру.
Слет шең бе рін де Қа зақ стан Рес пуб-

ли ка сы Бі лім жə не ғы лым Ви це-ми нис-
трі Мұ рат Орын ха нов тың, «Нұр Отан» 
Ха лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы тө-
ра ға сы ның Бі рін ші орын ба са ры Бауыр-
жан Бай бек тің, «Ұлт тық тех но ло ги ялық 
да мы ту агент ті гі» АҚ Бас қа ру шы ди рек-
то ры, «Бо ла шақ» қауым дас ты ғы ке ңе сі-
нің мү ше сі Жұ ма тай Сə лі мов тің қа ты су-
ымен өт кен кон фе рен ция бол ды.
Ше тел де сту дент тер дің өзін-өзі ұйым-

дас ты ру дың өзек ті мə се ле ле рі АҚШ-та-
ғы Қа зақ стан ның сту дент тер Аль ян сы 

Пре зи ден ті Ди ас Жо ра бе ков тің (Pur due 
Uni ver sity, АҚШ), Шан хай қа ла сын да ғы 
«Бо ла шақ» Сту дент тер қауым дас ты ғы-
ның пре зи ден ті Ті лек тес Адам бе ков тің 
(Tongji Uni ver sity, Қы тай), Ұлыб ри та ни-
яда ғы Қа зақ стан сту дент те рі қауым дас-
ты ғы ның пре зи ден ті Мə ди на Том пи ева-
ның (Uni ver sity Col le ge Lon don, Ұлыб ри-
та ния), Мəс кеу қа ла сын да ғы «Ата ме кен» 
қа зақ стан дық сту дент тер бір лес ті гі нің 
тө ра ға сы Ар ман Бəр мен ба ев тың (Мəс кеу 
мем ле кет тік Тау-кен уни вер си те ті, Ре сей 
Фе де ра ци ясы) та ныс ты ры лым да рын да 
қа рал ды.
Əлеу мет тік қор ғау, мə де ни ет пен 

өнер, ту ризм мен спорт са ла сын да ғы, 
оның ішін де «G-Glo bal» сұх бат ала ңы 
ар қы лы жас тар дың ын ты мақ тас тық 
пер спек ти ва ла ры жас бел сен ді лер мен 
ша қы рыл ған са рап шы лар дың қа ты-
су ымен дөң ге лек үс тел де жə не сұх бат 
ала ңын да тал қы лан ды.

«Бо ла шақ» қауым дас ты ғы мү ше ле-
рі нің «Қа зақ стан ның ең бек на ры ғы жағ-
дай ла рын да ман сап тар ды жос пар лау», 
«Биз нес ті жүр гі зу: ин вес ти ци ялар ды 
тар ту», «Қайы рым ды лық қыз мет: прак-
ти ка лық ұсы ныс тар», «Игі іс тер ді қа лай 

жа сау ке рек» ат ты та қы рып тар да ұйым-
дас ты рыл ған мас тер-клас та ры қа ты су-
шы лар дың үл кен қы зы ғу шы лы ғын ту-
дыр ды.
Іс-ша ра ның ұйым дас ты ру шы ла ры: 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы-
лым ми нистрлі гі нің Жас тар ісі ко ми те ті, 
«Ха лы қа ра лық бағ дар ла ма лар ор та лы-
ғы» АҚ, «Бо ла шақ» қауым дас ты ғы ның 
қол дауымен «Үлес 2020» ҚҚ, «Нұр Отан» 
ХДП Са яси ме нед жмент мек те бі, «Жас 
Отан» жас тар қа на ты, Л. Н. Гу ми лев 
атын да ғы Еура зия ұлт тық уни вер си те ті.
Слет тің екін ші кү нін де қа ты су шы лар 

үшін «Нұр Отан» ХДП Са яси ме нед-
жмент мек те бі сер ти фи кат тал ған жə не 
же тек ші тре нер лер-кон суль тант тар дың 
көш бас шы лық қа си ет тер ді да мы ту, ин-
тер нет те гі ком му ни ка ци ялар дың не гіз гі 
құ рал да ры мен, ҮЕҰ қыз ме тін де гі фан-
драй зин гпен та ны су, во лон тер лық ты 
да мы ту, БАҚ-тар мен өза ра іс-қи мыл 
тех но ло ги яла ры жə не əлеу мет тік же лі-
лер де гі жұ мыс əдіс те рі бойын ша тре-
нин гтер ұйым дас ты рыл ды. Жұ мыс қо-
ры тын ды ла ры бойын ша ҚР БҒМ Жас тар 
ісі ко ми те ті нің аты на Слет қа ты су шы ла-
ры ның ұсы ныс та ры əзір лен ді.

Сти лис ти ка ның тіл дің ды быс тық жа-
ғын қа рас ты ра тын бір бө лі мі фо ни ка деп 
ата ла ты ны бел гі лі. Фо ни ка — тіл дің ды-
быс тық қи ын да су өне рі ту ра лы ғы лым. 
Сон дай-ақ фо ни ка деп тіл дің ды быс тық 
қи ын да су ын, яғ ни фо не ти ка лық дең гей-
де гі тіл дік құ рал дар ды бел гі лі бір сти-
лис ти ка лық мақ сат та таң дай оты рып 
қол да ну ды ай та мыз. Осы ма ғын да фо ни-
ка ту ра лы сол не ме се өз ге ақын-жа зу шы 
сти лі нің конструк тив ті сы ңа ры деп те тү-
сі ну ге бо ла ды.
Яғ ни тіл дің фо не ти ка лық дең гей де-

гі сти лис ти ка лық мə ні бар құ рал да рын 
фо ни ка деп атай ды. Фо ни ка, ең ал ды мен, 
тіл ды быс та ры ның əр түр лі фо не ти ка лық 
құ рал да ры ның эс те ти ка лық қыз ме тін қа-
рас ты ра ды. Ғы лым ре тін де тіл дің ды быс-
тық құ ры лы мы ның ерек ше лік те рі не ба ға 
бе ре ді, əр бір ұлт тық тіл ге тəн үй ле сім-
ді лік, əуез ді лік шарт та рын ай қын дай ды. 
Тіл дің фо не ти ка лық мə нер лі лі гін кү шей-
те тін сан алу ан амал-тə сіл дер ді зерт тей ді.
Ал өлең фо ни ка сын да ғы бас ты мə се ле 

фо не ти ка лық құ рал дар дың сти лис ти ка-
лық мə ні ай рық ша ма ңыз ды бо лып ке ле-
тін по эти ка лық тіл дің ды быс тық жым да-
су ына тал дау жа сау бо лып та бы ла ды. Ды-
быс тық мə нер лі лік мə се ле сі не де бас ты 
на зар ауда ры ла ды.
Ды быс тау ар қы лы мə тін ге (өлең ге) сти-

