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Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си-
тет им. Е. А. Бу ке то ва во шел в топ-3 На ци ональ-
но го биз нес-рей тин га пред прия тий Рес пуб ли ки 
Казахстан по ито гам 2011-2012 го дов. По ре зуль-
та там об ще рес пуб ли кан ско го ста тис ти чес ко го 
ран жи ро ва ния по ка за те ли дея тель нос ти КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва бы ли приз на ны од ни ми из 
луч ших в об лас ти выс ше го об ра зо ва ния. Уни-
вер си тет по лу чил эли тар ные зна ки по че та: На-
ци ональ ный сер ти фи кат и па мят ную нас тен-
ную ме даль «Ли дер от рас ли — 2013».

Наг раж де ние сос то ялось во Двор це Не за ви си-
мос ти в Ас та не. В нем при ня ли учас тие ли де ры 
эко но ми ки Казахстана, Ук ра ины, Бе ло рус сии и 
Рос сии. Ор га ни за то ра ми выс ту пил На ци ональ-
ный биз нес-рей тинг сов мес тно с Со юзом на ци-
ональ ных биз нес-рей тин гов и Науч но-ин фор ма-
ци он ным цен тром ста тис ти чес ких ис сле до ва ний 
Рос сии и Ук ра ины.
На це ре мо нии при сут ство ва ло око ло 900 пред-

ста ви те лей 300 луч ших пред прия тий че ты рех 
стран Сод ру же ства Не за ви си мых Го су дарств. Зна-
ки от ли чия, а имен но фе де раль ные сер ти фи ка ты и 
нас тен ные ме да ли с сим во ли кой ли де ра эко но ми-
ки от На ци ональ но го биз нес-рей тин га, уже дав но 
слу жат эк ви ва лен том ус пеш нос ти пред прия тия, 
сим во лом вы со кой ре пу та ции нас то яще го ли де ра 
эко но ми ки в каж дой стра не — учас тни це не за ви-
си мо го и об ще на ци ональ но го ран жи ро ва ния от 
Меж ду на род но го со юза на ци ональ ных биз нес-
рей тин гов.

На до от ме тить, что рей тинг пред прия тия 
поз во ля ет ин тег раль но оце нить сос то яние пред-
прия тия; срав нить фи нан со вое сос то яние пред-
прия тия; оце нить ди на ми ку из ме не ний за пре-
ды ду щий пе ри од; оце нить вли яние внеш них 
мак ро эко но ми чес ких ре ше ний на сос то яние 
пред прия тия; пре дос та вить ос но ву прос че та сто-
имос ти кре дит ных ре сур сов, ин вес ти ци он ных 
средств, дол го вых обя за тельств. Рей тинг пред-
прия тия так же пре дос тав ля ет воз мож ность: ин-
вес то рам — оп ре де лить са мые пер спек тив ные 
нап рав ле ния вло же ния ка пи та ла; влас тям — оце-
нить об щее эко но ми чес кое сос то яние пред прия-
тия; бан кам — оп ре де лить кре дит ные рис ки; 
стра хо вым ком па ни ям — рас счи тать стра хо вые 
пре мии; прес се и науч ным ор га ни за ци ям — ис-
поль зо вать дан ные для под го тов ки ана ли ти чес-
ких об зо ров и эко но ми чес ких оце нок; пред прия-
тию-ли де ру — ис поль зо вать сим во ли ку ли де ра в 
рек лам ных и мар ке тин го вых це лях, под твер дить 
и про де монстри ро вать ста тус ли де ра пе ред кон-
ку рен та ми, пар тне ра ми и кли ен та ми.
На це ре мо нии наг раж де ния ли де ров эко но ми-

ки пред прия ти ям, ко то рые де монстри ро ва ли на-
илуч шие со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли в 
сво ей от рас ли по ито гам офи ци аль ной ста тис ти ки, 
бы ли вру че ны по чет ные сер ти фи ка ты и нас тен ные 
ме да ли «Ли дер от рас ли», а так же «Спе ци алист го-
да», «Ру ко во ди тель го да», «Спе ци алист го да в сфе-
ре фи нан сов и ауди та».

СОБ. ИНФ.

Наш университет — лидер отрасли!
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А*параттар тас*ыны
«Мемлекеттік тіл — 
татулы*ты7 кепілі»

�р кім ні� т
 рі не емес, ті лі не 
�а рап сол адам ны� те гі, хал �ы, 
мем ле ке ті ту ра лы а� па рат алу �а 
бо ла ды. Біз ді� де �з �лт ты�, мем-
ле кет тік ті лі міз бар. Ай ту лы ме ре-
ке ні �р жыл ды� �ыр к
йек айы ны� 

шін ші де ма лы сын да атап �те міз.

Б�л жы лы да ша 
а ры мыз да, «Шал-
�ы ма» кон церт за лын да «Мем ле кет тік 
тіл — та ту лы� ты� ке пі лі» ат ты ме ре ке-
лік фес ти валь бо лып "т ті. #а ра $ан ды 
об лы сы %кі мі ні� орын ба са ры Бей сен-
бай #уа ны ш� лы "з с" зін де: «Тіл де-
ген — б�л ру ха ни бай лы�, б�л — ел ді� 
бай лы $ы. Ті лі міз ді� ар �а сын да бір-бі-
рі міз ді бі ліп, ті лі міз ді� ар �а сын да *л-
кен же тіс тік тер ге же тіп жа тыр мыз. 
Сон ды� тан тіл де ге ні міз — б�л дос-
ты� ты�, та ту лы� ты� ке пі лі» деп ба са 
айт ты. Мем ле кет тік тіл ді� м%р те бе сін 
к" те ру ма� са тын к"з де ген ме ре ке лік 
фес ти валь ге �а тыс �ан дар ды� �ай-
�ай сы сы ны� бол ма сын ана ті лі міз ге 
де ген ��р ме ті ні� ерек ше екен ді гін 
а� $ар ды�. Ті лі міз ді� �а ді рін асыр $ан 
осы нау игі лік ті ша ра «Ата ме кен» %ні-
мен "з шы мыл ды $ын жап ты.

ЭЛЬМИРА СЫРБАЕВА,
ЖУРНАЛИСТИКА Б$ЛІМІНІ& 1 КУРС СТУДЕНТІ

Cш тілде сайра;ан EарМУ 
студенттері

#а за� стан хал �ы ны� тіл дер к
-
ні не орай ака де мик Е.А. Б� ке тов 
атын да �ы #арМУ-да сту дент тер-
ді� ба сын �ос �ан ау�ым ды ша ра 
бо лып �т ті. )л ты бас �а бол са да 
�а за� ша тіл сын дыр �ан жас тар 
«Тіл да рын-2013» де ген ат пен �т кен 
бай �ау да ба� та рын сы на ды. +ш т�-
�ыр лы тіл са яса тын бе рік �с тан �ан 
6 фа куль тет ті� сай ды� та сын дай 
ірік тел ген сайыс кер ле рі �р сын-
нан с
 рін бей �тіп, біл гір лік те рі мен, 
ше шен дік те рі мен к�з ге т
с ті.

Кон кур сты� ал $аш �ы шар ты — *й 
тап сыр ма сын да «Мем ле кет тік тіл — 
бо ла ша $ым» та �ы ры бын да мем ле кет-
тік тіл де эс се жаз ды. Екін ші ай на лым-
да «Ме ні� елім — #а за� стан» ат ты 
та �ы рып бойын ша �а ты су шы лар "з 
слай дта рын *ш тіл де �ор $а ды. 3шін-
ші шарт — бе рі ле тін тап сыр ма лар-
ды� *ш тіл де гі аудар ма сы. Т"р тін ші 
шарт — по эзия, про за жан рын да жа-
зыл $ан ту ын ды лар ды а$ыл шын ті лін де 
м% нер леп жат �а о�у.

Жас тар б�л бай �ау $а бар к*ш-�ы-
зы $у шы лы $ы мен "те жа� сы дайын да-
лып ты. 6з тіл бай лы� та рын к"р се те 
біл ді. 7ри не, сайыс бол $ан со� оны� 
же �ім паз да ры бо луы шарт. Сайыс 
ке зін де сту дент тер ді� бі лі мі мен да-
ры нын, дайын ды $ын, тіл ге де ген ��р-
ме тін бай �а $ан �а зы лар ал �а сы "з 
%діл сы нын бер ді. «Ж*з ден ж*й рік, 
мы� нан т�л пар» аны� тал ды. Ж*л де лі І 
орын ды шет тіл дер фа куль те ті ні� сту-
ден ті Тал па �о ва М"л дір, ІІ орын ды та-
рих фа куль те ті ні� сту ден ті Тё Олег, ал 
ІІІ орын ды фи ло ло гия фа куль те ті ні� 
сту ден ті Аба ка но ва Г*л ден иелен ді. 
6з ге �лт "кіл де рі ні� мем ле кет тік тіл ге 
осы лай ша ��р мет к"р сет ке ні — �уа-
нар лы� %рі ��п тар лы� жайт.

Э. СЫРБАЕВА,
*АРМУ СТУДЕНТІ

Қа зан айы ның 11 кү ні Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін де „Нұр Отан„ ха-
лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы ның 
«Нұр Отан. Нұр лы бо ла шақ жо лын да!» 
ат ты са яси док три на сы қо ғам тал қы сы на 
ұсы ныл ды. Кез де су ба ры сын да «Нұр Отан» 
ХДП Қа ра ған ды қа ла лық фи ли алы тө ра ға-
сы ның орын ба са ры Юлия Вик то ров на Ба-
ди на док три на жо ба сы ның ма ңыз ды ерек-
ше лік те рі не ке ңі нен тоқ тал ды. Ел бір лі гі 
мен тəуел сіз дік ті ны ғай ту ға ба ғыт тал ған 
тұ жы рым да ма лық құ жат жо ба сы ту ра-
сын да уни вер си тет қыз мет кер ле рі де сү бе-
лі пі кір айт ты. Ха лық пен би лік тің ал тын 
кө пі рі не ай нал ған пар ти яның иде оло ги-
ялық тұ ғыр на ма сын нақ ты ла ған док три на 
ҚарМУ ұжы мы та ра пы нан қол дау тап ты.

«Нұр Отан» пар ти ясы ның «Нұр Отан. Нұр-
лы бо ла шақ жо лын да» ат ты са яси док три на-
сын біз — ҚарМУ-дың ұжы мы то лы ғы мен 
қол дай мыз. Оның се беп те рі: бі рін ші ден, да-
ла де мок ра ти ясы ның ай қын дə ле лі нің бі рі — 
ақын дар ай ты сын да кө рі не ді. Мі не, осы ған 
орай жа қын да ға на Астана да өт кен «Кіл жүй-
рік те кім жүй рік?» де ген ха лы қа ра лық ақын-
дар ай ты сын «Нұр Отан» пар ти ясы ның қол-
дап, де ме ге ні үшін. Сол ай тыс та Бал ғын бек 
ақын ның ай тқан ма ғы на сы те рең қа зақ хал қы-
ның ар ман-ті ле гі, сын-пі кі рі «Нұр Отан» пар-
ти ясы ның бағ дар ла ма сы нан орын та ба ды деп 
се не міз. Екін ші ден, «Нұр Отан ның» тек соң ғы 
бір жыл да ат қар ған іс те рі нің ішін де ұлт тық 
спор тқа көп кө ңіл бө ліп, «Қа зақ стан ба ры сы», 
«Көк пар», «Бүр кіт ші» та ғы бас қа ұл ты мыз дың 
дəс түр лі спорт ойын да рын да мы ту ға үл кен 
үлес қо сып, сол жұ мыс тың ба ры сын ба қы лап 
оты руы оны ха лық қа та ғы бір қа дам жа қын-
да та тү се ді, яғ ни пар тия бағ дар ла ма сы ның дұ-
рыс ты ғы үшін.
Са яси док три на 5 не гіз гі ба ғыт тан тұ ра-

ды. ХХІ ға сыр да ғы пар ти яның мис си ясын 
нақ ты анық тап, бү кіл ха лық тық пар тия екен-
ді гін ба са көр се тіп, ел тағ ды ры үшін бар-
лық жауап кер ші лік ті өзі не ала ды. Елі міз дің 
эво лю ци ялық да му жо лын қам та ма сыз етіп, 
Қа зақ стан ның 2050 жыл ға дейін гі да му стра-
те ги ясын ұс та нып, яғ ни өр кен де ген бə се ке ге 
қа бі лет ті əлеу мет тік ба ғыт ұс та ған мем ле кет ті 
ны ғай ту ке рек ті гін көр сет кен.
Пар тия ел де гі бас ты құн ды лық — Қа зақ-

стан ның тəуел сіз ді гі екен ді гін көр се те ді. Сол 
же тіс тік ті сақ тау үшін қо ғам мен ел дің да му-
ына ар нал ған ба ла ма əрі сын дар лы иде ялар-
ды да бас шы лық қа алу ды жақ тай ды. Тəуел сіз 
Қа зақ стан бə рі міз дің Ота ны мыз, оның өр кен-
деуі үшін əр аза мат өз үле сін қо суы ке рек де-
ген қа ғи да ны ұс тай ды.
Док три на да Ел ба сы біз дің са яси иде алы-

мыз деп көр се ті ле ді. Ұлт көш бас шы сы ның 
не ге са яси иде ал бо ла тын ды ғын мен бы лай 
тү сін ді ре мін: сүйек те рі аяқ ас ты ша шы лып 
қал ған ата-ба ба ба сы на күм без дер ор на тып, 
ру хы на дұ ға оқи ала тын мүм кін дік бер ге ні 
үшін; Қа зақ де ген ел ді, жұрт ты біл мей тін ел-
дер ді ара лап, 20 жыл ұшақ тан түс пей, елі міз-
ге ин вес ти ция əкел ге ні үшін; Қа зақ хал қы ның 
тəуел сіз мем ле ке ті бол ға нын ай тпақ тұр мақ 

ес ке алу дан қор қып жүр ген де ел бас қа ру ор-
та лы ғын «Ақор да» деп атап, оның та ри хи 
рө лін са на мыз ға қай та əке ліп оят қа ны үшін; 
Мек ке ге бар ған да «Ал ла дан қа ра ба сы ның ба-
қы ты емес, хал қы ма бақ бе ре гөр!» деп ті ле-
ген ті ле гі үшін; ата-ба ба лар дан қал ған ру ха ни 
мұ ра ны ұр пақ тар са на сы на жет кі згені үшін, 
олар дың мол қа зы на сын мəң гі сақ тау ға ар нал-
ған «Мə де ни мұ ра» бағ дар ла ма сын қа был да-
ға ны үшін; то та ли тар лық жүйе нің жа зық сыз 
құр ба ны бол ған Алаш тың ар дақ ты ла рын ес ке 
алу кү нін жа ри яла ға ны үшін; та рих тың зор 
ма ңы зын ұр пақ тың есін де мəң гі сақ тау үшін 
«Та рих жы лы» жə не «Та рих тол қы нын да ғы ха-
лық» де ген иде яны ұсы нып, ұлт тық та рих тың 
жа зы лу ына мүм кін дік бер ге ні үшін, өз елін де 
сая тап пай жат жер ге бо сып кет кен отан дас-
тар ды ел ге ша қыр ға ны үшін; аш тық тың құр-
ба ны бол ған мил ли он да ған қа зақ хал қы ның 
тра ге ди ясын ұмыт пау үшін аш тық құр бан-
да рын ес ке алу жы лын ен гі зіп, ес кер ткіш ор-
нат қа ны үшін; ру ха ни дү ни есі аз ба сын, има-
ны жа нын да, жү ре гін де бол сын деп сəу лет ті 
ме шіт тер сал ғыз ға ны жə не та ғы бас қа ұлт тың 
тағ ды рын ой лай тын иде яла ры үшін.
Док три на да өзі нің ана ті лін, та ри хы мен 

дəс тү рін дə ріп тей тін ұлт тың ға на өр кен дей 
ала тын ды ғын көр се туі — «Нұр Отан ның» қа-
зақ хал қы ның бо ла ша ғын ой лай тын на ғыз 
ұлт тық пар тия екен ді гі нің ай ға ғы. Со ны мен 
қа тар, қо ғам мен мем ле кет тің бе рік ті гі от ба сы 
ин сти ту ты ның мық ты лы ғы мен бай ла ныс ты 
еке нін көр се те ке ле, осы жол да ат қа ры ла тын 
жұ мыс тың бə рін өз мін де ті са най ды.

«Аза мат жə не мем ле кет» де ген бө лі мін де 
адам ның мүд де сі, қам-қа ре ке ті мем ле кет тің 
на за рын да бо лу ға ти іс ті дей ді. Аза мат тар ға 
қыз мет ете тін мем ле кет құ ру да пар тия рө лі 
кон сти ту ция ға сəй кес тең əріп тес бо лып жүр-
гі зі луі ти іс деп осы ның жү зе ге асы ры лу ын 
пар тия жақ тай ды.
Жауап ты аза мат тық қо ғам. Ор тақ мүд де — 

тəуел сіз Қа зақ стан ның гүл де нуі. Сол жол да 
аза мат тар дың ын ты ма ғы, бір лі гі аса ма ңыз ды. 
Пар тия аза мат тық қо ғам ның бө лі гі ре тін де ха-
лық тың мүд де сін біл ді ре оты рып, аза мат тық 
бас та ма лар ды да мы ту үшін жағ дай жа сай ды. 
Сок рат: «Əр адам өз ісі мен адал ай на лыс қан да 
ға на əділ қо ғам ор най ды» деп ар ман да ған. Ал 
да на Абай дың: «Өсек, өті рік, мақ тан шақ, ерін-
шек, бе кер мал шаш пақ» де ген жас ұр пақ ты 
сақ тан ды ра тын ұлт тық дү ни ета ным дық иде-
ясы док три на маз мұ нын да орын ал ған.
Күш ті ұлт бел сен ді аза мат тар бір лес ті гі. Қа-

зақ ұл ты бар лық эт нос тар дың бі рі гей мүд де ле-
рін біл ді ре оты рып, өр кен де уге ұм ты ла ды. Қу-
ат ты мем ле кет — бі лім, кə сі би ше бер лік, де ні 
сау аза мат тар ата дəс тү рі мен өмір тə жі ри бе сін 
ұш тас ты рып, ал ға іл ге рі ле ген де бо ла ды. Қу-
ат ты мем ле кет те гі эко но ми ка лық, са яси жə не 
əлеу мет тік ре фор ма лар дың түп кі мақ са ты — 
əр адам ның, əр от ба сы ның өмір са па сы ның жо-
ғар ғы стан дар тын қа лып тас ты ру «Нұр Отан-
ның» ал да ғы қа да ға лай тын іс те рі нің бі рі. Бұл 
идея біз дің ұл ты мыз дың бо ла ша ғы ның қа мын 
ой лай тын са яси пар тия екен ді гін көр се те ді.
Бір лік пен ке лі сім, Төл мə де ни ет пен ру ха-

ни ят, Қу ат ты эко но ми ка, Əділ əлеу мет тік са-

ясат, Ин тел лек ту ал ды ұлт, Ти ім ді мем ле кет-
тік бас қа ру, Əлем ге ашық Қа зақ стан. Осы лар 
жа ңа ба ғыт тың мақ сат та ры жə не да му дың же-
ті фак то ры ре тін де док три на да то лық тү сін ді-
ріл ген.
Төл мə де ни ет — өз ге лер дің жақ сы сын ға на 

сі ңі ре оты рып, біз дің мə де ни еті міз бен дəс-
түр лі ру ха ни құн ды лық та ры мыз ды да мы ту, 
ұл ты мыз дың өмір шең ді гі нің сақ та лу ының 
ке пі лі. «Нұр Отан» осы құн ды лық тар дың да-
му ын бас ты на зар да ұс тай ды. Бі лім мен тех-
но ло ги яны үй рен ген ин тел лек ту ал ды ұлт тың 
ға на бо ла ша ғы бар де ген иде ясы қа зақ хал қы 
үшін тұ жы рым да ма лық ма ңы зы бар деп ой-
лай мыз. Мем ле кет бас қа ру ашық бо луы ти іс, 
би лік тің ти ім ді, ти ім сіз еке нін ба ға лау, қо ғам-
дық мо ни то ринг жə не ба қы лау мүм кін ді гін 
қам та ма сыз ету ді пар тия қа да ға лай ды. Осы 
орай да қа зақ хал қы ның ал ғаш қы та рих на ма-
шы сы М. Х. Ду ла ти дің мем ле кет бас қа ру дың 
он шар ты де ген ұс та ны мы ның пар тия бағ дар-
ла ма сы мен үн дес ке луі — ұлт тық мем ле кет ті 
бас қа ру да ғы са бақ тас тық тың кө рі ні сі.
Сы бай лас жем қор лық пен кү рес. Жем қор-

лық са яси жүйе ге зи ян кел ті ріп, де мок ра ти-
яны əл сі ре те тін құ бы лыс. Бұл жайын да өз ге-
нің ала жі бін ат та мау ға үй ре те тін мұ сыл ман-
дық қа ғи да ның ұр пақ үшін та ным дық, тəр би-
елік мə ні нің зор екен ді гі кө рі не ді.
Əлем ге ашық Қа зақ стан бо лу — Ұлт тық 

мүд де ні қор ғау, ұлт тық қауіп сіз дік ті қам та ма-
сыз ету сыр тқы са ясат тың не гіз гі ба сым ды ғы 
екен ді гі ба ян дал ған. Ор та ға сыр лық та рих шы 
Мак ки авел ли: «Тер ри то рия тұ тас ты ғы, тіл 
тұ тас ты ғы — са яси тұ тас тық тың не гі зі» де ген 
екен. Сол са яси тұ жы ры мы ның бү гін де біз дің 
елі міз үшін тə жі ри бе лік ма ңы зы бар. ҚР көп 
век тор лы са ясат ты жал ғас ты ра ды. Ол біз дің 
еге мен ді гі міз ге жə не аумақ тық тұ тас ты ғы-
мыз ға нұқ сат кел тір мей ді де ген док три на ны 
қол дай мыз.
Пар ти яның та ри хи жауап кер ші лі гі. Жат-

қа жем бол май, жа һан да ну про цес сі қар қын 
ал ған кез де біз дің бас ты мақ са ты мыз — бо-
ла шақ та та рих тол қы нын да лайық ты орын-
ды иеле ну деп ХХІ ға сыр дың сын-қа тер ле рі-
не жауап бе ру ге дайын екен ді гін док три на да 
жан-жақ ты жа ри яла ға ны үшін де осы бағ дар-
ла ма ны қол дай мыз жə не оның іс ке асу ына 
ұлт жа на шы ры, пат ри от ре тін де жас жə не 
ор та бу ын, аға ұр пақ бі лі мі мен тə жі ри бе сін 
аямай ды.

Н. А. БЕЙСЕНБЕКОВА,
АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ Ж7НЕ 

ОТАН ТАРИХЫ КАФЕДРАСЫНЫ& ДОЦЕНТІ

Қа ра ған ды тө рі не ор на тыл ған Қа сым 
ес кер кі ші ал дын да жыр сүйер қауым ның 
ақын ру хы на тəу етер Қа сым оқу ла ры 
бол ды. Қа зақ по эзи ясы на ерек ше құ бы-
лыс бо лып кеп, өлең əле мін де өр шіл рух-
пен төң ке ріс жа са ған та лан ты те ле гей 
те ңіз, дауыл паз ақын құр ме ті не ар нал ған 
атал мыш ша ра тың дар ма нын үл кен қуа-
ныш қа бө ле ді.

Кеш ті ҚарМУ ма гис тран ты, «Жаң ғы рық» 
бағ дар ла ма сы ның жүр гі зу ші сі Құ лын тай 
Мо най мен ақын Ел мұ ра Иман ба ева жүр гіз-
ді. Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы ның Қа ра-
ған ды об лы сы фи ли алы ның тө ра ға сы, Алаш 
сый лы ғы ның ла уре аты Се рік Ақ сұң қа рұ лы 
Абай дан кейін гі ұлы ақын Қа сым екен ді гін 
азу лы өле ңі мен жыр ла ды. Жа зу шы лар Ода-
ғы ның мү ше сі, Алаш сый лы ғы ның ла уре аты, 

ақын Аб зал Бө кен Қа сым ға ар нал ған жа ңа 
жыр жол да рын жол да ды. Сон дай-ақ Қа сым 
ақын ның ізін жал ғас ты ру шы лар — Рус лан 
Нұр бай, Се рік Са ғын тай, Қай рат Ас қар, Бағ-
дат Мү бə рəк, Ми рас Асан, Жа нат Жан қа шұ-
лы, Ал маз Мыр зах мет, Қуа ныш Ме деу ба ев, 
Рауан Қа би дол дин дер де өз өлең де рін оқы-
ды. Ай ту лы ша ра да оқу шы лар, сту дент тер 
ақын ата мыз дың орыс ті лі не ауда рыл ған 
өлең де рін жатқа оқы ды. Жас ақын дар вик-
то ри на лық сұ рақ тар ға жауап бер ді. Қа ты су-
шы лар ға кі тап ха на та ра пы нан ба ға лы сый-
лық тар та ра тыл ды.
Н. В. Го голь атын да ғы об лыс тық əм бе бап 

ғы лы ми кі тап ха на ұйым дас ты ру ымен, «Қа-
сым» жур на лы қол дауымен өте тін кеш тің 
жыл сайын қар қы ны да мып, кө рер мен дер 
са ны кө бейіп ке ле жа тыр. Қа ты су шы лар дың 
да қа та ры ар ту да. Жал пы бо ла шақ та бұл 

ша ра қа на тын кең ге жайып, үл кен-үл кен 
ауди то ри ялар ға кө ше ді деп се не міз.
Қа сым Аман жо лов ба тыл ой лы, шын-

шыл да сыр лы, дауыл ды по эзи ясы мен əр 
бу ын оқыр ман да ры ның сүйіс пен ші лі гі не ие 
бол ған бір ту ар да рын. Қа сым — қа зақ тың 
ақы ны. Қа сым ды ұлық та ға ны мыз — қа зақ-
ты ұлық та ға ны мыз!

АЙДАНА НЕСІПБАЙ, ЖАНЕЛЬ КАРИБАЙ, 
*АРМУ СТУДЕНТТЕРІ
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КарГУ прошел аккредитацию
20 сен тяб ря в КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва за вер ши ла ра бо ту внеш няя эк-
спер тная ко мис сия ка зах стан ско го Не-
за ви си мо го агент ства ак кре ди та ции 
и рей тин га / НА АР по про ве де нию на-
ци ональ ной ин сти ту ци ональ ной ак кре-
ди та ции; по зак лю че нию эк спер тов, 
уни вер си тет ус пеш но про шел про це ду-
ру на ци ональ ной ак кре ди та ции.

Сотрудничество с Назарбаев 
Университетом

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва сос то-
ялась встре ча с ис сле до ва тельской 
груп пой Цен тра об ра зо ва тель ной 
по ли ти ки Назарбаев Уни вер си те та. 
В сос тав ис сле до ва тельской груп пы 
вош ли адъ юнкт-про фес сор, за ве ду-
ющий ка фед рой выс ше го об ра зо ва ния 
пос ле ву зов ской шко лы об ра зо ва ния 
Уни вер си те та Пен силь ва нии (США) 
Мэттью Хар тли и ди рек тор де пар та-
мен та по на уке выс шей шко лы об-
ра зо ва ния Назарбаев Уни вер си те та 
Ку рак ба ев Кай рат Се ито вич. Встре ча 
сос то ялась в рам ках науч но-ис сле-
до ва тельско го про ек та «Со вер шен-
ство ва ние сис те мы ме нед жмен та 
и обес пе че ние ка че ства об ра зо ва ния 
в Рес пуб ли ке Казахстан с уче том меж-
ду на род но го опы та». В рам ках про ек та 
пре дус мот ре но про ве де ние ин тервью 
с пред ста ви те ля ми ор га ни за ций об ра-
зо ва ния и пра ви тель ствен ных ор га нов 
Рес пуб ли ки Казахстан с целью изу че-
ния стан дар тов и про це дур уп рав ле ния 
ка зах стан ским об ра зо ва ни ем.

За ру беж ным пар тне ром Назарбаев 
Уни вер си те та в рам ках дан но го про ек-
та яв ля ет ся Уни вер си тет Пен силь ва нии. 
Науч ный ру ко во ди тель про ек та про фес-
сор Мэттью Хар тли 23 сен тяб ря при был 
в Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва. В хо де 
встре чи с пред ста ви те ля ми уни вер си те-
та бы ли об суж де ны ак ту аль ные воп ро-
сы ка че ства уп рав ле ния оте че ствен ным 
об ра зо ва ни ем, рас смот ре на мо дель 
ме нед жмен та об ра зо ва ния Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
вклю чая осо бен нос ти фун кци они ро ва-
ния по пе чи тельско го и об ще ствен но го 
со ве тов уни вер си те та.

С заботой о старшем 
поколении

За бо та о ве те ра нах, тру же ни ках 
ты ла, пен си оне рах яв ля ет ся не отъ ем-
ле мой частью со ци аль ной по ли ти ки 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва. 1 ок-
тяб ря в уни вер си те те прош ли ме роп-
ри ятия, пос вя щен ные Дню по жи лых 
лю дей. Для ве те ра нов, тру же ни ков ты-
ла, ра бо тав ших и ра бо та ющих в КарГУ 
пен си оне ров бы ла ор га ни зо ва на кон-
цер тная прог рам ма, ли те ра тур но-му-
зы каль ный ве чер «Ве те ра нам уни-
вер си те та пос вя ща ет ся…», сос то ял ся 
тор же ствен ный обед, пос вя щен ный 
Дню по жи лых лю дей. На дан ное ме-
роп ри ятие бы ло приг ла ше но бо лее 
250 ве те ра нов и пен си оне ров. Всем 
приг ла шен ным бы ла ока за на ма те ри-
аль ная по мощь из средств уни вер си-
те та.

Подготовка к поступлению
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 

уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва объ-
яв ля ет на бор на под го то ви тель ные 
кур сы по пред ме там КТА. Срок обу че-
ния — 9 ме ся цев. Кур сы про во дят ся 
на ка зах ском и рус ском язы ках. Тел. 
8(7212) 77 - 01 - 76. Ад рес: г. Ка ра ган да, 
ул. Уни вер си тет ская, 28, 2-й кор пус, 
205-й ка би нет.

