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1 1 жел то" санжел то" сан

Ел Тəуел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы қар са ңын да бір топ де пу тат-
та ры мыз 1 жел тоқ сан ды Тұң ғыш Президент кү ні ре тін де мем-
ле кет тік ме ре ке лер са на ты на қо су ту ра лы бас та ма кө тер ген 
еді. Де пу тат тар өз ұсы ныс та ры ның мə нін Тұң ғыш Пре зи дент-
тің сол 1 жел тоқ сан да сай ла нып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
пре зи дент тік ин сти тут қа қа дам дəл осы кү ні бас тал ға ны мен 
тү сін дір ген еді. Осы лай ша «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ме-
ре ке лер ту ра лы» Заң ға ти іс ті қо сым ша ен гі зі ліп, 1 жел тоқ сан 
рес ми не гіз де Тұң ғыш Президент кү ні бо лып бел гі лен ді. Əрі 
мұ ның əлем де бар үр діс еке ні ай рық ша атап көр се тіл ді.

Əлем де Президент кү ні ме ре ке сі нің өзін дік та ри хы бар. 
Мə се лен, Аме ри ка Құ ра ма Штат та рын да фе де рал дық дең-
гей де ата лып өте тін он нан ас там ме ре ке бар. Со лар дың бі-
рі — Президент кү ні. Бұл мей рам Құ ра ма Штат тар бас шы сы 
лауазы мы на əдейі ар нал ған. Ол 1880 жыл дан бас тап ақ пан ның 
22-де, яғ ни бі рін ші Президент Джордж Ва шин гтон ның ту ған 
кү ні ре тін де той лан ды. Бі рақ, көп те ген штат тар да Президент 
кү ні Ав ра ам Лин кольн дү ни еге кел ген — ақ пан ның 12-де ата-
лап өт ті. Мұн дай əр кел кі лік ті жою мақ са тын да өт кен ға сыр дың 
70-ші жыл да ры Кон гресс бұ рын ғы Пре зи дент тер дің құр ме ті не 
ар нап ор тақ күн ді бе кіт ке нін жа ри ялай ды. Со ған сəй кес, Аме-
ри ка да бұл ме ре ке қа зір ақ пан ның əр бір үшін ші дүй сен бі сін де 
той ла нып жүр. Мей рам ке зін де мек теп тер де Құ ра ма Штат тар 
Пре зи дент те рі нің та ри хы на ар нал ған са бақ тар өте ді. Ха лық 
ел дің бі рін ші бас шы сы, тəуел сіз дік со ғы сы ның қа һар ма ны Ва-
шин гтон мен құл дар дың құт қа ру шы сы, ха лық ба ты ры Лин-
кольндер ді ес ке ала ды. Мем ле кет тік ме ке ме лер дің қыз мет кер-
ле рі мен жұ мыс шы ла ры на де ма лыс бе рі ле ді. Со ны мен қа тар, 
ме ре ке ба ры сын да ба ға тү сіп, ха лық жап пай дү кен дер ге жү гі-
ре ді. Ал, Ис лан ди яда Президент кү ні ма мыр дың 14-де ата лып 
өте ді. Яғ ни, Мем ле кет бас шы сы Ола вур Раг нар Грим ссон ның 

ту ған кү ні. Ол өмір ге 1943 жы лы ке ліп, 1996 жы лы Президент 
бо лып сай лан ды. Грим ссон — та рих та Ис лан дия ға же тек ші-
лік етіп отыр ған бе сін ші Пре зи дент. Эко но мист, са ясат та ну-
шы, фи ло соф, со ны мен қа тар жур на лис ти ка да да тə жі ри бе сі 
бар аза мат. Əлем де бей біт ші лік пен қауіп сіз дік ті қор ғау ға қос-
қан үле сі үшін 1987 жы лы Ин ди ра Ган ди атын да ғы ха лы қа-
ра лық бей біт ші лік сый лы ғы мен ма ра пат тал ды. Ис лан ди яда 
Президент кү ні ту лар күн де рі қа та ры на кі ре ді. Сон дық тан, ма-
мыр дың 14-де ел де мем ле кет тік жа ла улар мін дет ті түр де кө те-
рі луі ке рек. Жə не де, ол жай ға на кө те ріл мей, жұрт тың кө зі не 
тү се тін дей бо лып жел бі реп тұ ру ға ти іс ті.
Жа по ния елі 23 жел тоқ сан да Им пе ра тор кү нін атап өте ді 

екен. Жұр тшы лық ел дің қа зір гі им пе ра то ры Аки хи то ны ту ған 
кү ні мен құт тық тай ды. 1948 жы лы ұлт тық ме ре ке бо лып бе кі-
тіл ген бұл кү ні жұр тшы лық То ки ода ғы Им пе ра тор са райы ның 
ал ды на жи на лып, им пе ра тор мен оның от ба сы мү ше ле рі нің са-
рай дə лі зі нен бой көр се ту ін кү те ді. Ал олар ал дын ала рес ми 
жа ри ялан ған тəр тіп бойын ша жұр тқа ара сын аз дап үзіп, үш 
мəр те кө рі ніп қай та ды. Им пе ра тор ха лық пен аман да сып, өзі-
нің ті ле гін жет кі зе ді. Жи нал ған дар са рай аула сын да ғы үс тел 
үс ті не ар найы қойыл ған қа лам-қа ғаз ды алып, им пе ра тор ға де-
ген ті лек те рін қал ды ра ды. Жыл да ма усым айы ның екін ші сен-
бі сін де Ұлыб ри та ни яда Пат шайым Ели за ве та ның ту ыл ған кү ні 
рес ми түр де ата лып өте ді. Осы ның құр ме ті не Бу кин гем са райы 
ал дын да сал та нат ты ше ру ұйым дас ты ры ла ды. Мұн дай мы сал-
дар ды көп теп кел ті ру ге бо ла ды. Əр жер де əр қа лай атал ға ны мен 
Президент кү ні ел ді топ тас ты рып, жұрт ты жұ мыл ды рып, жас-
тар ды мем ле кет шіл дік ке тəр би елей ді. Сон дық тан бұл мем ле-
кет ті гін ор нық ты рып, тəуел сіз ді гін ен ді нық тап ке ле жат қан біз-
дің елі міз үшін де та ғы лы мы мол ме ре ке бо ла ды деп са най мыз.
Жал пы, мем ле кет бас шы сы ның құр ме ті не бе кі тіл ген осын-

дай ме ре ке лі күн дер та ғы да бас қа бір қа тар ел дер де бар. Олар-
дың та рих та ры, си пат та ры да əр қа лай.

А�ПАРАТ �ЗГЕ БАСЫЛЫМДАРДАН АЛЫНДЫ

Пер вый зим ний день 2012 го да стал для жи те лей Казахстана 
еще од ним праз днич ным и вы ход ным днем. С это го го да 1 де-
каб ря в стра не от ме ча ет ся День Пер во го Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан. 10 де каб ря 2011 го да на пле нар ном за се да нии 
Се на та Пар ла мен та Рес пуб ли ки Казахстан был при нят За кон 
«О вне се нии до пол не ния в За кон РК «О праз дни ках в Рес пуб ли-
ке Ка зах стан». День Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
уч реж ден с целью от ме тить и приз нать вы да ющи еся зас лу ги 
Пер во го Пре зи ден та Казахстана Нур сул та на Назарбаева пе-
ред рес пуб ли кой. Ис то ри чес кой пред по сыл кой и ос но ва ни ем 
для вы бо ра да ты праз дни ка пос лу жи ло со бы тие, сос то яв ше еся 
1 де каб ря 1991 го да, — в ре зуль та те пер вых все на род ных вы бо-
ров Нурсултан Абишевич Назарбаев был пе ре из бран на пост 
пре зи ден та Ка зах ской ССР. Он был един ствен ным кан ди да том 
и по бе дил с 98,7 % го ло сов при 88,2 % про го ло со вав ших из би-
ра те лей.
Од ним из пер вых ша гов Пер во го Пре зи ден та ста ло 

под пи са ние за ко на о пе ре име но ва нии Ка зах ской ССР в 
Рес пуб ли ку Казахстан 10 де каб ря 1991 го да. А спус тя еще 
шесть дней — 16 де каб ря 1991 го да — Вер хов ный Со вет 
про воз гла сил го су дар ствен ную не за ви си мость Казахстана, 
что оз на ча ло про воз гла ше ние Казахстана су ве рен ным го-
су дар ством. Пер вые де кабрьские дни 1991 го да ста ли для 
Казахстана дей стви тель но пе ре лом ны ми и судь бо нос ны-
ми, оп ре де лив ши ми путь раз ви тия не за ви си мой рес пуб-
ли ки. В нас то ящее вре мя Казахстан приз нан меж ду на род-
ным со об ще ством как сов ре мен ное де мок ра ти чес кое го су-
дар ство. Не ма лая зас лу га в этом при над ле жит Пер во му 
Пре зи ден ту Н. Назарбаеву.

�лемде бар �рдіс День Первого Президента
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Қай қо ғам да бол ма сын ел жас та ры-
ның құ қық тық тұр ғы да бел сен ді жə не 
сауат ты қо ғам ды қа лып тас ты ру да ру-
хы би ік. Аза мат тық қо ғам қа лып тас ты-
ра оты рып, бар лық дү ние заң жү зін де 
орын да луы ти іс. Бұл мін дет ті мо раль-
ді тұр ғы дан жү зе ге асы ру ға бір ден- бір 
жол — жас тар дың құ қық тық тұр ғы да 
са яси бел сен ді бо луы. Жас тар за ма науи 
бел сен ді бо лып қа лып та суы үшін заң ды 
бес са усақ тай мең ге ріп, бі лім ді, бі лік ті 
бо луы ке рек. Сон да ға на жас тар аза мат-
тық қо ғам ды өз дең гейін де қа лып тас-
ты ра ала тын дай өз елі нің тұл ға сы на ай-
на ла ды. Бү гін гі күн нің өзек ті де өт кір 
мə се ле сі нің бір ден-бір ше ші мі та был са, 
ұлт тағ ды ры ше ші ле ді, бұл бо ла шақ ты 
бағ дар лай бі лу де ай қын жол бол мақ.

Жас тар — ел дің бо ла ша ғы. Ер тең гі күн-
нің жар қын ды ғы, сəу ле лі бо луы со лар-
ға бай ла ныс ты. Аға ұр пақ өмір ден оза ды. 
Олар дың ор нын бү гін гі Тəуел сіз дік бел-
ба ла ла ры ба са тын бо ла ды. Ұр пақ тар са-
бақ тас ты ғы — та ри хи про цесс, объ ек тив ті 
құ бы лыс. Əр бір жа ңа ұр пақ өмір ге өзі мен 
бір ге жа ңа леп, жа ңа аху ал ды қо са əке ле ді. 
Бұл ұр пақ праг ма тиз мді, ти ім ді лік ті, жа ңа-
лық қа, ин но ва ция ға иек ар та ке ле ді. Ке ше гі 
кү ні үл кен бей нет ке тү се тін, қол кү ші мен 
ат қа ры ла тын про цес тер ді ен ді тех ни ка кү-
ші мен ат қа ра ды. Қа лам-қа ғаз ға жү гі ніп, 
қол мен есеп теп жа та тын ша ру алар тех ни ка 
үле сі не көш ті. Компь ютер ар қы лы қа жет ті 
мə лі мет тер ді та ба ала ды, алыс қа ха бар ды 
ин тер нет, ұялы те ле фон ар қы лы жі бе ре 
ала ды. Бү гін гі ұр пақ қа бұл қи ын дық кел-
тір мей ді, тех ни ка құ ла ғын да ер кін ой най ды. 
Жас тар қо ғам да ғы қоз ғау шы күш ке ай нал-
ды. Мұ ның се бе бі де бар, Ел ба сы жас тар са-
яса ты на соң ғы жыл да ры үл кен ма ңыз бер ді. 
Олар мен нақ ты жұ мыс іс те удің үл гі сін көр-
сет ті. Бұл жер гі лік ті би лік өкіл де рі не де үл-
кен са бақ бол ды. Олар да жас тар са яса ты на 
үл кен бет бұ рыс жа са ды.
Жи ыр ма сын шы ға сыр дың ба сын да қа-

зақ тың ли рик ақы ны Мағ жан Жұ ма ба ев 
«Мен жас тар ға се не мін» де ген өлең жаз ған 
еді. Қа зақ же рін де за ман ауысып, үл кен өз-
ге ріс тер бо лып жат қан кез де, ес кі ні қи ра-
тып, жа ңа тұр мыс құ ру ға ел кі рі сіп жат қан-
да ұл тжан ды ақын ал да ғы бар бо ла шақ ты 
жас тар мен бай ла ныс ты рып, со лар ға үміт 
ар тқан еді. Жас қы ран дар — ба ла пан қа нат 
жайып ұм тыл ған, көз де ге ні көк ас пан, мен 
жас тар ға се не мін, мен се не мін жас тар ға, 
алаш атын ас пан ға, шы ға рар олар бір таң да, 
мен жас тар ға се не мін, деп жыр ла ған еді…

Ақын ның жас тар ға қай ры луы, ұлт тағ ды-
рын со лар дың ісі мен бай ла ныс ты руы бе кер 
емес-ті. Өй тке ні жас тар жі гер ге то лы, жа-
ңа лық қа құ мар, жа сам паз ең бек ке ын та лы, 
жа ңа лық ты қа был дау ға зе рек, қай рат-жі ге-
рі мол. Сон дық тан да ақын жас тар ға үміт 
арт ты, со лар ға сен ді. Мұ ны «Мен жас тар ға 
се не мін» жеп жыр ға қо сып, бар дауыс пен 
ха лық қа үн қат ты.
Ал жи ыр ма бі рін ші ға сыр дың ба сын да 

Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев «Нұр Отан» ха-
лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы ның ке зек-
ті ХІІІ сьезін де осы сөз ді қай та лап, жас тар ға 
ар найы қайыр лып үн қат ты. Əри не, Ел ба-
сы ның жас тар ға сөз ар науы бұл бі рін ші рет 
емес. Соң ғы жыл дар да ол жас тар ға бір не ше 
рет өз сө зін ар на ды. Жыл да ғы дəс түр лі Жол-
да ула рын да, ке ле лі жи ын дар да ғы сөз де рін де 
жас тар са яса ты на ай рық ша на зар аудар ға ны 
бел гі лі. Бұ лар ды қос па ған да, Қа зақ тың Əл-
Фа ра би атын да ғы, Л. Гу ми лев атын да ғы ұлт-
тық уни вер си тет терінің сту дент те рі мен про-
фес сор-оқы ту шы ла ры ның ал дын да оқы ған 
дə ріс те рі жас тар дың ті ке лей ғы лым, бі лім-
мен қа ру ла ну ына ар нал ды. Сон дай-ақ өт кен 
жы лы жел тоқ сан да «Назарбаев уни вер си те-
ті» ком мер ци ялық емес ак ци онер лік қо ға мы-
ның сту дент те рі мен про фес сор-оқы ту шы ла-
ры құ ра мы ал дын да оқы ған дə рі сі жас тар дың 
елі міз ді ин тел лек ту ал ды ұл тқа ай нал ды ру да-
ғы рө лі не ті ке лей қа тыс ты бол ды.
Ел ба сы ның бұл дə ріс те рі ака де ми ялық 

ауди то ри ялық лек ция шең бе рі нен тыс ұлт 
кө се мі нің жас тар ға ар нал ған ақыл-ке ңе сі, 
əке лік-ата лық өси еті іс пет тес бол ды. Сту-
дент тер мен про фес сор-оқы ту шы лар ал-
дын да ғы ай тқан ой ла рын «Нұр Отан» пар-
ти ясы ның ХІІІ сьезін де сөй ле ген сө зін де 
одан əрі да мыт ты, нақ ты лап бер ді. Елі міз-
де гі жас тар са яса ты нын ба ғы тын, маз мұ нын, 
ер тең гі өрі сін те рең де те түс ті.
Пар тия съезін де Н. Назарбаев жас тар са-

яса ты на бай ла ныс ты бір қа тар жа ңа ұсы ныс тар 
жа са ды. Бі рін ші ден, «Нұр Отан ның» Қа зақ-
стан жас та ры ара сын да ғы жұ мы сын жан дан-
ды ра тү су ге ке ңес бер ді. Елі міз де «Жас Ұлан» 
ат ты бір тұ тас жас тар қоз ға лы сын ұйым дас ты-
ру ды ұсын ды. Сон дай-ақ ол пар тия бас шы сы-
на «Жас Қы ран» ат ты ба ла лар ұйым да ры ның 
жа ңа жүйе сін құ ру ды ой лас ты ру ды тап сыр ды. 
Бұл бо ла шақ жа ңа ат пен дү ни еге ке ле тін ұйым 
елі міз де гі бы ты раң қы жас тар ұйым да ры ның 
ба сын бі рік ті ріп, қо ғам да ғы жас тар са яса тын 
жү зе ге асы ру дың бел сен ді ұй тқы сы на ай нал-
мақ. Оның өзі нің бағ дар ла ма сы, бел гі лі құ ры-
лы мы, ус та вы, жұ мыс іс теу əдіс те рі бо лу ға ти іс. 
Сөй тіп ол жас тар дың қо ғам да ғы бел сен ді лі гін 
қам та ма сыз ету ге қыз мет ет пек.

Сай лау ал дын да өт кен бұл съезд 
Н. Назарбаев ты Пре зи ден тік ке кан ди дат 
етіп ұсын ды. Бұл ұсы ныс қа ке лі сі мін бер ген 
Ел ба сы сай лау до да сын да же ңіс ке же ту ін 
жас тар дың се ні мі мен де ті ке лей бай ла ныс-
тыр ды. Өзі бір ге өс кен ал дың ғы ұр пақ пен 
қа тар Н. Назарбаев сай ла удың же міс ті өту-
ін ал да ғы ма ңыз ды са яси нау қан ға ел жас та-
ры ның са на лы түр де қа ты сып, өз таң да ула-
рын біл ді руі мен са бақ тас тыр ды, жас тар ға 
зор үміт арт ты. «Ал да ғы сай лау біз дің бо ла-
ша ғы мыз ды таң дау бо лып та бы ла ды, — де-
ді Ел ба сы. — Мен оған сен дер — жас қа зақ-
стан дық тар, бі ре гей бір тұ тас ко ман да мен 
ме ні мен бір ле сіп жа ңа шың дар ды ба ғын ды-
ра ды де ген се нім мен ба рып отыр мын. Мен 
сен дер ге се не мін».
Ел ба сы ның бұл жас тар ға ар науының үл-

кен са яси əрі та ри хи ма ңы зы бар. Өй тке ні 
ол пар тия съезін де та ғы бір ке ле лі ұсы ныс-
ты ор та ға сал ды. Ол — елі міз дің əр бір өңі рі, 
эко но ми ка ның əр бір са ла сы ал да ғы жи ыр ма 
жыл ға ар нал ған не гіз гі бо ла ша ғын жо ба лап, 
нақ ты мақ сат тар ды ай қын дап, жа ңа ин но-
ва ци ялық жо ба лар ды өмір ге кел ті ру ге ти іс 
де ді. Бұл бү гін бел гі лі бо лып отыр ған жа ңа-
ру лар дан өз ге ше əлі де өмір ге кел ме ген со-
ны түй сі ну, бо ла шақ қа жа ңа ша үңі лу дің нə-
ти же сін де ту ын дай тын тың бол жам дар дың, 
иде ялар дың же мі сі бо лу ға ти іс. Олар бү гін 
бол ма са да, ер тең он бес-жи ыр ма жыл дан 
кейін жү зе ге асы ру ға бо ла тын жо ба лар бо лу-
ға ти іс. Олар эко но ми ка, тех ни ка, ғы лым, бі-
лім, əлеу мет тік са ла лар дың бə рін де қам туы 
қа жет. Осы ба ғыт тар дың кез кел ге ні нен жа-
ңа ой, тың ұсы ныс тар тууы ық ти мал. Əр бір 
өңір дің, ай мақ тың, об лыс тың жи ыр ма жыл-
дан кейін гі қар ти на сын, əр бір са ла ның да му 
ди на ми ка сын бағ дар лау əр бір əкім нің, əр бір 
ми нистрдің бі рін ші ке зек те гі мін де ті бо лу-
ға ти іс. Олар күн де лік ті нау қан дық іс тер-
дің ға на же те гін де кет пей, өңір дің, са ла ның 
пер спек ти ва сы мен шұ ғыл да нуы аб зал. Бұл 
мін дет тер ді жү зе ге асы ру бү гін гі ұр пақ тың 
үле сі не ти еті ні сөз сіз. Сон дық тан да Ел ба сы 
жас тар дың са па лы бі лім алып, ғы лым ның 
ой-шұң қы рын те ре ңі рек иге руі не үл кен мəн 
бе ру де. Бұл қар жы елі міз дің бо ла ша ғы — 
жас өс пі рім дер ді Қа зақ стан ның то лық қан ды 
тұл ға сы ре тін де тəр би еле уге жұм сал мақ.
Мұ ны мен бір ге Н. Назарбаев жас тар ға 

қа ра тып, «Сен дер ді, ең ал ды мен, қа лып-
тас қан тұл ға лар, та ма ша кə сіп қой лар жə-
не шы найы пат ри от тар тұр ғы сын да кө ре-
мін», — де ді. Одан əрі Ел ба сы «тұл ға» де-
ген сөз дің мə нін ашып бер ді. «Тұл ға бо лу 
де ге ні міз — жауап ты бо лу де ген сөз» де ді, 
яғ ни өмір де ата-анаң, Отан ның ал дын да 
жауап кер ші лік ті се зі ніп, өз ісі ңе мұ қи ят бо-
лу де ген сөз. Ол үшін ағын мен жү зе бер мей, 
бел сен ді бо лу қа жет. Өзің нің көз де ген мақ-

са тың, ал ға қой ған ме жең бо лу ға ти іс. Сол 
ме же ні алу ға күш-жі ге рің ді жұ мыл ды рып, 
қай рат көр се ту ің ке рек.
Кə сіп қой бо лу де ген сөз — өзің шы ны-

мен де ай на лыс қың кел ген өмір лік іс ті таң-
дай бі лу. Жə не оның өзін жақ сы тұр ғы да 
жү зе ге асы ру ке рек. Кə сіп де ге ні міз — та-
быс ты өмір дің не гі зі.
Пат ри от бо лу — өз Ота ның ды шын жү-

рек тен сүю, өзі ңе жə не өз хал қы ңа се ніп, қо-
ғам ға қыз мет ету. Бі рақ өзің нің та ри хың ды, 
ана ті лің ді, шы ғу те гің ді біл мей на ғыз пат-
ри от бо ла ал май сың.

Жалғасы 10 бетте.

Жастарды! "#"ы$ы — "о$ам назарында Айтайын дегенім…

Елбасы — ел мерейі

Бі рін ші жел то� сан — Т�� �ыш 

Президент к� ні. Ата улы ме ре ке міз ді 

би ыл екін ші рет той ла �а лы отыр мыз. 

Т�� �ыш Президент к� ні — �а за� хал-

�ы ны� �а лауы бол ды, я� ни хал �ы-

мыз ды� ел ба сы мыз �а де ген ��р ме ті, 

се ні мі ні� бел гі сі.

Осы �ан орай елі міз де �р т�р лі ме ре-

ке лік ша ра лар �йым дас ты ры лу да. Ме-

ре ке �ар са �ын да ел ба сы мыз ды� �ол-

дауымен Та раз �а ла сын да жас тар �а 

ар на лып спорт ке ше ні са лын ды. Пре зи-

ден ті міз ді� хал �ы мыз �шін ат �ар �ан игі 

іс те рі де $з ал ды на ора сан зор. Тіп ті, �а-

за� хал �ы ны� �ауіп сіз ді гі �шін яд ро лы� 

�а ру дан да бас тарт ты. Ел ба сы бас тап 

бер ген бо ла ша� ты� ба �ы ты ен ді біз ді� 

�о лы мыз да.

Осы т�уел сіз елі міз ді� на мы сын �ор-

�ай тын, б� гі ні міз ді ер те� ге жал �ай тын, 

�а за� елі ні� ер те �і, бо ла ша �ы �шін 

жауап бе ре тін �р па� еке ні міз ге се не міз.

Е. АЙ#АНЫМ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б�ЛІМШЕСІНІ+
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Как пройдет праздник 
в Караганде

Ка ра ган дин цы го то вят ся 

к од но му из глав ных праз-

дни ков стра ны — Дню Пер-

во го Пре зи ден та Рес пуб ли-

ки Казахстан.

Ру ко вод ство об лас тно го 

цен тра по да рит жи те лям не 

толь ко тра ди ци он ную кон цер-

тную прог рам му, но и пре зен-

ту ет про ект по про из вод ству 

све то ди од ных све тиль ни ков 

пя то го по ко ле ния. День Пер-

во го Пре зи ден та за пом нит ся и 

де сят кам се мей, ко то рые по лу-

чат клю чи от квар тир в рам ках 

прог рамм «За ня тость-2020» и 

«Дос туп ное жилье».

Не ос та нет ся без вни ма ния 

и мо ло дежь. В ка нун праз дни-

ка та лан тли вых ка ра ган дин-

цев наг ра дят пре ми ей аки ма 

Ка ра ган ды «Да рын». По ми мо 

это го сос то ит ся тор же ствен-

ная це ре мо ния вру че ния сви-

де тельств го ро жа нам, име на 

ко то рых за нес ли в «Зо ло тую 

кни гу по че та мо ло де жи». Са-

мых юных жи те лей об лас тно го 

цен тра в День Пер во го Пре-

зи ден та при мут в ря ды «Жас 

улан».

Роль гла вы го су дар ства в 

ста нов ле нии не за ви си мо го 

Казахстана об су дит за круг-

лым сто лом мо ло дежь вмес те 

с аки мом Ка ра ган ды. В ву зах 

прой дут науч но-прак ти чес кие 

кон фе рен ции, глав ной те мой 

ко то рых ста нет судь бо нос ная 

роль Пре зи ден та стра ны в со-

зи да нии ка зах стан ской го су-

дар ствен нос ти.

Твор чес кие кол лек ти вы по-

да рят ка ра ган дин цам пес ни, 

пос вя щен ные Пре зи ден ту и 

Ка зах ста ну, на фес ти ва ле «Са-

�ын дыр �ан са �ын �н дер» и в 

рам ках кон цер тной прог рам-

мы «Ел ба сы мыз ды� да� �ы ар-

та бер сін!».

1 де каб ря жи те ли об лас тно-

го цен тра смо гут при нять учас-

тие в фо ру ме «Елін с�й ген, елі 

с�й ген Ел ба сы».

СОБ. ИНФ.

1 де каб ря 2013 го да в Ка зах ста не от ме ча-
ет ся День Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан. Се год ня Казахстан приз нан 
меж ду на род ным со об ще ством как сов ре-
мен ное де мок ра ти чес кое го су дар ство. Это 
под креп ле но креп ким эко но ми чес ким 
фун да мен том, за ло жен ным за го ды не за ви-
си мос ти. Все это ста ло воз мож ным бла го да-
ря тру до лю бию на ше го на ро да и по ли ти-
чес кой во ле Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли-
ки Казахстан — Ли де ра на ции Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева.

Праз дно ва ние Дня Пер во го Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан — это дань ува же ния гла ве 
го су дар ства за его вы да ющи еся зас лу ги. Этот 
день на це лен на ук реп ле ние в об ще ствен ном 
соз на нии по ло жи тель ных цен нос тей со ци аль-
ных из ме не ний в стра не, так как при ори те том 
стра те ги чес ко го кур са Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан яв ля ет ся рост бла го сос то яния граж-
дан Казахстана.

Кон сти ту ци ей РК Казахстан про воз гла-
шен го су дар ством с пре зи дентской фор мой 
прав ле ния, где выс шим дол жнос тным ли цом, 
гла вой го су дар ства яв ля ет ся пре зи дент.
Пер вый Президент не за ви си мо го 

Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев 
яв ля ет ся бес смен ным ли де ром стра ны с ап ре-
ля 1990 г. по нас то ящее вре мя, оп ре де ляя ос-
нов ные нап рав ле ния раз ви тия внут рен ней и 
внеш ней по ли ти ки го су дар ства, пред став ля ет 
ин те ре сы Казахстана как внут ри стра ны, так и 
на меж ду на род ной аре не.

Президент Казахстана яв ля ет ся сим во-
лом и га ран том един ства го су дар ствен ной 
влас ти и на ро да, прав и сво бод граж дан, не-
зыб ле мос ти Кон сти ту ции. Президент обес-
пе чи ва ет сог ла со ван ное фун кци они ро ва ние 
за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной 
вет вей влас ти, а так же от вет ствен ность ор га-
нов влас ти пе ред граж да на ми стра ны, яв ля ет ся 
Вер хов ным глав но ко ман ду ющим Во ору жен-
ны ми Си ла ми.
Пун ктом 4 статьи 46 Кон сти ту ции Рес пуб ли-

ки Казахстан ого ва ри ва ет ся осо бое по ло же ние 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
(Нур сул та на Назарбаева), его ста тус и пол но-
мо чия оп ре де ля ют ся не толь ко Кон сти ту ци ей, 
но и от дель ным кон сти ту ци он ным за ко ном.
Сог лас но Кон сти ту ци он но му За ко ну 

Рес пуб ли ки Казахстан от 20 июля 2000 го-
да №83-II «О Пер вом Пре зи ден те Рес пуб-
ли ки Казахстан — Ли де ре на ции», Пер вый 
Президент Рес пуб ли ки Казахстан, сто ящий 
у ис то ков соз да ния ка зах стан ской го су дар-
ствен нос ти и внес ший вы да ющий ся вклад в 
раз ви тие су ве рен но го Казахстана как де мок-
ра ти чес ко го, свет ско го, пра во во го и со ци аль-
но го го су дар ства, яв ля ет ся Ли де ром на ции.

Пер вый Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли дер на ции по сво ему ста ту су 
об ла да ет зва ни ем «Ха лы� �а 3ар ма ны» («На-
род ный ге рой») с вру че ни ем зна ка осо бо го 
от ли чия — Зо ло той звез ды и ор де на «Отан».