лис ти ка лық тұр ғы дан ба ға бе ру де (ба ға-
ла уда), олар ды ды быс та ған да фо ни ка ең 
ма ңыз ды мəн ге ие бо ла ды.
Фо ни ка көр кем дік фор ма ның құ ран ды 

эле мен ті ре тін де по эти ка лық тіл дің бас-
қа да экспрес сив тік құ рал да рын кү шей те 
оты рып, ақын ның діт те ген ойын ана ғұр-
лым то лық, ай қын жү зе ге асы ру ына қыз-
мет ете ді.
Фо ни ка ның ең күш ті құ ра лы — ұй-

қас. По эти ка лық тіл де ұй қас ком по-
зи ци ялық-ды быс тық қай та лау ре тін де, 
өлең нің құ лақ қа жа ғым ды ды быс та лу ын 
кел ті ру ші құ рал ре тін де жə не сөз де гі көр-
кем дік қа ты нас тар дың ма ңыз ды ла рын бө-
ліп көр се ту де бас ты рөл ат қа ра ды. Тіл дің 
сти лис ти ка лық мə ні бар не гіз гі фо не ти ка-
лық құ рал да ры на тіл ды быс та ры, бу нақ 
(тір кес) ек пі ні, дауыс ыр ға ғы, ин то на ция 
жə не ұй қас жа та ды.
Абай өлең де рін де гі ұй қас тар да фо ни-

ка лық тұр ғы дан ерек ше құ рыл ған:
Жа зу жаз дық,
Хат та ны дық,
Бол дық азат мол да дан.
Ша ла оқу дан
Не жа ры дық,
Қал ған нан соң құр на дан?
Ба ға сыз жас тық —
Боз бас тық,

Адас тық.
Ақын шы ғар ма ла рын да өлең нің фо-

ни ка лық (үн дік, əуен дік) үнін үй лес ті ру 
он да ғы сөз дер дің ыр ғақ тық-əуен дік жа ғы-
нан ұжым да суы ар қы лы жə не ды быс тық 
құ ра мы ар қы лы жа са ла ды. Сон дық тан 
осы мақ сат та жұм са ла тын ды быс тық қай-
та ла улар дың мə ні ай рық ша бо лып ке ле ді.
Кей бір жағ дай да қай та ла ма лар ұй қа-

са тын сөз дер дің ор та сын да да ке ле бе ре ді. 
Мы са лы:
Осы жал ған дү ни еден
Ше шен де өт кен не бұл бұл,
Кө сем де өт кен не дүл дүл
Сөз мə ні сін біл се ңіз.

Сұ лу ат тың көр кі — жал,
Адам зат тың көр кі — мал…
Ға лым Р. Сыз дық мұн дай құ ры лым-

дар ды өлең нің іш кі ұй қа сы на, «тар ма қа-
ра лық, яғ ни қат та улы ұй қас тар ға» жат-
қы за ды. «Қат та улы ұй қас тар Абай дың 
өл ше мі, ыр ға ғы, ұй қас су ре ті жə не ком-
по зи ци ялық құ ры лы мы, қыс қа сы, ар хи-
тек то ни ка сы жа ғы нан қа зақ по эзи ясын да 
бұ рын жоқ түр де жа зыл ған өлең де рін де 
жиі қол да ныл ға нын» ай та ды.
Өлең ді шы ғар ма да ұй қас үл кен жүк 

ар қа лай ды. Ұй қас өлең тар мақ та ры ның 
со ңын да ке ліп оты ра ды, ал тар мақ со ңы — 
өлең мə ті нін де гі өте күш ті кі ді ріс ор ны. 
Де мек, өлең де гі бір ден-бір көз ге ілі гер 
жер — тар мақ со ңын да ғы күш ті кі ді ріс 
ор ны. Ұй қас сөз дер дің ма ғы на ла ры бір-
бі рі мен бай ла ныс ты жə не ес те сақ та ла ды. 
Кей де өлең тар мақ та ры ның со ңын ға на 
оқи оты рып, оның ма ғы на лық то лым ды-
лы ғын бай қау ға, əрі та қы рып тың жал пы 
өр біп-да му ын қа да ға лау ға бо ла ды. Ұй қас 
ар қы лы та қы рып тық жə не ас со ци атив тік 
əр түр лі су рет тер ді рет ке кел ті ру ге бо ла-
ды. Мы са лы, Абай дың «Бұ ра лып тұ рып, 
бу ыны құ рып («Көк бай ға»)» де ген 8 жол-
дық өле ңін де мə тін нің жа ғым сыз пор трет 
та қы ры бын ұй қас қа қа рап-ақ ба ғам дау ға 
бо ла ды:
Бұ ра лып тұ рып,
Бу ыны құ рып,
Қи сай та тар тып мұ ры нын;
Əсем сіп, сəн сіп,
Біл ген сіп, бəл сіп,
Əр нəр се нің оры нын;
Ке ре нау, кер дең, бір ке рім,
Жақ пай ды ма ған сол же рің.
Де мек, ұй қас — фор ма ре тін де өлең нің 

маз мұн дық та көр сет кі ші.
Əдет те, ұй қас ту ра лы ай тар бол сақ, 

өлең тар мақ та ры ның со ңын да ғы əуез ді-
лік жайын да сөз қоз ғай мыз. Алай да ұй-
қас тек тар мақ со ңын да ға на бо лып қой-
май ды, тар мақ ба сын да да, тар мақ ішін де 

де бо луы мүм кін. Се бе бі өлең ішін де қан-
дай да бір же ке бу ын ның кез кел ген бу ын-
мен ұй қа сып ке луі — ға жап емес. Дəс түр 
бойын ша мұн дай əуез ді лік (үн дес тік) жиі 
кез дес пей ді жə не ой ла ма ған жер ден пай-
да бо ла ды. Сон дай-ақ өлең нің бір ға на 
по зи ци ясын да жиі қай та ла нып оты ра тын 
іш кі ұй қас тар да бо ла ды жə не де олар ды 
əдет те гі ұй қас тар мен, яғ ни тар мақ со ңы 
ұй қас тар мен бір қа тар да қа рас ты ру ға бо-
ла ды.
Тар мақ со ңын да ғы ұй қас си яқ ты іш-

кі ұй қас тар да өзі не сон ша лық ты на зар 
ауда ру ды қа жет ете ді. Орыс ақы ны В. Ма-
яков ский тар мақ со ңы ұй қас тың ма ңыз ды 
мə нін əжеп тəуір тө мен де те ке ліп, «Как 
де лать сти хи?» деп ата ла тын кі тап ша-
сын да: «Кон це вое соз ву чие, риф ма — это 
толь ко один из бес ко неч ных спо со бов 
свя зы вать стор ки, са мый прос той и гру-
бый», — деп жа за ды.
Тар мақ ба сын да ғы сөз дер ді де ұй қас-