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва во шел 
в спи сок 800 луч ших уни вер си те тов 
ми ра, сос тав лен ный ав то ри тет ным 
бри тан ским агент ством Qu ac qua rel li 
Symonds (QS). На се год ня толь ко де-
вять ка зах стан ских ву зов смог ли вой ти 
в дан ный прес тиж ный ми ро вой рей-
тинг.

При оцен ке ву зов при ни ма лись во вни-
ма ние шесть ос нов ных кри те ри ев: ре пу та-

ция в ака де ми чес кой сре де, ци ти ру емость 
пуб ли ка ций сот руд ни ков ву за, со от но-
ше ние чис ла пре по да ва те лей и сту ден тов, 
от но ше ние ра бо то да те лей к вы пус кни-
кам, а так же от но си тель ная чис лен ность 
инос тран ных пре по да ва те лей и сту ден тов. 
Агент ство Qu ac qua rel li Symonds — приз нан-
ный ав то ри тет в об лас ти оцен ки ка че ствен-
ных по ка за те лей раз ви тия уни вер си те тов 
по все му ми ру. При про ве де нии рей тин га 
QS учи ты ва ет по пу ляр ность учеб но го за-
ве де ния сре ди ака де ми чес ко го со об ще ства 

и по тен ци аль ных ра бо то да те лей, час то ту 
упо ми на ний в прес се и ци ти ру емость, про-
цент и сро ки тру до ус трой ства вы пус кни-
ков, до лю инос тран ных пре по да ва те лей и 
сту ден тов от об ще го чис ла науч но-пе да го-
ги чес ко го пер со на ла и слу ша те лей, со от но-
ше ние чис ла сту ден тов и пре по да ва тельско-
го сос та ва. Ми ро вой рей тинг QS 2013 го да 
воз гла вил Мас са чу сет ский тех но ло ги чес кий 
ин сти тут (MIT). Да лее идут Гар вардский и 
Кем бриджский уни вер си те ты.
Бен Са утер, гла ва ис сле до ва тельско го 

под раз де ле ния QS, го во рит: «В от ли чие от 
дру гих рей тин го вых сис тем, ко то рые в ос-
нов ном по ла га ют ся на ста тис ти чес кие ин ди-
ка то ры по ис сле до ва тельской дея тель нос ти, 
QS так же при ни ма ет во вни ма ние на ибо лее 
све жие мне ния ра бо то да те лей и уче ных, от-
ве чая бо лее ши ро ким ин те ре сам мо ло де жи 
и ро ди те лей». Зоя Зай це ва, ре ги ональ ный 
ди рек тор по мар ке тин гу QS, де лит ся сво-
ими мыс ля ми о си ту ации на пос тсо вет ском 
прос тран стве: «Мно гие пра ви тель ства в 
Цен траль ной Ев ро пе, а так же в Цен траль-
ной Азии, по ощ ря ют свои уни вер си те ты 
быть бо лее ак тив ны ми в воп ро сах вза имо-
дей ствия с меж ду на род ны ми рей тин го-
вы ми сис те ма ми. И хо тя на се год няш ний 
день ни в од ной из стран по ка, по хо же, нет 
еди но го под хо да к стра те гии это го вза имо-
дей ствия, мо дер ни за ция об ра зо ва тель ных 
про цес сов яв ля ет ся од ним из при ори тет-
ных век то ров раз ви тия для мно гих рек то ров 
ре ги ональ ных ву зов».
В дан ном рей тин ге го да из ка зах стан ских 

уни вер си те тов по ми мо КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва при сут ству ют Ка зах ский на ци-
ональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би, 
Ев ра зий ский на ци ональ ный уни вер си тет 
име ни Л. Н. Гу ми ле ва, Ка зах стан ско-бри-
тан ский тех ни чес кий уни вер си тет (КБТУ), 
Юж но-Ка зах стан ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Мух та ра Ауэзо ва (ЮК-
ГУ), Ка зах ский уни вер си тет меж ду на род-
ных от но ше ний и ми ро вых язы ков име ни 
Абы лай-ха на, Ка зах ский на ци ональ ный 
пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни Абая, 
Ка зах ский на ци ональ ный тех ни чес кий уни-
вер си тет име ни Ка ны ша Сат па ева и Ка зах-
ский аг ро тех ни чес кий уни вер си тет име ни 
Са ке на Сей фул ли на.

СОБ. ИНФ.

Казахстанские вузы поднимаются 
в международных рейтингах

Спе ци аль ность «жур на лис ти ка» бы ла 
от кры та на фи ло ло ги чес ком фа куль те-
те КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва в 1993 го ду. Са мос то ятель ная ка фед ра 
бы ла сфор ми ро ва на в 1994 го ду.

Учи те ля и уче ни ки
Пер вым за ве ду ющим ка фед рой стал 

из вес тный ка зах ский пуб ли цист и ис сле-
до ва тель ис то рии и те ории жур на лис ти-
ки, кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент 
З. С. Тай шы ба ев. Свою леп ту в ста нов ле ние 
ка фед ры жур на лис ти ки внес ли ка ра ган-
дин ский пи са тель и пуб ли цист В. Мо гиль-

ниц кий, из вес тные ка зах ские жур на лис-
ты М. Сем бай, Е. Бал та шев, А. Жан го жин, 
та лан тли вый ка зах ский по эт К. Са уга бай, 
соб ствен ный кор рес пон дент прог рам мы 
«Вре мя» Цен траль но го те ле ви де ния Та ла-
ни на Н. С., из вес тный ка зах ский жур на лист, 
пи са тель-са ти рик М. Ток мыр за. В раз ные го-
ды за ве ду ющи ми ка фед рой бы ли З. С. Тай-
шы ба ев, Б. К. Мо мы но ва, Ж. К. Сма гу лов, 
С. Ш. Та хан, В. Т. Аби ше ва. В нас то ящее вре-
мя ка фед рой за ве ду ет к. ф. н., до цент Жу ма-
бе ков М. К.
Пер вый вы пуск жур на лис тов сос то ял ся 

в 1997 го ду. За весь пе ри од су ще ство ва ния 

спе ци аль нос ти в груп пах с го су дар ствен-
ным и рус ским язы ка ми обу че ния под го-
тов ле но свы ше 500 спе ци алис тов, в т. ч. по 
за оч ной фор ме — око ло 200. Прак ти ка по-
ка за ла, что вы пус кни ки вос тре бо ва ны. Так, 
на ши сту ден ты в нас то ящее вре мя ра бо та ют 
в раз лич ных СМИ рес пуб ли ки и за ее пре-
де ла ми, в пресс-цен трах, пи ар-агент ствах, 
пре по да ют на ка фед рах жур на лис ти ки ву-
зов Казахстана. Ка фед ра гор дит ся мно ги ми 
сво ими вос пи тан ни ка ми: Иран ғайып Қуа-
тайұ лы — пресс-сек ре тарь го су дар ствен но го 
фон да ка зах ско го язы ка, Тө лен Ті ле убай — 
ру ко во ди тель ас та нин ско го от де ла га зе ты 
«Жас қа зақ», Жан дос Бə де лұ лы — ру ко во-
ди тель ас та нин ско го от де ла га зе ты «Алаш 
ай на сы», Мəн шүк Орын ба са ро ва — ру ко-
во ди тель ал ма тин ско го от де ла ра дио «Азат-
тық ра ди осы», Оль га Кра ус — глав ный ре-
дак тор об лас тной га зе ты «Но вый вес тник», 
Əсел Сə би то ва — ру ко во ди тель ка зах ской 
ре дак ции об лас тно го те ле ка на ла «5 ка нал», 
Гүл нұр Құ дай бер ге но ва — пресс-сек ре тарь 
об лас тно го ДВД, Қай рат бек Зұл ха жав — 
ре дак тор те ле ка на ла «Сфе ра» г. Те мир-
тау, Ай ге рим Ақ бер ге но ва — ру ко во ди тель 
пресс-цен тра пар тии «Нұр Отан», Шо ша ева 
Ай нұр — жур на лист га зе ты «Астана ақ ша-
мы», Ма ки ше ва Бо та — зам. ре дак то ра рес-
пуб ли кан ской мо ло деж ной га зе ты «Аль янс.
kz», Аб ди ева Ай нур — дик тор об лас тно го 
те ле ка на ла «Пер вый Ка ра ган дин ский», Ас-
лан Иса — ре дак тор об лас тно го те ле ка на ла 
«Пер вый Ка ра ган дин ский», Влад Вод нев — 
опе ра тор КТК и мно гие дру гие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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«Жас талап-2013»

7нер до да сын да сын �а 

т
с кен �нер паз бі рін ші курс-

ты� тар би ыл да #арМУ сах-

на сын �н мен к
й ге, жыр �а 

б� леп, би мен к�м кер ді. Мы� 

б� рал �ан би мен с� ні кі ріп, 

�сем �н мен ажа ры ай шы�-

тал �ан кеш ті 30 ми нут �а 

сый ды ра бі лу — �а ты су шы-

лар �а �ойы ла тын не гіз гі 

та лап. Жал пы, «Жас та лап» 

бай �ауы бі рін ші кур стар �а 

ба �ыт бе ре тін, та лант иеле-

рі не жо �а ры дан жол к�р се-

те тін те� дес сіз жо ба лар ды� 

бі рі.

7р фа куль тет ті� на мы сын 

�ор $ап, же �іс ті �ол дан бер-

меу ге �м тыл $ан жас б�л б�л дар 

мен д*л діл дер «ж*р гі зу ші лік 

�а бі лет ті лік», «ха лы� %нін дом-

бы ра да с*йе мел деп ай ту», «сах-

на лы� �ойы лым мен дайын-

дал $ан по эзия о�у», «%р т*р лі 

ас пап тар да ой нау ше бер лі гі» 

сын ды но ми на ци ялар бойын-

ша ба� та рын сы на ды. Да рын-

ды лар да ра ла нып, ж*й рік тер 

су ыры лып ал $а шы� ты. 7ри не 

%р фа куль тет "зін дік ерек ше-

лік те рі мен к"з ге т* сіп, к" рер-

мен ж* ре гі не жол та ба біл ді. 

Мы� ны� т�л па ры, ж*з ді� ж*й-

рі гі сайыс �а т*с кен б�л бай-

�ау да фи ло ло гия фа куль те ті ні� 

т� рар т� $ы ры би ік еке ні не к"-

рер мен �ауым ку% бол ды. Сах-

на мен к" рер мен ара сын да $ы 

жіп сіз бай ла ныс, ерек ше "нер 

иеле рі, �т �ыр ой лар мен ор ны-

мен ай тыл $ан %де мі %зіл дер, ду 

�ол ша па ла� — с" зім ні� на� ты 

д% ле лі. #ар сы ла сы �ыз $а на, 

�ол да ушы сы �уа на �а ра $ан 

"нер паз дар $а іш тей тек с*й-

сі ніп, с*йі не сі�. Фа куль те ті ні� 

на мы сын �ор $ап, *з дік "нер 

к"р сет кен жас та лант тар $а тек 

«жа рай сы� дар!» де гім ке ле ді.

*АНАТ А*Н=Р ЕР>АЗЫ*ЫЗЫ,

КФ-31 ТОБЫНЫ& СТУДЕНТІ

ХХІ ға сыр — ақ па рат ға сы ры. Бұл — əлем-
дік өр ке ни ет мойын да ған қа ғи да. Асы ғыс ай-
лар ағы мы, жыл жы ған жыл дар ке ру ені адам-
зат қо ға мын бо ла шақ қа тоқ та усыз же те ле уде. 
Ке ше гі ке ңес тер за ма нын да ХХІ ға сыр дың əр 
жы лын са яси-эко но ми ка лық, ғы лы ми прог-
ресс тұр ғы сы нан бол жа ған ға лым дар мен 
ой шыл дар дың пайым да ула ры шын мə нін де 
ақи қат қа ай на лу үс тін де.

ХХІ ға сыр да ақ па рат қа де ген ру ха ни сұ ра ныс-
тың күрт ар туы бү гін гі жа ңар ған, жа ңа жур на-
лис ти ка ға үл кен мін дет тер жүк теп отыр. Қа зір 
ақ қа ғаз бен қа лам ның ға на емес жур на лист үшін 
ғы лы ми-тех но ло ги ялық прог рес тің ең жа ңа, со-
ны же тіс тік те рі мен қо ян-қол тық ара ла сып, əрі 
со ны то лық қан ды мең ге ру бас ты мін дет тер дің бі-
рі не ай нал ды. Əлем нің əр түк пі рін де бо лып жат-
қан оқи ға ны, жа ңа лық ты сол ме зет те еш ке дер-
гі сіз кө ру, ес ту, оқу дың қа зір еш қи ын ды ғы жоқ.
Со ны мен ХХІ ға сыр дың жур на ли сі қан дай 

бо луы ке рек? Отан дық жур на лис ти ка та ри хын 
зерт те уші лер дің пі кі рі де бұл тұр ғы да сан алу-
ан. Жур на лис ти ка ма ман ды ғы тə жі ри бе ден ту-
ын дай ды де ген пі кір ге көп те ген ға лым да ры мыз 
үзіл ді-ке сіл ді қар сы. Те ори ясыз, бел гі лен ген 
ба ғыт-бағ дар сыз кə сі би жур на лис ти ка ны көз ге 
елес те ту қи ын дей ді кейін гі топ. Шын мə нін де 
қан дай ма ман дық бол ма сын оның те ори ялық 
ал ғы шарт та ры бо луы əб ден заң ды лық. Оны бү-
гін гі іс-тə жі ри бе ден анық бай қап отыр мыз.
Ке ше гі Ке ңес тік Қа зақ стан да жур на лис ти ка 

ма ман ды ғын да яр лай тын жал ғыз оқу ор ны бол-
ды. Ол Алматы да ғы С. М. Ки ров атын да ғы Қаз-
МУ-дың жур на лис ти ка фа куль те ті еді. Ке ңес тік 
Қа зақ стан да ғы он то ғыз об лыс ты жур на лис тер-
мен қам та ма сыз ету сол жал ғыз фа куль тет тің 
құ зы рын да ға на бол ды. Со ның сал да ры нан ор-
та лық, сол түс тік, ба тыс, шы ғыс өңір ле рін де жур-
на лис ти ка ма ман ды ғы на де ген тап шы лық аса 
зə ру мə се ле ге ай нал ды. Бұл өңір лер дің мер зім-
ді ба сы лым да ры мен те ле ра дио орын да рын да 
фи ло лог, та рих шы, қа ла бер ді жа ра ты лыс та ну 
са ла сы ның ма ман да ры жур на лис ти ка ма ман ды-
ғы ның қыз мет те рін ат қа ру ға ту ра кел ді.
Қа зақ стан да ғы күр де лі проб ле ма ның түйі нін 

ең ал ды мен Ор та лық Қа зақ стан өңі рі, дə лі рек 
ай тсақ, Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті қол ға ал ды. 1993 жы лы 
тəуел сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Алматы-
ның Қаз МУ-ынан кейін гі екін ші жур на лис ти ка 
ма ман ды ғын да яр лау бө лі мі Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы ҚарМУ-дың ша ңы ра ғын да бой кө те ріп, ір-
ге та сы қа лан ды.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де гі 

жур на лис ти ка ка фед ра сы ның ашы лу ына бас та-
ма шы бол ған əрі осы іс ті үл кен қа жыр лық пен 
жүр гіз ген бел гі лі жур на лист-ға лым, өл ке та ну-
шы-та рих шы Зар қын Сыз ды құ лы Тай шы ба ев 
бол ды. Зар қын Сыз ды құ лы ның бұл бас та ма сы на 
уни вер си тет тің сол жыл дар да ғы рек то ры, про-
фес сор Жам был Сəу ле бе к ұлы Ақыл ба ев ба рын-

ша қол дау көр сет ті. Мі не, со дан бе рі сы нап тай 
сыр ғы ған жи ыр ма жыл да өте шық ты. Би ыл Қа-
зақ стан жо ға ры оқу орын да ры ішін де жур на лис-
ти ка ма ман ды ғын екін ші бо лып аш қан Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың жур на лис ти ка ка-
фед ра сы өзі нің жи ыр ма жыл дық ме рей тойын 
атап өту ша ра сы на дайын дық үс тін де.
Жи ыр ма жыл аз уақыт емес. Ке зін де бас қа ка-

фед ра лар ға те лі ніп ма ман дық ре тін де ашыл ған 
жур на лис ти ка ка фед ра сы қа зір уни вер си тет тің 
қа быр ға лы бі лім ор да ла ры ның бі рі не ай на лып 
отыр. Қа зақ стан да бо лып жат қан бі лім ре фор-
ма ла ры на сай жур на лис ти ка ка фед ра сы да жа-
ңа ру мен жаң ғы ру дың сан түр лі өт кел де рі нен 
сү рін бей өтіп, қа зір за ма науи оқу-əдіс те ме лік, 
ғы лы ми-тех нка лық ба за сы қа лып тас қан ір ге лі 
бі лім бе ру са ла сы ның бі рі не ай нал ды.
Қа зір жур на лис ти ка ка фед ра сы жыл сайын 

қа на тын қа тай тып, ке ре ге сін кең ге жаю үс тін-
де. За ман та ла бы на сай жур на лис ти ка ба ка лав-
ри атын дайын да умен ға на шек тел мей, жа ңа-
дан «Қо ғам мен бай ла ныс» ма ман ды ғын ашып, 
көк жи егін одан əрі ке ңей те түс ті. Қа зақ, орыс 
ті лін де гі жур на лис ти ка ма ман да рын дайын дап 
қа на қой май, бо ла шақ ма ман дар дың ғы лым мен 
ай на ла су ына да мол мүм кін дік тер ашып отыр. 
2012 жыл дан бас тап жур на лис ти ка ма гистрле-
рін оқы ту қол ға алын ды.
Уни вер си тет бас шы лы ғы ның Ор та лық Қа-

зақ стан да ғы жур на лис ти ка кад рла рын дайын-
дау үр ді сі не ерек ше кө ңіл бө ліп, қол дау көр-
се туі сөз жоқ ка фед ра ның бо ла ша ғы на үл кен 
ке ңіс тік ашып, оның қа лып та суы мен да му ына 
жақ сы ық пал ету де. Ка фед ра ның оқы ту шы-ұс-
таз да ры ның ғы лы ми по тен ци алы да жыл өт кен 
сайын ар тып ке ле ді. Қа зір гі таң да жур на лис ти ка 
ма ман ды ғы бойын ша қор ға ған екі ғы лым док то-
ры, сон дай-ақ ғы лым кан ди дат та ры мен ма гистр 
оқы ту шы лар дың қа та ры кө бею үс тін де. Осын-
дай игі лік ті ша ра лар дың оң ше ші мін та бу ына 
ун вер си тет рек то ры Ер кін Қи но ятұ лы Кө бе ев тің 
үне мі қам қор лық жа сап оты ру ын ерек ше атап 
ай тқан лə зім.
Əри не, бұл жер де гі ең бас ты мə се ле Е. А. Бө-

ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті жур на лис ти ка бө лі мін бі ті ріп шық қан 
тү лек тер дің бі лім дең гейі мен ма ман дық ты иге-
ру де гі бі лік ті лі гі қан дай дə ре же де де ген сұ рақ-
тың бо луы əб ден заң ды лық. Бір ден ай ту ке рек, 
20 жыл дық ең бек еш зая кет кен жоқ. Оны өмір-
дің өзі көр се тіп отыр. ҚарМУ-дың жур на лис ти ка 
ма ман ды ғын бі тір ген тү лек тер ге де ген сұ ра ныс 
Республика бойын ша жо ға ры дең гей де. Қа зақ-
стан ның кез кел ген бұ қа ра лық ақ па рат құ рал-
да рын да біз дің шə кірт те рі міз маң дайал ды ма-
ман дар ре тін де көз ге тү сіп жүр. Рес пуб ли ка лық, 
ай мақ тық, об лыс тық дең гей де гі түр лі ақ па рат 
көз де рін де қыз мет жа сап жүр ген тү лек те рі нің 
қа да мы əр дайым на зар дан тыс қал ған емес.
Кей бір шə кірт те рі міз бас па сөз қыз ме ті ар қы-

лы мем ле кет тік ұйым дар да да абы рой лы ең бек 
ету де. Президент əкім ші лі гі, түр лі ми нистрлік-

тер, мем ле кет тік агент тік тер мен де пар та мент-
тер дің бас па сөз қыз ме ті жə не ұйым дас ты ру-
шы лық са ла сын да ҚарМУ тү лек те рі нің қыз мет 
жа сап жү руі біз үшін зор мақ та ныш. Атап ай-
тқан да, Е. Тоқ шы лық, Е. Атам бай, Е. Қуа тайұ лы, 
Ж. Аман ба ева, А. Тал па қо ва, Ж. Қар жан, А. Кем-
пір бай, Е. Қа лым бай, Т. Ті ле убай, А. Ба язи то ва 
си яқ ты көп те ген тү лек те рі міз жур на лист ре тін-
де рес пуб ли ка ға өз есім де рін та ны тып үл гер ді.
Об лыс тық БАҚ-тың 50 пайы зын ҚарМУ-дың 

жур на лис ти ка бө лі мі нің тү лек те рі құ рай ды. 
Атап ай тқан да, «Қа зақ стан Қа ра ған ды» те ле-
ар на сын да ғы Г. Ақа жа но ва, А. Бұ хар ба ева, А. 
Ағыл ба ева лар, «5 ар на да» Ə. Сə би то ва, А. Тон-
та ев, «Қа ра ған ды-1»-де М. Сал қын ба ева, Т. Қа-
ли, Ə. Шал қар бек, А. Иса, «Ор та лық Қа зақ стан» 
га зе тін де Ж. Əли ман, Ж. Омар бе ко ва, С. Əбі ло-
ва си яқ ты тү лек те рі міз же міс ті ең бек етіп жүр. 
«Ор та лық Қа зақ стан» га зе ті нің жур на лис тік ұс-
та ха на сы нан тə жі ри бе жи на ған та ғы бір тү ле гі-
міз Жа нат Жаң қа шұ лы бұл күн де «Ар қа ақ ша-
мы» га зе ті нің ре дак то ры бо лып қыз мет ету де. Ал 
рес пуб ли ка лық же тек ші те ле ар на лар «Қа зақ-
стан» мен «Ха бар дың» мен шік ті тіл ші ле рі — Р. 
Тұр сын ға ли ев пен А. Қа бы хан ның ҚарМУ-дың 
тү лек те рі еке ні ка фед ра үшін үл кен абы рой. 
Сон дай-ақ, түр лі қо ғам дық са ла лар да, мə се лен 
Қа ра ған ды об лыс тық іш кі іс тер де пар та мен ті 
бас па сөз қыз ме тін де же міс ті ең бек етіп жүр-
ген шə кірт те рі міз Б. Құ ди яров, Ж. Орын ба ева, 
С. Жа рыл ғап, тө тен ше жағ дай лар де пар та мен-
тін де Қ. Мү тəл лə пов тар өз ісі нің бі лік ті ма ман-
да ры ре тін де ба ға ла на ды.
Жур на лис ти ка ның те ори ясы мен тə жі ри бе сі-

не уни вер си тет қа быр ға сын да жү ріп қа нық са да 
бо ла шақ жур на лис тер ақ па рат ке ңіс ті гі не бір-
ден қа нат қа ғып ке те ал ма сы анық. ҚарМУ-дың 
жур на лис ти ка бө лі мі тү лек те рін өз де рі нің шы-
ғар ма шы лық ұс та ха на сын да шың дап, республи-
ка лық ке ңіс тік ке шы ға рып отыр ған «Ор та лық 
Қа зақ стан» га зе ті нің ұжы мы на ал ғы сы мыз зор.
Ал күн діз гі бө лім де оқи тын сту дент те рі міз дің 

рес пуб ли ка лық, ха лы қа ра лық дə ре же де гі ғы лы-
ми-прак ти ка лық кон фе рен ця лар мен се ми нар-
лар да, түр лі ол мпи ада мен тре нин гтер де алып 
жүр ген жүл де ле рі мен же тіс тік те рі өз ал ды на 
бө лек əң гі ме.
Бұл жер де гі ең бас ты мə се ле — Республика 

бойын ша Қа зҰУ-дың жур на лис ти ка фа куль те ті-
не шы найы бə се ке лес бо лу ға то лық қан ды жа рап 
тұр ған ҚарМУ жур на лис ти ка бө лі мі нің 20 жыл да 
жет кен осы нау же тіс тік те рі тек қа жыр лы ең бек, 
же міс ті із де ніс тер ар қы лы кел ген ді гін көр се ту.

«Га зе та ха лық тың кө зі, ті лі һəм құ ла ғы» де ген 
ке ше гі Алаш зи ялы сы Ə. Бө кей хан ның сө зі бү-
гін гі ұлт тық жур на лис ти ка ның жас ма ман да ры 
үшін ай ны мас қа ғи да ға ай на луы шарт.

*ОЙЛЫБАЙ АСАН=ЛЫ,
ФИЛОЛОГИЯ >ЫЛЫМДАРЫНЫ& ДОКТОРЫ, 

Е. А. Б$КЕТОВ АТЫНДА>Ы *АРМУ-ДЫ& ЖУРНАЛИСТИКА 
КАФЕДРАСЫНЫ& ПРОФЕССОРЫ

Жа қын да «Қаз кон тент» АҚ, Мə де ни ет 
жə не ақ па рат ми нистрлі гі нің қол дауымен 
Алматы қа ла сын да «Қа лам гер Аза мат» жас 
жур на лис тер кон фе рен ци ясы бо лып өт ті. 
Жас қа лам гер лер дің тал қы сы на түс кен та қы-
рып — «Жа ңа ме диа: бас па БАҚ бо ла ша ғы».

130-дан аса Қа зақ стан ның бар ай ма ғы нан 
жи ыл ған бло гер лер мен жас жур на лис тер ко-
вер гент ті (муль ти ме ди алық) жур на лис ти ка-
ның ерек ше лі гі мен да му пер спек ти ва сы ту-
ра лы, сон дай-ақ, за ма науи ме диа на ры ғын да-
ғы БАҚ-тың бар лық сег мен тін де жұ мыс іс тей 
ала тын əм бе бап жур на лис тер ді дайын да удың 
əдіс те ме сі жайын да сөз қоз ға ды. Кон фе рен ци-
яда «Қаз кон тент» АҚ Қаз нет ті да мы ту де пар-
та мен ті нің бас ма ма ны, спи кер Ал мас Ал тай 
«Бас па БАҚ-тың Ин тер нет ке кө шуі» жайын-
да ғы жо ба мен та ныс тыр са, əл-Фа ра би атын да-
ғы Қа зҰУ до цен ті, спи кер Қар лы ға Мыс ба ева 
жур на лис тік бі лім бе ру де гі кон вер гент ті жур-
на лис ти ка ны оқы ту дың жол да ры на тоқ тал ды. 
Ол отан дық жур на лис ти ка мен аме ри ка лық 
жə не ре сей лік жур на лис ти ка ны са лыс ты ра 

қа рап, он да ғы ұқ сас тық тар мен айыр ма шы-
лық тар ды ба са айт ты. Бас па ре дак ци ялар дың 
кон вер гент ті лік жүйе ге кө шуі нің ха лы қа ра лық 
тə жі ри бе сі жө нін де ме диа са рап шы, спи кер 
Ар тур Нығ ме тов сөз алып, кон фе рен ци яның 
бі рін ші бө лі мін қо ры тын ды ла ды.
Кон фе рен ци яның та ғы бір ерек ше лі гі — 

ше бер лік сы ны бы ның өт кі зі лу ін де бол ды. Ше-
бер лік сы нып та рын — Ас хат Ер кім бай, Дін мұ-
хам мед Зи ядин жə не А. Бай тұр сы нов аты да ғы 
Тіл бі лі мі ин сти ту ты ди рек то ры ның орын ба са-
ры Анар Фа зыл жа но ва жүр гіз ді. Қа ты су шы лар 
өз де рін қы зық тыр ған сұ рақ та рын қойып, өз де-
рін қа на ғат тан ды рар лық тай жауап ал ды.

«Қаз кон тент» АҚ — Ин тер нет же лі сі нің қа-
зақ стан дық сиг мен тін де да му жə не ақ па рат тық 
ке ңіс тік құ ру Кон цеп ци ясын жү зе ге асы ру мақ-
са тын да 2008 жы лы құ рыл ған. Қа зақ стан да ғы 
қа зақ тіл ді ба сы лым дар ды кон вер гент ті жүйе-
ге кө ші ру жə не сайт ашу қол ға алын ған. Соң-
ғы екі жыл да 475 сайт жа сал ған. Со ның ішін де: 
қо ғам дық-са яси сайт — 93, ақ па рат тық сайт — 
47, əдіс те ме лік сайт — 44, ба ла лар ға ар нал ған 
сайт — 12 жə не т. б. сайт тар. Осы «Қаз кон тент» 

АҚ кө ме гі мен өт кен жы лы 200 сайт іс ке қо сыл-
са, осы жы лы 400 сайт ты жа сау жос пар да тұр. 
Со ны мен қа тар, Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің бас па сө зқызметі «Жас тар əле мі» 
ба сы лы мы ның да сай тын жа са мақ.
Өт кі зі ліп отыр ған кон фе рен ци яның не гіз гі 

мақ са ты — қа зақ ті лін де гі сайт тар ды кө бей ту, 
ха лық ты дер уақы тын да қа жет ті ақ па рат пен 
қам та ма сыз ету, ға лам тор же лі сін де гі ақ па рат 
та ра ту ды бір жүйе ге кел ті ру. Жыл сайын өт кі-
зі ле тін бұл бас қо су əрі қа рай да өз жал ға сын 
тап пақ.