Пер во му Пре зи ден ту Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли де ру на ции в си лу его ис то ри-
чес кой мис сии по жиз нен но при над ле жит пра-
во:

1) об ра щать ся к на ро ду Казахстана, го су-
дар ствен ным ор га нам и дол жнос тным ли цам 
с ини ци ати ва ми по важ ней шим воп ро сам го-
су дар ствен но го стро итель ства, внут рен ней и 
внеш ней по ли ти ки и бе зо пас нос ти стра ны, ко-
то рые под ле жат обя за тель но му рас смот ре нию 
со от вет ству ющи ми го су дар ствен ны ми ор га на-
ми и дол жнос тны ми ли ца ми;

2) выс ту пать пе ред Пар ла мен том Рес пуб-
ли ки Казахстан и его па ла та ми, на за се да ни ях 
Пра ви тель ства Рес пуб ли ки при об суж де нии 
важ ных для стра ны воп ро сов; воз глав лять Ас-
сам блею на ро да Казахстана; вхо дить в сос тав 
Кон сти ту ци он но го со ве та, Со ве та бе зо пас нос-
ти Рес пуб ли ки Казахстан.
Раз ра ба ты ва емые ини ци ати вы по ос нов ным 

нап рав ле ни ям внут рен ней и внеш ней по ли ти-
ки го су дар ства сог ла со вы ва ют ся с Пер вым Пре-
зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан — Ли де ром 
на ции.
Вос пре пят ство ва ние за кон ной дея тель нос ти 

Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — 
Ли де ра на ции, пуб лич ное ос кор бле ние или 
иное по ся га тель ство на честь и дос то ин ство 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан — 
Ли де ра на ции, а так же ос квер не ние изоб-
ра же ний Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ли де ра на ции не до пус ка ют ся и 
прес ле ду ют ся по за ко ну.
Сог лас но это му за ко ну Пер вый Президент 

об ла да ет пол ной, бе зус лов ной и бес сроч ной 
неп ри кос но вен ностью за все дей ствия, со вер-
шен ные им во вре мя на хож де ния в дол жнос-
ти. Он так же до кон ца жиз ни сох ра ня ет ста тус 
го су дар ствен но го де яте ля, пра во об ра ще ния к 
на ро ду Казахстана, ох ра ну, связь, тран спорт, 
го су дар ствен ное обес пе че ние дея тель нос ти, а 
так же в его соб ствен ность пе ре хо дит слу жеб-
ная квар ти ра и да ча, с го су дар ствен ным обес-
пе че ни ем их об слу жи ва ния; от дель но ого ва ри-
ва ет ся ме ди цин ское, са на тор ное, пен си он ное 
обес пе че ние и стра хо ва ние. В честь Пер во го 
Пре зи ден та уч реж да ют ся го су дар ствен ный ор-
ден и го су дар ствен ная пре мия, соз да ют ся фонд, 
лич ная биб ли оте ка и ар хив.

Ка зах стан ский Президент про во дит взве-
шен ную внеш нюю по ли ти ку, нап рав лен ную 
на ук реп ле ние по зи ций стра ны в ми ре.
При Назарбаеве был зак рыт ядер ный по ли-

гон в Се ми па ла тин ске, а все ос тав ши еся со вре-
мен СССР ядер ные бо еза ря ды бы ли ути ли зи-
ро ва ны, Казахстан выс ту па ет на внеш ней аре не 
как безъ ядер ное го су дар ство.
Нурсултан Назарбаев име ет ре пу та цию 

ав то ри тет но го и раз нос то рон не го по ли ти ка, 
при ни ма юще го взве шен ные и про ду ман ные 
ре ше ния. Он пос ле до ва те лен в от ста ива нии 
как лич ных, так и го су дар ствен ных ин те ре сов. 
Пре зи ден та ха рак те ри зу ют так же спо кой ствие, 
урав но ве шен ность и твер дость ха рак те ра, час то 
по мо га ющие при при ня тии важ ных ре ше ний.

Президент Казахстана — ла уре ат мно-
го чис лен ных го су дар ствен ных наг рад раз-
ных стран, об ла да тель нес коль ких де сят-
ков науч ных и по чет ных зва ний. Нурсултан 
Назарбаев — док тор эко но ми чес ких на ук, за-
щи тил в 1992 г. в Рос сий ской ака де мии уп рав-
ле ния (Мос ква) док тор скую дис сер та цию на 
те му «Стра те гия ре сур сос бе ре же ния в ус ло ви-
ях ста нов ле ния и раз ви тия ры ноч ных от но ше-
ний». Яв ля ет ся пред се да те лем Ас сам блеи на-
ро да Казахстана и Все мир ной ас со ци ации ка за-
хов. В го ды прав ле ния Н. Назарбаева Казахстан 
во шел в та кие бло ки и ор га ни за ции, как До го-
вор о кол лек тив ной бе зо пас нос ти (с 2002 г. — 
ОДКБ), Ор га ни за ция по бе зо пас нос ти и сот-
руд ни че ству в Ев ро пе, «Шан хай ская пя тер ка» 
(1995 г., в 2001 г. пре об ра зо ва на в Шан хай скую 
ор га ни за цию сот руд ни че ства (ШОС), Ев рА зЭс 
(2000 г.) и ряд дру гих. Назарбаевым Н. А. так-
же оз ву че но на ме ре ние Казахстана всту пить во 
Все мир ную тор го вую ор га ни за цию.
В ре зуль та те пос то ян ных и сис тем ных мер, 

пред при ни ма емых Пер вым Пре зи ден том рес-
пуб ли ки — Ли де ром На ции Н. А. Назарбаевым, 
Республика Казахстан пос то ян но раз ви ва ет ся и 
со вер шен ству ет ся, обес пе чи ва ет об ще ствен ную 
ста биль ность, ини ци иру ет и осу ществля ет мо-
дер ни за ци он ные по ли ти чес кие пре об ра зо ва-
ния.
Наш Пер вый Президент и ос но ва тель не-

за ви си мо го го су дар ства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, бу ду чи опыт ным ли де ром, смог 
най ти не об хо ди мый ба ланс меж ду эко но ми-
чес кой и по ли ти чес кой мо дер ни за ци ей, меж-
ду внут рен ней и внеш ней по ли ти кой, а так же 
меж ду бли жай ши ми и дол гос роч ны ми ин те-
ре са ми стра ны. Во всем ми ре приз на но, что 
наш Президент — ис тин ный стра тег, ко то рый 
не прос то выд ви га ет ини ци ати вы, но и нас той-
чи во, пос ле до ва тель но ре али зу ет их на прак ти-
ке. Кро ме то го, наш Пре зи дент, обес пе чив ший 
един ство, за щи ту Кон сти ту ции, пра ва и сво бо-
ды че ло ве ка и граж да ни на но во го не за ви си мо-
го го су дар ства, от кры то го во рит о са мом жи-
вот ре пе щу щем, будь то об ще ствен ная жизнь 
или го су дар ствен ные проб ле мы.
Пред се да тель ство Казахстана в ОБ СЕ и сам-

мит ор га ни за ции в Ас та не, EX PO 2017 — это 
объ ек тив ное приз на ние впе чат ля ющих ус пе-
хов Казахстана в со ци аль но-эко но ми чес ком 
и об ще ствен но-по ли ти чес ком раз ви тии за го-
ды не за ви си мос ти. Пред се да тель ство в ОБ СЕ 
по ка за ло, что под ру ко вод ством Нур сул та на 
Назарбаева Казахстан яв ля ет ся ав то ри тет ной 
ре ги ональ ной дер жа вой, обес пе чи ва ющей гло-
баль ную бе зо пас ность и сот руд ни че ство.

ИСТОЧНИК: AKORDA.KZ 
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Қа зан айы ның 14 жұл ды зы нан бас тап 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың шет тіл-
дер фа куль те тін де Қы тай елі нің 15 сту ден ті 
бі лім алып жа тыр. Ес те рі ңіз де бол са, осы 
жыл дың ма мыр айын да шық қан «Жас тар 
əле мі» га зе ті нің №5 (190) са нын да Қа зақ-
стан-Қы тай ара сын да бі лім са ла сы бойын-
ша ке лі сім шарт жа сал ға нын жа ри яла ған 
бо ла тын быз. Осы бір лес кен жо ба нə ти же-
сін де шет тіл дер фа куль те ті нің 14 сту ден ті 
Қы тай елі нің Ши хэц зы уни вер си те тін де 
бі лім алу ға ат тан са, сол уни вер си тет тің сту-
дент те рі біз дің елі міз ге де ат тер ле тіп ке ліп 
қал ған еді. Бұл жас тар біз дің уни вер си тет-
те 1 жыл бі лім ала тын бо ла ды. Сол се беп ті 
олар ды 2 топ қа, яғ ни РИА-31, РИА-32 топ-
та ры на бөл ді. Сол кел ген кез ден-ақ олар 

қа зақ, орыс жə не ағыл шын тіл де рін де бі-
лім алу да. «Өте ең бек қор сту дент тер, бі-
лім са па сы жақ сы дең гей ді көр се те ді. Екі 
уни вер си тет ара сын да бол ған ке лі сім шарт 
бойын ша олар біз дің, біз олар дың сту дент-
те рін жа тақ ха на мен те гін қам та ма сыз ету ге 
ти іс піз, сол се беп ті олар дың төр тін ші жа-
тақ ха на да бар лық жағ дай ла ры жа сал ған» 
деп мə лім де ді шет тіл дер фа куль те ті де ка-
ны ның оқу ісі жө нін де гі орын ба са ры Сəу ле 
Əлі шер қы зы. Қы тай лық тар дың өз де рі де 
жа тақ ха на да ғы жағ дай дың өте жақ сы екен-
ді гін жа сы рып қал ма ды: «Біз бір бөл ме де 
екі ба ла дан жа та мыз, Қа зақ стан өте қат ты 
ұна ды. Кли ма ты да біз дің жақ қа ұқ сай ды 
екен. Жер ле рі кең, хал қы қа ра пайым, кел-
ге лі көп қа зақ стан дық тар мен дос бо лып 

үл гер дік, бə рі де өз ту ыс та рын дай жы лы қа-
был да ды», — дей ді Чжоу Цзин. Ең қы зы ғы, 
бұл сту дент тер дің орыс ша есім де рі де бар 
екен, «Как вас зо вут?» деп сұ ра ған да, «қай 
есі мі міз ді ай тайық?» деп ір кі ліп қал ды, со-
сын «Ве ро ят но, вам слож но име но вать нас 
по име ни, по это му моё рус ское имя — Во-
ло дя» деп əң гі ме сін жал ға ды. Ра сын да да 
Қы тай ті лін де гі есім де рін жат тай ал май əб-
ден қи нал дық, ал орыс ті лін де тіп ті де қи ын 
емес: Зоя, Ис кра, Яна, Ва ля, Ве ра, На дя, Вик-
тор… осы лай жал ға сып ке те бе ре ді. Шын 
есім де рін Сəу ле Əлі шер қы зы нан топ ті зі мі 
бойын ша алу ымыз ға ту ра кел ді.
Қы тай лық тар дың бі рі — Ван Юй: «Біз ге 

грам ма ти ка қи ын емес, се бе бі қы тай ті лін-
де гі жа зу лар мен ирог лиф тер ді өз де рі ңіз де 
жақ сы бі ле сіз дер. Бі рақ ойы мыз ды жет кі-
зер де қат ты қи на ла мыз, əзір ге сөй леу жа ғы 
қи ын дық ту ды рып отыр», — де ген еді. Бұл, 

əри не, орыс ті лі жай лы ай тыл ған пі кір бо-
ла тын. Олар ға қа зақ ті лі нен гө рі орыс ша үй-
рен ген оңайы рақ екен ді гін ашық жет кіз ген-
де, іш тей бі раз қын жы лып қал дық. Əт тең-
ай дер сің… алай да «Қа зақ стан өте үл кен 
екен, емін-ер кін жү ре сіз дер» деп сүй сін ген-
де рі ерек ше əсер ге бө ле ді. Шір кін-ай, осы 
бай лы ғы мыз ды ба ға лай біл сек бол ға ны?!
Өз ге ұлт тың жас та ры на қы зы ға қа рау 

əде ті міз де бар дү ние ғой. Əри не, қы зы-
ға қа рап, ке рек ті дү ни еле рін алып жат сақ, 
нұр үс ті не нұр бо ла ры сөз сіз. Де се де біз дің 
осын дай кең бай тақ мем ле ке ті міз дің бо ла-
ша ғы — өзі міз дің қа зақ жас та ры екен ді гін 
ұмыт па сақ екен. Елі міз дің мем ле кет бо лып 
қа луы тек қа зақ ті лі ар қа сын да ға на жү зе ге 
ас пақ. Де мек ті лі міз ді дə ріп те уден, үй ре ту-
ден, дə лел де уден еш қа шан тан бауымыз ке-
рек! Ал бас қа ел ге ат тан ған біз дің сту дент-
тер қай та ора лып, ал ған бі лім де рін өз елі нің 
ке ре гі не жа рат са екен де ген ті ле гі міз бар!

А�НИЕТ БАЛТАНОВА, ПЕРИЗАТ АБИШЕВА,
ЖУРНАЛИСТИКА Б�ЛІМІНІ+
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Бар лы ғы мыз бі ле тін дей, қа зан айын да 
уни вер си те ті міз де «Жас та лап» бай қауы 
өт кен бо ла тын. Сту дент тер са райы ның 
сах на сы на ал ғаш шық қан өнер лі ұл-қыз-
дар дың өне рі не бір ай кө ле мін де ба ға бе-
ріп, ал ғыр лар мен өнер лі лер ді анық тап, 
Ха лы қа ра лық сту дент тер кү ні қар са ңын да 
олар ды ар найы ма ра пат та ған едік. Осы бір 
ай ту лы бай қау да өзі нің ерек ше да усы мен 
тың дар ман жү ре гі не жол тауып, құ лақ құ-
ры шын қан ды ра əн орын да ған Бах ти яро-
ва Жа нер ке қан жы ға сы на бі рін ші орын ды 
бай ла ған-ды. Жа қын да же ңім паз қыз Жа-
нер ке ні же ңі сі мен құт тық тап қайт тық.

— С: ле мет сіз бе? ;а лы �ыз �а лай? <зі-
�із ді та ныс ты рып =т се �із?

— Сə ле мет сіз! Ме нің есі мім — Бах ти яро ва 
Жа нер ке, фи ло со фия жə не пси хо ло гия фа-
куль те ті нің 1 кур сын да оқи мын.

— Сіз «Жас та лап» бай �ауына �ан дай 
ма� сат пен �а тыс ты �ыз?

— Мен бұл бай қау ға өзім нің фа куль те-
тім ді қол дау үшін қа тыс тым. Се бе бі біз дің 
фа куль те ті міз бұ дан бұ рын ғы бай қау лар да 
жақ сы жүл де лі орын дар ға ие бол мап ты. Ол, 
əри не, ме ні қат ты қын жылт ты. Сон дық тан 
мен бар лы ғын өз гер ткім кел ді, на мы сым ды 
қай рап, осы бай қау ға қа ты су ға бел бу дым.

— «Жас та лап та» �ан дай =нер к=р сет ті �із?
— Ана ту ра лы əн айт тым. «Ма ми ны ру-

ки» — Ди на Миг дал де ген əн ші нің орын-
дауын да. Он ша ел ге та ны мал əн емес əри-
не, бұл əн ді орын дап жүр ге ні ме көп бол ды. 

Сах на ға шық қан да еш жү рек сін ген жоқ пын. 
Ме нің орын дауым бар лы ғы на ұна ды, тіп ті 
қар сы лас та ры ма да.

— ;ай жа сы �ыз дан бас тап :н са ла бас-
та ды �ыз?

— Мен кіш кен тай ке зім де ұял шақ қыз 
бол ған мын, мек теп те жай хор да көп пен 
бір ге əн са лып жүр дім. 7 сы нып та оқып 
жүр ген де во кал ға жа зы лып, бі рін ші рет 
жал ғыз əн ай тқан мын.

— @н ай ту — кім ні� �а лауы еді? Ата-ана-
�ыз ды� ба? @л де…

— Жоқ, мен де əн ай та тын дай қа бі лет тің 
бар еке нін ата-анам да, өзім де біл ме дім. 
Оқу шы ның жан дү ни есін тү сі не бі ле тін ұс-
таз да рым ның ар қа сы. Үне мі ба ғыт-бағ дар 
бе ріп оты ра тын асыл ұс таз да ры ма мəң гі лік 
қа рыз дар мын.

— Осы =нер ді :рі �а рай жал �ас ты ру 
ойы �ыз да бар ма? Егер �ол да ушы лар та-

бы лып жат са, :н :ле мі не жол тар тар ма 
еді �із?

— Əри не, қуа на-қуа на əн өне рі нің жұл-
дыз ды кө гін де қа лық та та əн шыр қар едім. 
Егер он дай мүм кін ші лік ту ын дап жат са, 
нұр үс ті не нұр бо лар еді. Əн ай ту — ме нің 
хоб би ім.

— «Жас та лап» бай �ауын да I орын ала-
ты ны �ыз �а сен ді �із бе?

— Шы нын ай ту ке рек, бі рін ші орын алар-
мын деп еш ой ла ған емес пін. Се бе бі қар сы-
лас ты рым мық ты бол ды. Бі рақ, бір жүл де лі 
орын ға ие бо ла ты ным ды сез дім.

— Жа нер ке за ман дас, сіз ге к=п ра� мет! 
Ал да �ы уа�ыт та сіз ге с:т ті лік ті лей міз. 
Же �іс ті к�н дер де жо лы �а бе рейік!

ШОЛПАН САНА�БАЙ,
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�н айту — оны! хоббиі

Кө ше ге шы ға қал са ңыз, сəн құ мар жас 
қыз дар ды бы лай қой ған да, əйел дің де, ер-
дің де, ба ла лар дың аяғы нан да бай пақ қа ұқ-
сас «уг ги» етік те рін кө ре міз. Бұл аяқ ки ім-
дер том пақ пі ші ні не қа ра мас тан, өте сəн ді.

«Уг ги» етік те рін австри ялық фер мер лер 
ой лап тап қан. Етік атауының қа зақ ша ба ла-
ма сы — «сүй кім сіз аяқ ки ім». Яғ ни, етік пі ші-
ні нің тым дө ре кі əрі ұс қын сыз ды ғы на бай ла-
ныс ты шық қан. Нақ ты де рек те ме лер ге сүйен-
сек, «уг ги» атауын 1971 жы лы австри ялық 
фер мер Шон Стед ман ой лап тап қан екен. 
Бас тап қы да, бұл етік тер еш кі те рі сі нен ті гіл-
ген, өте жы лы əрі ың ғай лы бол ған. Екін ші дү-
ни ежү зі лік со ғыс ке зін де, кор пу сы на қа лың 
мұз қат қан ұшақ та жү ре тін ұш қыш тар аяқ-
та рын жы лы ұс тау үшін уг ги етік те рін ки ген.
Соң ғы 4 жыл да уг ги лер əлем нің сəн сах на-

ла рын да хит ке ай нал ды. Ол ың ғай лы лы ғы-
мен сəн əле мін өзі не ба ғын дыр ды. Сəн зерт-
те уші ле рі нің ай ту ына қа ра ған да, уг ги лер дің 

сəн ге ай на лу ына гол ли вуд жұл дыз да ры ның 
ти гіз ген ық па лы зор. Аме ри ка ның та ны мал 
ак три са сы əрі те ле жүр гі зу ші сі Оп ра Уин фи 
өзі нің бағ дар ла ма сы на уг ги еті гін ки іп шы-
ғып, ел дің қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ған.
Қа зір кез кел ген дү кен нің аяқ ки ім сө ре-

ле рі нен уг ги етік те рін кез дес ті ру ге бо ла ды. 
Бі рақ, олар дың де ні — жа сан ды уг ги лер. 
Жа сан ды уг ги лер дің шы найы сы нан айыр-
ма шы лы ғы — су тар та тын ды ғын да. Уг ги лер-
дің түп нұс қа ла ры ның ма та сы ты ғыз, жү ні 
қа лың жə не су тар тпай ды. Сон дық тан олар 
тым дө ре кі бо лып кө рі не ді. Қа зақ стан ба зар-
ла ры мен дү кен де рін де уг ги етік те рі нің ор та-
ша ба ға сы — 4000-8000 тең ге ні құ рай ды. Са-
па сы əр түр лі. Олар дың түр ле рі де көп: жал-
пақ пі шін ді, ұзын қо ныш ты, жұ қа, қа лың, 
лю рикс ма та лы, су рет ті уг ги лер. Сəн қой лар 
тал ға мы на қа рай кез кел ге нін са тып ала ды. 
Ал жал пы са нақ бойын ша, уг ги етік те рі нің 
қа ра түс ті ле рі көп шы ға ры ла ды жə не олар 
зор сұ ра ныс қа ие.

Уг ги етік те рі кө бі не се шал бар мен үй ле се ді. 
Ал көй лек пен аз дап ке лі сің кі ре мей ді. Со ны-
мен қа тар, «кэ жу ал» сти лі нің тү рі бо лып са-
на ла тын ки ім бол ған дық тан, оны кеш кі қы ды-
рыс тар ға, сал та нат ты жи ын дар ға ки юге бол-
май ды. Спорт тық ки ім үл гі сі не жа қын ке ле ді.
Ал ден са улық сақ тау ма ман да ры уг ги 

етік те рі нің аяқ қа зи янын ай тып жүр. Өк ше-
сі нің жоқ ты ғы жə не та ба ны ның жұм сақ ты ғы 
аяқ ты «түйе та бан» етуі мүм кін. Сон дық тан, 
де не бі ті мі ен ді қа лып та сып ке ле жат қан ба-
ла лар ға уг ги етік те рін ки гі зу зи ян. Жү ріс ке 
де ке рі əсе рін ти гі зе ді. Бри тан ос те опа тия 
зерт теу ин сти ту ның про фес со ры Йен Дрис-
дэйл зерт теуі нə ти же сі не сай, уг ги етік те рін 
күн де ки юге бол май ды. Се бе бі, оның тым 
жұм сақ ты ғы та бан ға қан жі бер мей, аяқ бұл-
шы қет те рін бос ұс тап тұ ра ды. Уг ги ді ұзақ 
ки юші лер дің омыр тқа сүйек те рі де зар дап 
ше ге ді. Бір сөз бен, уг ги етік те рі қан ша лық ты 
ың ғай лы бол са, сон ша лық ты зи ян ды… Уг ги 
ішін де гі аяқ ты ті реп тұ ра тын бө лі гі жоқ, сон-
дық тан адам ның жү рі сі де бұ зы ла ды.
Та яқ тың екі ұшы бар де мек ші… Қыс тың 

қар лы бо ра нын да аяқ ты жы лы ұс тау қа жет. 

Бұ ған уг ги етік те рі сөз сіз ың ғай лы. Ал оны 
сəн үшін көк тем шық қан ша кию — тұ тас 
ден са улық қа зи янын ти гі зе ді. Сон дық тан, уг-
ги ки іп жүр се ңіз, ой ла ны ңыз.

АЙНАРА БАЙЖАН, 
«MASSAGET.KZ» ПОРТАЛЫНАН АЛЫНДЫ
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Национальная 
аккредитация КарГУ

12 но яб ря КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва по ито гам про це ду ры на-
ци ональ ной ин сти ту ци ональ ной 
ак кре ди та ции был ак кре ди то ван 
сро ком на 5 лет Не за ви си мым 
агент ством ак кре ди та ции и рей-
тин га (НА АР). С 21 по 23 но яб ря 
2013 го да КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
про шел про це ду ру на ци ональ ной 
спе ци али зи ро ван ной ак кре ди та-
ции прог рамм «Ге ог ра фия», «Фи зи-
чес кая куль ту ра и спорт», «Пе да го-
ги ка и пси хо ло гия», «Пе да го ги ка и 
ме то ди ка на чаль но го обу че ния», 
«Со ци аль ная ра бо та», «Куль тур но-
до су го вая ра бо та» груп пой эк спер-
тов Не за ви си мо го ка зах стан ско го 
агент ства по обес пе че нию ка че-
ства в об ра зо ва нии (НКА ОКО).

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что 
на ли чие ак кре ди та ции — для ву за 
се год ня обя за тель ное ус ло вие его су-
ще ство ва ния и ле ги тим нос ти. Ев ро-
пей ское ака де ми чес кое со об ще ство 
очень серь ез но под хо дит к ор га ни-
за ции и про ве де нию ак кре ди та ции, 
пос коль ку она и есть «знак ка че ства», 
под твер жде ние вы со кой ре пу та ция 
ву за сре ди се бе по доб ных. Про ве де-
ние на ци ональ ной и меж ду на род ной 
ак кре ди та ции ев ро пей ских ву зов до-
ве ре но толь ко спе ци али зи ро ван ным 
агент ствам, вхо дя щим в ев ро пей-
ский ре гистр ор га ни за ций га ран тии 
ка че ства. Ана ло гич ным пу тем идет 
и оте че ствен ная выс шая шко ла: Ми-
нис тер ством об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Казахстан сфор ми ро ва-
на на ци ональ ная мо дель ак кре ди та-
ции и ран жи ро ва ния, поз во ля ющая 
оте че ствен ным ву зам осу ще ствить 
не за ви си мую оцен ку сво ей дея тель-
нос ти. На се год няш ний день бо лее 
двад ца ти оте че ствен ных ву зов по лу-
чи ли на ци ональ ную ин сти ту ци ональ-
ную ак кре ди та цию, на ли чие ко то рой 
яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем 
для меж ду на род ной ак кре ди та ции. 
Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва в чис ле пер вых ву зов 
стра ны ус пеш но про шел в 2010 го ду 
про це ду ру на ци ональ ной ин сти ту ци-
ональ ной ак кре ди та ции и прис ту пил 
в 2011 го ду к ре али за ции спе ци-
али зи ро ван ной меж ду на род ной ак-
кре ди та ции в рам ках зак лю чен но го 
до го во ра с гер ман ским ак кре ди та-
ци он ным агент ством AC QU IN. Наш 
уни вер си тет бу дет про дол жать ра бо-
ту в этом нап рав ле нии.

Сог лас но но вым до го во рам, до 
1 ян ва ря 2014 го да мы про дол жим 
ак кре ди та цию и дол жны бу дем пред-
ста вить в агент ство AC QU IN от че ты 
по 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. Вы со кая оцен ка 
прог рамм КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
та ким ав то ри тет ным агент ством, как 
AC QU IN, — боль шая честь и ог ром-
ная от вет ствен ность, ко то рая обя зы-
ва ет уни вер си тет и впредь сле до вать 
меж ду на род ным об ра зо ва тель ным 
стан дар там ка че ства. Меж ду на род-
ная ак кре ди та ция ста ла еще од ним 
под твер жде ни ем эф фек тив ной ра-
бо ты все го кол лек ти ва уни вер си те та.

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И АККРЕДИТАЦИИ

20-22 но яб ря КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
при нял учас тие в XI Ка зах стан ской меж-
ду на род ной выс тав ке «Об ра зо ва ние и 
на ука XXI ве ка — 2013», ор га ни зо ван ной 
меж ду на род ной выс та воч ной ком па ни-
ей «Ата кент-Эк спо» при офи ци аль ной 
под дер жке Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
и на уки, и был наг раж ден дип ло мом ми-
нис тра об ра зо ва ния и на уки Са рин жи по-
ва А. Б. за сох ра не ние луч ших тра ди ций в 
сис те ме об ра зо ва ния, а так же дип ло мом 
ор га ни за то ра выс тав ки, ди рек то ра МВК 
«Ата ме кен-Эк спо» Аб дул ла евой Ж. К., за 
мно го лет нюю под дер жку и вклад в раз-
ви тие об ра зо ва тель ной выс тав ки.

В выс та воч ном цен тре «Кор ме» бо лее 70 
ор га ни за ций об ра зо ва ния Казахстана, Рос-
сии, Гер ма нии, Тур ции, Ма лай зии, Швей-
ца рии и дру гих стран пред ста ви ли сов ре-
мен ные тех но ло гии обу че ния, но вые учеб-
ные прог рам мы и обо ру до ва ние.
Глав ные це ли и за да чи выс тав ки — это 

де монстра ция дос ти же ний в об лас ти со дер-
жа ния всех уров ней об ра зо ва ния; про па ган-
да про фес сий и спе ци аль нос тей, не об хо ди-
мых для эко но ми чес ко го и со ци аль но го рос-
та стра ны; рас ши ре ние меж го су дар ствен-
но го сот руд ни че ства в сфе ре об ра зо ва ния и 
на уки.
Ос нов ны ми раз де ла ми выс тав ки бы ли 

дош коль ное об ра зо ва ние, сред нее и сред нее 
спе ци аль ное об ра зо ва ние; выс шее об ра зо-
ва ние, до пол ни тель ное про фес си ональ ное 
об ра зо ва ние; науч но-ис сле до ва тельские 
ин сти ту ты и ор га ни за ции; об ра зо ва ние за 
ру бе жом, за ру беж ные час тные шко лы-пан-
си оны; ин фор ма ция о сти пен ди ях и гран тах 
на обу че ние в за ру беж ных ву зах; под го тов ка 
к меж ду на род ным эк за ме нам (TO EFL, IELTS, 
GMAT, GRE); ста жи ров ка за ру бе жом (In-
ternship, Work & Tra vel); инос тран ные язы ки, 
ин фор ма ци он ные тех но ло гии в об ра зо ва-
нии; ин фор ма ци он но-компь ютер ные тех но-
ло гии для уп рав ле ния учеб ным про цес сом, 
об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем и ор га ни-
за ции дис тан ци он но го обу че ния; сред ства 
и обо ру до ва ние тех ни чес ко го обес пе че ния 
учеб но го про цес са, учеб но-ла бо ра тор ное 

обо ру до ва ние, ин-
вен тарь; спе ци-
али  зи  ро  ван  ные 
из да ния в об лас ти 
об ра зо ва ния, наг-
ляд ные по со бия, 
учеб ные и ме то ди-
чес кие ма те ри алы, 
де ло вая ли те ра ту-
ра, раз ви ва ющая 
и поз на ва тель ная 
ли те ра ту ра; пуб-
лич ные биб ли оте-
ки, элек трон ные 
биб ли оте ки; ме-
бель для учеб ных 
за ве де ний, кан це-
ляр ские то ва ры; 
сов ре мен ные сред-
ства обу че ния, спе-
ци аль ное обо ру до-
ва ние и ме бель для 
де тей с ог ра ни чен-
ны ми воз мож нос-
тя ми.
В рам ках выс-

тав ки бы ла пре-
дус мот ре на де ло-
вая прог рам ма, 
вклю ча ющая про-
ве де ние пре зен-
та ций, се ми на ров 
учас тни ков выс-
тав ки. Учас тие в 
выс тав ке поз во-
ли ло оз на ко мить-
ся с си ту аци ей на 
рын ке об ра зо ва ния, пре зен то вать учеб ное 
за ве де ние, прив лечь вни ма ние по се ти те-
лей выс тав ки к раз ра бо тан ным в ву зе учеб-
ным прог рам мам, по со би ям и ме то дам 
обу че ния, спе ци аль ной ли те ра ту ре и т. д. 
Наш уни вер си тет ор га ни зо вал выс тав ку 
науч но-ин но ва ци он ной дея тель нос ти, где 
бы ли выс тав ле ны ма ке ты, стен ды, пре зен-
та ци он ные ма те ри алы и бук ле ты по всем 
нап рав ле ни ям науч но-ин но ва ци он ной дея-
тель нос ти уни вер си те та. Лей тмо ти вом выс-
тав ки, по мне нию ее ор га ни за то ров, бы ло 

то, что ка че ствен ное об ра зо ва ние — за лог 
ус пе ха Казахстана в сфе ре на уки и ин но ва-
ций. Выс ту па ющие от ме ча ли так же, что на-
ша стра на на вер ном пу ти раз ви тия три ады 
«об ра зо ва ние — на ука — ин но ва ция». Бла-
го да ря учас тию в выс тав ке оте че ствен ных 
ву зов, кол лед жей Казахстана, а так же учеб-
ных за ве де ний из стран ближ не го и даль-
не го за ру бежья об ра зо ва тель ная выс тав ка 
яв ля ет ся вос тре бо ван ной сре ди аби ту ри ен-
тов, так как да ет воз мож ность выб рать мес-
то даль ней ше го обу че ния.

