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,ымбатты студенттер! Дорогие студенты!
17 қа ра ша — Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні. Бар ша ңыз ды жас тық пен жа сам паз 

күш тің бей не сі не ай нал ған осы бір ай ту лы ме ре ке мен шын жү рек тен құт тық тай мын.
Бі лім ге жə не жо ға ры адам гер ші лік мақ сат тар ға ұм тыл ған, ба тыл жос пар лар құр-

ған озық ой лы сту дент тер — ел дің ер тең гі жар қын бо ла ша ғы. «Қа зақ стан-2050» Стра-
те ги ясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси ба ғы ты» ат ты Жол да уды жү зе ге асы-
ру да Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев: «Мен жа ри яла ған жа ңа са яси 
жə не эко но ми ка лық ба ғыт сіз дер ге жақ сы бі лім бе ру ді, яғ ни бұ дан да лайық ты рақ 
бо ла шақ сый ла уды көз дей ді. Мен сіз дер ге — жа ңа бу ын қа зақ стан дық тар ға се нім ар-
та мын. Сіз дер Жа ңа ба ғыт тың қоз ғау шы кү ші не ай на лу ға ти іс сіз дер», — деп бі лім ге 
ұм тыл ған жас тар ға се нім біл ді ре ді.
Қа зақ стан ның ин но ва ци ялық да му ын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 

сту дент те рі ал дың ғы қа тар да ғы қоз ғау шы күш ке ай на ла ды деп бек се не мін. Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті елі міз де гі та мы рын те рең ге 
жай ған ір ге лі жо ға ры оқу ор ны са на ла ды, Қа зақ стан ның бағ дар лан ған ин но ва ци ялық 
уни вер си тет те рі нің он ды ғы қа та рын да. Осы оқу жы лын да біз дің уни вер си тет ұлт тық 
ак кре дит те уден та быс ты өт ті, QS жо ға ры оқу орын да ры ның ха лы қа ра лық рей тин гі-
сін де жо ға ры ұс та ным дар ды дə лел деп бер ді, «Са ла көш бас шы сы» ата ғы на лайық деп 
та ны лып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы кə сі по рын дар дың ТОП-3 Ұлт тық биз нес-
рей тин гі сі не ен ді. Осы же тіс тік тер дің бар лы ғы елі міз де гі ал дың ғы қа тар лы жо ға ры 
оқу орын да ры ның бі рі — тұ рақ ты қа ғи да лар ды бас ты на зар да ұс та ған Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ-дың бі лім бе ру де гі жо ға ры дең гейін та ғы да дə лел дей тү се ді.
Мен сіз дер дің Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті сту ден-

ті де ген ат қа лайық бі лім ала тын дық та ры ңыз ға нық се нім біл ді ре мін. Сіз дер дің бел-
сен ді өмір лік ұс та ным да ры ңыз бен кə сі би лік тің шы ңы на де ген жо ға ры ұм ты лу шы-
лық та ры ңыз, шы ғар ма шы лық ұм ты лыс та ры ңыз сту дент тік жыл да ры ңыз ды өмір дің 
жар қын шақ та ры на ай нал ды рып, озық ой лар мен жа ңа ашы лым дар дың ашы лу ына 
жол аша ды.
Сіз дер ге зор ден са улық, ба қыт, та быс ті лей мін, ой ға ал ған ой ла ры ңыз бен жос пар-

ла ры ңыз жү зе ге ас сын! Ме ре ке ле рі ңіз бен!

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

17 но яб ря — Меж ду на род ный день сту ден та, и я от ду ши поз драв ляю вас с этим за-
ме ча тель ным праз дни ком, сим во ли зи ру ющим мо ло дость и со зи да тель ную энер гию.
Стре мя щи еся к зна ни ям и вы со ким нрав ствен ным це лям, к воп ло ще нию са мых 

сме лых пла нов и за мыс лов сту ден ты оли цет во ря ют бу ду щее стра ны. Раз мыш ляя о 
пла нах ре али за ции стра те гии «Ка зах стан-2050 — но вый по ли ти чес кий курс сос то яв-
ше го ся го су дар ства», наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев об ра ща ет ся, 
преж де все го, к уча щей ся мо ло де жи: «Объ яв лен ный но вый по ли ти чес кий и эко но-
ми чес кий курс на це лен на то, что бы дать вам луч шее об ра зо ва ние, а зна чит, еще бо-
лее дос той ное бу ду щее. Я по ла га юсь на вас — но вое по ко ле ние ка зах стан цев. Вы дол-
жны стать дви га те лем но во го кур са».
Убеж ден, что имен но вы, сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, бу де те в аван гар де 

дви жу щих сил ин но ва ци он но го раз ви тия Казахстана. Для это го у вас се год ня есть все 
ус ло вия. Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва яв ля ет ся 
од ним из ста рей ших уни вер си те тов на шей стра ны, вхо дит в чис ло де ся ти ин но ва ци-
он но ори ен ти ро ван ных уни вер си те тов Казахстана. В этом учеб ном го ду наш уни вер-
си тет ус пеш но про шел на ци ональ ную ак кре ди та цию, под твер дил вы со кие по зи ции 
в меж ду на род ном рей тин ге выс ших учеб ных за ве де ний QS, был удос то ен зва ния «Ли-
дер от рас ли» и во шел в топ-3 На ци ональ но го биз нес-рей тин га пред прия тий Рес пуб-
ли ки Казахстан. Все это в оче ред ной раз под твер жда ет ус той чи вое по ло же ние КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва в ря ду луч ших ву зов стра ны, вы со кий уро вень об ра зо ва ния, по лу-
ча емо го в его сте нах.
Я ве рю, что вы в пол ной ме ре спо соб ны вос поль зо вать ся все ми пре иму ще ства ми, 

ко то рые да ет вам зва ние сту ден 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. Толь ко ва ша ак тив ная жиз нен ная по зи ция, вы со кие ус трем ле ния 
к про фес си ональ ным вер ши нам, твор чес кое го ре ние спо соб ны сде лать ва ши сту ден-
чес кие го ды луч шим вре ме нем жиз ни, пол ным яр ких идей и за мыс лов, но вых от кры-
тий и свер ше ний.
Же лаю вам креп ко го здо ровья, счастья, уда чи, свер ше ния всех пла нов и ус трем ле-

ний! С праз дни ком!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Мир молодежи Ел ерте�і...
Рух пен тіл

?з тілі!ді 4�рметте!
Ана мыз дың ақ 

сү ті мен бойы мыз ға
да ры ған ті лі міз ді ұмы ту — 

бү кіл
ата-ба ба мыз ды, 

та ри хы мыз ды ұмы ту
Б. Мо мы шұ лы

Тіл — �ай �лт ты� бол ма сын 
та ри хы мен та� ды ры, т� лі мі 
мен т�р би есі ні� не гі зі, �а ты-
нас �� ра лы. Тіл бол ма са с�з 
бол май ды. С�з бол ма са адам-
зат ты� тір лі гін де м�н-ма �ыз 
бол май ты ны бел гі лі. Де мек, 
тіл ді�, с�з ді� ор ны ерек ше. Мі-
не, осы орай да ана ті лі міз жай-
лы те ре� ой ла ну �р �ай сы мыз 
#шін па рыз. Жыл �т кен сайын 
ана ті лі міз ді� м�р те бе сі �сіп, 
абы ройы ар та т# су де.

Тіл — �ас тер лі де, �а си ет ті 
��ым. Ол �р бір адам �а ана с#-
ті мен бір ге еніп, �а лып та са ды. 
Ана ті лін с#й ген адам — ту �ан 
же рін, елін, Ота нын, ата ме ке-
нін с#йе ді де ген с�з. Ал, б� лар-
ды� б� рі — адам ба ла сы #шін 
е� �а си ет ті ��ым дар. (мір ді� 
ал мас тай �ы рын, аб зал сы рын 
т# сі не бі луі не бас ты се беп-
кер — ана ті лі. Ха лы� т�уел сіз-
ді гі ні� е� бас ты бел гі сі — оны� 
ана ті лі, �лт ты� м� де ни еті. (зі-
ні� ана ті лі, �лт ты� м� де ни еті 
жо� ел �з ал ды на мем ле кет 
бо лып �мір с# ре ал май ды. Д#-
ни еде гі бар лы� ха лы� т�уел-
сіз дік ке �лт ты� �а дір-�а си етін, 
м� де ни етін, ана ті лін са� тап 
�а лу #шін �м ты ла ды. Сон ды�-
тан кез кел ген мем ле кет �зі ні� 
аума� ты� салт-д�с т# рін, ана ті-
лін ерек ше �ор �ай ды. Ана ті лін 
да мы ту, �ор �ау де ге ні міз — �з 
ана ті лін де та за с�й леу ж� не 
оны жа� сы бі ліп, ту �ан ана дай 
с#ю.

С#йе мін ту �ан тіл ді — анам 
ті лін,

Бе сік те жат �а ным да-а� 
бер ген бі лім.

Шыр етіп жер ге т#с кен ми-
ну тым нан,

0� ла �ы ма сі �ір ген та ныс 
#нін, — деп С. То рай �ы ров а�а-
мыз жыр лап �т кен.

Ана ті лі ні� к# ші мен �� ді ре-
тін ту �ан хал �ы мыз �уел ден-
а� ба� дар лап, с�з �не рін бар 
�нер ді� ба сы деп са на �ан. Мы-
са лы: «(нер ал ды — �ы зыл тіл», 
«Тіл тас жа ра ды, тас жар ма-
са бас жа ра ды», «То� сан ауыз 
с�з ді�, то бы� тай т#йі ні бар» 
с�з де рі хал �ы мыз ды� орын-
ды с�з ге �ан дай м�н бер ге нін 
к�р се те ді. Абай ды� да на лы �ы-
на, Ма хам бет ті� ба тыл ды �ы на, 
Б� �ар ды� а�ыл г�й лі гі мен хал-
�ы на де ген жа на шыр лы �ы на, 
Абы лай ды� да ныш пан ды �ы на, 
Б� ген бай мен 0а бан бай ды� 
ер лік те рі не с#й сі ніп, ру ха ни 
�мі рі міз ге азы� ете міз.

ЖАН САЯ �А НАТ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ/ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Қа ра ша айы қа ра ған ды лық тар ды жа-
ғым ды жа ңа лық тар мен жа ды ра тып, қу ан-
ту да. Сон дай қуа ныш ты сəт тің бі рін кө ріп, 
кө ңіл мар қайып қайт ты. Жа қын да об лыс 
əкі мі тұ ғы ры би ік тіл мə се ле сі ай ды нын да 
еле улі ең бек сі ңі ріп, то ла ғай та быс тар ға 
же тіп жүр ген бір қа тар жан дар ды «Тіл жа-
на шыр ла ры» сый лы ғы мен ма ра пат та ды.

Кеш ті шал қар ша быт ты кө ңіл-күй мен та-
ма ша ла дым. Сах на пер де сі ай қа ра ашыл ған 
сəт те, алаң қы зыл əс кер лер дің та ма ша биі мен 
бас тау алып, ба ра бан үні не бө лен ді. Ерек ше 
əсер ден ары ла ал май отыр ған да ор та ға жүр-
гі зу ші лер шы ғып, сал та нат ты рə сім ді бас тап 
та кет ті. Əуелі əн орын дал ды. «Əн сал шы, Қа-
зақ стан» де ген жыр ды қа зақ ша, ағыл шын ша 
ұйып тың дап, өне бойым шы мыр лап, ке удем-
ді рух кер неп, Қа зақ стан де ген та ма ша ел дің 
пер зен ті бо лып ту ыл ға ны ма та ғы бір шү-
кір ші лік ет тім. Ер кін дік уығын би ік қа да ған, 
Тəуел сіз дік аясын да ар ман дар мен би ік тер ге 
ұм тыл ған, бір ша ңы рақ ас тын да бір не ше ұлт-
ты ұйы тып, ұлы лы ғын асыр ған ме нің елім — 
шы ны мен ға жап! Ол тіл мə се ле сін де би ік 
орын дар ға қой ған. Бұл тө ңі рек те ат қа ры лып 
жат қан іс-ша ра лар қа та ры ра сы мен ұшан-те-
ңіз. Біз дің ай мақ та да осы рет те ат са лы сып, тіл 
тағ ды ры на тың ғы лық ты қа рап, өл ше усіз үлес 
қо сып, хал қы ның іл ти па ты на бө ле ніп жүр ген 
жан дар аз емес. Сон дай адам дар ды ма ра пат-
тау үшін ал ғаш сөз тіз гі нін об лыс əкі мі Бауыр-
жан Түй теұ лы Əбі шов алып, атал мыш ша ра-
ның қан ша лық ты ма ңыз ды еке ні не тоқ та лып 
өт ті. «Тіл — ұлт тың жан дү ни есі, ары мен 
абы ройы…» де ген жа лын ды сөз де рі са нам да 
əлі сай рап тұр. Мем ле кет тік тіл ді на си хат тап, 
өз ге де іс тер ді қа тар алып жүр ген ха лық жа на-
шыр ла ры на ал ғы сын жа ри ялап, ал ғаш қы же-
ңім паз, «Тіл май тал ма ны» ата лы мы бойын ша 
Мəуен Хам зин ді ма ра пат та ды. «Үз дік мə де ни 
ор та лық» де ген атақ иеге рі не сый лық тап сы ру 
құр ме ті Нұр лан Орын ба са рұ лы Ду лат бе ков ке 

бұйы рып, ла уре ат атан ған ше шен ұлт тық ор-
та лы ғы «Вай нап қа» ыс тық ле бі зін біл дір ді. Тіл 
та за лы ғын бас шы лық қа алып, та ма ша көр-
сет кіш тер бай қа тып жүр ген БАҚ өкіл де рі нің 
ара сын да но ми нант тар ды ма ра пат тау үшін 
Те мір ға ли Əбіл даұ лы Кө ке та ев ша қы ры лып, 
же ңім паз атан ған «Ор та лық Қа зақ стан» га зе-
ті нің қыз мет ке рі Жұл дыз Райым бек қы зы на, 
Жез қаз ған өңі рі бойын ша «Ин дус три аль ная 
Ка ра ган да» га зе ті нің тіл ші сі Ва лен тин Кон-
стан ти но вич Ше фу нов қа сый лық та рын та-
быс та ды. Жə не біз дің оқу ор да мыз дың ма гис-
тран ты Ер бол Жаң быр байұ лы Сар мур зин нің 
же ңі сі не ерек ше қу ан дым. Құт тық тау рə сі мін 
құ зы ры на ал ған уни вер си те ті міз дің рек то ры 
Ер кін Қи но ятұ лы Кө бе ев бол ды. Жə не осы 
сый мен «Жəй рем» ком би на ты ның іс кер аза-
ма ты Мак сим Алек сан дро вич Ен таль цев ма ра-
пат тал ды. «Үз дік те ле ха бар» ата ғы на Əділ бек 
Құ мар, со ны мен қа тар Сəт ба ев қа ла сы бойын-
ша Гүл ми ра Нұр ға ли қы зы Аман жо ло ва ие 
бо лып, же ңім паз дар ды құт тық тап, дип лом 
тап сы ру үшін сах на тө рі не Га ли на Са ғын дық-
қы зы Ра хи мо ва шық ты. Се рік Ақ сұң қа рұ лы-
ның жү рек жар ды ті ле гі мен қо са, «Мем ле-
кет тік тіл — мем ле кет тік қыз мет те» ата лы мы 
бойын ша Ер ға ли На урыз байұ лы Қо жа бе ков 
же ңіс ке жет ті. «Үз дік оқы ту шы» де ген та ма-
ша ат қа ие бол ған Ал ма гүл Ақ маш қы зы Иге-
но ва ға сый лық тап сы ру құр ме ті Оль га Ива-
нов на Мо ос қа бұйыр ды. Со ны мен қа тар əр 
но ми нан тқа сый лық тар ұсы ны лып, ал дың ғы 
қа тар да отыр ған ла уре ат тар дың құ шақ та рын 
гүл ге, жү рек те рін қуа ныш қа тол ты рып жі бер-
ді. «Мем ле кет тік тіл мем ле кет тік қыз мет те», 
«Үз дік оқы ту шы», «Қа зақ ті лі — бо ла ша ғым», 
«Үз дік ұлт тық-мə де ни ор та лық», «Тіл май тал-
ма ны» сын ды но ми на ци ялар ды же ңіп ал ған-
дар ға 250 мың тең ге ден сыйа қы үлес ті ріл ді 
деп ха бар ла ды «Қа зақ стан» РТРК АҚ ар на сы. 
Əр же ңім паз ды ма ра пат тау ба ры сын да та ма-
ша өлең, əсем би, үз дік бей не ба ян дар ға қа рап 
там са нып отыр дым. Атап ай тар бол сам, «Ар-

қа са зы» ан сам блі сүйе мел деуімен орын дал-
ған «Беу, ай дай» əні, ар найы ат ба сын бұ рып, 
хал қы ның қуа ны шын бө лі се кел ген Ал ты най 
Жо ра ба ева ның əн де рі, «Аяла» би ан сам блі-
нің «Құс тар-құс тар» биі, «Ал тын ба тыр» би 
то бы ның та ма ша кө рі ні сі, Ер ке бұ лан Ері ков-
тың «Қайық та» саз ды əні, со ған орай орын-
дал ған көз сүй сін ді рер вальс, «Вдох но ве ние» 
би ан сам блі нің ерек ше қи мыл-қоз ға лыс та ры, 
би маз мұ ны ерек ше сүй сін ді ріп, бір дем мен 
оты рып ба қы ла дым. Үз дік ұйым дас ты рыл ған 
ме ре ке бар ша қауым ды бір сер піл тіп, та ма ша 
кө ңіл-күй ге бө ле ге ні анық. Ша ра ны Ал ты най 
Жо ра ба ева «Қа зақ стан, ал ға» əні мен түйін де ді. 
Бойым ды ерек ше си қыр күш би леп, əн мə ті ні-
не іш тей қо сы ла бер дім. Өзім ді шек сіз ба қыт 
иесі деп топ шы ла дым. Бей не бір сах на тө рі не 
шы ғып, же ңім паз атан ған дай мын. Жоқ, бі рақ 
бұл өз ге ба қыт, ел ме рейін та сы тып жүр ген 
осын дай жан дар дың ба ры үшін, Тəуел сіз Қа-
зақ стан ның ұла ны бол ға ным үшін, осы үшін 
ба қыт ты мын!

ЖАН САЯ �И ЗАТ �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІМ ШЕ СІ НІ/ І КУРС СТУ ДЕН ТІ

Ту ған жер дей жер бол мас,
Ту ған ел дей ел бол мас.

Мен ба қыт ты ұр пақ пын. Ме нің ту ып 
өс кен же рім — Тəуел сіз Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы. Мен Қа зақ стан дай ел де ту ға ны ма, 
өсіп, тə лім-тəр бие алып ке ле жат қа ны ма 
қуа на мын, мақ тан ете мін.

Осы жыл дар ішін де ұмы ты лып қал ған 
салт-дəс тү рі міз, ті лі міз, ді ні міз тəуел сіз дік тің 
ар қа сын да қай та дан жан да на бас та ды. Біз — 
тəуел сіз ел дің ба қыт ты ұлан да ры мыз. Мен 
тəуел сіз елім ді, Ота ным — Қа зақ стан ды, ту-
ған же рім Жез қаз ға ным ды мақ тан тұ та мын. 
«Əр кім нің ту ған же рі — Мы сыр ша һа ры» деп 
ата-ба ба ла ры мыз ай тқан дай, ме нің ал тын ша-
һа рым — Жез қаз ған қа ла сы. Қаз дауыс ты Қа-
зы бек би дің «Ал тын ұяң — Отан қым бат, кін-
дік ке сіп, кір жу ған же рің қым бат» деп ай тқан 
ата лы сө зін қа лай ес ке ал мас сың! Мен тəр би-
елен ген ор та да отан ға де ген сүйіс пен ші лік əр-
дайым ал да тұ ра ды. Мұ ны мен мен əр қа шан да 
мақ та на мын.
Би ыл ғы 2013 жыл ме нің өмі рім де жа ңа лық-

тар мен қы зық тар ға то лы жыл бол ды де сем де 
бо ла ды. Мен би ыл Жез қаз ған қа ла сын да ғы 
№21 мек теп ті аяқ тап, осы Қа ра ған ды қа ла сын-
да ғы мем ле кет тік уни вер си тет тің жур на лис-
ти ка бө лі мі не оқу ға түс тім. Ме нің оқу ға тү су ге 
сы нақ тап сы ру мер зі мім Астана қа ла сы ның 
15 жыл дық ме рей тойы на сəй кес кел ді. Астана 
қа ла сы би ыл 15 жыл дық ме рей тойын өт кіз ді. 
Осы ме ре ке нің кү нін мен ер тең гі кү ні есі ме 
Астана қа ла сы ның 15 жыл дық ме рей тойы бол-
ған жы лы оқу ға түс кен мін деп мақ та ныш пен 
ес ке ала тын бо ла мын. Өзім ем ти хан ал дын да 
бір ап та бұ рын ота жа са тып шық сам да оқу-
ға қа лай да тү се мін де ген ар ма ным же те леп 
об лыс ор та лы ғы на кел дім. Ер кін та қы рып қа 
ке ле ді-ау деп «Астана қа ла сы ның 15 жыл дық 
ме рей тойы қар са ңын да» із де ніс тер жүр гі зіп, 
өзім ше дайын да лып жүр ген мін. Осы та қы рып 
кел ген де қуа ны шым қойы ны ма сый ма ды. Се-

бе бі Астана — ар ман қа ла, ай та тын да, жа за-
тын да əң гі ме көп. Астанам ды қа лай мақ та сам 
да ор ны бө лек. Астана ның көр кейіп ке ле жат-
қа ны на қу ан бай тын адам кем де кем шы ғар. 
Астана қа ла сы күн са нап көр кейіп ке ле ді. Мен 
Астана қа ла сы на осы дан үш жыл бұ рын от ба-
сым мен қы ды рып бар ған мын. Сон да қа ла ның 
көр кем ді гі не, зəу лім үй лер мен са рай лар ға, 
та ри хи ес кер ткіш тер ге там са на қа ра ға ным 
əлі есім де. Ен ді гі ар ма ным осы оқып жат қан 
бі лім ор да сын ой да ғы дай аяқ тап, астана мыз — 
Астана қа ла сын да ең бек жо лым ды бас тау. Се-
бе бі Астана қа ла сын да ғы ра дио те ле ха бар лар 
ор та лық та ры ме ні қат ты қы зық ты ра ды. Мен 
жур на лис ти ка ма ман ды ғын қи ын дық пен бі-
лім ді, із де ну ді көп қа жет ете ті ні не қа ра мас тан 
таң да дым. Осы таң да ған ма ман ды ғым ар қы лы 
Қа зақ стан да бо лып жат қан жа ңа лық тар мен 
оқи ға лар ды ха лық қа жет кі зіп оты ру, ха лық-
тың мұң-мұқ та жын тың дап, оның ше шу жол-
да рын із деп та бу мен үшін қы зық. Мен Астана 
қа ла сы ның көр кейіп ке ле жат қа ны на мақ та-
на мын.
Астана — Қа зақ елі бо ла ша ғы ның ка ла сы. 

Түр лі мə де ни ет тің оша ғы, ғы лым мен бі лім-
нің ор да сы. Елі міз дің кө гіл дір туы жел бі ре ген 
тəуел сіз ді гі міз дің ор да сы. Ға сыр лар бой ғы ба-
ба лар ар ма нын іс ке асы рып, аз уақыт та бас қа 
ел ді там сан ды ра тын дай көр кем қа ла бо лып 
өсіп ке ле ді.
Астана — ұлан-ғайыр елі міз дің бас қа ла сы, 

əлем та ны ған жас қа ла. Ай бын ды Астана мыз 
жа рық жұл дыз дай жар қы ра ды. Астана мыз 
əр кү ні жыл ға та ти тын, əр жы лы ға сыр ға та-
ти тын дай қар қын мен да му дың даң ғыл жо лы-
на түс ті. 1999 жы лы ЮНЕС КО-ның ше ші мі-
мен Астана «Əлем қа ла сы» ата ғы на ие бол ды. 
Астана — сəу ле ті ке ліс кен алып ша һар. Бас қа-
ла да ғы ең ға жайып, əсем мұ на ра — Бəй те рек. 
Тір ші лік иеле рі не ті рек, сүйе ніш, қор ған, па на 
де ген ұғым ды біл ді ре тін алып мұ на ра елі міз-
дің сим во лы на ай нал ған. Гүл ден ген Астана-
мыз, түр лен ген жас қа ла мыз — ел дік пен тұ-
тас тық тың ға жайып үл гі сі. «Астана сы на қа рап 

елін та ни ды» де ген Ел ба сы сө зін де те рең мəн 
бар.
Мен үшін Астана сан түр лі ар ман, қи ял-

дар ды жү зе ге асы рып, сан қи лы тағ дыр ды то-
ғыс ты рып жат қан ке ре мет қа ла. Ме ні Астана-
ның сым дай тү зіл ген кө ше ле рі, түн гі қа ла 
сəу ле ті қы зық ты ра ды. Əсі ре се «Пар ла мент» 
ғи ма ра ты, «Ға шық тар са яба ғы», «Бəй те рек», 
«Ду ман» ойын-сауық ор та лы ғы ме ні қат ты қы-
зық тыр ды. Астана ның 15 жыл дық ме рей тойы 
күл лі қа зақ стан дық тар үшін тəр би елік ма ңы-
зы зор, мə ні мол, əсі ре се жас тар ды ел дік рух-
қа ба улу ға, оны қа лып тас ты ру ға əсе рі күш ті 
той бол ды. Ел ме рейін өсі рер мұн дай же тіс-
тік тер Ел ба сы мыз дың ұс тан ған са яса ты ның 
ар қа сын да іс ке асып, қа ла ас қақ тап қа на тын 
жа юда. Астана қа ла сы ның гүл де нуі еге мен ел 
бол ға ны мыз дың бей не сі. Астана ның ұлт тық 
на қыш қа то лы ғи ма рат та ры мен кө ше ле рі-
нің көр кін кел тір ген гүл де рі не көз той май-
ды. Астана қа ла сын да ғы кө ше лер ге сəн бе ріп, 
өң бе ріп тұр ған гүл дер қа зақ əже ле рі нің қол 
өнер ту ын ды сы — те ке мет пен түс ки із ді ес ке 
тү сі ре ді. Əлем нің əр түк пі рі нен кел ген қо нақ-
тар, ту рис тер Астана қа ла сы на та бан ті ре ген 
ме зет те-ақ қа за қи лық тың иісін бір ден се зе ді. 
Мен қа шан да қа зақ елін мақ тан ете оты рып, 
қа зақ тың ақи ық ақы ны Мұ қа ға ли Ма қа та-
ев тың өлең жол да рын есі ме ала мын. Астана 
жай лы ма қа лам ды ақын ның өлең жол да ры-
мен аяқ та ғым ке ле ді:
Пай, пай, пай!
Ки елі нет кен жер!
Ба тыр лар дү ріл деп өт кен жер,
Тұл пар лар дү ріл деп тер төк кен жер,
Ға шық тар бір-бі рін өп кен жер,
Са ры лып сал-се рі кет кен жер,
Бас иіп, иіс кеп то пы ра ғын,
Тағ зым жа са май өт пең дер!
Ел ба сы мыз дың: «Қа зақ стан ның бо ла ша-

ғы — жас тар дың қо лын да» де ген ата лы сө-
зін есім нен əс те шы ғар ған емес пін. Сөз со-
ңын «Тəуел сіз Қа зақ стан, жа са! Гүл де не бер, 
Астана!» деп аяқ та ғым ке ле ді.
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На ци ональ ная и меж ду на-
род ная ак кре ди та ция оте че-
ствен ных ву зов, ко то рая яв ля-
ет ся стра те ги чес кой за да чей 
Го су дар ствен ной прог рам мы 
раз ви тия об ра зо ва ния Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2011-2020 
го ды, ус пеш но ре али зу ет ся Ка-
ра ган дин ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

На ши ми пар тне ра ми в ак-
кре ди та ции ста ли сер ти фи-
ци ро ван ные и ав то ри тет ные 
на ци ональ ные и за ру беж ные 
агент ства, ре ко мен до ван ные 
Ми нис тер ством об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахстан. 
Опыт под го тов ки и про ве-
де ния ак кре ди та ции в со от-
вет ствии с на ци ональ ны ми и 
меж ду на род ны ми стан дар та-
ми, ко то рый мы на ко пи ли за 
про шед шие три го да, поз во ля-
ет нам уве рен но про дол жать 
ак кре ди та ци он ный про цесс 
и обес пе чи вать кон ку рен-
тос по соб ность уни вер си те та. 
Приз на ни ем со от вет ствия ре-
али за ции об ра зо ва тель ных 
прог рамм по спе ци аль нос тям
5В011000 — «Фи зи ка», 
5В060400 — «Фи зи ка», 
6М011000 — «Фи зи ка», 
6М060400 — «Фи зи ка», 
5В011200 — «Хи мия»,
5В060600 — «Хи мия», 
6М011200 — «Хи мия», 
6М060600 — «Хи мия», 
5В050600 — «Эко но ми ка»
ста ло по лу че ние меж ду на род-
ной ак кре ди та ции гер ман ско-
го Ин сти ту та сер ти фи ка ции, 
ак кре ди та ции и обес пе че ния 
ка че ства АК ВИН/AC QU IN сро-
ком на 5 лет, до 30 сен тяб ря 
2017 го да. Науч но-об ра зо ва-
тель ный по тен ци ал, ко то рым 
се год ня рас по ла га ет наш уни-
вер си тет, поз во ля ет нам 
про дол жить про цесс меж ду-
на род ной ак кре ди та ции в со-
от вет ствии со Стра те ги чес ким 
пла ном КарГУ до 2015 го да. 
Сог лас но но вым до го во рам, 
до 1 ян ва ря 2014 го да мы 
дол жны пред ста вить в агент-
ство АК ВИН/AC QU IN от че ты 
о са мо оцен ке сле ду ющих 10 
об ра зо ва тель ных прог рамм: 
«Юрис пру ден ция/Ба ка лавр/
Ма гистр», «Инос тран ный язык: 
два инос тран ных язы ка / Ба-
ка лавр / Ма гистр», «Би оло гия/
Ба ка лавр/Ма гистр», «Ту ризм/
Ба ка лавр», «Ме нед жмент/Ба-
ка лавр». За вер шит ся про цесс 
меж ду на род ной спе ци али зи-
ро ван ной ак кре ди та ции пе-
ре чис лен ных прог рамм 31 де-
каб ря 2014 го да.