А*МАРАЛ >АНИБЕК*ЫЗЫ
*АРМУ СТУДЕНТІ

«Жа7а медиа: баспа БАE болаша;ы»

Ар*а журналистикасыны7 а* отауы
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На ука и твор че ство
В год соз да ния ка фед ры штат пре по да-

ва те лей, ко то рые ве ли ба зо вые дис цип ли-
ны по спе ци аль нос ти, сос тав лял 3 че ло ве ка, 
а в 2013-2014 учеб ном го ду спе ци аль ность 
об слу жи ва ют 13 штат ных пре по да ва те лей. 
В нас то ящее вре мя ка фед ра уком плек то-
ва на опыт ны ми, зре лы ми уче ны ми и пре-
по да ва те ля ми: из них 2 док то ра фи ло ло ги-
чес ких на ук, 2 кан ди да та фи ло ло ги чес ких 
на ук, 2 про фес со ра, 2 до цен та, 5 ма гис тров. 
Это Аби ше ва Ве ра Ту ке нов на — д. ф. н., 
про фес сор, Аса нов Кой лы бай Да улет ха но-
вич — д. ф. н., про фес сор, Ра ма за но ва Жа-
нар Сем бе ков на — к. ф. н., до цент, Мо мы-
но ва Ба хыт гуль Ке не сов на — стар ший пре-
по да ва тель, Бер ка ма ло ва Ро за Нур та зов-
на — стар ший пре по да ва тель, ма гис трант, 
Нур бе ко ва Да на Ба хы тов на — стар ший 
пре по да ва тель, ма гистр жур на лис ти ки, 
Ер кин Жа зи ра Жан га зи ев на — стар ший 
пре по да ва тель, ма гистр фи ло ло гии, Ко-
жах ме то ва Ляз зат Тай мы ров на — стар ший 
пре по да ва тель, Аман гель ди ева Гуль ми-
ра Са бы ров на — пре по да ва тель, ма гистр 
жур на лис ти ки, Демь яно ва Юлия Алек сан-
дров на — пре по да ва тель, ма гистр фи ло ло-
гии, Мир зах ме тов Ал мас — пре по да ва тель, 
ма гистр фи ло ло гии.

На ка фед ре це ле нап рав лен но ве дет ся 
ра бо та по ру ко вод ству науч но-ис сле до ва-
тельской дея тель ностью сту ден тов. В рам-
ках ра бо ты НА СА пре по да ва те ли ка фед ры 
жур на лис ти ки в со от вет ствии с пла ном 
осу ществля ют ру ко вод ство науч ны ми ис-
сле до ва ни ями сту ден тов, про во дят науч-
ные и пред мет ные кон суль та ции при под-
го тов ке сту ден тов к учас тию в науч ных 
кон фе рен ци ях и пред мет ных олим пи адах. 
Дис цип ли ны и спец кур сы ка фед ры ори ен-
ти ро ва ны на раз ви тие науч ных ин те ре сов 
сту ден тов, сти му ли ро ва ние их твор чес кой 
дея тель нос ти.

От те ории — к прак ти ке!
Ра бо та ка фед ры жур на лис ти ки со сту-

ден та ми — не толь ко лек ции, се ми на ры, 
прак ти чес кие за ня тия, за че ты и эк за ме ны. 
Это твор чес кие се ми на ры с уче ны ми, изу-
ча ющи ми те орию жур на лис ти ки, из вес-
тны ми про фес си ональ ны ми жур на лис та-
ми пе ри оди чес кой пе ча ти, ра дио и те ле ви-
де ния, в том чис ле с мо ло ды ми сот руд ни-
ка ми раз лич ных ре дак ций. Это еже год ные 
науч но-прак ти чес кие кон фе рен ции, пос вя-
щен ные воп ро сам ис то рии, те ории и прак-
ти ки оте че ствен ной и за ру беж ной жур на-
лис ти ки.

Ка фед ра жур на лис ти ки в про цес се 
обу че ния сту ден тов глав ную свою за да чу 
ви дит в при об ре те нии ими ус той чи вых 
прак ти чес ких на вы ков про фес си ональ ной 
дея тель нос ти, в вос пи та нии твор чес кой 
лич нос ти, уме ющей твор чес ки ре шать за-
да чи по внед ре нию ин но ва ци он ных мо де-
лей об ра зо ва ния. Ба зы про из вод ствен ных 
прак тик в те че ние че ты рех лет обу че ния 
поз во ля ют под го то вить вы со кок ва ли фи-
ци ро ван ных спе ци алис тов. Тем бо лее что 
на ши прак ти ки про хо дят, как пра ви ло, в 
по пу ляр ных сре ди чи та те лей из да ни ях: 
«Ин дус три аль ная Ка ра ган да», «Но вый вес-
тник», «Ка ра ган дин ские вес ти». Сту ден ты 
за вре мя обу че ния зна ко мят ся с ра бо той 
пресс-служб об лас тно го аки ма та, кор по ра-
ции «Ка зах мыс», фут боль но го клу ба «Шах-
тер», они на чи на ют ощу щать твор чес кую 
ат мос фе ру те ле ка на лов «Ка зах стан-Ка ра-
ган ды», «Пер вый Ка ра ган дин ский», «5 ка-
нал».
Пос лед ние три го да сту ден ты спе ци аль-

нос ти «жур на лис ти ка» за во евы ва ли при зо-
вые мес та на Рес пуб ли кан ской сту ден чес-
кой олим пи аде по жур на лис ти ке в Каз НУ 
им. аль-Фа ра би в г. Алматы.
Пре по да ва те ли ка фед ры жур на лис ти ки 

ак тив но сот руд ни ча ют с раз лич ны ми СМИ 
рес пуб ли ки. Еже год но для учас тия в го су-
дар ствен ных эк за ме нах, пре по да ва ния спе-
ци аль ных дис цип лин в ка че стве сов мес ти-
те лей приг ла ша ют ся ве ду щие ре дак то ры 
и жур на лис ты (М. С. Сем бай, В. И. Рыж ков, 
Е. Б. Бал та шев, А. Ж. Жан го жин, С. М. Ке-
мель ба ев, Дю се та ев Б. С., Са гын тай С. и др.).
При ка фед ре жур на лис ти ки фун кци-

они ру ет ла бо ра то рия учеб но го те ле ви де-
ния, ко то рая пред став ля ет со бой ком плекс, 
вклю ча ющий в се бя сту дию, мон таж ную, 
ап па рат ную, ра диоузел, эк спе ри мен-
таль ную учеб ную ауди то рию. Ла бо ра то-
рия учеб но го те ле ви де ния ста вит глав ной 
целью ор га ни за цию прак ти чес ких за ня тий 
по те ле ви зи он ной и ра ди ожур на лис ти ке. 
Про ве де ние зна чи тель ной час ти спе ци-
аль ных се ми на ров, чте ние боль шин ства 
спе ци аль ных кур сов по жур на листско му 
мас тер ству, пре дус мот рен ных учеб ны ми 
пла на ми спе ци аль нос ти «жур на лис ти ка», 
ба зи ру ет ся на учеб но-тех ни чес ких воз-
мож нос тях этой ла бо ра то рии, от кры вая 
ши ро кие пер спек ти вы пе ред сту ден та ми в 
уг луб ле нии сво их те оре ти чес ких и прак ти-
чес ких зна ний.

Сот руд ни че ство
Ка фед ра жур на лис ти ки про во дит ра бо-

ту по рас ши ре нию меж ду на род ных науч-
ных свя зей с ву за ми ближ не го и даль не го 
за ру бежья, меж ду на род ны ми фон да ми и 
ор га ни за ци ями. Ка фед ра под дер жи ва ет 
твор чес кие свя зи с Том ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том, с Кир гиз ским на ци-
ональ ным уни вер си те том им. Ба ла са гу на, с 
Уз бек ским на ци ональ ным уни вер си те том 
им. Улуг бе ка, с Со фий ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том.
Пре по да ва те ли ре гу ляр но обу ча ют ся 

на кур сах ФПК при КарГУ и в за ру беж ных 
науч ных ор га ни за ци ях, вы ез жа ют для ра-
бо ты с ис точ ни ка ми и сбо ра науч но го ма-
те ри ала в круп ней шие биб ли оте ки стра ны 
и за ру бежья.
В 2005 го ду стар шие пре по да ва те ли ка-

фед ры Жа пек М. С., Го луб цо ва Т. А. обу ча-
лись по меж ду на род ной прог рам ме «Пре-
по да ва ние жур на лис ти ки» в США. В 2006 
учеб ном го ду стар ший пре по да ва тель Жа-
пек М. С. прош ла курс обу че ния на меж-
ду на род ном се ми на ре «Тре нинг для пре-
по да ва те лей» (Шве ция), а так же на меж-
ду на род ном се ми на ре по пре по да ва нию 
жур на листских дис цип лин в ву зах в го ро де 
Ду шан бе (Тад жи кис тан). Стар ший пре по-
да ва тель Го луб цо ва Т. А. при ня ла учас тие 
в се ми на ре по ин тер нет-жур на лис ти ке в 
Пра ге. В мае-июне 2007 го да стар ший пре-
по да ва тель Жа пек М. С. при ня ла учас тие в 
меж ду на род ном се ми на ре по проб ле мам 
пре по да ва ния в ву зах дис цип лин, свя зан-
ных с ин тер нет-жур на лис ти кой, в г. Пра-
ге. Се ми нар ор га ни зо ван Меж ду на род ным 
об ра зо ва тель ным цен тром. В но яб ре 2007 г. 
к. ф. н., до цент Аби ше ва В. Т. при ня ла ак-
тив ное учас тие в се ми на ре, про во ди мом 
Меж ду на род ным фон дом за щи ты сво бо ды 
сло ва «Əділ сөз» при под дер жке по соль-
ства Ве ли коб ри та нии и Вер хов но го су да 
РК «Со вер шен ство ва ние эк спер тных оце-
нок по ин фор ма ци он ным спо рам». В июне 
2009 го да до цент ка фед ры жур на лис ти ки 
Жу ма бе ков М. К. при ни мал учас тие в про-
ек те фон да «Со рос-Ка зах стан» по об ме-
ну ка зах стан ских и бол гар ских ме дий ных 
НПО в ре ше нии воп ро сов эти ки в сред-
ствах мас со вой ин фор ма ции и са мо ре гу ля-
ции СМИ в г. Со фии.
Се год ня ка фед ра жур на лис ти ки ста-

вит пе ред со бой но вые це ли и за да чи в 
све те но вых вы зо вов вре ме ни. Так, од ной 
из важ ней ших за дач сов ре мен но го жур-
на листско го об ра зо ва ния, на наш взгляд, 
яв ля ет ся вы ра бот ка про фес си ональ ной 
куль ту ры у бу ду щих спе ци алис тов средств 
мас со вой ин фор ма ции, ко то рая ста нет ос-
но вой и за ло гом их ус пеш ной про фес си-
ональ ной карь еры. Бу ду ще му жур на лис ту 
тре бу ет ся са мо от вер жен ность куль тур но го 
со зи да те ля, что бы фор ми ро вать ду хов но-
нрав ствен ные и эс те ти чес кие по зи ции сов-
ре мен но го че ло ве ка XXI ве ка.

ЗА ВЕ ДУ ЮЩИЙ КА ФЕД РОЙ ЖУР НА ЛИС ТИ КИ 
М. К. ЖУ МА БЕ КОВ 
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Қа ра ған ды қа ла сы ның Құр мет ті аза ма-
ты, ҚР Ха лық ағар ту ісі нің ең бек сі ңір ген 
қыз мет ке рі, ҚР Əлеу мет тік ғы лым дар ака-
де ми ясы ның мү ше-кор рес пон ден ті, про-
фес сор, Ха лы қа ра лық «Еура зия» эко но-
ми ка лық ака де ми ясы ның то лық мү ше сі, 
«Ор та лық Қа зақ стан: та би ға ты мен та би ғи 
ре сур ста ры, оқи ға лар мен адам дар, ре-
фор ма лар мен да муы» ат ты та ным дық кі-
тап тың ав то ры Сұл тан Қа па рұ лы Дос ма-
ғам бе тов тің ту ға ны на 85 жыл то лып отыр.

С. Дос ма ғам бе тов Қа ра ған ды об лы сын да-
ғы ха лық қа бі лім бе ру са ла сы ның өр леуі мен 
да му ына ора сан зор үлес қос ты. Оның бас-
шы лы ғы мен жə не рес пуб ли ка лық, одақ тық 
ор ган дар мен бел сен ді ын ты мақ тас ты ғы ның 
нə ти же сін де ол об лыс тық ат қа ру шы ко ми те-
ті нің тө ра ға сы, об лыс тық пар тия ко ми те ті нің 
хат шы сы, екін ші хат шы сы боп қыз мет ет кен 
ке зең де Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту ты 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті бо лып 
өз гер ді, Одақ ор та лы ғы ның Қа ра ған ды ко-
опе ра тив ин сти ту ты (бү гін де Қаз тұ ты ну ода-
ғы Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си те ті 
(ҚЭУ)), КСРО ІІМ Жо ға ры мек те бі (бү гін де 
ҚР ІІМ Қа ра ған ды заң ака мед ми ясы), Қа ра-
ған ды де не тəр би есі ин сти ту ты, (кейін де Қа-
ра ған ды пе да го го ика лық ин сти ту ты бол ды), 
сон дай-ақ, ҚазКСР Ғы лым Ака де ми ясы ның 
Ор та лық-Қа зақ стан дық бө лі мі (ҒА ОҚБ) жə-
не бір қа тар ғы лы ми-зерт теу ин сти тут та ры 
ашыл ды, жыл дам өсіп, та быс ты да мы ды.
Сұл тан Қа па рұ лы бі рін ші са нат ты Қа-

ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті бо лып 
қай та құ ры лу мə се ле сі мен ал ты жыл бойы 
та бан ды ай на лыс ты. Атал ған мə се ле бойын-
ша Алматы мен Мəс ке уге бір не ше рет бар-
ды. Уни вер си тет үшін 1200 орын дық тип тік 
ғи ма рат мек те бі нің жос пар дан тыс бө лі нуі не 
мем жос пар да қол жет кіз ді. Ол Н. В. Го голь 
кө ше сін де бой кө тер ді.
С. Дос ма ғам бе тов Қа ра ған ды да рес пуб-

ли ка ның Ғы лым Ака де ми ясы нан Ор та лық-
Қа зақ стан дық бө лі мі нің ашы луы ту ра лы 
бас та ма кө тер ді. ҚазКСР Ака де ми ясы ның 
Пре зи ден ті А. М. Қо на ев жə не КСРО Ғы лым 
Ака де ми ясы ның пре зи ден ті М. В. Кел дыш 
Қа ра ған ды ға ке ліп, ғы лым үшін ай мақ тың 
жағ дайы мен жə не ал да ғы да му ымен та ны-
са ке ле, об лыс бас шы лы ғы ның бас та ма сын 
қол да ды жə не оң ше шім қа был да ды. Ор та-
лық-Қа зақ стан дық бө лім ака де мик-хат шы 
Зей нол ла Мол дах ме тов тің бас шы лы ғы ке зін-
де ай тар лық тай да мы ды. Ірі ғы лы ми-зерт теу 
ин сти тут та ры ашыл ды жə не та быс ты қыз мет 
ету де.
Қа ра ған ды об лы сы ның та быс та рын 

мойын дауы С. Дос ма ғам бе тов тің Жо ға ры 
Ке ңес Пре зи ди умы ның жə не КСРО Жо ға-
ры Ке ңе сі нің ко мис сия мү ше сі ре тін де сай-
ла нуы жə не оның СССР-дің «Об лыс тық жə-
не өңір лік КСРО Ха лық де пу тат та ры Ке ңе сі 
ту ра лы» За ңын дайын дау ға қа ты суы бо лып 
та бы ла ды. С. Дос ма ғам бе тов тің ең бек ет кен 
жыл да рын да Қа ра ған ды об лы сы ал ты рет 
КСРО об лыс пен өңір лер дің Бү кі ло дақ тық 
бай қау ла рын да же ңім паз бо лып шық ты, ал 
С. Дос ма ғам бе тов ХШЖК «Ха лық ша ру ашы-
лы ғын да мы ту да ғы та быс та ры үшін» ал тын 
ме да лі мен ал ты рет ма ра пат тал ды.
С. Дос ма ғам бе тов тің об лыс бас шы лы-

ғын да ғы жи ыр ма жыл жұ мы сы ба ры сын да 
Қа ра жал, Абай, Шах тинск қа ла ла ры пай да 
бо лып, да мы ды. Қа ра ған ды, Те мір тау, Бал-
қаш, Жез қаз ған, Са ран қа ла ла ры ай тар лық-
тай өсіп, өр кен де ді. Ауыл дық аудан дар дың 

өн ді ріс тік по тен ци алы да арт ты. Об лыс тұр-
ғын да ры ның са ны 55 пайыз ға кө бей ді. Бұл 
Са ран, Ше ру бай-Нұ ра, Ша хан-Тен тек кө мір 
кен орын да рын бел сен ді иге ру, Қа ра ған ды 
кө мір бас сей ні нің өр леу ке зе ңі еді. Он да ғы 
ең жо ғар ғы же тіс тік кө мір алу ды ме ха ни ка-
лан ды ру дың жо ға ры дең гейі жə не КСРО кө-
мір өнер кə сі бін де гі ең бек өнім ді лі гі еді.
Бас сей нді да мы ту да ғы Сұл тан Қа па рұ лы-

ның сі ңір ген ең бе гін ес ке ре оты рып, КСРО 
кө мір өнер кə сі бі нің ми нис трі Б. Ф. Брат чен-
ко оны «Кен ші даң қы» құр мет бел гі сі нің І, ІІ, 
ІІІ дə ре же сі мен ма ра пат та ды. Мұн дай ма ра-
пат ты оған дейін де, кейін де бір де бір тө ра ға 
иеле ніп көр ген жоқ.

1981 жыл дың 26-29 ма мы рын да Қа ра ған-
ды да Қа ра ған ды кө мір бас сей ні ба за сын да 
кө мір өнер кə сі бі нің тех ни ка-эко но ми ка лық 
ти ім ді лі гін арт ты ру проб ле ма сы бойын-
ша СЭВ ел де рі нің оты ры сы өт ті. Оты рыс та 
14 ел дің кө мір өнер кə сі бі нің ми нистрле рі қа-
тыс ты. Бұл оты рыс тың осын да Қа ра ған ды да 
өтуі нің өзі қа ра ған ды лық кө мір бас сей ні нің 
же тіс ті гін ха лы қа ра лық мойын дау бо лып та-
был ды. Бұл кез де су дің бар лық қа ты су шы ла-
ры қа ра ған ды лық кен ші лер дің ең бе гі не жо-
ға ры ба ға бер ді.
С. Дос ма ғам бе тов кө мір өнер кə сі бі 

бойын ша СЭВ оты ры сы на дайын дық жə не 
өт кі зу бойын ша ұйым дас ты ру ко мис си ясы-
ның тө ра ға сы бол ды, оты рыс ты ашып, об-
лыс бас шы лы ғы жə не ең бек кер ле рі аты нан 
сөз сөй ле ді. Осы оты рыс та тө ра ға лық ет кен 
Поль ша ның тау-кен ісі бойын ша ми нис трі 
М. Гра нов ский С. Дос ма ғам бе тов ке:

«Аса құр мет ті жол дас Тө ра ға! Кө мір 
өнер кə сі бін да мы ту ісін де гі ын ты мақ тас тық 
бойын ша РВПЖ тұ рақ ты ко мис си ясы ның 
аты нан, сон дай-ақ осы ара да мен өкіл бо лып 
отыр ған По ляк Рес пуб ли ка сы ның тау-кен 
ісі бойын ша Ми нистрлі гі аты нан Сіз дің аса 
жұ мыс бас ты лы ғы ңыз ға қа ра мас тан, РВПЖ 
57-ші оты ры сы на қа ты су шы лар ға Қа ра ған-
ды да жы лы əрі дос тық қа был дау ұйым дас-
тыр ға ны ңыз ға жү рек жар ды ал ғы сым ды 
біл ді ру ге рұқ сат еті ңіз. Əсі ре се, ко мис сия 
оты ры сы на Сіз дің өзі ңіз дің ар найы қа тыс-
қа ны ңыз ға жə не ко мис сия жұ мы сын жақ сы 
ұйым дас ты ру да ғы жə не өт кі зу де гі, сон дай-
ақ, Қа ра ған ды ның кө мір кə сі по рын да ры мен 
та ны су ға мүм кін дік бер ген Сіз дің ерек ше 
ықы ла сы ңыз ға ри за шы лы ғым ды біл ді ре мін. 
Біз дің Қа ра ған ды же рі не кел ген қыс қа, бі рақ, 
бай са па ры мыз ірі ша ру ашы лық ты, ғы лы ми 
жə не мə де ни құ ры лыс тың бар лы ғы на кө зі-
міз ді жет кіз ді. Сіз ге, құр мет ті жол дас тө ра ға, 
қа ла мен об лыс тың ал да ғы да му ын да, со ның 
ішін де кө мір өнер кə сі бі нің да му ын да игі лік-
ті та быс ті лей мін.
Құр мет пен, М. Гра нов ский, ПХР Тау-кен 

ісі ми нис трі» деп жаз ды.
1982 жыл дың сəуірін де Қа зақ стан Ком-

пар ти ясы ның Ор та лық Ко ми те ті С. Дос ма-
ғам бе тов ті Қа ра ған ды де не тəр би есі пе дин-
сти ту ты ның рек то ры етіп жі бе ре ді. Ол бұл 
оқу ор нын жақ сы бі ле тін. Ин сти тут жо ға ры 
оқу орын дар дың ара сын да үшін ші са нат ты 
оқу ор ны на жа та тын, то лық тай да мы ған оқу-
ма те ри ал дық ба за сы жоқ жə не тек бір ға на 
«Де не тəр би есі» ма ман ды ғы бойын ша ма-
ман дар шы ғар ды.
С. Дос ма ғам бе тов об лыс тық ат қа ру шы 

ко ми те ті нің тө ра ға сы ре тін де пе да го ги ка-
лық уни вер си тет тің уни вер си тет бо лу ына 
бай ла ныс ты об лыс тық ха лық қа бі лім бе ру 
жүйе сін де мін дет ті түр де пе да го ги ка лық ин-
сти тут тың қа жет ті гі ту ын дай ды деп есеп те ді. 
Іш кі ой осын дай еді жə не де ол дұ рыс бо ла-
тын. Де не тəр би есі пе да го ги ка лық ин сти тут-
тың рек то ры бол ған С. Дос ма ғам бе тов өзі нің 
ер те рек те гі ойы — Қа ра ған ды да жа ңа пе да-
го ги ка лық ин сти тут ты құ ру жос па ры на бі-
лек сы ба на кі ріс ті. Жа ңа рек тор жұ мы сы ның 
ал ғаш қы күн де рі нен-ақ ба тыл əрі ше шім ді 
ша ра лар қа был дау ға кі ріс ті. Оқу кор пус та ры 
мен жа тақ ха на лар құ ры лы сы, жо ға ры оқу 
ор ны ның ғы лы ми-пе да го ги ка лық кад рла-
ры ның са па лы құ ра мын кү шей ту жұ мыс та-
ры өріс ал ды. Рек тор С. Дос ма ғам бе тов тің 
бас шы лы ғы мен оның же ке да ра бел сен ді 
қыз ме ті нің ар қа сын да де не тəр би есі пе дин-
сти ту ты 1984 жы лы бі рін ші са нат ты көп са-

ла лы пе да го ги ка лық ин сти тут қа, Қа зақ стан 
мен Одақ та ғы ірі пе да го ги ка лық жо ға ры оқу 
орын да ры ның бі рі бол ды. Ол 15 ма ман дық 
бойын ша кад рлар дайын дай бас та ды.
Жез қаз ған об лы сы мен Қа ра ған ды об лы-

сы ның қо сы лу ына бай ла ныс ты 1997 жы лы 
С. Дос ма ғам бе тов об лыс тық бас шы лық қыз-
мет ке ша қы рыл ды. ХҮІІІ сес си яда об лыс тық 
мəс ли хат тар дың Қа ра ған ды об лыс тық мəс-
ли ха ты на бі рік ті рі луі өт ті. Де пу тат С. Дос-
ма ғам бе тов ба ла ма лы не гіз де оның хат шы сы 
бо лып сай лан ды. Бұл қыз мет те ол 1999 жыл-
дың қа за ны на дейін ең бек ет ті. Ай мақ тар ды 
бас қа ру бойын ша аса ірі тə жі ри бе сі бар об-
лыс тық мəс ли хат тың хат шы сы мем ле кет тік 
ре фор ма лар дың та быс ты жү зе ге асу ына бар-
лық күш ті жұ мыл ды ру ға жə не ба ғыт тау ға 
ық пал ет ті.
С. Дос ма ғам бе тов тің бар лық ең бек, мем-

ле кет тік жə не қо ғам дық қыз ме ті мем ле кет 
та ра пы нан жо ға ры ба ға лан ды. Ол Ле нин ор-
де ні мен, төрт рет Ең бек Қы зыл Ту ор де ні мен, 
«Құр мет бел гі сі мен», «Құр мет» ор де ні мен, 
үкі мет тік ме даль дар мен жə не гра мо та лар-
мен ма ра пат тал ған.
Біз Сұл тан Қа па рұ лын біз дің об лыс та ғы 

бір лес кен жұ мыс та ры мыз ар қы лы жақ сы бі-
ле міз. Ол — об лы сы мыз ға, əри не, рес пуб ли-
ка ға бел гі лі тұл ға. Ол үз дік сіз 36 жыл Ха лық 
де пу тат та ры Қа ра ған ды об лыс тық Ке ңе сі нің, 
об лыс тық мəс ли хат тың де пу та ты, 20 жыл-
дан ас там уақыт біз дің об лыс аты нан Қа зақ 
КСР Жо ғар ғы Ке ңе сі нің де пу та ты бо лып 
сай ла нып, Заң на ма лық ұсы ныс тар жө нін де-
гі тұ рақ ты ко мис си яның тө ра ға сы, Қа зақ стан 
Ком пар ти ясы Ор та лық Қо ми те ті нің жə не 
Қа ра ған ды об лыс тық пар тия ко ми те ті нің 
мү ше сі бо лып, Қа ра ған ды об лыс тық пар тия 
ко ми те ті нің хат шы сы, екін ші хат шы сы, Қа-
ра ған ды об лыс тық ат қа ру ко ми те ті нің тө ра-
ға сы, Қа ра ған ды об лыс тық мəс ли ха ты ның 
хат шы сы қыз мет те рін абы рой мен ат қар ды. 
Со ны мен қа тар, СОКП-ның XXIV, XXV, XXVI 
съез де рі не жə не Қа зақ стан Ком пар ти ясы-
ның XII, XIII, XIV, XV съез де рі не де ле гат бо-
лып сай лан ды.
От ба сы ту ра лы. С. Дос ма ғам бе тов тің жұ-

байы — Ро за Бал ба тыр қы зы Құл жа қае ва ҚР 
ІІМ Қа ра ған ды заң ака де ми ясы ның ка фед-
ра сын да жо ға ры оқу ор ны ашыл ған күн нен 
бе рі ең бек ете ді. Пол ков ник, про фес сор, заң 
ғы лым да ры ның кан ди да ты. Оның пор тре-
ті — ІІМ Қа ра ған ды заң ака де ми ясы ның Құр-
мет тақ та сын да ілу лі тұр. «Құр мет» ор де ні-
мен ма ра пат тал ған.
Қы зы — Ра ушан Сұл тан қы зы Дос ма ғам-

бе то ва Қа ра ған ды мем ле кет тік ме ди ци на 
уни вер си те ті нің рек то ры. Дə рі гер-те ра певт, 
ме ди ци на ғы лым да ры ның док то ры, про фес-
сор, об лыс тық мəс ли хат тың де пу та ты.
Ұлы — Ер лан Сұл та нұ лы Дос ма ғам бе тов 

элек трон ды тех ни ка ның ин же не рі, заң гер, 
эко но ми ка ғы лы мы ның кан ди да ты. Ол Ев-
рА зЭС «Де ло вой со вет» Қауым дас ты ғы Ор-
та лық-Қа зақ стан дық өкіл ді гін бас қа ра ды.
С. Дос ма ғам бе тов зей нет жа сы на же тіп, 

зей нет кер лік те бол са да қа ла ның, об лыс тың 
жə не елі міз дің қо ғам дық өмі рі не бел се не 
ара ла са ды. Ол ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та рын 
жүр гі зу де, жо ға ры оқу орын да ры ның сту-
дент те рі жə не оқы ту шы ла ры ал дын да дə ріс-
тер оқи ды. Сұл тан Қа па рұ лы ҚР Пре зи ден ті, 
Қа ра ған ды об лы сы бойын ша Пар ла мен ті нің 
Мə жі ліс жə не Се нат де пу тат та рын сай лау 
бойын ша сай лау ға дайын дық жə не өт кі-
зу ке зін де жұ мыс іс те ген бар лық об лыс тық 
штаб тар дың мү ше сі бол ды, 1999 жы лы қаң-
тар да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден-
ті не үміт кер Н. Ə. Назарбаев ты қол да уда ғы 
рес пуб ли ка лық қо ғам дық штаб тың бас та ма-
шыл то бы ның мү ше сі бол ды. Қа зір гі таң да 
ол ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті мұ ра жайы ның ғы-
лы ми ке ңес ші сі, об лыс тық Тəр тіп тік ке ңес тің 
мү ше сі, сы бай лас жем қор лық қа қар сы кү рес 
бойын ша об лыс тық ке ңес тің мү ше сі, Қа зақ-
стан Хал қы Ас сам бле ясы об лыс тық хат шы-
лы ғы ның мү ше сі бо лып та бы ла ды. Сон дай-
ақ, Ас сам бле яның «Бір лік» ме да лі нің иеге рі.
Сұл тан Қа па рұ лы Дос ма ғам бе тов Ор та-

лық Қа зақ стан ай ма ғы ның да му ына зор үлес 
қос ты жə не тəуел сіз Қа зақ стан ның, ірі өнер кə-
сіп тік ай мақ тың эко но ми ка сы жə не мə де ни-

еті нің одан əрі да му ын қам та ма сыз ету ге ба-
ғыт тал ған қо ғам дық-мем ле кет тік іс тер ге жə не 
ша ра лар ға қа ты су ды жал ғас ты рып ке ле ді.
Ұлы Отан со ғы сы ның қа ты су шы сы, біз дің 

об лыс та об лыс тық кə сіп тік ке ңес тің тө ра-
ға сы бо лып көп те ген жыл дар қыз мет ет кен 
М. И. Има шев өзі нің «Сло во о дру зях и близ-
ких» де ген кі та бын да:

«Сұл тан Қа па рұ лы мен мен дос тық қа-
рым-қа ты нас та бол ға ным жоқ, алай да бір-
лес кен жұ мыс ба ры сын да біз бір-бі рі міз ді 
қы рық жыл дан ас там уақыт бі ле міз, осы ның 
өзі ол ту ра лы жақ сы сөз ай ту ға не гіз бо ла 
ала ды. Сұл тан Қа па рұ лы — біз дің об лы сы-
мыз дың ал ғаш қы бас шы ла ры ның бі рі, соң ғы 
50 жыл да есім де қал ған — ең қа бі лет ті, ең 
дайын ды ғы жо ға ры, ең көр нек ті қай рат кер. 
Ол мұ ны об лыс тық ат қа ру ко ми те ті нің тө-
ра ға сы бол ған кез де гі жи ыр ма жыл дық жұ-
мы сын да көр сет ті. Оны мен бір ге ең бек ет кен 
көп те ген қа ра ған ды лық тар,… оның іс кер лік 
жə не са яси ұс та ны мы ар қы лы ең жо ға ры 
лауазым ға лайық еке ні не се нім ді бол ды».
С. Дос ма ғам бе тов тің жұ мы сы ту ра лы Со-

ци алис тік Ең бек Ері, ҚазКСР ҒА ака де ми гі 
Ə. Са ғы нов та жо ға ры ба ға бер ген. Ол: «Аса 
құр мет ті Сұл тан Қа па рұ лы! Сіз Қа ра ған ды 
об лы сы ның эко но ми ка сын, мə де ни етін, ден-
са улық сақ тау мен бі лім бе ру са ла сын да мы-
ту да жə не кө те ру де үл кен үлес қос ты ңыз. 
Ма ған сіз бен бір ге Қа ра ған ды по ли тех ни-
ка лық ин сти утын да, əсі ре се оның құ рыл ған 
ке зін де бір ле се же міс ті ең бек ет ке нім ді есі ме 
алу дың өзі ға ни бет».
Мем ле ке ті міз дің бас шы сы Нұр сұл тан 

Əбі шұ лы Назарбаев: «Құр мет ті Сұл тан Қа-
па рұ лы! Сіз бе дел мен абы рой ға бө ле не оты-
рып, Қа ра ған ды ай ма ғы ның əлеу мет тік-эко-
но ми ка лық да муы үшін қы ру ар іс тын ды рып, 
мем ле кет тік бас қа ру ор ган да рын да көп те ген 
жыл дар ең бек етіп, үл кен өмір лік жол жү ріп 
өт ті ңіз. Сіз ар қы лы, про фес сор, рес пуб ли ка-
ның əлеу мет тік ғы лым ака де ми ясы ның кор-
рес пон дент мү ше сі, «Ев ра зия» ха лы қа ра лық 
эко но ми ка лық ака де ми ясы ның ака де ми гі 
ар қы лы, елі міз дің бі лім жүйе сін да мы ту-
ға ора сан үлес қо сыл ды. Сіз дің ұзақ жыл ғы 
же міс ті ең бе гі ңіз мем ле кет тің жо ғар ғы ма-
ра пат та ры мен ата лып өтіл ді. Бү гін де Сіз 
об лыс тық мəс ли ха ты ның жұ мы сы на да көп 
күш жұм сап отыр сыз. Ғы лы ми-зерт теу жұ-
мы сын да жал ғас ты ру да сыз».
Н. Ə. Назарбаев «Қа зақ стан — 2050» 

Стра те ги ясын да қа лып тас қан мем ле кет тің 
жа ңа са яси ба ғы тын ай қын дап бе ріп, ха лық-
қа, əр бір ұр пақ қа се нім мен үміт арт ты жə-
не үн деуін ар на ды: «Ал дың ғы тол қын — аға 
бу ын! Сіз дер дің кө ре ген дік те рі ңіз бен өмір-
лік тə жі ри бе ле рі ңіз кейін гі бу ын ның ақи қат 
жо лы нан адас пай, ал ға ба су ына сеп ті гін ти-
гі зе ді. Ор таң ғы бу ын отан дас та рым! Сіз дер-
дің ен ші ле рі ңіз ге алып им пе ри яның күй реп, 
жас, тəуел сіз мем ле кет тің тү ле ген ке зе ңі дөп 
кел ді. Сіз дер дің күр де лі де қи ын ше шім дер 
ар қы лы жи на ған өл ше усіз тə жі ри бе ле рі ңіз — 
қи ын дық тар дан қың бай өтуі міз ге қа жет ті 
ба ға жет пес қа зы на» де ді.