Международная выставка показала 
достижения Казахстана в сфере образования

Шесть про ек тов уче ных Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва бы ли отоб ра ны для 
даль ней шей ком мер ци али за ции со сто ро-
ны АО «НАТР» в 2014 г. По об ще му ко ли-
че ству по лу чен ных бал лов уни вер си тет 
на хо дит ся на вто ром мес те в рес пуб ли ке.

В кон фе ренц-за ле гос ти ни цы «Ка тон-Ка-
ра гай» (г. Астана) 13 но яб ря сос то ялась ито го-
вая пре зен та ция се ми про ек тов уче ных уни-
вер си те та, по ко то рым бы ли под го тов ле ны 
обос но ва ния кон цеп ций:
1. Ин но ва ци он ная тех но ло гия по лу че ния 
ГСМ, ком по зи ци он ных ма те ри алов, до-
рож ных би ту мов и мас тик из от хо дов кок-
со хи ми чес ких про из водств Цен траль но го 
Казахстана (на учн. рук. про ек та — д. х. н., 
про фес сор Мус та фин Е. С.).

2. Раз ра бот ка тех но ло гии маг нет рон но го 
на не се ния ан ти кор ро зи он ных пок ры тий 
на де та ли гор но-шах тно го обо ру до ва ния 
и ее внед ре ние в про из вод ство (на учн. 
рук. про ек та — к. ф-м. н., до цент Ла ури-
нас В. Ч.).

3. Раз ра бот ка тех но ло гии и соз да ние про из-
вод ствен но го учас тка элек трон но-лу че вой 
нап лав ки на де та ли гор но до бы ва юще го 
и неф те га зоп ро мыс ло во го обо ру до ва ния 
(на учн. рук. про ек та — к. ф-м. н., до цент 
Юров В. М.).

4. Раз ра бот ка и мел ко се рий ное про из вод-
ство кон вейер но го ве со во го ком плек са 
но во го по ко ле ния (на учн. рук. про ек та — 
к. ф-м. н., до цент Ис ма илов Ж. Т.).

5. Раз ра бот ка и внед ре ние в про из вод ство 
ин фор ма ци он но-из ме ри тель ной сис те-
мы ана ли за мик ро кон цен тра ций ос та-
точ но го кис ло ро да (на учн. рук. про ек та — 
к. ф-м. н., до цент Ла ури нас В. Ч.).

6. Раз ра бот ка тех но ло гии ла зер ной рез ки и 
уп роч не ния по вер хнос ти сталь ных де та-
лей и ее внед ре ние в про из вод ство (на учн. 
рук. про ек та — к. ф-м. н., до цент Ла ури-
нас В. Ч.).

7. Соз да ние и внед ре ние в про из вод ство 
прог рам мно-тех ни чес ко го ком плек са для 
кон тро ля тем пе ра ту ры под шип ни ков тех-
но ло ги чес ких аг ре га тов (на учн. рук. про-
ек та — к. ф-м. н., до цент Ис ма илов Ж. Т.).
По ре зуль та там дан ной встре чи 6 про ек-

тов бы ло отоб ра но для даль ней шей ком мер-
ци али за ции со сто ро ны АО «НАТР» в 2014 г. 
В ито ге из 7 про ек тов в фи нал прош ли 6. По 
об ще му ко ли че ству по лу чен ных бал лов уни-
вер си тет на хо дит ся на вто ром мес те пос ле 
ВКГУ им. Аман жо ло ва (из 9 про ек тов прош-
ли 6). Хо те лось бы от ме тить, что та кие вы со-
кие ре зуль та ты по лу че ны бла го да ря то му, что 
в КарГУ с ян ва ря 2012 го да ус пеш но ра бо та ет 
офис ком мер ци али за ции тех но ло гий. Та ких 
офи сов око ло 20 по все му Ка зах ста ну. Целью 
прог рам мы соз да ния та ких офи сов яв ля ет ся 
пос тро ение на ци ональ ной ин но ва ци он ной 
сис те мы, обес пе чи ва ющей по вы ше ние кон-
ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки за счет соз да-
ния сис те мы уп рав ле ния ин но ва ци он но-тех-
но ло ги чес ким раз ви ти ем, ин но ва ци он но го 
раз ви тия от рас лей и ре ги онов, соз да ния ус ло-
вий для раз ви тия вы со ко тех но ло гич но го ма-

ло го и сред не го биз не са и по вы ше ния науч но-
го по тен ци ала стра ны. За два го да су ще ство ва-
ния офи сов ком мер ци али за ции рас смот ре ны 
сум мар но 222 пос ту пив ших ин но ва ци он ных 
про ек та, из них по 56 тех но ло ги ям ве дет ся 
це ле вая ра бо та по обос но ва нию кон цеп ций. 
За пос лед ние 2 го да бо лее 250 оте че ствен ных 
ин но ва то ров по лу чи ли го су дар ствен ную под-
дер жку с целью ре али за ции про ек тов. Соз да-
ние офи сов ком мер ци али за ции про во дит ся в 
рам ках Прог рам мы по раз ви тию ин но ва ций 
и со дей ствию тех но ло ги чес кой мо дер ни за-
ции в Рес пуб ли ке Казахстан на 2010-2014 го ды.
О ра бо те офи са ком мер ци али за ции КарГУ 

мы под роб нее рас ска жем в од ном из бли жай-
ших но ме ров на шей га зе ты.

СОБ. ИНФ.

Лучшие проекты получают финансирование
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Са ры ар қа ның ұшы-қиы ры на көз жет-

пес сайын да ла сы ның қақ тө рін кө сі ле 
алып жат қан, қой науы құт қа зы на ға то лы 
ай ма ғы мыз дың өзін дік бір ерек ше лі гі — ол 
елі міз ге өн ді ріс ле бі ал ғаш ес кен, қа зақ-
стан дық ин дус три яның қа ра ша ңы ра ғы са-
на ла тын өл ке тұр ғы сын да бел гі лі. Əри не, 
əр жай дың өз се бе бі бар. Қой шы боз ба ла 
Ап пақ Бай жа нов тап қан Қа ра ған ды кө мі рі, 
ғұ ла ма ға лым Қа ныш Сəт ба ев игі лік ке жа-
рат қан Жез қаз ған мы сы, Бал қаш ал ты ны 
мен кү мі сі өнер кə сіп ті дүр өр кен де тіп, да-
му өзе гі не ай нал дыр ған еді. Құ рыл ға ны на 
80 жыл та қап отыр ған об лыс бү гін гі уақыт 
та ла бы на сəй кес осы ба ғыт та ғы іс тер ді 
жа ңа ша жан дан ды рып, жа сам паз дық пен 
жаң ғыр тып ке ле ді. Ең бек жо лы Те мір тау-
да ғы алып өн ді ріс тің бел ор та сын да бас-
та лып, өңір дің ты ны сы мен бі те қай на сып 
шың дал ған, жер гі лік ті эко но ми ка жай-
күйі не же те қа нық Ел ба сы тап сыр ма сы ның 
əр дайым нақ ты лы ғы əрі бас ты на зар да бо-
луы жауап кер ші лік ті би ік те тіп, тал пы ныс-
ты та удай етіп, ал ға ұм тыл ды ра ды.
Бұл рет те өл ке міз дің би ыл ғы да му қар-

қы ны да осы ған ай ғақ бо ла ала ды. Сөз 
орайын да де рек тер ге сүйе нер бол сақ, ең 
ал ды мен жыл ба сы нан бе рі өнер кə сіп тік 
өн ді ріс кө ле мі 1 трлн. тең ге ні құ ра ға нын 
атар едік. Егер был тыр ғы сəй кес мер зім-
де гі дең гей мен са лыс тыр ма лы түр де ай-
тсақ, 1 пайыз ға ар тық де ген сөз. Əлем дік 
эко но ми ка да ғы қи ын дық қа бай ла ныс ты 
өн ді ріс ыр ға ғы тұ рақ сыз ды ғы на ұшы ра ған 
«Ар се лор Мит тал Те мір тау» ком па ни ясы 
мен «Қа зақ мыс» кор по ра ци ясы үле сі нің 
кем дік етуі не қа ра мас тан, өсу жо лын да ір-
кі ліс жоқ ты ғын көр се те ді. Іш кі ре зер втер ді 
ба рын ша пай да ла ну ға мүм кін дік ті ке ңей ту, 
со ның ішін де үде ме лі ин дус три ялық-ин но-
ва ци ялық да му бағ дар ла ма сы аясын да ат-
қа рыл ған жо ба лар ал ға қойыл ған мақ сат-
тан ай ны мау ға, қай та қа дам ды қа рыш та-
ту ға қай рат қай ра уда дей ала мыз. Атал ған 
бағ дар ла ма бойын ша Ин дус три ялан ды ру 
кар та сын да қам тыл ған 75 жо ба ның 46-сы 
іс ке асы ры лып, 3,5 мың жа ңа жұ мыс ор ны 
пай да бол ды. Би ыл ашы луы көз дел ген 11 
өн ді ріс тің ал ды жұ мыс іс те уді бас та са, таяу 
ара лар да қа тар ға қо сыл мақ та ры өз ал ды на.
Жал пы ал ған да, бас ты мак ро эко но ми-

ка лық көр сет кіш тер со ны сер пін мен да-
му ды та ны тар та ғы бір дə лел еке нін ал ға 
тар тып өт сек ар тық тық ет пес. Мə се лен, не-
гіз гі ка пи тал ға ин вес ти ция кө ле мі 1,5 есе ге 
ар тса, сыр тқы са уда ай на лы мы 12,5 пайыз-
ға ұл ғай ды. Соң ғы жыл дар да өн ді ріс тік са-
ла мен дең гей ле се іл ге рі леу үс тін де гі ауыл 
ша ру ашы лы ғы ның өңір лік өнім де гі кө ле мі 
есеп ті мер зім де 83,5 млрд. тең ге ні құ рап, 
был тыр ғы ға қа ра ған да 2,2 пайыз ға өс ті.
Өл ке өмі рін де гі өз ге ріс тер ту ра лы тоқ-

та ла кет кен де, со ның жар қын ны ша ны 
«Са ры ар қа» ар найы эко но ми ка лық ай ма-
ғы ның құ ры лу ын атап ай тар едік. Бү гін де 
оған алыс-жа қын нан 53 қа ты су шы тір кел-
ген. 12 ком па ния жо ба лық жə не құ ры лыс 
жұ мыс та рын жүр гі зу де. Бұ лар дың үшеуі 
жыл аяғы на дейін то лық іс ке кө ше ді. Сон-
дай-ақ, көр ші лес ел дер ір ге лі са ла лас құ-
ры лым да ры мен, əсі ре се, Ке ден ода ғын да-
ғы се рік тес тер мен өза ра ти ім ді эко но ми-
ка лық бай ла ныс ты қа лып тас ты ру жол ға 
қойыл ды. Мы сал үшін, об лыс та бұл күн де 
ше тел дік ка пи тал дың қа ты су ымен 450 бір-
лес кен кə сі по рын жұ мыс іс тей ді. Олар дың 
та ра пы нан өт кен ай лар да 70 млн. дол лар 
ин вес ти ция тар тыл ды. Жыл ба сын да об-
лыс тың іс кер топ та ры Бе ла русь Рес пуб-
ли ка сын да бо лып, өза ра əріп тес тік ті ны-
ғай ту ға ар нал ған бір не ше ке лі сім жа са ды. 
Бұл жо ба лар дың қа та рын да «Қаз Бе лаз» 
кə сі пор ны өз ді гі нен аудар ғыш ке ніш жүк 

кө лік те рін шы ға руы жə не ма ши на жа сау 
«Ге омаш» ЖШС ба за сын да бе ло рус тық 
тех ни ка лар ға сер вис тік қыз мет көр се те тін 
ор та лық ашу іс ке асы ры лу да. Іш кі өңі ра ра-
лық ко опе ра ци яны да өріс те ту ге ба сым дық 
бе рі лу де. Көр ші лес Алматы, Шы ғыс Қа зақ-
стан, Пав ло дар об лыс та ры ның же тек ші 
өн ді ріс орын да ры мен ұзақ мер зім ді ын ты-
мақ тас тық ту ра лы 16 ке лі сім ге қол қойыл-
ды. Мұ ның өзі ме тал лур гия ға, құ ры лыс қа, 
бас қа да бу ын дар ға қа жет ті қа ра ған ды лық 
ком па ни ялар дың түр лі өнім де рі көп теп 
өт кі зі луі не кең мүм кін дік бе ре түс ті.
Ел ба сы тап сыр ма сы на орай бұ ған дейін 

өн ді ріл ме ген өнім өн ді рі сі не ба са на зар 
ауда ры лып отыр. Со лар дың бір не шеуін 
та ныс ты ра кет сек, ағым да ғы жыл да «Жак-
ко Қа ра ған ды», «Қаз тех фильтр», «Ай қын 
жол», «Қаз ме тиз» ЖШС-лар сыр тқы кə різ 
үшін иіл ген құ быр лар, ав то кө лік жə не өз-
ге тех ни ка ға ар нал ған сүз гіш тер, ме тал ды-
гоф фир лі қон дыр ғы лар, бо лат ар қан дар 
мен ар ма тур сым да рын өн ді ру ді қол ға ал-
ды.
Ай мақ эко но ми ка сын қу ат тан ды ру да 

аг рар лық сек тор дың да үле сі сү бе лі. Дəн-
ді да қыл дар ды өсі ру дің түр-тү рі кө бе юде. 
Мал тұ қы мын асыл дан ды ру ба ғы ты на то-
лық бет бұ рыл ды. Би ыл ғы күз ас тық, кар-
топ, кө кө ніс өні мі мол бе ре ке ге бө ле ді. 
Жи ын-те рін нің кү тіл ген қо ры тын ды сы 
ре кор дтық көр сет кіш тер ге үміт тен ді ре ді. 
Ай та лық, 271 мың тон на кар топ жи нау бұ-
рын-соң ды бо лып көр ме ген же тіс тік.
Кең-бай тақ ай ма ғы мыз дың үл кен бір 

бө лі гі Жез қаз ған өңі рі са на ла ды. Ке зін де 
мыс өн ді ру дің ал ғаш қы оша ғы бол ған Қар-
сақ пай дан бас тау ал ған іс бұл жақ тың не-
гіз гі да му кө зі не ай нал ды. Алай да, жер ал-
шақ ты ғы на, ин фра құ ры лым ның та лап қа 
сай емес ті гі не, кен қор ла ры ның азаюына 
бай ла ныс ты өзек ті мə се ле лер ту ын да ған 
бо ла тын. Мем ле кет бас шы сы ның тап сыр-
ма сы на сəй кес Үкі мет Жез қаз ған, Сəт ба ев 
қа ла ла ры жə не Ұлы тау ауда ны ның əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық да му ының ке шен ді 
жос па рын жа сап, бү гін гі таң да сол бойын-
ша ора сан зор жұ мыс тар жү ріп жа тыр. 
Жез қаз ған нан Сек сеуіл ге тар тыл ған те мір-
жол Бей не уге жал ғас ты ры ла ды. Шұ бар-
көл-Ар қа лық те мір жо лы ның құ ры лы сы да 
қы зу. Ел дің ба тыс, ор та лық ай мақ та ры мен, 
одан əрі асып, ха лы қа ра лық кү ре жол дар-
ға қо сы лу өңір ке ле ше гі не бұ рын-соң ды 
бо лып көр ме ген ға жайып өз ге ріс тер əкел-
ге лі отыр. Мұн дай жа ңа ру лар дан өз ге де 
шет ке рі қа ла лар тыс қал май ды. Мо но қа-
ла лар ды да мы ту бағ дар ла ма сы на об лы сы-
мыз дан 8 ша ғын ша һар ен ді. Ал да ғы үш 
жыл да 36 млрд. тең ге иге рі лу ге ти іс. Жы лу 
жүйе ле рі жа ңар ты луы, жол дар жөн де луі, 
кө ше лер мен аула лар абат тан ды ры лу ымен 
бір ге, бо ла ша ғы өрі сін ке ңей те тін ма ңыз ды 
іс-ша ра лар — жа ңа өн ді ріс тер құ ру, өң деу 
кə сі по рын да рын ашу, кə сіп кер лік ті бел сен-
ді ру екін ші ты ныс аша ды.
Тұр ғын дар дың əлеу мет тік-тұр мыс тық 

жағ дайын жақ сар ту шең бе рін де ай тар-
лық тай жұ мыс тар ат қа ры лу да. Ден са улық 
сақ тау са ла сын да «Са ла мат ты Қа зақ стан» 
бағ дар ла ма сы аясын да ауру дың ал дын алу 
мен ем де удің со ны тех но ло ги яла ры ен гі зі-
лу де. Сыр қат тың ауыр түр ле рі жү рек пен 
қан та мыр ла ры на жыл сайын 2,5 мың нан 
ас там күр де лі ота ны өз дə рі гер ле рі міз жа-
сай ды. Он ко ло ги ялық нау қас тар ды ем деу 
бойын ша ме ди ци на да ғы жа ңа тə сіл дер 
қол да ны ла ды. Ай та ке тер лі гі, өңір де 9 ай да 
ба ла лар ше ті неуі 18 пайыз ға ке мі ді, ана лар 
өлі мі не жол бе ріл ме ді. Жа сы ра ты ны жоқ, 
бі лік ті жас ма ман дар тап шы лы ғы бар шы-
лық. 200-ге тар та дə рі гер қа жет. Осы мə-
се ле ні мек теп тү лек те рі ара сын да кə сіп тік 
бағ дар бе ру ді кү шей ту, дə рі гер лік қа си ет ті 
ма ман дық ты қа ла ған дар ға қо лай лы жағ-
дай жа сау ар қы лы ше шу ге ты ры су да мыз.
Бұ ған дейін ата-ана лар ды алаң да тып 

кел ген түй ткіл жай лар дың бі рі, сə би ле рін 
ба ла лар бақ ша сы на ор на лас ты ру да ғы қи-
ын дық тар еді. Қа зір мұн дай мə се ле кел мес-
ке кет ті де уге бо ла ды. «Ба ла пан» бағ дар ла-
ма сы ның кө ңіл де гі дей ат қа ры луы нə ти же-

сін де об лыс бүл дір шін де рі нің 98 пайы зы 
мек теп жа сы на дейін гі ме ке ме лер мен қам-
тыл ды. Осы соң ғы үш жыл да пай да ла ну ға 
бе ріл ген 22 ба ла бақ ша қа та рын жа қын да 
та ғы екеуі жə не 2 ша ғын ор та лық пен 4 қо-
сым ша топ тар то лық ты ра ды. Ал да ғы екі 
жыл да 1900 орын дық 12 ба ла лар бақ ша сы 
есік аша ды.
Жер гі лік ті жұрт ты қуа ныш пен ри за-

лық қа бө ле уші жа ғым ды жай лар аз емес 
де сек, бас па на лы бо лу шы лар дың ұл ғая тү-
суі со ның бі рі не жа та ды. Жыл сайын қар-
қын ды жүр гі зіл ген тұр ғын үй құ ры лы сы 
би ыл да жо ба лан ған ме же ден асы ра орын-
да лып ке ле ді. Жыл ба сы нан бе рі 257,6 мың 
шар шы метр үй сəн тү зеп, жүз де ген от ба-
сы же ке отау кө тер ді. Ал осы нау ме рей лі іс 
ша па ғат-шуа ғын одан сайын ша ша бе руі 
үшін жағ дай жа са ла тү су де. Осы ай ба-
сын да іс ке кі ріс кен Са ран қа ла сын да ғы үй 
құ ры лы сы ком би на ты те мір-бе тон бұйым-
да рын тұ ты ну шы лар дың жыл дық сұ ра ны-
сын то лық қам та ма сыз ете ді. Жал пы, түр лі 
ба ғыт бойын ша са лы на тын 3 млн. шар шы 
мет рден ас там тұр ғын үй құ ры лы сы құ-
ла шын жай ды ру ға мүм кін дік ке ңей те тін 
осын дай ті рек ші кə сі по рын дар ал да ғы 
уақыт та аз бол май ды.
Бұ лар өңір дің əлеу мет тік-эко но ми-

ка лық əлеуетін ны ғай ту ба ғы тын да ал ға 
қойы лып, ат қа ры лып жат қан сан алу ан 
іс тер дің бір па ра сы ға на де сек, осы ның өзі 
ай мақ ты ны сын ай қын сез ді ре ді деп ой-
лай мыз. Мұн дай қат-қа бат жұ мыс тар да 
ол қы лық тар да бол май тұр май ды, əри не. 
Кем ші лік тер ді бі ле міз. Аяқ қа орал ғы ке-
дер гі лер дің бə рін бір ме зет те ше шіп тас тау 
мүм кін емес. Ке зең-ке зе ңі мен ше ші мін та-
бу ға ба рын ша күш са лы на ды.
Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев «Қу ат ты 

Қа зақ стан де ге ні міз, бұл ең əуелі өңір лер-
дің қу ат ты лы ғы бо лып са на ла ды. Ел дің 
бо ла ша ғы эко но ми ка да ғы ке ле ше гі зор са-
ла лар дың да му ына бай ла ныс ты. Бұл үшін 
ал ды мен жа ңа зауыт тар көп са лы нып, жа-
ңа жұ мыс орын да ры ашы лып, əлеу мет-
тік ин фра құ ры лым ды қар қын ды да мы ту 
қа жет», де ген бо ла тын. Бұл та лап, əсі ре се, 
біз дің об лыс қа зор жауап кер ші лік жүк тей-
ді. Ел ин дус три ясы ның жү ре гі са на ла тын, 
əлеуеті мық ты ай мақ осы нау мін дет ті іс ке 
асы ру ға лайық ты үлес қо са тын ды ғын се-
нім мен ай та ала мын.

БАУЫРЖАН 9БДІШЕВ, �АРА#АНДЫ ОБЛЫСЫНЫ+ 9КІМІ

Д�ру дарыт�ан д�рілер
Бү гін де осы лай деп ай та алу ымыз ға бо-

ла ды. Ел ба сы ның тəуел сіз дік тің бас тап қы 
қи ын ке зе ңін де отан дық фар ма цев ти ка лық 
өн ді ріс ті қа лып тас ты ру ға та лап қойып, 
өңір ге кел ген жұ мыс са пар ла рын да ғы лы-
ми із де ніс те рі міз бен игі іс те рі міз ді қа да ға-
лап, ұдайы қам қор лық жа сауы ар қа сын да 
бұл ме рей лі мақ сат қа да қол же тіп отыр. 
Бұ дан 17 жыл бұ рын жер гі лік ті та би ғи 
өсім дік тер ден ауыр сыр қат тар ды ем де уге 
ар нал ған дə рі-дəр мек тер дайын дап, шы ға-
ру ол кез де алыс ар ман дай кө рін се, қа зір 
шын дық қа ай нал ды. Со дан бе рі де өн ді ріс-
ке ен гі зіл ген 40-тан ас там бі ре гей фи топ ре-
па рат тар дың қа та рын да қа тер лі ісік ке қар-
сы қол да ны ла тын «Ар гла бин нен» бас тап 
«Сал со кол лин», «Са уса лин», «Ате ро лид», 
«Эк ди фит» дə рі лік зат тар 6 мем ле кет те, со-
ның ішін де Ре сей Фе де ра ци ясын да тір ке-
ліп, ши па лық қа си ет те рі мен та ны лып, үл-
кен сұ ра ныс қа ие бо лып ке ле ді.
Ден са улық сақ тау са ла сын бə се ке ге қа бі-

лет ті төл пре па рат тар мен қам та ма сыз ету, 
олар дың ма ңыз ды түр ле рін жа сау, иге ру 
жə не өн ді рі лу ін ұйым дас ты ру үшін за ма-
науи фар ма цев ти ка лық ғы лы ми-өн ді ріс-
тік не гіз құ ру ал ға қойыл ған бо ла тын. Бұл 
мін дет іс ке асы рыл ды. «Фи то хи мия» ха лы-
қа ра лық хол дин гі жа ны нан «Қа ра ған ды 
фар ма цев ти ка лық зауыты» ЖШС ір ге кө-
те ріп, ин но ва ци ялық жо ба лар дың аясын да 
жа ңа фар ма ко ло ги ялық өн ді ріс тер ді са лу, 
бұ рын ғы жұ мыс іс теп тұр ған дар ды жа ңар-
ту жүр гі зіл ді. Ал да ғы жы лы ха лы қа ра лық 
GMP стан дарт та рын ен гі зу, им порт ты ал-

мас ты ру ға жағ дай жа сау аяқ та ла ды. Осы 
күн де рі атал ған се рік тес тік өтім ді дə рі лік 
пре па рат тар дың жы лы на 1 мил ли он ам пу-
ла сын, 120 мил ли он түйір шік жə не кап су-
ла түр ле рін шы ға ра алып жүр. Таяу ара да 
ам пу ла лау, суб стан ци ялар ды шай ғын дау 
жə не син тез деу цех та ры пай да ла ну ға бе-
ріл ген соң, өнім ді са па лы əрі мо лы нан 
өн ді ру ге одан сайын мүм кін дік ке ңейе ді. 
Мұ ның өзі эк спорт тық əлеует ті де арт ты-
ра ды. Шы ға ры ла тын ті зім де ме де адам ның 
им му ни тет тап шы лы ғы ви ру сы ауру ла рын, 
қант ди абе тін, си рек кез де се тін дерт тер ді 
ем де уге ар нал ған, ісік ке қар сы пре па рат-
тар, бар лы ғы 80 дə рі-дəр мек тің атауы бар.
Ай та ке ту ке рек, біз дің ға лым да ры мыз 

бен ма ман да ры мыз дың өсім дік ши кі за ты-
нан би оло ги ялық бел сен ді қо сы лыс тар дың 
не гі зін де бі ре гей отан дық дə рі лер ді алу 
тех но ло ги ясын жа са уда ғы же тіс тік те рі бі-
раз жер ге мə лім. Мə се лен, Қа зақ стан аума-
ғын да өсе тін өсім дік тер дің 500-ге дейін тү рі 
зерт тел се, 260-ын ем де уге пай да ла ну ға бо-
ла тын ды ғы та ныл ды. Осы нау ба ғыт та ғы із-
де ніс тер ді са бақ тай түс кен де 1 мың нан ас-
там та би ғи қо сы лыс тар алы нып, сəй кес тен-
ді ріл ді, бұ лар дың не гі зін де тер пе но ид тар, 
фла во но ид тар, сте роиод тар жə не ал ка-
лоиод тар қа та ры на жа та тын жа ңа ту ын ды-
лар дың осын ша сы син тез дел ді. Бір қа та ры 
ай қын ан ти мик роб тық, ви рус қа, қы шы ма-
ға қар сы, ан ти хо лес те ри ни ми ялық, аналь-
ге ти ка лық, фа го ци то зын та лан ды ру шы 
бел сен ді лік тің бас қа да түр ле рін көр сет ті.
Хол дин гте ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та-

ры бір сəт те бə сең деп отыр ған жоқ. Қай-
та Мем ле кет бас шы сы ның осы са ла да ғы 
із де ніс тер ді же тіл ді ру, отан дық дə рі лер 
түр-тү рін жа са уды жан дан ды ру тап сыр ма-
сы на сəй кес тал пы ныс та удай. Бұ ған бі лім 
мен тə жі ри бе жет кі лік ті. «Қа зақ стан да та-
би ғи сес кви тер пен дік лак тон дар хи ми ясы 
бойын ша зерт те улер ді да мы ту, олар дың 
не гі зін де жа ңа дə рі лік зат тар ды əзір леу 
мен жа сау, бі ре гей отан дық фи топ ре па рат-
тар дың өнер кə сіп тік өн ді рі сін ұйым дас ты-
ру» ат ты жұ мыс тар цик лі үшін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ғы лым мен тех ни ка 
са ла сын да ғы Мем ле кет тік сый лы ғы на ие 
бол ған бір топ ға лым да ры мыз дың бас та ма-
шы лы ғы мен сыр қат тар ға ем дік зат тар ды 
тауып, жа сау жо лын да бір лес кен іс-əре кет-
ті мақ та ныш пен ай тып өте ала мын. «Фи то-
хи мия» хол дин гі нің би оло ги ялық бел сен ді 
қо сы лыс тар дың рес пуб ли ка лық бан кін бі-
рін ші бо лып ұйым дас ты руы да атау ға тұ-
рар лық жайт. Мұн да 3600 та би ғи қо сы лыс-
тың жə не олар дың ту ын ды ла ры бойын ша 
мə лі мет тер дің ақ па рат тық ба за сы, дə рі лік 
зат тар дың стан дарт ты үл гі ле рі қойыл ған.
Ай мақ фар ма цев ти ка лық өн ді рі сі нің 

да му ына Ке ден ода ғы үл кен ық пал ету де. 
«Мем ле ке та ра лық ын ты мақ тас тық жə не 
ха лы қа ра лық ғы лы ми-тех ни ка лық бағ-
дар ла ма лар мен жо ба лар» аясын да хол-
дин гі міз Бе ла русь Рес пуб ли ка сы ның ҰҒА 
биоор га ни ка лық хи мия ин сти ту ты мен бір-
ле се та би ғи брас си нос те ри од тың не гі зін де 
ан ти хо лес те ри не ми ялық пре па рат ты жа-
сау жə не оның сы нақ тық өн ді рі сін ұйым-
дас ты ру бойын ша жо ба ны жү зе ге асы ру да. 
Екі та рап ара сын да дə рі лік пре па рат тар ды 
тір кеу жə не олар ды ұсы ну, қос ел аума ғын-
да са ту үр ді сін үй лес ті ру ке лі сі мі не қол 
қойыл ды. Өза ра ма ман дар ал мас ты ру, дə-
рі-дəр мек тер дайын дау тех но ло ги ясын сы-
нақ тан өт кі зу жүр гі зі ле ді.

«Фи то хи мия» хол дин гі бір қа тар ір ге лі 
зерт те улер ді жал ғас ты ра бе ре ді. Отан дық 
фар ма цев ти ка лық өнер кə сіп ті мем ле кет-
тік да мы ту бағ дар ла ма сы на қа ты су шы лар 
күш те рі нің бі рі гіп, жұ мыс та ры же міс ті бо-
лу ына же тек ші лік мін де тін же тіл ді ре түс-
пек.
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Про дол же ние.
На ча ло в предыдущем номере га зе ты «Мир мо ло де жи»

С каж дым го дом Ка ра ган дин ский учи-
тельский ин сти тут ста но вил ся все бо лее ав-
то ри тет ным учеб ным за ве де ни ем, по пол-
нял ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци алис-
та ми, уве ли чи вал план при ема сту ден тов, 
чис лен ность ко то рых на ка ну не Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой ны сос та ви ла 250 че ло-
век.