қа қа тыс ты ру ға бо ла ты нын, тар мақ со ңы 
мен екін ші тар мақ тың со ңын бір мез гіл де 
үшін ші жə не төр тін ші тар мақ тар дың соң-
ғы сөз де рі мен де т. б. бас қа ша түр де ұй-
қас ты ру ға бо ла бе ре ті нін ай та ды.
Де мек, сөз дер мен бу ын дар ды əр түр-

лі етіп, өлең де жə не өлең шу мақ та ры ның 
кез кел ген же рін де (тар мақ ба сы, ор та-
сы, со ңы) ұй қас ты ра бе ру ге бо ла ды. Бұл, 
əри не, ақын ның ше бер лі гі не, тал ғам, бі-
лік ті лі гі не бай ла ныс ты. Мұ ны тек қа зір гі 
ке зең де гі ақын дар дың өлең де рі нен ға на 
емес, ұлы ақын ның клас си ка лық по эзи-
ясы ның бай тə жі ри бе сі нен де кө ре ала-
мыз.
Өзі нің бу ын са ны ның не ме се құ ра мы-

ның кө ле мі жа ғы нан «іш кі ұй қас тар дың» 
тар мақ со ңын да ғы ұй қас тар дан еш қан-
дай айыр ма шы лы ғы жоқ.
Тар мақ со ңын да ғы ұй қас бір ден на-

зар ға ілі ге ді, се бе бі оның қай да тұ ру (ке-
лу) қа жет ті лі гі нен бе екен, оқыр ман оның 
əдет те гі өз ор нын да ке луі не кө ңіл ауда ра-
ды. Қа тар кел ген екі тар мақ тың бас тап қы 
сөз де рі ұй қас қан жағ дай да тар мақ ба сы 
ұй қас тар көп бай қал май ды, со ны мен бір-
ге олар қай та лан бай ды.
Іш кі ұй қас тар то лық үн дес тік жа са са, 

ыр ғақ ай қын се зі ліп, ерек ше ле не ті ні бел-
гі лі. Абай да іш кі ұй қас тар өлең нің əуез ді-
лі гін арт ты рып, түр лен ді ре құ был ту қыз-
ме тін ат қа ра ды:
Егін нің ебін,
Са уда ның те гін
Үй ре ніп, ой лап, мал із де.
Адал бол — бай тап,
Адам бол — мал тап,
Қу ан саң, қу ан сол кез де.
Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос
Көр ме сең — іс тің бə рі бос.
Осы тар мақ тар дың тү зі лі мін де гі көз ге 

тү сер бір ерек ше лік — өлең нің өн бойы на 

жайыл ған аса əде мі үн дес тік ті ту ды ра тын 
іш кі ды быс тық үй ле сім.
Де мек, іш кі ұй қас тар, бі рін ші ден, 

өлең нің фо ни ка лық (əуен дік, му зы ка лық) 
құ ры лы мы на өң бер се, екін ші ден, өлең 
құ рау ға қа ты са ды. Іш кі ұй қас тың не гіз гі 
қыз ме ті сөз дер дің үн əуені нің ұй қа сып 
ке ліп, əсер ету, яғ ни өлең тар мақ та ры ның 
жал пы эмо ци ялық үнін (бояуын, то нын) 
кү шей ту бо лып та бы ла ды. Əрі «іш кі ұй-
қас жа сап тұр ған сөз дер дауыс ыр ға ғы мен 
ма ғы на лық бө лік тер ді бір-бі рі нен айы-
рып, олар ға ой ек пі нін тү сі ру ге кө мек те-
се ді». Мə се лен,
Бұл мах рұм қал ма ғы ма кім жа за лы,
Қо лым ды дөп сер ме сем, өс тер ме едім?.. —
де ген де екін ші бу нақ тан кейін дауыс 

кі ді рі сі бо ла ды да, іш кі ұй қас жа сап тұр-
ған сөз дер соң ғы ұй қас та ғы сөз дер ар қы-
лы өзі не кө ңіл аудар та ды.
Абай дың бір қа тар өлең де рін де ды быс 

үн дес ті гін жа сай тын ал ли те ра ция мен 
ас со нанс, сөз дер дің, тұл ға лар дың қай-
та ла ула ры ар қы лы үн дес тік ту ғы за тын 
ана фо ра, па рал ле лизм құ бы лыс та ры нан 
бас қа іш кі ұй қас тар дың əр түр лі стиль-
дік қыз мет те рі мен қа тар фо ни ка лық 
қыз мет ат қа рып, үн жа ра сы мын ту ғы-
за ты нын Р. Сыз ды қо ва өте орын ды атап 
көр се те ді.
Шы нын да да Абай өзі не дейін гі жы ра-

улар по эзи ясын да ғы өнім ді қол да ныл ған 
өлең өр не гін же тік мең ге ріп, өлең тар мақ-
та ры ның саз ды да əуен ді бо лу ына ба рын-
ша күш сал ған. Маз мұн мен фор ма ның 
өза ра қа бы су ына үл кен мəн бер ген. Оны 
«Са мо род ный са ры ал тын», «Ос пан ға» т. 
б. өлең де рі нен кө ре міз.
Ұлы шайыр «Се гіз аяқ» жə не ал ты тар-

мақ ты бо лып ке ле тін бас қа да өлең де рін-
де ұй қас тың грам ма ти ка лық құ ры лы мын 
бе рік сақ тап, тар мақ ішін де гі бар сөз ді 
үй лес ті ріп, өлең əуез ді лі гін кү шей те тү-
се ді. Мы са лы:
Өт кір дің жү зі,
Кес те нің бі зі
Өр не гін сен дей са ла ал мас.
Біл ген мар жан,
Біл мес ке ар зан,
На дан дар бəһ ра ала ал мас.
Қи нал ма бе кер, тіл мен жақ,
Кө ңіл сіз құ лақ — ой ға олақ…
Де мек, өлең өзі үн ді лік пен əуез ді лік-

тен ды быс тар дың үй ле сім ді, ыр ғақ ты əде-
мі тір ке суі нен құ рал ған əсем дік тің əле мі 
де сек, бұл əлем нің ең кіш ке не эле мен ті — 
ды быс ты зерт теп, оның өлең мə ті нін де гі 
қыз ме тін ашып көр се ту дің ма ңы зы зор 
жə не ды быс та ған да фо ни ка ең ма ңыз ды 
мəн ге ие бо лып та бы ла ды.