— Ме нің осы абы рой биі гі нен кө рі ну ім нің 
бас ты не гі зі — үзең гі лес жү ріп қыз мет ет кен 
əріп тес те рі міз дің ық па лы деп бі ле мін. Оның 
ішін де, бү гін гі Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі-
шұ лы Назарбаев тың ең бе гі ора сан. Қа ра ған-
ды сын ды өн ді ріс ті өл ке нің ты ныс-тір ші лі-
гін бір қол мен қам та ма сыз ет тім деу мүм кін 
емес. Сон дық тан, қа сым да бо лып, қа ба ғым-
ды та ны ған, дем бе ріп, ең бе гім ді ба ға ла ған 
аза мат тар ға мың да бір ал ғы сым ды ай та-
мын, — дей ді өзі де.
Біз дің ме рей той иесі жа сы жə не тə жі ри-

бе сі жа ғы нан да аға жə не ор таң ғы бу ын ға да 
жа та ды. Оның бай өмір лік тə жі ри бе сі бар, 
жас тар мен жұ мыс та көп жыл дық тə жі ри бе-
сі мол. Ме рей той иесі не мық ты ден са улық, 
ұзақ ғұ мыр, қо ғам дық, ғы лы ми-пе да го ги ка-
лық қыз мет те, Отан ға адал жо ға ры бі лік ті 
ма ман дар ды дайын да уда та быс ті лей міз.

ЕРКІН К$БЕЕВ,
*АРМУ РЕКТОРЫ,

ЗА& >ЫЛЫМДАРЫНЫ& ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР

МА>АУИЯ СЕМБАЕВ,
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В сен тяб ре свой 85-лет ний юби лей от-
ме тил по чет ный граж да нин об лас ти и 
го ро да Ка ра ган ды, зас лу жен ный ра бот-
ник на род но го об ра зо ва ния рес пуб ли ки, 
про фес сор, член-кор рес пон дент Ака де-
мии со ци аль ных на ук Сул тан Ка па ро вич 
Дос ма гам бе тов. «Для всех нас, ка ра ган-
дин цев, осо бая гор дость быть сов ре мен-
ни ком че ло ве ка, чей жиз нен ный путь, 
тру до вой опыт слу жат при ме ром бес ко-
рыс тия, вы со ких нрав ствен ных цен нос-
тей, ус трем ле ний и слу же ния сво ей Ро-
ди не», — ска зал аким об лас ти Ба ур жан 
Аб ди шев во вре мя че ство ва ния юби ля ра.

Вос пи та ние ха рак те ра
Сул тан Ка па ро вич Дос ма гам бе тов ро-

дил ся в ауле Шу кур коль Ру за ев ско го райо на 
Кок че тав ской об лас ти, ны не Се ве ро-Ка зах-
стан ской. Его отец Ка пар Дос ма гам бе тов — 
учас тник Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны, 
ра бо тал слу жа щим в район ных сельско хо-
зяй ствен ных за го то ви тель ных и фи нан со-
вых ор га нах. Мать бы ла до мо хо зяй кой, за-
ни ма лась вос пи та ни ем пя те рых де тей.
В ян ва ре 1942 го да Ка пар и — чуть поз-

же — его стар ший сын Ис лям уш ли на 
фронт. А Сул тан в том го ду окон чил семь 
клас сов и по шел раз но ра бо чим, став в 14 
лет глав ным и един ствен ным кор миль цем 
семьи. По лу чив ат тес тат о сред нем об ра зо-
ва нии, по ра бо тав в шко ле, в 1948 го ду с бла-
гос ло ве ния ро ди те лей пос ту пил на пер вый 
курс оч но го от де ле ния Ал ма-Атин ско го 
го су дар ствен но го юри ди чес ко го ин сти ту та. 
Зна ния пос ти гал с ог ром ным же ла ни ем и 
ин те ре сом. Ста лин ский сти пен ди ат Сул тан 
уме ло со че тал уче бу с ак тив ным учас ти ем в 
об ще ствен ной жиз ни: ком сорг кур са, сек ре-
тарь ко ми те та ком со мо ла ин сти ту та, член 
пар тий но го бю ро. В 1952 го ду блес тя ще 
окон чил юри ди чес кий ин сти тут.
Сле ду ющим эта пом ста ли го дич ные кур-

сы под го тов ки пре по да ва те лей об ще ствен-
ных на ук при Сред не-Ази ат ском го су ни-
вер си те те в Таш кен те, где С. Дос ма гам бе тов 
ус пеш но сдал и кан ди дат ский ми ни мум. В 
Ал ма-Ату, в юри ди чес кий ин сти тут, он вер-

нул ся стар шим пре по да ва те лем ка фед ры 
по ли ти чес кой эко но мии. А уже в июле 1955 
го да ЦК КП Казахстана нап ра вил мо ло до го 
уче но го в от крыв ший ся в Ка ра ган де гор ный 
ин сти тут, где до цент Дос ма гам бе тов был 
пер вым и един ствен ным пре по да ва те лем 
по ли ти чес кой эко но мии. В Кар ГТУ он счи-
та ет ся ос но во по лож ни ком пре по да ва ния 
этой на уки.

Ор га ни за тор и вдох но ви тель
Без ма ло го 60 лет жиз ни Сул та на Ка па-

ро ви ча свя за но с Ка ра ган дин ской об ластью. 
На чав в 1955 го ду свою тру до вую дея тель-
ность пре по да ва те лем Ка ра ган дин ско го 
гор но го, а за тем по ли тех ни чес ко го ин сти ту-
та, он с 1963 по 1982 год ра бо тал сек ре та рем, 
вто рым сек ре та рем об ко ма Ком пар тии 
Казахстана, пред се да те лем Ка ра ган дин ско-
го об лис пол ко ма. Имен но в эти го ды бы ли 
дос тиг ну ты зна чи тель ные ус пе хи в со ци-
аль но-эко но ми чес ком раз ви тии ре ги она, 
вве де ны в строй мно го чис лен ные объ ек ты 
про из вод ствен но го и со ци аль но го наз на че-
ния. Двад цать лет ра бо ты С. Дос ма гам бе то-
ва в ру ко вод стве об ластью приш лись на воз-
ник но ве ние и раз ви тие го ро дов Ка ра жа ла, 
Абая, Шах тин ска, зна чи тель но раз рос лись 
Ка ра ган да, Те мир тау, Бал хаш, Джез каз ган, 
Са рань. Вы рос и про из вод ствен ный по тен-
ци ал сельских райо нов. На се ле ние об лас ти 
уве ли чи лось на 55 про цен тов. Это был пе-
ри од ак тив но го ос во ения Са ран ско го, Ше-
ру бай-Ну рин ско го, Ша ха но-Тен тек ско го 
уголь ных мес то рож де ний, подъ ема Ка ра-
ган дин ско го уголь но го бас сей на, дос ти же-
ния в нем са мо го вы со ко го уров ня ме ха ни-
за ции уг ле до бы чи и про из во ди тель нос ти 
тру да в уголь ной про мыш лен нос ти СССР. 
Приз на вая зас лу ги Сул та на Ка па ро ви ча в 
раз ви тии бас сей на, ми нистр уголь ной про-
мыш лен нос ти СССР Б. Брат чен ко наг ра дил 
его по чет ным зна ком «Шах тер ская сла ва» 
I, II и III сте пе ней. Та кой наг ра ды не имел 
ни один пред се да тель, ра бо тав ший до и 
пос ле С. Дос ма гам бе то ва. Есть его вклад и 
в ги гантское стро итель ство Ка зах стан ской 
Маг нит ки. В кни ге «Сталь ной про филь 

Казахстана» Нурсултан Назарбаев пи сал: 
«Сле ду ет от ме тить пло дот вор ную дея тель-
ность по раз ви тию ме тал лур ги чес ко го ком-
би на та, соз да нию не об хо ди мых ус ло вий 
для его кол лек ти ва пред се да те ля об лис пол-
ко ма Дос ма гам бе то ва».

Ка ра ган да — 
ко лы бель эко но ми чес кой на уки

Пе ре ехав в Цен траль ный Казахстан, Дос-
ма гам бе тов за ду мал ся о сво ей бу ду щей 
науч ной ра бо те. И при шел к вы во ду, что не-
об хо ди мо за нять ся иным — изу че ни ем эко-
но ми чес ких проб лем раз ви тия Ка ра ган дин-
ско го уголь но го бас сей на и про мыш лен но го 
ре ги она. Это был, как по ка за ло вре мя, даль-
но вид ный шаг, оп ре де лив ший его даль ней-
шую судь бу.
Ис то рик, юрист, по ли тэ ко ном пос та вил 

се бе за да чу изу чить ос но вы гор но го де ла, 
сущ ность и осо бен нос ти эко но ми ки гор-
но го про из вод ства, что и сде лал. Соб рав 
боль шой фак ти чес кий ма те ри ал об эко но-
ми чес кой дея тель нос ти уголь но го бас сей на, 
он об ра тил ся в Ми нис тер ство выс ше го об-
ра зо ва ния СССР и по лу чил нап рав ле ние 
в го дич ную ас пи ран ту ру для на пи са ния и 
за щи ты дис сер та ции. Сул тан Ка па ро вич 
сос ре до то чил ся на ис сле до ва нии проб лем 
со вер шен ство ва ния ор га ни за ции тру да и 
за ра бот ной пла ты шах те ров. В те го ды в 
уголь ном бас сей не тех ни ко-эко но ми чес кое 
сос то яние шахт бы ло тя же лым. Не об хо-
ди мо бы ло пе рей ти на но вую тех но ло гию. 
Для ре ше ния слож ных проб лем сле до ва ло 
по вы сить ма те ри аль ную за ин те ре со ван-
ность гор ня ков, ввес ти но вую сис те му за ра-
бот ной пла ты и но вую фор му ор га ни за ции 
тру да. С. Дос ма гам бе тов в сво ей кан ди дат-
ской дис сер та ции, сос то яв шей из двух то-
мов, дал глу бо кий эко но ми чес кий ана лиз 
про из вод ствен ной дея тель нос ти уголь ных 
шахт бас сей на и выс ка зал ряд кон крет ных 
прак ти чес ких пред ло же ний по улуч ше нию 
ра бо ты. Они по лу чи ли вы со кую оцен ку в 
ком би на те «Ка ра ган да уголь» и при за щи-
те дис сер та ции на уче ном со ве те Уральско-

го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
А. М. Горь ко го. С. Дос ма гам бе тов — ав тор 
фун да мен таль но го тру да «Цен траль ный 
Казахстан: при ро да и при род ные ре сур сы, 
со бы тия и лю ди, ре фор мы и раз ви тие», в 
ко то ром зна чи тель ное мес то от ве де но пе-
ри оду ра бо ты Пре зи ден та стра ны Нур сул-
та на Назарбаева в Ка ра ган дин ской об лас ти. 
Кро ме то го, им на пи са но бо лее 200 науч ных 
ра бот по эко но ми ке, пе да го ги ке, пра ву.

Ре фор мы в об ра зо ва нии
В 1982 го ду Сул та на Дос ма гам бе то ва 

нап ра ви ли на ра бо ту рек то ром Ка ра ган-
дин ско го пе дин сти ту та физ вос пи та ния, 
не имев ше го учеб но-ма те ри аль ной ба зы 
и вы пус кав ше го учи те лей физ куль ту ры и 
тре не ров. В те че ние 15 лет Дос ма гам бе тов 
воз глав лял этот вуз и не ма ло сде лал для 
ук реп ле ния его ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зы. Сул тан Ка па ро вич ак тив но взял ся 
за осу ществле ние им за ду ман но го — соз-
да ние но во го пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
в Ка ра ган де, при ни мал сме лые и ре ши-
тель ные ме ры. Раз вер ну лась боль шая ра-
бо та по стро итель ству учеб ных кор пу сов 
и об ще жи тий, уси ле нию ка че ствен но го 
сос та ва науч но-пе да го ги чес ких кад ров. До 
при хо да Сул та на Дос ма гам бе то ва в Ка ра-
ган дин ский пе да го ги чес кий ин сти тут этот 
вуз вы пус кал спе ци алис тов лишь по од но-
му про фи лю — «Фи зи чес кая куль ту ра и 
спорт». С при хо дом но во го ру ко во ди те ля 
он зна чи тель но из ме нил ся и да же, мож но 
ска зать, за но во ро дил ся. Вуз стал го то вить 
пе да го гов по 15 спе ци аль нос тям, от кры-
лись 7 но вых фа куль те тов, ук ре пи лась ма-
те ри аль но-тех ни чес кая ба за, бы ли пос тро-
ены но вые кор пу са, об ще жи тия, сто ло вая. 
Пре по да ва те ли про хо ди ли ста жи ров ку в 
луч ших ву зах Со вет ско го Со юза. Все эти 
сме лые и ре ши тель ные ме ры при над ле-
жа ли рек то ру пе дин сти ту та — С. Дос ма-
гам бе то ву. Его ав то ри тет сре ди кол лег и 
сту ден тов был не по ко ле бим. В ре зуль та те 
пе дин сти тут физ вос пи та ния в 1984 го ду 
стал мно гоп ро филь ным, пер вой ка те го рии, 
вы пус ка ющим кад ры по 15 спе ци аль нос-
тям, од ним из круп ных пе да го ги чес ких ву-
зов Казахстана и Со юза.

Пре ем ствен ность по ко ле ний
Друзья и кол ле ги Сул та на Ка па ро ви-

ча вспо ми на ют: «Его мож но бы ло зас тать 
на ра бо те и ра но ут ром, и поз дно ве че ром. 
Энер гии у Сул та на Ка па ро ви ча еще на 
нес коль ко че ло век, а опыт, зна ние жиз ни, 
об лас ти — эн цик ло пе ди чес кие. В ха рак те-
ре — чес тность и вер ность сло ву, идее. В ду-
ше — чув ство дос то ин ства и ав то ри тет ность. 
Ска зы ва ет ся шко ла вы со кой ру ко во дя щей 
ра бо ты». И се год ня, нес мот ря на воз раст, 
ве те ран про дол жа ет боль шую об ще ствен-
ную и науч но-пе да го ги чес кую ра бо ту, яв-
ля ет ся науч ным со вет ни ком му зея Пер во го 
Пре зи ден та РК в Те мир тау. Его зас лу ги пе-
ред стра ной от ме че ны ор де на ми «Кұр мет», 
Ле ни на, Тру до во го Крас но го Зна ме ни (че-
тырь мя), «Знак по че та», ме да ля ми, зна ком 
«Шах тер ская сла ва» трех сте пе ней.
Все эти го ды ря дом с Сул та ном Ка па ро-

ви чем на хо дит ся его суп ру га Ро за Бал ба ты-
ров на, ко то рая дос тиг ла боль ших вы сот в 
про фес си ональ ной, науч ной дея тель нос ти, 
ра бо та ет в Ка ра ган дин ском юри ди чес ком 
ин сти ту те МВД РК со дня его ос но ва ния. 
Их семью счи та ют об раз цо вой, для ко то-
рой важ ней ши ми яв ля ют ся ду хов ные, нрав-
ствен ные цен нос ти. Ее дос той ны ми пред ста-
ви те ля ми яв ля ют ся де ти — Ер лан и Ра ушан, 
ко то рые про дол жа ют се мей ные тра ди ции 
и са ми ак тив но за ни ма ют ся науч ной, пе да-
го ги чес кой, об ще ствен ной дея тель ностью. 
Сул тан Ка па ро вич внес ве со мый вклад в 
раз ви тие Ка ра ган дин ской об лас ти и про-
дол жа ет при ни мать учас тие в об ще ствен-
но-го су дар ствен ных де лах и ме роп ри яти ях, 
нап рав лен ных на обес пе че ние даль ней ше го 
подъ ема эко но ми ки и куль ту ры это го круп-
но го про мыш лен но го ре ги она Казахстана. 
А за ло жен ные им тра ди ции те перь про дол-
жа ют его де ти и уче ни ки.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
НА САЙТЕ WWW.NAUKAZ.KZ

Юбилей

Традиции и ценности патриота, 
ученого и педагога
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В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те про шел кон-
курс Ata me ken Start-up. Этот кон курс биз нес-идей про хо дит как 
ра бо чий уик-энд, за вре мя ко то ро го каж дый учас тник по лу ча ет 
воз мож ность за пус тить свой стар тап-про ект. В на шем уни вер си-
те те дан ный кон курс про хо дил три дня в три эта па. В пер вый день 
кон кур са за ре гис три ро ва лось 160 учас тни ков в воз рас те от 19 до 
30 лет.

В пят ни цу ве че ром учас тни ки приш ли лишь с од ной биз нес-иде ей и 
в тот же ве чер дол жны бы ли соб рать на про ек те свою ко ман ду. В кон це 
пер во го кон кур сно го дня учас тни ка ми бы ло сфор ми ро ва но 42 ко ман ды.
На про тя же нии сле ду ющих двух дней ре бя та ра бо та ли над кон цеп-

ци ей, биз нес-пла ном, их про ек ты про хо ди ли «краш-тес ты» при со дей-
ствии мен то ров — опыт ных эк спер тов в сфе ре биз не са и тех но ло гий. 
Цель дан ной ра бо ты зак лю ча лась в соз да нии ми ни маль но жиз нес по-
соб но го про дук та (MVP).
От Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-

то ва в кон кур се при ня ли учас тие 7 ко манд, пред ста вив шие свои про ек-
ты. Ре бя та пред ла га ли про из вод ствен ные идеи по из ме ре нию влаж нос-
ти зер на, по очис тке щеб ня, по по лу че нию би ту ма, раз ра бот ке про ти-
во ви рус ных пре па ра тов, соз да нию элек трон ной биб ли оте ки и др.
В кон це вто ро го дня оп ре де ли лись 18 ко манд, про шед ших в фи нал 

кон кур са, в том чис ле 4 ко ман ды от на ше го уни вер си те та. Бы ли под-
дер жа ны идеи по соз да нию мно го фун кци ональ ной ге лиоус та нов ки, 
3D-прин тов, элек трон ной биб ли оте ки, прев ра ще нию шу ма в элек тро-
энер гию, соз да нию на ци ональ ной иг ры Angry Assyk и др.
Свои пре зен та ции ре бя та дол жны бы ли про вес ти в те че ние 5 ми нут. 

Вре мя в про ме жут ке меж ду пер вой и пос лед ней пре зен та ци ей бы ло 
уде ле но де монстра ции по тен ци ала каж дой ко ман ды и каж до го учас-
тни ка, а так же ана ли зу жиз нес по соб нос ти пред ла га емо го ими про дук-
та или ус лу ги.
Луч шим ко ман дам по ито гам су дей ско го ре ше ния бы ли вру че ны де-

неж ные при зы на об щую сум му око ло 600 000 тен ге.
По ито гам кон кур са 1-е мес то за ня ла ко ман да КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва. Ав тор идеи «Ин фор ма ци он но-из ме ри тель ная сис те ма кон тро ля 
влаж нос ти зер на» Ко лес ни ков В. по лу чил приз — 300 000 тен ге. Вто рое 
мес то у Куз не цо вой С. и у ее идеи «Сис те ма энер гос бе ре га юще го ос-
ве ще ния по ме ще ний сол неч ным све том че рез оп то во лок но», она по-
лу чи ла 200 000 тен ге. А третье мес то по лу чи ла Ах ме то ва А. («Шум в 
элек тро энер гию») с при зом в 100 000 тен ге.
Все биз нес-про ек ты, про шед шие в фи нал, впос лед ствии вой дут в ба-

зу про ек тов Клу ба биз нес-ан ге лов, соз дан но го при фон де. Эк спер тная 
ко мис сия во гла ве c биз нес-кон суль тан та ми из меж ду на род ной ком па-
нии Pri ce wa ter hou se Co opers от бе рет на ибо лее жиз нес по соб ные про-
ек ты и ре ко мен ду ет их к фи нан си ро ва нию биз нес-ан ге лам. Пла ни ру-
емый ин вес ти ци он ный бюд жет на 2013 год сос тав ля ет до $1 млн.
Так же на ибо лее ин те рес ные про ек ты бу дут нап рав ле ны в го су дар-

ствен ные и час тные ин сти ту ты раз ви тия («Да му», НАТР, тех но пар ки и 
цен тры биз нес-ин ку би ро ва ния) для рас смот ре ния на пред мет их фи-
нан си ро ва ния.

СОБ. ИНФ.

Зарабатывать на идеях



9Жастар �лемі
Мир молодежи№ 13-14 (198-199) 21.10.2013 Фоторепортаж

В Цен траль ном пар ке сос то ялось го род ское пос-
вя ще ние пер во кур сни ков в сту ден ты. В пос вя ще нии 
уча ство ва ли ву зы и кол ле жи го ро да, та кие как КарГУ, 
Кар ГТУ, «Бо ла шак», КГМУ, КЭУ, гор ный кол ледж и 
меж ду на род ная биз нес-ака де мия. Боль шин ство аби-
ту ри ен тов с тре пе том жда ли это го мо мен та, и вот он 
нас ту пил.

Ор га ни за то ра ми дан но го ме роп ри ятия ста ли Центр по 
ра бо те с мо ло дежью Ка ра ган ды и РСД «Аль янс сту ден тов 
Казахстана» Ка ра ган дин ской об лас ти. Ак тив ное учас тие 
в ор га ни за ции ме роп ри ятия при ня ли и сту ден ты КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. Для пер во кур сни ков ор га ни зо ва ли кон-
цер тную прог рам му, в ко то рую вош ло мно же ство твор чес-
ких и юмо рис ти чес ких пред став ле ний, зву ча ли поз драв ле-
ния в ад рес сту ден тов. Аким го ро да М. Сма гу лов выс ту пил 
с поз дра ви тель ной речью и вру чил сту ден там-ак ти вис там 
бла го дар ствен ные пись ма. В прох лад ную осен нюю по го ду 
за жи га тель ные тан це валь ные ком по зи ции ка ра ган дин ских 
кол лек ти вов не да ли за мер знуть ни ор га ни за то рам, ни ви-
нов ни кам праз дни ка. Все за кон чи лось дис ко те кой под от-
кры тым не бом.

АЙ ГЕ РИМ СЕ РИ КО ВА

Посвящение в студенты
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Yлт жа на шы ры, �о $ам �ай рат-
ке рі, а�ын М�х тар Ша ха нов ты� 
тіл дер ме ре ке сі не орай #а ра-
$ан ды ны� Кен ші лер са райын да 
«Z� мыр да рия» ат ты по эзи ялы� 
жыр ке ші "т ті. А�ын а$а мыз "зі-
ні� «жа �а �с та ны мы нан» бас тап, 
«шын ды $ын жо $ал т�ан дар ды», 
«кос мо по лит тер», «"з ана ті лін мен-
сін бе ген дер, м%� г*рт тер, олар ды� 
мен *шін �� ны жо�» деп ха лы� ты 
бір жі гер лен ді ріп, по эзия жыр ке-
ші ні� шы мыл ды $ын аш ты. Те ат р-
лан $ан �ойы лым дар, а�ын ны� жа-
�а ту ын ды ла ры, ес те лік %� гі ме ле рі 
осы кеш тен орын тап ты. Алыс тан 
а�ын кел се, ал пыс та $ы �а ри ямыз 
ж* гі ріп шы $ып с% лем бе ре тін �а-
за� едік… Бі ра� осы кеш ті� «%т те-
ген-айы» — зал ды� тол мауы, �а-
лы� �а за� ты� аз ды $ы жа ны мыз $а 
бат ты. Та лай ��р бы ла ры мыз ай ту-
лы кеш ті к" ре ал май ар ман да кет-
ті. Се бе бі, «Кеш ке орын жо�, зал 
то лы» де ген жал $ан а� па рат тар та-
ра тыл $ан. «Не ге?» «Не *шін?» де ген 
сан сыз с� ра� тар "з к" кейі міз де 
�а ла бер ді. Кеш со �ы ес те лік су-
рет ке т* су мен ая� тал ды. Осын дай 
а�ы ны мыз аман бол сын де ген ті-
лек пен ел тар �ас ты.

Осы кеш ба ры сын да к" рер мен-
дер мен аз ды-кем с�х бат тас �ан 
едік:

#арМУ фи ло ло гия фа куль те-
ті ні� 4 курс сту ден ті �ле уха но ва 
А�ер ке:

— Кеш "те �ы зы� ты %рі тар тым-
ды "т ті. 3 к*н б� рын би лет ал дым. 
Осы кеш ті� ку% сі бол дым, ерек ше 
%сер ге б" лен дім. А�ын а$а мыз ды� 
та лай "ле� де рін, ес те лік %� гі ме ле-
рін о�ы $ан бір б" лек те, к"з бен к"-
ріп, ж*з дес кен, %� гі ме лес кен бір 
бас �а екен. Ма $ан %сі ре се Шай-
мер ден есім ді 4 жа сар ба ла ны� 
"ле� о�ы $а ны �ат ты �на ды. Осын-
дай по эзи ялы� жыр кеш те рі жиі-
жиі �йым дас ты рыл са, н�р *с ті нен 
н�р бо лар еді.

#арМУ фи ло ло гия фа куль те-
ті ні� 4 курс сту ден ті Сма �о ва 
То� жан:

— Жал пы кеш ме ні� к" �і лім нен 
шы� ты. Бі ра� зал ды� тол мауы, ха-
лы� ты� аз ды $ы �ят тау жа$ дай бол-
ды. Кеш те гі а�ын ны� ж* рек пен 
о�ыл $ан %р бір "ле� де рі ж* рек ке 
же те біл ді деп ой лай мын. Осын дай 
кеш те рі міз к"п бол $ай!

#арМУ фи ло ло гия фа куль те-
ті ні� 3 курс сту ден ті Бей сен Фа-
ри зa:

— А�ын а$а мыз ар �а $а ке ле-
ді де ген ді ес тіп, бір ден би лет ал-
дым. Кеш те гі бар лы� �ойыл $ан 
�ойы лым дар, о�ыл $ан "ле� дер "те 
ке ре мет. 7р "ле� де те ре� м%н-ма-
$ы на жа тыр. Осы кеш тен ру ха ни 
азы� ал дым. М�х тар дай а$а мыз ды 
"з к" зім мен к" ру ді� "зі бір ба �ыт!