Пе да го ги-во ины
Тя же лым ис пы та ни ем для кол лек ти ва 

ин сти ту та ста ла на чав ша яся в июне 1941 
го да Ве ли кая Оте че ствен ная вой на. В пер-
вые же дни вой ны мно гие сту ден ты, сот-
руд ни ки и пре по да ва те ли всту пи ли в ря ды 
Крас ной ар мии. Сре ди них был и ди рек тор 
ин сти ту та Р. Иман ку лов. На фрон тах вой-
ны бы ли ко ман ди ра ми и по лит ра бот ни ка-
ми пре по да ва те ли и сот руд ни ки ин сти ту та 
А. Ай ма гам бе тов, К. Бай са тов, А. Из тлеуов, 
М. Каль жа нов, И. А. Ко лы ва нов, А. Кош ка-
ров, П. Г. Лап тев, Е. А. Мо ло вич ко, А. На-
ре шев, С. А. Ор лов, А. П. Спа си бен ко, 
И. Т. Тка чен ко и дру гие. Из не боль шо го 
пре по да ва тельско го сос та ва ин сти ту та в 
пер вый год вой ны уш ло на фронт 14 че ло-
век.
Пос лан цы Ка ра ган дин ско го учи-

тельско го ин сти ту та во ева ли на всех фрон-
тах Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Так, 
стар ший пре по да ва тель ка фед ры ос нов 
мар ксиз ма-ле ни низ ма П. Г. Лап тев, быв-
ший учас тник Граж дан ской вой ны, был 
наз на чен ко мис са ром мед сан ба та стрел-
ко вой ди ви зии и бил вра га на Цен траль-
ном фрон те; за щи щал Мос кву вы пус кник 
ин сти ту та И. А. Ко лы ва нов; сра жал ся за 
Ле нин град стар ший пре по да ва тель ка фед-
ры ка зах ской ли те ра ту ры А. На ре шев, он 
был ко ман ди ром гроз ной «Ка тю ши»; от 
Ста лин гра да до Эль бы, за тем на вос ток, 
до Ти хо го оке ана про тя ну лись фрон то вые 
до ро ги стар ше го пре по да ва те ля ка фед-
ры рус ской ли те ра ту ры А. П. Спа си бен ко, 
пре по да ва те ля ка фед ры ка зах ско го язы ка 
А. Из тлеуова, за ве ду юще го ка фед рой физ-
вос пи та ния С. А. Ор ло ва.
В ря ды Крас ной ар мии бы ли приз ва-

ны 127 сту ден тов. Вто рой вы пуск сов пал 
с пер вы ми дня ми вой ны, по это му все вы-
пус кни ки — 60 че ло век — сра зу же по па ли 
на фронт. Не жа лея жиз ни, сра жа лись за 
Ро ди ну К. Аб дул лин, М. Аман ба ев, Ш. Ах-
мет жа нов, Ш. Бе ги мов, К. Бо ка ев, А. Га-
тауов, Б. Дос жа нов, Е. Ер ма ков, Б. Иман ку-
лов, С. Ис лам бе ков, Г. Ка ир бе ков, А. Крю-

ков, А. Паш ков, П. Пет рен ко, Г. Си нель ни-
ков, М. Сит ни ков, Т. Ту ле ке ев, А. Тур ла ев, 
Р. Ша кир жа нов, В. Шуль гин и дру гие. Вос-
пи тан ни ки Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та про яви ли се бя как уме лые бой-
цы, вер ные сы ны и до че ри стра ны. Мно гие 
из них бы ли от ме че ны пра ви тель ствен ны-
ми наг ра да ми.
От ста ивая не за ви си мость Ро ди ны, пос-

лан цы Ка ра ган дин ско го учи тельско го ин-
сти ту та сво ей жизнью спо соб ство ва ли 
раз гро му фа шистских зах ват чи ков и внес-
ли дос той ный вклад в по бе ду. Мно гие не 
вер ну лись с фрон та. В бит ве за Ле нин град 
па ли смертью храб рых ди рек тор Ка ра ган-
дин ско го учи тельско го ин сти ту та Р. Иман-
ку лов и его млад ший брат Б. Иман ку лов — 
сту дент ис то ри чес ко го фа куль те та, во ен рук 
Е. А. Мо ло вич ко, пре по да ва тель И. Т. Тка-
чен ко. Стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
мар ксиз ма-ле ни низ ма А. Ай ма гам бе тов 
по гиб в тя же лых бо ях под Харь ко вом. Ос-
та лись на веч но на волжском бе ре гу доб лес-
тные за щит ни ки Ста лин гра да А. Ер ма ков 
и А. Паш ков, вы пус кни ки Ка ра ган дин ско-
го учи тельско го ин сти ту та 1942 го да.

В ты лу, как на фрон те
В Ка ра ган дин ском учи тельском ин сти-

ту те в со от вет ствии с тре бо ва ни ями во ен-
но го вре ме ни бы ли ши ро ко раз вер ну ты 
за ня тия по во ен но му де лу, про во ди лись 
мно год нев ные ла гер ные сбо ры сту ден тов 
для ов ла де ния на вы ка ми об ра ще ния со 
стрел ко вым ору жи ем. В пер вую во ен ную 
зи му пре по да ва те ли и сту ден ты при ня-
ли са мое ак тив ное учас тие в сбо ре теп лых 
ве щей для Со вет ской ар мии, де нег в фонд 
по мо щи фрон ту. Сту ден ты нес ли тру до-
вые вах ты на шах тах Ка ра ган ды, в кол хо зах 
и сов хо зах об лас ти. За три пер вых во ен ных 
го да кол лек тив ин сти ту та от гру зил 42 ты-
ся чи тонн уг ля.
Кол лек ти ву Ка ра ган дин ско го учи-

тельско го ин сти ту та бы ло оче вид но, что 
ис ход вой ны во мно гом за ви сит от мо-
раль но го ду ха на ро да, каж до го че ло ве-
ка, от уме ния ра бо тать с мак си маль ной 
от да чей сил как на фрон те, так и в ты лу. 
Культбри га ды вы ез жа ли в кол хо зы, сов хо-
зы, на шах ты и строй ки с лек ци ями о меж-
ду на род ном по ло же нии и внут рен ней по-
ли ти ке стра ны, хо де во ен ных дей ствий на 
фрон тах. Пов се мес тно ор га ни зо вы ва лись 
выс туп ле ния ху до же ствен ной са мо дея-
тель нос ти, встре чи с ра не ны ми фрон то ви-
ка ми. Ак тив ны ми про па ган дис та ми внеш-
ней и внут рен ней по ли ти ки го су дар ства 
бы ли лек то ры-пре по да ва те ли А. Бей се-

нов, К. Жу асов, К. И. Ме де лец, К. Му ка нов, 
К. Му ку шев, А. Ру ба шев ский, С. Та бы ше-
ва, Л. Г. Якоб сон, выс ту пав шие с док ла да-
ми «Фа шистская фаль си фи ка ция ис то рии 
Сред не ве ковья», «Меж ду на род ные от но-
ше ния на ка ну не и в пе ри од Вто рой ми-
ро вой вой ны», «Друж ба на ро дов СССР», 
«Про тив фа шистско го мра ко бе сия в на уке 
и ли те ра ту ре» и др. До цент А. Кле пи ко ва 
в 1943 го ду под го то ви ла к пе ча ти бро шю ру 
«Вос пи та ние со вет ско го пат ри отиз ма».
Ка ра ган дин ский учи тельский ин сти-

тут в труд ные го ды Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны, нес мот ря на тя же лое во ен ное 
вре мя, про дол жал раз ви вать ся. В цен тре 
вни ма ния ос та ва лись воп ро сы, свя зан ные 
с под го тов кой кад ров учи те лей. В 1944 го-
ду Пос та нов ле ни ем Сов нар ко ма Ка зах ской 
ССР и ЦК КП(б) Казахстана «О ме роп ри-
яти ях по раз ви тию и ук реп ле нию за оч но-
го пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния» учи те ля 
школ, не име ющие выс ше го пе да го ги чес-
ко го об ра зо ва ния, бы ли обя за ны пос ту-
пать на за оч ные от де ле ния пе да го ги чес ких 
учеб ных за ве де ний (вклю чая учи тельские 
ин сти ту ты). От дель ные ка те го рии учи те-
лей, при ус ло вии удов лет во ри тель но го 
обу че ния, ос во бож да лись от пла ты за обу-
че ние. Для учи те лей-за оч ни ков в со сед них 
с Ка ра ган дин ской об лас тях (Ак мо лин ской 
и Се ве ро-Ка зах стан ской) бы ли ор га ни зо ва-
ны кон суль та ци он ные пун кты Ка ра ган дин-
ско го учи тельско го ин сти ту та. Вмес те с тем 
обес пе чить на бор бы ло не ве ро ят но труд но.
Для вы пол не ния го су дар ствен но го пла-

на на бо ра сту ден тов и по вы ше ния их об-
щей гра мот нос ти при Ка ра ган дин ском 
учи тельском ин сти ту те в 1943 го ду бы ло 
от кры то под го то ви тель ное от де ле ние с 
кон тин ген том уча щих ся 80 че ло век. В 1943-
1946 го дах на этом от де ле нии прош ли 
обу че ние око ло 100 сту ден тов, в ос нов ном 
ка за хов. Из пос ту па ющих на ка зах ское от-
де ле ние свы ше 30% яв ля лись вы пус кни ка-
ми пе ду чи лищ, око ло 70% — вы пус кни ки 
сред них школ. Ос нов ным ис точ ни ком ком-
плек то ва ния рус ско го от де ле ния бы ли вы-
пус кни ки сред них школ.
Все го за го ды вой ны Ка ра ган дин ский 

учи тельский ин сти тут под го то вил 418 учи-
те лей для се ми лет них школ, из них по ис-
то рии — 212, по язы ку и ли те ра ту ре — 206. 
Око ло 60% всех под го тов лен ных в вой ну 
учи те лей сос тав ля ли жен щи ны. Этот мно-
го чис лен ный по тем вре ме нам от ряд мо-
ло дых учи те лей внес боль шой вклад в ре-
ше ние за дач по раз ви тию на род но го об ра-
зо ва ния как в Цен траль но-Ка зах стан ском 
ре ги оне, так и в рес пуб ли ке в це лом.

Лю ди с во ен ной за кал кой
В 1941 го ду на ис то ри чес кий фа куль тет 

Ка ра ган дин ско го учи тельско го ин сти ту та 
пос ту пил мо ло дой юно ша, тог да ему бы-
ло 17 лет, Ка ли Жу асов. В 1943 го ду он ус-
пеш но за кон чил обу че ние и был ос тав лен 
пре по да ва те лем ка фед ры ис то рии. Бо лее 
50 лет, вплоть до сво ей кон чи ны в 1995 го-
ду, К. Ж. Жу асов про ра бо тал на ис то ри чес-
ком фа куль те те. Его би ог ра фия уни каль на: 
сту дент, пре по да ва тель, зам ди рек то ра сна-
ча ла учи тельско го, впос лед ствии пе да го ги-
чес ко го ин сти ту та, поч ти 30 лет — де кан 
ис то ри ко-фи ло ло ги чес ко го и ис то ри чес ко-
го фа куль те тов ин сти ту та и уни вер си те та, 
10 лет — за ве ду ющий ка фед рой ис то рии 
СССР Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та.
В раз ные го ды вой ны ди рек то ра ми Ка-

ра ган дин ско го учи тельско го ин сти ту та бы-
ли тов. Ко нар ба ев и К. М. Му ка нов. В 1943 
го ду К. М. Му ка нов хо да тай ству ет пе ред 
Нар ко ма том прос ве ще ния Ка зах ской ССР 
об от кры тии в ин сти ту те ка фед ры пе да го-
ги ки, в 1944 го ду от кры ва ет ся фи зи ко-ма те-
ма ти чес кий фа куль тет. С 1947 го да на фи-
зи ко-ма те ма ти чес ком фа куль те те на чи на ет 
фун кци они ро вать ка зах ское от де ле ние. В 
свя зи с уве ли че ни ем чис ла сту ден тов и по-

яв ле ни ем но вых ка федр еще силь нее, чем в 
до во ен ные го ды, стал ощу щать ся не дос та-
ток книг, учеб ных по со бий и обо ру до ва ния. 
В пос лед ний, 1944-45 учеб ный во ен ный год 
обу че ние сту ден тов про хо ди ло при от сут-
ствии в биб ли оте ке мно гих ву зов ских по со-
бий и учеб ни ков. Нап ри мер, по пе да го ги-
ке, ис то рии Сред них ве ков, ме то ди ке рус-
ско го язы ка, ис то рии рус ской ли те ра ту ры 
биб ли оте ка име ла все го по 1-2 учеб ни ка.
В на ча ле 1944 го да ре ше ни ем ре ги ональ-

ной влас ти ин сти ту ту бы ло пе ре да но тре-
хэ таж ное зда ние на ули це Ки ро ва (дом 16), 
пос тро ен ное в 1938 го ду. До вой ны в нем 
раз ме щал ся Дом пар тий но го прос ве ще-
ния и ме жоб лас тные пар тий ные кур сы. С 
пер во го дня вой ны это зда ние бы ло от да но 
для во ен ных нужд, в нем был рас по ло жен 
мо би ли за ци он ный пункт, а за тем во ен ный 
гос пи таль. По лу че ние это го зда ния су ще-
ствен но улуч ши ло ус ло вия для ор га ни за-
ции всей ра бо ты ин сти ту та.

На ука про тив вой ны
В во ен ные го ды од ной из глав ных за дач 

бы ло обес пе че ние учеб но го про цес са вы-
со кок ва ли фи ци ро ван ны ми про фес сор ско-
пре по да ва тельски ми кад ра ми. С целью 
по вы ше ния науч ной ква ли фи ка ции пре-
по да ва те ли Ка ра ган дин ско го учи тельско го 
ин сти ту та нап рав ля лись в Каз ПИ им. Абая 
в Ал ма-Ату. Ог ром ную роль сыг ра ли эва-
ку иро ван ные и выс лан ные в Ка ра ган ду 
круп ные уче ные Мос квы, Ле нин гра да и 
дру гих цен траль ных го ро дов стра ны. Так, 
на ка фед ре язы ка и ли те ра ту ры ра бо та-
ли д. ф. н., про фес сор П. С. Бо гос лов ский, 
к. ф. н., до цент М. Ста рен ков; на ка фед ре 
ис то рии — к. и. н., до цент В. А. Ро ма нов-
ский; на ка фед ре ос нов мар ксиз ма-ле ни-
низ ма — к. ф. н., до цент А. А. Ру ба шев-
ский; на ка фед ре пе да го ги ки — к. п. н., 
до цен ты А. Кле пи ко ва и И. Рах (ра бо тал 
в ву зах с 1931 го да, зас лу жен ный де ятель 
на уки); на ка фед ре фи зи ки и ма те ма ти-
ки — к. ф.-м. н., до цент Э. Рет тер и дру гие. 
Имен но эти уче ные сос та ви ли ос но ву науч-
но-пе да го ги чес ко го по тен ци ала Ка ра ган-
дин ско го учи тельско го ин сти ту та. Все го в 
1944-45 учеб ном го ду в ин сти ту те ра бо та ло 
36 пре по да ва те лей.
Науч но-ис сле до ва тельская ра бо та в 

Ка ра ган дин ском учи тельском ин сти ту-
те в го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны 
не прек ра ща лась. Так, В. А. Ро ма нов ский 
за кон чил док тор скую дис сер та цию по те-
ме «Ис то рия го су дар ствен но го хо зяй ства 
Ук ра ины в XVII ве ке». В 1945 го ду дис сер-
та ция В. А. Ро ма нов ско го бы ла пред став-
ле на на ре цен зи ро ва ние. Ра бо тал над док-
тор ской дис сер та ци ей по те ме «Аэра ция 
про мыш лен ных зда ний» до цент Э. Рет тер. 
За вер ша ли на пи са ние док тор ских дис сер-
та ций до цен ты А. А. Ру ба шев ский (по фи-
ло со фии) и П. С. Бо гос лов ский (по ли те ра-
ту ре). По вос по ми на ни ям И. А. Ко лы ва но-
ва, нес мот ря на то что А. А. Ру ба шев ский с 
юнос ти был сле пым, он об ла дал ог ром ной 
па мятью и об шир ны ми поз на ни ями.
Во ен ная те ма ти ка наш ла от ра же ние в 

ра бо тах, опуб ли ко ван ных в пе ри оди чес-
ких и науч ных из да ни ях: «Воп ро сы за щи-
ты Ро ди ны в рус ском эпо се» (про фес сор 
П. С. Бо гос лов ский), «Борь ба с прус са че-
ством у рус ских клас си ков ли те ра ту ры» 
(пре по да ва тель И. По пов), «Про тив фа-
шистско го мра ко бе сия в на уке и ли те-
ра ту ре» (до цент Л. Г. Якоб сон) и дру гие. 
Ак тив ны ми про па ган дис та ми внеш ней 
и внут рен ней по ли ти ки го су дар ства бы-
ли лек то ры — пре по да ва те ли А. Бей се нов, 
К. Жу асов, К. И. Ме де лец, выс ту пав шие с 
док ла да ми «Фа шистская фаль си фи ка ция 
ис то рии Сред не ве ковья», «Меж ду на род-
ные от но ше ния на ка ну не и в пе ри од Вто-
рой ми ро вой вой ны», «Друж ба на ро дов 
СССР» и др.

ИС ТОЧ НИК ПУБ ЛИ КА ЦИИ: 
КНИ ГА «КА РА ГАН ДИН СКИЙ ГО СУ ДАР СТВЕН НЫЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ: 

ИС ТО РИЯ И СОВ РЕ МЕН НОСТЬ (1972-2012)» 
ПОД РЕД. ПРОФ. Е. К. КУ БЕ ЕВА

Первый учительский в военные годы
История развития высшего образования в Карагандинской области

Преподаватель Карагандинского учительского института К. Исин среди боевых друзей на фронте
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Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те тін де Ха лы қа ра лық 
сту дент тер кү ні не орай «Біз — Қа зақ стан ның 
бо ла ша ғы мыз!» — «Мы — бу ду щее Казахстана!» 
ат ты сту дент тер дің фо ру мы өт ті. Фо рум жұ-
мы сы на Əлия Назарбаева ның «Жан да ну» жо ба-
сы ның PR-ме нед же рі Мұ рат Иса ха нов, «АР ТА» 
ком па ни ясы ның IT же тек ші сі Ар ман Ба яшев, 
Қа ра ған ды қа ла сы жас тар мен жұ мыс жө нін де-
гі ор та лық тың ди рек то ры Бір жан Əлім жа нов 
қа тыс ты.

Ай ту лы фо рум аясын да пат ри отиз мді дə ріп теп, 
тəуел сіз Қа зақ стан ның төл та ри хын бі лу ге ба ғыт тал-
ған іс-ша ра лар ұйым дас ты рыл ды, со ны мен қа тар 
ар найы ше бер лік клас та ры шең бе рін де қо сым ша 

бі лім алу ға зор мүм кін дік жа сал ды. ҚарМУ Сту дент-
тер са райы фойе сін де уни вер си тет тің сту дент тік 
өзін-өзі бас қа ру жə не жас тар ұйым да ры ның көр ме сі 
ұйым дас ты рыл ды.
Жас тар дың шы ғар ма шы лық жə не ин тел лек ту ал-

дық қа бі ле тін да мы ту мақ са тын да қо ғам дық бір лес-
тік тер дің, ақ па рат тық са ла жə не мем ле кет тік ұйым-
дар қыз мет кер ле рі өзек ті ба ғыт тар тіз бе гі бойын-
ша «Ə. Назарбаева ның «Жан да ну» эко-жо ба сы ның 
«Жер мұ ра сы» те ле ви зи ялық ас пек ті сі»; «Қа зақ стан-
ның IT тех но ло гия са ла сын да ғы та быс ты START UP», 
«Ын та лы жас тар то бы жə не ұлт тық əлеу мет тік жо ба-
лар ұйы мы», «Көш бас шы лық фе но ме ні — Фе но мен 
ли дер ства» ат ты ше бер лік клас та рын өт кіз ді.

�АРМУ БАСПАС�З �ЫЗМЕТІ

«Біз — 6аза"станны! болаша$ымыз»

Фоторепортаж
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15 но яб ря в КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва про шел 
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 тов. В со от вет ствии с 
луч ши ми сту ден чес ки ми тра ди ци ями прош ли ме роп ри-
ятия, целью ко то рых бы ло 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 рам ках спе ци аль-
ных мас тер-клас сов. В фойе Двор ца сту ден тов КарГУ от-
кры лась выс тав ка сту ден чес ко го са мо уп рав ле ния и мо-
ло деж ных ор га ни за ций уни вер си те та.

Тор же ствен ное от кры тие фо ру ма сту ден тов сос то ялось 
в 11:00 в ак то вом за ле Двор ца сту ден тов. В ра бо те фо ру ма 
при ня ли учас тие: Му рат Иса ха нов, пи ар-ме нед жер про ек-
та Алии Назарбаевой «Про буж де ние», Ви та лий Шуп тар, 

член Со ве та по ту риз му при Пра ви тель стве Рес пуб ли ки 
Казахстан, Ар ман Ба яшев, ру ко во ди тель IT-ком па нии «Ар-
та», Дмит рий Пол та рен ко, ру ко во ди тель ОО «Граж да не 
Казахстана», Бир жан Алим жа нов, ди рек тор Цен тра по ра-
бо те с мо ло дежью г. Ка ра ган ды.
В це лях со дей ствия твор чес ко му и ин тел лек ту аль но му 

раз ви тию мо ло де жи бы ли ор га ни зо ва ны мас тер-клас сы по 
ря ду ак ту аль ных нап рав ле ний («Нас ле дие зем ли» — те ле-
ви зи он ный ас пект экоп ро ек та А. Назарбаевой «Жан да ну», 
«Ус пеш ный стар тап в Ка зах ста не в сфе ре IT-тех но ло гий», 
«Раз ви тие эко ту риз ма в Рес пуб ли ке Ка зах стан», «Ор га ни-
за ции ини ци атив ной груп пы мо ло де жи и на ци ональ ных 
со ци аль ных про ек тов», «Фе но мен ли дер ства — Көш бас-
шы лық фе но ме ні»), ко то рые про ве ли пред ста ви те ли об ще-
ствен ных объ еди не ний, ра бот ни ки ин фор ма ци он ной сфе-
ры и го су дар ствен ных ор га ни за ций.

Студенчество объединил форум

Фоторепортаж
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А"параттар тас"ыны

«Замандас-2013»
Би ыл ал тын шы рет шы-

мыл ды �ын т�р ген д:с т�р лі 

«За ман дас» бай �ауы =з ісі-

ні� ше бе рі атан �ан �а ра �ан-

ды лы� кіл мы� ты ма ман-

дар ды аны� та ды. Абы рой лы 

�ыз мет етіп, бі лік ті ма ман 

атан �ан жер лес те рі міз же-

�іс т� �ы ры на к= те ріл ді. ;а-

ра ша ны� жи ыр ма бі рі к� ні 

ша 3а ры мыз ды� Кен ші лер 

М: де ни ет са райын да оза 

шап �ан ж�й рік тер ді, я� ни 

ла уре ат тар ды ма ра пат тау 

р: сі мі =т ті.

«Біз — �а ра �ан ды лы� тар-

мыз» жо ба сы ны� аясын да $т-

кен «За ман дас» бай �ауына 

�р са ла да е� бек етіп, $з ісі ні� 

май тал ма ны атан �ан, �а ла ны� 

да му ына ай ры� ша �лес �ос �ан 

аза мат тар �а тыс �ан. Mз ісі ні� 

Oас ше бер ле рі — д� рі гер лер, 

�с таз дар, �р тіс тер, спор тшы-

лар, жур на лис тер, ша �ын биз-

нес иеле рі ба� сы на ды. Pр 

но ми на ция �міт кер ле рі бір ай 

уа�ыт ішін де ха лы� ты� ашы� 

дауыс бе руі ар �ы лы аны� тал-

ды. Со ны� ішін де, бі лім бе ру ді� 

�а зір гі за ман �а сай �діс те рін 

да мы ту �а �лес те рі �шін «На си-

хат» но ми на ци ясы бойын ша 

Е. А. Б$ ке тов атын да �ы Rа ра-

�ан ды мем ле кет тік уни вер си-

те ті ні� т� лек те рі: Ах мал тди но-

ва Г�л на раш Ба зар бай �ы зы, 

Rа рип ба ев Бай жол Ыс �а �� лы, 

Те мір ха но ва Л�з зат Ас �ар-

�ы зы �міт кер лер �а та рын да 

бол ды. Же �ім паз дар �а «R�р-

мет» дип ло мы ж� не жер гі лік ті 

зер гер лер ді� �о лы нан шы� �ан 

«К� сіп а�ы зы», «За ман дас» ат-

ты жа зу ла ры бар сый лы� тар ды 

Rа ра �ан ды �а ла лы� бі лім б$ лі-

мі ні� бас ты �ы Же ке ба ев Ду лат 

Ш�й ке н� лы сал та нат ты т�р де 

та быс та ды.

А. ЕРЕЖЕПОВА,

ЖУРНАЛИСТИКА Б�ЛІМШЕСІНІ+

1 КУРС СТУДЕНТІ

Еге мен дік ете гі міз ді жи ып, ең се міз ді кө тер ді. Ел-
ба сы мыз дың са ли қа лы са яса ты мен күн нен-күн ге қар-
қын да уда мыз. Тəу бə ні тіл ге ти ек ет пес ке бол мас. Де-
сек те, та мы ры те рең та рих-та ғы лы мы мыз да орын ал-
ма ған оқи ға лар, қо ғам ның дер ті қо мақ ты бо лып тұр. 
Со ның бі рі, сө зі ме сүйеу бо лып отыр ған — су ицид! 
Су ицид тің сал қы ны біз дің де ел ге жет ті. Қа сі рет тен 
та лай ды қа ра жа мыл ды рып жат қа ны на куə міз. Жас-
тар ара сын да ғы су ицид жыл дан-жыл ға өрт тей қау лап 
өсіп ке ле ді. Үс ті міз де гі жыл дың 9 айын да жа сөс пі рім-
дер ара сын да 128 су ицид оқи ға сы тір ке ліп, 117 жет кін-
шек өмір мен қош ай тыс қан. Кө кей ді кер не ген жал ғыз 
сұ рақ — «не ге?». Өмі рі нің па рақ та ры ен ді ашы лып, 
бүр жар ған бұ тақ тай та мыр ға не ге бал та ша ба ды? Се-
бе бін ес ті сек, сан со ғып сан ды рап қа ла мыз..

Ста тис ти ка лық мə лі мет ке жү гін сек, өзі не-өзі қол 
жұм са ған дар дың 1/3 бө лі гі мас кү нем дік пен на ша қор-
лық тың ке се лі нен, 2/3 бө лі гі деп рес си яның се бе бі нен көз 
жұ ма ды екен. Деп рес сия де ге ні міз, бір сөз бен ай тқан да, 
то ры ғу де ген ұғым ды біл ді ре ді. Сон да су ицид жағ дайын-
да жан үзе тін дер дің кө бі то ры ғу дың то ры нан құ ты лу дың 
жо лы — өлім деп бі ліп, со лай ше шім қа был дай ды де ген 
сөз ғой. Ма ман дар жа сөс пі рім дер ара сын да су ицид оқи-
ға ла ры ның жи iлеуiне кө бі не се от ба сы лық жə не қо ғам дық 
тəр би енiң жоқ ты ғы, зор лық-зом бы лық, есiр ткi қол да ну, 
əр түр лі компь ютер лік ойын дар, атыс-ша быс, қан тө гіс-
ке то лы фильмдер дің ті ке лей əсе рі бар дей ді. Ға лым дар 
бұл абы рой сыз өлім кө бі не се өмір де гі тар шы лық, ма те-
ри ал дық тап шы лық тан, одан қал са ақыл-есі кем дік тен 
бо ла ды де ген бол жам ай тып ке ле ді. Пси хо ло ги ялық көз-
қа рас бойын ша өзін-өзі өл ті ру еш қа шан кез дей соқ əре-
кет бол ған емес. Адам ның жал пы күй зе лі сі оқ ша улан ған 
пси хо ло ги ялық қа жет ті лік тер ден ту ын дай ды. Өз-өзі не 

қол жұм сау қа да мы на ба ру дың се беп те рі өте көп. Оның 
бас ты ла ры — ма хаб бат та ғы ба қыт сыз дық, жа қын ада-
мы ның өлі мі, жал ғыз дық, жұ мыс ба ры сын да ту ын да ған 
проб ле ма лар. Адам дар көп жағ дай да жа ра ты лу се бе бін 
біл ме ген дік тен өмір де кез дес кен қи ын шыл дық тар ға бе лі 
бү гі ліп, та ры ғып, тү ңі лу ге тап бо ла ды. Са быр сыз дық тың 
сал да ры нан ба сы на түс кен сы нақ тар ға тө зе ал май тү ңі ліп, 
тұң ғи ық тың те ре ңі не тү сіп ке те ді де, шы ңы ра удан шы-
ға ал май шы рыл дап, ше шім ді өлім нен із деп, өз өмі рін 
қию ға ба ра ды. Теп се те мір үзе тін жа лын ды жі гіт тер мен 
қа ра көз қыз да ры мыз дың өмір дің кей бір сəт сіз дік те рі не 
шы да май, сы на ғы на сын ға ны көз ал ды мыз да ғы кө рі ніс ке 
ай нал ды. Жү ре гің қан жы лай ды. Сол се беп ті де осы та қы-
рып бей жай қал дыр май, қо лы ма қа лам ал дыр ды. Ен ді гі 
тол ған дыр ға ны — мə се ле ні ше шу жол да ры.

Адам ба ла сы ның бар лы ғы бір дей өз-өзі не қол жұм-
са май ды ғой. Не ге? Се бе бі оның өмір сү руі не оң ық пал 
ете тін бір не ше фак тор лар бо ла ды. Ол — та ту-тəт ті от ба сы, 
ма хаб бат, ата-ана қам қор лы ғы, дұ рыс тəр бие. Жауап кер-
ші лік ті се зін ген адам ға осын дай құн ды лық қа си ет тер кез 
кел ген проб ле ма лар ға қар сы тұ ру ға кө мек те се ді. Өзі не-өзі 
қол жұм сау ға оқ тал ған ба ла лар кө бі не се ата-ана на за ры на 
жə не қам қо ры на зə ру, олар дың 75 пайы зы ның ата-ана ла-
ры ажы рас қан не ме се бө лек тұ ра ды, кө бі не ба ла лар ин-
тер нат тар да не ме се асы рап ал ған ата-ана ла ры мен тұ ра ды. 
«Ба ла ны — бас тан» деп да на хал қым бе кер ай тпа ған. Ме-
нің ойым ша, су ицид тің ал дын алу дың бір жо лы тəр бие 
бо лып та бы ла ды. Мейі рім мен ма хаб бат ты се зін ген жан-
ның бұн дай қа дам ға бар ма сы анық. Ол ба сы на іс түс се тү-
сі ні се тін, тың дай тын, ой тал қы ла са тын жа қы нын жа ны нан 
тап са, ойы нан ше гі нер еді. Сол се беп ті, бұл қауіп ті дер т-
пен кү ре су əр бі рі міз дің мін де ті міз. Жа ны мыз ға, жа қын да-
ры мыз ға кө ңіл бө лейік!