Б. �А ЛИ ЕВ,
�А ЗА� ТІЛ БІ ЛІ МІ КА ФЕД РА СЫ НЫ+ ДО ЦЕН ТІ, 

Ф.�. К.
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Школа — вуз

Государство помогает 
накопить деньги на 
обучение

Го су дар ствен ная об ра зо-

ва тель ная на ко пи тель ная 

сис те ма на ча ла ра бо ту. Про-

шед шим ле том Фи нан со вый 

центр Ми нис тер ства об ра зо-

ва ния и на уки и АО «Те мир-

банк» про ве ли ре гис тра цию 

пер во го вклад чи ка в Го су-

дар ствен ную об ра зо ва тель-

ную на ко пи тель ную сис те му.

Го су дар ствен ная об ра-

зо ва тель ная на ко пи тель ная 

сис те ма, за кон о ко то рой был 

при нят гла вой го су дар ства в 

на ча ле те ку ще го го да, го то ва 

к при ня тию пер вых вкла дов 

от на се ле ния. Те перь лю бой 

граж да нин Казахстана, же ла-

ющий по лу чить дос той ное об-

ра зо ва ние или обу чить сво их 

де тей, мо жет заб ла гов ре мен-

но и пла но мер но ко пить день-

ги на спе ци аль ном об ра зо ва-

тель ном вкла де. Тре бо ва ни ям 

За ко на «О Го су дар ствен ной 

об ра зо ва тель ной на ко пи тель-

ной сис те ме» удов лет во ря ют 9 

бан ков Казахстана. На дан ный 

мо мент сог ла ше ние о сот руд-

ни че стве с опе ра то ром ГОНС 

зак лю чи ло АО «Те мір банк».

Для от кры тия об ра зо ва-

тель но го де по зи та не об хо ди мо 

зак лю чить с бан ком-учас тни-

ком до го вор вкла да и внес-

ти пер во на чаль ный взнос в 

раз ме ре 3 МРП (5200) тен ге. 

Да лее оп ре де лить пе ри одич-

ность и раз ме ры взно сов ис-

хо дя из сум мы, ко то рую не-

об хо ди мо на ко пить, и на чать 

от кла ды вать день ги. На об ра-

зо ва тель ный на ко пи тель ный 

вклад, кро ме бан ков ско го 

воз наг раж де ния, на чис ля ет-

ся го су дар ствен ная пре мия в 

раз ме ре 5%. На вкла ды де тей-

си рот, де тей-ин ва ли дов, де тей 

из мно го дет ных и ма ло обес-

пе чен ных се мей на чис ля ет-

ся 7%. Вклад чи ки, тер пе ли во 

ждав шие нес коль ко ме ся цев 

за пус ка но вой сис те мы, мо гут 

от кры вать свои вкла ды и уже 

сей час за ло жить проч ный фун-

да мент бу ду ще го сво их де тей. 

Ми ни маль ная сум ма пер во на-

чаль но го взно са — 5200 тен ге. 

От ны не граж да не Казахстана, 

же ла ющие от крыть но вый вид 

де по зи та, мо гут об ра щать ся 

в лю бое от де ле ние АО «Те мір-

банк». В те че ние те ку ще го го да 

ожи да ет ся под клю че ние и дру-

гих бан ков стра ны.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА EDU.GOV.KZ

В этом го ду сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва при ня ли ак тив ное учас тие в ра бо те 
стро итель ных от ря дов, от ря дов «Жа сыл ел» 
и пе да го ги чес ких от ря дов.

Бо лее ста че ло век из на ше го уни вер си те-
та ра бо та ли в стройот ря дах. А все го в об лас ти 
этим ле том в стро итель ных сту ден чес ких от-
ря дах бы ло за дей ство ва но око ло 6000 че ло век. 
Ста ло тра ди ци он ным прив ле кать мо ло дых 
лю дей на так на зы ва емые на род ные строй ки. 
Ка ра ган дин ская мо ло дежь при ня ла учас тие 
в стро итель стве но во го ма гис траль но го тран-
спор тно го ко ри до ра За пад ная Ев ро па — За-
пад ный Ки тай, а так же в воз ве де нии же лез-

ной до ро ги Жез каз ган — Бей неу. Кро ме то го, 
стройот ря дов цы по ра бо та ли и на стро итель-
ных объ ек тах об лас ти.
Око ло 2000 че ло век тру ди лось и в об лас тных 

от ря дах «Жа сыл ел», из них более ста че ло век — 
сту ден ты КарГУ. Они за ни ма лись озе ле не ни ем 
и бла го ус трой ством на се лен ных пун ктов об-
лас ти. При чи на, по ко то рой они ре ши ли по-
уча ство вать в «Жа сыл ел», поч ти у всех од на: 
воз мож ность ра бо тать офи ци аль но, а так же 
по лу чать зар пла ту — от со ро ка ты сяч тен ге и 
боль ше. По ми мо ос нов ной дея тель нос ти бой-
цы «Жа сыл ел» про яв ля ют свою жиз нен ную 
и об ще ствен ную по зи цию, ак тив но уча ствуя 
в рес пуб ли кан ских, об лас тных и об ще го род-

ских ме роп ри яти ях. Ста ло тра ди ци ей ши ро ко 
праз дно вать День рож де ния «Жа сыл ел», от-
кры тие тру до во го се зо на, про во дить тур ни ры 
КВН, лет ние дис ко те ки и дру гие до су го вые ме-
роп ри ятия для мо ло де жи. На ши бой цы выс-
ту па ют за здо ро вый об раз жиз ни, уча ству ют 
в рес пуб ли кан ских ак ци ях про тив нар ко ти ков, 
в тур ни рах по фут бо лу, бо улин гу, биль яр ду, 
шах ма там, а так же в спар та ки адах и «Ве се лых 
стар тах». За бо та о нас то ящем и стро итель ство 
ос нов здо ро во го и чис то го бу ду ще го — это 
мощ ная иде оло ги чес кая по зи ция, не су щая 
серь ез ную вос пи та тель ную фун кцию.
Не ме нее по пу ляр ным сре ди сту ден тов нап-

рав ле ни ем яв ля ет ся и ра бо та в пе да го ги чес ких 
от ря дах. Пе да го ги чес кие от ря ды — со об ще ства, 
ко ман ды, клу бы во жа тых, сту ден тов пе да го ги-
чес ких учеб ных за ве де ний, а так же в шко лах. 
Они соз да ют ся на вре мен ной и пос то ян ной 
ос но ве для ор га ни за ции и про ве де ния дет-
ских ла ге рей и смен в ка ни ку лы, а так же внеш-
коль ной ра бо ты с деть ми по мес ту жи тель ства. 
Учас тни ки пе да го ги чес ких от ря дов на зы ва ют 
се бя во жа ты ми, вос пи та те ля ми, мас те ра ми и 
т. д. Сту ден ты КарГУ, а их бы ло бо лее 200 че ло-
век, выб ра ли для ра бо ты ла ге ря Ак мо лин ской 
об лас ти «Дис ка ве ри» и «Кон ти нент», где ор га-
ни зо ва ли два пе да го ги чес ких от ря да — «Вик-
то рия» и «Ор ле нок». Они не толь ко от ды ха ли 
вмес те с деть ми, но и со вер шен ство ва ли свое 
пе да го ги чес кое мас тер ство: учи лись ин те рак-
тив ным фор мам ра бо ты с деть ми у стар ших 
пе да го гов, об суж да ли воп ро сы оз до ров ле ния, 
от ды ха и вос пи та ния де тей в лет ний пе ри од, 
про во ди ли прак ти чес кие за ня тия, по се ща ли 
тре нин ги опыт ных пе да го гов и ква ли фи ци ро-
ван ных во жа тых пе да го ги чес ких от ря дов.