О. Т. АРИНОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И АККРЕДИТАЦИИ

15 но яб ря в КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва про хо дит тра ди ци он ный фо рум сту-
ден тов «Біз — Қа зақ стан ның бо ла ша ғы мыз» 
(«Мы — бу ду щее Казахстана»), пос вя щен ный 
Меж ду на род но му дню сту ден та. В со от вет-
ствии с луч ши ми сту ден чес ки ми тра ди ци-
ями в рам ках фо ру ма бу дет про ве ден ряд 
ме роп ри ятий, целью ко то рых бу дет про де-
монстри ро вать пат ри отизм, зна ние ис то рии 
не за ви си мо го Казахстана, а так же по лу чить 
до пол ни тель ные зна ния в са мых раз лич ных 
об лас тях в рам ках спе ци аль ных мас тер-клас-
сов. В этом го ду фо рум стар ту ет с тор же ствен-
но го от кры тия, где зри те лям бу дет по ка за но 
те ат ра ли зо ван ное пред став ле ние. Со сло ва ми 
при вет ствия к сту ден там об ра тит ся рек тор 
КарГУ про фес сор Ку бе ев Е. К., а так же в рам-
ках фо ру ма бу дет про ве де но наг раж де ние по-
бе ди те лей раз лич ных кон кур сов и прог рамм. 
Для тех, кто стре мит ся к но вым зна ни ям и 
уме ни ям, бу дут мас тер-клас сы от ве ду щих 
спе ци алис тов на шей об лас ти и рес пуб ли ки. 
Мас тер-клас сы прой дут по сле ду ющим нап-
рав ле ни ям (см. таблицу).
Сту ден ты мо гут при нять учас тие в лю бом 

из мас тер-клас сов. Мы же ла ем сту ден чес кой 
мо ло де жи КарГУ боль шо го праз дни ка и при-
об ре те ния но вых зна ний!

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

Форум собирает друзей

Но ябрь по пра ву мож но наз вать сту ден-
чес ким ме ся цем. Имен но в этом ме ся це два 
дня ка лен да ря от ме че ны для мо ло дых лю-
дей крас ным ка ран да шом.

10 но яб ря праз дну ет ся Все мир ный день мо-
ло де жи. Этот праз дник по явил ся в ре зуль та те 
про ве де ния в 1945 го ду Все мир ной кон фе рен-
ции мо ло де жи, по ре ше нию ко то рой соз да-
лась Все мир ная фе де ра ция де мок ра ти чес кой 
мо ло де жи. Целью этой ор га ни за ции ста ло 
прив ле че ние мо ло де жи во все сфе ры жиз ни 
об ще ства, про ти во дей ствие на ци ональ ной, 
со ци аль ной и ра со вой дис кри ми на ции лю-
дей, ан ти во ен ная аги та ция и про воз гла ше ние 
прав мо ло де жи. Все мир ная кон фе рен ция мо-
ло де жи про хо ди ла под на ча лом Все мир но го 
мо ло деж но го со ве та, соз дан но го еще в хо де 
Вто рой ми ро вой вой ны для осу ществле ния 
ан ти фа шистских дей ствий. На кон фе рен ции 
при сут ство ва ли пред ста ви те ли все мир но го 
дви же ния мо ло де жи — бо лее трид ца ти мил-
ли онов юно шей и де ву шек со всех угол ков 
пла не ты, име ющие раз лич ные ре ли ги оз ные и 
по ли ти чес кие взгля ды.
С на ча ла де вят над ца то го ве ка наб лю да ет ся 

объ еди не ние сту ден чес кой мо ло де жи в ор га-
ни за ции, ко то рые бо ро лись про тив фе одаль-
но го строя и дес по тии, ор га ни зо вы ва ли на ци-
ональ но-ос во бо ди тель ные дви же ния. Это все-
го лишь ор га ни за ци он ные фак ты, но как раз 
они отоб ра жа ют всю мощь и си лу мо ло де жи, 
ее ак тив ность и на це лен ность на дос ти же ние 
ре зуль та та. Сов ре мен ные по ка за те ли об ще-
ствен но го и со ци аль но го раз ви тия Казахстана 
по ка зы ва ют зна чи тель но воз рос шее вли яние 
мо ло де жи на по ли ти чес кую об ста нов ку в 
стра не. Сей час, ес ли срав ни вать с 70-80 го да ми, 
си ту ация кар ди наль но из ме ни лась — мо ло-
дежь ин те ре су ет ся по ли ти чес ки ми дис цип ли-
на ми, не бо ит ся про яв лять свои спо соб нос ти и 
на де ет ся толь ко на соб ствен ные си лы.
В Ка зах ста не го су дар ство ак тив но под дер-

жи ва ет мо ло деж ные ини ци ати вы. На ре али-
за цию прог рам мы «040» (ре али за ция го су дар-
ствен ной мо ло деж ной по ли ти ки) в 2011 го ду 
бы ло вы де ле но по ряд ка од но го мил ли ар да 
108 мил ли онов тен ге. В 2013 бы ло вы де ле но 
око ло 900 мил ли онов тен ге. Эти день ги рас хо-
ду ют ся на под дер жку дет ско-юно шес ко го дви-
же ния, под дер жку во ен но-пат ри оти чес ких, 
во лон тер ских, во ен но-спор тив ных и дру гих 

ор га ни за ций, ре али за цию со ци аль но зна чи-
мых про ек тов. На ря ду с этим ве дет ся ре али за-
ция ре сур сных цен тров по раз ным нап рав ле-
ни ям для мо ло де жи.
Вто рой боль шой праз дник для мо ло де-

жи — это Меж ду на род ный день сту ден та, 
праз дник, ко то рый от ме ча ют сту ден ты все го 
ми ра. Он праз дну ет ся 17 но яб ря.
Ис то рия это го праз дни ка — это ис то рия 

про ти вос то яния мо ло де жи ре ак ци он ной по-
ли ти ке фа шиз ма. 28 ок тяб ря 1939 го да в за-
ня той на цис та ми Че хос ло ва кии праж ские 
сту ден ты и их пре по да ва те ли выш ли на де-
монстра цию, что бы от ме тить го дов щи ну об-
ра зо ва ния Че хос ло вац ко го го су дар ства. Вой-
ска ок ку пан тов ра зог на ли де монстра цию, при 
этом был зас тре лен сту дент ме ди цин ско го 
фа куль те та Ян Оп ле тал, по хо ро ны ко то ро-
го пе ре рос ли в ак цию про тес та. Де сят ки де-
монстран тов бы ли арес то ва ны. 17 но яб ря нем-
цы ра но ут ром ок ру жи ли сту ден чес кие об ще-
жи тия. Бо лее 1200 сту ден тов бы ли арес то ва ны 
и зак лю че ны в кон цла герь. Де вя те рых сту ден-
тов и ак ти вис тов сту ден чес ко го дви же ния каз-
ни ли в зас тен ках тюрь мы. Спус тя два го да в 
Лон до не прош ла Меж ду на род ная встре ча сту-
ден тов, бо ров ших ся про тив на циз ма, на ко то-

рой бы ло ре ше но в честь по гиб ших еже год но 
от ме чать эту да ту как День сту ден та.
Все ме роп ри ятия и со бы тия, про ис хо дя-

щие в эти два дня в ми ре, со дей ству ют под-
дер жке и раз ви тию то го со ци аль но-по ли ти-
чес ко го вза имо дей ствия, ко то рое раз рас та ет ся 
сре ди мо ло де жи. Мно гие стра ны при ни ма ют 
учас тие в этом гло баль ном ме роп ри ятии, ко-
то рое так же вклю ча ет в се бя мо ло деж ные 
кон фе рен ции по та ким воп ро сам, как об ра-
зо ва ние и за ня тость. Кро ме то го, в этот день 
ор га ни зо вы ва ют ся мас со вые бла гот во ри тель-
ные кон цер ты, спор тив ные со рев но ва ния, па-
ра ды и выс тав ки, наг ляд но де монстри ру ющие 
дос ти же ния мо ло дых лю дей. В этот день ста-
ло тра ди ци ей про во дить мо ло деж ные ак ции, 
целью ко то рых яв ля ет ся про па ган да за щи ты 
от ВИЧ и СПИ Да, ох ра на ок ру жа ющей сре ды 
и со дей ствие рав ноп ра вию по лов. Праз дно-
ва ние Дня сту ден та в Ка зах ста не про во дит ся 
при со дей ствии Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Казахстан и вклю ча ет ряд прос ве-
ти тельских, об ще ствен ных и куль тур но-ху до-
же ствен ных ме роп ри ятий для мо ло де жи и с 
ее учас ти ем.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

В ноябре молодежь
отмечает два праздника

Свободный гражданин, еще не взрослый,
Еще не мучают житейские вопросы.
Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит по соседству.
Прощайся с играми, встречай большую жизнь
И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись.

Программа мастер-классов,
проводимых в рамках форума студентов КарГУ им. Е. А. Букетова «Біз — Қазақстанның 

болашағымыз» («Мы — будущее Казахстана»), посвященного Международному дню 
студента

Наименование мастер-класса Место и время проведения Информация о тренере

«Наследие земли» телевизионный аспект экопроекта 
А. Назарбаевой «Жандану»

14.30 — 16.00,
учебный корпус №1

Мурат Исаханов, PR-менеджер экологического проекта 
Алии Назарбаевой «Пробуждение»

Успешный start-up в Казахстане в сфере IT-технологий 14.30 — 16.00,
учебный корпус №1

Арман Баяшев, руководитель IT-компании «АРТА»

Развитие экотуризма в Республике Казахстан 14.30 — 16.00,
учебный корпус №1

Виталий Шуптар — член совета по туризму при Прави-
тельстве Республики Казахстан 

Организация инициативной группы молодежи 
и национальных социальных проектов 

14.30 — 16.00,
учебный корпус №1

Дмитрий Полтаренко — руководитель ОО «Граждане Ка-
захстана» 

Феномен лидерства — К�шбасшылыB феномені 14.30 — 16.00,
учебный корпус №1

Биржан Алимжанов — директор Центра по работе с мо-
лодежью г. Караганды
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«Жер-2013»

�а за� стан Рес пуб ли ка-

сы Премь ер-Ми нис трі ні� 

2011 жыл ды� 7 с�уірін де-

гі №44-р !кі мі не с�й кес 

2013 жыл #а ар нал #ан �а-

ра #ан ды об лы сы ны� бас �а-

ру ор ган да рын, Аза мат ты� 

�ор #а ныс к%ш те рін, т! тен ше 

жа# дай лар ды� ал дын алу 

ж� не жою ж%йе сі ні� дайын-

ды� іс-ша ра лар жос па-

ры — «Жер-2013» об лыс ты� 

ко ман да лы�-штаб ты� о�у-

жат ты #уы !т кі зіл ді. )л кен 

ша ра ны� же тек ші сі ре тін де 

�а ра #ан ды об лы сы �кі мі ні� 

орын ба са ры, т! тен ше жа#-

дай лар ды� ал дын алу ж�-

не жою бойын ша об лыс ты� 

ко мис си ясы ны� т! ра #а сы 

С. М. Ыды ры сов мыр за �а-

тыс ты.

0ы зы� ты ж� не жыл дам 

жат ты �у лар ды� бі рі «Са ры-Ар-

�а» �уежайын да �т ті. Ол жер де 

зар дап шек кен жа� �а �а рай 

�ша� тар �а ма те ри ал ды� ж�р-

дем дер ді тиеу ж� мыс та ры мен 

�о са �р тен ген �ша� ты с�н ді ру 

ж� мыс та ры ж#р гі зіл ді.

О�у-жат ты �у ды� бас ты ма�-

са ты — т� тен ше жа� дай лар ды� 

ал дын алу ж� не жер сіл кі ні сі-

ні� сал да рын жою �а дайын-

ды�, �а бі лет ті лік де� гейін арт-

ты ру, со ны мен �а тар бас �а ру 

ор ган да ры ны� ба �ы ныш ты 

к#ш те рі мен �� рал дар �а �йым-

дас ты ру шы лы� ж� не прак ти-

ка лы� м� се ле ле рін пы сы� тау 

бол ды. Сон дай-а�, Спас кі тас 

жо лын да апат бол �ан жер ге 

ба �ыт тал �ан ��т �а ру шы лар-

ды� кол ло на сы да �з де рі ні� 

дайын ды� та рын к�р сет ті. 0а-

ла мыз да �ы «Жа �а-0а ра �ан ды» 

стан ци ясын да да те мір жол ар-

�ы лы 0а ра �ан ды об лы сы нан 

апат ор ны на ке туі ти іс ауыр 

тех ни ка лар ды� по езд �а ти елу 

ке зе� де рі к�р се тіл ді.

Жат ты �у ба ры сын да 0а-

за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 

сей сми ка лы� �ауіп ті ай ма�-

та рын да ы� ти мал �и ра ту шы 

жер сіл кі ні сі сал да рын жою �а 

0а ра �ан ды об лы сы ны� ТЖД 

�з де рі ні� к#ш те рі ні� же те ті нін 

д� лел де ді.

А� МА РАЛ �А НИ БЕК �Ы ЗЫ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ/ 2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

«Жақ сыме нен өт кіз ген жар ты са ғат, жа-
ман ның өтіп кет кен өмі рін дей» дей ді да на 
хал қы мыз. Жер жəн нə ті Же ті су дың ту ма-
сы, жыр шы-жы рау Ал мас Ал ма тов Ар қа 
тө рі не та бан ті ре ді. Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті фи-
ло ло гия фа куль те ті сту дент те рі не осы за-
ман жы рауымен кез де су ба қы ты бұйыр ды.

Жы рау де се — Бұ қар, Шал ки із, Шер ни яз 
сын ды жы ра улар ды ой ға алып, өт кен шақ ты 
елес те те тін ұр пақ бү гін гі нің жы рауымен жүз-
бе-жүз кез де сіп, бір мар қайып қал ды. Əлем-
нің 40-тан аса елін де бо лып, жы ра улық өнер-
ді на си хат тап жүр ген Ал мас Ал ма тов адам 
бойын да ғы асыл қа си ет тер жай лы сөз қоз ға ды. 
Тек ті лік, со дан соң бек за да лық кез кел ген нің 
бойы нан та бы ла бер мей тін асыл қа си ет қой.
Дəс түр лі өне рі міз ді дə ріп теп жүр ген жы-

ра ула ры мыз са усақ пен са нар лық. Жыр жат-
тау де се ат то нын ала қа ша тын жас тар осы 
кез де су ден кейін жыр ға ерек ше құл шы ныс 
біл ді ріп отыр. Бір ауди то ри яда ғы 70-80 сту-
дент ті емес, əлем нің бі раз ел де рін аузы на қа-
ра та біл ген аға мыз дауыс ты кө ме кей ге са лып 
сөй ле удің де ше бе рі. Жал пы жыр жат тау ке-
зін де ақыл, ес, зер де үшеуі бір ге жұ мыс жа-
сауы қа жет екен. Та ғы бір ай та ке те тін дү ние, 
бұйыр тса, Ал мас Ал ма тов тың төрт том дық 
кі та бы мен қауыша тын күн де алыс емес. Кі-
тап тың ал ғаш қы то мы «Шың ғыс на ма», екін-

ші то мы «Жо шы на ма», үшін ші то мы «Алаш-
на ма», төр тін ші то мы «Қа зақ на ма» деп ата-
ла ды. Ру ха ни бай лық қа то лы ай ту лы кі тап 
əлі жа зы лып біт пеп ті. Шал ки із, Шер ни яз, 
Ақ там бер ді, Үм бе тей, Дос пам бет, Бұ қар жы-
ра улар зар за ман ақын да ры бо лып та рих та 
таң ба ла нып қал ған. Бұ қа ре кең дер өз за ма-
ны ның ке лең сіз дік те рі жай лы тол ға са, бү гін гі 
жыр шы-жы ра улар осы за ман ның кем шін тұ-
сын сы нап, жыр ға қо сып жүр. Ұл ты мыз дың 
дəс түр лі өне рі нің, со ның ішін де жы ра улық 
өнер дің кен же леп қал са да өл ме ген ді гі қу ан-
та ды. Ел ара сын да жы ра улық өнер өл ме ген. 
Тек сол өнер ді на си хат тау жа ғы ақ сап тұр. 
Ай та ке ту ке рек, елі міз де гі бар ша жыр шы-

жы ра улар ды бір ша ңы рақ тың ас ты на жи най-
тын уни вер си тет құ рыл мақ. Бұл уни вер си-
тет тің бас ты мін дет те рі нің бі рі — жас тар ды 
дəс түр лі өне рі міз бен су сын да тып, жыр шы-
жы ра улар ды тəр би елеп шы ға ру. «Мұ ра ны 
сақ тай тын — кө зің де емес, сө зің де емес, өзің 
де емес, қа ның да ғы қа си ет» дей ді Ал мас аға. 
Орын ды ай тыл ған сөз. «Жүйе лі сөз жүйе сін 
та бар, жүйе сіз сөз иесін та бар» де ген. Қан ға 
сің ген қа си ет тен арыл ма сың анық. Ең бас-
ты сы, за ма науилық қа қат ты са лын бай, ұл-
ты мыз дың жа на шы ры, дəс түр лі өне рі міз дің 
жан күйе рі бо ла бі лейік!

МА РАЛ ДЕ МЕУ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да Жайық Бек тұ ров атын да ғы 
об лыс тық жа сөс пі рім дер кі тап ха на сын да 
«Ұлы хан — ха лық жа дын да» ат ты Абы лай 
хан ның 300 жыл дық ме рей тойы на ар нал-
ған дөң ге лек үс тел бо лып өт ті.

Кі тап ха на ақ па рат ор та лы ғы ре тін де өз 
қо рын да ғы бар лық құ жат тар мен ұр пақ тың 
ру ха ни əле мі нің қа лып та су ына кі тап ар қы лы 
ық пал ету үшін өз оқыр ман да ры на ар нап із-
гі ша ра лар ұйым дас ты ра ды. Со лар дың бі рі — 
ұлы хан Абы лай дың 300 жыл ды ғы на ар нал ған 
«Ұлы хан — ха лық жа дын да» ат ты дөң ге лек 
үс тел. Кі тап ха на ди рек то ры ның орын ба са ры 
Ал доң ға ро ва Гүл нар Мұх тар қы зы ал ғаш қы 
сөз ді бас тап, ша ра ны ашып бер ді. Осын дай 
ша ра лар дың өтуі не үне мі ат са лы сып жү ре тін 
кі тап ха на шы Шпа но ва Жа нат Рым құл қы зы 
«Абы лай хан — та ри хи тұл ға» ат ты кі тап көр-
ме сі не шо лу жа са ды.
Жал пы ша ра ның не гіз гі мақ са ты — жас тар-

дың Абы лай хан дай та ри хи тұл ға ны те рең деп 
та ну ына жол ашып, олар ды отан шыл дық қа, 
ұл тжан ды лық қа, адам гер ші лік ке, адам дар ға 
де ген мей рім ді лік ке тəр би елеу. Абы лай хан, 
Бө ген бай ба тыр, Қа бан бай ба тыр ту ра лы, үш 

жүз дің би ле рі: Тө ле би, Қа зы бек би, Əй те ке 
би ту ра лы əде би ет тер ді оқу ар қы лы ба ба ла-
ры мыз дың ер лі гін ба ға лай бі лу ге тəр би елеу, 
сол ар қы лы елі не де ген сүйіс пен ші лік се зім де-
рін қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ды.
Ша ра ба ры сын да Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті оқы ту-
шы ла ры мен сту дент те рі нің ба ян да ма ла ры 
тың дал ды. Та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, 
аға оқы ту шы Қар сы ба ева Жұл дыз Ал пыс қы-
зы ның «Абы лай хан көр нек ті мем ле кет қай-
рат ке рі жə не да ра тұл ға», кө лік жə не кə сі би 
оқы ту ка фед ра сы ның 2 курс сту ден ті Тор ба-
ева Əсел хан ның «Абы лай хан — көр нек ті тұл-
ға жə не са ясат кер», жур на лис ти ка бө лі мі нің 
2 курс сту ден ті Де меу Ақ ма рал Ға ни бет қы зы-
ның «XIX-XX ға сыр да ғы Абы лай хан ту ра лы 
де рек тер» ат ты ба ян да ма ла ры көп ші лік тің 
қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды.
Со ны мен қа тар, кө рер мен ре тін де қа ла-

мыз дың оқу орын да ры: Қа ра ған ды кə сі би-тех-
ни ка лық кол лед жі нің, Қа ра ған ды эко но ми-
ка лық уни ве рис те ті жа нын да ғы кол лед жі нің, 
ҚарМУ фи ло ло гия фа куль те ті нің сту дент те рі 
қа тыс ты. Əр ба ян да ма ның со ңын да «Абы лай 
хан қан дай мем ле кет тер мен са яси ке лі сім жа-

са ды? Абы лай қай жы лы хан сай лан ды? Абы-
лай дың ал ды на қой ған үш ма ңыз ды мін де ті?» 
де ген дей сұ рақ тар ға жауап бе ріл ді. Тың дар-
ман дар кө кей ле рін де жүр ген сан алу ан сауал-
дар ға қа на ғат та нар лық тай жауап ал ды. Та ри-
хы мыз дың та ғы лы мы те рең де жа тыр. Еге мен 
ел дің ел ді гін аң са ған ба ба ла ры мыз қан ша ма?! 
Тəуел сіз дік ке жет кен ге дейін жа уды жа ға сы-
нан алып, та бан ды лық та ныт қан тұл ға ла ры-
мыз ды ұмыт пай ес ке алу — бү гін гі ұр пақ тың 
ен ші сі.

СІР ГЕ ЛІ НІ/ СА РЫ �Ы ЗЫ

«Jлы хан – халы4 жадында»

Би ыл ғы жы лы Бұ қар жы рау ға 345 жыл, 
ал та рих та ғы қай та лан бас тұл ға Абы лай 
хан ға 300 жыл то лып отыр. Осы ме рей той ға 
орай Қа ра ған ды да С. Сей фул лин атын да ғы 
об лыс тық қа зақ дра ма те ат рын да Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті қа зақ əде би еті ка фед ра сы, 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди да ты, до-
цент Жұ ма ғұ лов Ай тбай Бот байұ лы ның 
ұйым дас ты ру ымен «Бұ қа ре кең жыр лай-
ды» ат ты об лыс тық дəс түр лі ақын-жыр шы-
лар сайы сы бо лып өт ті.

Бұл ақын-жыр шы лар дың сайы сы өл ке міз де 
бе сін ші рет өт кі зі ліп отыр. Бұл жол ғы сайыс-
тың ерек ше лі гі — сол жыр шы-жы рау Ал мас 
Ал ма тов қа зы лар құ ра мын да бо лып, өз ба ға-
сын бер ді. Мық ты лар сын ға түс кен бұл сайыс та 
үш но ми на ция бойын ша бақ сы на ды. Бі рін ші — 
Бұ қа ре кең нің Абы лай хан ға ар нап ай тқан тол-
ғау ла рын жат қа мə нер леп оқу. Екін ші — жы ра-
улар ізі мен жыр жа зу, яғ ни жы ра улар ша тол-
ғау. Үшін ші — Бұ қар жы ра удың тол ғау ла рын 
дом бы ра ма қа мы на са лып, на қы шы на кел ті ріп 
орын дау мін де ті жүк тел ді. Бас-аяғы бес са ғат қа 

со зыл ған бұл кеш те ине шан шар жер бол ма ды. 
Əри не сайыс бол ған соң же ңіс бо ла ды, же ңі ліс 
бо ла ды. Көп ші лік кө рер мен нің ал ды на шық-
қан сəт те жат та ған жы рын ұмы тып қал ған дар 
да бол ды. Қа ты су шы лар ға жыр ай ту ке зін де 
мү ді ріп қал са сайыс тан шы ғып оты ра ды де ген 
қа таң та лап қойыл ды. Со ны мен бі рін ші но ми-
на ция бойын ша І дə ре же лі дип лом ды Жа ку ла-
ев Əділ ал са, ІІ дə ре же лі дип лом ды Ке рім құл 
Пе ри зат, Мус та фин Сұл тан иелен се, Бей се но-
ва Ай да на, Бу ра қан Мөл дір ІІІ орын ды қа на ғат 
тұт ты. Екін ші но ми на ция бойын ша І дə ре же лі 
дип лом ды Ми рас Асан қан жы ға сы на бай ла са, 
ІІ орын ға Иман бе ков Қай рат, Рауан Қа би дол-
дин, ІІІ орын ға Дəу лет хан Сұл тан, Шал қар Жə-
лел, Мү бə рəк Ер ке бұ лан тұ рақ та ды. Үшін ші 
но ми на ция бойын ша І орын ды Дə ния Ай қын-
қы зы иелен се, ІІ орын ды Ұлан ғайыр Ха ми, Жə-
кіш Фар хат, ІІІ орын ды Жан сұл тан Ар ма нұ лы, 
Қор да ба ев Ал мат, Бот пай Дос кей ен ші ле ді. Со-
ны мен қа тар бес жыл да бір рет жа рық кө ре тін 
«Бұ қар ба ба ға тағ зым» кі та бы жə не де І орын ға 
50 мың тең ге, ІІ орын ға 35 мың тең ге, ІІІ орын ға 
25 мың тең ге кө ле мін де ақ ша лай жүл де лер бе-
ріл ді. Жүл де ле рі ңіз бен құт тық тай мыз! Қал ған 
қа ты су шы лар ға ын та лан ды ру ре тін де ал ғыс 
хат тар бе рі ліп, 5 мың тең ге кө ле мін де ақ ша лай 
сый лық тар тар ту етіл ді. Қа зы лар ал қа сы на тө-

ра ға лық ет кен жы рау Ал мас Ал ма тов дом бы-
ра да əуез де те жыр ай тып, кеш со ңын қо ры тын-
ды лап бер ді. Ай та ке ту ке рек, «Бұ қар ба ба ға 
тағ зым» кі та бы ның ерек ше лі гі — бес жыл бойы 
өт кі зіл ген сайыс тар да ғы жы ра улық үл гі мен 
жа зыл ған жыр лар дың ең үз дік те рі осы кі тап-
та жа рық кө ре ді. Жа лын ды жыр ла ры мыз ды 
жат та мақ бы лай тұр сын, жы ра удың кім еке нін 
біл мей тін жас тар бар шы лық. Де ген мен, «Бұ-
қа ре кең жыр лай ды» ат ты дəс түр лі ақын-жыр-
шы лар сайы сы нан шық қан нан соң қа ра ша ның 
кө ңіл де гі кү ді гі аз да бол са жойыл ған дай.

А� МА РАЛ �А НИ БЕК �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Б�4ареке! жырлайды»
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Фонд «Бота» 
награждает лучших 
студентов

В кон це ок тяб ря бы ли объ-
яв ле ны луч шие сти пен ди аты 
прог рам мы об ра зо ва тель ных 
гран тов (ПОГ) фон да «Бо та». В 
но яб ре сос то ит ся наг раж де-
ние сту ден тов, обу ча ющих ся в 
раз лич ных ре ги онах стра ны.

Наг рад мо ло дые лю ди удос-
та ива ют ся за от лич ную уче бу 
в ми нув шем учеб ном го ду и 
луч шую во лон тер скую ра бо ту. 
В этом го ду бу дет вру че но 77 
нет бу ков (пор та тив ных компь-
юте ров) и 14 мо биль ных те ле-
фо нов.

Цель еже год но го наг раж-
де ния сту ден тов — их мо ти ва-
ция к дос ти же ни ям в уче бе и 
об ще ствен ной ра бо те. Чис ло 
пре ус пе ва ющих сту ден тов ПОГ 
с каж дым го дом рас тет. Ес ли 
в 2011 го ду по бе ди те лей бы-
ло 12, то в 2012 го ду наг ра ды 
дос та лись уже 32 сти пен ди-
атам.

В этом го ду на це ре мо нии 
че ство ва ния бы ли объ яв ле ны 
име на 86 от лич ни ков прог рам-
мы сре ди всех учеб ных за ве де-
ний Казахстана, в ко то рых обу-
ча ют ся сти пен ди аты, а так же 
5 сту ден тов, чьи во лон тер ские 
про ек ты приз на ны луч ши ми. 
Сре ди при зе ров 31 вы пус кник 
прог рам мы это го го да. В чис ле 
по бе ди те лей есть и те, кто уже 
не в пер вый раз ус пеш ной уче-
бой и сво ей об ще ствен ной ра-
бо той за во евы ва ет наг ра ды. 
Та ких сту ден тов 14.

По бе ди те ли вы би ра ют ся на 
ос но ве ана ли за ака де ми чес-
ких транскрип тов. Луч шие во-
лон тер ские про ек ты вы би ра-
ет не за ви си мая ко мис сия на 
ос но ве пред став лен ных пре-
зен та ций про ек тов. Еже год но 
сту ден ты «Бо та» в пе ри од об-
ще ствен ной прак ти ки бес плат-
но ра бо та ют в дет ских до мах, 
спе ци аль ных уч реж де ни ях для 
де тей и мо ло де жи с осо бы ми 
пот реб нос тя ми, в до мах прес-
та ре лых и не ком мер чес ких ор-
га ни за ци ях, осу ществля ющих 
со ци аль но зна чи мые про ек ты.

Сре ди при зе ров кон кур-
са — три сту ден 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: Бей сем бе ко ва Нур гуль и 
Ка сы мо ва Бо та гоз, сту ден-
тки би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та, а так же сту дент 
про фес си ональ но-ху до же-
ствен но го фа куль те та Ан дрей 
Сав чук. Ан дрей по лу чит в наг-
ра ду смар тфон за луч ший во-
лон тер ский про ект.

Ру ко вод ство фон да «Бо-
та» от всей ду ши поз драв ля ет 
по бе ди те лей кон кур са с наг-
ра да ми и вы ра жа ет глу бо кую 
бла го дар ность про фес сор ско-
пре по да ва тельско му сос та ву 
уни вер си те та за под го тов ку 
бу ду щих за ме ча тель ных спе-
ци алис тов.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФОН ДОМ «БО ТА»

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва сос то ял ся круг лый стол, пос вя щен-
ный ре али за ции Стра те гии Пре зи ден та 
Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева «Ка-
зах стан-2050».