Қа ра тү нек тей қап тап ке ле жат қан бұл зұл мат мұ сыл-
ман ел де рін не ге ай на лып өте ді? Өй тке ні, олар жан — Ал-
ла ның адам ба ла сы на бер ген ама на ты еке нін, өз өмі рін 
қию — сол ама нат қа жа сал ған қия нат еке нін бі ле ді. Со-

ны мен қа тар өзін-өзі өл ті ру ауыр кү нə еке нін, ауыр кү нə 
жа са ған ды ғы үшін то зақ та азап қа тар ты ла ты нын да жақ-
сы бі ле ді. Құ ді ре ті күш ті Ал ла Та ға ла қа си ет ті Құ ран да 
«өз-өз де рің ді өл тір мең дер (жə не со ған апа ра тын бұ зық-
тық қа бар маң дар). Ра сын да (сен дер ді бұ дан тый ған) Ал ла 
сен дер ге ерек ше мейі рім ді» («Ни са» сү ре сі, 29-аят) дей ді. 
Олай бол са, бұл дер тке дауа — дін. Жү рек ке иман ұяла ған 
адам ның ат тар қа да мы еме сі сөз сіз емес пе? Ал ен ді ой ла-
найық, не үшін өмір сү руі міз ке рек? Ақ жан əл-Ма ша ни 
ай тқан «өз əле мін тү зеп» да на бо лу үшін, адам ның өмір ге 
құш тар лы ғын, ай на ла қор ша ған ор та ға ғиб рат ты на за рын 
ту ғы за тын не гіз гі амал — өзің ді-өзің та ну. Ен де ше, іс тің 
ба сы сол та ным ның аясын арт ты ру. Сол жол да жа сөс пі-
рім де рі міз ру ха ни жəр дем ге мұқ таж. Сол жəр дем ді уақы-
ты лы бе ре ал сақ, мі не — құ ты лу! Қа зақ стан да ғы ба ла лар 
су ици ді құ бы лы сы на қар сы əре кет ету бойын ша ұлт тық 
ба ға лау жүйе сі қа жет. Ол ба ла лар су ици ді нің ал дын алу-
дан, оны ба ға ла удан, де не мү ше сі не қа са қа на зи ян кел ті-
ре тін су ицид тік мі нез-құ лық жə не ба ла лар дың де не мү-
ше сі не зи ян кел ті ру əре кет те рі не, су ицид тік əре кет тер 
ак ті ле рі не ара ла су ын анық та удың қа зір гі қол да ны лып 
жүр ген тə сіл де рін ай қын дау мен ба ға ла удан тұ ру ға ти іс. 
Бұл зерттте улер бар лық əкім ші лік дең гей лер ді, со ны мен 
қа тар ауыл дық жер лер мен қа ла лар ды қам ту ға ти іс.

Бұл орай да ба ла лар су ици ді мен өзі не-өзі қол жұм сау 
əре ке ті жүйе сі нің бө лік те рі бо лып та бы ла тын түр лі ба қы-
ла ушы ор ган дар мен үкі мет тік емес ұйым дар ды, со ны мен 
қа тар су ицид тің ал дын алу ға, оны анық тау мен ара ла су ға 
тар ты ла тын бар лық та рап тар орын дай тын рөл дер ді анық-
тау қа жет. Су ицид тің кө бі орын ал ған мем ле кет тік ин тер-
нат тип тес ба ла лар ме ке ме ле рін де гі қауіп-қа тер то бы ның 
өз-өзі не қол жұм сау əре кет те рі нің ал дын алу, анық тау 
жə не оған қар сы əре кет ету бойын ша ағым да ғы қыз мет ті 
ар найы ба ға лау қа жет.

А�Н;Р ЕР#АЗЫ�ЫЗЫ, 
�АРМУ СТУДЕНТІ

Rмір — а" пен "ара… адаспа

Жастарды! "#"ы$ы — "о$ам назарында
Жалғасы. Басы 2 бетте.

Қа зақ стан хал қы ас сам бле ясы ның ХVI сес-
си ясын да Ел ба сы: «Біз дің мақ са ты мыз — мем-
ле кет тік тіл ді Қа зақ стан ның бар лық аза мат-
та ры ның мең ге руі не қол жет кі зу», — деп атап 
көр сет ті. Бұл мақ сат ты жү зе ге асы ру да жас-
тар ға қойы ла тын та лап күш ті. Ен ді он жыл дан 
кейін əр бір қа зақ стан дық мек теп бі ті ру ші лер-
дің 100 пайы зы мем ле кет тік тіл ді бі ліп шы ғу ға 
ти іс. Қа зір бұл үшін бар лық жағ дай лар жа са-
лу да. 2020 жыл ға қа рай қа зақ стан дық тар дың 
95 пайы зы мем ле кет тік тіл ді бі ле тін бо ла ды. Ал 
қа зақ жас та ры бұл мер зім де тү гел дей ана ті лін 
бі луі аб зал. Өз ана ті лін, төл мə де ни етін, өз та-
ри хын біл мей тін ұл мен қыз еш қа шан пат ри от 
бо ла ал май ды. Бі рақ бұ дан тіл біл ген нің бə рі 
па то ри от бо лып шы ға ке ле ді де ген ұғым ту мау-
ға ти іс. На ғыз пат ри от бо лу жас тар дан көп қа-
си ет ті та лап ете ді. Өз елін, өз же рін, өз Ота нын, 
өз хал қын сүйе бі ле тін үл кен жү ре гі бо лу ға ти іс. 
Мұн сыз аза мат шын пат ри от бо ла ал май ды.
Əр аза мат қа өнім ді ең бек ету үшін, те рең 

бі лім алу үшін мық ты ден са улық ке рек. Өз 
ден са улы ғын сақ тау үшін əр кім өзі қам қор-
лық жа сау қа жет. «Назарбаев уни вер си те ті» 
сту дент тер ал дын да оқы ған дə рі сін де Ел ба сы 
жас тар ды бі лім мен бір ге спор тпен шұ ғыл да-
ну ға, өз ден са улы ғын шы нық ты ру ға ша қыр ды. 
Өй тке ні де ні сау, сыр тқы тұл ға сы ке ліс ті бо лып 
өсу үшін спорт тың ма ңы зы күш ті. Ден са улық-
сыз еш бір аза мат көз де ген мақ са ты на же те ал-
май ды. Бұл үшін елі міз де де не шы нық ты ру мен 
спорт ты да мы ту ға үл кен ма ңыз бе рі ліп отыр. 
Ази ада ойын да рын өт кі зу ге ар на лып көп те ген 
спорт құ ры лыс та ры са лын ды. Ен ді осы спорт 
алаң да ры мен ғи ма рат тар дың бос тұ рып қал-
мауы ке рек. Олар ды жас тар ти ім ді пай да ла ну-
ла ры қа жет.
Мі не, Ел ба сы жас тар ға осын дай ақыл-өси ет 

айт ты. Бұл жас тар ға ар нап ай тыл ған ұлт кө се-
мі нің на қыл сө зі, бер ген ұла ғат ты тап сыр ма сы. 
Жас тар осы ған лайық бо лып өсу ле рі ке рек.
Мем ле кет жас ұр пақ тың осы за ман ғы бі-

лім мен су сын дауына ба рын ша жағ дай жа сап 
отыр. Таяуда ғы бес жыл кө ле мін де 20 ин тел-
лек ту ал ды мек теп ті қос қан да 400 жа ңа мек теп 
са лын бақ шы. Елі міз де тех ни ка лық жə не кə сі би 
бі лім бе ру дің ти ім ді жүйе сі қа лып тас ты ры лу да. 
Үде ме лі ин но ва ци яны да мы ту жə не ин дус три-
ялан ды ру бағ дар ла ма сы бойын ша көп те ген жа-
ңа өн ді ріс орын да ры са лын бақ. Сон да жұ мыс 
іс те уге жо ға ры бі лім ді ин же нер-тех ник тер мен 
қо са ор та бі лім ді кə сі би жұ мыс шы ма ман дар 
да яр лау қа жет ті лі гі ту ып отыр. Кə сі би жұ мыс-
шы лар тех ни ка лық ор та бі лім ор та лық та рын да, 
кол лед ждер де да яр лан бақ. Жас тар дың бə рі не 
уни вер си тет, ака де мия бі ті ру мін дет емес. Тех-
ни ка те ті гін жақ сы мең гер ген, жа ңа тех но ло ги-
ямен жұ мыс іс тей ала тын ма ман жұ мыс шы лар 
біз дің эко но ми ка үшін ауадай қа жет. Қа зір 

елі міз де жұ мыс сыз дық көр сет кі ші 8 пайыз дан 
аса ды деп есеп те ле ді. Көп те ген жас тар жұ мыс-
сыз жүр. Ал кей бір өн ді ріс ошақ та ры біл гір жұ-
мыс шы ма ман дық та ры на зə ру. Сон дық тан да 
жал пы оқу шы лар са ны мен жал дан бай, қа жет-
ті кə сіп тер бойын ша кад рлар да яр ла уды қол ға 
алу ке рек. Ал біз де, шы нын ай ту ке рек, жұ мыс 
бе ру ші лер мен, кə сіп кер лер мен нақ ты жұ-
мыс жүр гі зіл мей ді. Олар ға қан дай ма ман дық 
бойын ша қан ша ма ман, оның қан ша сы жо ға ры 
бі лім ді, қан ша сы ар найы ор та бі лім ді бо луы ке-
рек, бұл жа ғы мен жер гі лік ті қа ла лық, аудан дық, 
об лыс тық би лік жүйе лі түр де ай на лыс пай ды. 
Со ның сал да ры нан жас тар заң гер мен есеп-са-
нақ ма ман дық та рын алу ға ықы лас ты. Бұл ма-
ман дық ты ал ған қан ша ма жас тар жұ мыс та ба 
ал май жүр ге нін бұ лар бі ле бер мей ді. Жо ға ры 
жə не ар найы ор та бі лім ошақ та ры жас тар мен 
нақ ты жұ мыс іс те уле рі ке рек. Əй теуір оқу шы 
са ны үшін кү рес пей, қо ғам ға бү гін гі таң да зə ру 
ма ман дық тар бойын ша кад рлар да яр лау ға күш 
са лу ла ры ке рек. Ол үшін оқу орын да ры ның 
бас шы ла ры қо ғам да қа лып тас қан конь юн кту-
ра ны же те зерт теп, ха лық ша ру ашы лы ғы ның 
қай са ла сы на қан дай ма ман дар, жұ мыс шы-
қыз мет кер лер жет пей жат қа нын зерт теп, ма-
ман дық бе ру жө нін де гі өз про филь де рін қай та 
қа ра ула ры ке рек.
Елі міз де жас тар ісі — жас тар ды құ қық тық 

тұр ғы дан тəр би елеу жайын да ұй ға рым дар мен 
ке лі сім ді ше шім дер тал қы ла нып ке ле ді. Заң ды 
құр мет те меу, құ қық тық тұр ғы дан тү сі ніс пе-
уші лі кі та ны ту қо ғам да үл кен те ке ті рес тер ге 
əке ліп со ға ды. Қо ғам да орын ал ған жайт тар 
құ қық пен қор ға лып, заң дық тұр ғы да жү зе ге 
асы ры лып жат са, дүр бе лең дер мен қоз ға лыс-
тар ға орын жоқ.
Өр шіп тұр ған тол ғау лы мə се ле нің бі рі — су-

ицид бо лып отыр. Жа сөс пі рім дер ара сын да ғы 
күр мел ген мə се ле нің ше ші мі та бы лар емес. 
Қо ғам жа ңа рып, уақыт өт кен сайын тү сі ніс пе-
уші лік тер ден əр бір жас қа зақ стан дық өз өмі-
рі мен қош ай ты су да. Ауыз дық тал май тұр ған 
мар дым ды мə се ле нің ше ші мін оңай ту бу үшін 
заң қа был дан са. Құ қық тық тəр бие тұр ғы сы нан 
мек теп тер де ар найы дə ріс тер оқы луы қа жет. 
Заң орын да ры ның зерт те уле рі не сүйен сек, кө-
бі не өз-өзі не қол жұм сау əре ке ті мек теп оқу-
шы ла рын да мек теп тен тыс уақыт та орын ала-
ды. Кө бі не се ара да ғы тү сі ніс пе уші лік тер дің 
кө бі қо ғам да ғы ке лең сіз дік тер ді бет ке ба са ды. 
Жа сөс пі рім дер өз құ қы ғын біл меу сал да ры нан 
жə не аза мат тық пі кір ле рін құр мет те ме ген дік-
тен су ицид ке ұшы рай ды. Же ке бас тың қай-
шы лы ғы на сал сақ, ма те ри ал дық игі лік тер дің 
же тіс пеуінен өза ра тү сі ніс пе уші лік тер орын 
алып, адам күй зе ліс ке ұшы рай ды-мыс. Қа зақ-
стан Ре пуб ли ка сы ның мем ле кет тік за ңын да ең 
бас ты құн ды лық — адам жə не адам ның өмі рі 
де лін ген. Жа сөс пі рім дер ара сын да бе лең алып 

отыр ған мə се ле ге ар найы қол да на тын заң жо-
ба сы ке рек-ақ.

2004 жы лы 7 шіл де де қа был дан ған «Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сын да ғы мем ле кет тік жас тар 
са яса ты ту ра лы» заң да мем ле кет тің жас тар са-
яса тын жүр гі зу де гі мақ сат та ры мен мін дет те рі 
анық ай ты лып, то лық тай ай қын дал ған бо ла-
тын. Сол заң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет тiк жас тар са яса ты жас тар ды ерек ше 
əлеу мет тiк-де мог ра фи ялық топ ре тiн де та ни 
оты рып, жас тар дың мүд де ле рі мен қа жет ті-
лiк те рiн қа на ғат тан ды ру да жас тар дың құ қық-
та ры мен бос тан дық та рын iс ке асы ру, жас тар-
дың проб ле ма ла рын ше шу де гi жүйе лi лiк пен 
ке шен ді лік ті қам та ма сыз ету не гі зін де жү зе ге 
асы ры ла ты ны ай қын бел гі лен ген.
Жас тар дың мə се ле сін ше шу де елі міз де бір-

не ше заң жо ба ла ры қай та қа ра лып, бір ша ма 
өз ге ше лік тер орын дал са. Жас тар біл дей бір 
мем ле кет тің абы ройы, ке ле шек ке нұс қар ай-
қын кел бе ті. Құ қық тық тұр ғы да жас тар са яса-
тын бе рік ет сек, əлем дік аре на да ел ді та ны ту-
дың бас қы жо лы бол мақ. Жас тар де ген де бі раз 
ауқым ды жо ба лар мен заң үл гі ле рі ес ке тү се ді. 
Мем ле кет ұсы нып отыр ған «Жас тар ды жұ мыс-
пен қам ту» жə не «Тұр ғын үй мен қам та ма сыз 
ету» ат ты əлеу мет тік мə се ле лер ше ші мін то лық 
тап қан жоқ. Жұ мыс із деп əуре-сар саң ға тү сіп 
жүр ген жас тар са ны аз емес. Жұ мыс ор ны бол-
ма ған соң ол аза мат та тұр ғын үй де бо луы екі-
та лай. Жас тар дың жар ты сыс нан кө бі бас па на 
қа сі ре ті нен құ ты ла ал май жүр. Заң да көр се тіл-
ген жас от ба сы лар ды қол дау, жас от ба сы лар ға 
же ңiл дiк тер тұр ғы сын да кре дит тер бе ру, жас 
от ба сы лар дың пси хо ло ги ялық-пе да го ги ка лық, 
құ қық тық жə не бас қа да мə се ле ле рi бойын ша 
кон суль та ци ялар бе рі ліп тұ руы жүйе сiн да мы-
ту, əлеу мет тiк қыз мет көр се ту лер, əлеу мет тік 
кө мек ұсы на тын ком мер ци ялық емес ұйым-
дар дың жүйе сiн да мы ту мə се ле ле рі əлі күн ге 
ше ші мін тап пай ке ле ді.
Бү гін гі күн де ор та лық ат қа ру шы ор ган дар 

жас тар са яса тын жүр гіз ген де жас қауым мен 
өза ра ын ты мақ тас тық та бай ла ныс та бо лу ға 
ти іс. Жер гі лік ті бюд жет тен жас тар са яса ты на 
бө лін ген қар жы ның ти ім ді жұм са лу ын жан-
жақ ты қа да ға лап, жас тар са яса ты тұр ғы сын да 
жұ мыс тар жа сал са. Жас тар əр дайым пі кір ал-
ма сып оты ра тын құ қық тық не гіз де қор ғал ған, 
бел гі лі заң жо ба ла ры нақ ты жү зе ге асы рыл ған 
ор та да тұ рақ ты жұ мыс іс теу ке рек.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мем ле кет тік 

За ңын да: «Жас тар — Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның он төрт жас тан жи ыр ма то ғыз жас қа 
дейiн гi аза мат та ры» де лін ген. Елі міз де гі тұр-
ғын дар дың са нын жо ға ры ла ту да жас тар дың 
үлес пайы зы жо ға ры. Ұлт бо лып қа лып та су да 
елі міз ді құ қық тық тұр ғы да, заң жо ба ла ры не-
гі зін де тəр би елей ал сақ, жар қын бо ла шақ ты 
нұс қау да бір ден-бір ай қын жол бол мақ.

Ж. Ж;МАГЕЛДИН,
�АЗА� 9ДЕБИЕТІ КАФЕДРАСЫНЫ+ А#А О�ЫТУШЫСЫ
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Новости науки
КарГУ проводит семинары и 
тренинги

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва про во дит 
се ми на ры в це лях по вы ше ния ква ли-
фи ка ции пре по да ва те лей ву зов и школ. 
Се ми на ры про во дят ся на ком мер чес-
кой ос но ве. Ре жим и гра фик обу че ния 
вы би ра ют са ми учас тни ки — от трех 
дней до двух не дель. Обу че ние про во-
дит ся как в груп пе от 10 че ло век, так и 
ин ди ви ду аль но. Прог рам мы се ми на ров 
раз ноп ла но вые и вклю ча ют в се бя как 
гу ма ни тар ные, так и точ ные на уки, как 
пе да го ги чес кие кур сы, так и воп ро сы 
ме нед жмен та и мар ке тин га в раз ных об-
лас тях. Все го раз ра бо та но 47 прог рамм 
раз ных нап рав ле ний. Их ав то ра ми ста ли 
ве ду щие пе да го ги КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва, чьи ме то ди чес кие раз ра бот ки по лу-
чи ли на иболь шее приз на ние в про фес-
си ональ ной сре де. Се ми на ры вклю ча ют 
ин фор ма ци он ный, или обу ча ющий блок, 
дис кус сии, тре нин ги, про ек тную дея тель-
ность, пре зен та ции в груп пах и ин ди ви-
ду аль ную ра бо ту по те ма ти ке се ми на-
ров. По окон ча нии обу че ния учас тни ки 
по лу ча ют сер ти фи ка ты ус та нов лен но го 
об раз ца. Ино го род ним пре дос тав ля ет ся 
воз мож ность про жи ва ния в са на то рии-
про фи лак то рии КарГУ. Пол ная ин фор-
ма ция по те ле фо ну 8(7212) 77-01-76, 
а так же на сай те www.ksu.kz. Уточ нить 
ин фор ма цию мож но, на пи сав пись мо на 
элек трон ную поч ту fpk555@ma il.ru.

День карьеры
28-29 но яб ря во Двор це сту ден тов 

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про шел День 
карь еры, ко то рый тра ди ци он но соб рал 
луч шие ком па нии ра бо то да те лей и по мог 
сту ден там КарГУ оце нить воз мож нос-
ти сво его тру до ус трой ства в раз лич ных 
ор га ни за ци ях го ро да. 28 но яб ря бы ли 
пред став ле ны ком па нии для вы пус кни-
ков пе да го ги чес ких, со ци аль ных и гу-
ма ни тар ных спе ци аль нос тей, а 29 но-
яб ря — для вы пус кни ков тех ни чес ких, 
ес те ствен ных, эко но ми чес ких и юри ди-
чес ких спе ци аль нос тей. Вы пус кни ки, 
уча ствуя в Дне карь еры, смог ли не толь-
ко поз на ко мить ся с ве ду щи ми ор га ни за-
ци ями, фир ма ми и пред прия ти ями Ка ра-
ган дин ской об лас ти, но и рас прос тра нить 
свои ре зю ме, прой ти пред ва ри тель ное 
со бе се до ва ние. В свою оче редь ра бо то-
да те ли смог ли на ла дить де ло вые кон так-
ты, зак лю чить до го во ры с пер спек тив-
ны ми мо ло ды ми спе ци алис та ми. Бо лее 
под роб ную ин фор ма цию о Дне карь еры 
вы най де те в сле ду ющем но ме ре на шей 
га зе ты.

Выставка образовательных 
технологий

С 8 по 10 ап ре ля 2014 го да в Ас та не, 
в выс та воч ном цен тре «Кор ме» прой дет 
III Меж ду на род ная выс тав ка тех но ло гий 
для об ра зо ва ния и про фес си ональ ной 
под го тов ки Worlddi dac As ta na 2014. Про-
шед шие две выс тав ки бы ли очень ус пеш-
ны ми. Око ло 200 ком па ний из 25 стран 
ми ра пред ста ви ли свою про дук цию и но-
вые тех но ло гии для об ра зо ва ния. Бо лее 
7 ты сяч спе ци алис тов об ра зо ва ния из 
раз лич ных стран по се ти ли про шед шие 
выс тав ки. Об шир ная прог рам ма се ми на-
ров и кон фе рен ций на выс тав ке Worlddi-
dac As ta na 2013 выз ва ла не бы ва лый 
ин те рес учи те лей Казахстана. Мно гие 
из приг ла шен ных спи ке ров сво ими выс-
туп ле ни ями зас лу жи ли бур ные ова ции и 
вос тор жен ные от зы вы учас тни ков их се-
ми на ров. По тра ди ции ор га ни за то ра ми 
оче ред ной выс тав ки яв ля ют ся Ми нис-
тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан и меж ду на род ная ас со ци ация 
Worlddi dac. Сайт выс тав ки http://www.
worlddi da cas ta na.org/ru/.

В кон це но яб ря сос то ял ся го род ской 
де бат ный тур нир на Ку бок аки ма г. Ка-
ра ган ды на те му «EX PO 2017 — пер спек-
ти вы раз ви тия Казахстана в но вом де ся-
ти ле тии».

От сто ять свои по зи ции при еха ли 56 ко-
манд из уни вер си те тов, кол лед жей и школ 
го ро да, из них 30 ко манд пред ста ви ли ка-
зах скую ли гу, 17 — рус скую, 9 ко манд — 
мо ло дую ан глий скую ли гу. Гос тей лю без-
но при нял в сво их сте нах Ка ра ган дин ский 
бан ков ский кол ледж.
Ор га ни за то ром ме роп ри ятия выс ту-

пи ли Центр по ра бо те с мо ло дежью го-
ро да Ка ра ган ды и об ще ствен ное объ еди-
не ние «Дви же ние мо ло де жи за бу ду щее 
Казахстана», пред се да те лем ко то ро го яв-
ля ет ся Умит жан Бал хаш ба ев на Аман ды-
ко ва. По сло вам за мес ти те ля ди рек то ра по 
науч но-ме то ди чес кой и вос пи та тель ной 
ра бо те Тол кы най Али ак ба ров ны Аб ди ка-

ло вой, по доб ные ме роп ри ятия для кол-
лед жа — не ред кость. Ди рек тор Ал тын то-
ре Жан гель ди евич Бу ке нов за ин те ре со ван в 
под дер жке мо ло деж ных ини ци атив сво его 
кол лед жа и го ро да. И это вер ное ре ше ние: 
в этом го ду честь сво их ко манд за щи ща ли 
в ос нов ном но вич ки ис кус ства спо ра, для 
ко то рых это пер вый серь ез ный тур нир.
За да чей мо ло дых де ба те ров бы ло убе-

дить судью в сво ей пра во те. Уме ние учас-
тни ков изящ но и точ но из ла гать свои мыс-
ли оце ни ва ли опыт ные иг ро ки. Де ба ты 
прош ли нес куч но, как для гос тей, так и 
для са мих иг ро ков. Где-то да же с юмо ром. 
Не ко то рое стес не ние, при су щее но вич кам, 
пос ле пер во го ту ра ис па ри лось, по это му 
ат мос фе ра на тур ни ре ца ри ла са мая что 
ни на есть дру жес кая и уют ная.
Мо ло дежь де ба ти ро ва ла на та кие те мы, 

как аль тер на тив ные ис точ ни ки элек тро-
энер гии, но вая ин тег ра ци он ная мо дель 
Казахстана, ме ры под дер жки го су дар-
ством ма ло го и сред не го биз не са… Иг ра 
про хо ди ла по пар ла ментско му фор ма ту, 
то есть спо ри ли меж ду со бой па ла та пра-
ви тель ства и па ла та оп по зи ции: две ко ман-
ды по два че ло ве ка. Пра ви тель ство дол жно 
бы ло пред ло жить свой ва ри ант раз ви тия 
со бы тий и убе ди тель но до ка зать свою пра-
во ту, оп по зи ция же все ми пу тя ми ста ра-
лась «дис кре ди ти ро вать» пра ви тель ство в 
гла зах судьи.
В сво их ре чах де ба те ры зат ро ну ли не-

ма ло ин те рес ных тем, проз ву ча ли так-

же пред ло же ния о круп ных ре фор мах и 
внед ре нии но вых тех но ло гий. Так же бы ла 
ус пеш но до ка за на не це ле со об раз ность не-
ко то рых идей. Слу шая выс туп ле ния спи ке-
ров, я да же за ду ма лась: кое-ка кие пред ло-
же ния мог ло бы рас смот реть и на ше пра-
ви тель ство.
До фи на ла дош ли са мые крас но ре чи вые. 

Пос ле дос той ной борь бы всем учас тни кам 
тур ни ра вру чи ли бла го дар ствен ные пись-
ма. А ку бок рус ской ли ги дос тал ся ко ман де 
КарГУ «Са ми да рай». Вто рое мес то за ня ла 
ко ман да «2 + 2 = 5» из Назарбаев Ин тел-
лек ту аль ной шко лы. Третье мес то так же 
дос та лось сту ден там КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва — ко ман де «Кон стан та». Как 
луч ший спи кер про явил се бя сту дент ис то-
ри чес ко го фа куль те та Олег Тё. Фи на лис тов 
наг раж да ли куб ка ми, гра мо та ми и цен-
ны ми при за ми. По бе ди те лям дос та лись 
план ше ты и са мые гром кие ап ло дис мен ты.

САБИНА СУЛЕЙМЕНОВА
ФОТО: САБИНА СУЛЕЙМЕНОВА, АЯН АЙНАБЕКОВ

Молодежь обсуждает перспективы развития страны

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялась 
пре зен та ция прог рам мы «Эраз мус Мун-
дус» — гран ты на ака де ми чес кую мо биль-
ность. В дан ной прог рам ме мо гут при нять 
учас тие сту ден ты, ма гис тран ты, док то ран-
ты, пре по да ва те ли и сот руд ни ки на ше го 
уни вер си те та.

Про ект TOS CA II — парт нер ство уни вер-
си те тов Ев ро пы и Цен траль ной Азии в рам-
ках прог рам мы Eras mus Mun dus Ac ti on 2, 
ко то рая пре дос тав ля ет сти пен дии, фи нан-
си ру емые Ев ро пей ской ко мис си ей. Сти пен-
дии пре дос тав ля ют ся граж да нам Казахстана, 
Кыр гыз ста на, Тур кме нис та на, Тад жи кис та на 
и Уз бе кис та на по прог рам мам ба ка лав ри ата, 
ма гис тра ту ры, док то ран ту ры и пос тдок то-
ран ту ры, а так же ака де ми чес ко му шта ту на 
2014-2016 гг. Про дол жи тель ность мо биль нос-
ти: 1-22 ме ся ца в за ви си мос ти от ти па и ака де-
ми чес ко го уров ня. На ча ло мо биль нос ти: сен-
тябрь 2014 го да.

Ев ро пей ские пар тне ры про ек та: Уни вер-
си тет Ада ма Миц ке ви ча, Поль ша; Уни вер си-
тет Ак ви лы, Ита лия; Алек сан дрий ский тех но-
ло ги чес кий ин сти тут Са ло ни ков, Гре ция; Уни-
вер си тет при род ных ре сур сов и прик лад ных 
на ук, Австрия; Уни вер си тет Юс ту са-Ли би ха, 
Германия; Уни вер си тет Бо ра са, Шве ция; Уни-
вер си тет Пор то, Пор ту га лия.

TOS CA II пред ла га ет до 50 сти пен дий для 
кан ди да тов трех це ле вых групп.

Це ле вая груп пы (TG) — это груп па сту ден-
тов/пре по да ва те лей/уче ных, име ющих оди на-
ко вые ха рак те рис ти ки от но си тель но уни вер-
си те та / стра ны про ис хож де ния и/или пер со-
наль ной си ту ации:

TG1 — граж да не Казахстана, Кыр гыз ста на, 
Тад жи кис та на, Тур кме нис та на или Уз бе кис-
та на (ЦА), за ре гис три ро ван ные / за чис лен-
ные в один из парт нер ских уни вер си те тов на 
мо мент по да чи за яв ле ния и во вре мя на ча ла 
мо биль нос ти. Сту ден ты дол жны ус пеш но 
окон чить по край не ме ре один год обу че ния 
в уни вер си те те.

TG2 — сту ден ты стран ЦА, не от но ся щи еся 
к уни вер си те там кон сор ци ума TOS CA II, или 
граж да не, по лу чив шие дип лом или его эк-
ви ва лент в стра нах ЦА и же ла ющие прой ти 
обу че ние в ма гис тра ту ре/док то ран ту ре и по-
лу чить ев ро пей ский дип лом или прой ти обу-
че ние по пос тдок тор ской прог рам ме.

TG3 — граж да не стран ЦА, на хо дя щи еся 
в уяз ви мых груп пах по со ци аль ным или по-

ли ти чес ким при чи нам. Нап ри мер, бе же нец 
или пред ста ви тель бе не фи ци ара со ста ту сом 
за ре гис три ро ван но го бе жен ца (обыч но пред-
став ля ют со от вет ству ющую справ ку от ми-
нис тер ства или лю бо го дру го го ор га на влас-
ти). Под твер жде ние ста ту са це ле вой груп пы 
3 дол жно быть пред став ле но вмес те с за яв ле-
ни ем.