ЗЕРЕ МАНАС-ЖАЙЛЫБАЕВА,
*АРМУ СТУДЕНТІ

Ел аузын да «Өт кен күн де бел гі жоқ» де-
ген тұ рақ ты сөз тір ке сі бар. Не ге бол ма-
сын? Əр күн, əр са ғат адам тағ ды ры на əсер 
етіп, бел гі лі бір ізін қал ды ра ды ғой. Мə се-
лен, Ор та лық Қа зақ стан ай ма ғын да ғы ең 
ір ге лі оқу ор да сы — Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті-
нің фи ло ло гия фа куль те ті нен жур на лис-
ти ка бө лі мі ашыл ға ны кү ні ке ше гі дей көз 
ал ды мыз да.

Ке ңес тер Ода ғын да ақ па рат құ рал да ры 
бұ қа ра лық си пат ал ған кез ден бас тап-ақ қа-
зақ же рі нің Ор та лы ғын да, əсі ре се, Ба ты сы 
мен Сол түс тік өңір ле рін де кə сі би жур на лист 
ма ман дар дың же тіс пе уші лі гі ұдайы бай-
қа лып отыр ды. Бұл жұ мыс пен əдет те фи-
ло лог тар мен та рих шы лар, ара-тұ ра бас қа 
ма ман дық иеле рі де ай на лы са тын-ды. Рес-
пуб ли ка ның га зет-жур нал да ры мен ра дио-
те ле ар на ла ры на ма ман да яр лай тын жал ғыз 
оқу ор ны на — Қа зақ тың əл-Фа ра би атын да ғы 
/бұ рын С. Ки ров атын иелен ген/ Ұлт тық мем-
ле кет тік уни вер си те ті не шал ғай ай мақ тар дан 
аяғы же тіп ба ра тын дар си рек еді. Алматы ны 
кө бі не се Же ті су мен Оң түс тік өңір дің та лап-
кер ле рі жа ға лай тын. Сон дық тан, Қа зақ стан 
тəуел сіз дік ке қол жет кі зіп, тіз гін, шыл бы ры-
мыз ға өзі міз ие бо лып, елі міз де бұ қа ра лық 
ақ па рат құ рал да ры ның са ны күрт ар тқан кез-
де жур на лист кад рлар дың же тім сіз ді гі қат ты 
бі лін ді. Ар қа жур на лис те рі нің ата сы Зар қын 
Тай шы бай аға мыз дың: «Жур на лист кон-
вейер ден пар ти ялап шы ға рыл май ды, олар-
дың əр қай сы — да ра тұл ға», — деп ай та ты ны 
осы ке зең. Əріп тес тер дің ба сы қо сыл ған кез де 
«Ер тең ор ны мыз ды кім ба са ды?» де ген сауал 
ор та ға тас та ла тын-ды. Бұл ма ман дық иеле рі 
қай да, қа лай оқи ды де ген де, ал ды мен ауыз ға 
ора ла ты ны — ҚарМУ. Сөй тіп, «Ор та лық Қа-
зақ стан» га зе ті нің 1993 жыл ғы 5 ма мыр да ғы 
нө мі рін де Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті жур на лист кад рлар да яр ла уды қол ға ал-
са, елі міз дің Ор та лық һəм Сол түс тік ай мақ-
та рын да ғы БАҚ-тар дың ба ғы жа нар еді де ген 
ұсы ныс жа ри яла дық.
ҚарМУ-дың сол кез де гі рек то ры Жам был 

Ақыл ба ев мыр за бас па сөз де кө те ріл ген мə-
се ле ні бір ден на зар ға алып ты. Сол жыл ғы 
ма усым айы ның ішін де уни вер си тет тің фи-

ло ло гия фа куль те тін де өт кен рек то рат тың 
көш пе лі мə жі лі сін де, кей бір əде би ет ші, тіл-
ші ға лым дар дың қар сы лы ғы на қа ра мас тан, 
жур на лис ти ка бө лі мі ашыл сын де ген ше шім 
шы ға рыл ды. Оны ұйым дас ты ру жұ мы сы еш-
бір ғы лы ми дə ре же қор ға ма ған про фес сор 
Зар қын Тай шы бай ға жүк тел ді. Ка фед ра жоқ, 
ол 1994 жыл дың көк те мін де құ рыл ды, со ған 
қа ра мас тан, жар на ма жа ри яла нып, қа зақ жə-
не орыс бө лім де рі нің əр қай сы на он-он нан 
сту дент қа был дан ды. Қа зір осы са ла дан нə па-
қа сын тауып жүр ген тұң ғыш тү лек тер дің қа-
та рын да Лəз зат Қо жах ме то ва, Рус лан Нұр бай, 
Оль га Кра ус, Қар лы ғаш Сəр сем бе ко ва, Ақ ни-
ет Бек сейі тов, Ев ге ний Мо хов, Анар Əбіл қа-
сы мо ва, Гүл нəр Шам ғу но ва, Қай ныш Бұ қар-
ба ева жə не бас қа да кө ген көз дер бо лып еді. 
Олар ға ма ман дық пəн де рі нен дə ріс бе ре тін 
Зар қын Сыз ды құ лы қа зақ ті лі ка фед ра сы на, 
мы на пен де ңіз қа зақ əде би еті ка фед ра сы на 
тір кел ген едік. Оқу жы лы ның ор та сы на та-
ман қа та ры мыз ға қо сыл ған Қу ан дық Ша ма-
қайұ лы шет тіл де рі ка фед ра сы ның құ ра мы на 
кір ді. Оқу лық, ғы лы ми əде би ет тер, бас қа да 
құ рал дар же тіс пей ді, олар ды əр жер ден, со-
ның ішін де «Ор та лық Қа зақ стан» мен «Ин-
дус три аль ная Ка ра ган да» га зет те рі ре дак ци-
яла ры ның кі тап ха на ла ры нан, жур на лис тер-
дің же ке қор ла ры нан жи на дық. Бə рі дер лік 
ке ңес дəуірін де шық қан, ес кір ген ең бек тер. 
Олар дың маз мұ нын жа ңа за ман ағы мы на қа-
рай лайық тап, қо ғам да ғы өз ге ріс тер ге орай 
өз гер тіп оқы ту ға ту ра кел ді. Қа зақ бас па сө зі 
мен жур на лис ти ка сы ның та ри хын Зар қын 
аға мыз қай та дан жа зып шық ты. Он дай оқу-
лық Қаз МУ-дың өзін де бол ған жоқ шы ғар сол 
кез де рі. Əле кең, Əл кей Мар ғұ лан ай тпақ шы, 
көп біл ген нің бір пай да сы ти ге ні осы бол ды. 
Əри не, бұл — тəуел сіз дік тің нə ти же сі.
Оқу ор нын да айы на бір мəр те шы ғып тұ-

ра тын «Қа ра ған ды уни вер си те ті» га зе тін де 
бө лім ше де оқи тын сту дент тер дің ал ғаш қы 
ма те ри ал да ры жа ри яла нып, тə жі ри бе лік 
мек те бі не ай нал ды. Қа зақ жə не орыс тіл де-
рін де айы на екі рет шы ға тын бол ды. Əр бей-
сен бі де тағ ды ры қы зық адам дар ды, шы ғар-
ма шы лық ең бек өкіл де рін ша қы рып, кез де су 
ұйым дас ты ру жол ға қойыл ды.
Ка фед ра құ рыл ған да, оның ал ғаш қы мең-

ге ру ші сі нің мін де тін З. Тай шы бай ат қар ған 

еді. Ол кі сі осы қыз ме тін де ғы лы ми дə ре же-
сін қор ға ды, бір не ше мо ног ра фия, оқу лық 
жаз ды. Ол кейін қыз мет ба бы мен Қы зыл жар 
қа ла сы на, М. Қо зы ба ев атын да ғы Сол түс тік 
Қа зақ стан уни вер си те ті не ауыс қан да, ор нын 
бас қан — жур на лист Ба қыт гүл Мо мы но-
ва. Одан кейін фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док тор ла ры Жан дос Сма ғұ лов, Се рік Та хан, 
Ве ра Əбі ше ва жур на лис ти ка оқы ту шы ла-
ры ның ұжы мын бас қар са, қа зір гі ка фед ра 
мең ге ру ші сі — фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
кан ди да ты Мей рам Жұ ма бе ков. Ка фед ра 
ұйым дас қан шақ та еш қай сы мыз да ғы лы ми 
дə ре же бол ма са, бү гін де рі мұн да екі ғы лым 
док то ры — про фес сор, екі ғы лым кан ди да-
ты — до цент, үш ма гистр қыз мет ат қа ра ды. 
Жур на лис ти ка ка фед ра сы ның про фес сор-
оқы ту шы лар құ ра мы осы кə сіп тің те ори-
ясы мен та ри хы на қа тыс ты ғы лы ми зерт теу 
жұ мыс та рын жүр гі зіп, сту дент тер мен ма-
гистрлер дің із де ніс те рі не же тек ші лік жа сай-
ды.
Мі не, Ар қа да жур на лис ти ка ма ман ды-

ғы ашыл ған нан бе рі жи ыр ма жыл зыр ете 
тү сіп ті. Осы мер зім ішін де күн діз гі оқы ту 
бө лі мін 500-ден, сырт тай оқы ту бө лі мін 200-
ден ас там қыз-жі гіт тə мам да ған екен. Со лар-
дың көп ші лі гі кə сі би ма ман ды ғы бойын ша 
қыз мет іс тей ді. Ара ла рын да бір ша ма жо-
ға ры лауазым ға қол жет кіз ген де рі де бар. 
Мы са лы, Иран-Ғайып Қуа тайұ лы — қа зақ 
ті лі мем ле кет тік қо ры ның бас па сөз хат шы-
сы, Тө лен Ті ле убай — «Жас қа зақ» га зе ті нің, 
Жан дос Бə де лұ лы — «Алаш ай на сы» га зе ті-
нің Астана бө лім ше ле рі нің, Мəн шүк Орын-
ба са ро ва — «Азат тық» ра ди осы ның Алматы 
бө лім ше сі нің же тек ші сі; Ер лан Тоқ шы лы-
қов — «Қа зақ стан — Пет ро павл» те ле ар на-
сы ның ди рек то ры; Оль га Кра ус — «Но вый 
вес тник» га зе ті нің ре дак то ры; Əй ге рім Ақ-
бер ге но ва «Нұр Отан» ХДП бас па сөз ор та-
лы ғын бас қар са, Əсел Сə би то ва «5 ар на ның» 
Қа ра ған ды да ғы қа зақ бө лі мі не же тек ші лік 
ете ді. Ті зім ді со за бе ру ге бо ла ды. Қо ры та 
ай тқан да, бұл де ге ні міз жа ңа қа лып та сып 
ке ле жат қан қо ғам ға жур на лис ти ка ма ман-
ды ғы қа жет еке нін, Ар қа ның кін ді гін де дер 
ша ғын да ашыл ған бө лім ше дəуір ше жі ре сін 
жа сап жат қан қа лам гер лер са пы на қа ла мы 
қай рат ты жауын гер лер қо са ал ға нын көр се-
те ді.

ЕРМЕК БАЛТАШ=ЛЫ

Жал пы «Жа тақ ха на» — бір ме ке ме де 
жұ мыс іс тей тін не ме се бір оқу ор нын да 
оқи тын адам дар дың бір ге тұ ра тын тұ рақ 
жайы де ген тү сі нік. Ал ен ді мен осы орай-
да сту дент тер бас па на сы на тоқ та ла кет-
кім ке ле ді.

Жыл сайын жо ға ры оқу орын да ры на мың-
да ған ба ла құ жат тап сы рып, сту дент ата на ды. 
Үйі жоқ шал ғай жер лер ден кел ген жас тар-
дың ба сым көп ші лі гі жа тақ ха на тұр ғы ны ата-
на ды. Ал қал та сы қа лың ауқат ты адам дар дың 
ба ла ла ры пə тер жал дай ды.
Біз ді жа тақ ха на мə се ле сі тол ған ды ра ды. 

Мə се лен, Астана мыз да ғы ір ге лі бі лім ор да-
сы — Л. Гу ми лев атын да ғы Еура зи ялық Ұлт-
тық уни вер си те тін де жал пы 7 жа тақ ха на бар 
екен. Оның бі реуі уни вер си тет қыз мет кер ле-
рі не ар нал ған. Қа зір гі кез де гі жа тақ ха на да ғы 
тұр ғын дар са ны — 5438. Ал жал пы оқи тын 
сту дент са ны 12 мың нан аса ды, оның жар-
ты сы ның кө бі алыс тан ат ары тып кел ген дер. 
Ал Қа зақ гу ма ни тар лық Заң уни вер си те ті нің 
мен ші гін де 3 «Сту дент тер үйі» бар. Осын дай 
ста тис ти ка ға сүйен сек, Астана мыз дың өзін де 
сту дент тер жа тақ ха на сы өз ше ші мін тап па-
ған өзек ті мə се ле екен ді гі аң ға ры ла ды.
Осы ған орай ел үкі ме ті»Сту дент тік бас-

па на» бағ дар ла ма сын қол ға алып отыр. 
2015 жыл ға дейiн Республика бойын ша 
32 жа тақ ха на са лы нып, 54 жа тақ ха на күр де лі 
жөн де уден өт кі зі ле ді екен. Сон дай-ақ Астана 
мен Алматы қа ла сын да 2 сту дент тiк қа ла шық 
са лы на тын кө рі не ді. 2015 жыл ға дейiн əр бi-
лiм ор да сы өзiн де гi ба ры мен «ба за рын» жа-
сап, сту дент тер дi мүм кiн дi гiн ше жа тақ ха на-
мен қам та ма сыз ету ге ти іс.

Ал ар ман ар қа лап үл кен ша һар Қа ра ған-
ды ға ке ліп, ҚарМУ-ға оқу ға түс кен жас тар ды 
жа тақ ха на мə се ле сі ма за ла май ды. Уни вер си-
те ті міз дің сə ні мен сал та на ты ке ліс кен 9 қа-
бат ты 6 жа тақ ха на сы бар. Жа нын да шаш та-
раз. Сту дент тің қал та сын қақ пай тын мон ша 
ап та сы на төрт күн жұ мыс жа сай ды. Мен де 
жа тақ ха на да тұ ра мын. Жан-жақ тан кел ген 
бə рі міз бір үй дің ба ла сын дай та ту-тəт ті міз. 
Жа тақ ха на ның ере же ле рі мен тəр ті бін ал-
ғаш қы бар ған күн нен бас тап жа ды ға түйіп 
алу ға ты рыс тым. Яғ ни, іш кі тəр тіп ке ба ғы ну, 
ты ныш тық сақ тау, жа тақ ха на жи һаз да рын 
бүл дір меу, та за лық сақ тау, түн гі са ғат 22:00-
ге дейін жа тақ ха на ға кі ріп үл ге ру, кі рер де 
рұқ сат на ма қа ға зын көр се ту, шы ғар да бөл ме 
кіл тін вах та ға тап сы ру, бөг де адам дар ды кір-
гіз беу, тек же ке куə лік те рін көр се ту ар қы лы 
ға на сту дент тің ет жа қын ту ыс та рын кір гі зу 
де ген дей. Жа тақ ха на мыз да жу ына тын бөл ме, 
ав то мат тық кір жуу ма ши на сы, компь ютер-
лік сы нып, де ма лу бөл ме сін де те ле ди дар бар. 
№5 жа тақ ха на ның ко мен дан ты Ба қыт Ха мит-
қы зы «Біз дің жа тақ ха на ға 2013 жы лы 330-ға 
жу ық сту дент ке ліп қо ныс тан ды» дей ді.
Көп ші лік тің ор та сын да күн ке шіп жүр ген 

жа тақ ха на лық жас тың бі рі — Гүл нұр Ах ме-
то ва ның пі кі рін біл ген едік. Ол ағы нан жа ры-
лып бы лай де ді:

— Жа тақ ха нам ма ған ұнай ды. Оның ар тық-
шы лық та рын ай та ке тейін, бі рін ші ден, ол ор-
та лы ғы мыз да ор на лас қан. Екін ші ден кор пу-
сы мыз ға жа қын. Үшін ші ден, жа тақ ха на ның 
та за лы ғы жақ сы. Ал ғаш кел ген де ақ кө ңіл 
ко мен дан ты мыз бен вах та да отыр ған апа ла-
ры мыз уақыт ша ор дер бол ма ған да, алыс тан 
жол жү ріп кел ген біз ді да ла да қал дыр май, 

қуа на-қуа на қар сы алып, жа тақ ха на ға ор на-
лас тыр ды. Осы уақыт қа дейін бір-бі рі міз ді 
та нып-біл дік. Ол кі сі лер өз ана ла ры мыз дай 
бо лып кет ті. Жа тақ ха на іш кі тəр тіп ере же ле-
рін ұс та на оты рып, сту дент тер ге өз ба ла ла-
рын дай əрі қам қор лық пен, əрі жауап кер ші-
лік пен қа рай ды.
Ал ла ға шү кір, уни вер си те ті міз дің сту дент-

те рі жа тақ ха на дан орын та ба ал май қи на лып 
жүр ген жоқ. 1 курс сту дент те рі тү гіл 4 курс 
сту дент те рі не де, ма гис трант тар мен док та-
рант тар ға да, уни вер си тет қыз мет кер ле рі не 
де жа тақ ха на дан жы лы орын та бы ла ды. Бо-
ла шақ та да жа тақ ха на мыз осы дə ре же сін жо-
ғал тпай əрі қа рай да мып, гүл де не бер сін!

Э. СЫРБАЕВА,
*АРМУ СТУДЕНТІ

Жата*хана — жайлы мекен

К�ні кешегідей к<з алдыда



11Жастар �лемі
Мир молодежи№ 13-14 (198-199) 21.10.2013 Наука и образование

Student news
Доступ к оксфордским 
ресурсам

В на шем уни вер си те те с 23 
сен тяб ря по 30 но яб ря пре-
дос тав ля ет ся бес плат ный тес-
то вый дос туп к ба зам дан ных 
круп ней ше го уни вер си тет ско-
го из да тель ства в ми ре — Ox-
ford Uni ver sity Press. Ва ше му 
вни ма нию пред ла га ют ся сле-
ду ющие ба зы из да тель ства: 
Jo ur nals Full Col lec ti on, Ox ford 
Handbo oks On li ne, Ox ford Dic-
ti ona ri es On li ne, Ox ford Scho-
larship On li ne, Ox ford Re fe ren ce 
On li ne, Max Planck Encyclo pe-
dia of Pub lic In ter na ti onal Law, 
Ox ford Scho larly Aut ho ri ti es on 
In ter na ti onal Law, Gro ves Art, 
Gro ves Mu sic. Дос туп обес пе-
чи ва ет ся в за лах элек трон ных 
ре сур сов науч ной биб ли оте ки, 
на ка фед рах, в ла бо ра то ри ях, 
струк тур ных под раз де ле ни ях 
уни вер си те та. Ад ре са и опи-
са ние баз дан ных смот ри те 
на сай тах уни вер си те та и биб-
ли оте ки или не пос ред ствен но 
в за лах биб ли оте ки. За кон-
суль та ци ями об ра щать ся в зал 
элек трон ных ре сур сов глав но-
го кор пу са (ауд. 202, те ле фон 
77-04-02).

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

«Народный банк» 
помогает
Вто ро го ок тяб ря в Ка ра-

ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то-
ва сос то ялась встре ча сту ден-
тов и пре по да ва те лей с пред-
ста ви те ля ми Ка ра ган дин ско го 
фи ли ала АО «На род ный банк 
Казахстана». Целью встре чи 
яв ля лось про ве де ние ак ции 
«На род ное об ра зо ва ние», ин-
фор ми ро ва ние бу ду щих спе-
ци алис тов о прак ти чес кой 
сос тав ля ющей бан ков ской 
дея тель нос ти.
Во встре че при ня ли учас тие 

ди рек тор Ка ра ган дин ско го 
фи ли ала АО «На род ный банк 
Казахстана» А. Иб ра имов, на-
чаль ник цен тра роз нич но го 
биз не са КФ АО «На род ный 
банк Казахстана» Г. Шах бу то-
ва, сту ден ты и пре по да ва те ли. 
Сту ден ты смог ли за дать гос тям 
воп ро сы, свя зан ные с воз мож-
ностью про хож де ния прак тик, 
ста жи ро вок с пос ле ду ющим 
тру до ус трой ством, с наз на-
че ни ем «На род ным бан ком» 
сти пен дий от ли чив шим ся сту-
ден там; ус ло ви ями кре ди то-
ва ния об ра зо ва ния; по мощью 
мо ло дым спе ци алис там, ра бо-
та ющим в «На род ном бан ке»; 
учас ти ем «На род но го бан ка» в 
го су дар ствен ных прог рам мах; 
вли яни ем Та мо жен но го со юза 
на бан ков скую дея тель ность в 
Ка зах ста не; учас ти ем «На род-
но го бан ка» в ин но ва ци он ных 
про ек тах ЭК СПО-2017 и го су-
дар ствен ной прог рам ме ФИ-
ИР; раз ви ти ем сот руд ни че ства 
«На род но го бан ка» с КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

СОБ. ИНФ.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про дол жа ет 
приг ла шать про фес со ров из-за ру бе жа для 
чте ния гос те вых лек ций. В сен тяб ре наш 
уни вер си тет по се тил про фес сор из Юго-За-
пад но го уни вер си те та Не офит Рильско го 
(Бол га рия) Ми лан Ми ла нов. Для сту ден тов 
и ма гис тран тов он чи тал лек ции по ак ту-
аль ной те ме «Су ве ре ни тет и во ору жен ная 
гу ма ни тар ная ин тер вен ция». Боль шой 
ин те рес к лек ци ям про фес со ра Ми ла но ва 
про яви ли сту ден ты юри ди чес ко го, ис то-
ри чес ко го, эко но ми чес ко го фа куль те тов, а 
так же фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло-
гии. Его лек ции по се ти ли бу ду щие по ли-
то ло ги и дип ло ма ты, сту ден ты, изу ча ющие 
меж ду на род ное пра во и меж ду на род ную 
эко но ми ку.

Ин те рес к за ня ти ям лек то ра из Бол га рии 
был нес лу ча ен. Ведь его про фес си ональ ная би-
ог ра фия тес но свя за на с меж ду на род ной жур-
на лис ти кой, дип ло ма ти чес кой дея тель ностью 
и науч ны ми ис сле до ва ни ями в сфе ре по ли ти ки. 
Пос ле окон ча ния язы ко вой шко лы и фа куль те-
та жур на лис ти ки Со фий ско го уни вер си те та св. 
Кли мен та Ох рид ско го Ми лан по шел ра бо тать 
на го су дар ствен ное те ле ви де ние Бол га рии, а 
уже от ту да был нап рав лен в дол жнос ти ат та-
ше в Пос то ян ное пред ста ви тель ство Бол га рии 
при Ор га ни за ции Объ еди нен ных На ций, Нью-
Йорк. Он уча ство вал в дея тель нос ти де ле га ции 
Бол га рии во вре мя сес сий Ге не раль ной Ас сам-
блеи и в за се да ни ях Со ве та бе зо пас нос ти. Зна-
ние нес коль ких язы ков (ан глий ско го, рус ско го, 

фран цуз ско го, япон ско го) по мо га ло мо ло до му 
дип ло ма ту пе ре ни мать ми ро вой по ли ти чес-
кий опыт и бо лее глу бо ко раз би рать ся в по-
ли ти чес ких те че ни ях. В 1976 го ду он вы пус тил 
кни гу «Аме ри ка: свет и те ни», где обоб щил 
свой пе ри од ра бо ты и жиз ни в этой стра не. С 
ООН бу дет свя зан и еще один этап его жиз ни: 
поч ти 5 лет он про ра бо тал в ЮНЕС КО и жил 
в Па ри же как по сол и пос то ян ный пред ста-
ви тель Бол га рии в этой ор га ни за ции. Ми лан 
Ми ла нов уча ство вал в сес си ях Ге не раль ной 
кон фе рен ции, в ра бо те вне оче ред ных или спе-
ци аль ных ко ми те тов, ру ко во дил пос то ян ной 
де ле га ци ей Бол га рии в ЮНЕС КО. А в де вя нос-
тые го ды дип ло мат Ми ла нов сно ва вер нул ся во 
Фран цию, что бы за нять дол жность пос ла Бол-
га рии. И тог да его опыт ра бо ты при го дил ся, 
что бы осу ще ствить раз ви тие двус то рон них от-
но ше ний меж ду дву мя эти ми стра на ми в пер-
вые го ды пе ре хо да к де мок ра тии.
Опыт ра бо ты на дип ло ма ти чес кой служ бе у 

про фес со ра Ми ла но ва всег да сов ме щал ся с его 
жур на листской дея тель ностью. Он ру ко во дил 
нес коль ки ми круп ны ми науч но-пуб ли цис ти-
чес ки ми жур на ла ми: «Ев ро па», «Меж ду на род-
ные от но ше ния», «Меж ду на род ная по ли ти ка», 
«Дип ло ма тия». Жур на лист и дип ло мат так же 
на пи сал и вы пус тил шесть пуб ли цис ти чес ких 
книг, где рас ска зы вал о куль ту ре, ис то рии и 
жиз ни раз лич ных стран — Япо нии, Со еди нен-
ных Шта тов, Ир лан дии, а нес коль ко его книг 
бы ли пос вя ще ны внеш ней по ли ти ке. В сво их 
кни гах ав тор Ми ла нов за ни ма ет всег да ан ти во-
ен ные по зи ции, выс ту па ет за цен ность де мок-

ра ти чес ких мир ных пре об ра зо ва ний, а так же 
за куль тур ное сот руд ни че ство стран с раз лич-
ны ми тра ди ци ями и ис то ри ей. Не да ром про-
фес со ру Ми ла но ву в Бол га рии бы ло при суж-
де но зва ние зас лу жен но го ра бот ни ка куль ту ры. 
Сту ден там КарГУ уче ный и пуб ли цист так же 
пре зен то вал свою но вую кни гу «От Вес тфа лии 
до Баг да да: су ве ре ни тет и во ору жен ная гу ма-
ни тар ная ин тер вен ция».
В те че ние двух не дель вмес те с бу ду щи ми 

ка ра ган дин ски ми дип ло ма та ми про фес сор из 
Бол га рии об суж дал воз мож ные сце на рии раз-
ви тия меж ду на род ных от но ше ний в Ев ро пе и 
ми ре. Он от ме тил, что уро вень под го тов ки на-
ших сту ден тов дос та точ но хо ро ший, мно гие из 
них вла де ют инос тран ны ми язы ка ми, что по-
мо га ет им по лу чать ин фор ма цию из раз ных 
ис точ ни ков. Сту ден ты ак тив ны во вре мя за ня-
тий и всег да го то вы за да вать са мые ак ту аль ные 
воп ро сы. Осо бен но бол гар ский уче ный от ме-
тил ма гис тран тов, ко то рые не прос то слу ша ли 
лек ции, но и за час тую ус тра ива ли нас то ящие 
дис кус сии на науч ные те мы.
В Ка зах ста не Ми лан Ми ла нов был впер вые. 

В со вет ское вре мя он бы вал в Ал ма-Ате про ез-
дом. Его при ят но уди ви ла Астана. Он наз вал 
на шу сто ли цу сов ре мен ным, мо дер нистским 
го ро дом, в ко то ром очень мно го от ар хи тек ту-
ры са мых раз ных стран, но при этом она су ме-
ла сох ра нить и свою са мо быт ность. Ка ра ган-
дин ский уни вер си тет так же про из вел на гос тя 
по ло жи тель ное впе чат ле ние. Он от ме тил, что 
сис те ма об ра зо ва ния на ших стран очень по хо-
жа, по это му ни он, ни сту ден ты не ис пы ты ва ют 
ни ка ко го дис ком фор та. А так же от ме тил, что 
это поз во лит лег ко на ла жи вать сот руд ни че-
ство по об ме ну сту ден та ми и пре по да ва те ля ми 
меж ду на шим ву за ми. Пер вый опыт уже был, 
ког да пре по да ва те ли ис то ри чес ко го фа куль те-
та при ез жа ли в Бол га рию на меж ду на род ную 
лет нюю шко лу, а за тем и приг ла си ли про фес-
со ра Ми ла но ва для чте ния гос те вых лек ций. 
Те перь этот опыт нуж но раз ви вать, а за ро див-
ши еся от но ше ния ук реп лять до го во ра ми о сот-
руд ни че стве и об ме не.
Един ствен ным от ли чи ем бол гар ско го об ра-

зо ва ния яв ля ет ся то, что сту ден ты в Бол га рии 
име ют воз мож ность од нов ре мен но по лу чать 
два дип ло ма по смеж ным спе ци аль нос тям, 
нап ри мер, обу чать ся на юри ди чес ком фа куль-
те те и обу чать ся по спе ци аль нос ти «по ли то ло-
гия». Та кой под ход поз во ля ет по лу чать уни-
вер саль ных спе ци алис тов. По доб ные прог рам-
мы об ра зо ва ния бол гар ский уни вер си тет мог 
бы ре али зо вать и в на шем ву зе.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Уроки ученого, дипломата и журналиста

Се год ня по лу чить юри ди чес кую кон-
суль та цию ква ли фи ци ро ван но го спе ци-
алис та не всем по кар ма ну — да ле ко не 
каж дый мо жет поз во лить се бе встре чу с 
юрис том или лич ным ад во ка том. Сту ден-
ты юри ди чес ко го фа куль те та и пре по да-
ва те ли ка фед ры граж дан ско го и тру до во го 
пра ва КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва ре ша ют эту 
проб ле му пу тем ока за ния пра во вой по мо-
щи на се ле нию в рам ках дея тель нос ти Юри-
ди чес кой кли ни ки.