Осоз на ние то го, как мас штаб ные стра те гии 
об ре та ют ре аль ные очер та ния в сво ей прак ти-
чес кой ре али за ции, как стра те ги чес кая мысль 
ли де ра об ще ства струк ту ри ру ет и ус трем ля-
ет фор мы со ци аль но-эко но ми чес ко го бы тия 
граж дан стра ны — важ ная сос тав ля ющая нап-
рав лен но го прог рес сив но го раз ви тия го су дар-
ства.

1 но яб ря сос то ял ся круг лый стол на те-
му «Нап рав ле ния и ре зуль та ты ре али за ции 
Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Н. А. Назарбаева «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. Круг лый стол стал пло дот вор ным кол-
лек тив ным об суж де ни ем про во ди мой в уни-
вер си те те ра бо ты по ре али за ции ос нов ной 
го су дар ствен ной стра те гии.
Бу ду чи пол но мас штаб ной и мно го ох ват-

ной стра те ги чес кой док три ной пер спек тив-
но го раз ви тия го су дар ства, Пос ла ние Пре зи-
ден та «Стра те гия «Ка зах стан-2050» за да ет не-
об хо ди мые нап рав ле ния для ор га ни за ции и 
осу ществле ния ре аль ных, дей ствен ных по ли-
ти чес ких и со ци аль но-эко но ми чес ких ин но ва-
ций в на шей стра не. В пол ной ме ре это ка са-
ет ся та кой важ ной сфе ры, как об ра зо ва ние — 
фун да мен та бу ду щей эко но ми ки зна ний, 
фор ми ро ва ние и ус пеш ное раз ви тие ко то рой 
яв ля ет ся од ной из ос нов ных за дач Пос ла ния. 
Воп ро сы, свя зан ные с прак ти чес кой ре али за-
ци ей идей Стра те гии в ра бо те ве ду ще го выс-
ше го учеб но го за ве де ния Цен траль но-Ка зах-
стан ско го ре ги она, бы ли в цен тре вни ма ния 
учас тни ков круг ло го сто ла.
Не об хо ди мо от ме тить, что Ка ра ган дин-

ский го су дар ствен ный уни вер си тет со всей 
от вет ствен ностью под хо дит к про ве де нию по-
доб ных встреч, так как имен но на ны неш нее 
сту ден че ство — бу ду щую ин тел лек ту аль ную 
эли ту на ше го об ще ства, глав ный дви га тель 
ин но ва ций — в боль шой сте пе ни ори ен ти ро-
ва на пер спек тив ная дол гос роч ная док три на. 
Не слу чай но гла ва го су дар ства об ра ща ет свой 
при зыв имен но к ка зах стан ской мо ло де жи: 
«Объ яв лен ный мной но вый по ли ти чес кий и 
эко но ми чес кий курс на це лен на то, что бы дать 
вам луч шее об ра зо ва ние, а зна чит, еще бо лее 
дос той ное бу ду щее. Я по ла га юсь на вас — но-

вое по ко ле ние ка зах стан цев. Вы дол жны стать 
дви га те лем но во го кур са».
Пред ста ви тель ный и ком пе тент ный сос-

тав учас тни ков круг ло го сто ла в КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва поз во лил сде лать бе се ду 
дей стви тель но со дер жа тель ной и на сы щен-
ной. В его ра бо те при ня ли учас тие пред ста-
ви те ли Ка ра ган дин ско го об лас тно го фи ли ала 
пар тии «Нур Отан», пред ста ви те ли Уп рав ле-
ния по воп ро сам мо ло деж ной по ли ти ки Ка-
ра ган дин ской об лас ти, пре по да ва те ли уни-
вер си те та, пред се да те ли ко ми те тов по де лам 
мо ло де жи фа куль те тов ву за, а так же де пу та ты 
Сту ден чес ко го пар ла мен та.
Круг лый стол от крыл про рек тор по вос пи-

та тель ной ра бо те Са ла ват Кен тбек. Уни вер си-
тет ской об ще ствен нос ти бы ли пред став ле ны 
раз ноп ла но вые док ла ды, сос та вив шие ин фор-
ма ци он ную ос но ву дис кус сии. Выс туп ле ния 
Ан то ни ны Киз дар бе ко вой «О вы пол не нии 
ме роп ри ятий по ре али за ции «Стра те гии «Ка-
зах стан-2050» в Ка ра ган дин ском го су дар ствен-
ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва» и Му-
хам мад га ли Аб ду ова «Қа зақ стан-2050» Стра-
те ги ясы ның жал пыұ лт тық бағ дап ла та сын на-
си хат та уда ғы Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
ұжы мы ның үле сі» поз во ли ли сфор ми ро вать 
яс ное пред став ле ние о сос то янии и пер спек-
ти вах со вер шен ство ва ния об ра зо ва тель ной, 
науч ной и вос пи та тель ной дея тель нос ти 
в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в све те Пос ла-
ния Пре зи ден та. Они ос ве ти ли дея тель ность 
КарГУ по внед ре нию ин но ва ци он ных науч-
ных и об ра зо ва тель ных тех но ло гий, под го тов-
ке по ли языч ных спе ци алис тов, по вы ше нию 
ин фор ма ци он ной обес пе чен нос ти учеб но го 
про цес са. Уни вер си те том пос ле до ва тель но 
осу ществля ет ся ряд ме роп ри ятий, нап рав лен-
ных на под го тов ку про фес си ональ ных кад ров 
но вой фор ма ции, на внед ре ние науч ных раз-

ра бо ток уче ных уни вер си те та в пе ре до вое на-
уко ем кое про из вод ство, на меж ду на род ную и 
на ци ональ ную ак кре ди та цию об ра зо ва тель-
ных прог рамм, сви де тель ству ющую о вы со-
ком уров не ка че ства обу че ния в уни вер си те те, 
со от вет ству ющем ми ро вым стан дар там.
Важ ной за да чей, пос тав лен ной Пре зи ден-

том Н. А. Назарбаевым пе ред пе да го ги чес ким 
со об ще ством стра ны, яв ля ет ся вос пи та ние мо-
ло до го по ко ле ния в ду хе пат ри отиз ма и граж-
дан ствен нос ти. Это му нап рав ле нию ра бо ты, 
тре бу юще му ак тив но го вза имо дей ствия пре-
по да ва те лей, сту ден че ства, пред ста ви те лей 
ор га нов го су дар ствен ной влас ти и об ще ствен-
ных объ еди не ний, бы ло уде ле но осо бое вни-
ма ние в док ла дах «Учас тие сту ден чес кой мо-
ло де жи КарГУ в ре али за ции при ори тет ных 
нап рав ле ний «Стра те гии «Ка зах стан-2050» и 
«Пат ри отиз мді қа лып тас ты ру да ғы сту дент тік 
пар ла мент тің рө лі».
В хо де об суж де ния док ла дов учас тни ки 

круг ло го сто ла на ря ду с оп ре де ле ни ем зна-
чи мых ус пе хов в про во ди мой в уни вер си те те 
ра бо те по ре али за ции при ори те тов Стра те-
гии «Ка зах стан-2050» обоз на чи ли даль ней-
шие пер спек ти вы со вер шен ство ва ния об ра-
зо ва тель ной и вос пи та тель ной дея тель нос ти 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. Так, не об хо ди мо 
бо лее ши ро ко ос ве щать эту ра бо ту в об ще стве, 
соз да вая эф фек тив ную ин фор ма ци он ную 
сре ду для ее разъ яс не ния и по пу ля ри за ции. 
Име ющи еся воз мож нос ти ин фор ма ци он-
ных ре сур сов уни вер си те та, вклю чая ин тер-
нет-пор тал и сту ден чес кую со ци аль ную сеть, 
поз во ля ют ис поль зо вать для этих це лей ин-
но ва ци он ные фор мы вза имо дей ствия как со 
сту ден чес кой ауди то ри ей, так и с ши ро кой 
об ще ствен ностью.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ

Стратегия успеха

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва прош ла 
встре ча с ру ко во ди те лем уп рав ле ния 
Агент ства Казахстана по де лам го су дар-
ствен ной служ бы по Ка ра ган дин ской 
об лас ти Кайыр жа ном Ах мет бе ко ви чем 
То ку ше вым, ко то рый рас ска зал сту-
ден там о но вой док три не пар тии «Нур 
Отан» и о том, ка кие из ме не ния вне се ны 
в за ко но да тель ство о го су дар ствен ной 
служ бе.

В но вой по ли ти чес кой док три не пар тии 
«Нур Отан» ска за но, что бу ду щее Казахстана — 

это ин тел лек ту аль ная на ция и ин но ва ци он-
ная эко но ми ка. Пред поч те ние бу дет от да но 
раз ви тию уп рав лен чес ких, гу ма ни тар ных и 
об ра зо ва тель ных ин но ва ций, от ме тил Кайыр-
жан То ку шев.
По его сло вам, это бу дет спо соб ство вать 

фор ми ро ва нию об ще ства зна ний и ин тел лек-
ту аль но го слоя уп рав лен цев выс ше го зве на, 
соз даст но вые воз мож нос ти для ре али за ции 
ин но ва ци он но го и твор чес ко го по тен ци ала 
ка зах стан ской мо ло де жи.
Кайыр жан Ах мет бе ко вич счи та ет, что по-

доб ные разъ яс ни тель ные встре чи очень важ-
ны для пра виль ной трак тов ки всту пив ших с 
26 мар та в си лу из ме не ний в за ко но да тель стве 
о го су дар ствен ной служ бе. Но вые под хо ды 
в сис те ме го су дар ствен ной служ бы вы зы ва-
ют очень мно го воп ро сов. Осо бен но по ря док 
про це ду ры от бо ра кан ди да тов для ра бо ты 
на гос служ бе. Ведь те перь до пус ком к про-
фес си ональ но му кон кур су слу жат ре зуль та-
ты тес ти ро ва ния на ре ги ональ ном уров не. Но 
при этом окон ча тель ное ре ше ние за и про тив 
пре тен ден та бу дет при ни мать на ци ональ ная 
ко мис сия вне за ви си мос ти от ре ко мен да ций, 
дан ных на ре ги ональ ном уров не.

— По это му все за ви сит от са мих кан ди да-
тов на гос служ бу, от то го, нас коль ко точ но и 
яс но они от ве тят на воп ро сы, — ска зал гла ва 
агент ства.

Он так же по де лил ся ис то ри ей то го, как 
рож да лось но вое за ко но да тель ство о го су дар-
ствен ной служ бе. Ока зы ва ет ся, изу чать ми ро-
вой опыт в сфе ре гос служ бы ка зах стан цы ста-
ли еще в де вя нос тых го дах. Гла ва го су дар ства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев пос та вил за-
да чу изу чить все име ющи еся ми ро вые стан дар-
ты, но ни в ко ем слу чае их не ко пи ро вать. Нуж-
но бы ло раз ра бо тать соб ствен ную, ори ги наль-
ную мо дель. Пер вый блин ока зал ся не ко мом. 
Под твер жде ние это му — приз на ние ка зах-
стан ско го за ко но да тель ства о го су дар ствен ной 
служ бе на ми ро вом уров не. Не слу чай но раз-
ра бот кой ка зах стан цев уже за ин те ре со ва лись в 
Рос сии, Уз бе кис та не, Тур кме нис та не, Азер бай-
джа не. Сек рет по доб но го ус пе ха прост.
Ре фор ма нап рав ле на в пер вую оче редь на 

обес пе че ние проз рач нос ти под бо ра кад ров. И 
на це ле на на по вы ше ние ка че ства ра бо ты гос-
слу жа щих. Из ме не ния же в за ко но да тель стве 
да ют аки мам пра во фор ми ро вать ко ман ду 
про фес си ональ ных кад ро ви ков, ко то рые бу-
дут не прос то на би рать кад ры, а уп рав лять 
пер со на лом. Кро ме это го в рам ках но во го 
за ко но да тель ства о го су дар ствен ной служ бе 
бу дут так же внед ре ны ин сти ту ты нас тав ни че-
ства и ста жи ро вок как в Ка зах ста не, так и за 
его пре де ла ми.

СОБ. ИНФ.

Государственная служба в новом формате
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Ор та лық Қа зақ стан да ор на лас қан 
Қа ра ған ды қа ла сы ның дү ни еге ке луі 
жер қой науын да ғы «қа ра ал тын мен» 
бай ла ныс ты. Қа ра ған ды ға қа ла мəр те-
бе сі 1934 жы лы ақ пан айын да бе ріл ді.

Қа ра ған ды кө мір бас сей ні нің ал ғаш 
ашы лу ына ық пал ет кен бақ та шы жі гіт 
Əп пақ Бай жа нов, ол 1833 жы лы Қа ра-
ған ды ат ты шат қа лын да бір ке сек кө мір 
тауып ала ды, ол кез де бұл жер Игі лік 
жə не Жұ ман бай лар дың жаз ғы жай лау 
ор ны бо ла тын. Осы та ри хи оқи ға Петр 
Кузь мич Ан то нен ко ның «Ес ке тү сі ру. Əп-
пақ Бай жа нов» (1981 ж.) су ре тін де бір ша-
ма на ным ды бей не лен ген: ұшы-қиы ры 
жоқ жа зық да ла, жел тер бел ткен ақ се леу, 
осы да ла си яқ ты ас пан да тө мен бұлт тар 
зы мы рап ба ра жа тыр. Жас бақ та шы жі гіт 
асыл тас тап қан дай бір ке сек кө мір ді қо-
лын да ұс тап тұр. Қа зақ əйе лі нің де үзең гі 
жа нын да тұр ған жү ре гін де қо бал жу, қа-
ра тас кө мір ге ол да тол ға ныс пен қа рап 
тұр. Ерік сіз бір се зім пай да бо ла ды: осы 
кө не өл ке де таяу ара да бір ға жайып ұшы-
рай ды. Со ны мен қо са қа ла ның туу та қы-
ры бын «Əп пақ Бай жа нов» (1982 ж.) ат ты 
Сейіт ма хан Қал ма ха нов шы ғар ма сы нан 
да кө ру ге бо ла ды: бойын да күш-қуа ты 
та сы ған жас жі гіт тің қо лын да ғы кө мір ден 
бо ла шақ та осы да ла ның қай на ған, өмір ге 
то лы қа ла ға ай на ла ты нын ай тқы сы ке ліп 
тұр ған дай əсер ала сыз.
Қа ра ған ды су рет ші ле рі өз де рі нің қа-

ла сы ту ра лы тол ға ныс та рын да өнер дің 
отан дық жə не əлем дік дəс түр ле рін қа-
лып тас тыр ды. Қа ла та ри хын өз өне рін де 
түр лі жан рлар да, əр түр лі та қы рып тар-
да көр кем шы ғар ма шы лық пен бей не лей 
оты рып, адам дар ды жа сам паз ең бек те, 
іс-əре кет үс тін де ба ян ды ете ді. Мұн-
дай же міс ті ең бек ті Г. Г. Ги лев ский дің 
«Ес кі Қа ра ған ды», С. Ф. Шку рац кий дің 
«Қа ра ған ды кө мір бас сей ні нің та ри хы», 
В. А. Цим ба люк тің «Қа ра ған ды — ме нің 
қа лам», В. Н. Маль ке вич тің «Ин дус трия 
ыр ға ғы», Р. А. Граб бе нің «Қа ра ған ды ға — 
50 жыл» (де ку па жы); С. Д. Ще го ли хин-
нің «Қа ра ған ды ға — 70 жыл» ат ты ту ын-
ды ла ры нан кө ре міз.
Су рет ші лер дің көп ші лі гі қа ла жə не 

өн ді ріс пей за жы ның жан рла ры на ерек-
ше кө ңіл бөл ген. Мұн да ғы ше бер лер дің 
мақ са ты — тек кө рі ніс ті бе ру ға на емес, 
со ны мен қа тар қор ша ған ор та əле мі жə-
не адам дар дың кө ңіл-күйі мен ой-тол-
ға ны сы ның өза ра əре кет те су ін бей не леу. 
Қа ла жə не өн ді ріс пей за жы «та ри хи» 
бо лып ауыса ды, се бе бі: мін дет ті түр де 
он да уақыт, оның не гіз гі бел гі ле рі бей не-
ле ніп, қа ла ның «өмір ба яны» су рет те ле ді. 
«Уақыт-адам-қа ла» жүйе сі бар лық пей-
заж дар да не гіз гі бо лып та бы ла ды.
Қа ра ған ды та қы ры бы на ал ғаш қы лар-

дың бі рі бо лып на зар аудар ған Кар ЛАГ-
тың қу ғын-сүр гін ге ұшы ра ған су рет ші-
ле рі еді. Олар дың шы ғар ма ла рын да Қа-
ра ған ды «ла герь лі», қа тал, қор қы ныш ты 
əрі мұң ды қа лып та су рет тел ді. В. А. Эй-
ферт тің пей заж дық ком по зи ци яла рын-
да, А. В. Фон ви зин нің, Л. Э. Гам бур гер дің 
ак ва рель су рет те рін де (40-жыл дар) Қа ра-
ған ды та би ға ты осын дай кө рі ніс бе ре ді.
Ес кі Қа ра ған ды об ра зы на ар нап 50 

жыл дан ас там уақыт осы қа ла да өмір 
сүр ген Ге ля рий Гра ци ано вич Ги лев ский 
жүз ге тар та жұ мыс тар жаз ды. Оның ту-
ын ды ла рын да бей не лен ген жер ба рак-
тар, шах тер лар по сел ке сі, тер ри кон дар 
ту ған қа ла ның өзі не тəн көр кем ше жі-
ре сі тə різ ді. Өй тке ні тек со лар, өт кен 
өмір дің із де рін сақ тап қал ған қа ла ның 
түк пір ле рі су рет ші ні ша быт тан ды ра ды. 
«Қа ра ған ды ның шет жа ғы», «Кө не жер-
де», «Ес кі Қа ра ған ды», «Ес кі Қа ра ған ды-
да», «Тер ри кон дар ара сын да». Г. Г. Ги-
лев ский дің пей заж да рын көп ауқым ды 
су рет тер, қа тал кө рі ніс тер, бояу түр ле-
рі нің қа ра ма-қай шы лы ғы, іш кі да муы 
мен қуа ты тол ты ра ды, сол ар қы лы оның 
су рет те рі қа ла ның өт ке ні ту ра лы көр кем 
ес те лік, дəуір құ жа ты іс пет тес.

Ес кі Қа ра ған ды ны Г. Г. Ги лев ский дің 
шə кір ті Ю. Г. Ша ба нин да жаз ған: «Күз. 
Ес кі Қа ра ған ды ны ес ке алу», «Ес кі Қа ра-
ған ды түк пі рі» (70-жыл дар); со ны мен қа-
тар П. К. Ан то нен ко («Ес кі Қа ра ған ды», 
«Ес кі қа ла», 1955—1957 ж.); П. И. Ре чен-
ский («Ес кі қа ла»); А. Ф. Си зин цев («Ес-
кі қа ла», 1966 ж.); М. М. Əбіл қа сов («Ес кі 
қа ла да», «Ес кі қа ла ауда ны») т. б. бей не-
ле ген.

50 жыл да ры Қа ра ған ды өмі рін де үл-
кен құ ры лыс бе лең ал ды, қа ла ты ны сы 
ши рақ ыр ғақ ты да му үс тін де еді. Қа ла 
мен өн ді ріс пей за жы кең орын ала бас-
та ды. Тар ес кі қа ла ның ор ны на үл кен 
кө ше лер, даң ғыл дар қа ла сы бо ла ты ны 
су рет ші лер үшін кү мəн сіз. Сон дық тан 
да 50-60 жыл дар да ғы пей заж да жа ңар-
ту ле бі, жа сам паз дық қуа ны шы се зі ле ді. 
Үл кен Қа ра ған ды, Жа ңа қа ла туу үс тін де. 
Əсем ғи ма рат тар тұр ғы зы лу да ғы бас ты 
мəн сəт ті та был ған бояуға бе ріл ген, ол 
сəу лет жа ғы нан да тұ тас тық бе ріп, жа-
ңа қа ла ның ес кі қа ла дан айыр ма шы-
лы ғын көр се те тү се ді. Жа ңа Қа ра ған ды 
30-40 жыл дар да са лын ған жер үй лер ді, 
бір қа бат ты по сел ке лер ді ығыс ты ру ке-
зе ңін де. Қа ра ған ды пей заж да ры нан бұл 
қа ла ның өз ге ру ін, құр лы сы ның өсу қар-
қы нын, са лы нып жат қан ғи ма рат тар дың 
ерек ше лік те рін оп-оңай кө ру ге бо ла ды: 
В. И. Кры лов тың «Қа ра ған ды са лы ну-
да», «Қа ра ған ды. Бей біт ші лік ала ңы» 
(1956,1958 ж.); П. К. Ан то нен ко ның «Қа-
ра ған ды» (1958 ж.), «Қа ра ған ды са лы ну-
да» (1961-1964 ж.) су рет те рі не на зар ауда-
ры ңыз дар. Су рет ші лер дің ең бек те рін де 
қа ла ның кес кі ні, оның не гіз гі кө ше ле рі 
ай қын кө рі не ді: П. К. Ан то нен ко «Шу ақ-
ты күн. Чка лов кө ше сі» (1956 ж.), «Қа ра-
ған ды. Ле нин даң ғы лы» (1962 ж.), «Си ло-
вая кө ше сі»(1964 ж.).

60 жыл дар дың екін ші ши ре гі — 70 
жыл дар дың ба сы уақыт ара лы ғын да су-
рет ші лер шы ғар ма ла рын да күн де лік ті 
қа ла өмі рі не де ген қы зы ғу шы лық мүл де 
жа ңа бе лес ал ды. Кес кін де ме ші лер шы-
ғар ма ла рын да ала са тұр ғын үй лер, қа ла 
тір ші лі гі кө рі ніс тап ты. Бей не леу өне рі 
са ла сын да су рет ші лер Қа ра ған ды ның 
та би ға ты мен көр кін, өсу жол да рын өзі-
не та қы рып етіп ал ды. Осын дай су рет-
ші лер дің қа та рын да ал ғаш қы лар дың 
бі рі бол ған П. К. Ан то нен ко ның қа ла 
пей заж да ры: «Қыс. Қа ра ған ды», «Ло бо-
да кө ше сі», «Қа ра ған ды түк пі рі», «Қа ра-
ған ды да ғы құр ғақ күн», «Ле нин кө ше сі», 
«Көк тем. Аман жо лов кө ше сі», «Ке ңес 
даң ғы лы» (1964-1969 ж.), ту ған қа ла-
сы ту ра лы көп жаз ған П. С. Ан дри юк-
тің «Аман жо лов кө ше сі. Шу ақ ты күн», 
«Қа ра ған ды. 60-жыл дар. 32 квар тал», 
А. Ф. Си зин цев тің «Қа ра ған ды та ңы», 
«Кеш кі Қа ра ған ды», «Қа ра ған ды қы сы», 
«Қыс қы Қа ра ған ды» ту ын ды ла ры жа та-
ды, олар дан біз Қа ра ған ды ның өсуі мен, 
өр кен деуімен қо са Ар қа та би ға ты ның 
өзін дік ерек ше лік те рін бай қай мыз. Ара-
лас тех ни ка мен ак ва рель де жа зыл ған 
С. Ф. Шку рац кий дің ту ын ды ла рын да Қа-
ра ған ды адам қо лы нан шық қан ке ре мет 
ту ын ды ре тін де бей не ле не ді: «Кен ші лер 
мə де ни ет са райы», «Ю. Га га рин ала ңы», 
«Жаз ғы те атр қыс та», «Ке ңес даң ғы лы», 
«Са ябақ та ғы көл дің жа ға сы». Су рет ші 
өзі нің жұ мыс ат қар ған, ме кен де ген қа ла-
сы на шын, мəң гі бе ріл ген бо лып қа ла ды. 
Осы жо ға ры да ай тыл ған су рет ші лер дің 
жұ мыс та рын да ғы Қа ра ған ды кө рі ніс те рі 
өнер дің нақ ты дəс түр ле рін де жа зыл ды 
де сек, бе кер емес.
Со ны мен қа тар 60-80 жыл дар — қа ра-

ған ды лық кен ші лер дің шың ға шық қан 
ке зе ңі. Қа ра ған ды об ра зы Са ры ар қа тө-
сін де гі кен ші лер ша һа ры ре тін де ерек ше. 
Шах тер лар өмі рі ту ра лы бел гі лі қа ра ған-
ды лық су рет ші лер В. В. Шам шин — «Май-
құ дық шах та сы», В. П. Шуль га — «№ 38-ші 
шах та», со ны мен қа тар əуес қой су рет ші П. 
Ко са рев — «№ 37-ші шах та», И. Я. Зинь-
ков — «Ки ров шах та сы», «Ста ха нов шах-
та сы» жұ мыс та ры со нау 70 жыл дар да ғы 

Қа ра ған ды қа ла сы ның қай на ған ең бек 
жол да рын, өр кен деу, өсу ерек ше лік те рін 
кө рер мен ге паш ете ді. Бұл шы ғар ма лар 
қа ла мыз дың Бей не леу өне рі мұ ра жайы-
ның ал тын қо ры нан орын ал ды.
Əр ке зең дер де гі кес кін де ме ші лер мен 

гра фик тер үшін пей заж жан рын да шах-
тер лар та қы ры бы ең бас ты бол ды. Бұл та-
қы рып қа соқ па ған су рет ші ні атау мүл де 
мүм кін емес: Р. Е. Есір ке ев — «1/2 Тен тек 
шах та сы», П. Г. Лы сен ко — «Жа ңа шах та», 
В. В. Ким — «И. А. Кос тен ко атын да ғы 
шах та», М. М. Əбіл қа сов — «Жа ңа шах та», 
Е. С. Ай ту аров — «Шах тер лар қа ла сы», 
Ю. В. Ка ме лин — «Коп рлар бей не лен-
ген пей заж», А. П. Плот ни ков — «Шах та 
ауда ны», Қ. Р. Есір ке ев — «Жа ңа шах та», 
«Қа ра ған ды шах та сы», А. И. Сы ров — 
«Қа ра ған ды вер ти каль да ры», А. Ф. Си-
зин цев, Л. Н. Фро лов, Л. П. Смир но ва, 
О. А. Се лез не ва жə не та ғы бас қа лар.
С. М. Са но сян ның шы ғар ма шы лы ғын-

да шах тер лар та қы ры бы ерек ше орын-
да. Осы ған дə лел — «Кө мір жə не қа ла», 
«Шах тер лар по сел ке сі», «1-ші Тік шах та-
сы», «С. М. Ки ров атын да ғы шах та», «Ок-
тябрь дің 50 жыл ды ғы атын да ғы шах та ға 
кө рі ніс» ат ты су рет ші нің ту ын ды ла ры 
(70-80-жыл да ры). А. Ф. Си зин цев — ол 
да ай ту лы пей заж ше бе рі. Ту ған қа ла та-
қы ры бы оның шы ғар ма сын да бас ты. 60-
70 жыл дар ара лы ғын да ол Қа ра ған ды ға 
ар нал ған су рет тер жа за ды: «Ес кі қа ла», 
«Жа ңа шах та», Қа ра ған ды. Шах та лар», 
«Қа зақ стан шах та сы». Оның өн ді ріс та-
қы рып та ры на жұм сақ тық пен ашық тық 
тəн, ал көз ар қы лы ал ған нақ ты əсе рін ол 
үл кен топ та ма об ра зы на сом дай ды.
Ор та лық Қа зақ стан да өн ді ріс орын-

да ры ның көп теп да ми бас тауы су рет-
ші лер дің твор че ство лық жа ғы нан өр-
кен деуіне өз ық па лын ти гіз ді. Кес кін де-
ме ші лер дің жұ мыс та ры нан Қа зақ стан 
Маг нит ка сы, Ер тіс-Қа ра ған ды ка на лы, 
фаб ри ка, зауыт тар орын ала бас та ды. 
Өн ді ріс та қы ры бы на ар нап шы ғар ма лар 
жаз ған аға жə не ор та бу ын су рет ші лер-
ді атау ға бо ла ды, олар — С. М. Са но сян, 
В. И. Кры лов, М. С. Под лес ных, со ны мен 
қа тар П. С. Ан дри юк, П. К. Ан то нен ко, 
А. Ф. Си зин цев, Қ. Р. Есір ке ев, М. С. Бай-
те нов жə не та ғы бас қа лар.
С. М. Са но сян — өзі нің мо ну мен таль-

ді, 70-80 жыл дар дың екін ші ши ре гін де 
жа зыл ған ин дус три ялы пей заж да ры мен 
əй гі лі бол ған су рет ші лер дің бі рі. Ал, ин-
дус трия алы бы — Қа ра ған ды ме тал лур-
гия ком би на ты кес кін де ме ші нің шы ғар-
ма шы лық тағ ды рын да еле улі орын ға ие. 
Оның «Маг нит ка. 1-ші дом на», «Маг нит-
ка. 4-ші дом на», «9-шы бес жыл дық тың 
дом на сы», «Қы зыл дом на», «Маг нит ка 
ыр ға ғы», «Қа зақ стан Маг нит ка сы» — бұл 
қа зір гі өн ді ріс ке əнұ ран се кіл ді се зі ле ді. 
«То пар ГРЭС-і», «Ер тіс-Қа ра ған ды ка на-
лы» ат ты шы ғар ма ла ры — адам ең бе гі-
нің жи на қы об ра зын бей не ле ген ту ын ды-
лар. Су рет ші нің əр бір су ре ті то лық қан-
ды, эпи ка лық бо лып құ ры ла ды. Олар-
да ғы ай шық ты сы зық тар мен үй ле сім ді 
на қыш тар ең бек үс тін де гі адам өмі рін, 
об ра зын кө рер мен қауым ға су рет ші нің 
ойын өте дəл жет кі зе біл ген. Бел гі лі су-
рет ші Қуа ныш Есір ке ев тің ин дус три ялы 
ту ын ды ла ры нан су рет кер ге тəн ұс там ды 
на қыш ты, ру ха ни көз қа рас ты, қа зір гі за-
ман ғы өмір шын ды ғын аң ға ра мыз.