Ос нов ные тре бо ва ния к учас тни кам прог-
рам мы
Вы дол жны быть граж да на ми сле ду ющих 

стран: Казахстан, Уз бе кис тан, Тад жи кис тан, 
Кыр гыз стан, Тур кме нис тан.
Вы не дол жны ни про жи вать, ни осу-

ществлять ка кую-ли бо дея тель ность (обу че-
ние, ра бо та и т. д.) бо лее 12 ме ся цев за пос-
лед ние пять лет в од ной из ев ро пей ских стран 
(пра ви ло не рас прос тра ня ет ся на за яви те лей 
це ле вой груп пы TG3).

Для це ле вой груп пы 2 (TG2): нуж но быть 
ли бо за ре гис три ро ван ным в ву зах, не вхо дя-
щих в парт нер ство TOS CA II, или иметь дип-
лом/сте пень или их эк ви ва лент, по лу чен ный 
в од ной из стран: Казахстан, Кыр гыз стан, Тад-
жи кис тан, Тур кме нис тан или Уз бе кис тан. Вам 
нуж но обос но вать, ка кую поль зу при не сет 
ва ша по ез дка за ру беж для вас, ва шей со ци-
аль но-эко но ми чес кой сре ды, пред ста вить ре-
ко мен да тель ные пись ма вмес те с за яв ле ни ем. 

Для сту ден тов/ба ка лав ров по об ме ну 
(TG1): дол жны иметь хо ро шие по ка за те ли за 
пер вый год обу че ния (60 ECTS) и пред ста вить 
со от вет ству ющий под твер жда ющий до ку-
мент (транскрипт). Обу че ние на пол ную сте-
пень ба ка лав ра пред ла га ет ся толь ко для за-
яви те лей ТG3.

Для сту ден тов пос лед них кур сов: за кан-
чи ва ющие обу че ние в ве сен нем се мес тре 
2013/2014 ака де ми чес ко го го да не мо гут по да-
вать на сти пен дию 2013/2014 ака де ми чес ко го 
го да.

Для ака де ми чес ко го шта та: не об хо ди мо 
ра бо тать в уни вер си те те, вхо дя щем в Кон-
сор ци ум TOS CA II, до го во рить ся с при ни ма-
ющим уни вер си те том о прог рам ме лек ций 
или науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос ти. 
При от сут ствии та кой прог рам мы за яв ка не 
рас смат ри ва ет ся.

Не об хо ди мы дос та точ ные зна ния ан глий-
ско го язы ка, под твер жден ные сер ти фи ка та-
ми (пред поч ти тель но TO EFL, IELTS) или дру-
ги ми мес тны ми язы ко вы ми сер ти фи ка та ми, 
или сер ти фи ка та ми выб ран ной стра ны (ев ро-
пей ско го пар тне ра кон сор ци ума).

От сут ствие дру гих гран тов ЕС на мо мент 
по да чи за яв ле ния, вклю чая за яв ле ния от дру-
го го кон сор ци ума Eras mus Mun dus lot 8.

При ори тет ные спе ци аль нос ти: сельско хо-
зяй ствен ные на уки; ар хи тек ту ра, ур ба нис ти ка 
и ре ги ональ ное пла ни ро ва ние; на уки биз не са 
и ме нед жмен та; об ра зо ва ние, под го тов ка пре-
по да ва те лей; ин же не рия, тех но ло гия; ге ог ра-
фия, ге оло гия; юрис пру ден ция; ме ди цин ские 
на уки; со ци аль ные на уки и др.
Бо лее под роб ный пе ре чень спе ци аль нос-

тей и нап рав ле ний вы най де те на сай те
http://www.mun dus.amu.edu.pl/TOS CAII/
Как по дать за яв ле ние?
Вни ма тель но про чи тать всю ин фор ма цию 

на сай те.
Прос мот ри те, ка кие дос туп ные кур сы/

прог рам мы пред ла га ют уни вер си те ты ЕС.
За яв ле ние и не об хо ди мые до ку мен ты 

пред став ля ют ся толь ко че рез сайт про ек та.
От пра вить фор му он лайн-ре гис тра ции 

и по лу чить под твер жде ние по элек трон ной 
поч те.
От пра вить он лайн-за яв ку по трем раз де-

лам: лич ные дан ные, вы бор кур сов/прог рамм, 
заг руз ка до ку мен тов.
Пред ста вить в бу маж ном ви де все до ку-

мен ты в УПО иМП (224 каб.) для про вер ки и 
под твер жде ния.
От пра вить бу маж ный па кет до ку мен тов 

ев ро пей ско му ко ор ди на то ру за каз ной поч той.
За кон суль та ци ями вы мо же те об ра щать ся 

в 224 каб. глав но го кор пу са, Уп рав ле ние пос-
ле ву зов ско го об ра зо ва ния и меж ду на род ных 
прог рамм.

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

«Эразмус Мундус»: в Европу за сотрудничеством
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Жауапкершіліктен "ашу 
кедейлікке апарып 
со$ады

Кез кел ген адам бай бол-
�ы сы ке ле ді. Бі ра� бай бо лу-
�а к=п адам ны� м�м кін ді гі не-
ме се �а бі ле ті же те бер мей ді. 
Ба сы мыз да �ы ауыр тпа лы�-
�а к= ніп, оны та� дар �а те ли 
са лу о�ай іс. Алай да адам-
ны� �о лы нан кел мей тін еш-
те �е жо� еке нін �мыт пайы�. 
Сіз де бай бо лу �а, жа� сы 
=мір с� ру ге лайы� сыз!

Со ны мен, бай бо лу ды� 
15 ере же сі:
• Сіз ді� �р м� се ле �із �ыс �а 

мер зім де ше ші луі ти іс, сол 
кез де аз к�ш ж�м сай сыз. 
Тез ше шім �а был дау �а бе-
кем бо лы �ыз. К$п ой лан бай, 
іс ке кі рі сі �із.

• Бі ре уді� �ол ас тын да ж� мыс 
жа са уды то� та ты �ыз. К$п 
ж� мыс жа са �ан сайын $мі-
рі �із ді� м� ні ке те бас тай ды. 
Кез кел ген іс пен ай на лы-
су — ж� мыс емес. Ж� мыс 
де ге ні міз — ��л ды� («ра бо-
та» — «раб») де ген ма �ы на ны 
біл ді ре ді.

• Егер сіз а� ша лы бол �ы �ыз 
кел се, на ры� �а �ан дай да 
бір ��н ды зат шы �а ры �ыз. 
Сол кез де ха лы� а� ша ны $зі 
�ке ліп бе ре ді.

• Mзі �із ді� �ы зы �у шы лы �ы-
�ыз �шін �а на ж� мыс іс те �із. 
Ком па ния сіз ді� ар �а �ыз-
да жа� сы та быс �а ке не ле ді, 
олай бол ма �ан да сіз ол жер-
де ж� мыс жа са мас та еді �із.

• Айы на ке мін де $2000 та быс 
та бу ды ой ла �ыз. Б� дан к$п 
та бу �а бо ла ды, бі ра� кем 
емес!

• А� ша сіз ге бас �а адам дар 
ар �ы лы ке ле ді. Ара ла сы �ыз! 
Rа рым-�а ты нас сыз баю 
да, тіп ті $мір с� ру де м�м кін 
емес.

• Жауап кер ші лік тен �а шу ке-
дей лік ке апа рып со �а ды.

• Егер сіз ді� а� ша �ыз аз бол-
са, $з биз не сі �із ді �� ры �ыз. 
Егер м�л дем а� ша �ыз бол-
ма са, он да д�л �а зір $з биз-
не сі �із ді �� ры �ыз!

• Шек сіз д�у лет ке же ту ді� бір-
ден бір жо лы — бей та рап 
та быс.

• Pлем де гі е� д�у лет ті адам-
дар ды� $мір ба ян да рын 
о�ып, олар ды� ой ла ры на ��-
ла� са лы �ыз.

• Mзі �із ге мы на дай с� ра� тар 
�ойы �ыз: «Мен кім мін? Ме-
ні� �о лым нан не ке ле ді? 
Ме ні� $мі рім ні� м� ні не? Rо-
лым да к$п а� ша бол са, не-
мен ай на лы сар едім?». Тек 
шын ды� ты ай ты �ыз!

• Pр адам ны� $мі рін де гі е� 
бас ты сы — ар ман. Ар ман-
сыз адам — �а нат сыз ��с-
пен те�.

• Адам дар �а к$ мек те сі �із! 
А� ша �шін емес, ж� рек �а-
лауы�ыз O�м жан л�з за ты 
�шін…

• Pр же тіс ті гі �із ді жа зып оты-
ра тын же ке к�н де лі гі �із ді 
бас та �ыз. Шар ша �ан с�т тер-
де сол к�н де лі гі �із ден �у ат 
алы �ыз.

• Е� со� �ы ке �ес. Еш �а шан, 
еш �а шан, еш �а шан мойы-
ма �ыз! Ж� не бас та �ан ісі-
�із ді ая�ы на дейін бі ті ру ге 
да� ды ла ны �ыз.

Ға лам тор мен те ле ви зи яның та сы өр ге до-
ма ла ған за ман қа зір. Ха лық тың ақ па рат қа де-
ген мұқ таж ды ғы уақы тын да жет кі зі лу де. Əр 
күн нің жа ңа лы ғын мез гі лін де жет кі зіп, ел дің 
ты ны сы нан ха бар бе ріп оты ра тын за ма науи 
бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры бү гін де қар-
қын ды да мып ке ле ді. Қыс қа ша ай тқан да, ақ-
па рат тар ағы мын да өмір сү ріп жа тыр мыз. 
Алай да ха лық қа ти іс ті пай да сын бе ріп жат қан 
бұл са яси ба ғыт тың қо ғам ға бе рер ке рі əсе рін 
ой ла дық па? Олай дей тін бір се беп, ға лам тор 
əле мі мер зім ді ба сы лым дар ды шет ке ысы ра-
тын қау пі бар. Ап та лық күн нің жа ңа лық та-
рын жа ри ялай тын га зет-жур нал дар дың ақ па-
рат та рын мер зі мі нен бұ рын ға лам тор жет кі-
зу де. Өз бе тін ше із де ніп, кі тап бе тін па рақ тап 
аша тын жас тар дың да са ны аза юда. Бар лы ғы 
шай нап бер ген дайын ас ты жұ ту ға асық қан-
дай «Ин тер нет» де ген сөз дің кө ме гі не жү гі ніп, 
із де нім сіз бі лім алып жүр ге ні бар лы ғы мыз ға 
да аян. Ал, бе рер бі лім-тə лі мі бойын да тұ нып 
тұр ған кі тап тар ше, бет те рін шаң ба сып сө ре-
лер де жа та бер мек пе? Мер зім ді ба сы лым дар 
мен кі тап тар кім дер ге ар нап шы ға ры ла ды 
де ген сұ рақ ту ын дай ды осын дай да. Ға лам тор 
мə се ле ле рі өз ал ды на бы лай тұр сын, қа зір-
гі за ма науи те ле ви зи яның да кем ші лі гі жоқ 
дей ал май мыз. Қа зақ те ле ви зи ясы күн өт кен 
сайын да мып ке ле ді. Ұлт тық ар на лар дың са-
ны ар тып, жан-жақ ты өр кен деу үс тін де. Де-
ген мен кө кей ге түр лі ой са ла тын мə се ле лер де 
жоқ емес. Те ле ар на лар да ке зе гі мен көр се ті-
ліп жат қан ше тел те ле се ри ал да ры ха лық тың 
на за рын түп кі лік ті жа ула уда. «Қа зақ стан» 
ұлт тық ар на сын да екі жыл қа та ры нан үз бей 
көр се тіл ген «Де низ» те ле се ри алы, «Ха бар» 
ар на сын да ғы «Сұл тан Сү лей ман» те ле хи ка-
яла ры от ба сы ның бас қо сып оты рып кө ре тін 
сүйік ті ісі не ай нал ды. От ба сы мен бі рі ге оты-
рып кө рер лік тей оның бе рер пай да сы оң бол-
са жа рар еді. Бір ді-бір ге қо сып, үш сө зі нің 
екеуін жал ған сөй лей тін, үй ле не са ла ажы-
ра сып жа та тын кейіп кер лер ден кө рер мен дер 
са на ла ры на не қон ды ру да? Үн ді нің «Ке лін» 
те ле се ри алын та ма ша ла май тын қа зақ ба ла сы 
кем де кем. Ата-ана ла ры бе сік тен бе лі шық-
па ған жас ба ла лар ға отау құр ғы зып, нə рес те 
та лап ете тін те ле се ри ал дың оқи ға ла ры жас 

жет кін шек тер ге не тə лім бер мек? Кейіп кер-
лер өмі рі нен алын ған оқи ға лар елік теу үр ді-
сі мен өмір де қай та лан бауына кім ке піл бо ла 
ала ды?! Қы ру ар қа ра жат бө ліп, ше тел мен 
қа жет сіз те ле се ри ал дар ға са уда лас қан ша, сол 
ақ ша ға отан дық өн ді ріс тен не ге пай да лы, тəр-
би елік мə ні зор жо ба лар ұйым дас тыр мас қа? 
Өз тəуел сіз ді гі міз ді ал май тұ рып та та лай 
қа зақ фильмде рі тү сі ріл ді. Ке зін де гі Шə кен 
Ай ма нов атын да ғы қа зақ ки нос ту ди яда та-
ма ша ту ын ды лыр жа рық кө ріп, кү ні бү гін ге 
дейін өз кө рер ме нін жо ғал тпа уда. Ал бү гін-
гі кү ні қа зақ ки нос ту ди ясы ның ше тел сіз-ақ 
тү сі рі лім мен ай на лы су ына то лық жағ дайы 
жа са лын ған. Тек қа на ой лан ды ра тын бір мə-
се ле — қа зақ ак тер ле рі нің қа та ры ның аз ды ғы. 
Елі міз де ак тер лік та лант иеле рі нің са ны аз 
деуіміз та ғы қи сын сыз. Се бе бі, өз за ман ағы-
мын да та ма ша та лант иесі бол ған аза мат та-
ры мыз əлі де өнер əле мін де қыз мет ету де. Ал 

жас та лант тар қа та ры на кел сек, бұл мə се ле 
ақ сап тұр. Əн ші ле рі міз ак тер бо лып, ал ак-
тер ле рі міз сах на əле мі не қы зық қа ны ма? Те-
ле ви зи яда ғы жур на лис тер ор нын да əн ші-ак-
тер лер бір шет ке ығыс ты ру үс тін де. Бұ ны қа-
лай тү сін дік? Өнер иеле рі нің жур на лис ти ка ға 
де ген қы зы ғу шы лы ғы ма, əл де те ле ар на ның 
рей тин гін кө те ру мақ са ты көз де лу де ме? Құ-
ры лыс шы ға ке ліп мұ ға лім бол де ген жағ дай ға 
жет кен дей міз. Ай ту ға оңай де мек ші, мұ ның 
бар лы ғы қоз ға лып ке ле жат қан мə се ле. Де-
ген мен, қан дай мə се ле бол ма сын сөз бен емес, 
іс пен орын дал са, құ ба-құп емес пе? Қо ғам ға 
оң пай да сы ти ер ша ра лар ат қа рып, тек ті хал-
қы мыз дың тұ ғыр лы жас та ры на дұ рыс ба ғыт 
сіл те уші бо лайық. Қа зақ кө гіл дір эк ра ны қа-
си етін жо ғал тпа сын.

НАЗИРА БАЙНАЗАРОВА,
ЖУРНАЛИСТИКА Б�ЛІМШЕСІНІ+ 1 КУРС СТУДЕНТІ

Жа сы ра ты ны жоқ, əлі күн ге дейін жар на ма, 
ме ке ме ата ула рын дұ рыс жа за ал май ке ле міз. 
Кө ше де ке ле жа тып, ай на ла ға на зар аудар са-
ңыз, тұ нып тұр ған қа те жа зу лар дан көз аш-
пай мыз. Бір қы зы ғы, бір дей қа те лер жі бе ре ді. 
Əсі ре се, қа зақ ті лін де гі жа зыл ған сөз дер көп 
қа те ге ұшы ра ған. Бұл мүл дем мəн бе ріл мей, 
сал ғырт тық пен жа са лын ған дү ние. Ана ті лі-
нің хал-ақуа лы тəуел сіз елі міз дің же тім ба ла-
сы күйін кеш кен дей. Көз үй ре ніп кет ке ні сон-
ша лық, тіп ті осы жа зыл ға ны дұ рыс шы ғар деп 
қа те лер ге де кү дік пен қа рай тын бол дық. Жар-
на ма агент тік те рі не жо лы ға қал са ңыз, олар 

қа те лік ті өз де рі нен емес, өз ге ден із деп əлек, 
«тап сы рыс бе ру ші нің жаз ға ны осы лай, біз 
оны өз гер те ал ма дық» деп ағы нан жа ры ла ды. 
Ал тап сы рыс бе ру ші оны жар на ма агент ті гі не 
сіл тей ді. Факт бі реу ға на. Яғ ни, қа зақ ті лін де гі 
қа те лік тер ді көз кө ріп тұр. Оған кім ді кі нə лай-
мыз? Жар на ма агент ті гін бе, əл де тап сы рыс 
бе ру ші ні ме, əл де өзі міз ді ме? Қа зақ стан да 
кө ше, ме ке ме ата ула ры мен жар на ма лар дұ-
рыс жа зыл ма са, сауат ты лы ғы мыз ға сын. Ал, 
сауат ты лық — мə де ни еті міз дің бас ты бел гі сі. 
Ақ па рат тық қо ғам да жа ғым ды көз қа рас қа-
лып тас ты ру үшін бə се ке лес кен бəй ге ге бел ді 
бе кем бу ған дар көп. Əй тсе де қа зақ ті лін де гі 
жар на ма ның қа те ден көз аш пауы қат ты қын-
жыл та ды. Мы сал ға, Май құ дық та ғы «Гор няк» 
ба за рын да ғы жа зыл ған жар на ма тақ та сын 
кө ріп таң дайым ды қақ тым. Сөз бе-сөз ба ян-
дай тын бол сам, «Қас қа мер зім ді не си ені ке ліп 
ар қы лы бе ре міз», «Ал тын бұй мдар», «Кұ мыс 
бұй мдар», « Зер гер лік эше кей лер ден бас қа», 
« Те рі жə не шу ға бұйым дар», «Аудио бей не 
тех ни ка». Ас тын да ба ды рай тып тұ рып «ЛОМ-
БАРД» деп жа зы лып тұр ға ны. Ең бас ты сы, осы 
сөз ді ұғы нып, көз де рі не түс се жет кі лік ті де ген 
ұғым ға сый дыр ған дай.
Ба зар ара лап жүр ген де та ғы бір ол қы лық-

тың орын ал ға нын бай қа дым. Орыс ша сы сай-
рап тұр, ай на-қа те сіз, тү сі нік ті тіл мен жа зыл-
ған. Ал қа зақ ша сы ның қа лы мүш кіл. «Тап сы-
рыс бе ру ші нің ма та сы на тап сы рыс қа был дай-
мыз». «Кез кел ген өл шем ді жə не ма та лы тө сен 

орын жаб дық та рын». Бай ті лі міз дің лайық ты 
сөз де рін ор ны мен пай да ла ну дың ор ны на, 
орыс ша дан ті ке лей ауда ра са лып, құн ды лы-
ғын жо ғалт тық. Мұн дай сауат сыз жар на ма лар 
жай ға на бо лып кө рін ге ні мен, ұл ты мыз дың 
мə де ни бо ла ша ғы на ке рі əсе рін ти гі зе рі ай-
дан анық. Қа зақ елін де тұ рып, ту ған ті лі міз-
де гі жар на ма лар қа те мен жа зы лып, рес ми 
тіл де жаз ған нұс қа ла ры сауат ты жа зы лу ының 
өзі қа зақ тың тіл ге де ген құр ме тін, на мы сын 
оятуы ти іс!

АЙЖАН СА#ЫНДЫ�,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Жарымжан жарнамалар

Қар тай ма удың да өзін дік сы ры бар. Қа-
за қы тү сі нік пен бұл мə се ле жө нін де ой қо-
ры та тын бол сақ, көп қи мыл-қоз ға лыс жа сау 
ке рек, та за ауаны ке уде ге мо лы нан сі мі ріп, 
ет, құрт-май же уден, қы мыз бен шұ бат ішу-
ден бас тар тпау қа жет. Ат қа мі ніп се ру ен 

құ ру — қа зе кең үшін қарт тық қа қар сы тұ-
ра тын бір ден-бір ем екен.

Бри тан зерт те уші ле рі нің зерт теуіне се нер 
бол сақ, адам өмі рін кө лік жү ре тін кең тас жол-
дың жа нын да өмір сү ру 2,5 жыл ға, үне мі шы-
лым тар ту 10 жыл ға, іш кі лік ке са лы ну 10 жыл-
ға, бі лім нің та яз ды ғы 9,3 жыл ға, се мі ру 9 жыл ға, 
ша ма дан тыс се мі ру (се мі ру сіз) 3 жыл ға, жан 

күй зе лі сі 1 жыл ға шейін қыс қар та ды екен. 
Бұ лар — өмір ді ұзар ту ға көл де нең тұ ра тын 
жағ да ят тар. Ал адам өмі рін ба қыт ты от ба сы 
5 жыл ға, үй жа ну арын ұс тау 4 жыл ға, ұй қы-
ның қа нық ты ғы 5 жыл ға, се зім нің шы найы лы-
ғы 7 жыл ға, та улы өл ке де ғұ мыр ке шу 12 жыл ға, 
се нім ді лік 7,5 жыл ға дейін ұзар та тын кө рі не ді.

Н;РС;ЛТАН �АНАТ;ЛЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Rмірі!ді #зарт"ы! келсе…

6азіргі кVгілдір экран



13Жастар �лемі
Мир молодежи№ 17 (202) 30.11.2013 Студенческая жизнь

Student news

Как защитить свои 

права

11 но яб ря на юри ди чес ком 

фа куль те те КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва бы ла про ве де на встре-

ча тру до во го кол лек ти ва и 

сту ден че ства с пред ста ви те ля-

ми про ку ра ту ры в рам ках дня 

от кры тых две рей. На встре че 

при сут ство ва ли: на чаль ник 

7-го уп рав ле ния про ку ра ту ры 

Ка ра ган дин ской об лас ти Шев-

чен ко Е. Н., про ку рор го ро да 

Ка ра ган ды Нур жан Се рі к� лы, 

по мощ ник про ку ро ра го ро-

да Ра хим жа но ва Г. Ж., юрист 

2-го клас са, пер вый за мес ти-

тель пред се да те ля Ка ра ган-

дин ско го го род ско го фи ли ала 

НДП «Нур Отан» Ба ди на Ю. В. 

Целью дан но го ме роп ри ятия 

яв ля лось разъ яс не ние по ряд-

ка при ема граж дан и рас смот-

ре ния об ра ще ний в ор га ны 

про ку ра ту ры сог лас но дей ству-

юще му за ко но да тель ству. В 

хо де встре чи пред ста ви те ли 

про ку ра ту ры под роб но разъ-

яс ни ли ос нов ные по ло же ния, 

га ран ти ру ющие граж да нам 

объ ек тив ное и окон ча тель-

ное раз ре ше ние об ра ще ний и 

обес пе чи ва ющие за щи ту и ох-

ра ну их прав и сво бод.

Высокий индекс
Жур нал Edu ca ti on and 

Sci en ce wit ho ut Bor ders 

(ISSN1804-2473), вы пу щен-

ный по ини ци ати ве Ка ра ган-

дин ско го го су дар ствен но го 

уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то-

ва, был по ло жи тель но оце нен 

в IC Jo ur nals Mas ter List 2012, 

в ито ге бы ла да на оцен ка ICV 

4.91 (оцен ка Ин дек са Ко пер-

ни ка).

Приг ла ша ем вас к пуб ли ка-

ции ак ту аль ных науч ных ста тей 

в жур на ле Edu ca ti on and Sci en-

ce wit ho ut Bor ders (www.es jo ur-

nal.cz).

Еже год но сту ден ты КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва име ют воз мож ность по прог рам-
ме Work and Tra vel по ехать в Со еди нен ные 
Шта ты Аме ри ки, по се тить за ме ча тель ные 
ис то ри чес кие мес та и, ко неч но же, встре-
тить но вых лю дей, при над ле жа щих к раз-
ным куль ту рам.

Еще до отъ ез да я убе ди ла се бя в том, что 
по ез дка дол жна стать по лез ной для ме ня. Все 
три ме ся ца я на хо ди лась в про вин ци аль ном 
го род ке шта та Мис су ри. За все про ве ден ное 
там ле то я по ня ла, что Аме ри ка — это не толь-
ко мес то для от ды ха и об ра зо ва ния, это так же 
уни каль ная стра на, соб рав шая в се бе ог ром ное 
ко ли че ство куль тур. Для обыч но го аме ри кан-
ца каж дый обед пи тать ся мек си кан ским та ко 
и за пи вать ко лой, а на ужин съесть пиц цу или 
блю до из ки тай ско го квар та ла — впол не нор-
маль но. Од наж ды спро си ла у зна ко мой аме ри-
кан ки, ка кая са мая по пу ляр ная аме ри кан ская 
груп па здесь, она мне с уве рен ностью от ве ти ла, 
что «Битлз». На ро ди не ков бо ев и ин дей цев так 
и не за ро ди лась до сих пор на ци ональ ная аме-
ри кан ская куль ту ра (язык, тан цы, кух ня и т. п.). 
Аме ри кан ская ци ви ли за ция по доб на изыс кан-
но му блю ду, ко то рое сос то ит из мно же ства 
ин гре ди ен тов. За был до ба вить хоть один про-
дукт — блю до ис пор тит ся и по те ря ет свой вкус. 
В те че ние ве ков мно гие на ро ды за се ля ли поч ти 
весь ма те рик, и на се год няш ний день эти им-

миг ран ты не же ла ют по ки дать свою тер ри то-
рию, на обо рот, рост по се лен цев рас тет.
Шта ты — это сов сем дру гой мир, где вос пи-

та ние лю дей силь но от ли ча ет ся от на ше го. Мы 
не при вык ли, что каж дый про хо жий, за меть те, 
не тро нув ший те бя, все рав но из ви ня ет ся за то, 
что поч ти за дел. Для них ди ко вы ки нуть му сор 
не в ур ну. А вот что мне боль ше пон ра ви лось, 
так это улыб ка и ней траль ность друг к дру гу. 
То есть да же ес ли ты прой дешь ся в ультрас-
тран ном ком би не зо не и туф лях а-ля Ле ди Га-
га, они не пос мот рят осуж да юще или, на обо-
рот, ска жут, что им нра вит ся твой об раз. Бы ло 
при ят но, ког да ты ста ра ешь ся под чер кнуть 
свой стиль и это за ме ча ют пос то рон ние. Был 
слу чай: ко мне по дош ли две аме ри кан ские де-
воч ки лет две над ца ти и, ука зав на платье, спро-
си ли ме ня, в мо ем ли оно сти ле. Бы ло ли мне 
при ят но? А вы до га дай тесь!
Про во дя вре мя с но вы ми людь ми в но вой 

об ста нов ке, я не за бы ва ла о сво ей спе ци аль нос-
ти «ре ли ги ове де ние», ко то рую по лу чаю в уни-
вер си те те. До сих пор не ве рит ся, что мне по-
вез ло встре тить лю дей, взгля ды ко то рых схо жи 
с мо ими или нас толь ко от лич ны, что зас та ви ло 
ме ня по дис ку ти ро вать с ни ми. Но, что глав ное, 
это не ме ша ло мне об щать ся и най ти в каж дом 
час тич ку се бя.
В на ча ле ле та я поз на ко ми лась с де вуш-

кой-буд дис ткой из Та илан да, ко то рую зо вут 
Сид дха ха тай, но для нас она бы ла Ом. В на ча ле 
июля мне до ве лось взять на се бя роль жур на-
лис та, и я взя ла у сво ей инос тран ной под ру ги 
ин тервью, че му бы ла бе зум но ра да. Мо ло дежь 
по все му ми ру объ еди ня ют не толь ко схо жие 
вку сы в мо де, му зы ке или в дру гих сфе рах, но 
и, не ска жу оди на ко вое, но схо жее ре ли ги оз ное 
ми ро воз зре ние. Се год ня труд но со от вет ство-
вать ре ли ги оз ным прин ци пам, ко то рые бы ли 
за ло же ны мно го лет на зад, тем бо лее мо ло до-
му по ко ле нию. По это му, ис хо дя из труд нос тей, 
мы пы та ем ся осов ре ме нить ре ли гию. Как и в 
мо ей семье, семья Ом ре ли ги оз на, но с от тен-

ком За па да. Преж де все го, она свя то ве рит в 
пе ре рож де ния, что мне бы ло ин те рес но, так 
как слы шать та кое от ази ат ской инос тран ки 
бо лее за ни ма тель но, не же ли от пре по да ва те ля 
на лек ции. Ом рас ска зы ва ла мне о кру го во ро-
те сан са ра, о том, что буд дис ты бо ят ся вер шить 
пло хие де яния из-за бо яз ни пе ре ро дить ся, к 
при ме ру, в со ба ку в сле ду ющей жиз ни.
Кро ме Ом мне до ве лось поз на ко мить ся с 

мек си кан ца ми, ко то рые всег да най дут вре мя 
для сво их жар ких тан цев, с ир лан дца ми, ко то-
рые ме нее рас кре по щен ные, чем дру гие, с аме-
ри кан ски ми рус ски ми, ко то рые уже го во рят с 
ак цен том на сво ем род ном язы ке, с ис тин ны ми 
аме ри кан ца ми, счи та ющи ми се бя един ствен-
ны ми пат ри ота ми сво ей стра ны, со сту ден та ми 
из стран СНГ, Тур ции, Ки тая. Нель зя оп ро вер-
гать тот факт, что аме ри кан ская ци ви ли за ция 
по ко ря ет нас сво ей уни каль ностью, осо бен но 
сме ше ни ем куль тур и «он лайн-куль ту рой», 
ведь мно гие, кто чи та ет эту статью, уже при об-
ре ли се бе но вень кую про дук цию от Apple или 
при об ре тут ее в ско ром вре ме ни.
По ме ня лось ли мое ми ро вос при ятие? Час-

тич но, так как я ста ла от но сить ся к лю дям 
про ще. Я ста ра лась уло вить все са мое луч шее 
у аме ри кан цев, а поз же рас прос тра нить та кие 
чер ты ха рак те ра, как от кры тость, доб ро же ла-
тель ность, при вет ли вость, по Ка зах ста ну. Я не 
ве рю, что один че ло век смо жет из ме нить мир, 
но я ве рю в то, что он мо жет убе дить боль шин-
ство ок ру жа ющих и вмес те с ни ми бо роть ся 
за нрав ствен ное вос пи та ние на ших граж дан. 
Ведь нам, мо ло до му по ко ле нию, по ко ле нию, 
ко то рое ро ди лось в пер вые го ды на шей не за-
ви си мос ти, сто ит ог ля нуть ся вок руг и, сох ра-
няя цен нос ти на ци ональ но го са мо соз на ния, не 
за бы вать, в ка ком ве ке мы жи вем. Не жа лею о 
про ве ден ном вре ме ни, но все-та ки, как го во рил 
Ци це рон, нет мес та ми лее род но го до ма!