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

Работать, отдыхать и учиться

В Ка зах ста не боль шое вни ма ние сей час 
уде ля ет ся тру до ус трой ству мо ло де жи.

Так, в Ка ра ган дин ской об лас ти на ча ла ра бо-
тать элек трон ная бир жа тру да. На ин тер нет-
сай те www.zhas ma man.kz мо ло дые лю ди мо гут 
оз на ко мить ся с име ющи ми ся ва кан си ями в Ка-
ра ган дин ской об лас ти, ос та вить свое ре зю ме, 
а ра бо то да те ли — най ти сот руд ни ков. Так же 
в Ка ра ган де ре гу ляр но про во дят ся об лас тные 
яр мар ки ва кан сий для мо ло де жи. А в ву зах 
про во дят ся Дни карь еры, на ко то рые приг ла-
ша ют ся ра бо то да те ли из го су дар ствен ных и 
ком мер чес ких струк тур, чьи ор га ни за ции нуж-
да ют ся в мо ло дых ква ли фи ци ро ван ных кад рах.
В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же ра бо та ет 

Центр карь еры и тру до ус трой ства, ос нов ны ми 
нап рав ле ни ями дея тель нос ти ко то ро го яв ля-
ют ся про фо ри ен та ци он ная ра бо та, ор га ни за-
ция ра бо ты фа куль те тов и ка федр уни вер си те-
та по со дей ствию в тру до ус трой стве вы пус кни-
ков уни вер си те та и пос тро ении их карь еры. С 
целью под го тов ки вы пус кни ков ву за к ус пеш-
но му тру до ус трой ству ор га ни зу ют ся пси хо ло-
ги чес кие тре нин ги по со вер шен ство ва нию тех-
но ло гии по ис ка ра бо ты в ры ноч ных ус ло ви ях, 
сос тав ле нию ре зю ме и про хож де нию со бе се-
до ва ния. По лу чен ные ре ко мен да ции по мо гут 
сде лать свой вы бор из спис ка пред ла га емых ва-

кан сий, пре дос та вить про фес си ональ ное, гра-
мот но сос тав лен ное ре зю ме, дос той но пред-
ста вить се бя на со бе се до ва нии и, как след ствие, 
по лу чить ре аль ный шанс за нять пред ла га емое 
ра бо чее мес то.
В сво ей ра бо те здесь стре мят ся внед рять но-

вей шие ме то ди ки мо ни то рин га рын ков тру да, 
раз ра ба ты вать стра те гию и так ти ку на хож-
де ния ва кан тных ра бо чих мест и тем са мым 
ока зы вать по мощь сту ден там и вы пус кни кам 
на ше го уни вер си те та в тру до ус трой стве. Сот-
руд ни ка ми про во дит ся сбор и сис те ма ти за-
ция ин фор ма ции по тру до ус трой ству вы пус-
кни ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, пос то ян но 
изу ча ют ся пе ре до вые тех но ло гии рек ру тин га, 
тща тель но ана ли зи ру ют ся те ма ти чес кие сай ты 
Се ти и пос лед ние из да ния пе ри оди чес кой пе-
ча ти со от вет ству юще го нап рав ле ния.
В цен тре вы пус кни ки мо гут по лу чить ин-

фор ма цию о ва кан си ях на рын ке тру да. Для 
тру до ус трой ства вы пус кни ков ву за центр ус та-
нав ли ва ет пря мые кон так ты с ру ко во ди те ля ми 
пред прия тий, ор га ни за ций и уч реж де ний и 
кад ро вы ми агент ства ми ре ги она, про из во дит 
по иск по тен ци аль ных ра бо то да те лей. На се-
год няш ний день соз да на оп ре де лен ная ба за 
дан ных о ра бо то да те лях, ин фор ма ция раз ме-
ще на на офи ци аль ном сай те КарГУ и ре гу ляр-
но об нов ля ет ся. На сай те КарГУ www.ksu.kz 

мож но най ти ин фор ма цию о сос то янии рын-
ка тру да по ре ги ону, пра ви лах сос тав ле ния и 
офор мле ния ре зю ме, сов ре мен ных ме то дах 
по ис ка ра бо ты, а так же о так ти ке про хож де ния 
со бе се до ва ния с ра бо то да те лем.
Од но из нап рав ле ний ра бо ты по тру до ус-

трой ству, ус пеш но за ре ко мен до вав шее се бя, — 
это про ве де ние Дня карь еры вы пус кни ка. Для 
его про ве де ния приг ла ша ют ся ра бо то да те ли 
и вы пус кни ки те ку ще го учеб но го го да. Его ак-
тив ны ми учас тни ка ми яв ля ют ся та кие ор га ни-
за ции и пред прия тия, как уп рав ле ние об ра зо-
ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти, де пар та мент 
внут рен них дел, де пар та мент та мо жен но го 
кон тро ля Ка ра ган дин ской об лас ти, ад ми нис-
тра тор су дов Ка ра ган дин ской об лас ти, про-
ку ра ту ра Ка ра ган дин ской об лас ти, Kaz centre-
lektpro vod, ТОО «Eu ra sia Fo ods», ТОО «Ка ра-
ган да ре зи но тех ни ка» и «Са рань ре зи но тех ни-
ка», АО «Каз чер ме тав то ма ти ка», ТОО «Из рук 
в ру ки», N&K Décor и мно гие дру гие. Пред ста-
ви те ли ор га ни за ций про во дят разъ яс ни тель-
ные бе се ды о пра ви лах кон кур са на ва кан тные 
ра бо чие мес та, воз мож нос тях тру до ус трой ства 
и карь ер но го рос та. На Дне карь еры про во дит-
ся со ци оло ги чес кий оп рос ра бо то да те лей с 
целью по лу че ния ин фор ма ции о тех тре бо ва-
ни ях, ко то рые предъ яв ля ют ся к вы пус кни кам 
ву за на сов ре мен ном рын ке тру да. Ре зуль та ты 
дан но го оп ро са ис поль зу ют ся в про цес се ве де-
ния обу ча ющих пси хо ло ги чес ких тре нин гов.
В рам ках ре али за ции рес пуб ли кан ской ак-