70-80-ші жыл да ры қа ла пей за жы мүл-
де өз ге ше қар қын ал ды. П. К. Ан то нен-
ко — «Чай ка» қо нақ үйі», «Юби лей ный» 
дү ке ні»; П. С. Ан дри юк — «Нүр кен Əб-
ді ров даң ғы лы ның құ ры лы сы»; Г. Г. Ги-
лев ский — «Нүр кен Əб ді ров даң ғы лы». 
Сол жыл да ры пей заж бен қа тар қа ла 
тұр ғы ны, за ман дас, үл кен өз ге ріс тер дің 
қа ты су шы сын де бей не ле уге тал пы ныс 
жа сал ды. Əр шы ғар ма да адам, қа ла жə не 
та би ғат тың бір бо луы бояудың үй ле сім-
ді гін де бе рі ліп, адам өзін қа ла ор та сын да 
əдет ті жə не жай ба ра қат се зі не ді. Су рет-
ші лер та би ғат ты, қа ла ны жə не адам ды 
тең дос тас тық та кес кін дей біл ген.

70 жыл дар ды қа ра ған ды лық су рет ші-
ле рі нің ли ро по эти ка лық жа ғы нан өр кен 
жай ған уақы ты де уге бо ла ды. Бұл, бəл-
кім, аң сау, өт кен нің қай тып орал май тын-
ды ғы нан шы ғар. Бір қа ра ған да олар жай, 
қы зық сыз сəт тер ді бей не лей тін су рет тер, 
мұн дай жұ мыс тар қа та ры на С. М. Са но-
сян ның «Иесіз қал ған қақ па», С. Қ. Қал-
ма ха нов тың «Қа ра ған ды ше ті. Ду да рай», 
М. М. Əбіл қа сов тың «Шет жақ» ат ты ту-
ын ды ла ры жа та ды. Ту ған Қа ра ған ды ның 
ес кі түк пір ле рі та қы ры бын жал ғас тыр-
ған Л. П. Смир но ва ның «Ымырт. Ба ла-
лық шақ та ғы аула» ат ты шы ғар ма сын да 
қа ла мыз дың өсу жо лын да ғы ерек ше бір 
ықы лас ты, ес кі мен жа ңа ның ара сын да ғы 
айыр ма шы лы ғын кө ру ге бо ла ды.
Ю. В. Ка ме лин нің, М. Қ. Жү ні сов тың 

шы ғар ма ла ры нан ту ған қа ла ға, оның 
көр кі мен өсу жол да ры на де ген көз қа рас-
тың жа ңа қыр ла рын бай қай мыз. Олар-
дың шы ғар ма ла рын да ғы не гіз гі бел гі — 
ол қа зір гі за ман, ал пей заж — шы ғар ма-
шы лық ша быт тың кө зі. 30 жыл дан ас там 
Қа ра ған ды да тұр ған Юрий Ка ме лин де 
өзі не тəн бояу плас ти ка сы, қа ла ға де ген 
көз қа ра сы бар. Оның əр бір жұ мы сы жа-
ны мен тə ні нен, жү рек тен шы ғуы су рет 
та қы ры бы мен шы ғар ма шы лық үр ді сін 
əр дайым аңық тай ды. Ол қа ла ны əр түр-
лі жыл, тəу лік мез гіл де рін де бей не леп, 
қор ша ған ор та ның қал пын бе ру ге ты ры-
са ды: «Көк тем қа ла да», «Сəуір. Қа ра ған-
ды кө ше сі», «Таң. Қа ра ған ды пей за жы», 
«Қаң тар дың бір кү ні», «На урыз. Қа ра ған-
ды» (80 жыл дар) ат ты шы ғар ма ла рын да 
бояудың əсем ді лі гі мен жа ңа лы ғы, су-
рет ші нің ше бер қо лы таң қал ды ра ды. Ал 
М. Жү ні сов тың шы ғар ма ла рын да Қа ра-
ған ды ерек ше бей не ле не ді. Оның ту ын-
ды ла рын да қа ла «ада ми» қа си ет тер ге ие; 
қа ла лық пей заж дар да жы лу лық, та би-
ғат та ғы құ бы лыс тар ға, қор ша ған ор та ға, 
жа рық қа, бояуға қы зы-ғу шы лық се зі ле ді: 
«Кө гіл дір күн», «Қа ла мен ауыл». Шы ғар-
ма лар да су рет ші Ар қа же рі нің ерек ше 
кө рі ніс те рін ас қан се зім мен, өзін дік бір 
əуен мен бей не ле уді мақ сат ет ке нін кө ре-
міз. Ол кө бі не бей не леу ар қы лы өмір жо-
лы ның ұзақ та қи ын бұ ры лыс та рын нə-
зік бояумен кө рер мен кө ңі лі не жет кі зу ге 
ты рыс қан. Бұл су рет ші лер дің ту ын ды ла-
рын да Қа ра ған ды кө ңіл ді, ме ре ке лі бо-
лып кө рі не ді: «Цирк кел ді» жə не «Цирк 
Қа ра ған ды да».
Е. С. Ай ту аров Қа ра ған ды ның əсем 

кө рі ні сін кең жа зи ра лы ке ңіс тік те жə не 
уақыт шең бе рін де өзі нің «Са ры ар қа-Қа-
ра ған ды» (1984 ж.) шы ғар ма сын да су рет-
те ген. Су рет кер шах тер лар ең бе гі нің ма-
ңыз ды лы ғын, жа ңар ған даң ғыл дар мен 
шах та ма ңайын бей не леп, адам са на сы на 
өн ді ріс қа ла сы ның об ра зын ұяла та ды.
Ту ған қа ла ның бей не сі мен сол қа-

ла ның тұр ғын да ры ның кел бе ті əр түр-
лі — ол бір дей қу ан та ды да қор қы ныш 
ұяла та ды. Өй тке ні қа ла бей не сі қа ра ма-
қай шы лық қа то лы, эко ло ги ялық қауіпі 
де зор адам үшін. Су рет кер лер шы ғар-
ма ла рын да сол та би ғат ты бо ла шақ үшін 
сақ тап, оны аялап, қор ғау, қор ша ған 
ор та ның эко ло ги ясы на на зар ауда ру ту-
ра лы ой-тол ға ныс ай ты ла ды. Осын дай 
ма за сыз көз қа рас Ю. Ка ме лин нің «Ес кі 
қа ла», «Май құ дық қа ба рар жол», «При-
шах тинскке ба рар жол» (70-80 жыл дар) 
ат ты шы ғар ма ла рын да бе ріл ген. Ал, Ве-
ни амин Шам шин нің «Ме нің кө шем де гі 
ме ре ке» (1980 ж.) су ре тін де əр түр лі оқи-
ға лар са бақ тас қан: ол — той, ор кестрдің 
шу лы му зы ка сы, ыр ғақ ты ши рақ би, 
сы ра са ту мен əң гі ме-дү кен — бір сөз-
бен, ол — кө ше өмі рі. Бі рақ бұл кө ңіл ді 
тол қын да қай ғы мен мұң су рет тің екін-
ші пла ны нан се зі ле ді. Ол мы на се беп-
тен: адам өмі рін де қы зы ғы мен қай ғы сы 
көр ші лес бо лып жү ре тін ді гі нен. Алай да 
су рет кердің өмір сүй гіш тік ке көп кө ңіл 
бөл ге ні бай қа ла ды.

Ж. БЕК Т< РОВ АТЫН ДА �Ы

�А РА �АН ДЫ ОБ ЛЫС ТЫ� ЖА С	С ПI РIМ ДЕР КІ ТАП ХА НА СЫ
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Ис то рия Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва на ча лась в да ле ком 1938 го ду с от-
кры тия Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та, что по ло жи ло на ча ло фор-
ми ро ва нию ре ги ональ ной выс шей шко-
лы. От кры тие в Ка ра ган де Учи тельско го 
ин сти ту та бы ло оп рав дан ным и за ко но-
мер ным яв ле ни ем. 30-е го ды ХХ ве ка ста-
ли вре ме нем бур но го ин дус три аль но го 
раз ви тия Ка ра ган дин ской об лас ти, что, 
ес те ствен но, ве ло к быс тро му уве ли че-
нию на се ле ния ре ги она.

Школь ное об ра зо ва ние: 
пер вые ша ги

Трид ца тые го ды ХХ ве ка ста ли для Цен-
траль но го Казахстана вре ме нем ши ро ко-
мас штаб ных про цес сов мо дер ни за ции. 
Не из беж ность пре об ра зо ва ния об ще ства, 
обус лов лен ная ролью ре ги она как сырь-
евой ба зы и клю че во го зве на в ре ше нии 
стра те ги чес ких за дач Со вет ско го Со юза в 
го ды ин дус три али за ции, пре доп ре де ли ла 
быс трый рост его на се ле ния. Так, сог лас-
но дан ным Все со юз ной пе ре пи си 1939 го да, 
оно сос та ви ло 418 316 чел. Ка ра ган да ста ла 
об лас тным цен тром (1936), вок руг ко то ро-
го на ча ла фор ми ро вать ся са мая круп ная 
го род ская аг ло ме ра ция Казахстана, вклю-
чив шая в се бя впос лед ствии 10 го ро дов-
спут ни ков, не счи тая мно го чис лен ных по-
сел ков го род ско го ти па.
Ин дус три аль ное пре об ра зо ва ние об ще-

ства тре бо ва ло ши ро ко го рас прос тра не ния 
куль ту ры и об ра зо ва ния сре ди на се ле ния. 
Куль тур ная ре во лю ция в Ка зах ста не ре-
ша ла за да чи лик ви да ции нег ра мот нос ти 
взрос ло го на се ле ния, стро итель ства и соз-
да ния еди ной сис те мы школь но го и ву зов-
ско го об ра зо ва ния, обу че ния и вос пи та ния 
кад ров пар тий но го и хо зяй ствен но го ак ти-
вов, фор ми ро ва ния но вой ин тел ли ген ции 
и се ти науч ных и куль тур ных уч реж де ний. 
Ре ше ние этих за дач бы ло не из лег ких, ибо 
на тал ки ва лось на нех ват ку средств, пер со-
на ла и по ме ще ний. Из-за не дос тат ка учи-
те лей в 1930 го ду прак ти чес ки каж дый, кто 
имел семь клас сов об ра зо ва ния, мог ра бо-
тать учи те лем. В кон це 1930 го да в Ка ра-
ган де от кры лось 33 пун кта по лик ви да ции 
нег ра мот нос ти с пре по да ва ни ем на ка зах-
ском язы ке. В ка че стве пре по да ва те лей из 
Ал ма-Аты при бы ли 50 сту ден тов-ка за хов, 
ко то рые осу ществля ли эту ра бо ту. К учас-
тию в ра бо те по лик ви да ции нег ра мот нос-
ти прив ле ка лись так же ин же нер но-тех ни-
чес кие ра бот ни ки. Ре зуль та ты не за мед ли-
ли ска зать ся: толь ко в 1936 го ду в Ка ра ган-
де бы ли обу че ны 2037 нег ра мот ных и 1798 
ма лог ра мот ных ра бо чих и чле нов их се мей.
В на ча ле 30-х го дов ХХ ве ка в Ка ра ган-

дин ской об лас ти ста ло раз ви вать ся школь-
ное об ра зо ва ние. В от че те Ка ра ган дин ско го 
райо но за пе ри од с 1 ап ре ля по 1 ав гус та 
1931 го да го во рит ся о на ли чии 4 школ: в 
Боль шой Ми хай лов ке, Ти хо нов ке, Но вой 
Узен ке, Зе ле ной бал ке, и пред по ла га лось 
в 1931-1932 го дах рас ши рить школь ную 
сеть, от крыв в Ка ра ган де 17 школ пер вой 
сту пе ни, по од ной шко ле до пол ни тель-
но в вы ше ука зан ных по сел ках и од ну — в 
сис те ме фаб рич но-за вод ско го обу че ния. 

От кры ва лись шко лы и при шах тах. В боль-
шей час ти это бы ли шко лы с обу че ни ем на 
рус ском язы ке, пред наз на чен ные для де тей 
при бы ва юще го к но вос трой кам на се ле ния. 
Все го за пе ри од с 1930 по 1940 год бы ло 
пос тро ено 29 об ще об ра зо ва тель ных школ, 
в ко то рых обу ча лись 22 158 уча щих ся Ка ра-
ган ды. Кон тин гент уча щих ся школ ре ги она 
пос то ян но рос, а пе да го ги чес ких кад ров не 
хва та ло.
В на ча ле 30-х го дов пе да го ги чес кие кад-

ры Ка ра ган ды ком плек то ва лись из учи-
те лей, при ез жав ших из дру гих ре ги онов 
СССР. В 1935 го ду в шко лах го ро да Ка ра-
ган ды пре по да ва ли 26 учи те лей с выс шим 
об ра зо ва ни ем, в 1937 го ду — 79. Не пос ред-
ствен но на тер ри то рии об лас ти учи те лей 
го то ви ло лишь од но уч реж де ние — Кар ка-
ра лин ский пе да го ги чес кий тех ни кум, соз-
дан ный в 1922 го ду и ре ор га ни зо ван ный в 
1937-м в Кар ка ра лин ское пе да го ги чес кое 
учи ли ще им. Абая. Ста ло оче вид ным, что 
наз ре ла пот реб ность в ор га ни за ции пе да-
го ги чес ко го ву за в ре ги оне.

От кры тие учи тельско го ву за
Пер вым выс шим учеб ным за ве де ни ем в 

Цен траль ном Ка зах ста не стал Ка ра ган дин-
ский учи тельский ин сти тут, от крыв ший ся 
в 1938 го ду. В пос та нов ле нии Сов нар ко ма 
Ка зах ской ССР за №454/12 от 9 мая 1938 
го да ука зы ва лось: «При нять пред ло же ние 
Нар ком про са Ка зах ской ССР об от кры тии 
с 1938-39 учеб но го го да в го ро де Ка ра ган де 
двух го дич но го Учи тельско го ин сти ту та с 
дву мя от де ле ни ями по ис то рии и по язы-
ку и ли те ра ту ре. Ус та но вить кон тин гент 
при ема в 180 че ло век. При нять к све де нию 
за яв ле ние Нар ком про са Ка зах ской ССР и 
Ка ра ган дин ско го об лис пол ко ма о том, что 
ин сти тут обес пе чен учеб ным по ме ще ни ем 
и об ще жи ти ем для сту ден тов». Пос та нов-
ле ние пра ви тель ства Казахстана бы ло под-
пи са но пред се да те лем Со ве та на род ных 
ко мис са ров Ка зах ской ССР У. Иса евым.
Во ис пол не ние пра ви тель ствен но го 

пос та нов ле ния бы ло при ня то ре ше ние 
Ка ра ган дин ско го бю ро об ко ма КП(б) от 
26 мая 1938 го да «Об ор га ни за ции в Ка ра-
ган де Учи тельско го ин сти ту та», из ко то ро-
го сле до ва ло: «Ор га ни зо вать в Ка ра ган де 
с 1938-1939 учеб но го го да двух го дич ный 
учи тельский ин сти тут с фа куль те та ми: 
ис то рии, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
и ка зах ско го язы ка и ли те ра ту ры». Здесь 
же от ме ча лось, что ин сти тут не обес пе-
чен спе ци аль ным учеб ным по ме ще ни ем, 
и бы ло при ня то ре ше ние до вес ти это до 
све де ния ЦК Ком пар тии и пра ви тель ства 
Казахстана.
Вско ре по ре ше нию ис пол ко ма Ка ра-

ган дин ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов 
тру дя щих ся Учи тельско му ин сти ту ту бы-
ли пе ре да ны сле ду ющие по ме ще ния: че-
ты ре клас сные и три под соб ные ком на ты 
в зда нии сред ней шко лы №4 им. Ки ро ва 
в Но вом го ро де на ул. Ле ни на, 8. Об ще-
жи ти ем для сту ден тов и квар ти ра ми про-
фес сор ско-пре по да ва тельско му сос та ву 
ста ли по ме ще ния в зда нии, пред наз на-
чен ном для Ка ра ган дин ско го пе да го ги-
чес ко го учи ли ща. Эти по ме ще ния ста ли 
пер вы ми кор пу са ми Учи тельско го ин сти-
ту та.

Бла го да ря шеф ской по мо щи Ле нин-
град ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. 
Гер це на, ко то рый пе ре дал без воз мез дно 
нес коль ко ты сяч то мов учеб ной и науч ной 
ли те ра ту ры, уже в пер вый год су ще ство-
ва ния Ка ра ган дин ско го учи тельско го ин-
сти ту та бы ла соз да на биб ли оте ка, нас чи-
ты ва ющая бо лее 7 ты сяч книг, в том чис ле 
уни каль ные из да ния до ре во лю ци он но го 
пе ри ода.
В 1938-39 учеб ном го ду ка ра ган дин ские 

ре ги ональ ные влас ти на ра бо ту в Ка ра ган-
дин ский учи тельский ин сти тут нап ра ви ли 
ряд пре по да ва те лей с выс шим об ра зо ва-
ни ем из сред них школ го ро да, пе да го ги-
чес ких ин сти ту тов го ро дов Ле нин гра да и 
Ал ма-Аты. Яд ро пре по да ва тельско го сос-
та ва сос та ви ли кад ры про фес си она лов-ис-
то ри ков и фи ло ло гов с до ре во лю ци он ным 
пе да го ги чес ким ста жем, ос во бо див ших ся 
из Кар ла га. Имен но они и их уче ни ки за-
ло жи ли фун да мент выс ше го об ра зо ва ния 
в ре ги оне.
Пер вым ру ко во ди те лем Учи тельско го 

ин сти ту та бы ла наз на че на Р. Р. Ре па ло ва — 
ди рек тор од ной из сред них школ г. Ка ра-
ган ды, про ра бо тав шая в ин сти ту те пер вый, 
1938-39 учеб ный год. С 1939 по 1941 год 
кол лек тив ин сти ту та воз гла вил Р. И. Иман-
ку лов, че ло век боль ших ор га ни за тор ских 
спо соб нос тей, за ко рот кое вре мя ру ко вод-
ства ко то ро го кол лек тив за нял дос той ное 
мес то в жиз ни го ро да и об лас ти, ак тив но 
вклю чив шись в лек ци он ную, про па ган-
дистскую дея тель ность, уча ствуя в куль тур-
но-мас со вых и спор тив ных ме роп ри яти ях, 
ра бо тах по бла го ус трой ству.
Ка ра ган дин ский учи тельский ин сти тут 

на хо дил ся в под чи не нии На род но го ко-
мис са ри ата прос ве ще ния Ка зах ской ССР. 
Вмес те с тем ему бы ли пре дос тав ле ны все 
пра ва са мос то ятель но го выс ше го учеб но го 
за ве де ния. Об этом сви де тель ству ет Ус тав 
ин сти ту та (1938 г.), в ко то ром бы ли оп ре-
де ле ны це ли, за да чи и струк ту ра выс ше го 
учеб но го за ве де ния. Так, кро ме под го тов-
ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных пре по да ва-
те лей для не пол ной сред ней шко лы в его 
за да чи вхо ди ли так же про ве де ние науч-
но-ис сле до ва тельской ра бо ты, по вы ше ние 
ква ли фи ка ции и под го тов ка науч но-пе да-
го ги чес ко го сос та ва. Здесь же бы ло оп ре-
де ле но ко ли че ство от кры ва емых ка федр: 
мар ксиз ма-ле ни низ ма, пе да го ги ки, язы ка 
и ли те ра ту ры и ис то рии.
При ем сту ден тов в пер вый учеб ный год 

осу ществлял ся толь ко на днев ное от де ле-
ние и про дол жал ся до 5 сен тяб ря 1938 го да. 
В пе ре чень всту пи тель ных эк за ме нов вош-
ли: Кон сти ту ция СССР, рус ский язык, про-
филь ная дис цип ли на. При ни ма лись все 
граж да не, име ющие об ра зо ва ние не ни же 
9 клас сов сред ней шко лы, и ли ца, име-
ющие 2-го дич ный пе да го ги чес кий стаж 
на ба зе се ми или вось ми клас сов сред ней 
шко лы. Сту ден чес кий кон тин гент в 1938-
1939 учеб ном го ду сос та вил 117 че ло век (31 
ка зах и 86 пред ста ви те лей дру гих на ци-
ональ нос тей). Обу че ние осу ществля лось на 
ка зах ском и рус ском язы ках.

Воз вра ще ние ис то ри чес ко го 
об ра зо ва ния

Осо бое зна че ние в эти го ды име ло от-
кры тие ис то ри чес ко го фа куль те та (от де-
ле ния) в Ка ра ган дин ском учи тельском 
ин сти ту те. Как из вес тно, пос ле ре во лю-
ции 1917 го да ис то ри чес кое об ра зо ва ние 
в СССР бы ло свер ну то, а ис то ри чес кие 
фа куль те ты пе реп ро фи ли ро ва ны. Толь ко 
в 1934 го ду в со от вет ствии с Пос та нов ле-
ни ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О пре по-
да ва нии граж дан ской ис то рии в шко лах 
СССР» в уни вер си те тах, пе да го ги чес ких и 
учи тельских ин сти ту тах ста ли соз да вать-
ся ис то ри чес кие фа куль те ты, го то вив шие 
пре по да ва те лей ис то рии и науч ных ра бот-
ни ков. Бы ли вос ста нов ле ны ис то ри чес кие 
фа куль те ты в Мос ков ском и Ле нин град-
ском уни вер си те тах. В Ка зах ста не ис то ри-
чес кий фа куль тет был вос ста нов лен толь-
ко в Ка зах ском пе да го ги чес ком ин сти ту те 
име ни Абая (г. Ал ма-Ата). В 1938 го ду ста-
ла осу ществлять ся под го тов ка ис то ри ков в 
Ка ра ган дин ском учи тельском ин сти ту те. В 
Ка зах ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
са мос то ятель ный ис то ри чес кий фа куль тет 
был об ра зо ван толь ко в 1943 го ду.
Кон тин гент сту ден тов ис то ри чес ко го 

фа куль те та Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та в пер вый год сос та вил 50 че ло век. 
Пер вым де ка ном был наз на чен К. Жо лым-
бе тов, за ве ду ющим ка фед рой ис то рии — 
К. И. Ме де лец, вы пус кник Ле нин град ско го 
пе дин сти ту та; за ве ду ющим ка фед рой рус-
ско го язы ка и ли те ра ту ры — П. С. Бо гос-
лов ский. При ме ча тель но, что пре по да ва те-
ля ми на фа куль те те ра бо та ли круп ные уче-
ные, из вес тные за пре де ла ми Казахстана. 
Сре ди них В. А. Ро ма нов ский — пер вый 
к. и. н., до цент ис то ри чес ко го фа куль те-
та. По вос по ми на ни ям про фес со ра Т. А. 
Аб дра за ко ва (сту ден та 1940-х гг.), это был 
че ло век утон чен ной куль ту ры, с арис ток-
ра ти чес ки ми ма не ра ми. К на ча лу сво ей ра-
бо ты в г. Ка ра ган де В. А. Ро ма нов ский был 
уже из вес тным уче ным, пред ста ви те лем 
ук ра ин ской ис то ри чес кой шко лы про фес-
со ра М. С. Гру шев ско го. За свои науч ные и 
об ще ствен ные взгля ды В. А. Ро ма нов ский 
был осуж ден и выс лан в Казахстан на 5 лет, 
от бы вал свой срок в Кар ла ге. Пос ле ос во-
бож де ния, с 1940 по 1947 го ды, он ра бо тал 
на ис то ри чес ком фа куль те те Ка ра ган дин-
ско го учи тельско го ин сти ту та, где за ве до-
вал ка фед рой ис то рии и блес тя ще пре по-
да вал до ре во лю ци он ную ис то рию Рос сии, 
Ук ра ины и дру гих рес пуб лик СССР. Пос ле 
вой ны, в хо де ре эва ку ации он уехал в Рос-
сию, в г. Став ро поль, где до 1971 го да за-
ве до вал ка фед рой ис то рии СССР. Тра ди-
ции изу че ния ис то рии Рос сии, Ук ра ины и 
дру гих стран пос тсо вет ско го прос тран ства, 
за ло жен ные В. А. Ро ма нов ским, про дол жа-
ют ся на ис то ри чес ком фа куль те те и в на ши 
дни.

ИСТОЧНИК ПУБЛИКАЦИИ: КНИГА «КАРАГАНДИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(1972-2012)» ПОД РЕД. ПРОФ. Е. К. КУБЕЕВА

Первый учительский институт: начало высшего образования

Казахский государственный университет. Первый курс педагогического факультета, 1928-29 учебный год. 
В первом ряду третий слева — Баймурзин Сейтгали Баймурзинович

В этом здании в 1938 году расположился Карагандинский учительский институт



№ 15-16 (200-201) 15.11.20138 Жастар �лемі
Мир молодежи

Қа ра ша айы ның ал ғаш қы ап та сы ай шық ты 
ақ па рат пен ашыл ды. Оған дə лел — Е. А. Бө ке-
тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те тін де өт кен «Жас қа лам» жас тар фес ти ва лі. 
Ата улы ме ре ке Қа ра ған ды об лы сы іш кі са ясат 
бас қар ма сы мен «Қа зақ стан аза ма ты» қо ғам дық 
бір лес ті гі нің бас шы лы ғы мен ұйым дас ты рыл ды. 
Фес ти валь де қа ла мыз да ғы БАҚ өкіл де рі, сон-
дай-ақ об лы сы мыз дың əр ай ма ғы нан ат тер ле тіп 
жет кен жа лын ды жас тар бас қос ты. Қа ты су шы-
лар қа та рын 160-қа тар та мек теп оқу шы ла ры, 
оқы ту шы лар мен БАҚ өкіл де рі то лық тыр ды.

Фес ти валь пле нар лық оты рыс пен ашы лып, мас-
тер-класс, тре нинг, дөң ге лек үс тел мен жал ғас ты. 
Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да мы ту, жас қа лам-
гер лер ді қа лып тас ты ру ту ра лы өзек ті ой-пі кір лер 
оты рыс та орын тап ты. Фес ти валь дің бас ты ба сып 
ай тып, ке ңі нен тал қы ға сал ға ны — əлем нің əр түк-
пі рін де тіл ге ти ек бол ған ЕХ РО-2017 еді. Мо де ра тор 

В. Д. Шка ру пин өз сө зін де бұл ұлт тық жо ба ның елі-
міз де гі еле улі, та ри хы мыз да ғы та ғы лы мы мол сəт 
еке нін ес ке ре ке тіп, өс ке лең ұр пақ ой-өре сін тың да-
ды. Бай қау ға 36 ма қа ла жə не 16 бей не ро лик ұсы ныл-
ды. Қа ра ған ды дан Қар қа ра лы ға дейін гі ай мақ ара-
лы ғын да ат са лыс қан 36 бел сен ді жас жур на лист көз-
ге түс ті. Бұл кеш тің қа ла мы ұш та лып ке ле жат қан 
жас тіл ші лер ге ға на емес, қа ла мы қа рым ды та лай 
жур на лис тер үшін бе ре рі көп бол ды. Кə сі би құ пи-
яла ры мен бө ліс кен «Ор та лық Қа зақ стан», «Ин дус-
три аль ная Ка ра ган да», Ка зин фром агент ті гі не жас 
жет кін шек тер та ра пы нан үл кен ал ғыс ле бі есіп тұр-
ды. Қа ты су шы лар ал дың ғы бу ын ның ке ңе сін тың дап, 
бо ла шақ қа ба ғыт ет ті ай тқан да рын.
Ұйым дас ты ру шы лар дың ты ным сыз ең бе гі нің нə-

ти же сі ти янақ ты лық тан кө рін ді. Кеш со ңын да өзін-
дік ерек ше лік те рі мен көз ге түс кен қа ты су шы лар ба-
ға лы сый лық тар мен ма ра пат тал ды.

А� Н<Р ЕР �А ЗЫ �Ы ЗЫ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Жас 4алам» жастар фестивалі
Фоторепортаж
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Яр ко, мас штаб но и зре лищ но прош ло в этом 
го ду пос вя ще ние в сту ден ты. Ведь это од на из са-
мых глав ных и важ ных сту ден чес ких тра ди ций.

Как пра ви ло, тор же ствен ная часть вклю ча ет поз-
драв ле ние де ка на фа куль те та, мас со вое ис пол не ние 
Гим на уни вер си те та, про из не се ние Клят вы, соп ро-
вож да ет ся пе ре да чей сим во ли чес ко го клю ча зна ний 
и ог ром ной за чет ной книж ки. Но кро ме это го фа-
куль те ты го то вят прог рам мы для пер во кур сни ков, 
сце на рии ко то рых до са мо го пред став ле ния дер жат-
ся в стро жай шем сек ре те.
Сту ден ты не прос то под го то ви ли прог рам мы для 

пер во кур сни ков, но и по ка за ли на ли чие на каж дом 
фа куль те те про дю сер ских ми ни-цен тров, сво их сце-
на рис тов, ре жис се ров, ис пол ни те лей, ак те ров, ху-
дож ни ков, опе ра то ров и да же ди ри же ров! Это бы ли 
нас то ящие шоу и мю зик лы на те мы о сту ден чес кой 
жиз ни.
Вмес те со сво ими фа куль те та ми пер во кур сни ки 

«ле та ли» на сту ден чес ком ави алай не ре (со ци аль но-
пе да го ги чес кий фа куль тет), от прав ля лись в мор ское 
пу те ше ствие (эко но ми чес кий фа куль тет), по бы ва ли 
на ки но фес ти ва лях (ис то ри чес кий фа куль тет), ис ка-
ли ска зоч ный «зо ло той ключ зна ний» (би оло го-ге ог-
ра фи чес кий фа куль тет), ус тро или па ра ды и флеш-
мо бы (фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет). Од ним 
сло вом, у фан та зии стар ше кур сни ков в под го тов ке 
пос вя ще ний гра ниц нет, за во евать зва ние «Луч шее 
пос вя ще ние» стре мит ся каж дый фа куль тет.
Кон кур сная ко мис сия, прос мот рев все прог рам-

мы, оце ни ла выс туп ле ния по сле ду ющим кри те ри-
ям: тор же ствен ность, ор га ни зо ван ность в про ве де-
нии, ори ги наль ность идеи, от ра же ние в сце на рии 

сту ден чес кой те ма ти ки и спе ци фи ки фа куль те та, 
мас со вость, учас тие пер во кур сни ков, те ма ти чес кое 
офор мле ние.
В ре зуль та те мес та рас пре де ли лись так: III мес-

то — хи ми чес кий фа куль тет, фа куль тет фи ло со фии 
и пси хо ло гии, фа куль тет инос тран ных язы ков, II 
мес то по де ли ли со ци аль но-пе да го ги чес кий и ис-
то ри чес кий фа куль те ты, I мес то жю ри при су ди-
ло юри ди чес ко му и эко но ми чес ко му фа куль те там. 
Кро ме то го, эко но ми чес кий фа куль тет удос то ен 
дип ло ма за луч ший твор чес кий но мер.
Выс ший балл по ито гам кон кур са наб ра ли два 

фа куль те та. И жю ри вы нес ло сле ду ющий вер дикт: 
Гран-при при су дить би оло го-ге ог ра фи чес ко му фа-
куль те ту; зва ние по бе ди те ля кон кур са, об ла да те ля 
Гран-при и ти ту ла «Луч шее пос вя ще ние — 2013» 
при су дить фи зи ко-тех ни чес ко му фа куль те ту.
Глав ным ре зуль та том кон кур сов ста ло то, что на-

ше уни вер си тет ское со об ще ство по пол ни лось но-
вы ми, твор чес ки ак тив ны ми, та лан тли вы ми, ини-
ци атив ны ми сту ден та ми, име на ко то рых мы бу дем 
не од нок рат но на зы вать в чис ле луч ших, им бу дет 
до ве ре но пред став лять уни вер си тет на меж ву зов-
ских твор чес ких и ин тел лек ту аль ных пло щад ках. 
Хо чет ся ду мать, что в ре зуль та те учас тия в этих мас-
штаб ных ме роп ри яти ях пер во кур сни ки лег ко адап-
ти ро ва лись к сту ден чес кой жиз ни, су ме ли об рес ти 
се бя, наш ли но вых дру зей, бли же поз на ко ми лись с 
од ног руп пни ка ми и стар ше кур сни ка ми. А эти пер-
вые дни и ме ся цы сту ден чес кой жиз ни бу дут вспо-
ми нать всег да с улыб кой.