ДИНА ДЖУЗБАЕВА, 
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ, ГРУППА Р-22

США: учиться и работать

Казахстан ак тив но уча ству ет во Все мир-
ной кам па нии борь бы со СПИ Дом в 2011-
2015 го дах под де ви зом «В нап рав ле нии це-
ли «ноль»: ноль но вых ВИЧ-ин фек ций, ноль 
дис кри ми на ции, ноль смер тей вслед ствие 
СПИ Да». Кам па ния про дол жа ет ся с 10 но-
яб ря по 10 де каб ря. Она пос вя ще на Все мир-
но му дню борь бы со СПИ Дом.

Этот день про воз гла шен Все мир ной ор га-
ни за ци ей здра во ох ра не ния (ВОЗ) в 1988 го ду, с 
1996 го да про во дит ся Объ еди нен ной прог рам-
мой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Цель — 
прив ле че ние вни ма ния об ще ствен нос ти к 
проб ле мам ВИЧ и СПИ Да, по вы ше ние уров ня 
ин фор ми ро ван нос ти на се ле ния, фор ми ро ва-
ние то ле ран тно го об ще ствен но го мне ния, под-
дер жка про фи лак ти чес ких прог рамм, тер пи-
мо го от но ше ния к  лю дям, жи ву щим с ВИЧ. В 
Ка зах ста не эпи де мия ВИЧ на хо дит ся на кон-
цен три ро ван ной ста дии, уро вень рас прос тра-
не ния ин фек ции сре ди на се ле ния в воз рас те 
15-49 лет не пре вы ша ет 0,2%, что в нес коль ко 
раз ни же сред не го уров ня в ре ги онах Вос точ-
ной Ев ро пы и Цен траль ной Азии.
На 1 но яб ря 2013 го да об щее чис ло за ре-

гис три ро ван ных ВИЧ-по зи тив ных и боль ных 
СПИ Дом в стра не сос та ви ло 19 498 че ло век. 
Из них 61,6% —  пот ре би те ли инъ ек ци он ных 
нар ко ти ков. 70% — лю ди не ра бо та ющие, при 
этом дан ное со ци аль ное по ло же ние не яв ля-
ет ся след стви ем по ло жи тель но го ВИЧ-ста ту са, 
в их чис ле 35,7% сос тав ля ют зак лю чен ные. В 
пос лед ние го ды наб лю да ет ся тен ден ция рос та 
чис ла лю дей, жи ву щих с ВИЧ, ко то рые име ют 
ста биль ную ра бо ту, ве дут нор маль ный об раз 
жиз ни и не упот реб ля ют нар ко ти ки.
По оцен кам эк спер тов ЮНЭЙДС и ВОЗ, на-

ша стра на яв ля ет ся ли де ром в Цен траль ной 
Азии по внед ре нию прог рес сив ных нов шеств в 
ре ше нии проб лем, свя зан ных со СПИ Дом. Так, 
в Ка зах ста не по срав не нию с дру ги ми стра на-
ми ре ги она са мый вы со кий дос туп к ус лу гам 
про фи лак ти ки пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции от 
ма те ри к ре бен ку (97,4%). В пос лед ние го ды не 

за ре гис три ро ва но ни од но го слу чая ге мот ран-
сфу зи он но го пу ти пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции.

— Еже год но ста тис ти ка фик си ру ет сни же-
ние чис ла боль ных в стра не. Се год ня офи ци-
аль но у нас 21 578 ВИЧ-ин фи ци ро ван ных. Но 
что бы пред ста вить, сколь ко ре аль но у нас боль-
ных, нуж но до ба вить к офи ци аль ной циф ре 
20%, зна чит, око ло 24 ты сяч, — за явил ге не-
раль ный ди рек тор Рес пуб ли кан ско го цен тра 
по про фи лак ти ке и борь бе со СПИ Дом Ма рат 
Ту ке ев. По пу тям пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции 
наб лю да ет ся тен ден ция к сни же нию удель но го 
ве са пе ре да чи ВИЧ-ин фек ции инъ ек ци он ным 
пу тем сре ди пот ре би те лей инъ ек ци он ных нар-
ко ти ков с 60% в 2008 го ду до 38,2% за 2012 год, 
со от вет ствен но, уве ли чи ва ет ся удель ный вес 
пе ре да чи по ло вым пу тем — с 29% в 2008 го ду 
до 57,8% за 2012 год.
В пе ри од ме сяч ни ка сов мес тны ми си ла ми 

НЦ ПФ ЗОЖ, РЦ СПИД, НИК ВИ, НПО в рес-
пуб ли ке бы ла ор га ни зо ва на и про ве де на ин-
фор ма ци он ная кам па ния с вов ле че ни ем всех 
за ин те ре со ван ных ор га ни за ций. В выс ших и 
сред них учеб ных за ве де ни ях ор га ни зо ва ли и 
про ве ли науч ные сту ден чес кие кон фе рен ции, 
круг лые сто лы, дис кус сии, де ба ты и дру гие 
ме роп ри ятия с учас ти ем про фес сор ско-пре по-
да ва тельско го сос та ва, сту ден чес ко го со ве та и 
дру гих за ин те ре со ван ных лиц по про фи лак ти-
ке ВИЧ-ин фек ции.

Справ ка
Все мир ный день борь бы со СПИ Дом
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, этот 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/СПИ Да, 
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/СПИ Да.
По ни мая все воз рас та ющие слож нос ти, свя-

зан ные с пан де ми ей ВИЧ/СПИ Да, ООН соз-
да ла в 1996 го ду со юз шес ти все мир ных ор га-
ни за ций. Наз ван ная Сов мес тной прог рам мой 
Объ еди нен ных На ций по проб ле мам ВИЧ/
СПИ Да (ЮНЭЙДС), прог рам ма объ еди ня ет 
в ка че стве спон со ров это го сов мес тно го про-
ек та Дет ский фонд ООН, Прог рам му ООН по 
раз ви тию, Фонд ООН по воп ро сам на ро до на-
се ле ния; Ор га ни за цию ООН по воп ро сам об-
ра зо ва ния, на уке и куль ту ре (ЮНЕС КО), Все-
мир ную ор га ни за цию здра во ох ра не ния (ВОЗ) 
и Все мир ный банк. ЮНЭЙДС под дер жи ва ет 
дол гос роч ные гло баль ные про ек ты по про фи-
лак ти ке ВИЧ-ин фек ции и СПИ Да; по мо га ет 
борь бе за пра ва че ло ве ка не за ви си мо от ВИЧ-
ста ту са, осу ществля ет по мощь стра нам во всем 
ми ре пос ред ством обу че ния ме рам про фи лак-
ти ки, под дер жки ис сле до ва ний по воп ро сам 
ВИЧ/СПИ Да и ра бо ты с прог рам ма ми рас ши-
ре ния меж ду на род но го фрон та борь бы с ВИЧ/
СПИ Дом.
Сим во лом борь бы со СПИ Дом яв ля ет ся 

крас ная лен точ ка в ви де пе ре вер ну той бук вы 
V, ни од на ак ция в этой об лас ти не об хо дит ся 
сей час без нее. Эта лен точ ка как сим вол по ни-
ма ния СПИ Да бы ла за ду ма на вес ной 1991 го да, 
идея при над ле жит ху дож ни ку Фран ку Му ру.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ ЗОЖ

Казахстан — лидер в Центральной Азии по внедрению прогрессивных новшеств в борьбе со СПИДом
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;ыс пен жаз да �ол да ны ла тын 

ка ло ри ялар нор ма ла ры ны� ара-
сын да ай тар лы� тай айыр ма шы-
лы� ты� жо� ты �ы на �а ра мас тан, 
жаз ды� ж: не �ыс ты� та �ам �ле сі 
бір-бі рі нен бір ша ма ерек ше ле нуі 
�а жет.

К= бі рек �у ат
Rыс та а� за �а та ма� пен �а был да-

на тын �у ат ты� к$п м$л ше рі �а жет. 
Сон ды� тан біз н�р лі лі гі к�ш ті рек та-
�ам дар ды та� дай мыз. Олай бол са, 
не ні жеу ке рек ж� не не ден бас тар ту 
ке рек?
• елен бе ген �н, б�р ша� тар, май-

сыз ет, бауыр — б�л те мір мен 
B ж� не E д� ру мен де рі ні� к$з де рі, 
олар ды� же тіс пе уші лі гі тез шар ша-
�ыш ты� �а алып ке ле ді;

• к� ні не е� кем де ген де т=рт 
рет ау�ат та ну ке рек. Pр 3 са �ат 
сайын та ма� та ну біз ді� а� за мыз �а 
�а жет тем пе ра ту ра ны �с тап т� ру �а 
м�м кін дік бе ре ді;

• �� нар лы та� �ы ас біз ді сал �ын 
ти юден са� тай ды. К�н ні� бі рін ші 
жар ты сын да май лар тез та рай ды 
ж� не �о рек тік зат тар тез сі �і рі ле-
ді;

• к= к= ніс тер мен же міс тер: �� ра-
мын да A, C ж� не E д� ру мен де рі бар 
(б�л д� ру мен дер та ма� пен ке ле тін 
�у ат ты пай да ла ну �а к$ мек те се ді, 
т$ зім ді лік ж�йе сін ын та лан ды ра-
ды) �ы за на� тар ды, т�т ті б� рыш-
ты, �о ян ш$п ті ж� не брюс сель �ы-
ры� �а ба тын, са лат ты, бал дыр к$к 
жа пы ра� та рын, апель син дер ді, 
грейпфрут тар ды, ли мон дар ды, ки-
ви ді �р та �ам �а �о су �а жет;

• с�т =нім де рі, жа байы ��с, ба-
лы�, си ыр еті, �р ме б�р ша�, д:н, 
=сін ді лер, жа� �а� тар В то бы д�-
ру мен де рі ні� к$ зі бо лып та бы ла ды 
ж� не т$ зім ді лік ті жо �а ры ла ту ж� не 
к�й зе ліс ті бол дыр мау �шін $те ма-
�ыз ды;

• ет, б�р ша� тар, жа сы мы� ж: не 
бот �а лар ды� :р т� рі а� за ны те-
мір ді� �а жет ті м$л ше рі мен �ан ды-
ра ды, я� ни �а наз ды� ж� не т$ зім-
ді лік ті� т$ мен деуі �ау пі ні� ал дын 
ала ды;

• елен бе ген �н нан, ірі лей тар тыл-
�ан �н нан пі сі ріл ген нан ды =нім-
дер, бот �а лар — б� лар �о рек тік 
$нім дер, со ны мен �а тар олар �ыс-
та 50% к$ мір су лар бе руі �а жет �у-
ат к$ зі;

• ба лы�, жа байы ��с, ж� мыр т�а, 
�о ян ш=п ті �ы ры� �а бат, ж� ге рі, 
ас б�р ша �ы а� за ны хром мен �а-
ны� ты ра ды, ол т�т ті ні жеу т� бе тін 
ба са ды;

• б�р ша� тар, соя, зы �ыр д:н де рі, 
к�н жіт д:н де рі, ірі лей тар тыл-
�ан �н нан пі сі ріл ген =нім дер, 
ба лы�, жа� �а� тар, ас �а ба� т�-
�ым да ры ж: не �о ян ш=п ті �ы-
ры� �а бат $з де рі ні� �� ра мын да �ы 
маг ний ді� ар �а сын да зат ал ма су-
ды жа� сар та ды;

• с�т те ж: не с�т =нім де рін де, �а-
ра мы� та, б�р ша� тар да, со яда, 
с�йе гі бар ба лы� тар да то� ты� 
се зі мін бе ре тін каль ций $те к$п;

• а� нан дар мен т:т ті кон ди тер та-
�ам да рын пай да ла ну ды шек теу 
біз ді ар ты� �ант тан �� ты лу �а к$-
мек те се ді, ал оны� к$п бо луы се-
міз дік ке �ке ліп со �а ды.
Жеу ж� не се мі ріп кет пеу… Ем д�м-

ні� не гіз гі шарт та ры — д� рыс �й ле-
сім ді лік. Ол �у ат к$ зі бо луы, а� за ны� 
т$ зім ді лі гін са� тау �а к$ мек те суі ж�-
не ар ты� сал ма� ты� �о сы лу ына жол 
бер меуі �а жет. Т$ зім ді лік ті жо �а ры-
ла ту, ж�� па лы ауру лар ды� ж� не ар-
ты� сал ма� ты� пай да бо лу ыны� ал-
дын алу �шін не іс теу ке рек ті гін се ні� 
а� за� с$з сіз $зі ай та ды.

«Ап пақ-ап пақ, жа па лақ тап, Қар 
жауады тын бас тан»… Иə, қар жауып тұр. 
Қа ра жер дің бе ті ақ ма мық қа оран ды. 
Жалт-жұлт ет кен жұл дыз ша лар қа лық тай 
ұшып, өз ме ке ні не қо ну да.

Қар де мек ші, осы бір өзі пəк, бі рақ су ық та-
би ғат жа ра ты лы сы жай лы не бі ле міз? Ғы лым 
ті лі мен сөй лей тін бол сақ, қар де ге ні міз — ақ 
түс ті крис тал дар дан тұ ра тын жауын-ша шын. 
Ат мос фе ра да ғы тур бу лент тік қоз ға лыс тың 
сал да ры нан ауада ғы қар дың же ке жұл дыз ша-
ла ры бір-бі рі мен ұйы са бі рі гуі нен қар жа па-
лақ тап (ди ам. 8-10 мм) жауады екен. Əлем нің 
ең мық ты де ген ға лым да ры ның зерт теуіне 
сүйен сек, бір-бі рі не ұқ сас қар мүл дем бол-
май ды-мыс. Алай да олар дың құ ра мы бір дей, 
яғ ни қар түйір ші гі нің 95 пайы зы ауадан тұ-
ра ды. Сол се беп тен де оның құ лау жыл дам-
ды ғы өте баяу (0,9 км/сағ). Қар тү сі нің ақ бо-
луы ауаның көп ті гі мен бай ла ныс ты. «Əлем де 
та лай қы зық бар» де мек ші, жер бе тін де өз ге 
де түс ті қар жау ған кез дер бо лып ты. Мы сал ға, 
1969 жы лы Швей ца ри яда қа ра қар, 1955 жы-
лы Ка ли фор ни яда жа сыл қар жау ған. Ға лым-
да ры мыз мұ ның да сы рын ашып бер ді. «Кей-
кей де түр лі қа ла лар да, жер-жер лер де түр лі-
түс ті қар жа уды де ген ді ес тіп жа та мыз. Қар-
дың тү сі не нің əсе рі нен өз ге ре ді? Та би ғат тың 
мұн дай құ бы лы сы адам зат қа зи ян кел тір мей 
ме?» Алматы лық Ға зиз Райым құ лов де ген аза-
мат тың сауалы на «Алаш ай на сы» га зе ті бы-
лай деп тұ щым ды жауап қайы ра ды: «Дұ рыс 
ай та сыз, түр лі-түс ті қар дың тү суі та би ғат та 
си рек кез де се тін құ бы лыс. Та би ғат тың кей бір 
ерек ше құ бы лыс та ры нан көп жағ дай да ха лық 
шо шып, жа ман дық тың бел гі сі ре тін де қа был-
дап жа та ды. Шын ды ғын да, не ге түр лі-түс ті 

қар жауады? Қар дың тү сі бұл тқа сің ген шаң-
то заң ға бай ла ныс ты өз ге ре ді екен. Кө бі не се 
қар са ры, ал қы зыл, сұр, кей ді тіп ті қа ра түс ке 
бо ялып жауады. Ай та лық, 2007 жы лы Ба тыс 
Сі бір дің бір не ше об лы сын да са ры, қы зыл-са-
ры, сұр түс ті қар жау ға ны ту ра лы көп те ген 
бас па сөз құ рал да рын да жа ри ялан ды. Сол 
кез де жүр гі зіл ген зер тха на лық жə не ме тео-
зерт те улер дің нə ти же сі бұл ай мақ қа шаң-то-
заң ның, ауа құ ра мын да ғы түр лі мас са лар дың 
Қа зақ стан нан ауға нын көр сет кен. Сон дай-ақ 
соң ғы жыл да ры түр лі-түс ті қар дың тү суі Ре-
сей дің Свер дловск об лы сын да, Бай кал өңі рін-
де бай қал ған. Бай кал ға тү сі əр түр лі қар дың 
жаууы Моң ғо лия мен Қы тай дан соқ қан шаң-
ның əсе рі де се ді. Же ке ле ген жағ дай лар да кө-
бі не се түр лі-түс ті қар дың тү суі — өн ді ріс тік 
қал дық тар дың ауаға сі ңуі нің, ірі ме тал лур ги-
ялық жə не хи ми ялық өнер кə сіп тер қал дық-
та ры ның та би ғат қа ти гі зер əсе рі нің нə ти же сі. 
Түр лі-түс ті қар ды зерт те уші ма ман дар дың 
ай ту ын ша, мұн дай құ бы лыс адам дар дың ден-
са улы ғы на зи ян кел ті ре тін де кез де рі бо ла ды 
екен. Ма ман дар кел тір ген де рек тер ге сүйен-
сек, өт кен жыл да ры АҚШ-та жау ған қы зыл, 
са ры түс ті қар ды аузы на ти гіз ген дер дің де-
не сі не түр лі жа ра лар шы ғып, кей бі реуі тіп-
ті жан тап сыр ған кө рі не ді. Ал кей жағ дай да 
түс ті қар дың адам зат қа еш зи ян кел тір мей тін 
де түр ле рі кез де се ді». «Жау жоқ де ме, жар ас-
тын да». Сақ та ну ке рек си яқ ты. Қа зір гі қа рыш-
тап да мы ған за ман да қор қы ныш қа бой ал ды-
рып, үрей ле ну заң ды лық. Тө бе міз ден тө ніп 
тұр. Қа ра, қы зыл, са ры, жа сыл қар дың қа шан 
жауарын кім біл ген? Өн ді ріс, өнер кə сіп деп 
жү ріп, түр лі-түс ті қар дың қа һа ры на ілі гіп 
қал ма сақ игі. Қар да тіл сіз жау, əл бет те, қор қу 
ке рек. Сұ рақ ту ды ра тын бір жай — Ан тар кти-
да ның би ік та ула рын да ал қы зыл, күл гін, қы-
зыл, са ры түс ті қар лар кез де се ді екен. Қар тү-
сі нің бұ лай өз ге руі не эко ло ги ялық жағ дай лар 

əсер ет ті ме? Əл де бұл — та би ғат тың ерек ше 
бір жа ра ты лы сы ма?!.
Қар ды су ға са лып көр ді ңіз бе? Су ға түс-

кен де қар ға тіл бі тіп, ды быс шы ға ра ды екен. 
Бір қы зы ғы, ға лым дар бұл ды быс ба лық тар-
ға ұна май ды дей ді. Сол се беп тен де ба лық 
ата улы су ға түс кен қар дан бойын аулақ ұс-
тау ға ты ры сып, қа ша тын кө рі не ді. Ал қыс та 
біз не ге то ңа мыз? Се бе бі, қыс ты гү ні қар күн 
сəу ле сі нің 90 пайы зын ке рі ша ғы лыс ты ра-
ды. Қар дың тү сі ақ бол ған дық тан жы лу ды 
жұт пай, ке рі қай та рып, жер ге қыз ды ры ну ға 
мүм кін дік бер мей ді.
Ең алып қар 1987 жы лы АҚШ-тан та бы-

лып ты. Оның ди амет рі 38 см кө рі не ді. Қар-
дың сы қы ры үне мі ес тіл мей ді, тек -2 тем пе-
ра ту ра да аяқ пен бас қан да ға на ес ті ле ді. Та ғы 
бір қы зық, жер ға лам ша ры ның жар ты сы-
на жу ық ел де рі қар ды өмі рі көр мей ді екен. 
Жыл сайын ап пақ қар мен қауыша тын біз 
шы нын да ба қыт ты екен біз!

Н;РС;ЛТАН Ш�МЕН,
ТЭК-310 ТОБЫНЫ+ СТУДЕНТІ

Қа зақ хал қы жыл мез гіл де рі ар қы лы да ауа 
райы ның ал дын ала бол жа мын бі ліп, бі рі не-бі-
рін сəй кес ті ре анық тап кел ген. Оған жыл дың төрт 
мез гі лі өл шем бол ған. Қыс ар қы лы көк тем ді, көк-
тем бойын ша жаз ды, жаз бен күз ді, күз бен қыс ты 
ай нал ды ра ай қын дап, ауа райын анық та ған.

Қыс та қар көп жа уса, қыс қар лы бол са, жаз да да 
жауын көп жауаты ны ның сы ңайы дей ді. Қыс жы-
лы бол са, жа зы сал қын, ке рі сін ше жаз жай сыз бол са, 
қыс жай дар лы ке ле ді. Жаз да кү ні жы лы, тү ні сал қын 
бол са, қу аң шы лық сы ңайы бол мақ. Қыс та қар бі рі нен 
кейін бі рі жал ға сып жауа бер се, ас пан ша ңыт тап сəу-
ле лен се, жұт бо лу дың бел гі сі. Қыс та мұз үс ті не қы зыл 
су қап та са, аяз кү шейе ді. Көк тем де қы зыл су кө бей-
се, күн жы лы ну дың сы ңайы бол мақ. Ал ғаш қы қар 
түс кен жер де қыс жай дар лы бо ла ды. Қар үл кен деп 
жа па лақ тап жа уса, күн жы лы ну дың бел гі сі. Жаз да тұ-
ман түс се, күн ашы лар дың, қыс та түс се, жы лы күн дер 
бо ла ры ның бел гі сі. Түн де қой нау, сай са ла да су ық, би-
ік жер лер де сал қын бол са, ер тең гі сі күн жы лы бо ла ды. 
Күн діз күн ты мық тұм ша лау бол са, ба тар күн тұ ман, 
бұлт ас тын да бат са, ер тең гі сі күн жақ са ру ының сы-
ңайы. Қыс тың ба сын да қар көп жа уса, ке лер жаз дың 
ба сын да күш ті жауын жауады. Жыл дың əр бір мез гі-
лін де бол ған құ бы лыс ке ле сін де қай та ла на ды, жаз да 
жы лы жел соқ са, қыс та үс кі рік су ық жел мен бо ла ды.

Қа зақ хал қы ас пан да бо ла тын құ бы лыс тар ар қы-
лы да ауа райын ба қы лап бол жай ды. Оған күн күр-
кі реу, кем пір қо сақ тү су си яқ ты құ бы лыс тар жа та ды. 
Егер күз де қыр күйек айын да ас пан да күн күр кі ре се, 
күн ұзақ қа жал ға са ды, жы лы бо лып, сол жы лы қыс-
та қар көп жауады дей ді. Алай да, қа зан айын да күн 
күр кі ре се, сол жыл ғы қыс та қар аз жауатын бо ла ды. 
Қыс та ас пан да ақ шаң қан бұлт тор ла са, қар жауатын-
ның сы ңайы бол мақ. Қыс та бұлт тың кө лең ке сі анық 
бол са, қыс жай лы бо ла ды. Бұлт жаз да, қыс та тө мен де-
се, жауын, қар жауады, егер бұлт ас пан да са ауа райы 
жақ сы бо ла ды. Бұлт тар қа ра ма-қар сы көш се, ауа 
райы тұ рақ сыз дық қа тү се ді. Егер бұлт тар жо лақ ты 
бол са, со зы лып жат са, жаз жауын ды, қыс жы лы бо ла-
ды. Қа бат-қа бат əр түр лі бұлт тар ас пан ды тор лай тын 
бол са, жаз да жауын ды, қыс та қар лы бо лу ының ал дын 
ала бел гі ле рі бол мақ. Қар, жауын жауып тұр ған да 
бұлт жел ге қа рай көш се, жауын ке шік пей тоқ та удың 
бел гі сі. Қыс та бұлт жел ге қар сы көш се, қар жауады. 
Бұлт ор та сы нан ыды ра са күн су ыта ды.

Ауа райы ның құ бы лыс та ры ның бі рі — бо ран. Бо-
ран — дауыл дан əл сіз, жел ден күш ті. Бо ран ның тү рі 
көп. Оның қар лы бо ран, аяз ды бо ран, бо ран де ген 

си яқ ты түр ле рі бар. Бо ран кө бін де да ла лы жер лер де 
жауын, қар жауар дың ал дын да со ға ды. Кө бі не та за 
соқ пай, қос па лы со ға ды. Бұл оның жел ге қа ра ған да 
қу ат ты екен ді гі не бай ла ныс ты кел се ке рек. Жауын-
ды, бұр шақ ты бо ран дар уақыт ша со ға тын бо ран дар. 
Алай да бұл бо ран дар дың зи яны көп. Жан ды бо ран 
аң-құс, жа ну ар лар де не сін су лап, ыз ғар ла та соқ қан-
дық тан бұ ған төз бе ген «жан ды лар» су ық қа ұры нып 
өліп, қы ры ла ды. Бұр шақ ты бо ра ның бүл дір гіш кү ші 
көп. Үл кен бұр шақ тар ды бо ран да та ұр ған да үй-те ре-
зе лер, егіс тік те гі егін дер, адам, мал, жан-жа ну ар де не-
ле рі за қым да ла ды. Бо ран жел үне мі со ға тын дық тан 
ел ді, жер ді тоз ды ра ды. Бо ран ның со ғы сы на қа рай ауа 
райын ал дын ала бол жау ға бо ла ды.

Ауа райы на қа тыс ты та би ғи құ бы лыс тар дың бі-
рі — қар лы бо ран. Қа зақ хал қы ның дəс түр лі тір ші-
лі гін де қар лы бо ран ның əсе рі күш ті. Қар лы бо ран 
мал, егін, аң шы лық ша ру ашы лық та ры на ке рі əсер 
ете ді. Со дан да қа зақ хал қы қар лы бо ран дар ды жақ-
тыр май ды, одан ал дын ала сақ та на ды. Оны əр түр мен 
атай ды, қар лы бо ран, ақ жор ға, ақ дауыл де ген си яқ-
ты ата улар мен. Қар лы бо ран дар қар жат қан өл ке лер-
де со ға ды. Кө бін де қыс та бо ла тын құ бы лыс. Соқ қан 
дауыл ды күш ті жел қар ды ұшы рып ай дай ды. Күш ті 
соқ са — қар лы бо ран, ал баяу соқ са қар ды жер бе ті-
мен үр лей ақ жор ға жел ге ай нал ды ра ды. Сон дық тан 
қар лы өл ке лер де гі ел, қар лы бо ран со ға ты нын ал дын 
ала бол жап бі лу ге ұм тыл ған. Қар лы бо ран ды қа зақ 
жұр ты та би ғат тың қауіп ті құ бы лыс та ры на жат қы зып, 
одан кү ні бұ рын сақ та нып, ауа райын ал дын ала бол-
жап, мал ды ық та сын ға жайып сақ та на ды. Қар лы бо-
ран ның жағ дайы мен сол жыл ғы қыс мез гі лі, та ғы бас-
қа уақыт тар да ғы ауа райын да кү ні бұ рын бол жай ды.

Қа зақ хал қы ауа райы ның өз ге рі сі не қа рай со-
ға тын құйын дар ға да мəн бе ріп кел ген. Оның се бе бі 
құйын қа зақ тың көш пе лі тір ші лі гі не өзін дік жақ сы-
лы ғы нан зи янын көп ти гі зе тін құ бы лыс. Құйын ды 
қа зақ хал қы жақ тыр май ды. Құйын ды су ық ауа мен 
жы лы ауаның қо сы лу ынан үйі ріл ген ауа жел деп те 
есеп тей ді. Алай да сан ға сыр лар бойы қа лып тас қан қа-
зақ салт-дəс тү рін де құйын ды құй тұр қы құ бы лыс деп 
кө ре ді. Құйын да ауа райын бол жау ға сеп ті гін ти гі зе ді. 
Жаз құйын ды бол са, қыс қа тал бо ла ды. Қа зақ та да ла-
ға адам ды ұйық тат пай ды, құйын со ғып ке те ді деп ес-
кер те тін əдет-ғұ рып бар.

Қа зақ тың көш пе лі тір ші лі гін де, та би ғат та ғы əр-
түр лі құ бы лыс тар ға тап бо ла ды. Со лар дың бі рі — 
жел түр ле рі. Оған қы зыл, жа лын, ыз ғар, су ық жел дер 
жа та ды. Бұл жел та бы ның бас ты ерек ші лі гі қар, құм, 
шаң, жауын, бұр шақ сыз та за су ық ты ай дау жел де рі. 
Мұ ны қа зақ дəс тү рін де қы зыл жа лын, қы зыл шұ нақ 
деп атай ды. Су ық, ыз ғар лы жел кө бін де əлем дік ауа 
ауыса тын күз, жаз ғы тұ рым, яғ ни көк тем де ауыс па лы 

мез гіл дер де бо ла ды. Бұл уақыт та үз дік сіз соқ қан су ық 
жел дер, қы зыл жа лын ға, ыз ғар лы жел дер ге ұла сып 
дəс түр лі ша ру ашы лық қа көп те ген нұс қан кел ті ре ді. 
Қы зыл жа лын, қы зыл шұ нақ деп ата луы бұл жел-
ге ұрын ған дар дың бе ті, құ ла ғы қы за рып, кей де үсіп 
ке те ді. Жа лын ұрып тұр ған дай де не ды зыл дап, бе ті-
қо лы, құ ла ғы қыз ғылт тар та ды. Мұн дай жел мал дың 
өң ме ні нен өтіп тез жұ та та ды, кей де қы рып жі бе ре ді. 
Соқ қан қы зыл жа лын, ыз ғар лы су ық жел ар қы лы ха-
лық сол жыл ғы мез гіл, ай лық, күн дік ауа райы ның 
ал дын ала бол жай ды. Ұзақ уақыт оң түс тік тен соқ қан 
жел ба ғы тын өз гер тіп, шы ғыс тан со ға тын бол са, ауа 
райы оңа ла ды. Егер ұзақ уақыт оң түс тік тен соқ қан 
жел ба ғы тын өз гер тіп, ба тыс тан соқ са, ауа райы бү лі-
не ді. Он да жаз бол са аңы зақ жел со ғып, қыс та ыз ғы-
рық со ға ды. Жаз дың жел ді бо луы, қыс тың бо ра ны на 
сай ке ле ді.

Қа зақ хал қы ауа райы өз ге рі сі ар қы лы бо ла тын 
су тек тес құ бы лыс тар ар қы лы да ауа райын бол жай-
ды. Оған қы рау, қы лау, шық, ша ңыт тау құ бы лыс та ры 
жа та ды. Қы рау кө бей се, ке шік пей қар жауады деп кө-
рі ле ді. Қы ла улай жау ған қар ұзақ қа со зы ла ды. Со дан 
да қа зақ та «қар ды қы лау өсі ре ді» де ген мə тел қал ған. 
«Қар дың бел гі сі — қы лау» де ген де сөз бар. Күн қы ра-
улап, қы ла ула са, ке шік пей қар жа уса, кей де күн ашы-
ла ды. Қар дан кейін қы рау, қы лау кө бейіп, күн ша ңыт-
та са, күн ашық бо лып жы лы на ды. Түн де дым қыл тар-
тып, шық тат са, ер тең гі сі күн жы лы бо ла ды.