Юри ди чес кая кли ни ка фун кци они ру ет 
на ба зе юри ди чес ко го фа куль те та с 2011 го-
да в рам ках учеб но го тре на же ра по от ра бот ке 
прак ти чес ких на вы ков сту ден тов юри ди чес ко-
го фа куль те та.
Что та кое юри ди чес кая кли ни ка?
Пер вое упо ми на ние дан но го тер ми на при-

над ле жит про фес со ру Фром голь цу, опуб ли-
ко вав ше му в 1898 го ду в не мец ком жур на ле 
De utsche Ju ris ten-Ze itung за мет ку под заг ла-
ви ем Ju ris tische Kli ni ken. Ука зы вая в ней на то 
ог ром ное зна че ние, ко то рое име ют для вра-
чеб ной прак ти ки кли ни ки, су ще ству ющие 
при ме ди цин ских фа куль те тах и ака де ми ях, 
ав тор пред ло жил по ти пу их ус тро ить кли ни-
ки при выс ших учеб ных юри ди чес ких за ве де-
ни ях, где уча щи еся раз би ра ли бы под ру ко-
вод ством про фес со ра не вы мыш лен ные или 
от жив шие юри ди чес кие ка зу сы, а ока зы ва ли 
бы не пос ред ствен ную юри ди чес кую по мощь 
нуж да ющим ся в том ли цам, за ни ма ясь жи-

вы ми, не раз ре шен ны ми еще де ла ми. Ре ак ци-
ей на за мет ку Фром голь ца пос ле до ва ла статья 
рос сий ско го про фес со ра А. Люб лин ско го под 
наз ва ни ем «О юри ди чес ких кли ни ках», опуб-
ли ко ван ная в жур на ле Ми нис тер ства юс ти ции 
за 1901 год. Дву мя де ся ти ле ти ями поз же, в 20-
30 го дах двад ца то го сто ле тия, тер мин «кли ни-
чес кое» сов мес тно с по ня ти ем «юри ди чес кое 
об ра зо ва ние» воз ни ка ет в США. Од ним из пер-
вых аме ри кан цев это му воп ро су пос вя тил свое 
вни ма ние Дже ром Франк, юрист, на пи сав ший 
в 1933 го ду статью под ри то ри чес ким наз ва ни-
ем «По че му бы не соз дать кли ни ку для юрис-
тов?». Бур ное раз ви тие кли ни чес ко го юри ди-
чес ко го об ра зо ва ния в США при хо дит ся на 
60-е го ды, ког да час тные фон ды на ча ли ак тив но 
его сти му ли ро вать.
В ка зах стан ском юри ди чес ком об ра зо ва нии 

юри ди чес кие кли ни ки — яв ле ние срав ни тель-
но но вое. Ос нов ной сфе рой дея тель нос ти ор-
га ни за ций та ко го ро да яв ля ет ся ока за ние сту-
ден та ми стар ших кур сов юри ди чес ких фа куль-
те тов бес плат ных кон суль та ций ма ло иму щим 
сло ям на се ле ния по раз лич ным юри ди чес ким 
воп ро сам. Эф фект двой ной: од ни учат ся на 
кон крет ных жиз нен ных си ту аци ях, дру гие по-
лу ча ют бес плат ные юри ди чес кие кон суль та-
ции.
За да ча ми Юри ди чес кой кли ни ки КарГУ яв-

ля ют ся:
• пре дос тав ле ние граж да нам воз мож нос ти 
по лу че ния бес плат ных юри ди чес ких кон-
суль та ций;

• пре дос тав ле ние сту ден там (ма гис тран там) 
юри ди чес ко го фа куль те та воз мож нос ти 
по лу че ния на вы ков прак ти чес кой дея тель-
нос ти по юри ди чес кой спе ци аль нос ти пос-
ред ством ра бо ты с ма те ри ала ми ре аль ной 
прак ти ки;

• соз да ние мест для про хож де ния про из вод-
ствен ной прак ти ки;

• соз да ние ре аль ной ос но вы сот руд ни че ства с 
мес тны ми пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми.
Юри ди чес кая кли ни ка КарГУ рас по ло же на 

по ад ре су: г. Ка ра ган да, ул. Уни вер си тет ская, 28, 
каб. 110. Для ра бо ты в ней отоб ра ны 20 сту ден-
тов — от лич ни ков юри ди чес ко го фа куль те та. 
Дея тель ность сту ден тов кон тро ли ру ет ся ру ко-
во ди те лем кли ни ки, стар шим пре по да ва те лем 
ка фед ры граж дан ско го и тру до во го пра ва По-
тап чук Ма ри ной Гри горь ев ной. Юри ди чес кая 
кли ни ка ра бо та ет пять дней в не де лю (с по не-
дель ни ка по пят ни цу) с 14:30 до 17:30. Пра во вая 
по мощь ока зы ва ет ся бес плат но!

КОЛ ЛЕК ТИВ КА ФЕД РЫ ГРАЖ ДАН СКО ГО И ТРУ ДО ВО ГО ПРА ВА

Юристы идут на помощь!
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Айтайын дегенім…
Парыз бен *арыз

7мір ге шыр етіп кел ген к
н-
нен бас тап �зі� 
шін жа рал �ан 
д
 ни еде е� �ым бат жан дар — ол 
ата-ана�. 7мі рі� ні� с� ні мен �рін 
кел ті ре тін, жа ма ны� ды жа сы рып, 
жа� сы лы �ы� ды асы ра тын, жа бы�-
�ан, с
 рін ген с�т тер де �р �а шан 
жа ны� нан та бы лып, ж� ба тып, 
л-
кен ар ман дар �а же те лей тін, н�р �а 
то лы ж
 ре гі мен 
мі ті� ді ке лер к
н-
ге жал �ай тын да ата-ана�.

6мір ді� т*р лі бе лес те рін де ауыр 
�и ын ды� тар ды ар �а лап, ба ла сы *шін 
ба рын ар нап, �ам �ор лы� жа сап, жа�-
сы т%р бие бе ру ге �м ты лып, сол *шін 
�а ра шаш та ры на а� т* сі ре тін, ба ла сы 
*шін еш те �е ден тайын бай от пен су $а 
бір дей т* се тін ата-ана ны� б�л "мір де-
гі ар�а лар ж* гі тым ауыр. Адам "мі рі-
ні� са ли �а лы да сал та нат ты, ба ян ды 
да ба �ыт ты с%т те рі ата-ана ны� т%т ті 
мейі рі мі не б" ле ніп, ана ны� ыс ты� 
�� ша $ы мен %ке ні� аялы ала �а нын-
да "сіп, есейіп ер же туі бо лып та бы-
ла ды. Сон дай-а� %ке-ше ше ні� к" �і лін 
тауып, ай т�ан а�ы лын ты� дап, ар �а-
лат �ан ауыр *мі тін а� тау $а ��л шы-
нып, "мір ді� �и ын-�ыс тау кез де рін де 
олар $а �ол �а нат бо лып, к" мек жа сау, 
ра зы лы $ы на б" ле ніп, а� ба та сын алу 
%р бір м� сыл ман ба ла сы ны� айы ры�-
ша мін де ті, *л кен па ры зы.

Д* ни еде адам $а е� �ым бат жан-
дар ата-ана еке нін ай тып "т тік. Б�л 
�ым бат ты жан дар ды Ал ла та $а ла ны� 
"зі д% ріп те ген. Ал ла д% ріп те ген пен-
де ні� м%р те бе сі еш н%р се мен "л шен-
бей ді. Ба ла сы ны� жар �ын бо ла ша $ы 
мен жыр $ау лы тір ші лі гі, ба ян ды ба �ы-
ты *шін от �а да, су $а да т* сіп, ыс ты $ы 
мен суы $ы на к" ніп, м% пе леп "сі ріп, 
жы лы мейі рі мі не б" леп, бауыры на 
бас �ан ата-ана �ар тай $ан ша $ын да 
тап жас ба ла дай "з ге лер ге м�� таж 
бо лып д%р мен сіз к*й ге т* се ді. Одан 
ар $ы сы ен ді ба ла $а сын.

К*н де лік ті к*й бе� тір лік те жас та-
ры мыз ата-ана сы ны� к" �і лі не ке леp 
�ат ты с"з деp ай тып, тіп ті олар $а �ол 
к" те ру ге дейін ба ра ды. 6кі ніш ке орай 
осын дай со ра �ы лы� �о $а мы мыз-
ды де� деп ал ды. 6зін "мір ге %ке ліп, 
асы рап, ба� �ан ата-ана сын #арт тар 
*йі не �а мап ке те тін дер ді� де �а ра сы 
к" бейіп ке ле ді. Б�л �ай ба бам ны� 
ата д%с т* рін де бар еді?!. Мы сал $а, 
2013 жыл $ы «24.kz» а� па рат тар ар на-
сы ны� м% лі мет те рі не с*йен сек, «#а-
за� стан Рес пуб ли ка сын да 30 мы� $а 
жу ы� адам карт тар *йін па на ла уда. 
2009 жы лы елі міз де �арт тар мен 
м* ге дек тер ге ар нал $ан ин тер нат-
*й лер ді� са ны 83, ал со� $ы де рек 
бойын ша, 87-ге жет кен. Отыз мы� дай 
адам амал сыз дан осы *й лер де т� рып 
жа тыр. #арт тар *йін па на ла $ан дар 
ара сын да �а ра к"з �а за� тар да бар» 
дей ді. Ал Алматы �а ла сын да жу ыр да 
же ке мен шік #арт тар *йі ашыл $ан. 
Ем-дом жа сау а�ы лы, а� са �ал дар к*-
ні не 5 мы� нан 7 мы� $а дейін т" ле уге 
ти іс. #а ра $ан ды об лы сы ны� #арт тар 
*йі ні� ста тис ти ка сы на с*йе нер бол-
са�, �а зір гі та� да "л ке міз де 5 �арт-
тар *йі бар екен. Сол #арт тар *йін де 
637 �а ра усыз �ал $ан �ам к" �іл ата-
%же �а ма лып отыр. Олар �ар тай $ан 
ша $ым да #арт тар *йін па на лап, со�-
$ы к*н де рім ді сон да "т кі зе мін деп ой-
ла ды ма екен?!.

7л бет те, ата-ана сын жы лат �ан 
жан жер ба сып ж* рер. Та сы "р ге 
до ма лап, би ік бе лес тер ді де ба $ын-
ды рар. Бі ра� к*н дер ді� к* нін де сол 
тас ж* рек ба ла ны� ата-ана $а жа са $ан 
�ия на ты ны� "теуін "тей ті ні ха�. Осы-
ны �мыт па са екен…

ЭЛЬМИРА СЫРБАЕВА,
*АРМУ СТУДЕНТІ

Сə кен Сей фул лин атын да ғы қа зақ дра ма 
те ат рын да бе сін ші рет «Тіл — та ту лық ті ре гі» 
ат ты рес пуб ли ка лық фо ру мы бо лып өт ті. Он-
да қа зақ ті лін де та за сөй лей тін өз ге ұлт өкіл-
де рі бас қос ты. Ша ра ның ерек ше лі гі де осы. 
Рес пуб ли ка ның түк пір-түк пі рі нен жи нал ған 
қыз-жі гіт тер атал ған ша ра да қа зақ ті лін да-
мы ту да ғы өзек ті мə се ле лер ді, тіл дің қа зір гі 
жай-күйін тал қы ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Мə де ни ет жə не ақ па рат ми нистрлі гі Тіл 
ко ми те ті нің тө ра ға сы ның орын ба са ры фи ло-
ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Ше ру бай Құр ман байұ лы сал тант ты жи ын-
ның шы мыл ды ғын ашып бер ді. «Бү гін гі фо-
рум да сіз дер мен біз бір қол дың са ла сын дай, 
бір ата ның ба ла сын дай бас қо сып, мем ле кет-
тік тіл дің ме рейін ас қақ та ту ымыз — елі міз де 
жүр гі зі ліп жат қан сын дар лы са ясат тың нə ти-
же сі, елі міз де гі та ту лық пен дос тық тың жар-
қын кө рі ні сі» деп атап өт ті. Атал мыш ша ра ға 
қа тыс қан қа ты су шы лар қа зақ ті лі — та ту лық-
тың ті ре гі не ай нал ған ды ғын, яғ ни Қа зақ стан-
ды ме кен ет кен түр лі ұлт өкіл де рі нің ын ты-
мақ тас ты ғын ны ғай ту да ті лі міз дің ма ңыз ды 
рөл ат қа ра тын ды ғын ба са айт ты.

«Ха лық жа са ған жер де тіл де жа сай ды, қа-
зақ ті лі нің бо ла ша ғы өте зор. Біз дің ті лі міз 

байи бер мек, ір ге ле не бер мек» деп Мұх тар 
Ма ғауин ұр пақ қа се нім біл дір ді. Бұл се нім ді 
ақ тай бі лу біз дің жə не бо ла шақ тың қо лын да 
еке нін жас тар фо ру мы дə лел де ген дей бол ды. 
Ша ра да қа зақ ті лін бо ла шақ та да мы ту дың 
өзек ті мə се ле ле рі тал қы ла нып, Қа зақ стан 
жас та рын отан сүй гіш тік ке, мем ле кет тік тіл ге 
құр мет пен қа рау ға тəр би елеу жө нін де ұсы-
ныс тар жа сау көз дел ген. Оның не гіз гі мақ са-
ты — қа зақ стан дық жас тар дың мем ле кет тік 
тіл ді ке ңі нен қол да ну ын на си хат тау, тіл — та-
ту лық тың, дос тық тың те ті гі, тəр би енің кө зі, 
ха лық ты бі рік ті ру дің ма ңыз ды фак то ры еке-
нін өс ке лең ұр пақ қа ұғын ды ру. «Ын ты мақ 
қай да ба ра сың, ырыс-бір лі гі жа рас қан жер ге 
ба ра мын». Ал, ырыс пен ын ты мақ қай жер-
де бо ла ды, əл бет те ол та ту лы ғы мы ғым ел де. 
Та ту лық тың ті ре гі нің бі рі — тіл. Ел ба сы мыз 
елі міз дің мем ле кет тік ті лін ор нық ты ру дың 
ал ғаш қы ке зе ңі нен бас тап қа зақ ті лін да мы-
ту дың ай қын стра те ги ясын бел гі леп бер ді. 
Бұ ған дə лел, Ата за ңы мыз да қа зақ ті лі тұң-
ғыш рет Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем-
ле кет тік ті лі де ген би ік мəр те бе ге ие бол ды. 
Со ны мен қа тар жыл сайын жал ға сын тауып 
ке ле жат қан бұл фо рум бұ дан бұ рын ел ор-
да сы Астана да, Алматы да, ШҚО-да, Қос та-
най да өт кен бо ла тын.
Кел ген де ле гат тар өзі нің ойын ор та ға сал-

ды. Мем ле кет тік тіл ді бі лу ма ған не бер ді 
жə не фо рум нан не кү те міз? Осы сұ рақ тар-
ға жауап тап қан дай бол дық… Мем ле кет тік 
тіл — тəуел сіз дік ті ре гі. Көк бай ра ғы жел бі-
ре ген қа зақ елі нің ті лі ба ба дан қал ған асыл 
мұ ра. Бұл қа зы на мұ хит тү бі нен, жа лын 
іші нен, төрт ше ті тү гел мы на əлем нен та-
был май тын асыл тас. Тіл — əр мем ле кет тің 
ай на сы. Тіл дің ке ше гі сі, бү гі ні жə не ер те ңі — 

та рих. Ке ше гі сі — біз дің жү ріп өт кен жо лы-
мыз, бү гі ні — жү ріп ке ле жат қан соқ па ғы-
мыз, ер тең гі сі — ба ра тын ба ғы ты мыз. Со нау 
Шың ғыс хан ның за ма ны нан бе рі, сақ, ғұн 
тай па ла ры ның ұр па ғы бо лып кел ген, Қа бан-
бай, Нау рыз бай ба тыр лар дың, қа зақ елі нің 
не гі зін са лу шы Жə ні бек пен Ке рей хан ның 
тұ сы нан ке ле жат қан ХІХ ға сыр дың күш ті, 
қу ат ты соқ қы сын же ген «қа зақ» елі нің ұлт-
тық ен ші сі — қа зақ ті лі. Тіл дік да му бү гін гі 
не ме се ер тең гі күн нің ен ші сін де ға на емес, 
ол — мəн гі лік құ бы лыс.

«…Ер лік, ел дік, бір лік, қай рат, бақ, ар дың, 
Бел гі сі боп, ба бам ті лі, сен қал дың». Мағ жан 
Жұ ма ба ев ті лі міз ді біз ге ама нат ет ті. Осы ны 
ес тен шы ғар майық!
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Бей сен бі. Біз дің груп па үшін ауыр күн бұл. 
Ас пан тө рін бұлт қап та ған дық тан ба, күн рең сіз 
кө рі ніп кө ңіл-күй ді тү сі ре ді. Бұл кү ні сол оқы ту-
шы ның лек ци ясы бар тын. Сол апай ды пен де ші-
лік ке са лы нып ұнат пай жа та тын дар көп ара мыз да. 
«Көп тү кір се көл» деп, біз де бі ре удің ай тқа ны на 
еріп, ай да ға ны на жү ріп үй рен ген біз-ау. Əр жан-
ның адам ай тқы сыз бір ке ре ме ті бо ла ры рас. Хақ 
Та ға ла да бұл пен де нің бір қа си етін ерек ше етіп 
жа рат қан бо лар. Ме нің кө ңі лі ме жақ қа ны — бұл 
ұс таз дың көр кем мі не зі. Таң нан түс ке дейін нұр-
лы кел бе ті не көз ал май қа рай бе ре сің. Ауди то-
рия кө ңі лі міз ге жай лы. Жы лы. Жа рық. Те ре зе лер 
кейін гі та лап қа сай. Өзі не үңіл ген адам ға кө ңіл те-
ре зе сін де гі іш кі жай-күйін дөп ба сып, ерік сіз тар-
та ды. Те ре зе де ге ні ңіз ай на си яқ ты нəр се ғой деп 
ой лай мын кей де. Бұл ды ра ға ны бол ма са. Пар та лар 
да жа ңа. Ауыл да ғы кө гіл дір түс пен бо яп қой ған 
пар та лар емес, бір де ңе ні ша тып, ши май лай да ал-
май сың. Бі рақ, қай да ғы ши май. Дəп тер дің өзі не 
əзер жа зып жүр ген сту ден тке. Ауди то ри яда ғы ауа 
райы сол бая ғы ша. Күн райы ның шы ты на ған най-
за ғай лы жаң бы ры мол кү ні емес. Жай ма шу ақ жаз 
да емес. Бі ліп бол май сың. Сырт тан кел ген адам ға 
сұ рық сыз кө рі нуі таң сық емес. Кө ңіл сіз ор та. Қай-
та ла удан қай та лау. Адам са ны тү гел емес. Ар тқы 
жақ та жі гіт тер жай ғас қан. Та ғы екі, үш қыз ба ла 
отыр. Жай ла ры тү сі нік ті. Бі ра зы түн гі жұ мыс тан 
шық қан-ау. Қыз дар офи ци ант бо лып, жі гіт тер жа-
ғы кү зет тен кел ді-ау ша ма сы. Бей бақ күй ге тү су ін 
қа ра шы мы на құр бым ның. Ал тын ұясын дай бол-
ған уни вер пар та ла ры ның бі рі не жай ға сып, тəт ті 
ұй қы ға ба тып, түс те рі нің ор та сын да жүр-ау. Сен 
ти ме сең, мен ти ме. Сырт тан бай қас тап не ме се тө-
бе міз ден тік қа ра ған жан ба ла сы «Құ дай-ау, ел ұй-
қы да, от тар сөн ген шақ» деп қа лар. Сі рə, таң қал-
мас. «Бір кем дү ние дей тін еді» осын дай да Шер хан 
Мұр та за жаз ба ла ры.

Біз дің ауди то ри яны жан та лас қа то лы үл кен 
өмір ай ды ны на те ңе сек, он да бір-бі рі не мүл де ұқ са-
мас əр түр лі адам дар тұ рақ та ған. Сəй кес сіз дік емес. 
Ке ре ғар лық де сек дұ рыс. Үл кен топ та əр қа шан бір 
«ли дер» бо луы ти іс. Ере же бойын ша бас қа лар ба-
ғы ныш ты лар. Бі рақ, біз дің ауди то ри яда ба ғы ныш-
ты тұл ға жоқ. Еш кім еш кім ге тəуел ді емес. Ауыз-
бір ші лік тің жоқ ты ғы. Көш жү ре тү зе ле ді. Үміт жоқ 
емес. Та лай за ма на лар ды бас тан өт кер ген ақ кө ңіл 
қа зе кем де ауыз бір ші лік тің жоқ ты ғы нан жа па шек-
кен ғой. Кеш түй сін се де, осы күн ге шү кір ші лік 

дей міз! Шах мат тақ та сы на ұқ сай тын бұл ауди то-
ри яда қа ра мен ақ тың айыр ма сын дай əр мі нез дің 
ерек ше иеле рі тұ рақ та ған. Ша ша сы на шаң жұқ-
тыр май жүр ген, біз дің ойы мыз ша, олар дың ор ны 
төр дей тін ең бек пен бі лім ді қа тар ұс та ған дар дан 
бас тайын шы. Құр мет пен қа рай мын. Сон дай жан-
дар дың ак кө ңіл ке ле ті ні не лік тен екен. Ауди то ри-
яның бұйыр ған же рін де оты ра ды. Қа шан да та рих-
та со лай бол ған. На ғыз бі лім ді лер ді «па ра» де ген 
ақыл ман же ңіп оты ра тын. Со ңы ра та со лар бұйыр-
ған жер ден ор нын ала ды не ме се та рих та қа тар да-
ғы адам са пын да қа лып жоқ бо ла ды. Мұн дай лар 
көп емес біз дің ауди то ри яда. Ақыл гөй са на май ды 
өз де рін, біл ге нін ай тып тас тай ды. Жол да рын қа ра 
ни ет ті лер бө геп, ар ты нан əді лет сіз дік тің құр ба ны 
бо ла ты ны да со дан шы ғар. Өз де рі не се нім ді бол-
ған дық тан, бəл кім, ұсақ-түйек жай лар ға бей-жай 
қа рай тын дық та ры. Сол жан дар ға Ал ла ның на за ры 
тү зу бо лар, екі дү ни еде де жақ сы лық тың нұ ры на 
бө ле ніп өтер. Өмір дің қи ын нан қиы су ын қа ра шы, 
əл сіз дер ді əл ді ге кү ні тү се тін дей етіп жа лы ныш ты 
қы лып қой ға нын. Жа ры ма ған дық емес. Же тіс пе-
уші лік де сек дұ рыс. Өмір ді сү ріп қа лу үшін, жа-
лы нып-жал пайып ғұ мыр кеш кен дер. Ит өмір де-
ген осы ма, бəл кім. Кей де «бо лам де ген ба ла ның» 
ал ды на не бір тұ са улар шы ғып бұ ғау лап тас тай ты-
ны. Қыр сық ша лып. Он дай лар да бар. Жұл ды зы 
жа нып, оқу да да, өнер де де, шы ғар ма шы лық та да 
жо лы бол ғыш, бі рақ өз ді-өзі не қа на ғат шыл емес. 
Із де ніс үс тін де. Дү ни енің ше гі не жет кен адам бар 
ма дей сің со лар ға қа рап. Ал лам ның осы лар ға да 
ті леуі дұ рыс. Уақыт сайын нұ ры на бө леп, қуа ныш 
сый лап жан да рын ра хат қа бө лей ді, шір кін. Ең бек 
қыл сын, қи на лыс тың не еке нін көр сін де ген дей 
ұзақ сы най ды. Тү бін де өз ең бе гі мен кө рі ніп, «на ғыз 
адам» бо лып та рих бе тін де қа ла тын осы лар шы-
ғар. Ерек ше жа ра тыл ған жан дар бар ауди то ри яда. 
Жо лым бол ғыш жан мын не гі зі. Өз ге лер ден ерек, 
он дай лар са ны екеу ға на. Иə, мен ой лай тын үз дік 
екі лік. Шы найы бей не. Мас ка ның құр сауын да ғы 
жан дар мен тіл та бы са ал май ды олар. Жү ре гің жы-
лып, ел жі реп қа рай сың со лар ға. Қо лы ашық, ак кө-
ңіл ді лер. Атақ қу май ды, ой лай тын да ры бай лық та 
емес. Қа ра пайым ды лық ты бойы на се рік етіп, өмір-
ді жа нын дай сүйіп кү ре се тін дер, лəз зат ала тын дар. 
Адам өз ге ден не ге өзін би ік ұс тай ды де ген ой жиі 
ма за лай тын ме ні. Пен де ші лік пе, қол дан жа сал ған 
қа лау ма. Тү бін де ар аза бы на күйе тін со лар. Құр 
мақ тан мен екі жүз ді лік адам ға опа əкел ме сін Абай 
ақын мəң гі лік жыр лап өт кен ғой. Қо ғам ды ара ша-
лау қа жет-ақ сон дай лар дан. Бі рақ, та за пəк тік ке құ-
рыл ған қо ғам мы на жал ған да бол ған емес.

Бір ді ай тып бір ге кө шіп кет тім ғой дей мін. 
Ауди то ри яда «Өмір ді тəл кек етіп өте мін» дей тін-
дер бар. Олар үшін бə рі бір. Өл де қал. Тер тө гіп 
оқу, ма ман дық қа бе рі лу, жауап кер ші лік ті се зі ну 
де ген құр əуре. Мұ қа ға ли ша ай тсақ, «Өмір де ген 
бір күн дік сəу ле екен ғой»… Өмір бір-ақ рет бе рі-
ле ді. Еш тең ке мəң гі емес. Сай раң да да тай раң да.

Біз де үне мі кө ңіл сіз деп қал ма ңыз. Шы ғар ма-
шы лық тың адам да ры тəуел ді бол ған ды ұнат пай-
ды ғой. Ер кін дік ті сүйе ді. Қа на тын қия ға қа ға тын, 
құ ла шын кең жайып ер кін сам ғай тын қы ран се кіл-
ді. Сал-се рі лер ге ұқ сап ке те ді кей де. Ауди то ри яда 
əн, жыр, дом бы ра ның үні, өлең жол да ры нан үзін ді 
оқы лып жа та ды. Кү зет ші нің қа ра сы кө рін се бə рін 
жа сы рып, ты ныш тық ты сақ тай мыз. Бі рақ, ту ма 
та лант тар ға тұ сау қоя ал май сың. Өнер де ген «қой, 
қой ды ға» кө не тін дү ние емес. Кө бі сі өз де рі нің ту-
ма ту ын ды ла рын ұсы на ды. Біз дің ор та да «пла ги-
ат қа» орын жоқ. Бір-бі рін мақ тап, ме рейін үс тем 
етіп жа та тын шақ тар да аз емес. Бү гін жүл де сі мен 
қу ан тса, ер тең бі рі сүйін ші мен ке ле ді.
Оқу үде рі сін де гі та ри хым да сту дент тік шақ-

та ғы груп па лас та рым. Мен ты ныс ала тын ауди то-
ри яның жай-күйі осы. Түр лі мі нез дер дің иеле рі, 
əр түр лі адам дар. Бар ша сы бе ріл ген мүм кін дік ті 
пай да ла нып, бас тың аман-сауын да шек сіз ба қыт қа 
бө ле ну дің жо лын да кү ре сіп ке ле ді. Бə рі де жур на-
лис ти ка ның қа за нын да қай нап, ха лық қа өл ше усіз 
қыз мет жа сай мыз деп те кел ме ге ні бел гі лі. Сі рə, 
кө бі нің ар ма ны ма ман дық пен бай ла ныс ты. Кей де 
қи ял ға бе ріл ген де, «си қыр лы та яқ ша тауып алып, 
бə рі нің ар ма нын орын дап бер се ғой» де ген ой ға 
ба та сың. Бə рі нің адам ай тқы сыз ке ре мет қа си еті-
не бас иіп, жақ сы лық, жақ сы лық ты үйіп-тө гіп жа-
са ғың ке ле ді-ақ. Бар ша сы да өл ше усіз ма ра пат қа 
лайық. Қуа ны шы мен қи ын ды ғы қа тар жүр ген мы-
на «Өл ше усіз Өмір» бə рін көр се те ді. Ер тең гі күн-
де, мүм кін бі рі дүйім ел ді аузы на қа рат қан ер тең гі 
су ырып сал ма ай тыс кер ақын, бі рі жоқ тан бар ту-
ын ды (ше девр) жа сай тын жо лы бол ғыш жа зу шы. 
Бəл кім, бір не шеуі жур на лис ти ка ның жұл ды зын-
дай жар қы рап, бү кіл ел ге те ле ви де ни енің тө рі нен 
ха бар жүр гі зер. Кей бі рі, «ха лық тың кө зі, құ ла ғы 
һəм ті лі не» ай нал ған га зет тің ре дак то ры, мүм кін 
бі рі қа ра пайым қа тар да ғы жор нал шы бо лу ды жөн 
са най тын бо лар. Тіп тен, бас қа са ла да жұл дыз да ры 
жа нып, жо лы бо лып ке тер. Бір Ал ла ның на за ры 
тү зу бол сын дей міз. Бұйыр ған кет пес. «Алу ан, алу-
ан жүй рік бар, əлі не қа рай ша ба ды»…

АЯУЛЫМ СОВЕТ, 
*АРМУ СТУДЕНТІ

Аудитория ішіндегі Tлем

«Тіл — татулы* тірегі»
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Олимпиады
Исторические 
вопросы и задачи для 
школьников

8 но яб ря ис то ри чес кий 
фа куль тет Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва 
про во дит олим пи аду сре-
ди школь ни ков по ис то рии 
Казахстана «Клио-2013».

Ра бо чие язы ки олим пи ады: 
ка зах ский, рус ский.

К учас тию в олим пи аде 
приг ла ша ют ся уча щи еся 11-х 
клас сов об ще об ра зо ва тель-
ных школ, ли це ев, гим на зий, 
школ-ин тер на тов г. Ка ра ган-
ды, го ро дов-спут ни ков и об-
лас ти.

Олим пи ада про во дит ся в 
два ту ра (от каж дой шко лы — 
не бо лее 2 учас тни ков):

1-й (от бо роч ный) тур бу-
дет про ве ден 8 но яб ря в 9:00 
в фор ме тес ти ро ва ния. Каж-
дый воп рос тес то во го за да ния 
олим пи ады оце ни ва ет ся в 1 
балл.

2-й (фи наль ный) тур бу дет 
про ве ден 8 но яб ря в 15:00. 
Вклю ча ет в се бя пись мен ные 
от ве ты на воп ро сы. Учас тни ка-
ми 2-го ту ра олим пи ады яв ля-
ют ся кон кур сан ты, наб рав шие 
мак си маль ное ко ли че ство 
бал лов в 1-м ту ре. Пра во от бо-
ра учас тни ков 2-го ту ра — за 
жю ри.

По бе ди те ли олим пи ады оп-
ре де ля ют ся по мак си маль но му 
ко ли че ству наб ран ных бал лов 
в 2 ту рах. 