К. Г. ГАР КУ ША, ДИ РЕК ТОР ДВОР ЦА СТУ ДЕН ТОВ

Да здравствует студент посвященный!
Фоторепортаж
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Ұстаз — өз ісіне адал, жаңалықты 
жатсынбай қабылдайтын, шəкіртінің 
жанына нұр құйып, білім шыңына 
жеткізсем деп жүретін жөні де, жо-
лы да бөлек ардақты тұлға. Осындай 
ұстаздарымыздың бірі əрі бірегейі 
ф. ғ. к. Рамазанова Жанар Сем бек-
қызымен «Журналистика» ка фед ра-
сының 20 жылдығы қарсаңында жүр гіз-
ген сұх батымыз төмендегіндей өрбіді.

— Кафедрада он ша�ты жыл жемісті 
ж8мыс жасап келесіз, журналистика#а 
�алай келді�із?

— Шынымен де бұл менің өмірімдегі 
қызық жайт. Филология факультетінің 
орыс бөлімінің 3 курсында оқып 
жүргенімде журналистика мамандығына 
студенттер қабылданғалы жатыр деген-
ді естідім. Құрбымыз екеуіміз алғашқы 
кафедра меңгерушісі З. С. Тайшыба-
ев ағайға жолығып, осы мамандықта 
оқығымыз келетіндігін айттық. Өкінішке 
қарай, біз 1 курсқа ғана қабылдаймыз 
деген жауап алдық. Кейін ғылыми 
жұмысымның жетекшісі болып жур-
налист, ғалым, түркітанушы Асқар 
Егеубаевтың тағайындалуын кездейсоқ 
көрмедім. Кандидаттық диссертациям-
ды қорғағаннан кейін журналистика ка-
федрасына қызметке келдім. Қазір қос 
мамандықтың иесімін, екіншісі – журна-
листика. Мен үшін бұл да бір бақыт.

— Не себепті практик-журналист емес, 
журналист маманын даярлау, я#ни 
8стазды� �ызметті та�дады�ыз? Немесе 
б8#ан кім т%рткі болды?

— Мақтанғаным емес, бірақ мен ұстаз 
болу үшін жаралғандаймын. Əрине, пра-
ктик-журналист болсам, радионы таңдар 

едім, іс-тəжірибемді қалалық «Текс» ра-
диостанциясынан өтіп, бағдарламалар, 
жаңалықтар топтамасын дайындап, 
эфирге шығарғанбыз. Сонымен қатар 
сол радионың қазақ редакциясының 
редакторы Алтынай Сəрсенова маған 
авторлық бағдарлама жүргізуге эфир 
уақытын береміз деген ұсыныс жасаған 
кезде қуанышымда шек болмағаны рас. 
Мектеп қабырғасында оқып жүргенде 
республикалық «Дружные ребята», 
аудандық «Ленин туы» газеттерінде шағын 
материалдарым жарық көріп тұратын. 
Жалпы, өз кəсібімді өз қалауыммен сүйіп 
таңдап келдім, ешкімнің ықпалы болған 
емес.

— Сізді� «а�ыл» мен «ж%ректі» бір-
дей 8ста#ан арда�ты 8стаз екені�ізді 
студенттерді� барлы#ы мойындайды. 
Мені� білгім келетіні – отбасында#ы, 
я#ни асыл жар, аяулы ана кейпіндегі Жа-
нар Сембек�ызы.

— (Күліп алды). Рақмет, сіздерге! 
Өмірлік серігіммен студент кезінен бірге 
оқып, кейін əріптес те болып бірге қызмет 
атқарып келеміз. Бір саланың адамдары 
болғандықтан шығар, ол кісінің қалағанын 
емеурінінен біле беремін. Жолдасым өте 
жақсы, ішкі жан-дүниесі бай, сабырлы да 
ақылды адам. Сол кісінің көңілінен шығып, 
оған лайықты жар болғым келеді. Екі ба-
ланы тəрбиелеп отырмыз. Үлкен балам 
Нұрлыбек биыл мектепті «Алтын белгі-
мен» тəмамдап, қазір Астана қаласында Л. 
Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситеті экономика факультетінің грант 
иегері. «ХХІ ғасыр көшбасшы» зияткерлік 
ойынының апталық, айлық, маусымдық 
ойындарының жеңімпазы, таэквондодан 
қара белдік иегері. Кішкентай баламыз 

дайындық сыныбында оқиды, домбыра 
үйірмесіне қатысады. Қандай анасыз де-
генде, санама шегедей қадалған, мына сəт 
есіме түседі. С. Сейфуллин театрына та-
нымал ақын-жазушылар келетін болды. 
Баламды ертіп бардым. 2-3 қатар жоғары 
отырған ақын Қадыр Мырза Əліні бала-
ма көрсетіп, сəлем беріп келуін сұрадым. 
Балам қасына барған кезде Қадыр ағамыз 
мен жаққа басын бұрып қарады, мен ба-
сымды изедім. Сөйтсем, Нұрлыбекке: — 
Сені кім жіберді, — деп сұраған екен. Анам 
деп жауап берген. Сол кісінің қолтаңбасын 
көзімнің қарашығындай сақтап келем: 
«Жақсы баланың ақылды анасына», — 
деп жазған екен. Қадыр ағамызша айтар 
болсақ, мен ақылды анамын.

— Е�бек жолы�ызда#ы е� с�тті ж�не 
е� �уанышты деп есептейтін к%ні�із бар 
ма?

— Əр күнім қуаныш сыйлайды десем, 
артық айтқаным емес! Мамандығымды 
сүйемін, студенттерімді сағынып жұмысқа 
барамын. Жалпы, жар таңдауда, мамандық 
таңдауда қателеспеген сияқтымын.

— �азіргі студенттерге к!�ілі�із тола 
ма?

— Кез келген нəрсенің сыры салысты-
ру барысында ашылады дейді. Осыдан он 
жыл бұрынғы студент пен бүгінгі білім 
алушының арасындағы айырмашылық 
жоқ емес. Бүгінгі студенттің жауы – 
ғаламтор дер едім. Алтын уақыттарын 
сарп етіп, бірнеше сағатын тапжылмай 
монитор алдында өткізеді. Технология 
дамыған сайын кітап оқу қалып бара жа-
тыр, бізді, оқытушыларды қынжылтатыны 

– осы. Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті ұсынып отырған «Студент 
оқуға тиіс жүз кітап» атты жоба жастарға, 

қоғамға ой салатыны сөзсіз. Ұлттық ру-
хымызды, мəдениетімізді көтеруге өз 
септігін тигізетін осындай идеяларды 
қолдау қажет. Күттірмейтін шаралардың 
бірі. Жалпы, студенттерге көңілім тола-
ды, əрқайсысының бойынан кісілік кілтін, 
адамгершілік қасиетін көремін.

— Айтар а�ыл, білдірер лебізі�із болса, 
н8р %стіне н8р болар еді!

— Кафедрамыздың 20 жылдығына орай 
пікірлесіп отырғандықтан, əріптестеріме, 
журналистика мамандығында оқып 
жүрген студенттерге тілерім зор 
денсаулық, жаңа шығармашылық табыс, 
қазақ журналистикасының көркеюіне 
қосар үлесіміз көп болсын!!!

— Отбасы�ыз#а береке-бірлік, 
ж8мысы�ыз#а жеміс тілеймін! Тамаша 
с8>баты�ыз %шін рахмет!

ПЕРИЗАТ АБИШЕВА,
�Ж-21 ТОБЫНЫ/ СТУДЕНТІ

Та лай та лант тың тұ сауын ке сіп, ке ле-
ше гі не ақ ба та сын бер ген ҚарМУ жур-
на лис ти ка бө лі мі нің құ рыл ға ны на би-
ыл 20 жыл. Қа си ет ті қа ра ша ңы рақ тан 
қа нат қақ қан та лай тү лек қа зір де Ар қа-
дан алып ұшып Ала та удың биі гін де жүр. 
Тау да ту ып, тас ты ме кен қыл ған тас тү-
лек ту ған елін, өс кен же рін ұмыт пауы 
ти іс. Ұс таз дан шə кірт озар. Та рих тың ақ 
па рақ та ры тə лім ал ған тү лек те рін тү ген-
де уге сеп қыл ды. Қа зір гі таң да Түр кия 
елін де бі лім көк жи егін ке ңей тіп, ал ғы 
топ тан озық жүр ген жур на лис ти ка ның 
жас жүй рі гі Қа лым бай Ер жан мен аз-кем 
сыр аша сұһ бат та сып үл гер дік.

— Ер жан, �ай жыл #ы т% лек еді �із? Сіз 
о�ы #ан жыл дар �ан дай еді?

— ҚарМУ-ды 2005 жы лы «жур на лис ти ка» 
ма ман ды ғы бойын ша тə мəм да дым. Екі жыл 
ма гис тра ту ра оқы ға ным та ғы бар. Өзі ме 
қа жет ті те ори ялық бі лім ді ба рын ша алып 
шық тым деп ой лай мын. Оқы ту шы ла ры мыз 
сол ке зең ге сай қа жет ті ні бер ді. Біз бі лім ал-
ған жыл дар эко но ми ка лық тұр ғы дан əлі де 
қа зір гі дей ең се тік тей қой ма ған жыл дар мен 
тұс па-тұс кел ді. Сон да да сту дент тік өмір 
тек жақ сы жа ғы нан ес те қал ды.

— Сол жыл да ры сіз о�ы #ан ка фед ра да-
#ы с%йік ті 8с та зы �ыз жай лы?

— Ал дын көр ген оқы ту шы ла ры мыз дың 
бар лы ғы еш кім нен кем қыл мау жо лын да 
ба рын сал ды. Біз дің жақ сы ма ман, адал адам 
бо лып қа лып та су ымыз үшін жан аяма ды. 
«Ұс таз бо лу — өз уақы тын аямау, өз ге нің 
ба қы тын аялау» де ген ге са ятын фран цуз ке-
мең ге рі Жан Жак Рус со ның өне ге лі сө зі бар. 
Мен үшін сту дент кез де тəр би есін кө ріп, 
тə лі мін ал ған ұс таз дар дың əр қай сы сы ның 
ор ны ерек. Олар ды бө ле-жа ра ай ту ға дə-
тім бар май ды. Қой лы бай Асан, Мей рам-
хан Жə пек, Қу ан дық Ша ма қайұ лы, Ай гүл 
Тө леп бе ко ва, Лəз зат Қо жах ме то ва жə не 
Ай нұр Бу дан сын ды ұс таз да ры мыз ға ал ғы-
сым шек сіз. Ай та тын ғиб ра ты адал дық пен 
адам дық қа не гіз де ле тін мар құм Мар тбек 
Тоқ мыр за ұс та зы мыз дың да ор ны ерек ше 
еді.

— Уни вер си тет ті ая� тап, «жур на лист» 
ма ман ды #ын иге ру жо лын да т�уекел ге 
бар #ан ша� та ры �ыз бол ды ма? Екі8 дай ой 
ма за лауы м%м кін #ой?

— Өмі рім де де, кə сі бім де де тəуекел ге жиі 
бар ған кез де рім бол ды. Нə ти же сі кей де же-
міс ті, кей де ке рі сін ше бо лып жа та ды. Кө бі-
не кө ріп тұр ған дү ни ем ді сол күйін де ай ту-
ға ты ры са мын. Кем ші лік ті ай тып қа лу дан, 
ұлт тық ұпай ды тү ген де уде гі ол қы лық тар ды 
қа лам мен «осып» жі бе ру ден тар тын бай тын 
сəт тер жиі бол ды. Өкі ніш ке қа рай, кей бір 
ақ па рат құ рал да рын да оған рұқ сат жоқ… 
Ба зы бір сы ни ма те ри ал дар үшін бі раз бас-
шы мен жа ға жыр ты сып, «та яқ же ген» күн-
дер де ес те. Асы лы, жур на лист əділ дік тің 
жақ та сы, жаз ға ны жақ сы лық тың нақ ба сы 
бол са де ген ой дың құ лы мыз.

— �а зір гі ж8 мы сы �ыз сіз ге «ал тын та�» 
бо лып к! рі нуі м%м кін. Bзі �із о�ы #ан сол 
ор да дан 8с таз ды� �ыз мет жо лы на ша �ыр-
ту жай лы 8сы ныс т%с се, �а зір гі ж8 мы сы-
�ыз ды �ойып, ш� кірт т�р би еле уге �а лай 
�а рай сыз?

— Бі раз рес пуб ли ка лық бұ қа ра лық ақ-
па рат құ рал да рын да ең бек ету мүм кін ді гі 
ен ші міз ге ти іп ті. Бі рақ, бір жұ мыс та, яғ ни 
бір орын да кін ді гі жа бы сып қал ған дай ұзақ 
оты рып қал ған ды ұнат пай мын. Қоз ға лыс-
та бол ған ды, со ны са ла ны игер ген ді, жа ңа 
ор та ға ба рып бақ сы на ған ды жөн кө ре мін. 
Оқы ту шы бо лу мə се ле сі не кел сек… про-
фес сор Қой лы бай Аса нов аға мыз «ка фед-
ра ға оқы ту шы бо лып кел сең, əр дайым есік 
ашық» де ген бо ла тын. Ұс та зы мыз ға рақ мет! 
Ра сын ай тсам, бұл са ла да тə жі ри бем жоқ. 
Со ны мен қа тар, шə кірт тəр би елеу де ген екі-
нің бі рі, егіз дің сы ңа ры най за сы ның ұшы-
на іліп ке те бе ре тін ке дей дің ты ма ғы емес 
қой. Жауап кер ші лі гі жан шы дат пай тын іс. 
Сон дық тан бол са ке рек, шə кірт тəр би еле-
уге жү рек сі не мін. Бəл кім бі раз тə жі ри бе 
жи нап, ғы лы ми тұр ғы дан ке мел ден ген нен 
кейін ба рып ағар ту шы лық са ла ға ат ба сын 
бұ ру ға бо лар. Əй тпе се, өзің бі лім нə рі мен 
су сын да ған ор да ға өзің бі лім үй ре ту ге кел-
сең — ол да бір ға ни бет емес пе! Оқы ту шы-
лық — уақыт ен ші сін де.

— Сіз ді� ойы �ыз ша, жур на лис ти ка о�у-
лы� та рын шы #а ру ды� �и ын ды #ы не де?

— Ағар ту шы лық са ла да ең бек етіп жүр-
ме ген дік тен кө сем сіп бір де ңе ай та қою 
əдеп сіз дік бо лар. Де сек те, жур на лис ти ка 
са ла сын да қа зақ ті лін де жа зыл ған оқу лық-
тар са на улы. Бұл рет те Ре сей дің ең бек те рі не 
жү гі не тін кез дер көп бо ла ды. Əри не, мүм-
кін ді гін ше орыс, ағыл шын, өз ге де тіл дер де 
са ла лық кі тап тар оқу ке мел ден дір ме се, ке рі 
ке тір мес. Отан дық оқу лық тар ға кел сек, əлі-
ақ ол қы лық тың оры ны то лы ғар. Ға лым да-
ры мыз қал-қа дер ле рін ше ең бек ету де. Егер 
дайын əдіс те ме лік оқу лық тар бол са, шы ға-
ру қи ын ға соқ пас де ген ой да мын. Ме нің ше, 
ең бас ты сы ғы лы ми ең бек тер көп теп жа зы-
лу ке рек. За ман кө ші нен қа лып қой май, ин-
тер нет жур на лис ти ка, жа ңа ме ди алар ту ра-
лы ғы лы ми жұ мыс тар да са ла қор жы нын 
тол ты руы ти іс. Те оре тик ға лым да ры мыз ға-
на емес, қа зақ жур на лис ти ка сы ның оты мен 
кі ріп, кү лі мен шы ғып жүр ген əр са ла да ғы 
май тал ман жур на лис те рі міз дің де қо лы на 
қа лам ала тын уақыт жет кен сы ңай лы.

— �а ра ша �ы ра� �арМУ-да, фил фак ты� 
сту ден ті бол #ан ша #ы �ыз дан ес те �ал #ан 
ерек ше ес те лік тер, к! �іл ді хи ка ят та ры-
�ыз бол са?

— Сту дент тік өмір қы зық қа то лы бо ла ды 
ғой. Жоқ тан бар жа сау ға ты ры са тын быз. Бір 
ав то бус қа екі-үш сту дент қа тар мі ніп, бір 
«про ез дной ды» амал дап көр се тіп, кон дук-
тор ды қан қақ са тып ке те тін сəт тер бо лып ты. 
Кү ріш, ма ка рон мен кар тош ка ны ара лас ты-
рып ті лі дəм үйі ре тін та мақ пі сі ру сту дент-
тер дің ға на қо лы нан ке ле тін. Өт кен ға сыр-
дың ба сын да күш теп ұжым дас ты ру дың қа-
лай бол ға нын сол кез де тү сін ген дей бол дық. 
Бі рақ, біз ді кі ерік ті түр де жүр ді. «Жақ сы 
ор тақ» де мек ші, жақ сы ки ім жал пы ға ор тақ 
бо ла тын. Жө пел де ме де қап та ған қы зық тар-
дың бі рі ой ға түс пей отыр ға ны…

— Уни вер си тет �а быр #а сын да жи на #ан 
бі лім ж� не т� жі ри бе �із !мі рі �із ге азы� 
бо ла ал ды ма?

— Əл бет те, бі лім ал ған са ла мыз да нан 
тауып жеп жүр сек, бір де ме жа за ал сақ, 
оның бар лы ғы ның не гі зі уни вер си тет те қа-
лан ды де ген сөз. Бі лі мі міз бен тə жі ри бе міз 
қа же ті міз ге жа ра ды. Бі рақ, із де ніс ті жал-

ғас ты ру мен тə жі ри бе ні шың дау уни вер си-
тет тен кейін де еш тоқ тауы ти іс емес. «Тал 
бе сік тен жер бе сік ке дейін» өзің ді же тіл ді ру 
жо лын да бір сəт те аял да мау ке рек.

— Осы уа�ыт �а дейін БА� са ла сын да 
ж8 мыс іс те уге ын та сы бар, ма �а ла жа зу #а 
�а бі ле ті бар жас тар «Ер жан а#а» деп кел-
ген де �ол 8шын бе ріп к!р ді �із бе?

— Бел гі лі ой шыл Мəу ла на Жə ла лед дин 
Ру ми дің «Бір шам ның екін ші шам ды жақ-
қан нан жа ры ғы азайып қал май ды» де ген 
ой са лар сө зі бар. Жур на лис ти ка ға ни еті бар, 
та лап ты бауыр-қа рын дас тар ға «жоқ» де ген 
же рім бол ма ды. Қо лым нан кел ген ше кө ме-
гім ді бе ріп, ақы лым ды ай тып жү ре мін. Əрі 
кез кел ген уақыт та жəр дем де су ге дайын-
мын.

— �а зір бе де лі бе кем т8л #а сыз. Бі лім 
к!к жи егі �із ді ке �ей тіп, �а нат тан ды рып 
8шыр #ан бі лім ор да �ыз #а ай тар ле бі зі �із 
бар бо лар? Не де ген мен т!рт жыл т! рін де 
т�р би елеп, ма ман ды� ты� �ыр-сы рын %й-
ре тіп ба� ты #ой.

— Бір бай қа ға ным, ҚарМУ-дың жур на-
лис ти ка сын бі тір ген тү лек тер ге де ген көз қа-
рас оң. Бү гін де рес пу ба ли ка лық ең мық ты 
бұ қа ра лық ақ па рат құ рал дар дың бар лы-
ғын да олар дың қол таң ба сын кө ру ге бо ла ды. 
Бі луі міз ше, уни вер си те ті міз де осы ма ман-
дық қа тү се тін сту дент тер дің де қа ра сы ар-
тқан. Ме рей той бар ша мыз ға құт ты бол сын! 
Жур на лис ти ка ка фед ра сы оқы ту шы ла ры на 
са на лы шə кірт, са па лы ма ман дайын дау ба-
қы ты бұйыр сын!

— Сыр лы с8> ба ты �ыз #а ра� мет!

АЯУЛЫМ СО ВЕТ,
�А РА �АН ДЫ — ТAР КИЯ

«О4ытушылы4 – уа4ыт еншісінде»

Мен �стаз болу �шін жарал/андаймын…
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Новости науки
Как оценить качество 
образования?

С 21 по 25 ок тяб ря 2013 
го да в рам ках про ек та EDU CA 
прог рам мы TEM PUS в Уни вер-
си тет ском кол лед же Кор ка в 
Ир лан дии (Uni ver sity Col le ge 
Cork, Ire land) про хо дил ра бо-
чий се ми нар с учас ти ем эк-
спер тов из ву зов — пар тне-
ров про ек та из Казахстана, 
Кыр гыз ста на и Тад жи кис та на. 
От КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
во встре че при ня ла учас тие 
на чаль ник Уп рав ле ния пос-
ле ву зов ско го об ра зо ва ния 
и меж ду на род ных прог рамм 
Кар сти на С. Г.

Целью се ми на ра бы ло 
зна ком ство с сис те мой ка че-
ствен ной оцен ки ре зуль та тов 
обу че ния и осо бен нос тя ми ее 
при ме не ния в уни вер си те те 
Кор ка. В хо де се ми на ра бы-
ли ор га ни зо ва ны лек ции по 
вве де нию в Бо лон ский про-
цесс и ре зуль та там обу че ния, 
на ци ональ ной рам ке ква ли-
фи ка ций, так со но мии Блу ма, 
ос нов ным под хо дам к фор му-
ли ро ва нию и пла ни ро ва нию 
ре зуль та тов обу че ния с учас-
ти ем из вес тных в этой об лас ти 
ис сле до ва те лей и пре по да ва-
те лей: Ма ри ан Мак Кар ти, Дек-
лан Кен не ди, John О’Hal lo ran и 
др. Учас тни кам се ми на ра бы ла 
пре дос тав ле на воз мож ность 
по се тить учеб ные за ня тия в 
раз лич ных груп пах по меж-
дис цип ли нар ным под хо дам 
к пре по да ва нию и обу че нию, 
ме то дам ис сле до ва ний в об-
лас ти пре по да ва ния и обу че-
ния, при нять учас тие в за ня ти-
ях ис сле до ва тельской груп пы 
и груп пы пос тдип лом но го обу-
че ния по вве де нию в ис сле до-
ва ния в сфе ре пре по да ва ния 
и обу че ния, по уча ство вать в 
дис кус си ях при об суж де нии 
воп ро сов оцен ки ре зуль та тов 
обу че ния.

Учас тни ки встре чи поз на-
ко ми лись с уни вер си те том, 
дея тель ностью от дель ных под-
раз де ле ний, биб ли оте ки, сту-
ден чес ко го цен тра.

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

РОД НЫХ ПРОГ РАММ

Разыскиваются 
новаторы!

Фонд Пер во го Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан — Ли-
де ра на ции объ яв ля ет кон-
курс на со ис ка ние пре мий за 
на ибо лее та лан тли вые, от ли-
ча ющи еся но виз ной и ори-
ги наль ностью про из ве де ния 
прог рам мы, про ек ты для мо ло-
дых ка зах стан ских де яте лей в 
об лас ти куль ту ры и ис кус ства. 
В кон кур се мо гут при нять учас-
тие мо ло дые де яте ли в об лас ти 
куль ту ры и ис кус ства в воз рас-
те до 40 лет, а так же их ав тор-
ские и твор чес кие кол лек ти вы 
(не бо лее 8 че ло век).

Срок по да чи за явок в Ин-
но ва ци он но-тех но ло ги чес кий 
центр (233-й каб. гл. кор пу-
са) — до 18.11.2013.

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва прош ла науч-
но-прак ти чес кая кон фе рен ция «Раз ви тие 
выс ше го пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния в 
Цен траль ном Ка зах ста не: ис то рия, за да чи, 
пер спек ти вы», пос вя щен ная 85-ле тию со 
дня рож де ния зас лу жен но го ра бот ни ка на-
род но го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан, 
про фес со ра, по чет но го граж да ни на го ро да 
Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти Сул-
та на Ка па ро ви ча Дос ма гам бе то ва.

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие из-
вес тные ка зах стан ские уче ные и пе да го ги-прак-
ти ки, ве те ра ны об ра зо ва ния, вклю чая са мо го 
про фес со ра Дос ма гам бе то ва. Бу ду чи зас лу-
жен ным ра бот ни ком Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та, по чет ным про фес-
со ром, Сул тан Ка па ро вич при ни ма ет ак тив ное 
учас тие в его жиз ни. Для учас тни ков и гос тей 
кон фе рен ции в хол ле пе ред по точ ны ми ауди-
то ри ями уни вер си те та бы ла ор га ни зо ва на фо-
то выс тав ка о жиз ни и дея тель нос ти про фес со-
ра С. К. Дос ма гам бе то ва, а так же эк спо зи ция 
с де монстра ци ей его науч но-пе да го ги чес ких 
тру дов.
На кон фе рен ции об суж да лись ак ту аль ные 

проб ле мы выс ше го пе да го ги чес ко го об ра зо ва-
ния в Цен траль ном Ка зах ста не, его ис то рия и 
пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия, ста нов ле-
ние но вой мо де ли под го тов ки пе да го ги чес ких 
ра бот ни ков в сов ре мен ных ус ло ви ях и роль 
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 этом про цес се. С об-

сто ятель ным док ла дом по ис то рии раз ви тия 
ка зах стан ско го об ра зо ва ния, пре об ра зо ва ний 
в этой об лас ти выс ту пил сам Сул тан Ка па ро-
вич. Осо бо хо те лось от ме тить дея тель ность в 
сфе ре выс ше го об ра зо ва ния са мо го ака де ми-
ка. 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.
Сос то яв шись как уче ный-ис сле до ва тель, пе-

да гог, та лан тли вый ор га ни за тор, Сул тан Ка па-
ро вич Дос ма гам бе тов про дол жа ет за ни мать ся 
об ще ствен ной, науч ной, пе да го ги чес кой дея-
тель ностью. Он — ак тив ный учас тник про ис-
хо дя щих со бы тий в го ро де, об лас ти; яв ля ет ся 
науч ным кон суль тан том му зея Пер во го Пре-

зи ден та, ра бо та ет в со ве те об лас тно го фи ли ала 
пар тии «Нур Отан» по борь бе с кор руп ци ей, 
наг раж ден ме далью «Бір лік» за ак тив ную ра-
бо ту в Ас сам блее на ро да Казахстана. Выс ту па-
ет с док ла да ми, лек ци ями в сту ден чес ких ауди-
то ри ях и пе ред пре по да ва те ля ми, про во дит 
боль шую ра бо ту с мо ло дежью, яв ляя об ра зец 
пре дан нос ти из бран но му де лу.
На до от ме тить, что пре по да ва тельская дея-

тель ность для семьи Дос ма гам бе то вых — это 
стиль их жиз ни. 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. Бо лее 
то го, сам Сул тан Ка па ро вич — гла ва об раз-
цо вой ка зах стан ской семьи, 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 его 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.

СОБ. ИНФ.

Юбилейная конференция

Фонд Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли де ра На ции, Со вет мо ло дых 
уче ных ор га ни зу ют Седь мую меж ду на род ную 
науч ную кон фе рен цию «Ин но ва ци он ное раз-
ви тие и вос тре бо ван ность на уки в сов ре мен-
ном Ка зах ста не» 6 де каб ря 2013 г. (г. Алматы), 
Пер вую меж ду на род ную науч ную кон фе рен-
цию мо ло дых уче ных и сту ден тов «Пер спек ти-
вы раз ви тия би оло гии, ме ди ци ны и фар ма-
ции» 10-11 де каб ря 2013 г. (г. Шым кент).
В хо де кон фе рен ций бу дет уде ле но вни ма-

ние ук реп ле нию вза имо дей ствия и вза имо-
вы год но го сот руд ни че ства меж ду мо ло ды ми 
уче ны ми Рес пуб ли ки Казахстан. Пла ни ру ет ся 
об су дить на ибо лее ак ту аль ные нап рав ле ния 
сов ре мен ных ис сле до ва ний, а так же на ме тить 
пу ти их даль ней ше го раз ви тия. К учас тию в 
кон фе рен ции приг ла ша ют ся мо ло дые уче ные 
в воз рас те до 40 лет и ор га ни за ции, за ин те ре со-
ван ные науч ной дея тель ностью мо ло де жи.

СЕК ЦИИ КОН ФЕ РЕН ЦИИ
Фи зи ко-ма те ма ти чес кие cmy1@fpp.kz

На уки о зем ле cmy2@fpp.kz

Хи ми ко-тех но ло ги чес кие cmy3@fpp.kz

Ме ди цин ские и би оло ги чес кие на уки[*] ot del_nau ki.ukgfa@ma il.ru

Об ще ствен ные и гу ма ни тар ные на уки cmy5@fpp.kz

Сельско хо зяй ствен ные на уки cmy6@fpp.kz

Сек ция «Ме ди цин ские и би оло ги чес кие на-
уки» бу дет ра бо тать в хо де I Меж ду на род ной 
науч ной кон фе рен ции мо ло дых уче ных и сту-
ден тов «Пер спек ти вы раз ви тия би оло гии, ме-
ди ци ны и фар ма ции», г. Шым кент.
Тре бо ва ния к офор мле нию статьи.