Қа зақ хал қы ауа райы ның өз ге ру ін ас пан да ғы күн 
ар қы лы кү ні бұ рын бол жап кел ген. Та ңер тең гі күн 
күн де гі сі нен үл кен дей кө рін се жə не қы зыл кү рең өң ге 
бо ял са, ту ра жо ға ры қа рай сəу ле ле рі ша шы рап тұр-
са, сол жы лы жаз да жауын көп, қыс қар лы бо ла ты нын 
бел гі сі. Күн шық қан да, бат қан да екі жа ғы нан өң ді тік 
сəу ле ле ніп кө рін се, ке шік пей күн су ыта тын бо ла ды. 
Егер күн ба тар да, бұлт тың ар жа ғы на қы за рып бат са, 
жаз да жауын жауып, қыс та бо ран со ға ты ны ның бел гі-
сі деп есеп те лі не ді. Мез гі лін де қыс бол са, қар жауады. 
Күн құ лақ та нып шық са, бо ран ды не ме се аяз ды күн-
дер бол мақ. Кеш ке күн құ лақ та нып бат са, ауа райы 
жақ са ра ды. Күн қор лан са, қар қа лың тү се ді. Күн кө-
зін бұлт шал са, қыс қар лы, жаз жаң быр лы бо ла ды.

Мұ сыл ман дін ді қа зақ тар Ай ды ки елі деп та бы-
на тын дəс түр бол ған. Ай ар қы лы қа зақ жұр ты ауа 
райын ал дын ала бол жап біл ген. Ай шал қайып ту са, 
он да сол ай да күн жай сыз, су ық бо ла ды, ал Ай ең кіш, 
ең кейіп ту са, он да сол ай да күн жы лы, жай лы бо ла-
ды дей ді. Жұл дыз шақ ши ып тұр са, күн аяз ды бо ла ды. 
Күз де Шол пан та ңер тең кө рін се, қыс жұм сақ бо ла ды. 
Егер Шол пан күз де кеш ке та ман кө рін се, қыс қат ты 
бо ла ды.
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Как от ли чить ис тин ную ве ру от псев-
до ис ла ма, при зы ва юще го к на си лию и 
тер ро ру? Сто ит ли слу шать про по ве ди 
о Все выш нем вне стен офи ци аль ной 
ме че ти? Кто боль ше всех под вер жен 
рис ку стать чле ном экстре мистской ор-
га ни за ции? Об этом и мно гом дру гом 
рас ска жет спе ци алист в об лас ти ре ли-
ги ове де ния, член ин фор ма ци он но-про-
па ган дистской груп пы Ка ра ган дин ской 
об лас ти Рус тем Сыз ды ков.

— Рус тем Ма ли ко вич, объ яс ни те: по че-
му ис лам, что в пе ре во де с араб ско го оз-
на ча ет «не су щий мир», рас ко лол ся на два 
про ти во по лож ных те че ния: экстре мизм и 
тра ди ци он ный ис лам? По че му та кое про-
изош ло?

— Хо чу сра зу от ме тить, что ис лам не де-
лит ся на тра ди ци он ный и ра ди каль ный. 
Он один, и все ус тои, ка но ны, док три на — 
од ни: ми ро лю би вая, то ле ран тная, ве ро-
тер пи мая ре ли гия. А все те дес трук тив ные 
те че ния, ко то рые прик ры ва ют ся ис ла мом, 
соз да ют по ли ти ку на си лия и сег ре га ции в 
на шем го су дар стве и в ми ре в це лом, — не 
ис лам. Это сек ты, ко то рые прик ры ва ют ся 
ис ла мом. Зна чит, де фи ни цию тер ми нов 
на до пра виль но выс тав лять, здесь не дол-
жно быть под ме ны по ня тий. Ис лам ни ка-
ко го от но ше ния к на си лию, убий ствам не 
име ет. Не ко то рые мар ги наль ные груп пы, 
идей ные цен тры ко то рых на хо дят ся за ру-
бе жом, ис поль зу ют ис лам в ка че стве по ли-
ти чес ко го инстру мен та, они се ют свою по-
ли ти ку тер ро ра. А в ее ос но ве ле жат не опо-
ли ти чес кие ин те ре сы оп ре де лен ных стран, 
будь то борь ба за ре сур сы, уг ле во до ро ды 
ли бо за сфе ры вли яния.

— Что нуж но де лать, что бы не по пасть-
ся в се ти та ких ра ди каль но нас тро ен ных 
групп? К при ме ру, не сек рет, что при вер-
жен цы экстре миз ма разъ ез жа ют по все-
му Ка зах ста ну и, как они го во рят, не сут 
ве ру в мас сы. Что в этом нап рав ле нии де-
ла ет офи ци аль ная ме четь?

— Ме че ти на всей тер ри то рии Казахстана 
яв ля ют ся офи ци аль ны ми за ре гис три ро-
ван ны ми юри ди чес ки ми ли ца ми, это фи-
ли алы муф ти ята — Ду хов но го уп рав ле ния 
му суль ман Казахстана (ДУМК). Кро ме 
ме че ти, ниг де нель зя слу шать про по ве ди, 
по се щать уро ки и за ня тия в ка ких-то зак-
ры тых прос тран ствах. Как пра ви ло, это 
квар ти ры, пе ре де лан ные в учеб ные цен-
тры ли бо так на зы ва емые бла гот во ри тель-
ные фон ды. Там как раз про ис хо дит про-
цесс мар ги на ли за ции жа ма га та (об ще ства 
му суль ман. — Прим. авт.). Пер вая тран-
сфор ма ция соз на ния че ло ве ка про ис хо дит 
имен но по воп ро сам рас поз на ва ния сво его 
соз да те ля, ве ро убеж де ния. Имен но этот ас-
пект яв ля ет ся на ибо лее важ ным. Ес ли из-
ме нить ве ро убеж де ние че ло ве ка, то он уже 
мо раль но го тов ко всем дис кри ми на ци он-

ным дей стви ям по от но ше нию к му суль-
ма нам тра ди ци он но го тол ка, хрис ти анам, 
буд дис там и так да лее. То есть у них из на-
чаль но раз ви ва ет ся, так ска жем, ве ро не тер-
пи мость, у них про тес тное от но ше ние ко 
всем субъ ек там на ше го об ще ства, ко то рые 
не раз де ля ют с ни ми их «пра виль ные» ве-
ро уче ния, ко то рые ни как не вхо дят в фор-
мат тра ди ци он но го ис ла ма.

— То есть ес ли ве ру ющие при зы ва ют и 
са ми от прав ля ют ся на так на зы ва емый 
путь Ал ла ха, то есть про по ве до вать ис-
лам, мож но сме ло ска зать, что это при-
вер же нец ка ко го-то ра ди каль но го ре ли-
ги оз но го те че ния?

— Ес ли вне фор ма та, про ек та, прог-
рам мы ме че ти про во дят ся эти ве щи, мы 
мо жем от кры то за яв лять, что это как ми-
ни мум по доз ри тель ная груп па, как мак си-
мум — груп па, ко то рая це ле нап рав лен но 
вво дит лю дей в заб луж де ние, со би рая сво-
их адеп тов, ко то рые по том, как вы яс ня ет ся, 
уез жа ют во евать в Си рию ли бо на зы ва ют 
ро ди те лей ка фи ра ми и так да лее.

— А офи ци аль ная ме четь та ким же об-
ра зом дей ству ет, то есть вы во зит лю дей 
за пре де лы го ро да про па ган ди ро вать ис-
лам?

— Офи ци аль ные ме че ти про во дят за ня-
тия толь ко в сте нах сво его зда ния. Но, бы-
ва ет, ру ко вод ства кол лед жей, ву зов, шко лы 
приг ла ша ют пред ста ви те лей офи ци аль-
ных ме че тей, что бы они про во ди ли ан тип-
ро па ган ду тер ро ра, экстре миз ма. За да ча 
сос то ит в том, что бы разъ яс нить каж до му 
ка зах стан цу, нев зи рая на на ци ональ ную 
при над леж ность, прин ци пи аль ные от ли-
чия тра ди ци он но го ис ла ма от вся ких сект, 
прик ры ва ющих ся име нем ре ли гии. Нет 
за да чи зас та вить всех чи тать на маз или но-
сить пла ток, это ин ди ви ду аль ное де ло каж-
до го че ло ве ка. Да же ес ли че ло век не хо дит 
в ме четь, он все рав но дол жен знать, что 
та кое тра ди ци он ный ис лам и ра ди каль ные 
сек ты.

— Вы упо мя ну ли о квар ти рах, в ко то-
рых про во дят про по ве ди пред ста ви те ли 
ре ли ги оз ных сект. На вер ня ка ра бот ни ки 
ме че ти от при хо жан нас лы ша ны о них и 
да же зна ют мес та их рас по ло же ния. Со-
об ща ют ся ли та кие фак ты в пра во ох ра ни-
тель ные ор га ны?

— Обя за тель но. Толь ко сов мес тные уси-
лия го су дар ствен ных, пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов, пред ста ви те лей Ду хов но го уп рав-
ле ния му суль ман Казахстана, те оло гов, ре-
ли ги ове дов с учас ти ем мес тной ис пол ни-
тель ной влас ти при во дят к оп ре де лен ным 
по зи тив ным ре зуль та там. Что мы на се год-
няш ний день и наб лю да ем.

— А бы ли ли пло ды сов мест ных уси-
лий? Уда лось ли прик рыть та кие ла воч ки 
на до му?

— Мы слы ша ли, что та кие «учеб ные цен-
тры» бы ли зак ры ты. Но этот про цесс не ос-

та нов лен, он про дол жа ет ся. На де ем ся, что 
бу дем и даль ше сот руд ни чать со все ми ин-
сти ту та ми граж дан ско го об ще ства.

— По че му сек ты со би ра ют столь ко еди-
но мыш лен ни ков? Мо жет, проб ле ма в том, 
что има мы офи ци аль ных ме че тей не име-
ют дол жной под го тов ки? Ведь ли де ры 
ра ди каль но нас тро ен ных груп пи ро вок 
бе рут сво ими лек ци ями. Мо жет, има мам 
сто ит обу чать ся на кур сах ора тор ско го 
мас тер ства?

— От нюдь. Воз мож но, та кое бы ло в 1995-
1996 го дах, ког да под го тов лен ных, окон-
чив ших фун да мен таль ные ис лам ские ву зы 
в Ли ва не, Тур ции, Егип те има мов не бы ло. 
Сей час мы мо жем сме ло дек ла ри ро вать, 
что у нас под го тов лен ные има мы во всех 
об лас тях. Ведь, встре ча ясь с оди оз ны ми 
ли де ра ми ре ли ги оз ных групп, мы ви де ли, 
как на ши има мы и на иб-има мы от ве ча ют 
на их до во ды. И мы ви де ли, как их «шей-
хи» — «зна то ки» ре ли гии, на обо рот, не 
име ют тол ком об ра зо ва ния, и на ар гу мен-
ты, фак ты и до ка за тель ства на ших има мов 
не мо гут от ве тить. Они бо ят ся от кры той 
дис кус сии, встре тить ся за сто лом пе ре го-
во ров и ре шить воз ник шие раз ног ла сия в 
воп ро сах ве ры в фор ма те на уки. А ис лам — 
это на ука: таф сир, ха ди со ло гия, фикх и так 
да лее. Ник то из них не хо чет встре чать ся. 
Все из бе га ют на ших гра мот ных те оло гов, 
има мов и на иб-има мов. Но за то, со би рая 
где-то ма лень кую груп пу, они выс тав ля ют 
има мов са мы ми не об ра зо ван ны ми, вво дят 
нов ше ства в ре ли гию, то есть за спи ной 
злос ло вят прос то-нап рос то. Сво их адеп тов 
они ста ра ют ся ог ра дить от има мов, по то му 
что, слу шая их, адеп ты пой мут, где ис ти на, 
а где ложь. Зна чит, та те ория, ко то рая рас-
прос тра ня ет ся в об ще стве о том, что има-
мы тол ком не вла де ют ора тор ским ис кус-
ством ли бо те оло ги чес ки ми зна ни ями, — 
это, мяг ко го во ря, фаль си фи ка ция фак тов.

— Так, мо жет, проб ле ма в том, что на-
ша мо ло дежь не мо жет от ли чить зер на от 
пле вел?

— Со вер шен но вер но. И не толь ко мо ло-
дежь. Боль шая часть на ше го об ще ства не 
мо жет от ли чить тра ди ци он ный ис лам, не 
зна ет смыс ла слов «ис лам», «му суль ма нин», 
что та кое ве ро убеж де ние, что мож но от но-
си тель но Соз да те ля го во рить, а че го нель зя, 
к со жа ле нию. Это ре зуль тат на шей 70-лет-
ней ис то рии в СССР, где раз ру ша лась ре-
ли гия на ро да, язык, его са мо быт ность, ис-

то рия и так да лее. Есть объ ек тив ные при-
чи ны — ре ли ги оз ная без гра мот ность и 
низ кая на ци ональ ная са мо иден ти фи ка ция 
у ка за хов. По это му они силь но под вер же-
ны вли янию идей ных за ру беж ных цен тров.

— Мо жет, сто ит ввес ти в школь ную 
прог рам му пред мет, да ющий чет кое по-
ни ма ние ре ли гии?

— Со вер шен но вер но. По име ющей ся 
ин фор ма ции, в со от вет ствии с прог рам-
мой Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки РК 
с 2017 го да пла ни ру ет ся, что ре ли ги ове де-
ние как пред мет бу дет не фа куль та тив ным, 
а обя за тель ным.

— И пос лед ний воп рос: есть ли на тер-
ри то рии Ка ра ган дин ской об лас ти ав то-
ном ные ме че ти, не от но ся щи еся к цен-
траль ной?

— В прош лом та кие ме че ти су ще ство ва-
ли, но сей час они все за ре гис три ро ва ны. В 
за вер ше ние поз воль те ре мар ку: гла ва го су-
дар ства, ког да наз на чал вер хов но го муф тия, 
ска зал, что един ствен ная струк ту ра тра ди-
ци он но го ха на фит ско го маз ха ба на тер ри-
то рии РК — это Ду хов ное уп рав ле ние му-
суль ман Казахстана. Да лее он под чер кнул, 
что борь ба с ре ли ги оз ным экстре миз мом 
не дол жна прев ра щать ся в борь бу с ре ли-
ги ей. От но си тель но это го хо чет ся ска зать, 
что у нас есть тра ди ци он ный жа ма гат, ко-
то рый под чи ня ет ся ел ба сы и муф тию. Зна-
чит, мы дол жны вся чес ки под дер жи вать 
та кой жа ма гат, ко то рый на хо дит ся под 
уп рав ле ни ем има мов и ме че ти. Ни в ко-
ем слу чае нель зя за ни мать ся дав ле ни ем на 
них в пла не ре ли ги оз ных убеж де ний. Ес ли 
мы нач нем пред ста ви те лей тра ди ци он но-
го ис ла ма при тес нять, дис кри ми ни ро вать 
в об ще стве, они по том ста нут край ни ми 
ра ди ка ла ми. Мы име ем та кие пе чаль ные 
фак ты. На до от ли чать зер на от пле вел. К 
со жа ле нию, в об ще стве та кая тен ден ция — 
свет ский ра ди ка лизм. Ког да пред ста ви-
те ли на ше го об ще ства, не раз би ра ясь в 
тон кос тях ре ли гии, не спра ши вая мне ния 
те оло гов, ре ли ги ове дов, има мов, толь ко 
по од но му приз на ку — ес ли че ло век на маз 
чи та ет, но сит пла ток или бо ро ду, — на чи-
на ют да вить на не го, на зы вать не зас лу жен-
но вах ха би том, не при ни ма ют на ра бо ту, 
гро зят выг нать из ву за. Это не до пус ти мые 
ве щи, ес ли мы хо тим по бе дить зло в ли це 
всех дес трук тив ных те че ний и сект.

МАХАББАТ ЕНСЕБАЕВА, «ВЕЧЕРНЯЯ КАРАГАНДА»

«Борьба с экстремизмом не должна превращаться в борьбу с религией»
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Алаш — арым
Сан ғасырлық сетінетіп сеңді мен,
Қарсы жүздім талмай тасыр тасқынға.
Ер түріктің ескірмейтін ерлігі ем,
Алшаң бастым аспанымның астында.

Мен қас сақтың селт етпеген семсері ем,
Ал сертім бар ғұн сілтеген найзадай.
Бейнет кешіп жүрсем-дағы белшеден,
Нанға сатпан намысымды найзағай.

Қанжығасы қан заманда қамықтым,
Жағынбадым бірақ ажал жетсе де.
Таралғысы тар заманда тарықтым,
Бағынбадым қабырғамды сөксе де.

Жан берсем де жат дұшпанға, жерімнің
Бір-ақ уыс топырағын да қимадым.
Керей хан мен Жəнібек боп елімнің
Басын қосып, ту астына жинадым.

Қаратаудан қара қазақ жосылып,
Боз далада бозінгендей боздадым.
Қос көзімнен аққан жасым қосылып,
«Елім-айлап» қасіретімді қозғадым.

Шұбырғанда елім-телім ұлы елім,
Тілінсе де тілім-тілім табаным.
Жұлынса да жырым-жырым жүрегім,
Жатқа жалтақтамап еді жанарым.

Қалғымады қайратым мен өр рух,
Қасық қаным қалғанынша ең соңғы.
Тірлік кештім тек тəңірге табынып,
Ал өмірім өрлігіммен өлшенді.

Алаш үшін Абылай боп айқастым,
Жанардағы нақақ жасым кепкенше.
Хан Кене боп шегінбестен шайқастым,
Иықтағы ғазиз басым кеткенше.

Махамбет боп мəрттігіммен жасқағам,
Бетіме ешкім жел боп, сірə, тимеген.
Алтынға да арды айырбастаман,
Өлсем дағы өр еңсемді имегем.

Қалың елім, қайран менің жұртым деп,
Ұлы Абай боп ұлтым үшін у іштім.
Шыбын жаным шырқырады шыр-пыр боп,
Ұйысуы үшін осы ұлыстың.

Сүйреп тұрып бұрымымнан жұлса да,
Бір сəтке де босаңсымай байламым.
Маңдайымнан мың рет кеп ұрса да,
Желтоқсанда мұз үстінде таймадым.

Тəубе, тəубе, жетсем-дағы зарығып,
Тоқсан бірде көз жасымды құрғаттым.
Жүрегімде бір жанартау жарылып,
«Мен — Қазақпын» деп қасқайып тіл қаттым.

Көздің жасы төгілгенде қос шектен,
«Сарыарқа» боп сар далада шертілдім,
Өкпемді езген небір дауыл, өкпектен
Аман қалып, сілкіндім де, серпілдім!

Арзандардан алыс жүріп жалғанда,
Қымбатымның білдім, міне, қадірін.
Төрге шығып Тұғырыма қонғанда,
Табанымды тайғанатпа, тəңірім!

Азаттығым — арманым бас иетін,
Өмір сүрем сол арманым үшін мен.
Тек сүйегім қалғанынша сүйетін
Алаш — арым, арыма дақ түсірмен!

БОТАГ�З М;ХИДЕН,
�АРМУ ТBЛЕГІ

В Ка ра ган де за вер шил ся три над-
ца тый мас штаб ный про ект на ше-
го го ро да «За ман дас», пос вя щен ный 
приз на нию мо ло дых лю дей, ко то рые 
дос тиг ли ус пе хов в об лас ти ин тел лек-
ту аль ных, твор чес ких, спор тив ных, 
науч ных и про из вод ствен ных дос ти-
же ний на ми ро вом и рес пуб ли кан-
ском уров не, а так же пред ста ви те лей 
мо ло де жи, ко то рые ак тив но сво ей 
дея тель ностью под дер жи ва ют го су-
дар ствен ную и ре ги ональ ную мо ло-
деж ную по ли ти ку.

В рус ском дра ма ти чес ком те ат ре им. 
К. Ста нис лав ско го прош ло тор же ствен-
ное ог ла ше ние ре зуль та тов, наг раж де ние 
но ми нан тов и по бе ди те лей, а так же це-
ре мо ния вне се ния имен в «Зо ло тую кни-
гу по че та мо ло де жи», еже год ные эк зем-
пля ры ко то рой выс тав ле ны в об лас тном 
му зее. При го ло со ва нии за но ми нан тов 
на се ле ние про яви ло ог ром ную ак тив-
ность — об щее ко ли че ство по дан ных го-
ло сов сос та ви ло 50 ты сяч. В пос лед ний 
день го ло со ва ния, 10 но яб ря, од нов ре-
мен но на сай те го ло со ва ли 3600 че ло век.
Про ект су ще ству ет уже три над цать 

лет и про во дит ся при под дер жке го род-
ско го аки ма та. С при вет ствен ным сло вом 
к зри те лям и но ми нан там об ра ти лась 
идей ный вдох но ви тель про ек та — за мес-
ти тель аки ма Ка ра ган ды Ири на Лю бар-
ская.
В 2013 го ду в «Зо ло тую кни гу по че та 

мо ло де жи» впи са ны име на 14 ла уре атов 
кон кур са «За ман дас» по но ми на ци ям: 

Са ят Бал ма ка ев — «Мо ло деж ный ли дер 
го да», «Мо ло дой пе да гог го да» — Рус там 
Абиль дин, спортсме на ми го да ста ли Вар-
ва ра Ли сич ки на и Сер гей Чер нов, сту дент 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, жур на лис том 
го да сре ди мо ло де жи наз ва на пе да гог ка-
фед ры жур на лис ти ки КарГУ Юлия Демь-
яно ва, в но ми на ции «Мо ло дой во лон тер 
неп ра ви тель ствен ной ор га ни за ции» по бе-
дил так же сту дент КарГУ Ан дрей Сав чук. 
Но ми на цию «Пред ста ви тель твор чес кой 
мо ло де жи» по лу чи ла ма гис трант на ше го 
уни вер си те та, ла уре ат рес пуб ли кан ско го 
кон кур са «Арай», пос вя щен но го 20-ле тию 
не за ви си мос ти РК, Са на Му ка но ва.

7855 го ло сов бы ло от да но за вось ме-
рых пре тен ден тов на но ми на цию «Сту-
дент го да», ко то рую по лу чи ла сту ден тка 
Каз НТУ им. аль-Фа ра би Гуль ма рал Ма-
ха был, наб рав шая 23,9%, или 1881 го лос. 
Школь ни ком го да наз ва на Анель Ту ле-
уку ло ва, мо ло дым за щит ни ком Оте че-
ства — но ми нант Да ни яр Аман жо лов, в 
но ми на ции «Мо ло дой слу жа щий» (граж-
дан ский или гос слу жа щий) по бе ду одер-
жал Бай бол Ту су пов. В са мой «длин ной» 
для про из но ше ния но ми на ции «Фи зи-
чес кое ли цо, вне за ви си мос ти от воз рас-
та и по ло же ния внес шее су ще ствен ный 
вклад в ре али за цию го су дар ствен ной мо-
ло деж ной по ли ти ки» бы ли вне се ны на 
зо ло тую стра ни цу два но ми нан та: Лай ля 
Ива диль ди но ва и Жан дос Ах ме тов, а луч-
шим биз нес ме ном, «ока зав шим под дер-
жку дет ско-юно шес ким и мо ло деж ным 
об ще ствен ным объ еди не ни ям» при ре-
али за ции го су дар ствен ной мо ло деж ной 
по ли ти ки, стал Алек сандр Са бель фельд. 
В за вер ше ние це ре мо нии зас лу жен ны ми 
де яте ля ми в сфе ре мо ло деж ной по ли ти-
ки бы ли объ яв ле ны пред се да тель Ко ми-
те та по де лам мо ло де жи КарГУ Асель 
Ар так ши но ва и Алия Шо ша ко ва.
Пос ле це ре мо нии наг раж де ния мы 

об ра ти лись к по бе ди те лям из КарГУ и 
поп ро си ли про ком мен ти ро вать со бы тие. 
Ан дрей Сав чук от ме тил, что он очень рад, 
что столь ко пред ста ви те лей КарГУ ока за-
лось в чис ле по бе ди те лей, а так же вы ра-
зил ог ром ную бла го дар ность кон кур сной 
ко мис сии за то, что его дея тель ность в 

сфе ре со ци аль ной ра бо ты и бла гот во ри-
тель нос ти ока за лась дос той ной вклю че-
ния в «Зо ло тую кни гу по че та мо ло де жи 
Ка ра ган ды»: «Это оче ред ная сту пень к 
пос ле ду ющим дос ти же ни ям, мы не бу-
дем ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том! Ра-
бо та на бла го об ще ства, по мощь нуж да-
ющим ся — вот мое приз ва ние, все, что в 
мо их си лах, бу дем де лать, со вер шен ствуя 
се бя». Асель Ар так ши но ва так же от всей 
ду ши поб ла го да ри ла сво их кол лег и уче-
ни ков, дру зей, ко то рые ре гу ляр но го ло-
со ва ли за ее кан ди да ту ру на сай те «Мы — 
ка ра ган дин цы!»: «Имен но ва ша под дер-
жка по мог ла мне по бе дить. При ят но, что 
лю ди ве рят в те бя, вы со ко оце ни ва ют 
твою ра бо ту. Са мое при ят ное бы ло, что 
за ме ня го ло со ва ли да же мои уче ни ки и 
мои быв шие кол ле ги по КДМ, ко то рые в 
этот мо мент не бы ли в Ка ра ган де, а бы-
ли и за ру бе жом, и в дру гих го ро дах. Они 
по мог ли ор га ни зо вать мас со вое го ло со-
ва ние. Боль шое спа си бо всем, кто так вы-
со ко оце нил ус пе хи на ше го уни вер си те та 
в ре али за ции идей мо ло деж ной по ли ти-
ки. Те перь есть по вод стре мить ся к еще 
боль шим дос ти же ни ям».
Ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо ва но ОО 

«Граж да не Казахстана» для то го, что-
бы по ка зать на при ме рах мо ло де жи, 
как мож но ре али зо вать свою граж дан-
скую по зи цию и сде лать ве со мый вклад 
в бла го сос то яние го ро да, что бы по том 
с гор достью но сить зва ние граж да ни на 
Казахстана.

СОБ. ИНФ.

Друж ба — не отъ ем ле мая часть на-
шей жиз ни. Че ло ве че ству при су ши 
та кие сок ро ви ща кла до вой чувств, 
как лю бовь, друж ба, счастье, пре дан-
ность и т. д. Ес ли бы не они, че ло ве-
чес кая жизнь бы ла бы ли ше на вся ко-
го смыс ла, как ва ку ум или не на шед-
шая при ме не ния вещь. Че ло ве чес кую 
жизнь, этот уди ви тель ный и за га доч-
ный про ме жу ток, от ре зок вре ме ни, 
не воз мож но пред ста вить без люб ви, 
счастья, друж бы… Но не сто ит за бы-
вать и то, что в жиз ни там, где доб-
ро, мес то есть и злу, го ре сме ня ет 
ра дость, а лю бовь — не на висть, и на-
обо рот. Это как чер ное и бе лое, день 
и ночь, как муж чи на и жен щи на. Это 
за ко но мер ность на шей с ва ми жиз ни, 
ко то рая не под влас тна че ло ве ку. Ка-
за лось бы, мы с ва ми жи вем в ми ре, в 
ко то ром воз мож но прак ти чес ки все. 
Сов ре мен ные тех но ло гии, соз дан ные 
ру ка ми са мо го же че ло ве ка, поз во-
ля ют бук валь но шаг нуть за пре де лы 
ра зум но го. Вы ше я не зря при ме ни-
ла сло ва «прак ти чес ки», «бук валь-
но», ко то рые все ля ют не уве рен ность. 

Ведь не сто ит за бы вать о том, что не-
ко то рые ве щи дик ту ет не че ло век, а 
са ма жизнь. Пов то рюсь, что жизнь — 
уди ви тель ная шту ка, пол ная за га док, 
и в ней есть не кая гар мо нич ность.

Друж ба — это по ня тие име ет ши ро-
кий смысл. Она иг ра ет да ле ко не пос лед-
нюю скрип ку в ор кес тре на шей жиз ни. 
Имен но она яв ля ет ся тем фун да мен том 
до ма на шей жиз ни, ко то рый пос ле на-
се ля ют лю бовь, счастье, бо гат ство, ус пех. 
Друж ба — это вол шеб ная кисть, ра зук-
ра ши ва ющая на ше се рое бы тие раз ноц-
вет ны ми крас ка ми, это твой спа са тель-
ный круг в оке ане не ве зе ния, это оазис 
пос ре ди пус ты ни, твой зонт в не нас тный 
день.
В труд ные ми ну ты, ког да на деж ды 

ру шат ся как кар точ ный до мик, те бе про-
тя нет ру ку по мо щи друг. Не дав но в Ин-
тер не те про чи та ла ин те рес ную прит чу, 
ко то рая в кор не ме ня ет смысл сло во со-
че та ния «нас то ящий друг» и про ти во ре-
чит выс ка зы ва нию о том, что друг поз на-
ет ся в бе де. Не бу ду вда вать ся в де та ли, 
мо раль прит чи в том, что нас то ящий 

друг — это не тот, кто по мо жет те бе в 
труд ную ми ну ту, по жа лев те бя, а тот, 
кто ис крен не по ра ду ет ся тво ему ус пе ху. 
Зас тав ля ет за ду мать ся, не прав да ли? А 
еще я за ду ма лась о сво ем соб ствен ном 
по ло же нии: ус пе ла ли я за свою жизнь 
об за вес тись те ми са мы ми нас то ящи ми 
друзь ями? Приш ла к уте ши тель но му 
вы во ду, что да. Я сту ден тка и хо чу ска-
зать, что сту ден чес кие го ды — это не 
толь ко ог ром ная шко ла жиз ни, но и воз-
мож ность об рес ти дру зей, ком па нию. 
Ес ли не бу ду чи сту ден том, то ког да? Мо-
ло дость про ле та ет быс тро, и мы в по ры-
ве чувств по рой не це ним этих чу дес ных 
лет, ког да пе ред то бой рас пах ну ты все 
две ри, ког да ты по лон эн ту зи аз ма, оп ти-
миз ма, энер гии, сил, про рыв ных идей и 
го тов к лю бым на чи на ни ям. Ведь пос ле, 
ког да твои мыс ли бу дут за ня ты ра бо той 
или се мей ной ру ти ной, в су ете се рых 
буд ней уже не бу дет воз мож нос ти тра-
тить свое дра го цен ное вре мя на по ис ки 
дру зей. Так вот, сту ден ты, це ни те каж-
дую се кун ду и не упус кай те воз мож нос-
ти по пол нить кни гу сво ей жиз ни еще од-
ной стра ни цей с за го лов ком «Друж ба».
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