ции «С дип ло мом — в се ло!» Цен тром карь еры 
ор га ни зу ют ся встре чи сту ден тов из сельской 
мес тнос ти с ру ко вод ством уни вер си те та. В хо-
де та ких встреч бу ду щие мо ло дые спе ци алис-
ты по лу ча ют всю не об хо ди мую ин фор ма цию о 
це ли про ек та, нап рав лен но го на тру до ус трой-
ство вы пус кни ков ву зов в сельской мес тнос ти, 
об ус ло ви ях ра бо ты на се ле, о пре дос тав ля емых 
льго тах и по со би ях. Так же сот руд ни ка ми на-
ше го цен тра про во дит ся ана ли ти чес кая ра бо та 
по воз мож нос тям пре дос тав ле ния мест ра бо ты 
для вы пус кни ков, окан чи ва ющих уни вер си тет 
по сельской кво те.

Центр рас по ла га ет ся в глав ном кор пу се 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва (ул. Уни вер си тет ская, 
28), каб. 113, те ле фон 77-03-85.

СОБ. ИНФ.

Трудоустройство выпускников — забота государственная
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В на ча ле это го го да в Ка ра ган дин-
ской об лас ти пос та нов ле ни ем аки ма-
та был соз дан Центр по ра бо те с мо-
ло дежью г. Ка ра ган ды. Его воз гла вил 
вы пус кник КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Бир жан Алим жа нов. Центр с пер вых 
дней сво ей ра бо ты ак тив но сот руд ни-
ча ет с ка ра ган дин ским уни вер си те том 
и дру ги ми ву за ми на шей об лас ти. Мы 
по бе се до ва ли с ру ко во ди те лем цен тра 
о том, ка кие за да чи ре ша ет но вая ор га-
ни за ция и как ре али зу ют ся ос нов ные 
по ло же ния го су дар ствен ной мо ло деж-
ной по ли ти ки в ее ра бо те.

— Бир жан, мог ли бы вы по яс нить, по-
че му по яви лась не об хо ди мость в соз да-
нии еще од ной струк ту ры, за ни ма ющей-
ся де ла ми мо ло де жи?

— Как вы зна ете, од ним из клю че вых 
фак то ров ус пеш ной ре али за ции го су дар-
ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки яв ля ет-
ся по вы ше ние эф фек тив нос ти струк ту ры 
упол но мо чен ных ор га нов в сфе ре мо ло-
деж ной по ли ти ки как на рес пуб ли кан-
ском, так и на ре ги ональ ном уров не. Об 
этом мно го го во ри лось на II Съез де мо-
ло деж но го кры ла «Жас Отан» в прош лом 
го ду, а воп ро сы ин сти ту ци ональ но го обес-
пе че ния дан ной сфе ры об ре ли там осо-
бую ак ту аль ность. Имен но на этом мас-
штаб ном ме роп ри ятии гла ва го су дар ства 
Н. А. Назарбаев дал по ру че ния ру ко во ди-
те лям ре ги онов соз дать цен тры по ра бо-
те с мо ло дежью. Пос ле съез да мо ло де жи 
бы ли при ня ты ме ры по вы пол не нию дан-
но го по ру че ния, и во всех об лас тях бы ло 
ре ше но соз дать та кие цен тры. Не об хо ди-
мо от ме тить, что в ря де райо нов и го ро дов 
Ка ра ган дин ской об лас ти дан ные цен тры 
уже ра бо та ли бо лее 5 лет. В свою оче редь 
соз да ние ана ло гич но го уч реж де ния в об-
лас тном цен тре, бе зус лов но, по вы си ло эф-
фек тив ность ре али зу емых мер в сфе ре го-
су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки.

— Ка ко вы ва ши ос нов ные фор мы ра-
бо ты с мо ло дежью? Прив ле ка ете ли вы 
сту ден тов ву зов к сот руд ни че ству?

— В сво ей дея тель нос ти центр во гла ву 
уг ла ста вит за да чу при об ре те ния ста ту са 
уни каль ной ди ало го вой пло щад ки меж ду 
властью и мо ло дежью. Осо бые ак цен ты 
пос тав ле ны на ре али за ции при ори тет ных 
нап рав ле ний го су дар ствен ной мо ло деж-

ной по ли ти ки в час ти граж дан ско-пат ри-
оти чес ко го вос пи та ния, по вы ше ния ин-
но ва ци он но го и твор чес ко го по тен ци ала, 
фор ми ро ва ния эко ло ги чес кой, пра во вой 
и тру до вой куль ту ры. Ка ра ган да яв ля ет-
ся не толь ко круп ным ин дус три аль ным 
цен тром, но и го ро дом, рас по ла га ющим 
раз ви той со ци аль ной ин фрас трук ту рой 
для мо ло де жи. На ли чие круп ных ву зов и 
ис сле до ва тельских цен тров, сов ре мен ных 
куль тур ных и спор тив ных объ ек тов, ак тив-
но раз ви ва ющий ся граж дан ский сек тор 
соз да ют осо бые ус ло вия для ус пеш ной со-
ци али за ции и са мо ре али за ции под рас та-
юще го по ко ле ния. Наш центр го тов к ак-
тив но му сот руд ни че ству со все ми за ин те-
ре со ван ны ми ор га ни за ци ями. Хо те лось бы 
в ря дах сво их глав ных пар тне ров уви деть 
мо ло деж ные ор га ни за ции и ор га ны сту-
ден чес ко го са мо уп рав ле ния на ших уни-
вер си те тов. На се год няш ний день раз ра бо-
тан и ут вер жден план ра бо ты цен тра, в со-
от вет ствии с ко то рым про во дят ся ме роп-
ри ятия с прив ле че ни ем мо ло де жи го ро да, 
а так же ока зы ва ет ся ак тив ное со дей ствие в 
про ве де нии го род ских ме роп ри ятий.

— Рас ска жи те о са мых ин те рес ных и 
за по ми на ющих ся ме роп ри яти ях, ко то-
рые вы уже про ве ли.