1. Текст объ емом до 6 стра ниц фор ма та А4 на 
ка зах ском, рус ском или ан глий ском язы ке 
дол жен быть наб ран в ре дак то ре Mic ro soft 
Word. Шрифт Ti mes New Ro man, Kz Ti mes 
New Ro man 14 кег лем, межстроч ный ин-
тер вал 1. Вы рав ни ва ние тек ста по ши ри не. 
Рас ста нов ка пе ре но сов ав то ма ти чес кая. Без 
ну ме ра ции стра ниц.

2. При на пи са нии статьи не об хо ди мо при дер-
жи вать ся сле ду юще го пла на:

• Ф. И. О. ав то ра;
• мес то ра бо ты, дол жность, уче ная сте пень, 
уче ное зва ние;

• наз ва ние статьи (про пис ны ми бук ва ми в се-
ре ди не стро ки без точ ки);

• пус тая стро ка;
• текст статьи;
• на от дель ном лис те — Ф. И. О., ад рес, но ме ра 
кон так тных те ле фо нов, элек трон ный ад рес, 
да та рож де ния (чис ло, ме сяц, год). Ука зать 
фор му учас тия в кон фе рен ции: оч ная/за оч-
ная, прос лу шать док ла ды/выс ту пить с док-
ла дом (нуж ное под чер кнуть).

3. Текст статьи дол жен со от вет ство вать те ме 
кон фе рен ции, тща тель но вы ве рен и от ре-
дак ти ро ван, сок ра ще ния и ус лов ные обоз-
на че ния при ме ня ют ся с их оп ре де ле ни ем 
при пер вом упо ми на нии.

4. Ссыл ки на ли те ра тур ные ис точ ни ки сле ду-
ет ука зы вать в квад рат ных скоб ках по ряд-
ко вым но ме ром по спис ку ис поль зо ван ной 
ли те ра ту ры.

5. Статья дол жна быть пред став ле на в элек-
трон ной вер сии.

6. Не об хо ди мо на ли чие крат кой ан но та ции 
или ре зю ме на 3 язы ках.

7. Ри сун ки вы пол ня ют ся в фор ма те *.bmp, *.tif, 
*.jpg, *.wmf или во встро ен ном ре дак то ре 
Mic ro soft Graf в чер но-бе лом ви де. Под пись 
ри сун ков осу ществля ет ся 12 шриф том, кур-
си вом, вни зу по цен тру.

8. Таб ли цы вы пол ня ют ся во встро ен ном таб-
лич ном ре дак то ре Mic ro soft Word. Под пись 
таб лиц осу ществля ет ся 12 шриф том, кур си-
вом, свер ху по цен тру.

9. Фор му лы вы пол ня ют ся в ре дак то ре фор мул 
MS Word Eq ua ti on.
Ма те ри алы для пуб ли ка ции не об хо ди мо 

нап ра вить (до 20 но яб ря 2013 г.) по ука зан ным 
элек трон ным ад ре сам. Ор гко ми тет ос тав ля ет 
за со бой пра во от бо ра ста тей.
Пуб ли ка ция ма те ри алов бес плат ная.
Ад рес ор гко ми те та: г. Алматы, ул. Ма-

хат мы Ган ди, 10. Фонд Пер во го Пре зи ден-
та Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ра На ции. 
Тел. 8(727) 270-05-24, Еди ге ева Ро за Ма ка-
шев на.

Конференция для молодых ученых
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Айтайын дегенім…

Отбасы ж[не 4о/ам
Iлем ні� раб бы сы Ал лаh 

та #а ла �лем ді жа рат �ан нан 

кейін Адам ата мыз ды, о#ан 

се рік етіп Хауа ана мыз ды 

жа рат ты. Со дан бе рі жер 

бе тін де адам са ны к! бейіп, 

к!п те ген от ба сы лар �8 ры ла 

бас та ды. �ай кез де бол са 

да от ба сы м� се ле сі �о #а мы-

мыз ды� !зек ті м� се ле ле рі-

ні� бі рі еке ні бар ша #а аян.

«Отан — от ба сы нан бас-

та ла ды» де мек ші, дін, д�с т#р, 

�лт ж� не �р т#р лі �дет-�� рып 

�а �и да ла ры от ба сы ны� жа�-

дайы мен �о �ам �а ті ке лей �сер 

ете ді. Осы �ан орай �а зір гі кез-

де �а за� от ба сы ла ры т#р лі 

жа� дай лар ды ба сы нан �т кі зу-

де. Жас тар ара сын да �ы т#р лі 

к�з �а рас тар, со ны мен �а тар 

ба тыс ел де рі не к�п теп елік теу 

�о �а мы мыз �а ке рі �се рін ти-

гі зіп отыр �а нын бі ле міз. Атап 

ай ту ке рек, сол ел дер де гі ата-

ана ны� ба ла сы мен не ме се 

ері мен �йе лі ні� ара сын да �ы 

�а рым-�а ты нас тар �а за� �л-

ты ны� от ба сы на сай ке ле бер-

мей ті ні аны�. Жа ны мыз �а �ат-

ты ба та тын м� се ле — ол біз ді� 

�о �а мы мыз да �ы ата-ана лар-

ды� ба ла т�р би есі не сал �ырт 

�а рауы. Егер �р бір �а за� от ба-

сы ба ла ла рын д�с т#р лі ис лам 

ді ні мен су сын да тып, елі міз ді� 

салт-д�с т# рі мен �ке-ше ше ні 

сый лау �а, та за лы� пен жауап-

кер ші лік ке, е� бек �ор лы� пен 

отан с#й гіш тік ке т�р би елей біл-

се, �о �а мы мыз да �ы т#й ткіл ді 

м� се ле лер �з ді гі нен ше ші ліп, 

елі міз к�р кейіп, да мып, адам-

дар ара сын да �ы �а рым-�а-

ты нас тар т# зе лер еді. 0о ры та 

ай т�ан да, �зі міз ге ж� не от ба-

сы мыз ды� т�р би есі не к�п к�-

�іл б� лейік, Алаш ж�р ты!

С. ИЛЬ МЕ ЕВА,

ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІМ ШЕ СІ НІ/ 1 КУРС 

СТУ ДЕН ТІ

Ұл ты мыз үшін от ба сы — ұла ғат ты 
ұғым, қас тер лі бе сік са на ла ды. Өмір ди-
ір ме нін тар тқан жа нұя ның тір лі гі əл-
бет те ата-ана мыз дың ар қа сын да жү рі-
ліп жа та ты ны ай тпа са да əй гі. Ұр па ғын 
өмір ге əке ліп, ба ғып-қа ғып, есей тіп ел 
қа та ры на қо су үшін қан ша ма азап ты қи-
ын-қыс тау күн дер ді ба сы нан ке ші ріп, та-
бан ет, маң дай те рі мен тап қан ырыз дық, 
не сі бе сін бауыр еті ба ла сы на ар на ды 
де се ңіз ші! Ал, ес бі ліп, етек жи ып, ат жа-
лын тар тып қал ған нан бас тап қа ра то ры 
жі гіт те рі міз бен қа ра қат көз қыз да ры-
мыз сол ата-ана сы ның ақ үмі тін ар қа лап, 
аң са ған ар ма ны на жол тар тса аб зал еді. 
Ота нын сүйіп, еле улі ең бек сі ңір гі сі кел-
ген ер лер ең əуелі осы ұлы ұғым ның ір-
ге та сын өзі нің от ба сын да қа ла ға ны аян.

Ис лам да əйел — үй би ке сі, өмір лік 
жол да сы ның мал-мүл кін сақ та ушы, жас 
пер зент тер дің ана сы. Де мек, асыл ана лар, 
күйеу ле рі ңіз ге қан ша лық ты бойұ сы на сыз-
дар, олар дың тап қан та бы сын ұқып ты лық-
пен жи най ал ды ңыз дар ма? Бар ға қа на ғат 
қы лып, ақыл-ке ңес пен іс жа сап, тыйыл-
ған нан тыйы лып, бұйы рыл ған ды ада ете 
ал ды ңыз дар ма? Жа нұя да ғы жас ұр пақ та-
ры ңыз ға ана лық ма хаб ба ты ңыз бен тə лім-
тəр бие ңіз ді қа лай бе ріп жа тыр сыз? Атам 
қа зақ ай та ды «үй бол ған соң ыдыс-аяқ 
сыл дыр ла май тұр май ды» деп. Бі рақ ыдыс-
аяғы ңыз сыл дыр лап сы ры кет се де, сы нып 
кет пе сін» дей ді. Рас-ау, «үй ле ну оңай, үй 
бо лу қи ын» ғой. Өмір дің өзі ұлы кү рес. 
Кім де қа жы мас қай рат, сар қыл мас бі лім, 
иман, са быр бол са, же ңіс со ні кі. Пай ғам ба-
ры мыз дың ха ди сін де «жан нат қа кі ру үшін 
еш уақыт та ана ла рың ды рен жіт пей, ра зы-
лы ғын алып оты ру ке рек. Ба ла ға ана ның 
ра зы лы ғы шарт бол са, ана ның мін де ті де 
өте зор. Ба ла ның жақ сы, иба лы бо лып өсуі 
ана ның тəр би есі не бай ла ныс ты. Егер ана-
сы ба ла сын дұ рыс тəр би еле ме се, ба ла ның 
мі не зі бұ зы лып, те ріс жол ға тү се ді де əр 
нəр се ден құр ала қан қа ла ды» де лін ген. Мі-
не, біз бұ дан əл бет те «Жұ мақ тың кіл ті ана-
ның аяғы ның ас тын да» еке нін се зе міз. Ой-
ла ңыз шы, то ғыз ай, он күн кө те ріп, жа рық 
дү ние сый лап, осы əлем мен қауыш тыр ған 
пер зен ті үшін аяну ды біл мей тін, күн діз 
күл кі, түн де ұй қы көр мей бе сік та янып, ақ 
сү тін бе ріп, əл ди леп, мə пе ле ген кім сіз ді? 
Əри не, ол асыл ана ңыз.
Біз із де ген бо ла шақ аб зал ана, асыл жар-

дың жар қын бей не сі қан дай бо лу ға ти іс? 
Ибн Ма жаһ ха дис тер жи на ғын да «Əйел-
дер ге тек сұ лу лы ғы үшін ға на үй лен бең дер, 
сұ лу лы ғы олар ды тə кап пар етуі мүм кін. 
Əйел дер ге дү ни есі үшін ға на үй лен бең-
дер, мал-мүл кі олар ды шек тен шы ға руы 
мүм кін. Ра сын да қа ра тəн ді иман ды əйел 
тек ті де дəу лет ті жə не кө рік ті, бі рақ дін сіз 
бол ған əйел ден аб зал» дей ді. Бұл біл ген ге 
қым бат, біл мес ке ар зан нəр се боп елес тер. 
Асыл ма хаб бат ты, сүйіс пен ші лік ті бай лық-
тың ба рым та сы на ұс тап бе ре са лу дың аяғы 
ада су шы лық қа, ажы ра су ға соқ па са игі екен. 

Пай ғам ба ры мыз шү кір ету ші жү ре гі, зі кір 
ету ші ті лі бар із гі əйел дер ге үй ле нуі міз ді 
бұйы ра ды. Пай ғам ба ры мыз (с.ғ. с) өз от-
ба сы на жə не өз ге де же тім-же сір əйел дер-
ге шы найы ма хаб ба тын ар най біл ді. Əйел 
сын ды нə зік жан ды лар ды ана лар ре тін де 
аялап, ар дақ тау ға ша қы ра ды. «Əйел дер —
ер кек тер ге бе ріл ген Ал лах та ға ла ның ама-
на ты» дей ді.
Ал ен ді гі мə се ле — өмір ге кел ген ұр па-

ғы на ата-ана сы қан дай тə лім-тəр бие бе руі 
ке рек. Ба ла пан ұяда не ні көр се, ұш қан да 
со ны іле ді» де мей ме əз хал қы мыз. Өте та-
ма ша, қа ра ңыз шы, əдет те на ғыз мұз ба лақ 
қас қы ран ұясын құз ба сы на са ла ды. Ал 
сон да ғы ақ үр пек ба ла пан да ры на ол жем-
тік, сүйек-са яқ əкел мей ді екен. Қай та ті рі 
мал, аң бол сын кө те ріп əке ліп, ба ла пан да-
ры на көр се те ді, жұл ғы за ды. Ақы ры ба ла-
пан да ры же тіл ген де сол ер лік ті қай та лай-
тын бо лып шы ға ды. Хайу ан со лай іс те ген де, 
ақы лы бар адам ның əл сіз дік көр се туі тым 
ақы мақ тық емес пе? Ұр пақ қа мы — ұлт қа-
мы. Бо ла шақ жас тың пси хо ло ги ясын, із гі 
бі лі мін тек ті лік ке тар тайық. Има ни тə лім-
тəр би емен су сын да тайық. Пай ғам ба ры-
мыз дың бір ха ди син де: «Фа ти ма — ме нің 
бір бөл ше гім. Оны рен жіт кен адам ме ні де 
рен жіт кен бо ла ды. Оны қуа нтқан адам ме ні 
де қуа нтқан са на ла ды», — де лін ген. Əке лік 
мейі рі мі сон ша би ік, ба ла жан, мі не зі жұм-
сақ Пай ғам ба ры мыз Фа ти ма ны ұза тар да 
қат ты бір қи мас тық қош та су ына түс ке ні 
анық. Бі рақ «қыз ба ла жат жұрт тық». Олар-
дың от ба сы на ба қыт, бе ре ке-бір лік, ақ жол 
ті ле ді. Ақы лын ай тып, ба та сын бер ген. Сон-
да «қы зым, сен мү бə рəк ша ңы ра ғың нан ал-
тын ше жі ре лі ұр пақ та рай тын ер дің үйі не 
қа дам ба сып, сол ша ңы рақ қа ке лін бо лу ға 
ке тіп ба ра сың. Сен мой ның да ғы мы на ал-
тын ал қа ны тас тап, олар ға ана бо лу ды ой-
лан» де ген. Қыз əке сі нің ті ле гін қа был алып, 
ол ал қа ны са тып, ор ны на құл са тып алып, 
оған бос тан дық сый лап ты. Қан дай ке ре мет 
үл гі лі іс. Ал, Пай ғам ба ры мыз дың қы зы ның 
үй ле ну тойын да ғы дас тар хан өте жұ пы ны 
бол ған. Дас тар хан да құр ма лар мен қа мыр-
лар ға на бол ған де се ді. Ал біз дің қа зір гі үй-
ле ну тойы мыз дың дас тар ха нын да не бар 
еке нін өз де рі ңіз де бі ле сіз дер. Көр пе сі не 
қа рай кө сі лу ді біл мей, көз сіз дік пен елік теу 
қор қы ныш ты-ақ, бір-бі рі нен аса мын деп 
ас та-төк ысы рап шыл дық қа са лы ну кү нə-
ға жа зы ла тын нəр се. Та ғы бір ай та ке те тін 
іс — «əйел дер дің ма һі рін (қа лың ма лын) 
ықы лас пен бе рің дер…» де лін ген. Ай ша 
ана мыз дың риуаятын да «Жақ сы əйел дің 
ма һі рі же ңіл, не ке сі оңай жə не мі не зі көр-
кем бо ла ды, жа ман əйел дің ма һі рі қым бат, 
не ке сі қи ын, жа ман бо ла ды» деп көр се тіл-
ген. Ата-ана ның өз пе ре зен ті нің ба қыт ты 
бо лу ын қа ла май ты ны жоқ шы ғар, алай да 
анық жол ды тал дай бі лу, кө ре бі лу өте ма-
ңыз ды бол мақ.
Бас ты сы, от ба сы лық ұс та ным дар ға көп 

кө ңіл бөл ге ні міз дұ рыс. Ұр пақ та ры мыз дың 
тə лім-тəр би есін де иман шарт, мі нез-құ лық, 
қы зы ғу шы лық қа бі лет те рін жан дан ды рып, 

мейі рім ді лік пен із гі лік ті жақ тай тын, адал-
дық пен шын шыл дық ты із дей тін, бо рыш 
пен мін де тін айы ра ала тын, отан сүй гіш, 
ама нат шыл ар на лар ға бет бұр ғы зу ымыз ке-
рек. Же тім мен же сі рін жы лат па ған, өнер ге, 
өлең ге жа қын өңі жы лы хал қы мыз дың ұлт-
тық пси хо ло ги ясы бұ зы лып, ұлы құн ды-
лық та ры азай ған сайын ақыр за ман та яды 
ма деп қат ты қор қам. Біз ин но ва ци ялық, 
ин дус три ял ды жол мен əлем ха лық та ры-
на жол тар та мыз дей міз. Ол үшін, ең əуелі. 
бе сі гі міз ді бе рік қып, ті лі міз ді, ді ні міз ді, 
ді лі міз ді тік теп алайық. «Отан ды сүю от-
ба сы нан бас та ла ды», қа ра ша ңы ра ғы ңыз-
дың ұйыт қы сы бо лы ңыз, ұлы ңыз ға ұлық ты, 
қы зы ңыз ға қы лық ты тəр бие бе ре бі лі ңіз, 
бауыр мал, жо март, дар хан кө ңіл де гі асыл 
ха лық тың жыр ты сын жыр тайық.
Ұлы фи ло соф Сок рат «Адам өзі не үңіл-

ген сайын бі ле ті ні нен біл мей тін нəр се ле рі 
кө бейе тү се ді. Адам өзің ді өзің та нып біл-
ші» де мей ме? Өт кін ші өмір ғой! Жал ған 
дү ни еге бе рі ліп, ада сып ке те бер сек, ақыр-
за ман ды өз қо лы мыз бен жа сап ал ған мен 
бір дей емес пе? За ман со лай деп көз сіз-
дік пен кей бір жа ғым сыз ба тыс мə де ни етін 
қа был дап, бə се ке ге тү су дің мə ні қан ша? 
На ша қор лық пен, бұ лап-та ла умен ай на лы-
са тын аза мат та ры мыз, қар ны ашық, қас-
кір пі гін сыз ған қыз да ры мыз… қа бы мыз 
өз гер ді деп қа ны мыз ды да өз гер тпейік. Қа-
ны мыз қа зақ біз бір ұл тпыз, біз үш аяқ тан 
тұр ғы зыл ған тұ ғыр мыз. Ата ді ні міз, ана 
ті лі міз, салт-дəс тү рі міз бар. Егер осы үш 
аяқ тың бі реуі қыс қар са, тұ ғыр лық қа си еті-
міз ге сын кел мей ме? Сол тұ ғыр да қо нақ-
та ған қы ран да қы ра ғы лы ғы нан ай ры лып, 
қыл жақ бас кейіп ке түс пей ме? Бү гін гі күн-
де ақ са қал ды ата ла ры мыз, ақ са май лы ана-
ла ры мыз азайып, ұлт тық құн ды лы ғы мыз 
да алыс тап ба ра жат қан дай. Бі рін тас тап, 
бі рін алу ға асы ға тын, ажы ра су ды айып ты 
са на май, атақ деп се зі не тін, же тім мен же-
сі рін мо лай тқан аза мат тар, ару лар, ата дан 
қал ған ама нат қа қия нат жа са майық!
Аты мəш һүр ар да гер əл-Фа ра би «Адам 

ба ла сы на тəр би есіз бе ріл ген бі лім ол — 
адам ба ла сы ның қас жауы» де ме ді ме? Біз-
де, ең əуелі, қа таң тəр тіп, тə лім-тəр бие бол-
са, сон да ға на жүйе лі бі лім ала ала мыз. Өз-
ге ге де жа на шыр боп жақ сы лық іс те уді де 
бі лер едік. Біз өзі міз ді ға на емес, өз ге лер ді, 
өзі міз ден кейін гі жас ұр пақ ты ой лап, олар-
ға жақ сы үл гі, са ра жол көр се тіп, «Ал дың-
ғы лар ға мұ ра гер, кейін гі лер ге бұй да гер» 
бол сақ екен.
Өмір бол ған соң «Жа ңыл май тын жақ, 

сү рін бей тін тұ яқ жоқ» дей міз, де се де Жа-
ра ту шы жап пар иең шаш қан ыр зық та рың-
ды дұ рыс тал ға мың мен жи на саң, жін тік-
шіл, жү рек шіл, та қуа бол ға ның, ал жүр ген 
жү рі сің де із, жү рек те қа лар жы лы же мі сің 
жоқ, же ңіс үшін же тім күй кеш сең, на мыс 
пен нар қың ды айы ра ал май, арың нан азып 
ал жа сар сың. Же ңі лу же те сіз дік тің ны ша-
ны, бі рақ сəт сіз дік тің сəт те рін ба сып тұ рып, 
са бақ қо ры тын ды лап, са лын ды ға ие бо лу, 
«жы ғыл ған ор ны нан бір уыс то пы рақ алып 
қай та жү гі ру — ас қақ рух», біз дің Алаш 
аза мат та ры на осын дай ай сберг рух қа жет.

�. НA СІП ХАН

Ең ал ғаш шыр етіп дү ние есі гін аш-
қан нан бе рі ана мыз қа сы мыз да. Тал бе-
сік тен əл ди леп өсір ген ата-ана мыз өсіп-
өн ге ні міз ше кө зі нің қа ра шы ғын дай 
қа рай ды. Ана де ген сөз дің өзі қа си ет ті, 
ки елі. Қа зір гі уақыт та əр түр лі жағ дай-
лар ға тап бо ла сың. Кей бі рі ана сы ның 
«ə» де ген сө зі не рен жіп, өз де рін əр түр-
лі жағ дай лар ға итер ме леп жа та ды. Бұл 
дұ рыс па?! Бұ ған қан дай көз қа рас та мыз. 
«Анаң ды Мек ке ге үш рет ар қа лап апар-
саң да мой ның да ғы қа ры зың ды өтей ал-
май сың», — де ген бе кер ай тыл ма са ке-
рек. Еш қан дай ана ба ла сын жа ман бол-
сын де мей ді, кер сін ше жақ сы бол сын 
де ген ни ет пен құ дай дан ті леп жү ре ді. 
Осы ған орай бір оқи ға ны ба ян дап бер-
сем…

Бір де ана сы кеш кі сін жұ мыс тан үй ге ке ле-
ді. Үй қа раң ғы. Үй де еш кім жоқ деп ой ла ған 
ана сы шам дар ды жақ қа ны сол еді, төр бөл ме де 
есін жи яр-жи мас бо лып жат қан қы зын кө ре ді. 
Жа на ры асыл ана ерік сіз кө зі не жас ала ды. Таң 
аты сы мен ер те тұ рып, қы зы ның таң ғы асын 
дайын дап жүр ген ана сы қы зын оята алар емес. 
Ұй қы сын əзер аш қан қы зы ның «мен үй ге қа лай 
кел дім?» де ген сө зі не ана жү ре гі сыз дап қоя бе-
ре ді. Қы зы на қан ша ақы лын ай тса да, оған құ-
лақ асып жат қан қы зы жоқ. Бос жү ріс ке жа ны 
құ мар қы зын тү зу жол ға қа лай са ла рын біл мей 
бей бақ ана есі кет ті. Кеш кі сін ай на ал дын да бо-
яну ға кі ріс кен қы зын кө ріп: «Қай да жи нал дың? 
Бұл та ғы не жү ріс? Бұл қа шан ға дейін жал ғас-
пақ? Қа шан до ға ра сың?» — де ген ана сы ның 
сө зі не қы зы бұл қан-тал қан бо лып шы ға кел-
ді. Ашу ға бой ал дыр ған ол «Бұл ме нің өмі рім, 
өзім бі лем» деп есік ті ен ді қай тіп кір мес тей 
тарс жауып ке те бар ды. Жү ре гі нің тал ма сы бар 
ана сы аурың қы рап жер ге құ лай кет ті. Жер де 

сұ лап бі раз уақыт жат ты. Көр ші сі кел ді, же дел 
жəр дем ша қыр ды. Бі рақ… Ауру ха на ға жет пей 
қыз дың ана сы ба қи лық бол ды. Кеш еді. Қыз 
ағыл-те гіл жы ла ды. Ен ді гі жер де ана сы ның 
қай тіп кел мей ті нін, «ай на лайын», «құ лы ным» 
деп ай на ла тын жан нан мəң гі лік ке айы рыл ға-
нын тү сін ді. Алай да, кеш… Көз дің жа сын көл 
қы лып төк се де ке ше гі күн дер кел мес ке кет ті. 
Өкін ді, өкі ні шін ақыл ға жең дір ді. Кү нə сін көз 
жа сы мен жу ып иман ды лық жол ға бет бұр ды.
Өмір ді өлім же ңіп кет ті. Сол сəт те ға на сай-

ран са лып кө ше кез ген қыз са на сы оян ды. Аз-
ғын дық жол ға тү сіп, шай тан ның ар бауына 
түс ке нін не ге ер те тү сін бе ді екен? «Жа лын дап 
тұр ған жас тық шақ. Ой нақ тап жү ріп от бас са 
да ке ші рім ді» деп ойы на кел ге нін іс тей тін дер 
өзек өр тей тін өкі ніш ті жайт тар дан са бақ ал са, 
жақ сы бо лар еді. Ер те ңі міз дің бұ лың ғыр бұл ты 
сейі лер еді. Иə, сөй тер еді…

�ЫМ БАТ СЕ РІК БЕК, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ананы! асыл жанары

Ба4ытты отбасы ж[не т[рбие
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За жизнь без СПИДа!
В КарГУ стар то вал ме сяч-

ник борь бы со СПИ Дом и ВИЧ.
Все мир ный день борь бы со 

СПИ Дом (World AIDS Day) впер-
вые от ме чал ся 1 де каб ря 1988 
г. Кон цеп ция Дня борь бы со 
СПИ Дом бы ла пред ло же на в хо-
де Все мир но го сам ми та ми нис-
тров здра во ох ра не ния по прог-
рам мам про фи лак ти ки СПИ Да 
в 1988 г. как при зыв к со ци аль-
ной тер пи мос ти и рас ши ре нию 
об ме на ин фор ма ци ей по ВИЧ/
СПИ Ду. Еже год но от ме ча емый 
1 де каб ря день слу жит де лу 
ук реп ле ния ор га ни зо ван ных 
уси лий по борь бе с пан де ми ей 
ВИЧ-ин фек ции и СПИ Да, рас-
прос тра ня ющей ся по всем ре-
ги онам ми ра. Ор га ни зо ван ные 
уси лия нап рав ле ны на ук реп ле-
ние об ще ствен ной под дер жки 
прог рамм про фи лак ти ки рас-
прос тра не ния ВИЧ/СПИД, на 
ор га ни за цию обу че ния и пре-
дос тав ле ния ин фор ма ции по 
всем ас пек там ВИЧ/СПИД.

В рам ках ме сяч ни ка в на-
шем уни вер си те те прой дут ку-
ра тор ские ча сы, лек ции, бе-
се ды по про фи лак ти ке ВИЧ/
СПИ Да на те мы: «Ис кус ство 
про тив СПИ Да», «Пси хо ло ги-
чес кие и со ци аль ные при чи ны 
СПИ Да сре ди мо ло де жи», бу-
дет вы пу щен ин фор ма ци он-
ный бюл ле тень, пос вя щен но го 
Все мир но му дню борь бы со 
СПИ Дом. Сре ди сту ден тов сос-
то ит ся де бат ный тур нир «Уни-
вер саль ный дос туп и пра ва 
че ло ве ка», а так же сот руд ни ки 
об лас тно го цен тра по про фи-
лак ти ке и борь бе со СПИ Дом 
про ве дут се ми на ры-тре нин ги 
для сту ден тов на те му «Воп ро сы 
про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции 
сре ди мо ло де жи «Раз ные рав-
но му». Сту ден ты так же смо гут 
при нять учас тие в об ще го род-
ской ак ции под де ви зом «Ноль 
но вых ВИЧ-ин фек ций. Ноль 
дис кри ми на ции. Ноль смер-
тей вслед ствие СПИ Да». Что бы 
под дер жать идею здо ро во го 
об ра за жиз ни, в уни вер си те те 
прой дут спор тив ные со рев но-
ва ния, пос вя щен ные Все мир-
но му дню борь бы со СПИ Дом, 
сре ди сту ден тов, про жи ва ющих 
в об ще жи ти ях уни вер си те та, 
спар та ки ада «Пер во кур сник» 
по раз лич ным ви дам спор та, а 
так же сос то ит ся кон курс со ци-
аль но го пла ка та «SOSзна ние», 
пос вя щен но го воп ро сам ВИЧ и 
СПИ Да.

Об су дить проб ле мы ВИЧ же-
ла ющие смо гут во вре мя круг-
ло го сто ла на те му «Объ еди ним 
мир про тив СПИ Да» с учас ти ем 
спе ци алис тов об лас тно го цен-
тра фор ми ро ва ния здо ро во го 
об ра за жиз ни, об лас тно го нар-
ко ло ги чес ко го цен тра, Ка ра-
ган дин ско го об лас тно го цен тра 
по про фи лак ти ке и борь бе со 
СПИ Дом, об ще ствен но го объ-
еди не ния «Умит», неп ра ви тель-
ствен ной ор га ни за ции «Сау Ур-
пак». А за вер шит ся ме сяч ник 
ак ци ей «Мо ло дежь вы би ра ет 
здо ро вый об раз жиз ни!», пос-
вя щен ной Все мир но му дню 
борь бы со СПИ Дом, ко то рая 
прой дет 2 де каб ря в глав ном 
кор пу се на ше го уни вер си те та.

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

В 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 
ин фор ма ци он ная встре ча по воп ро сам 
про фи лак ти ки ре ли ги оз но го экстре миз ма 
в мо ло деж ной сре де.