По бе ди те ли олим пи ады 
наг раж да ют ся:

1-е мес то — дип лом и сер-
ти фи кат на по лу че ние 50%-й 
скид ки на обу че ние при пос-
туп ле нии на ис то ри чес кий фа-
куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва;

2-е мес то — дип лом и сер-
ти фи кат на по лу че ние 30%-й 
скид ки на обу че ние при пос-
туп ле нии на ис то ри чес кий фа-
куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва;

3-е мес то — дип лом и сер-
ти фи кат на по лу че ние 10%-й 
скид ки на обу че ние при пос-
туп ле нии на ис то ри чес кий фа-
куль тет КарГУ.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет 
и жю ри олим пи ады по ис то-
рии Казахстана фор ми ру ют ся 
из про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва ис то ри чес-
ко го фа куль те та. Кон кур сные 
за да ния раз ра бо та ны чле на ми 
ор га ни за ци он но го ко ми те та и 
жю ри для уча щих ся 11-х клас-
сов. Апел ля ции по ре ше нию 
жю ри не при ни ма ют ся. 

Ус ло вия учас тия. Для учас-
тия в олим пи аде не об хо ди мо 
до 4 но яб ря 2013 г. пред ста-
вить за яв ку по ад ре су: 470074, 
г. Ка ра ган да, ул. Уни вер си тет-
ская, 28, КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва, де ка нат ис то ри чес ко го 
фа куль те та (кор пус №3), ка би-
нет 514, тел. 77-04-09 (де ка-
нат), e-ma il: 2013.klio@ma il.ru; 
k_da ri ya@in box.ru, press.ksu@
ma il.ru

Для учи те лей-ис то ри ков, 
при быв ших для соп ро вож де-
ния учас тни ков олим пи ады, 
бу дет про ве ден се ми нар по 
ак ту аль ным проб ле мам все-
мир ной ис то рии и ис то рии 
Казахстана.

19 сен тяб ря про ку ра ту рой го ро да 
Ка ра ган ды во ис пол не ние имид же-
вой прог рам мы ор га нов про ку ра ту ры 
Рес пуб ли ки Казахстан ор га ни зо ва на и 
про ве де на лек ция-разъ яс не ние Пос ла-
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан, 
Ли де ра на ции Н. А. Назарбаева на ро-
ду Казахстана от 14 де каб ря 2012 го да 
«Стра те гия «Ка зах стан-2050» — но вый 
по ли ти чес кий курс сос то яв ше го ся го-
су дар ства» в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке-
то ва.

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие по-
мощ ник про ку ро ра го ро да Ка ра ган ды Ра-
хим жа но ва Г. Ж., де кан фа куль те та д. ю. н., 
про фес сор Г. З. Ко жах ме тов, за мес ти тель 
де ка на по учеб ной ра бо те к. ю. н., про фес-
сор Ах ме то ва Н. С., за ве ду ющий ка фед-
рой кон сти ту ци он но го и меж ду на род но-
го пра ва к. ю. н., до цент А. Бож ка ра улы, 

стар шие пре по да ва те ли, ку ра то ры групп 
ка фед ры кон сти ту ци он но го и меж ду на-
род но го пра ва Бал гим бе ко ва Г. У., Бей сем-
бе ков А. С., Иса бе ко ва В. С.
Лек ция прош ла пе ред кол лек ти вом 

и сту ден та ми пер во го кур са юри ди чес-
ко го фа куль те та. По мощ ник про ку ро ра 
г. Ка ра ган ды Ра хим жа но ва Г. Ж. выс ту-
пи ла с пре зен та ци ей и по ка зом слай дов, 
в ко то рой рас кры ла те му фор ми ро ва-
ния ну ле вой тер пи мос ти к бес по ряд ку 
и ис ко ре не ния кор руп ции. Вмес те с тем 
по мощ ник про ку ро ра рас ска за ла о дея-
тель нос ти про ку ра ту ры Ка ра ган ды, о 
при ори тет ных нап рав ле ни ях над зо ра. В 
теп лой, дру же ствен ной ат мос фе ре сфор-
ми ро вал ся по зи тив ный кон такт с ауди-
то ри ей, на мно го чис лен ные воп ро сы 
ко то рой ис чер пы ва юще от ве ти ла Ра хим-
жа но ва Г. Ж.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЮРИ ДИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Встреча с сотрудниками прокуратуры

За ни мать ся лю би мым де лом и тру дить ся с 
удо воль стви ем — это счастье для лю бо го че ло-
ве ка. Ведь из вес тно, что тру до лю бие и та лант — 
это дар и лич ные ка че ства ду ши че ло ве ка. А 
та кие лю ди ра бо та ют и учат ся вмес те с на ми.

Ма ди яр Та ры бай яв ля ет ся гор достью ка-
фед ры ев ро пей ских и вос точ ных язы ков. Бу ду-
чи сту ден том пер во го кур са, он во шел в чис ло 
20 по бе ди те лей из 198 учас тни ков ли те ра тур-
но го кон кур са в жан ре «сказ ка», ор га ни зо ван-
но го Не мец кой служ бой ака де ми чес ких об ме-
нов (DA AD). Ге ог ра фия по бе ди те лей об шир на: 
это та кие стра ны, как Ве ли коб ри та ния, Бе нин, 
Бос ния и Гер це го ви на, Франция, Пор ту га лия, 
Ки тай, Эк ва дор, Ис лан дия, Иор да ния, Уган да, 
Россия, Украина, Вьет нам и мно гие дру гие. Все 
ра бо ты по бе ди те лей бы ли из да ны в сбор ни ке 
Ein Märchen geht um die Welt («Сказ ка обой дет 

весь мир»), опуб ли ко ван ном в го ро де Бонне. За 
это по соль ство Гер ма нии наг ра ди ло Ма ди яра 
лет ней по ез дкой в Бер лин, где он про шел язы-
ко вые кур сы.
Про шед шее ле то бы ло пло дот вор ным и 

для нас тав ни ка Ма ди яра, пре по да ва те ля ка-
фед ры, за мес ти те ля де ка на по учеб ной час ти 
фа куль те та инос тран ных язы ков Шун ке евой 
Са уле Али ше ров ны, ко то рая в ав гус те 2013 го-
да при ня ла учас тие в Меж ду на род ном съез де 
учи те лей не мец ко го язы ка De utsch von in nen. 
De utsch von aus sen в г. Боль ца но (Ита лия). На 
съез де ра бо та ло 48 сек ций по 8 те ма ти чес ким 
нап рав ле ни ям. Са уле Али ше ров на выс ту пи ла 
с док ла дом «Веб-квес ты на за ня ти ях не мец ко-
го язы ка». Пре по да ва тель ка фед ры Аль бер ти 
Ири на Ви таль ев на так же ста ла об ла да те лем 
сти пен дии Ге те-Ин сти ту та и при ня ла учас тие в 
ме то ди чес ком се ми на ре в г. Мюн хене.

Тру до лю бие и стрем ле ние че ло ве ка иг ра ют 
важ ную роль в жиз ни са мо го че ло ве ка, осу-
ществляя за вет ные его меч ты. Оно при но сит 
свои пло ды и де ла ет все не воз мож ное воз мож-
ным. Бла го да ря сво ему стрем ле нию к по бе де 
сту ден ты Че ка но ва В., По по ва Ю., Сур ту ба-
ева Э., Рим ская А., Шан це ва Л., Гай ду ко ва Е., 
Де ми дюк А., Аб ла исо ва К., Ско са ре ва Т. вы иг-
ра ли так же сти пен дию DAAD для по ез дки в 
Гер ма нию на лет ние язы ко вые кур сы. Про дол-
же ни ем от лич ной уче бы для сту ден тки вы пус-
кно го кур са Хал ли рах ма но вой А. ста ла сти пен-
дия для обу че ния в ма гис тра ту ре в од ном из 
уни вер си те тов Гер ма нии.
Про во дить свои лет ние ка ни ку лы мож но не 

толь ко ак тив но, но и с поль зой. Счастье дос та-
ет ся упор ным тру дом. Мы встре ча ем на ча ло 
учеб но го го да с но вы ми по бе да ми и вдох нов-
лен ные све жи ми иде ями!

КОЛ ЛЕК ТИВ КА ФЕД РЫ ЕВ РО ПЕЙ СКИХ И ВОС ТОЧ НЫХ ЯЗЫ КОВ КАРГУ 
ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Летние успехи и достижения

30 ноября ка фед ра эко но ми ки и меж-
ду на род но го биз не са эко но ми чес ко го фа-
куль те та Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва про во-
дит ре ги ональ ную пред мет ную олим пи аду 
сре ди уча щих ся вы пус кных клас сов (10-11-
12-е клас сы) об ще об ра зо ва тель ных школ и 
гим на зий с целью по вы ше ния эф фек тив-
нос ти и ка че ства об ра зо ва ния обу ча ющих-
ся с уче том их ин ди ви ду аль ных осо бен нос-
тей, ре али зу емых в про цес се вы пол не ния 
учеб ных ис сле до ва ний.

Олим пи ада бу дет про хо дить в ви де ин ди-
ви ду аль ных и ко ман дных со рев но ва ний. Каж-
дое учеб ное за ве де ние пред став ля ет по 3 учас-
тни ка из чис ла уча щих ся. За да ния к олим пи-
аде раз ра бо та ны на ос но ве ти по вых учеб ных 
прог рамм по пред ме там «Эко но ми чес кая и 
со ци аль ная ге ог ра фия», «Ге ог ра фия. Об щий 
об зор ми ра. Стра ны СНГ», «Ге ог ра фия. Ре ги-
ональ ный об зор ми ра» (под ав тор ством Уси ко-
ва В. В., Ка за нов ской Т. Л., Уси ко вой А. А., Бей-
се но ва А. С., Кай мул ди но вой К. Д., Абил ма жи-
но вой С. А., Бай мыр за ева К. М., Дос тай Ж. Д., 
ут вержд. МОН РК, учеб ни ки 2005, 2010, 2011 
го дов), «Че ло век. Об ще ство. Пра во» (под ав-
тор ством Жу ке ше ва К. М., Са пар га ли ева Г. С., 
Асан бе ко вой Г. С., ут вержд. МОН РК, учеб ник 
2005 го да) (при ло же ние №2).
Ра бо чие язы ки олим пи ады — го су дар ствен-

ный, рус ский или ан глий ский.
В олим пи аде мо гут при нять учас тие толь-

ко обу ча ющи еся вы пус кных клас сов (10-11-12-е 
клас сы) об ще об ра зо ва тель ных школ и гим на-
зий. Обу ча ющим ся не об хо ди мо иметь при се-
бе до ку мен ты, удос то ве ря ющие лич ность, ли бо 
справ ку из учеб но го за ве де ния. За яв ку на учас-
тие в олим пи аде мож но ска чать на сай те www.
ksu.kz, за пол нить и выс лать на элек трон ную 
поч ту emb_2014@ma il.ru до 02.11.2013.

В день олим пи ады для пре по да ва те лей 
про во дит ся круг лый стол на те му «Ак ту аль-
ные проб ле мы ме то ди ки пре по да ва ния дис-
цип лин гу ма ни тар но го нап рав ле ния в шко лах 
и гим на зи ях» с учас ти ем док то ров, кан ди да-
тов на ук эко но ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. По окон ча нии круг ло го 
сто ла пре по да ва те лям-ру ко во ди те лям вы да-
ет ся сер ти фи кат. За яв ка и док лад для учас тия 
в круг лом сто ле пред став ля ют ся в от ска ни ро-
ван ном ви де на элек трон ную поч ту emb_2014@
ma il.ru до 02.11.2013 с по мет кой «На круг лый 
стол».
Вре мя док ла да — 5-7 ми нут. От вет ствен-

ные — пре по да ва те ли ка фед ры Жар тай Жа ни-
бек Ма ра то вич (8-700-392-95-17, 8-702-147-81-83), 
Тат тым бе то ва Ку аныш Та на та ров на (8-700-968-
75-71, 8-701-207-03-73).
Олим пи ад ные за да ния вклю ча ют в се бя:
За да ние №1: Ре ше ние пред ла га емых тес-

то вых за да ний. Пред ме ты, вы но си мые на 
тес ти ро ва ние: «Эко но ми чес кая и со ци аль ная 
ге ог ра фия», «Ге ог ра фия. Об щий об зор ми ра. 
Стра ны СНГ», «Ге ог ра фия. Ре ги ональ ный об-
зор ми ра», «Че ло век. Об ще ство. Пра во». Вре мя 
вы пол не ния — 45 ми нут. Вклю ча ют в се бя тес-
ты из 30 воп ро сов, в ко то рых из 5 ва ри ан тов от-
ве та нуж но выб рать един ствен но вер ный от вет. 
Пра виль ный от вет оце ни ва ет ся 1 бал лом. Ито-
го мак си маль но по тес ту: ин ди ви ду аль но — 30 
бал лов, ко ман дно — 90 бал лов.

За да ние №2: На пи са ние эс се на за дан ную 
те му. Цель на пи са ния эс се сос то ит в раз ви тии 
на вы ков са мос то ятель но го твор чес ко го под хо-
да к по ни ма нию и ос мыс ле нию проб лем науч-
но го зна ния, воз мож нос ти его прик лад но го 
ис поль зо ва ния, а так же на вы ков пись мен но го 
из ло же ния соб ствен ных мыс лей и от но ше ния 
к раз лич ным со ци аль но-эко но ми чес ким и об-
ще ствен ным яв ле ни ям. При мер ная те ма ти ка 
эс се: «Эко но ми чес кая по ли ти ка но во го кур са», 

«Пред при ни ма тель ство — ве ду щая си ла на ци-
ональ ной эко но ми ки», «Клю че вые ори ен ти ры 
сов ре мен ной сис те мы об ра зо ва ния», «Ук реп-
ле ние го су дар ствен нос ти и раз ви тие ка зах стан-
ской де мок ра тии». Вре мя вы пол не ния — 30 
ми нут. Ито го мак си маль но по за да нию №2: 
ин ди ви ду аль но — 20 бал лов, ко ман дно — 60 
бал лов.

За да ние №3: За щи та ин но ва ци он ных биз-
нес-про ек тов. Ин но ва ци он ный биз нес-про ект 
дол жен быть нап рав лен на ре али за цию прин-
ци па три един ства фак то ров (эко но ми чес ко го, 
со ци аль но го, эко ло ги чес ко го). 
Мак си маль ное ко ли че ство бал лов за пра-

виль ное вы пол не ние всех за да ний — 250.
Наг раж де ние бу дет про во дить ся по ин ди-

ви ду аль ным и ко ман дным за че там. По бе ди те-
ли наг раж да ют ся дип ло ма ми І, ІІ, ІІІ сте пе ней 
и цен ны ми при за ми. По бе ди те ли олим пи ады 
в ин ди ви ду аль ном за че те (по ре зуль та там 1-го 
и 2-го за да ний), за няв шие при зо вые мес та, наг-
раж да ют ся сер ти фи ка та ми:

1-е мес то — сер ти фи кат на по лу че ние 50%-й 
скид ки на обу че ние при пос туп ле нии на спе-
ци аль нос ти 5В011500 — «Ос но вы пра ва и эко-
но ми ки», 5В050600 — «Эко но ми ка», 5В051300 — 
«Ми ро вая эко но ми ка» эко но ми чес ко го фа-
куль те та КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва;

2-е мес то — сер ти фи кат на по лу че ние 30%-й 
скид ки на обу че ние при пос туп ле нии на спе-
ци аль нос ти 5В011500 — «Ос но вы пра ва и эко-
но ми ки», 5В050600 — «Эко но ми ка», 5В051300 — 
«Ми ро вая эко но ми ка» эко но ми чес ко го фа-
куль те та КарГУ;

3-е мес то — сер ти фи кат на по лу че ние 10%-й 
скид ки на обу че ние при пос туп ле нии на спе-
ци аль нос ти 5В011500 — «Ос но вы пра ва и эко-
но ми ки», 5В050600 — «Эко но ми ка», 5В051300 — 
«Ми ро вая эко но ми ка» эко но ми чес ко го фа-
куль те та КарГУ.
Ру ко во ди те ли уча щих ся, за няв ших при зо-

вые мес та, от ме ча ют ся гра мо та ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ЭКО НО МИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Знать экономику со школьной скамьи
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Айтайын дегенім…
Eайыршылы* кTсіп пе?

К" ше де ж*р ге нім де ал дым нан 
шет ел ді� екі-*ш ба ла сы ке ліп ма-
$ан �айыр — са да �а бер деп с� ра-
ды. Мен не іс те рім ді біл мей ке тіп 
�ал дым. Кейін ав то бус �а мін ге-
нім де ав то бус ты� іші не бір топ 
�айыр шы лар ке ліп са да �а с� рап, 
жо ла ушы лар ды� ма за сын ал ды. 
Мі не, осы бір ке ле� сіз жайт ме-
ні� �айыр шы лы� м% се ле сін �оз-
$ауыма т*р ткі бол ды.

Со� $ы уа�ыт та са ны к*рт ар т-
�ан �айыр шы лар ды� б* гiн гi �о-
$ам $а де ген к"з �а ра сы �ан дай? 
Б� рын �айыр шы лы� ты к% сiп ет-
кен дер дi ме шiт тi� жа ны нан к" ре-
тiн бiз. Ал �а зiр ше? Жол жи егiн де, 
�а ра ба зар да, же рас ты жо лын-
да, не ке рек, адам iзi *зiл мей тiн, 
жаяу ж*р гiн шi лер к"п ж* ре тiн 
�ап тал жол ды� жи егiн де бір ті лім 
нан, ти ын-те бен *шiн ала �а нын 
жай $ан дар к"п. 7ри не кей адам-
дар "мір ді� �а тал ды $ы ке сі рі нен 
�айыр шы лы� ты к% сіп ет кен. Ол 
ая�-�ол да ры нан айы рыл $ан м* ге-
дек тер. Ала �а нын жайып тi лен шi ге 
ай нал $ан дар ды� iшiн де аяушы лы� 
се зім ту ды ру *шін бауыр еті ба ла-
сын бір ге алып шы $а тын дар $а не 
дер сіз?! Ай та ке тер та $ы бір жайт, 
к" ше де дом бы ра тар тып, к*й шер-
тiп, сол ар �ы лы к* нін к" ріп ж*р ген-
дер де бар. Олар ды �айыр шы де уге 
ауыз бар май ды. Олар екi �о лын �у-
сы рып, "т кен-кет кен ж�р т�а же тiм 
ба ла ша ж%у те� де мей дi. Тек %нiн 
ай та ды, дом бы ра сын тар та ды. Е�-
бе гiн ж�рт ба $а лап, ти ынын аямай-
ды. Б�н дай жан дар ды к"р ген де 
жа ны� аши ды. Кейін гі кез де к"-
ше міз де ке зіп �айыр шы лы� ты к%-
сіп ет кен "з ге �лт "кіл де рін к"п теп 
кез дес ті ре тін бол ды�. #ал та сын да 
к"к ти ыны жо� м�н дай жан дар #а-
за� стан ше ка ра сы нан �а лай о�ай 
"те ді? «i-news. kz» сай тын да бы лай 
деп жа зыл $ан: «б* гін де #а за� стан-
$а т*р лі к% сіп иеле рі мен бір ге шет 
ел ден «�айыр шы лар» да �ап тап 
ке ліп жа тыр. По ли ция �а ла к" ше-
ле рі не жай бы ра �ат жай $ас �ан 
ті лен ші лер ді� жо лын ке су ді мы�-
тап �ол $а ал ма� шы. #а зір олар ды 
%кім ші лік жауап кер ші лік ке тар-
тып, ел де бо лу мер зі мін �ыс �ар ту 
жа за сы �ол да ны лып ж*р. Ал, 7кім-
ші лік �� �ы� б� зу шы лы� ко дек ске 
"з ге ріс ен гі зіл ген со�, �с тал $ан дар 
ел ден �уы лып, �айы ра ке лу ге бес 
жыл $а ти ым са лын ба� шы». Не лік-
тен на� ты де рек тер кел ті ріл ме ген? 
Тек «ті лен ші лер ді� жо лын ке су ді 
мы� тап �ол $а ал ма� шы» деп �ыс �а 
�айы ра ды. 7зір ге олар ды �� ры�-
тау $а еш кім ні� ��л �ы жо� си я� ты. 
6з ге ел ден кел ген �айыр шы лар 
�а ла т�р $ын да ры ны� ма за сын 
алу да. Ти ын-те бен бер ме се�, к" зін 
"� ме ні� нен "т кі зе �а рап, �ар $ап-
сі лей ді. Б�н дай кі с% пір адам дар-
дан �а лай �� ты лу $а бо ла ды? Ме ні� 
ойым ша, ж� мыс іс те гі сі кел мей тін, 
бас �а жан ны� �ал та сы нан к*н к"-
ре тін дер ге �айы рым ды лы� жа са-
мау ке рек. Миг ра ция по ли ци ясы 
осы бір к" �іл ді к*п ті �ыл $ан м% се-
ле ні тез де тіп �ол $а ал са екен.

ГEЛІМ БЕКЖІГІТОВА,
*Ж-12 ТОБЫНЫ& СТУДЕНТІ

«Дом бы ра Party» — Қа ра ған ды да. Қа зақ-
стан да тұң ғыш рет қол ға алын ған бас та ма 
өз өңі рі міз де жал ға сын тап ты. Үкі ле ген 
дом бы ра ның құ ла ғын да əуеле ген əн мен 
күм бір ле ген күй өне рі нің əде мі үл гі сін 
Қа ра ған ды жас та ры ор та лық са ябақ та ор-
та ға сал ды. Кеш құ рым 17.00-ге бел гі лен ген 
«Дом бы ра Party-ге» қа ла мыз дың ЖОО сту-
дент те рі, мек теп оқу шы ла ры, қа ла тұр-
ғын да ры те гіс жи нал ды.

«Дом бы ра party». Бұл ша ра қа ла ор та лық-
та рын да, жұр тшы лық көп жи нал ған жер-
лер де əр ап та ның бел гі лен ген бір күн де рін де 
өт кі зі ле ді. Он да күй лер шер ті ліп, əн дер ай-
ты ла ды. Мұн да дом бы ра ны кə сі би мең гер ген 
ма ман дар ға на емес, дом бы ра да ой най ала-
тын кез кел ген адам да қа ты са ала ды. Қа зақ-
стан ның əр ай ма ғын да кең та ра ла бас та ған 
«Дом бы ра Party» жайын да ой ды қоз ғау шы, 
бас та ма ның ав то ры — бел гі лі бло гер Нұр ғи са 
Сұл тан бе ков. Жал пы, «дом бы ра па ти» рес ми 
түр де 2012 жы лы та мыз айы ның 16 жұл ды-
зын да «ke re kin fo. kz» сай ты ның ав тор ла ры: 
«Ке ре кин фо» сай ты ның ад ми ні Ар шат Ора-
зов, «Еура зия» ар на сы ның жур на лист-дик то-
ры Ма рал бек Са ғын ға нов, мем ле кет тік қыз-
мет кер Ал дан Жыл гел ді, ди зай нер Да ни яр 
Алан, оқы ту шы Жа на сыл Бо лат бек, тəуел сіз 
жур на лист Нұр бер ген Ма қым, кə сі би аудар-
ма шы Нұр ғи са Асыл бек жə не Ал мас Ал тай-
дың бас тауымен Астана қа ла сын да ұйым дас-
ты рыл ды.

Қа зақ жас та ры ның дəс тү рі не ай нал ған 
«дом бы ра party» шет ел дер де де өт кі зі ліп 
жат қа нын ай та кет ке ні міз аб зал. Дə лі рек айт-
қан да, Пор ту га ли яда, Түр ки яның Стам бұл 
қа ла сын да, Лон дон да қа зақ стан дық сту дент-
тер дің ұйым дас ты ру ымен өт ті. «6 шіл де де 
Лон дон да ғы «Uni ver sity Col le ge Lon don»-да 
ал ғаш Дом бы ра Party өтуі мен де та рих та 
қа ла тын шы ғар. Бү гін мен күт кен де гі ден əл-
де қай да та ма ша кеш бол ды. Ой ла ға ным нан 
ана ғұр лым көп адам жи нал ды. Тем за жа ға-
лай қон ған қа зақ тар төл өнер ге шө лір кеп ті, 
қа ра сы көп еді. Қы рық-елу шақ ты адам бол-
ды-ау дей мін», — деп жа за ды Нұр ғи са Асыл-
бе ков Фей сбук те гі же ке па рақ ша сын да.

«Добмыра Party» — Бей рес ми жи ын. Ха-
лық көп шо ғыр лан ған са уда орын да ры, ашық 
алаң қай аясы, са ябақ тар не ме се жұрт мол 
жи ыла тын қа ла ның көр кем орын да рын да 
ұйым дас ты ры ла ды. Қа зақ тың қа ра дом бы ра-
сын да əуеле тіп əн ай тып, күм бір ле те күй тө-
гер жə не кез кел ген ас пап та ер кін ой най тын 
қа ла тұр ғы ны қа ты са ала ды. Кө бі не, əлеу мет-
тік же лі лер ар қы лы жар на ма ла тын дық тан, 
көп жұрт тың құ лағ дар бол мауы заң ды.
Па ти дің пай да сы не? Қал та фон ға жал ға-

на тын құ лақ қап ты құ ла ғы на се рік қы ла тын 
қа ла жас та ры үшін бұл жо ба ның үле сі сү бе лі. 
Дом бы ра ның не еке нін то лық аң ғар май тын 
қауым үшін ұлт тық ас пап тан көп мағ лұ мат 
бе ре рі анық. Са ябақ та кө бі не бос сең де ліп, 
кө ше ке зе тін қа ла ның жас тұр ғын да ры үшін 
бой сер гі тіп, ой же тіл ді ру ге тап тыр май тын 

орын. Оның үс ті не, ру ха ни азық сый лар өнер-
дің осы тү рін ер мек қы лу ға сеп.

Жа Jан жас та ры �� ла� дар
Ай да на, сту дент:

— Жо ба қол ға алын ға лы əлеу мет тік же лі-
лер де қы зы ғу шы жас тар са ны кө бей ген екен. 
Ал ғаш ин тер нет же лі сін де гі жар на ма дан бай-
қа дым. Қа зақ бо лып ту ыл ған соң, қа зақ ба ла-
сы на бір ас пап та ой най бі лу мін дет. Ке ле сі 
па ти ге өз орын дауым да дом бы ра да екі күй 
дайын.
Қа ла жас та ры ның дайын ды ғы кө ңіл қу ан-

та ды. Көп ке шік пей, «Фей сбук» па рақ ша ла-
рын да ғы «Tengri news. kz» агент ті гі ха бар ла-
ған дай Түр кия елін де гі Ан ка ра, Стам бул қа-
ла ла рын да бі лім алу шы қа зақ стан дық жас тар 
қол ға ал ған. Кейін, Ұлыб ри та ния, Пор ту га-
лия елін де гі қа ра көз дер бай қап кө ріп ті. Бас-
та ма жа һан ға жайыл са, таң қал ма ңыз!
Кө бі не, Ар қа де ген ата уды жа ды нан тыс 

қал ды ра тын жұрт тар Қа ра ған ды ны қа зақ ша-
ға бейім қа ла қа та ры на қо са қой май ды-мыс. 
Əн өне рін ерек ше қа дір ле ген ар қа жас та ры, 
əсі ре се, ҚарМУ-дың жур на лис ти ка бө лі мі нің 
сту дент те рі ал ғаш тұ сауын кес кен ал ғаш қы 
«Дом бы ра Party» сол оқу ор ны ның ал дын-
да əр бей сен бі сайын жал ға сын та ба ды. Əр 
ап та ның бей сен бі сін де кеш кі са ғат 18.00-да 
ор та лық са ябақ та өте тін «дом бы ра па ти ге» 
қыз-жі гіт тер дің асы ға ты ны жал ған емес. Күз-
дің сал қын са ма лы ес кен де қа ра дом бы ра ның 
қо ңыр үнін ес ту ге кел ген жас тар ас пап сүйе-
мел деуімен əн шыр қап, күй тың да ған да кө-
ңіл де рі кө те рі ліп қа ла ды.
Шы ны ке рек, осы ша ра дан кейін қа зақ 

жас та ры ның ба сым бө лі гі нің дом бы ра үй ре-
ну ге де ген құл шы ныс та ры ар та түс ті. Ал да ғы 
уақыт та қо лы на дом бы ра ұс та ған ұлт жа-
на шыр ла ры мыз дың қа та ры кө бейе ді де ген 
ни ет те міз! Олай бол са, ұлт тық рух ты би ік 
қой ған, қа зақ өне рін ке ңі нен на си хат та ушы 
ру ха ни бай ор та ға сіз де қо сы лы ңыз. Əн са лы-
ңыз, күй тың да ңыз! Дүйім жұрт тың де ле бе сін 
қоз ды рар «Дом бы ра Party-де» кез дес кен ше, 
оқыр ман!

АЯУЛЫМ СОВЕТ,
ПЕРИЗАТ САДЕНОВА,

*АРМУ СТУДЕНТТЕРІ

Қа ра ған ды ша һа ры на күз де кел ді. Ай-
на ла тол ған жа пы рақ тар. Ме нің кө ңі лі ме 
қаяу сал ға ны мен, бұл мез гіл дің өзі не тəн ке-
ре ме ті, сұ лу кей пі бар. Мен кел ген са ябақ та 
күз дің жы лы мық ле бі есіп тұр. Жү ріп ке ле-
мін. Ойым — бас қа да, ба ғы тым — бір бө лек. 
Сұр ғылт күз дің са ры түс ке бо ял ған бей не сі 
ме нің есі ме та ғы се ні ерік сіз тү сі ре ді. Ба қыт 
құ ша ғын да тер бел ген шақ тар-ай де сең ші…

Сол са ябақ. Біз ге ба қыт ті леп, сол шақ тар-
да сүй сі не қа ра ған біз се кіл ді екі ға шық тың 
са ябыр сып отыр ған ор ны. Бі ле сің бе, сол қал-
пы өз гер ме ген. Сұң ғы ла біт кен əсем ақ қайың-
ның жа пы рақ та ры да сар ғыш түс ке еніп ті. 
Сол шақ тар да да дəл со лай еді ғой. Есің де ме? 
Отыр мын, ой да мын. Орын ды ғым ның үс ті не 
ме нің орал ған шар фым ның же те гін жа ға лай 
жа пы рақ ке ліп түс ті. Əде мі жа пы рақ. Қо лы ма 
ал дым. Бір сəт ке ой ға шо мып пын…

— Сен дер ге қыз ға на қа рай мын, əде мі жа пы-
рақ тар. Ақ қайың ның өн биі гі нен орын алып, 
жер бе тін те гіс на зар ла рың да ұс тай сың дар. 
Сен дер ге ұқ сап сол жі гіт тің өмі рі нен ха бар дар 
бол сам, ақ ни ет ке ұлас қан пəк жү ре гім мен ба-
қыт ті ле сем, шір кін! Ес ти мі сің дер, жү ре гім ту-
лап кет ті. Сез бей сің дер?