— Ос нов ная часть на ших ме роп ри ятий 
но сит со ци аль ный ха рак тер. Мы боль шое 
вни ма ние уде ля ем вос пи та нию в мо ло де-
жи пат ри отиз ма, граж дан ской по зи ции, 
а так же во вре мя этих ме роп ри ятий мы 
ста ра ем ся вы яв лять ос нов ные проб ле мы 
мо ло де жи. Для это го мы соз да ли мо ло-
деж ный дис кус си он ный клуб, ко то рый в 
июне про вел свое пер вое за се да ние. Так-
же со ци аль ным про ек том стал по каз 
мультфиль ма про Ал да ра-Ко се на ка зах-

ском язы ке в День за щи ты де тей для уче-
ни ков го род ских школ и вос пи тан ни ков 
до мов-ин тер на тов. По каз мы про ве ли сов-
мес тно с ки но те ат ром «Са ры жай лау». А 
са мым за по ми на ющим ся и мас со вым ме-
роп ри яти ем ста ла фо то выс тав ка, или, как 
мы наз ва ли ее, «Фо то суш ка», ор га ни зо ван-
ная в День сто ли цы. Мы по ка за ли в фо-
тог ра фи ях ис то рию ста нов ле ния го ро да 
Ас та ны; фо то бы ли вы ве ше ны вдоль ал леи 
на Кас кад ной пло ща ди. Нам бы ло при ят-
но, что на ша ини ци ати ва бы ла вклю че на в 
план го род ских ме роп ри ятий, пос вя щен-
ных праз дно ва нию Дня сто ли цы.

— Что в пла нах ва ше го цен тра про-
вес ти в бли жай шее вре мя? И нуж на ли 
ка кая-то по мощь и под дер жка от сту ден-
тов?

— Уже в сен тяб ре мы пла ни ру ем про-
вес ти от кры тый го род ской кон курс биз-
нес-про ек тов мо ло дых пред при ни ма те-
лей The best start-up, го род ской фо рум 
«Мы — мо ло дая семья!», пос вя щен ный 
праз дно ва нию Дня семьи, а так же оче ред-
ное за се да ние мо ло деж но го клу ба KAZ 
CLUB, пос вя щен ное Дню язы ков РК. Мы 
бу дем ра ды ви деть на сво их ме роп ри яти-
ях сту ден тов из КарГУ и дру гих ву зов. В 
под дер жке мо ло де жи, в том чис ле и сту-
ден тов, мы нуж да ем ся всег да. Уз нать о на-
ших ме роп ри яти ях вы мо же те на на ших 
офи ци аль ных стра нич ках в соц се тях. Vk: 
http://vk.com/krg_gy, twit ter: @krgcrm.
Центр по ра бо те с мо ло дежью на хо дит-

ся по ад ре су: г. Ка ра ган да, ул. Али ха но ва, 
37, ка би не ты 411, 412, 415, те ле фо ны: 505-
239, 504-062, факс 567-347, e-ma il: krgcrm@
gma il.com.

БЕ СЕ ДО ВА ЛА ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Бі реу күн сəу ле сі не ма лын са, бі реу 
ай сəу ле сі не зə ру шақ та бір ша ңы рақ тан 
екеуің бір дей ат қа мі ніп сің дер. Ат қа мін-
ге нің — азап қа да мін ге нің. Азап сыз ер дің 
аты шық пас. Азап де ге ні міз ты ным сыз 
ең бек. Өй тке ні сен же тем, сен алам де ген 
нəр се нің бə рі алыс та. Таң сық тың бə рі та-
са да тұ ра ды əр дайым. Ең дəм ді деп тат қа-
ның — өз ең бе гің мен тап қа ның. Сон да ға-
на ең бе гің — дəу ле тің, бе де лің — сəу ле тің 
бо ла ала ды. Сон да ға на шы рақ қа ай на ла 
ала сың. Жан ған шы рақ жа рық бе рер, жа-
рық бер ген шы ра ғын ха лық кө рер. Тек лап 
етіп жа нып, жалп етіп сө ну ден сақ та сын 
өз де рің ді. Ең бек сіз өт кен өмір де бір, ер те 
кел ген өлім де бір. Ең бе гің жан са қуа нар-
сың. Бі рақ, қуа ныш кел се тас па, қа сі рет 
кел се сас па. Жет пей жа тып бол дым де ме, 
тол май жа тып тол дым де ме. Жет пей жа-
тып бол дым де ген, тол май жа тып тол дым 
де ген тө мен де күй бең дей ді. Ал тө мен-
де күй бең де ген тө бе нің ба сын көр мей-
ді. Қол дан кел ген — би ік ке ұшар, ас қақ 
ұш саң абай лап қон. Өй тке ні тө бе ге шық-
саң күн дей тін, тө мен де қал саң тіл дей тін 

жа ма ғайын сы мақ тар то лып жа тыр бұл 
өмір де. Сон дық тан тө бең көк ке жет се де, 
та ба ның жер де тұр ға нын ұмыт па. Жо ға-
ры ға ұш қан — даң ққа бө ле нер. Бі рақ, ауру 
бат пан дап кі ріп, мыс қал дап шық са, даңқ 
мыс қал дап кі ріп, бат паң дап шы ға ты нын 
ұмыт па. Даңқ жүр ген жер де əзə зіл боп 
нəп сі жү ре ді. Даңқ өзі кел ме се, ар ты на 
шы рақ алып түс пе. Шы рақ алып із де ге-
нің — нəп сі ге бой ал дыр ға ның. Ши кі те-
рі ні иле сең, ұл тан бо ла ды, нəп сі сін те жей 
біл ген, сұл тан бо ла ды. Нəп сі тойым сыз. 
Ас пан да ғы құс ты да жер де гі жем ұят қа 
қал ды ра ды, тойым сыз нəп сі де ер аза мат-
ты ұят қа қал ды ра ды. Даң ққа тұл пар дүл-
дүл ді гі мен же те ді, ер аза мат біл гір лі гі мен 
же те ді. Кей де сен жет пе ген би ік ке өз ге бұ-
рын же те ді. Он дай жағ дай да өзің нен би ік-
те гі ні күн дей көр ме, өзің нен тө мен де гі ні 
жүн дей көр ме. Жар лы лық пен бай лық-
тың қан дайы да, жа зыл ма ған еш кім нің 
мəң гі лік маң дайы на. Сұр ғылт тұ ман тор-
ла ма ған ас пан жоқ, сор мен шер шыр ма-
ма ған да наң жоқ. Даң қтың жо лы даң ғыл 
емес, абы рой дың жо лы ар на лы емес. Да на 