Ин фор ма ци он ная встре ча бы ла ор га ни-
зо ва на Агент ством Рес пуб ли ки Казахстан 
по де лам ре ли гий и об ще ствен ным фон дом 
«Yлес-2020» сов мес тно с Уп рав ле ни ем по де-
лам ре ли гий и пред ста ви те ля ми де пар та-
мен та Ко ми те та на ци ональ ной бе зо пас нос ти 
Ка ра ган дин ской об лас ти. Во встре че, про хо-
див шей под пред се да тель ством про рек то ра 
по науч ной ра бо те Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва Ома ро ва Х. Б., при ня ли учас тие чле ны 
ин фор ма ци он но-про па ган дистской груп пы 
по разъ яс не нию го су дар ствен ной кон фес си-
ональ ной по ли ти ки в сфе ре ре ли гий и про-
фи лак ти ке ре ли ги оз но го экстре миз ма: ди-
рек тор ОЮЛ «Ас со ци ация цен тров по мо щи 
пос тра дав шим от дес трук тив ных ре ли ги оз-
ных те че ний», член Со ве та по свя зям с ре ли-
ги оз ны ми объ еди не ни ями при Пра ви тель стве 
Рес пуб ли ки Казахстан, эк сперт груп пы об-
ще ствен ных и науч ных де яте лей по ре ли ги-
оз ным воп ро сам при Агент стве РК по де лам 
ре ли гий Де ни сен ко Юлия Оле гов на, ве те ра ны 
и сот руд ни ки ор га нов КНБ РК, пред ста ви тель 

Ду хов но го уп рав ле ния му суль ман Казахстана 
по Ка ра ган дин ско му ре ги ону. От уни вер си те-
та при сут ство ва ли сту ден ты, ма гис тран ты и 
док то ран ты, пре по да ва те ли и сот руд ни 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.
Целью дан но го ме роп ри ятия яв ля лось по-

вы ше ние ре ли ги оз ной гра мот нос ти и про фи-
лак ти ки ре ли ги оз но го экстре миз ма в мо ло-
деж ной сре де, по пу ля ри за ция ис то рии тра-
ди ци он ных ре ли гий, куль ту ры и ду хов но го 
нас ле дия ка зах ско го на ро да. Сту ден там по яс-
ни ли, что экстре мизм — один из тех фак то ров, 
ко то рый дес та би ли зи ру ет жизнь об ще ства и 
под ры ва ет ус той чи вость раз ви тия го су дар-
ства. Для мно го на ци ональ но го и по ли кон фес-
си ональ но го Казахстана экстре мизм, ос но ван-
ный на ре ли ги оз ных или эт ни чес ких ос но ва-
ни ях, осо бен но опа сен. Ре ли ги оз ный экстре-
мизм — это тип ре ли ги оз ной иде оло гии и 
дея тель нос ти, ко то рый от ли ча ет ся край ним 
ра ди ка лиз мом, ори ен ти ро ван ным на бес ком-
про мис сную кон фрон та цию со сло жив ши ми-
ся тра ди ци ями, рез кий рост нап ря жен нос ти 
внут ри ре ли ги оз ной груп пы и в со ци аль ном 
ок ру же нии. Он от ли ча ет ся дея тель ностью, 
нап рав лен ной на на силь ствен ное из ме не ние 
го су дар ствен но го строя или на силь ствен ный 
зах ват влас ти, на ру ше ние су ве ре ни те та и тер-
ри то ри аль ной це лос тнос ти го су дар ства, на 

воз буж де ние в этих це лях ре ли ги оз ной враж-
ды и не на вис ти. За час тую эту дея тель ность 
прик ры ва ют ре ли ги оз ны ми убеж де ни ями, 
ка муф ли руя ее ре ли ги оз ным со дер жа ни ем. 
Кро ме то го, экстре мизм, прик ры ва ющий ся 
ре ли ги оз ны ми или на ци ональ ны ми ло зун га-
ми, не ред ко эксплу ати ру ет и та кие тра ди ци-
он ные цен нос ти, как лич ная и об ще ствен ная 
нрав ствен ность, лю бовь к сво ему на ро ду.
Осо бая роль в про фи лак ти ке экстре миз ма 

при над ле жит за ко но да тель ству Казахстана, а 
имен но За ко ну РК «О ре ли ги оз ной дея тель-
нос ти и ре ли ги оз ных объ еди не ни ях», ко то рый 
приз на ет ис то ри чес кую роль ис ла ма ха на фит-
ско го маз ха ба и пра вос лав но го хрис ти ан ства в 
раз ви тии куль ту ры и ду хов ной жиз ни на ро да, 
ува жа ет дру гие ре ли гии, со че та ющи еся с ду-
хов ным нас ле ди ем на ро да Казахстана, приз-
на ет важ ность меж кон фес си ональ но го сог ла-
сия, ре ли ги оз ной то ле ран тнос ти и ува же ния 
ре ли ги оз ных убеж де ний граж дан. Сог лас но 
За ко ну го су дар ство от де ле но от ре ли гии и 
ре ли ги оз ных объ еди не ний. Так же За ко ном 
зап ре ща ют ся дея тель ность пар тий на ре ли-
ги оз ной ос но ве, соз да ние и дея тель ность ре-
ли ги оз ных объ еди не ний, це ли и дей ствия ко-
то рых нап рав ле ны на ут вер жде ние в го су дар-
стве вер хо вен ства од ной ре ли гии, раз жи га ние 
ре ли ги оз ной враж ды или роз ни, в том чис ле 
свя зан ных с на си ли ем или при зы ва ми к на си-
лию и ины ми про ти воп рав ны ми дей стви ями. 
Проб ле му воз ник но ве ния и пре дот вра ще ния 
ре ли ги оз но го экстре миз ма еще ни од но го-
су дар ство не смог ло ре шить до кон ца. Так и в 
Ка зах ста не за да ча про ти во дей ствия ре ли ги оз-
но му экстре миз му и тер ро риз му под воз дей-
стви ем раз лич ных фак то ров так же при об ре-
та ет дол гос роч ный ха рак тер. Та ким об ра зом, 
даль ней шее вза имо дей ствие го су дар ства и 
об ще ства в це лом в про ти во дей ствии это му 
яв ле нию ос та ет ся ак ту аль ной за да чей. Толь-
ко сов мес тны ми уси ли ями мож но до бить ся 
ус той чи вой и то ле ран тной сис те мы раз ви тия 
го су дар ствен но-об ще ствен ных от но ше ний, 
най ти пу ти ис ко ре не ния пред по сы лок и ис-
точ ни ков рас прос тра не ния на тер ри то рии на-
ше го го су дар ства экстре мистских про яв ле ний.
В хо де встре чи так же сос то ялось об суж де ние 

ак ту аль ных воп ро сов, свя зан ных с ре ли ги оз ной 
сфе рой, про фи лак ти кой ре ли ги оз но го экстре-
миз ма и дес трук тив ных форм ре ли ги оз нос ти.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ 
КАРГУ ИМ. Е. А. БУ КЕ ТО ВА

Против религиозного экстремизма

В це лях про па ган ды и по пу ля ри за ции 
в сту ден чес кой сре де сим во лов го су дар-
ства — Гер ба, Фла га, Гим на Рес пуб ли ки 
Казахстан, вос пи та ния у сту ден тов чув ства 
гор дос ти и ува же ния к го су дар ствен ным 
сим во лам 25 ок тяб ря 2013 го да в за ле за се да-
ний Уче но го со ве та сос то ялась олим пи ада 
на зна ние ос нов Кон сти ту ции и го су дар-
ствен ных сим во лов Рес пуб ли ки Казахстан. 
В олим пи аде при ня ли учас тие сту ден ты 
выс ших учеб ных за ве де ний Ка ра ган ды, Те-
мир тау (КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва), КГМУ, 
Кар ГТУ, Ка ра ган дин ский уни вер си тет «Бо-
ла шак», КЭ УК, Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный ин дус три аль ный уни вер си тет, 
Цен траль но-Ка зах стан ская ака де мия, Ка-
зах ская ин же нер но-тех ни чес кая ака де мия.

В рам ках олим пи ады ре ша лись сле ду ющие 
за да чи: по вы ше ние пра во вой гра мот нос ти мо-
ло де жи, при об ще ние сту ден чес кой мо ло де жи 
к цен нос тям пра во вой куль ту ры; соз да ние ус-
ло вий для ин тел лек ту аль но го и твор чес ко го 
раз ви тия мо ло де жи; фор ми ро ва ние у сту ден-
че ства чув ства пат ри отиз ма и ак тив ной граж-
дан ской по зи ции.

Уч ре ди те ля ми ме роп ри ятия ста ли рек-
то рат и проф со юз ный ко ми тет КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, а ор га ни за то ра ми — ко ми-
тет по де лам мо ло де жи и юри ди чес кий фа-
куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Все ву зы выс та ви ли ко ман ды в сос та ве трех 

че ло век. Каж дый вуз пред ста вил две ко ман ды, 
од на выс ту па ла на рус ском, а вто рая — на ка-
зах ском язы ке. Са ма олим пи ада про хо ди ла в 
три ту ра.
Пер вым ту ром стал твор чес кий эк за мен, 

где ко ман да дол жна бы ла в те че ние трид ца ти 
ми нут на пи сать эс та фет ное эс се. В на пи са нии 
эс се при ни ма ли учас тие все чле ны ко ман ды. 
Каж дый учас тник дол жен был за 10 ми нут 
на пи сать свою часть эс се на те му «Кон сти ту-
ция — ос но ва раз ви тия де мок ра тии». Те му 
эс се учас тни ки уз на ли уже во вре мя са мой 
олим пи ады.
Вто рым ту ром ста ло тес ти ро ва ние на зна-

ние Кон сти ту ции РК, За ко на РК «О го су дар-
ствен ных сим во лах РК», стра те гии «Ка зах-
стан-2030», где за 30 ми нут каж дый член ко-
ман ды дол жен был от ве тить на 30 воп ро сов.
Во вре мя треть его ту ра — кон кур са ка пи та-

нов каж дой ко ман де в те че ние 15 ми нут бы ло 
не об хо ди мо на пла ка те под го то вить пре зен-
та ци он ный ма те ри ал на оп ре де лен ную те ма-
ти ку, пос ред ством ри сун ков, цифр, таб лиц, 
ди аг рамм, гра фи ков и т. п., по за вер ше нии 
под го то ви тель но го эта па ка пи тан ко ман ды 
про во дит пре зен та цию пла ка та. Те ма ти кой 
это го кон кур са ста ла фу ту рис ти чес кая те ма 
«Казахстан в 2050 го ду». Она бы ла так же оз ву-
че на не пос ред ствен но пе ред на ча лом кон кур-
са.

Ра бо ты учас тни ков оце ни ва ла ко мис сия, в 
сос тав ко то рой вош ли про фес со ра и пре по да-
ва те ли юри ди чес ко го и фи ло ло ги чес ко го фа-
куль те тов КарГУ. Имен но этим лю дям пред-
сто яло оп ре де лить по бе ди те лей и об ла да те-
лей спе ци аль ных при зов. По ито гам тур ни ра 
бы ли оп ре де ле ны сле ду ющие по бе ди те ли:
Ка зах ское от де ле ние:
1-е мес то — ко ман да «Əді лет» КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва;
2-е мес то — ко ман да «Алаш» Цен траль но-

Ка зах стан ской ака де мии;
3-е мес то — ко ман да «Бо ла шақ» Ка ра ган-

дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та Каз-
пот реб со юза.
Рус ское от де ле ние:
1-е мес то — ко ман да «Пат ри оты» КарГУ 

им. Е. А. Бу ке то ва;
2-е мес то — ко ман да «Жас Ор да» Кар ГТУ;
3-е мес то — ко ман да «Пре ам бу ла» Ка ра-

ган дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та 
Каз пот реб со юза.
Бы ли так же уч реж де ны спе ци аль ные при-

зы в но ми на ци ях: приз за луч шее эс се по лу-
чи ла ко ман да «На мыс» Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го ме ди цин ско го уни вер си те та, 
зва ние «Луч ший ка пи тан» бы ло прис во ено 
Сай ла убаю Шын ғы су из ко ман ды «Жас Алаш» 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес-
ко го уни вер си те та, а зва ние «Луч ший пра во-
вед» — Ар ну ру Ра хи мо ву из ко ман ды «Бо ла-
шак» Ка ра ган дин ско го уни вер си те та «Бо ла-
шак». Все ко ман ды по лу чи ли гра мо ты и цен-
ные при зы от ор га ни за то ров олим пи ады.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Олимпийские знания основ Конституции
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Біле ж�рі!із…
«К%з — к! �іл сіз дік мез гі лі» де ген 8с та ным ды 

ес тіп, он сыз да �8л ды ра #ан к! �і лі �із т% се бас-
тай ды ма? И�, к%з де жа ны мыз да, т� ні міз де 
азып, ерек ше к% тім ді �а жет ете ді. К%з де гі деп-
рес сия #а бе ріл мей мін де се �із, кей бір р� сім-
дер ді орын дап, к! �і лі �із ді к! те ріп �ойы �ыз.

Пси хо лог ма ман дар ды� ай ту ын ша, к#з гі та би-
�ат ты�, та би �ат �� бы лыс та ры ны� �се рі нен адам 
жа нын да да еле улі �з ге ріс тер орын ала ды екен. 
К#з гі та би �ат ты� т# сі — к� �іл сіз дік ті� т# сі. Сіз де 
м��, к� �іл сіз дік, сел �ос ты�, ен жар лы� сын ды �а-
си ет тер мен дос та сып #л гер ген бо лар сыз. Ай на-
ла �ыз да �ы лар �а тез ашу ла нып не ме се жа �ын-
да ры �ыз ды �ыз ба лы� пен рен жі тіп алып ж#р сіз 
бе? К� �і лі �із ді к� �іл сіз дік би леп, �а ба �ы �ыз ды 
жиі м�� ша лып ж#р ме? Сас па �ыз, б�л сіз де �а-
на емес. xы лым да б�л ке зе� — к#з гі к� �іл сіз дік 
(апа тия) де ген ат пен зерт те лін ген. Б# гін сіз дер-
ге к#з гі апа ти яны� ал дын алу ды, ке сел ден �а лай 
айы �у �а бо ла тын ды �ы ту ра лы �� гі ме лей тін бо ла-
мыз.

К#з гі к� �іл сіз дік ті� не гіз гі се бе бі та би �ат та �ы 
�з ге ріс тер де сек, та �ы бір се беп: жаз бойы де ма-
лып кел ген сіз ді� а� за �ыз к#з де бір ден бас та лып 
кет кен �ар ба лас ты к� те ре ал май �а лып жа та ды. 
Сон ды� тан к#з гі к� �іл сіз дік жаз ай ла рын да жа�-
сы де мал �ан жан дар да к�п теп кез де се ді.

К#й зе ліс ті� ал �аш �ы бел гі ле рі: та �ер те� �й-
�ы �ыз дан бес, тіп ті он тал пы ныс тан кейін �зер 
т� ра сыз. Ж� мыс �а не ме се са ба� �а ба рар жол-
да �йы� тап �а ла бе ре сіз ж� не іс ке кі рі сіп ке ту 
о�ай лы� �а со� пай ды. Бас ты сы �й �ы ны �ан ды-
ру. zдет те гі ден к� бі рек �йы� тау �а ты ры сы �ыз. 
zйел дер #шін 9-10 са �ат, ер лер #шін — 8-9 са �ат 
�й �ы �а лып ты бол ма�. М#м кін дік бо лып жат са, 
к#н діз мыз �ып алу �а ты ры сы �ыз.

К#й зе ліс ті� екін ші бел гі сі — жал �ау лы�. Тіп ті 
компь юте рі �із ді� не ме се �� ла� �а бы �ыз ды� ба-
ула рын тар �а ту �а зау �ы �ыз со� пай ды. М�н дай 
да мас саж к� мек ке ке ле ала ды. Ол #шін кіш кен-
тай са уса �ы �ыз ды �ы зар �ан ша �б ден у�а ла �ыз. 
(й тке ні б�л са уса� та апа ти яны же уге к� мек те се-
тін н#к те лер бар. 3-5 ми нут бойы у�а ла �ан ж�н.

Ки ім с� ре ле рін жи на �ыз. Жаз ды� ки ім ді к#з-
дік пен ауыс ты ру осы кез ден бас та луы ке рек. Бір-
те-бір те к#н су ытып, жа� быр лы к#н дер ге де к�п 
�ал �ан жо�. Сон ды� тан ки ім с� ре ле рін ал дын 
ала рет ке кел ті ріп ал �ан д� рыс. Жаз ды� ая�-ки-
ім, са ра фан, же �іл к�й лек тер, шор ты лар ды алы-
сы ра� са лып �ой са �ыз бо ла ды. К#з гі ки ім дер ді 
�о рап тар дан шы �а рып, �а жет бол са, жу ып, су ы� 
к#н дер ге дейін та за лап #л ге ре сіз. К#з ге �а жет ті 
ки ім ні� ті зі мін жа сап, д# кен ара лап шы� �ан да, 
�зі �із ге не �а жет еке нін на� ты бі ле тін бо ла сыз.

Ра хат та ны �ыз. К#з — а�ын дар ды� �ле� ге �о-
сып, су рет ші лер ді� шы �ар ма шы лы �ын да к� рі ніс 
тап �ан, с� лу лы �ы мен ерек ше ле не тін ал тын мез-
гіл. Ен де ше к#з гі деп рес си яны емес, мы сал �а 
к#з гі та би �ат ты ес ке алы �ыз. Компь юте рі �із ді� 
ж� мыс #с те лін де гі жаз �ы де ма лыс та бол �ан жа-
�а жай ды� су ре тін к#з гі та би �ат к� рі ні сі мен ауыс-
ты ры �ыз. К#з гі та би �ат аясын да ��р бы �ыз бен 
фо то сес сия жа са �ыз. Сар �айып т#с кен жа пы-
ра� тар мен ой нап, �б ден к� �іл к� те рі �із. Осы лай-
ша та би �ат тан рух та нып, к#ш алы �ыз.

Те ле фон, он лайн-пле ер не пле ері �із де гі �уен-
дер ді жа �ар тып �ойы �ыз. Жаз да бол �ан «де-
ма лыс» �ле� де рін �ші ріп, сол де ма лыс жай лы 
ой лай бер ме уге ты ры сы �ыз. Одан да жа �а шы�-
�ан, к� те рі� кі, ерік сіз би ле тіп, шат тан ды ра тын 
�ле� дер ді жа зып ты� да �ыз. (ле� дер ден ша быт 
із де �із.

К#з — �сі ре се �а шы� тар #шін е� ауыр ке зе�. 
Олар ды� ара сын да т# сі ніс пе уші лік, сал �ын ды� 
жиі пай да бо ла ды. Жа ны �ыз ды бір с�т тік �л сіз-
дік би ле ген ма усым да с#йік ті �із ді бай �ау сыз да 
рен жі тіп �ойып ж#р ме �із. Ор ны тол мас �кі ніш ке 
�ры нып �а лу �ау пі жо� емес. Бір-бір ле рі �із ді� 
к� �іл де рі �із ді аулап, к� бі рек бір ге уа�ыт �т кі-
зу ге ты ры сы �ыз дар. zсі ре се, к� �іл ді ор та лар да 
к�п бол �а ны �ыз аб зал.

К#з гі к� �іл сіз дік ке зін де ар ты� ішіп-жеу �ауіп-
ті. М�н дай кез де май лы �ыш �ыл дар �а бай ба-
лы� ты к� бі рек же ге ні �із аб зал. Сон дай-а�, �т кір 
�а ра шай �а ли мон ж� не бал �а тып іш се �із пай-
да лы бол ма�. Жа �а піс кен же міс-жи дек тер ді же-
уді де �мыт �ал дыр ма �ыз.

Осы іс тер ді жа са са �ыз, ра сын да к#з к� �іл сіз 
мез гіл емес, жа �а бас та ма лар ды, �з ге ріс тер ді 
�ке ле тін ке ре мет с� лу кез еке нін бай �ай сыз

ДАЙЫН ДА �АН: АЙ ГЕ РІМ СМА ТУЛ ЛА ЕВА, СА НИЯ АРИ НО ВА

Тіл — ұлт тық та рих тың мə де ни мұ-
ра сы жə не мыз ғы мас ны ша ны, тəр би-
енің не гіз гі ті ре гі ре тін де ұлт тық са-
на-се зім ді қа лып тас ты ру ға мүм кін дік 
бе ре тін бі ре гей құ рал. Мем ле кет тің 
да му ын да жə не бо ла шақ жо лын са-
лу да ана тіл дің ала тын ор ны ерек ше 
еке ні ай қын.

Қа зақ ті лі — тəуел сіз қа зақ елі нің ана 
ті лі, ұлт тық бол мы сы мыз дың кес кін-
кел бе ті. Тəуел сіз дік ал ған кез ден бас тап 
елі міз де хал қы мыз дың мə де ни мұ ра сын, 
ті лін, ді лін жан дан ды ру мақ са тын да 
жүйе лі іс тер ат қа рыл ды. Со ның ішін де, 
жа са лып жат қан жұ мыс тар аясын да ғы 
мем ле кет тік тіл дің мəр те бе сін ны ғай-
ту ға ба ғыт тал ған қа дам дар мем ле кет-
тік са ясат тың не гіз гі ба ғыт та ры ның бі рі 
екен ді гі сөз сіз. Осы орай да, жас тар ара-
сын да мем ле кет тік тіл дің қол да ну аясын 
ке ңей тіп, оны үй ре ну ді на си хат тап жə-
не мем ле кет тік тіл ді бі лу дең гейін жо-
ға ры ла ту үл кен мін дет тер дің бі рі. Осы 
мін дет ті жүйе лі іс ке асы ру мақ са тын да 
Қа ра ған ды қа ла сы ның жас тар мен жұ-
мыс жө нін де гі ор та лы ғы «KAZ CLUB» 
жас тар клу бы жо ба сын əзір ле ді. Жас тар 
ара сын да тіл дік мə де ни ет ті же тіл ді ру, 
қы зық ты жə не ерек ше тə сіл дер ді қол да-
ну ар қы лы мем ле кет тік тіл ді үй ре ну ге 
ын та лан ды ру жə не ұлт тық мə де ни ет ті 
жас бу ын ның бойы на сі ңі ру мақ са тын да 
құ рыл ған клуб оты рыс та ры айы на бір 
мəр те өт кі зі лу де. Қы зық ты жə не өзек-
ті та қы рып тар ға ар нал ған ерік ті сұх-
бат ны са нын да өт кі зі ле тін оты рыс тар 
тек мем ле кет тік тіл де ға на жүр гі зі ле ді. 
Оты рыс аясын да топ тық жə не же ке түр-
де ойын дар ны са нын да ғы тə жі ри бе лік 
тап сыр ма лар бел сен ді қол да ны ла ды, 
аудио-бей не ма те ри ал дар тал қы ла на ды 
жə не «қа зақ хал қы ның ұлт тық мə де ни-
еті» ай да рын да та қы рып қа бай ла ныс ты 
хал қы мыз дың мə де ни еті нің бө лі гі ұлт-
тық му зы ка лық ас пап тар, ойын дар жə не 
ұлт тық ки ім дер ке ңі нен та ныс ты ры ла-
ды.

«KAZ CLUB» жас тар клу бы ның оты-
рыс та ры на қа ты су ға не гі зі нен қа зақ ті-

лін үй ре нем де уші жұ мыс шы жас тар, 
жо ға ры оқу орын да ры ның сту дент те рі, 
ор та оқу орын да ры ның оқу шы ла ры ни-
ет біл ді ре ді. Мақ са ты ай қын, көз қа ра сы 
қа лып тас қан жас тар ға ұйым дас ты рыл-
ған клуб тың ал ғаш қы оты ры сы ма усым 
айын да М. Əуезов атын да ғы ор та лық 
кі тап ха на да өт кі зіл ген бо ла тын. Ша ра 
ба ры сын да қа зақ ті лі нің та ри хы жə не 
«дом бы ра» ұлт тық му зы ка лық ас па бы 
жай лы бей не көр се ті лім дер ұйым дас-
ты ры лып, со ны мен қа тар сөз дер ді үй ре-
ту ге ба ғыт тыл ған та қы рып тық ойын дар 
өт кі зіл ді.
Жа ңа Астана ның қа лып та су та ри-

хы мен та ныс ты ру, қа зір гі за ман ғы Қа-
зақ стан ның же тіс тік те рін дə ріп теу жə-
не на си хат тау, жас тар ды мем ле кет тік 
тіл де сөй ле уге ма шық тан ды ру мақ са-
тын да шіл де айын да Астана қа ла сы-
ның 15 жыл ды ғы қар са ңын да «Ме нің 
Астанам — ме нің мақ та ны шым» та қы-
ры бын да клуб тың екін ші оты ры сы өт-
кі зіл ді. Ша ра ба ры сын да Астана ның қа-
лып та су та ри хы на қа тыс ты фо то жə не 
бей не көр се ті лім дер ұйым дас ты ры лып, 
«ұлт тық му зы ка лық ас пап тар» ай да-
рын да қа зақ тың кө не му зы ка лық ас па бы 
«қо быз» жан ды ды быс та та ныс ты рыл ды. 
Со ны мен қа тар сөз дер ді үй ре ту ге ба ғыт-
тал ған та қы рып тық ойын дар өт кі зіл ді.
Əр бір қа зақ жауын ге рі нің қа на ты са-

нал ған же ті қа зы на мыз дың бі рі — жыл-
қы əб зел де рі мен та ныс ты ру мақ са тын да 
та мыз айын да «KAZ CLUB» жас тар клу-
бы ның оты ры сы жыл қы мек те бін де өт кі-
зіл ді. Əр бір қа ты су шы ша ра ба ры сын да 
жа ңа сөз дер үй ре ну та қы рып тық ойы-
ны на қа ты сып, қа зақ хал қы ның ұлт тық 
су сы ны қы мыз дың жа са лу жол да ры мен 
та ны сып, қа си ет ті су сын ның дə мін та ту 
мүм кін ді гі не ие бол ды. Жас тар жү ре гін-
де ай ны мас із са лып, жыл қы ма лы ның 
ерек ше лі гін тү сін ді ру мақ са тын да қа-
ты су шы лар ша ра со ңын да жыл қы лар ға 
мі ніп, ат əб зел де рі мен та ны сып, өз əсер-
ле рі мен қа зақ ті лін де бө ліс кен бо ла тын.
Жас тар ды пат ри от тық се зім де тəр-

би елеп, қа зақ ті лін үй ре ну ді дə ріп те уде 
үне мі жа ңа жə не ин но ва ци ялық тə сіл-

дер ді қол да ну қа зір гі за ман ның та ла-
бы екен ді гі ай қын. Осы орай да, «KAZ 
CLUB» жас тар жо ба сы ның ке зек ті оты-
ры сы қыр күйек айын да Н. Əб ді ров 
атын да ғы спорт ке ше нін де «Қа зақ кү-
ре сі — ұлт тық на мыс тың қай ра ғы» та-
қы ры бын да өт кі зіл ді. Қы зы ғу шы лық та-
ныт қан отыз дан ас там жас тар үшін бұл 
кү ні қа зақ хал қы ның ұлт тық спорт тү рі 
қа зақ кү ре сі «Жас сұң қар» кү рес мек-
те бі мен ке ңі нен та ныс ты ры лып, кү рес 
ере же сі, спор тшы лар дың ки етін ар найы 
ки ім де рі жə не қи мыл кө рі ніс тер көр се-
тіл ді. Қы зық ты ай дар лар ға то лы бол ған 
оты рыс ба ры сын да жа ңа сөз дер үй ре-
ну ойын да ры өт кі зіл ді жə не та ным дық 
бей не ма те ри ал дар көр се ті ліп, со ны мен 
қа тар «қа зақ хал қы ның ұлт тық му зы ка-
лық ас пап та ры» ай да рын да Қ. Бай жа нов 
атын да ғы кон церт тік бір лес тік тің «Ар қа 
са зы» фольклор лық ан сам блі нің мү ше сі 
Қа пен Гүл ғай ша же ті ген ас па бын құй-
қыл жы та ой нап, шы ғу та ри хын ке ңі-
нен та ныс тыр ған бо ла тын. Өз əсер ле рін 
ар найы дайын дал ған ша ра со ңын да ғы 
сауал на ма ар қы лы жет кіз ген қа ты су шы-
лар ке зек ті оты рыс тың қа шан өт кі зі ле ті-
нін сұ рас ты рып жат ты.
Ша ра ға қа ты су шы лар ды ын та лан-

ды ру мақ са тын да жел тоқ сан айын да 
қо ры тын ды ша ра ұйым дас ты ры лып, 
бел сен ді мү ше лер дип лом дар жə не ес-
те лік сый лық тар мен ма ра пат та луы жос-
пар ла ну да. Игі лік ті ша ра жұ мы сы ның 
ти ім ді лі гін қа ла жас та ры ның оты рыс-
қа қа ты су бел сен ді лі гі мен жə не ке зек ті 
оты рыс тар да қа ты су шы лар са ны ның 
өсуі мен ба ға лау ға бо ла ды.
Тіл — ұлт тың жан дү ни есі. Қа зақ ті-

лі нің би ік шың дар дан кө рі ніп, өс ке лең 
жас тар ара сын да кең қол да ныс қа ие 
бо луы мақ са тын да ұйым дас ты рыл ған 
«KAZ CLUB» жас тар клу бы өз жұ мы сын 
жал ғас ты ру да. Та ри хы те рең қа зақ ті лін 
үй ре ніп, ұлт тық са на-се зім ді қа лып тас-
ты ру шы ұлт тық мə де ни еті міз бен та ныс-
қы сы ке ле тін жас тар ды «KAZ CLUB» 
жас тар клу бы оты рыс та ры на ша қы-
ра мыз. Қа ты су өті нім де рін Қа ра ған ды 
қа ла сы ның жас тар мен жұ мыс жө нін-
де гі ор та лы ғы на 8(7212) 50-52-39 не ме се 
8-705-566-71-62 нө мір ле рі не ха бар ла су 
ар қы лы бе ру ге бо ла ды. Қа зақ ті лі нің 
бо ла ша ғы жас тар дың қо лын да еке нін 
ұмыт пайық…

ЕР �А НАТ МB ЖИ ТОВ

Адам ба ла сы жал ғыз сы ра ған да, күй-
зел ген де пси хо ло ги ясы өз ге ріп, ай на-
ла сын да ғы адам дар мен қа рым-қа ты нас 
жа сауын азай та ды не ме се мүл дем тоқ-
та та ды. Осы қи ын ке зең де адам өз-өзі не 
қол жұм сауы мүм кін. Кө бі не өзі не-өзі қол 
жұм сай тын дар — жа сөс пі рім дер. Оның 
се бе бі өмір де гі жас тар дың бі рін-бі рі тү сі-
не ал мауы, ма хаб бат ма ша қа ты, əлім жет-
тік бо луы мүм кін. Əсі ре се өт пе лі ке зең де 
жас тар дың пси хо ло ги ясын да бір ша ма 
өз ге ріс тер бо ла ды, сол уақыт та олар ата-
ана сы ның ауыр сөз де рін кө те ре ал май-
ды. Қа зір гі уақыт та жас тар дың ой-са на сы 
ин тер нет, агент тің шыр мауын да шыр ма-
лып, ағ за сы ал ко голь, есір ткі мен ула ну да.