Сен дер ге ұқ сап əр түс ке еніп, мың құ был-
сам ше? Түс сіз жа пы рақ қа ай нал сам. Он да, 
сен ме ні көр мей сің ға шы ғым. Есе сі не, мен 
се ні жа қын нан кө ре мін. Ке ле рің ді се зе мін, 
алыс тан се зі ле тін жұ пар аң қы ған əті рің нің 
иісі не қа нық бол ғам. Сен жа қын тұ сым нан 
өт ке нің де, се нің нə зік кел бе тің нен аялы ала-
қа ным мен си пап өте мін. Қа лай, сез дің бе? 
Се бе бі, мен жа пы рақ бей не сін де гі сен сүй ген 
ару мын. Əсем қайың дар биі гін де гі əде мі, бі-
рақ, жан сыз жа пы рақ деп жа ным нан бай қа-
мас тан өтіп ке тер сің. Мен, сол ра хат қа мас та-
нып, жа пы рақ бей не сін де қа ла мын. Қыс айы 
бол ма са ғой. Жү ре гім қа ла май ды. Се ні қыс-
қы са ябақ тан кө ре ал май мын ғой. Мен қыс-
та бұл са ябақ та жоқ бо ла мын. Жа пы рақ тың 
жа ны сон дай нə зік, сыл қым дар ға ұқ сай ды. 
Қа қа ған қыс тың қат ты аязы на жа ны əсем жа-
пы рақ тар тө зе ал май ды. Сен күз гі жа пы рақ-
тар ды ұна ту шы едің, ме ні күз айын да жо лық-
ты рып, сол се беп ті күз айы се нің сүйік ті мез-
гі лі ңе ай нал ған. Сол шақ та, сен: «Жа пы рақ қа 
ай на лып кет сең, мен не іс тер екен мін?» — деп 
сы быр ла ушы едің. Бі ле сің бе, ме нің қа сым да 
сыб дыр қақ қан мы на жа пы рақ-ару лар да мен 
си яқ ты. Сүй ген де рі не жа пы рақ бей не сін де 
еніп сə лем жол дай ды. Көз де рін ыс тық жас қа 

бү гіп, үзі ліп, үз ді гіп жер ге тырс-тырс та ма ды. 
Ерік сіз дік тен қи на ла ды. Олар да сыр шер ті се-
ді, қай ғы лы əн орын дай ды. Қайың ға бе кі ніп 
тұ рып, жа пы рақ тар сыб дыр қа ғып əн сал ған-
да, бұл са ябақ əн-күй се ре на да сы на ай на ла ды. 
Иə, мұң лы əн сыр шер тіп тұр қа зір. Сен бұл 
са ябақ қа ізің ді сал ма ға лы жа пы рақ-ару жа-
пы рақ бей не сін де. Сұр ғылт күз оны сұр ғылт-
қо ңыр түс ке бо ян ды рып, сұ лу лан ды рып қой-
ған. Сұ лу жа пы рақ қа қа рап, осы қайың ның 
тү бі не тоқ тап су рет ке тү се тін не бір мыр за, 
кө ңіл шек жі гіт тер қан ша ма. Со ны се зер ме 
екен сің? Бі рақ, бұл сыл қым се ні кү те ді. Кү-
рең күз дің жауыны мол кү нін де жел ден сə-
лем жол дай ды. Се нің ға жайып қа бө лей тін 
ыс тық се зі мің ді аң сай ды, қау сы ра құ шақ та-
ған аялы ала қа ның ды із дей ді, кү ту мен дег бі рі 
қа ша ды. Те зі рек жет, мыр за жі гіт! Бай қай сың 
ба, оған сы рын шер тіп, та ғы бір сыр шыл жі-
гіт тө ңі рек те уде. Жа пы рақ-ару дың жү ре гі 
тым нə зік. Бө тен, дө ре кі жан дар дың қол дан 
жа сар əре ке ті нен үзі ліп тү сіп тап та лып, мəң-
гі лік мұң лы əн ді шер тпе сін ші. Иə, əне сен кө-
рін дің ғой?! Қа ту лы қыс қа қал май мын. Се нің 
ыс тық құ ша ғы ңа ене мін. Жы лы на мын. Мың 
кү мəн ға то лы кү ді гім ді си қыр лы се зі мім, «се-
нің сұ лу се зі мің» сейілт ті ғой! Иə, ға жа бын-ай 
сен де гі ыс тық се зім нің…

А. 7ДІЛЕТ*ЫЗЫ

Uажабын-ай сендегі ысты* сезімні7…

�н-к�йді дTріптеуді7 ты7 тTсілі



15Жастар �лемі
Мир молодежи№ 13-14 (198-199) 21.10.2013 Здоровье и безопасность

В пос лед ние го ды од ним из нап рав ле-
ний дея тель нос ти пра во вых ор га нов ста-
ла борь ба с но вой ре ак ци он ной си лой, 
оп ре де ля емой как внут рен ний и меж ду-
на род ный тер ро ризм.

За кон Рес пуб ли ки Казахстан «О борь бе с 
тер ро риз мом» от 13 июля 1999 го да оп ре де-
ля ет пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы 
борь бы с тер ро риз мом в на шей рес пуб ли ке, 
по ря док дея тель нос ти го су дар ствен ных ор-
га нов и ор га ни за ций, не за ви си мо от форм 
соб ствен нос ти, а так же пра ва, обя зан нос ти 
и га ран тии граж дан в свя зи с осу ществле ни-
ем борь бы с тер ро риз мом.

Тер ро ризм — про ти воп рав ное уго лов-
но на ка зу емое де яние, со вер шен ное для 
под ры ва бе зо пас нос ти го су дар ства, ока-
за ния воз дей ствия на при ня тия го су дар-
ствен ны ми ор га на ми ре ше ний и дос ти же-
ния иных тер ро рис ти чес ких це лей.

Тер ро рис ти чес кий акт — не пос ред ствен-
ное со вер ше ние по ку ше ния, взры ва, зах ва та 
за лож ни ков, под жо га или иных дей ствий, 
соз да ющих опас ность ги бе ли лю дей, при-
чи не ния зна чи тель но го иму ще ствен но го 
ущер ба ли бо нас туп ле ния иных об ще ствен-
но опас ных пос лед ствий, ес ли эти дей ствия 
со вер ше ны для дос ти же ния це лей тер ро-
риз ма, а так же уг ро за со вер ше ния ука зан-
ных дей ствий в тех же це лях.

Пре дуп ре ди тель ные ме ры и дей-
ствия на се ле ния и дол жнос тных 
лиц при уг ро зе или про ве де нии 
тер ро рис ти чес ко го ак та

А. При об на ру же нии пред ме та, по хо же-
го на взрыв ное ус трой ство

Приз на ки, ко то рые мо гут ука зы вать на 
на ли чие ВУ:
• на ли чие на об на ру жен ном пред ме те про-
во дов, ве ре вок, изо лен ты;

• по доз ри тель ные зву ки, щел чки, ти канье 
ча сов, из да ва емые пред ме том;

• от пред ме та ис хо дит ха рак тер ный за пах 
мин да ля или дру гой не обыч ный за пах.
При чи ны, слу жа щие по во дом для опа-

се ния:
• на хож де ние по доз ри тель ных лиц до об-
на ру же ния это го пред ме та;

• уг ро зы лич но, по те ле фо ну или в поч то-
вых от прав ле ни ях.
Дей ствия:

1. Не тро гать, не под хо дить, не пе ред ви-
гать об на ру жен ный по доз ри тель ный 
пред мет! Не ку рить, воз дер жать ся от 
ис поль зо ва ния средств ра ди ос вя зи, в 
том чис ле и мо биль ных, вбли зи дан но го 
пред ме та.

2. Не мед лен но со об щить об об на ру же нии 
по доз ри тель но го пред ме та в пра во ох-
ра ни тель ные ор га ны.

3. За фик си ро вать вре мя и мес то об на ру-
же ния.

4. Ос во бо дить от лю дей опас ную зо ну в 
ра ди усе не ме нее 100 м.

5. По воз мож нос ти обес пе чить ох ра ну по-
доз ри тель но го пред ме та и опас ной зо-
ны.

6. Не об хо ди мо обес пе чить (по мочь обес-
пе чить) ор га ни зо ван ную эва ку ацию лю-
дей с тер ри то рии, при ле га ющей к опас-
ной зо не.

7. Дож дать ся при бы тия пред ста ви те лей 
пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ука зать 
мес то рас по ло же ния по доз ри тель но го 
пред ме та, вре мя и об сто ятель ства его 
об на ру же ния.

8. Да лее дей ство вать по ука за нию пред ста-
ви те лей пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

9. Не со об щать об уг ро зе взры ва ни ко-
му, кро ме тех, ко му не об хо ди мо знать 
о слу чив шем ся, что бы не соз да вать па-
ни ку.

10. Вы де лить не об хо ди мое ко ли че ство пер-
со на ла для осу ществле ния ос мот ра объ-
ек та и про инструк ти ро вать его о пра ви-
лах по ве де ния (на что об ра щать вни ма-
ние и как дей ство вать при об на ру же нии 
опас ных пред ме тов или опас нос тей).

11. Про инструк ти ро вать пер со нал объ ек та 
о том, что зап ре ща ет ся при ни мать на 
хра не ние от пос то рон них лиц ка кие-ли-
бо пред ме ты и ве щи.

12. Быть го то вым опи сать внеш ний вид 
пред ме та, по хо же го на взрыв ное ус-
трой ство.
Пред мет мо жет иметь лю бой вид: сум ка, 

свер ток, па кет и т. п., на хо дя щи еся бес хоз но 
в мес те воз мож но го при сут ствия боль шо го 
ко ли че ства лю дей, вбли зи взры во- и по жа-
ро опас ных мест, рас по ло же ния раз лич но-
го ро да ком му ни ка ций. Так же по сво ему 
внеш не му ви ду он мо жет быть по хож на 
взрыв ное ус трой ство (гра на та, ми на, сна ряд 
и т. п.); мо гут тор чать про вод ки, ве ре воч ки, 
изо лен та, скотч; воз мож но ти канье ча со во го 

ме ха низ ма, ме ха ни чес кое жуж жа ние, дру-
гие зву ки; иметь за пах мин да ля или дру гой 
нез на ко мый за пах.
При ох ра не по доз ри тель но го пред ме та 

на хо дить ся по воз мож нос ти за пред ме та ми, 
обес пе чи ва ющи ми за щи ту (угол зда ния, ко-
лон на, тол стое де ре во, ав то ма ши на и т. д.), 
и вес ти наб лю де ние.

Б. При пос туп ле нии уг ро зы тер ро рис ти-
чес ко го ак та по те ле фо ну
а) Пре дуп ре ди тель ные ме ры (ме ры про фи-

лак ти ки):
— инструк ти ро вать пер со нал о по ряд ке 

при ема те ле фон ных со об ще ний с уг ро за ми 
тер ро рис ти чес ко го ак та.
Пос ле со об ще ния по те ле фо ну об уг ро зе 

взры ва, о на ли чии взрыв но го ус трой ства не 
вда вать ся в па ни ку. Быть вы дер жан ны ми и 
веж ли вы ми, не пре ры вать го во ря ще го. При 
на ли чии маг ни то фо на на до под нес ти его к 
те ле фо ну, за пи сать раз го вор. Пос та рать ся 
сра зу дать знать об этой уг ро зе сво ему кол-
ле ге, по воз мож нос ти од нов ре мен но с раз-
го во ром он дол жен по дру го му ап па ра ту 
со об щить опе ра тив но му де жур но му по ли-
ции о пос ту пив шей уг ро зе и но мер те ле фо-
на, по ко то ро му поз во нил пред по ла га емый 
тер ро рист.
При пос туп ле нии уг ро зы по те ле фо-

ну не об хо ди мо сво ев ре мен но ос на щать 
те ле фо ны ор га ни за ции ус трой ства ми 
АОН и зву ко за писью те ле фон но го со об-
ще ния.
б) Дей ствия при по лу че нии те ле фон но го со-

об ще ния:
• ре аги ро вать на каж дый пос ту пив ший те-
ле фон ный зво нок;

• со об щить в пра во ох ра ни тель ные ор га ны 
о пос ту пив шем те ле фон ном звон ке;

• при не об хо ди мос ти эва ку иро вать лю дей 
сог лас но пла ну эва ку ации;

• обес пе чить бес пре пят ствен ную ра бо ту 
опе ра тив но-след ствен ной груп пы, ки но-
ло гов и т. д.;

• обес пе чить не мед лен ную пе ре да чу по лу-
чен ной по те ле фо ну ин фор ма ции в пра-
во ох ра ни тель ные ор га ны и ру ко во ди те-
лю ор га ни за ции.
При мер ная фор ма дей ствий при при ня тии 

со об ще ния об уг ро зе взры ва. Будь те спо кой ны, 
веж ли вы, не пре ры вай те го во ря ще го. Вклю-
чи те за пи сы ва ющее ус трой ство. Сош ли тесь 
на не ка че ствен ную ра бо ту ап па ра та, что бы 
пол ностью за пи сать раз го вор.

В. При пос туп ле нии уг ро зы тер ро рис ти-
чес ко го ак та в пись мен ном ви де
Уг ро зы в пись мен ной фор ме мо гут пос-

ту пить в ор га ни за цию как по поч то во му 
ка на лу, так и в ре зуль та те об на ру же ния 
раз лич но го ро да ано ним ных ма те ри алов 
(за пис ки, над пи си, ин фор ма ция, за пи сан-
ная на дис ке те, и др.). При этом не об хо ди-
мо чет кое соб лю де ние пер со на лом ор га ни-
за ции пра вил об ра ще ния с ано ним ны ми 
ма те ри ала ми.

Г. При зах ва те тер ро рис та ми за лож ни-
ков
Дей ствия при зах ва те за лож ни ков:

• о слу чив шем ся не мед лен но со об щить в 
нуж ную ин стан цию и ру ко во ди те лю ор-
га ни за ции;

• по сво ей ини ци ати ве в пе ре го во ры с тер-
ро рис та ми не всту пать;

• при не об хо ди мос ти вы пол нять тре бо-
ва ния зах ват чи ков, ес ли это не свя за но с 
при чи не ни ем ущер ба, жиз ни и здо ровью 
лю дей, не про ти во ре чить тер ро рис там, 
не рис ко вать жизнью ок ру жа ющих и сво-
ей соб ствен ной;

• не про во ци ро вать дей ствия, мо гу щие 
пов лечь за со бой при ме не ние тер ро рис-
та ми ору жия;

• обес пе чить бес пре пят ствен ный про езд 
(про ход) к мес ту про ис ше ствия сот руд-
ни ков со от вет ству ющих ор га нов си ло вых 
струк тур;

• с при бы ти ем бой цов спец под раз де ле ний 
МВД под роб но от ве тить на воп ро сы их 
ко ман ди ров и обес пе чить их ра бо ту.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГО И ЧС КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА 
Ш. Б. ОМАРОВА

Действия населения при угрозе террористического акта

Ос трые рес пи ра тор ные ви рус ные 
ин фек ции (ОР ВИ) вы зы ва ют ся ви ру са-
ми грип па, па раг рип па, аде но ви ру са ми, 
рес пи ра тор но-син ци ти аль ны ми и дру-
ги ми ви ру са ми, пе ре да ющи ми ся воз-
душ но-ка пель ным пу тем и соп ро вож да-
ющи ми ся по ра же ни ем сли зис той обо-
лоч ки ды ха тель ных пу тей. ОР ВИ час то 
рас прос тра ня ют ся в це лых кол лек ти вах, 
осо бен но в дет ских.

Грипп — это ос трое ин фек ци он ное за-
бо ле ва ние, пе ре да юще еся воз душ но-ка-
пель ным пу тем. На ря ду с еди нич ны ми 
слу ча ями бо лезнь мо жет иметь ши ро кое 
эпи де ми чес кое рас прос тра не ние. Грипп 
час то соп ро вож да ет ся тя же лой об щек ли-
ни чес кой кар ти ной (осо бен но у ма лень-
ких де тей и по жи лых лю дей): тем пе ра ту-
рой те ла 39-40 гра ду сов, оз но бом, болью в 
мыш цах, го лов ны ми бо ля ми. За бо ле ва нию 

грип пом под вер же ны лю ди всех воз рас тов, 
не ред ко за бо ле ва ют са мые ма лень кие де ти 
(ес ли ре бе нок не при вит от грип па).
Ущерб, на но си мый грип пом и ОР ВИ, 

еще бо лее зна чи те лен, так как эти за бо ле-
ва ния по ни жа ют соп ро тив ля емость ор га-
низ ма к дру гим бо лез ням, вы зы ва ют серь-
ез ные ос лож не ния и по вы шен ную смер-
тность лиц, стра да ющих хро ни чес ки ми 
за бо ле ва ни ями, в том чис ле сре ди де тей и 
взрос лых с хро ни чес ки ми за бо ле ва ни ями 
сер деч но-со су дис той, ле гоч ной, эн док рин-
ной и дру гих сис тем. Ис точ ни ком ин фек-
ции яв ля ет ся боль ной че ло век. В пер вые 
1-2 дня от на ча ла за бо ле ва ния боль ные осо-
бен но за раз ны. За ра зить ся грип пом мож-
но от боль но го че ло ве ка, на хо дя ще го ся с 
ва ми в тес ном кон так те (при каш ле, чи ха-
нии и раз го во ре боль ной раз брыз ги ва ет в 
воз дух и на раз лич ные пред ме ты мель чай-
шие ка пель ки сли зи, со дер жа щие в се бе 
ви рус грип па).
По прог но зу Все мир ной ор га ни за ции 

здра во ох ра не ния (ВОЗ), пред по ла га ет-
ся цир ку ля ция ви ру сов се зон но го грип-
па А (Н1N1), А (Н3N2), В и нег рип поз ных 
рес пи ра тор ных ви ру сов на тер ри то рии 
Казахстана.
Для пре дуп реж де ния за бо ле ва ния не-

об хо ди мо про во дить ме ры про фи лак ти ки: 
ча ще про вет ри вай те по ме ще ние, в пи щу 
упот реб ляй те лук, чес нок, а так же про дук-
ты, бо га тые ви та ми ном С (ка пус та, ли мон, 
ши пов ник). Но си те од но ра зо вую ме ди-
цин скую мас ку с за ме ной че рез каж дые 3 
ча са.

Един ствен но на деж ным ме то дом про-
фи лак ти ки грип па яв ля ет ся вак ци на-
ция на се ле ния, про во ди мая еже год но в 
пре дэ пи де ми чес кий пе ри од (с 1 ок тяб-
ря по 1 де каб ря). Про ти вог рип поз ные 
вак ци ны бе зо пас ны и об ла да ют вы со кой 
эф фек тив ностью с точ ки зре ния про фи-
лак ти ки грип па и его ос лож не ний. В Ка-
ра ган де вак ци на ция про тив грип па про-
во дит ся с кон ца сен тяб ря на бес плат ной 
и плат ной ос но ве в сле ду ющих по лик-
ли ни ках и ста ци она рах: КГКП «ОМЦ» — 
ул. Му ка но ва, 5, ТОО «ГЦ ПМСП» — 
б. Ми ра, 28, КГКП «По лик ли ни ка №3» — 
ул. Шах те ров, 78а, КГКП «По лик ли ни ка 
№1» — С. Сей фул ли на, 16, ОРИС-М — 
ул. Еру ба ева, 67 (рас по ло жен в зда нии 
кли ни ки Дип не ра).
В Рес пуб ли ке Казахстан за ре гис три-

ро ва ны и ре ко мен до ва ны к при ме не нию 
вак ци ны про тив грип па: ВАК СИГ РИПП 
(про из вод ства Фран ции), ФЛЮ АРИКС 
(про из вод ства Гер ма нии), ИН ФЛЮ ВАК 
(про из вод ства Ни дер лан дов). Вак ци на ция 
зна чи тель но сни жа ет рост за бо ле ва емос ти 
сре ди на се ле ния, риск воз ник но ве ния ос-
лож не ний и ле таль ный ис ход пос ле пе ре-
не сен ной ин фек ции, осо бен но сре ди де тей 
до 2 лет и лиц стар ше 65 лет.
Толь ко соб лю де ние мер про фи лак ти ки 

мо жет обе зо па сить вас от за бо ле ва ния ОР-
ВИ, грип пом.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
УГСЭН ПО РАЙОНУ ИМ. КАЗЫБЕК-БИ Г. КАРАГАНДЫ 

Ж. Ж. БЕРКИМБАЕВА

Осень: как защититься от гриппа?
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Семь сту ден тов КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва удос то ились зва ния по бе-
ди те лей рес пуб ли кан ско го кон кур са на 
со ис ка ние сти пен дий Фон да Пер во го 
Пре зи ден та.

11 ок тяб ря 2013 го да в Алматы прош-
ла це ре мо ния наг раж де ния по бе ди те лей 
Чет вер то го рес пуб ли кан ско го кон кур са на 
со ис ка ние сти пен дий Фон да Пер во го Пре-
зи ден та. Об ще ствен ный фонд «Фонд Пер-
во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан» 
яв ля ет ся не ком мер чес кой ор га ни за ци ей, 
об ра зо ван ной в де каб ре 2000 го да. Ос нов-
ной целью дея тель нос ти фон да яв ля ет ся 
со дей ствие ук реп ле нию ка зах стан ской го-
су дар ствен нос ти, пат ри отиз ма, даль ней-
шей де мок ра ти за ции ка зах стан ско го об-
ще ства, раз ви тию меж ду на род ных свя зей 
Рес пуб ли ки Казахстан в куль тур ной, эко-
но ми чес кой и по ли ти чес кой об лас тях. Об-
ла да те ля ми этих сти пен дий в ны неш нем 
го ду ста ли 80 сту ден тов оч ных от де ле ний 
выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных 
за ве де ний из раз ных ре ги онов не объ ят-
но го Казахстана. По бе ди те ля ми кон кур-
са приз на на са мая ак тив ная, твор чес кая, 
раз нос то рон няя, ин тел лек ту аль ная мо-
ло дежь. Все эти сту ден ты не од нок рат но 
ста но ви лись по бе ди те ля ми и ла уре ата ми 
рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных кон-
кур сов, дос той но пред ста ви ли свои ра бо-

ты на фо ру мах и кон фе рен ци ях, что слу-
жит ос нов ным кри те ри ем для по лу че ния 
сти пен дии Фон да Пер во го Пре зи ден та. По 

сло вам ор га ни за то ров, с каж дым го дом 
рас ши ря ет ся ге ог ра фия кон кур са, сле до-
ва тель но, рас тет и чис ло со ис ка те лей. В 
ны неш нем го ду на сти пен дии пре тен до ва-
ло бо лее 400 сту ден тов из 30 ву зов, за яв ки 
пос ту па ли прак ти чес ки из всех ре ги онов. 
Сре ди по бе ди те лей и сту ден ты Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. Это 7 сту-
ден тов оч но го от де ле ния: Ту су пов Амир 
Мер бо ла то вич (эко но ми чес кий фа куль тет, 
ма гис трант 2-го кур са), Шад ский Ев ге ний 
Ев гень евич (би оло го-ге ог ра фи чес кий фа-
куль тет, сту дент 4-го кур са), Бай са ло ва 
На зер ке Аза тов на (со ци аль но-пе да го ги-
чес кий фа куль тет), Тү сіп бе ко ва Гүл нұр 
Рым бек-қы зы (ис то ри чес кий фа куль тет, 
сту ден тка 4-го кур са), Кыс та уба ева Айым-
гуль Жет пис ба ев на (фи зи ко-тех ни чес кий 
фа куль тет, сту ден тка 3-го кур са), Сыз ды ко-
ва Ай на ра Сай лау-кы зы (фи ло ло ги чес кий 
фа куль тет, сту ден тка 3-го кур са), Те бе но ва 
Алуа Са би тов на (про фес си ональ но-ху до-
же ствен ный фа куль тет, сту ден тка 3-го кур-
са). По бе да в этом кон кур се — это боль-
шое дос ти же ние уни вер си те та, ко то рый 
ока зы ва ет под дер жку твор чес кой и ин тел-
лек ту аль ной мо ло де жи. Эти ре бя та удос-
то ились зва ния луч ших сту ден тов стра ны. 
Они од ни из тех, ко му до ве ре но бу ду щее 
Казахстана.

АЙ НА РА СЫЗ ДЫ КО ВА, 
СТУ ДЕН ТКА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

Жан м�здат*ан Балм�зда*тар
Жап-жа�а студенттерміз, бабы б"лек,

Бабы б"лек, талантты табы б"лек.

7р жерден бір жерге біз т*йіскенбіз,

Мінез-��лы�, тіліміз та$ы б"лек.

«От алайын білімні� шыра$ынан» —

Деп келгенбіз, асы$ып т�ра$ынан.

7рбіріміз білімді, дарындымыз,

Балм�зда�пыз, бізден т%тті шы$ады д%м.

Д%м таты�ыз, біздермен сырласы�ыз,

Біз деген — Т%уелсіздік ��рдасымыз.

Ойна�ыздар бізбенен, ойлап та бір,

Керек десе�, біз жайлы жыр жазы�ыз.

Студент деген — ізденуші, кім десе�із,

Ізденеміз, о�ымысты к*й кешеміз.

Балм�зда�пыз, біз деген т%п-т%ттіміз,

Тез ериміз жылы-жылы с"йлесе�із.

Т�н$ан "нер мына т�ла бойымызда,

#андай "нер келіп т�р ойы�ыз$а?

Бірі а�ын, бірі %нші, бірі биші,

Бірі асаба бола алар тойы�ызда.

А�ындар бар, жырлары ма$ыналы,

7ншілер бар, %н к"мейден а$ылады,

Бишілер бар, биіне та�дай �а$ар,

Асабалар тойы�ыздан табылады.

Хабардар �ылайын мен барлы$ына:

Балм�зда�тар осыны� барлы$ы да.

Шаттанамыз б*гінге, ерте�ге де

#арамастан �аражатты� тарлы$ына.

Келесі жыл балм�зда�тар келеді %лі,

Болармыз біз соларды� генералы.

Біз болармыз талайды� «д%рігері»,

Емдерміз талайды біз бере д%рі.

К*й т"гіліп, шыр�алса %н ж*з жа�тан,

Кім дерсі�, келе сала жан м�здат�ан,

Б�л, %рине, біз — жа�а студенттерміз!

Б�л, %рине, біз — мына балм�зда�тар!

АЗАМАТ *АБЕТОВ,

ЖУРНАЛИСТИКА Б$ЛІМШЕСІНІ&

1 КУРС СТУДЕНТІ

В ок тяб ре 2012 го да Ми нис тер-
ством об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли-
ки Казахстан был объ яв лен кон курс 
на луч шую науч но-ис сле до ва тельскую 
ра бо ту сту ден тов выс ших учеб ных за-
ве де ний Рес пуб ли ки Казахстан по ес те-
ствен ным, тех ни чес ким, со ци аль но-гу-
ма ни тар ным и эко но ми чес ким на укам 
на 2012-2013 учеб ный год.

Со ве том мо ло дых уче ных Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва бы ло ор га ни зо ва но учас-
тие сту ден тов уни вер си те та и по да но 72 кон-
кур сных ра бо ты. По ре зуль та там кон кур са в 
2012-2013 учеб ном го ду при зо вых мест удос-
то ены 26 сту ден тов на ше го уни вер си те та по 
10 спе ци аль нос тям (для срав не ния: в 2011-

2012 учебном го ду при зо вых мест удос то ены 
14 ра бот сту ден тов КарГУ). Пер вые мес та и 
дип ло мы Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки по лу чи ли сле ду ющие ра бо ты: сту ден-
тки 3-го кур са Кө кей хан Ай нур на те му «Ұлы 
Отан со ғыс ба тыр ла ры ер лік те рі не гі зін де 
оқу шы лар ға пат ри от тық тəр бие бе ру», науч-
ный ру ко во ди тель: Бө жиг Ж., к. п. н., до цент 
ка фед ры те ории и ме то ди ки фи зи чес кой 
куль ту ры и спор тив ной ме ди ци ны (спе ци-
аль ность 5В010400 — «На чаль ная во ен ная 
под го тов ка»); сту ден тки Таш кен ба евой Асем 
на те му «Раз ра бот ка по ли мер ных ле кар-
ствен ных пле нок с на но час ти ца ми се реб ра», 
науч ный ру ко во ди тель: Каж му ра то ва А. Т., 
к. х. н., до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи-
мии и по ли ме ров (спе ци аль ность 5В074800 — 
«Тех но ло гия фар ма цев ти чес ко го про из вод-

ства»); сту ден тка 2-го кур са Нұр тай Мөл дір 
на те му «На ша қор лық қа бейі мі бар жас-
тар мен əлеу мет тік жұ мыс», науч ный ру ко-
во ди тель: Джа ма ли ева Ғ. Ж., к. с. н., до цент 
ка фед ры со ци аль ной ра бо ты и со ци аль ной 
пе да го ги ки. Так же сту ден та ми КарГУ бы ло 
по лу че но 14 вто рых мест и 9 треть их мест. 
На иболь шее ко ли че ство дип ло мов бы ло по-
лу че но по со ци аль но-гу ма ни тар ным на укам 
и по спе ци аль нос ти «тех но ло гия фар ма цев-
ти чес ко го про из вод ства». Те мы, по лу чив-
шие дип ло мы, бу дут про дол же ны в ка че стве 
науч ных раз ра бо ток для под го тов ки науч-
ных ста тей, их пре зен та ции будут проведены 
на меж ду на род ном уров не и ре ко мен до ва ны 
к даль ней шим ис сле до ва ни ям.

СОБ. ИНФ.

Победители конкурса научных работ продолжат исследования

Им доверено Им доверено 
будущее страныбудущее страны