мен ке мең гер ді күн де уші көп. Өй тке ні құ-
нар сыз же міс ке құрт та жу ымай ды. Үне мі 
жақ сы лар ды жа най жүр гей сіз дер. Өзен 
те ңіз ге қа рай аға ды, жақ сы — жұрт мақ-
та ған, ел жақ та ған ға қа рай ба ра ды. Жақ-
сы ның нə рін ал, тə лі мін ал, со сын ба қи ға 
кет кен ше сый лап өт. Нə рін іш кен бұ лақ қа 
тас лақ тыр ма, құм ат па. Ұлы ның жет кен 
биі гі не же тем деп ұм тыл. Бі рақ, əл ми сақ-
тан ке ле жат қан «Аяз би əлің ді біл, құ мыр-
сқа жо лың ды біл!» де ген ді зер де ле. Өрең 
жет пе ген ге ен те ле ме, жет пе ге ні ңе өк пе-
ле ме. Əй тпе се, қаз бо лып ал шаң да ғы сы 
кел ген қар ға аяғын сын ды ра ды де ген нің 
ке бін құ ша сың. Дос қа күл кі, дұш пан ға та-
ба бо лу де ген сон дай дан шық қан. Жі бек 
тоз са есек ке жа бу ға да жа ра май ды де ген, 
ба ла ла рым. Уақы ты мы ның оз ған, сө зім нің 
тоз ған ке зі не тап кел дің дер, кө не сөз ден 
əрі оз ба ды деп, ла пыл дап, ла улап жан ба-
ды деп сө ге кет пе гей сің дер, тас тү лек те рім! 
Кə рі де бол, жас та бол, сый лас бол көп пен 
ті рі де, қа ла ды бір күн ал тын бас қа зыл ған 
көр дің тү бін де. Жүр ген жер ле рің нің бə рі 
жа зық бол сын, ар мен абы рой өмір ле рі ңе 
азық бол сын. Бі рің ту ұс та ған қол бас шы, 
бі рің сөз ұс та ған би ба сы бо лың дар, қа нат-
та рым, бер дім ба там ды, ал ла һу əк бар!

�йтеке биді= батасы

Центр по работе с молодежью приглашает к сотрудничеству

Эссе
Знание — сила

«Нет силы без умения».
Наполеон Бонапарт

Один из важ ных воп ро сов, с ко то рым 
встре чал ся лю бой из нас в жиз ни, — воп рос 
о по лу че нии зна ний. Я осоз на ла для се бя это 
уже на сту ден чес кой скамье в род ном уни вер-
си те те. Выс ка зы ва ние из вес тно го ан глий ско-
го фи ло со фа Фрэн си са Бэ ко на, в ко то ром он 
го во рит, что зна ние — это си ла, по на ча лу ка-
за лось мне нес коль ко от да лен ным от жиз ни, 
но пос те пен но я по ня ла, что зна ния по мо га ют 
ра ци ональ но ор га ни зо вы вать свою дея тель-
ность и ре шать раз лич ные проб ле мы, воз ни-
ка ющие в ее про цес се.

Са ми по се бе мы бес по мощ ны. При рож-
де нии че ло век ни че го не зна ет и не уме ет. 
Он не мо жет за щи тить се бя от раз лич ных 
раз дра жа ющих внеш них фак то ров и бед. В 
те че ние всей сво ей жиз ни он по лу ча ет обы-
ден но-прак ти чес кие зна ния — си лу, ко то рую 
он ис поль зу ет в сво ей пов сед нев нос ти для 
ре ше ния за дач прак ти чес ки не осоз нан но. 
Воп ро сы, свя зан ные с по лу че ни ем зна ний и 
их при ме не ни ем, бу дут со пут ство вать лю бо-
му че ло ве ку до его смер ти. Сто ит ли по лу чать 
зна ния? Как ис поль зо вать зна ния, что бы не 
нав ре дить? Мож но ли про жить без этой си-
лы? Умес тны сло ва ве ли ко го рус ско го пи са-
те ля Льва Тол сто го: «Мно го зна ний нуж ных и 
важ ных. Но са мое глав ное — как жить».

К со жа ле нию, сей час ус ло вия жиз ни, мел-
кие бы то вые за бо ты иног да по дав ля ют же ла-
ние по лу чить зна ния. Очень страш но и опас но 
не ве же ство. Не ве же ствен ные лю ди чрез мер-
но са мо уве рен ны, они час то са ми не по ни ма-
ют, что де ла ют, из-за сво ей не об ра зо ван нос-
ти и нез на ния они мо гут сле по пос ле до вать за 
иде ей, да же са мой неп ра виль ной и опас ной. 
По это му они мо гут стать при чи ной мно гих бед 
как от дель но го че ло ве ка, так и це ло го го су-
дар ства. Зна ний не так лег ко дос тичь. Нуж но 
очень ста рать ся, при ло жить все си лы. Иног да 
воз ни ка ют прег ра ды: слож но ре шить за да чу, 
вы учить что-то, най ти нуж ную кни гу, прос то 
нет же ла ния учить ся… Но все эти труд нос ти 
мож но пре одо леть. Глав ное — соб рать ся и 
нем но го пот ру дить ся, ведь в ито ге ты со бе-
решь цен ные пло ды.

В ми ре мно го ис точ ни ков зна ний. Это и 
Ин тер нет, и те ле ви де ние, и ра дио, но са мым 
глав ным по-преж не му ос та ет ся кни га. Нич то 
и ни ког да не смо жет это из ме нить. Ког да-то 
дав но кни ги бы ли очень до ро ги ми, труд но дос-
туп ны ми, но пос те пен но это ме ня лось. Лю ди 
ста но ви лись бо лее об ра зо ван ны ми, при этом 
на ча ли рас прос тра нять ся кни ги, от кры вать ся 
биб ли оте ки. Лю ди ста ли боль ше чи тать, уз на-
вать мно го но во го. Кни ги опи сы ва ют при ро-
ду и са мо го че ло ве ка с со вер шен но раз ных 
сто рон, но все вмес те они да ют пол ное и под-
роб ное опи са ние ми ра, они де ла ют че ло ве ка 
ум нее, доб рее, ду шев но бо га че.

В ис то рии су ще ству ют при ме ры то го, как 
лю ди, об ла да ющие глу бо ки ми и всес то рон-
ни ми (а иног да — эн цик ло пе ди чес ки ми) зна-
ни ями, дос ти га ли боль ших вы сот. Биб лей ский 
царь Со ло мон поп ро сил у бо га един ствен ное 
бла го — зна ние. За это он наг раж ден всем: 
бо гат ством, муд ростью, лю бовью, дол го жи-
тель ством. Вы со ко об ра зо ван ны ми, эру ди ро-
ван ны ми людь ми бы ли ху дож ник, ар хи тек тор, 
уче ный и ин же нер Ле онар до да Вин чи, пол-
ко во дец Су во ров, уче ный и по эт Ло мо но сов, 
ве ли кие Пуш кин и Абай... Они-то как раз и яв-
ля ют ся яр ки ми при ме ра ми ве ли кой ро ли зна-
ний — то го, что они мо гут дать че ло ве ку и как 
пов ли ять на его жизнь. Все при об ре та емые 
на ми зна ния да ют нам си лу. Имея зна ния, че-
ло век по бе дит в лю бой си ту ации!

СЕ РА ФИ МА ПЕТ РО ВА, ВЫ ПУС КНИ ЦА КАР ГУ