Пси хо лог тар адам ның су ицид ке қа-
дам жа сауына не гі зі нен қай ғы-қа сі рет 

түр ткі бо ла ды дей ді. Өт пе лі ке зең де, жа-
па шек кен де, жал ғыз сы ра ған да, жа ны 
күй зел ген де адам ның пси хо ло ги ясы өз-
ге ріп, өзін-өзі жат сы нып, еш кім ге ке рек 
емес пін деп ой лай ды екен. Сүйік ті сі мен 
айы ры лы сып, одан бас қа жан ды сүйе 
ал май тын кез де, оған дə лел деу мақ са-
тын да да өз-өзі не қол жұм сай тын дар да 
бар.
Қа зақ стан су ицид мə се ле сі бойын ша 

əлем де үшін ші орын ға ие. Бұл жү рек ке 
қор қы ныш ұяла та тын көр сет кіш. Соң ғы 
жыл дар да ғы мə лі мет тер бойын ша Оң-
түс тік Қа зақ стан об лы сы (72 оқи ға), Ақ-
тау (64-67 оқи ға) жə не Сол түс тік Қа зақ-
стан об лы сы (100 мың тұр ғын ға шақ қан-
да 57 адам өз-өзі не қол жұм са ған) көш 
бас тап тұр. Елі міз де адам өл тір ген дер ге 
қа ра ған да өз-өзін өл тір ген дер са ны əл-

де қай да көп екен. Ма ман дар жыл сайын 
Қа зақ стан да 14 пен 17 жас ара лы ғын да-
ғы жа сөс пі рім дер ара сын да 6-8 су ицид 
фак ті сі тір ке ле тін ді гін ай та ды.
Адам ба ла сы не ге өзін-өзі өлім ге қия-

ды? Бір ға на қи ын дық тың сал да ры нан 
қан ша ма кү нə ға ба та тын да рын сез бей-
ді-ау пен де лер. Бү гін де желп ет кен жел-
дің өті не қар сы тұ ра ал май, мə се ле ден 
ай на лып өту дің жо лы өз өмі рін қию 
деп тү сі не тін адам дар дың қа та ры азай-
май тұр, өкі ніш ке орай. Əсі ре се, елі міз 
қан ша ма ел ді ар тқа тас тап, бат паң дап 
үшін ші орын ды ба сып ал ған. Кі нə ні кім-
нен із де ген дұ рыс, қан дай амал-ша ра лар 
қол дан са өзек ті өр те ген өкі ніш ті сейіл те 
ала мыз? Сұ рақ тар көп, жауап кілт те рі 
құ пи ясы ашыл ма ған сан дық тай бəз қал-
пын сақ та уда…

ШОЛ ПАН СА НА� БАЙ,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ/ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

?лім — Oмірді! шешімі емес

«KAZ CLUB» жастар клубы
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Олимпиада
Путь к знаниям по 
биологии

28 но яб ря — 5 де каб ря 
2013 го да би оло го-ге ог ра фи-
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 От кры тую олим-
пи аду школь ни ков по би оло-
гии.

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

Олим пи ада школь ни ков — 
это по иск нас то ящих та лан тов. 
Имен но здесь ре бя та смо гут 
про де монстри ро вать эру ди цию, 
твор чес кое на ча ло и спо соб-
ность твор чес ки опе ри ро вать 
име ющи ми ся зна ни ями. Де ви-
зом олим пи ады мо жет слу жить 
via sci en ti arum, что в пе ре во де 
с ла ты ни оз на ча ет «путь к зна ни-
ям», а ее ос нов ной за да чей яв-
ля ет ся от бор и по иск та лан тли-
вых ре бят, а так же прив ле че ние 
твор чес кой мо ло де жи к фун да-
мен таль ным науч ным ис сле до-
ва ни ям. К учас тию в олим пи аде 
приг ла ша ют ся уча щи еся 10-11-
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:

1-й (от бо роч ный) тур бу дет 
про ве ден 28 но яб ря 2013 го да 
в фор ме тес ти ро ва ния и от ве тов 
на от кры тые воп ро сы. Каж дое 
кон кур сное за да ние олим пи ады 
оце ни ва ет ся в бал лах.

2-й (фи наль ный) тур бу дет 
про ве ден 5 де каб ря 2013 го-
да, вклю ча ет в се бя прак ти-
чес кие за да ния. 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. Учас тни ки 2-го ту ра 
бу дут приг ла ше ны че рез со об-
ще ния по ад ре сам элек трон ной 
поч ты и те ле фо нам, ука зан ным 
в за яв ках учас тни ков.

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 
во 2-м ту ре. По бе ди те ли вы яв ля-
ют ся от дель но сре ди учас тни ков 
олим пи ады, от ве чаю щих на ка-
зах ском и рус ском язы ках. По-
бе ди те ли олим пи ады, за няв шие 
пер вые (один учас тник), вто рые 
(два учас тни ка), третьи (три 
учас тни ка) мес та, наг раж да ют ся 
дип ло ма ми и цен ны ми при за-
ми. Ор га ни за ци он ный ко ми тет 
и жю ри От кры той олим пи ады по 
би оло гии фор ми ру ют ся из про-
фес сор ско-пре по да ва тельско-
го сос та ва би оло го-ге ог ра-
фи чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. 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 10-11-х 
клас сов. Апел ля ции по ре ше нию 
жю ри не при ни ма ют ся.

Для учас тия в олим пи аде не-
об хо ди мо до 25 но яб ря 2013 
г. пред ста вить за яв ку по ад ре-
су: 100026, г. Ка ра ган да, ул. 
Уни вер си тет ская, 28, КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, де ка нат би-
оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль-
те та (кор пус №3), ка би нет 301, 
или по элек трон но му ад ре су: bo-
ta nic_2011@ma il.ru.

Те ле фон для спра вок 77-00-
69.

В на ча ле но яб ря в КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва про шел фес ти валь мо ло деж ных 
СМИ «Жас қа лам». Он был ор га ни зо ван 
уп рав ле ни ем внут рен ней по ли ти ки Ка-
ра ган дин ской об лас ти и ОО «Граж да не 
Казахстана». В нем при ня ли учас тие ру-
ко вод ство об лас тных га зет, жур на лис ты 
элек трон ных и пе чат ных СМИ, мо ло деж-
ные НПО и пре по да ва те ли сред них об ра-
зо ва тель ных уч реж де ний об лас ти. Все го в 
дан ном ме роп ри ятии уча ство ва ло око ло 
160 пред ста ви те лей школ, об лас тных СМИ 
и об ще ствен ных ор га ни за ций.

В прог рам ме фес ти ва ля бы ло про ве де ние 
пле нар но го за се да ния, обу ча ющих мас тер-
клас сов, тре нин гов и те ма ти чес ких круг лых 
сто лов. На фес ти ва ле ре ша лись та кие важ-
ные за да чи, как спо соб ство ва ние про па ган де 
жур на лис ти ки, раз ви тие сис те мы мо ло деж-

ных СМИ, под дер жка юных жур на лис тов, 
со дей ствие фор ми ро ва нию у них про фес си-
ональ ных на вы ков и раз ви тию твор чес ких 
спо соб нос тей. В рам ках фес ти ва ля прош ла 
выс тав ка-пре зен та ция школь ных и уни вер си-
тет ских из да ний, сос то ялись кон кур сы сре ди 
мо ло дых жур на лис тов, те мой ко то рых ста-
ло пред сто ящее про ве де ние EX PO 2017. Мо-
де ра тор Ва си лий Дмит ри евич Шка ру пин в 
сво ем выс туп ле нии пе ред учас тни ка ми фес-
ти ва ля от ме тил, что не слу чай но те мой кон-
кур са пуб ли ка ций и ви део по доб ра ли те ма-
ти ку, пос вя щен ную про ве де нию в Ас та не EX-
PO 2017. Ведь это ис то ри чес кое со бы тие для 
на шей стра ны, ко то рое ши ро ко об суж да ет ся 
не толь ко в ка зах стан ском об ще стве, но и за 
ру бе жом. Ор га ни за то рам фес ти ва ля бы ло 
ин те рес но уз нать мне ние мо ло до го по ко ле-
ния о дан ном со бы тии, по то му что в ско ром 
вре ме ни им и пред сто ит при ни мать гос тей и 
пре зен то вать дос ти же ния Казахстана.
День фес ти ва ля был на сы щен ным и ин-

те рес ным. На кон курс бы ло пред став ле но 36 
ста тей и 16 ви де оро ли ков. Ак тив ное учас тие 
в ме роп ри ятии при ня ли 36 пе чат ных СМИ, 
ко то рые вы пус ка ют школь ни ки и сту ден ты 
в са мых раз ных угол ках на шей об лас ти от 
Ка ра ган ды до Кар ка ра лин ска. Вмес те с тем 
фес ти валь был нап рав лен на раз ви тие твор-
чес ких спо соб нос тей юных жур на лис тов, на 
раз ви тие са мих мо ло деж ных СМИ. На мас-
тер-клас сах сво ими про фес си ональ ны ми сек-
ре та ми де ли лись про фес си она лы из агент ства 
«Ка зин форм», об лас тных га зет «Ин дус три-
аль ная Ка ра ган ды» и «Ор та лык Ка зах стан», 
об лас тной те ле ра ди оком па нии. Уче ни ки 
школ и кол лед жей по лу чи ли мно го по лез ной 
ин фор ма ции о том, как нуж но пи сать статьи, 
го то вить ма те ри алы для СМИ, как пра виль-
но рас став лять ак цен ты при под го тов ке пуб-
ли ка ций и сю же тов. Ор га ни за то ры вы ра зи-
ли на деж ду, что про ве ден ные за ня тия ста нут 

но вым им пуль сом для раз ви тия мо ло деж ных 
мас сме диа.
Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия бы ло пре-

дус мот ре но мно го раз лич ных по дар ков для 
гос тей. По ито гам встре чи бы ли вру че ны дип-
ло мы в раз лич ных но ми на ци ях. А са мым луч-
шим учас тни кам бы ли прис во ены две имен-
ные сти пен дии име ни ве те ра на жур на лис ти-
ки Ка ра ган дин ской об лас ти Ба за ра Ма мы ра и 
ос но ва тель ни цы мо ло деж ных СМИ в на шем 
ре ги оне Сал та нат Ал ша ги ро вой. Сти пен дии 
дос та лись Кы дыр баю Ер на ру из шко лы — 
дет ско го са да №77 и Гру щен ской Ма рии из 
СШ №17 го ро да Са ра ни.

По бе ди те ли и при зе ры фес ти ва ля:
«Луч шее ин фор ма ци он ное из да ние» — пе-

чат ное из да ние «Алые па ру са», гим на зия №9.
«Луч шее по лиг ра фи чес кое ре ше ние» — 

из да ние «Гим на зист» гим на зии №1.
«Мем ле кет тік тіл мəр те бе сі» — пе чат ное 

из да ние «Алау», сред няя шко ла №32.
«Ло гич ность пос тро ения» — пе чат ное из-

да ние «Ка дет ство», шко ла-ин тер нат №4.
«Үз дік бе зен ді ру» — пе чат ное из да ние 

«Мек теп ты ны сы», шко ла-гим на зия име ни 
М. Жу ма ба ева.

«Жа ңа шыл дық жар шы сы» — пе чат ное из-
да ние «Жас тіл ші», г. Са рань.

«Ори ги наль ность из ло же ния» — Те ле ги на 
Ма рия, СШ №38.

«Луч шая ин фор ма ци он ная статья» — 
Кым бат Зор лык ба ева, СОШ №81.

«Ал ғаш қы қа дам» — Слам бе ко ва Аяна, 
СШ №15.

«Са мое про фес си ональ ное ви део» — СШ 
№35.

СТА НИС ЛАВ СМИР НОВ, 
РУ КО ВО ДИ ТЕЛЬ КРУЖ КА ЖУР НА ЛИС ТОВ «ЗО ЛО ТОЕ ПЕ РО» 

ГИМ НА ЗИИ №45, 
ФО ТО ЧЕР ТКО ВОЙ АЛЕК САН ДРЫ, 

УЧЕ НИ ЦЫ 10 «А» КЛАС СА ГИМ НА ЗИИ №45

Фестиваль для школьных медиа

Сек ре та ми про фес си ональ но го мас тер-
ства с бу ду щи ми жур на лис та ми по де лил-
ся за ве ду ющий ка фед рой жур на лис ти ки 
к. ф. н. Жу ма бе ков Мей рам Ке не со вич.

— Ува жа емый Мей рам Ке не со вич, рас-
ска жи те, по жа луй ста, нем но го о се бе. От ку-
да вы ро дом?

— Ро дил ся я в се ре ди не се ми де ся тых, в го ды 
со вет ских пя ти ле ток. И ни чуть не жа лею, что 
ро дил ся имен но в этот пе ри од, в пе ри од со-
вет ской эпо хи. Как и мно гие мои сверстни ки, 
я был взра щен на пар тий ной иде оло гии, ве-
рил в бу ду щий ком му низм и был ком со моль-
цем, о чем ни чуть не жа лею! Се год ня мно го 
кри ти ку ют тот пе ри од, а у ме ня же, нап ро-
тив, нос таль гия по тем ста рым доб рым вре-
ме нам. В то вре мя все по го лов но ув ле ка лись 
раз ве де ни ем го лу бей, так и мы, маль чиш ки 
со дво ра, боль шую часть вре ме ни про во ди-
ли на чер да ке на шей пя ти этаж ной хру щев ки, 
где у нас был свой штаб и где мы, под ра жая 
ти му ров цам, стро или пла ны доб рых дел на 
день… Осо бо вспо ми на ет ся буль вар ная ал лея, 
ко то рая ве че ра ми за пол ня лась людь ми. При 
яр ком све те здесь мож но бы ло встре тить на-
ряд ные па ры, мо ло дых мам с ко ляс ка ми, веч-
но ко го-то об суж да ющих ста ру шек, оди но ких 
юно шей и нас, маль чи шек, сну ющих пов сю-
ду… Но все же все мы ро дом из аула. Нес мот-
ря на то что я ро дил ся в Ка ра ган де, счи таю 
се бя ураль цем. Мой па па ро дил ся на бе ре гу 
бур но го Жай ка. Мы пред ста ви те ли Млад ше-
го жу за из ро да же ты ру, из ко то ро го вы хо дит 
наш пре док — Кер де ри. Каж дое ле то я про-
во дил в Ак жайы ке, где мно го ле сов, боль ших 
и ма лых рек, озер…

— А во сколь ко лет вы приш ли в про фес-
сию?

— Пос ле окон ча ния фи ло ло ги чес ко го фа-
куль те та КарГУ я ус тро ил ся соб ствен ным 
кор рес пон ден том в еже не дель ное из да ние 
Ка ра ган ды «Жар на ма-press», глав ным ре дак-
то ром ко то ро го был из вес тный жур на лист 
Ашим хан Жам пе исов. Ны не он ра бо та ет на 

те ле ка на ле «Ка зах стан-Ка ра ган ды». Я хо ро-
шо за пом нил свой пер вый ра бо чий день. Это 
был втор ник — день вы хо да га зе ты в пе чать, 
мы всем кол лек ти вом ре дак ции в шесть ут-
ра за би ра ли га зе ты из ти пог ра фии, а по том 
раз во зи ли по пун ктам рас прос тра не ния. Не 
та ким я пред став лял жур на листское мас-
тер ство… Пом ню и свой пер вый ма те ри ал, 
он был о во ин ской час ти, рас по ло жен ной в 
Спас ске. О, как я ждал вы хо да сво ей пуб ли-
ка ции. Пос ле не мог наг ля деть ся, при чем не 
на статью, а на свою фа ми лию вни зу ма те ри-
ала. Я был счас тлив. Мне хо те лось кри чать об 
этом, по де лить ся со все ми сво ей ра достью. Я 
да же не на дол го за бо лел «звез дностью»: мне 
ка за лось, что ме ня все уз на ют, но я вов ре мя 
об ра зу мил ся.

— По че му вы не ос та лись ра бо тать в га зе-
те, а ре ши ли пре по да вать в уни вер си те те?

— Это бы ла во ля слу чая. В то вре мя впер-
вые в Ка зах ста не на ча лась под го тов ка ма гис-
тров. Я ре шил прос то поп ро бо вать и про-
дол жить свое обу че-
ние. Мне по вез ло чуть 
боль ше ос таль ных мо-
их сверстни ков, и я по 
кон кур су пос ту пил в 
ма гис тра ту ру, а за тем 
ос тал ся пре по да вать в 
уни вер си те те.

— Сей час вы за ве-
ду ющий ка фед рой. За 
те го ды, что вы про ра-
бо та ли здесь, что вы 
мо же те рас ска зать о 
ка фед ре?

— Ка фед рой за ве-
дую уже шесть лет. За 
это вре мя мно гое из-
ме ни лось, в пер вую 
оче редь, са ма сис те ма 
обу че ния. Пе ре ход на 
кре дит ную тех но ло-
гию был бо лез нен ным, 
но не об хо ди мым. Мы 

дол жны со от вет ство вать стан дар там ка че ства 
об ра зо ва ния. Осо бо ра ду ют ус пе хи сту ден тов, 
их по бе ды, пер вые пуб ли ка ции. Так же пе ре-
жи ва ем за не уда чи, но, к счастью, их не так 
мно го. На мой взгляд, важ ной сос тав ля ющей 
в об ра зо ва тель ном про цес се яв ля ет ся вос пи-
та тель ная часть. По это му глав ной за да чей 
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. Это мое мне ние.

— Что бы вы хо те ли по же лать сво им сту-
ден там?

— Боль ше все го мне хо те лось бы, что бы 
каж дый из них дос тиг сво ей пос тав лен ной 
це ли и стал про фес си она лом. Дер зай те и со-
зи дай те!

АЙНУР БЕКЖАН-КЫЗЫ, 
СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ, ГРУППА КЖ-21

Как прийти в профессию?
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Пайдалы ке!ес
К�ні бойы сергек ж�ру �шін

Та� ата за ма науи адам ды о�у, ж8-
мыс се кіл ді бас �а да ша ру алар к% тіп 
т8 ра ды. Та� мен бір ге бі рін ші ке зек те 
сер гек тік �а жет. Сер гек бо лу %шін бір 
шы ны ко фе іш кен жет кі лік ті ме? Бас-
�а да жол дар ды із деп к! ре лік.

Адам зат ты� 56 пайы зы та� �ы сер гек-
тік ті ко фе ста �а ны нан із дей ді екен. Бі-
ра� за ма науи �мір ді� �ар �ы нын есеп ке 
ала тын бол са�, жал �ыз ко фе жет кі лік сіз. 
К# ні бойы ж� не �сі ре се, та� мен сер гек 
бо лу #шін біз ді� ке �ес те рі міз ді бі ліп ж#-
рі �із дер.

Жа ры�
Жа ры� — біз ді� би оло ги ялы� са �а-

ты мыз ды іс ке �о су ды� та би �и �� ра лы. 
Шы� �ан к#н ні� к� зі біз ге та� ат �а нын 
біл ді ріп, �й �ы дан т�р �ы за ды. К#з, �ыс 
мез гі лін де к#н ні� к� зі ер те шы� пай ды. 
Б�л кез де рі оян �ан бой да б�л ме ні� жа-
ры �ын �о сы �ыз. Жа ры� сер гек тік бе ре-
тін гор мон ды «оятып», сер гек тік се зі мін 
бе ре ді.

Т! сек тен тез т8 ру
Оятар ды 5 ми нут ке ші рек ке ауыс ты-

рып, «та �ы да кіш ке не» деп жы лы т� сек-
те жа та сыз ба? Б�л к� бі міз #шін �дет ке 
ай на лып кет ті. 0о сым ша бі рер ми нут 
еш �а шан сіз ді� �й �ы �ыз ды �ан ды ра ал-
май ды, �й �ы �ыз �ай та-�ай та со �ыл �ан 
оятар ды� ке сі рі нен б� зы лып, та� мен 
т� ру сіз #шін на �ыз �и ын ды� �а ай на ла-
ды. Оятар ды ке ші рек уа�ыт �а �ойы �ыз, 
алай да оны� бі рін ші ды бы сы нан-а� бір-
ден т� сек тен т� ру ды �дет ке ай нал ды ры-
�ыз.

�оз #а лыс
Та� �ы жат ты �у лар ды� �а жет ті лі гін 

біз ге со нау ба ла ба� ша дан ай тып ке ле ді. 
Алай да за ма науи адам та� мен жат ты �у 
жа са �ан ны� ор ны на те ле ди дар �а рау, 
ма ки яж жа сау сын ды ма �ыз ды ра� іс-
тер та ба ды. Бір не ше ми нут жат ты �у сіз ге 
к# ні бойы на сер гек тік бе ре ті ні рас. Осы 
те ория �а бір к# ні �із ді б� ліп, т� жі ри бе 
жа сап к� рі �із ші. Та� �ы жат ты �у лар �зі-
�із ге �нап, ар ты нан �дет бо лып ке те ді 
деп се не міз.

А�у ыз #а то лы та� #ы ас
А�у ыз ми жа су ша ла ры ны� ж� мы сы на 

к� мек те се ді. Н� ти же сі де те зі рек оянып, 
сер гек тік ті се зі не сіз. 0уы рыл �ан ж� мыр-
т�а не ме се кеш ке пі сі ріп дайын да �ан ет 
та� �ы ас #шін мін сіз н�с �а.

Т%н гі ас
Т#н ге �а рай май лы та ма� жеу ке ле сі 

та �ы �ыз ды �и ын �ы ла ды. Шар ша �ан-
ды� ты се зі не сіз, �рі б�л ар ты� сал ма� �а 
да �сер ете ді.

Су
Т# ні мен су іш пей ш�л де ген а� за �ыз-

�а та� мен су ішу ке рек-а�. Аш �а рын �а 
ішіл ген бір ста �ан су ас �о ры ту ж� мы сын 
іс ке �о сып, рет тей бас тай ды. Та� �ы ас �а 
дейін де, кейін де су ішіп ж# рі �із.

Tй �ы
zри не к#н діз сер гек ж# ру #шін т#н де 

к� бі рек �йы� тау ке рек. 0а лып ты �й �ы-
�ыз �а 45 ми нут �о сы �ыз.

ДАЙЫН ДА �АН: СА НИЯ АРИ НО ВА

По сло жив шей ся тра ди ции в рам ках 
ак ции «Здрав ствуй, пер во кур сник!» в 
пер вые ме ся цы учеб но го го да — с сен-
тяб ря по но ябрь — в КарГУ прош ли 
кон кур сы с учас ти ем сту ден тов 1-го 
кур са: «Жас та лап» — «Мо ло дое да ро ва-
ние» и «Пос вя ще ние в сту ден ты».

Кон кур сы про во дят ся еже год но, ре-
шая за да чи зна ком ства пер во кур сни ков с 
уни вер си тет ской жизнью, вхож де ния их в 
сту ден чес кую сре ду, а так же с целью вы яв-
ле ния на ибо лее ак тив ных и та лан тли вых 
из них. Кон кур сы это го го да от ли ча лись от 
пре ды ду щих тем, что они прош ли еще бо-
лее мас штаб но, яр ко и кра соч но.

«Жас та лап» — это кон курс де бют ных 
выс туп ле ний пер во кур сни ков в раз ных 
жан рах ху до же ствен но го твор че ства — во-
каль ном, тан це валь ном, му зы каль но-
инстру мен таль ном, те ат раль ном, по эти-
чес ком и др. Кон кур сная ко мис сия от ме ти-
ла вы со кий уро вень под го тов ки и выс туп-
ле ния всех фа куль те тов, вы де лив на ибо лее 
яр ких ис пол ни те лей в но ми на ци ях, а так-
же оце нив об ще ко ман дные прог рам мы.
Итак, жю ри объ яви ло бо лее 100 имен 

учас тни ков и по бе ди те лей кон кур са, вру-
чив им па мят ные наг ра ды. В чис ле са мых 
яр ких де бю тан тов, удос то ен ных при зо вых 
мест, мож но наз вать сле ду ющие: в но ми на-
ции «Во кал» это Ки се ле ва Ксе ния (фи ло ло-
ги чес кий фа куль тет), Ора ло ва Ай шу ак (фа-
куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий), Ра қым Аян (фа куль тет фи ло-

со фии и пси хо ло гии), Бах ти яро ва Жа нер ке 
(фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии), Уте-
ге но ва Гуль нур (эко но ми чес кий фа куль тет), 
Мур са ло ва Бо та (юри ди чес кий фа куль тет). 
В но ми на ции «На род ная му зы ка» на ибо лее 
яр ко выс ту пи ли Бель та ева Аягуль (эко но-
ми чес кий фа куль тет), по ка зав мас тер скую 
иг ру на ко бы зе, Ра хым жан Ер жан (фи зи-
ко-тех ни чес кий фа куль тет) ис пол нил кюй 
на дом бре, Бей сен қу ло ва Кыз гал дак (фи-

ло ло ги чес кий фа куль тет) по ка за ла вла де-
ние сра зу нес коль ки ми инстру мен та ми, в 
чис ле ко то рых дом бра, шан ко быз, шин-
кил дек. От ли чи лись и инстру мен та лис ты, 
по лу чив зва ния ла уре атов в ис пол не нии 
му зы ки на сак со фо не (Ки яшев Чин гиз, фа-
куль тет инос тран ных язы ков), фор те пи ано 
(Ту ре бе ков Ти мур, ис то ри чес кий фа куль-
тет), ак кор де оне (Кер нич ный Ан дрей, со ци-
аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет), скрип ке 
(Бах ме то ва Зуль фия — ис то ри чес кий фа-
куль тет). По яви лись у нас и но вые яр кие 
ве ду щие шоу-прог рамм, это Пак Ека те ри на 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), Му ка жа-
нов Нур бек (фа куль тет фи ло со фии и пси хо-
ло гии), Ос па нов Нур бо лат (эко но ми чес кий 
фа куль тет), Диль Вик то рия (фи ло ло ги чес-
кий фа куль тет).
Гран-при по лу чил фи ло ло ги чес кий 

фа куль тет, пер вое мес то за нял со ци аль-
но-пе да го ги чес кий фа куль тет, вто рое мес-
то раз де ли ли фа куль те ты фи ло со фии 
и пси хо ло гии и инос тран ных язы ков, а 
третье — юри ди чес кий и эко но ми чес кий 
фа куль те ты. По бе ди те ля ми в раз лич ных 
но ми на ци ях ста ли про фес си ональ но-ху до-
же ствен ный фа куль тет («За кре атив ность 
и вы со кую твор чес кую ак тив ность»), фа-
куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий и ис то ри чес кий фа куль тет («За 
кре атив ность и вы со кий кор по ра тив ный 
дух»), би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль-
тет («За вы со кий твор чес кий по тен ци ал»), 
фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
(«За вы со кий пат ри оти чес кий дух»), фи зи-
ко-тех ни чес кий фа куль тет («За твор чес кую 
ак тив ность и яр кое выс туп ле ние»), хи ми-
чес кий фа куль тет («За твор чес кую ак тив-
ность и яр кое выс туп ле ние»).

К. Г. ГАРКУША, ДИ РЕК ТОР ДВОР ЦА СТУ ДЕН ТОВ

Өмір де гі ең қы зық ке зең — «Сту дент-
тік өмір»! Сту дент тер… Бі рін ші кур ста 
«бал мұз дақ» ата нып, үл кен оқу ор нын 
қы зық тап, мұ ға лім ді көр ген де арыс тан-
ды көр ген қо ян дай қор қып, жан-жақ қа 
жал тақ тап жү ре тін дер. Екін ші кур ста жа-
ңа өмір ге бойы үй ре ніп, жо ға ры оқу ор-
ны ның қа ғи да ла ры мен ере же ле рін са на-
сы на түйіп үл ге ре ді. Үшін ші кур ста бі лім 
алу дан гө рі ұй қы ны ар тық кө ріп, оқы-
ту шы лар мен құр бы-құр дас ша сөй ле сіп, 
жақ сы бал ды қор жын ға са лу ға əдет те не ді. 

Төр тін ші курс — прак ти ка, дип лом де ген 
екі сөз ді көп қай та лай бе ре тін, төрт жыл 
төрт се кун дтай өт ке нін ес ке тү сі ріп, са-
ғы на тын, үл кен өмір ге аяқ ба са тын ке зең.

Қы зы ғы мен қо са шы жы ғы да қа тар жү-
ре тін осы бір жай ма шу ақ кез де та лай жас 
бо ла шақ өмі рін ай қын дап, өмір лік жа рын 
жə не дос та рын та ба ды. Бі ре улер үшін бұл 
ке зең түк те қы зық емес. Са бақ қа қа тыс-
пай, ас ха на ға ке ліп ке ту ді қа на ғат тұ тып, 
ара лық ба қы лау ке зін де оқы ту шы ның бет 
жү зін кө ре тін дер де бар шы лық. Бі ре улер 
үшін бұл уақыт ал тын нан да қым бат. Кү ні-
тү ні кі тап тан көз ал май, «бі лім алу, оқу — 

өмі рім нің те мір қа зы ғы» дей тін жан дар да 
бар. Олар ды ор та сы «оқы мыс ты» деп шет-
те туі əб ден мүм кін. Бі ре улер ге бұл шақ 
бой да бар та лан тын ашу ға сеп бо ла ды. Ен-
ді бі рі сту дент тік қо ғам дық өмір ге бел се не 
ара ла су ар қы лы өзі не тə жі ри бе жи най ды. 
Кей сту дент сөй ле уді үй ре не ді. Са бақ тан 
қал май тын, бі рақ са бақ ай тпай тын, то бы-
мен ара лас пай тын то ма ға-тұйық сту дент-
тер де бар. Олар ды тү сі ну мүл дем қи ын.
Иə, сту дент тік өмір ту ра лы ай та бер сек, 

ай ты лар сөз, ағы ты лар сыр көп. Əр кім нің 
сту дент тік ша ғы өзін ше өрі ле ді. Тек осы бір 
жас тық тың жа лы ны на оранған ыс тық шақ 
өкі ніш сіз өт се екен…

Виват, жас талап!

Студенттік Oмір


