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Еже год но Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев 
об ра ща ет ся к на ро ду Казахстана с Пос-
ла ни ем — стра те ги чес ким пла ном на 
пред сто ящий пе ри од, ста вит но вые це ли 
и за да чи, нап рав лен ные на по вы ше ние 
уров ня жиз ни и бла го по лу чия всех ка зах-
стан цев.

22 ян ва ря 2014 го да во Двор це сту ден тов 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялось об суж де ние 
и мо ло деж ная ак ция, пос вя щен ная Пос ла нию 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Нур сул та-
на Аби ше ви ча Назарбаева «Ка зах стан ский 
путь — 2050: Еди ная цель, еди ные ин те ре сы, 
еди ное бу ду щее». В ак ции при ня ли учас тие 
рек тор Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та, зас лу жен ный де ятель Рес пуб-
ли ки Казахстан, де пу тат об лас тно го мас ли-
ха та, про фес сор Ер кин Ки но ято вич Ку бе ев, 
ли де ры мо ло деж ных ор га ни за ций, сту ден ты 
и ма гис тран ты.
Пос ла ние Пре зи ден та «Ка зах стан ский 

путь — 2050: Еди ная цель, еди ные ин те ре сы, 
еди ное бу ду щее», яв ля юще еся прог рам мным 
по ли ти ко-пра во вым до ку мен том, вы ра жа-
ющим ви де ние гла вой го су дар ства стра те-
ги чес ких нап рав ле ний раз ви тия Казахстана, 
оце ни ва ет ре зуль та ты ре али за ции но во го 
по ли ти чес ко го кур са раз ви тия на шей стра ны 
до 2050 го да, глав ной целью ко то ро го яв ля ет-

ся «ввес ти на шу стра ну в чис ло 30 са мых раз-
ви тых го су дарств ми ра». Это объ ек тив ный и 
мно го ас пек тный ана лиз, под во дя щий ито ги 
про шед ше го го да и в це лом раз ви тия Не за-
ви си мо го Казахстана, стра ны, соз дан ной, по 
сло вам Пре зи ден та, «с «ну ля» все го за два де-
ся ти ле тия та лан тли вым, тру до лю би вым, то-
ле ран тным на ро дом!».

Из ла гая свою оцен ку си ту ации в стра не и 
опи сы вая пер спек ти вы, Президент от ме ча ет, 
что прак ти ка дол гос роч но го пла ни ро ва ния 
пол ностью оп рав да ла се бя, обес пе чи ла Ка-
зах ста ну «ста биль ный эко но ми чес кий рост». 
А име ющи еся уже на се год няш ний день ус пе-
хи в ре али за ции «Стра те гии «Ка зах стан-2050» 
поз во ля ют го во рить не толь ко о ее жиз нес-
по соб нос ти, но и мощ ном эф фек те, ко то рый 
она ока за ла на раз лич ные сфе ры эко но ми чес-
кой и со ци аль но-по ли ти чес кой жиз ни стра-
ны. «Дос ти же ния на шей Ро ди ны за про шед-
шие го ды ста ли пред ме том на ци ональ ной 
гор дос ти каж до го граж да ни на».
Для нас зна чи мо, что боль шое вни ма ние 

гла ва го су дар ства тра ди ци он но пос вя тил 
воп ро сам об ра зо ва ния. Ка че ствен ное об ра-
зо ва ние приз ва но спо соб ство вать раз ви тию 
в на шей стра не ин но ва ци он ной на уки и пос-
тро ению на уко ем кой эко но ми ки, ко то рые 
от ме ча ют ся гла вой го су дар ства в ря ду на ших 
при ори те тов. Ак ту аль но зву чат сло ва об уве-
ли че нии фи нан си ро ва ния на уки, о не об хо ди-
мос ти ис поль зо ва ния инос тран ных ин вес ти-

ций «для транс фер та в на шу стра ну зна ний 
и но вых тех но ло гий», о соз да нии сов мест ных 
про ек тных и ин жи ни рин го вых цен тров, ко то-
рые бу дут ак ку му ли ро вать пе ре до вые науч-
ные и про из вод ствен ные раз ра бот ки, «ра бо-
та ющие на стра ну».
На ря ду с не об хо ди мостью зна чи тель ной 

ра бо ты по улуч ше нию ка че ства всех звень ев 
на ци ональ но го об ра зо ва ния Президент от-
ме тил и не об хо ди мость его со ци аль ной и фи-
нан со вой за щи щен нос ти. Но вая мо дель оп-
ла ты тру да граж дан ских слу жа щих дол жна 
обес пе чить по вы ше ние за ра бот ной пла ты ра-
бот ни кам об ра зо ва ния. Пра ви тель ству по ру-
че но «соз дать эф фек тив ную сис те му под дер-
жки сту ден тов, уча щих ся с вы со кой ус пе ва-
емостью», что бу дет сти му ли ро вать и по ощ-
рять мо ло дежь в ее стрем ле нии к по лу че нию 
пе ре до вых зна ний и вы со ких ква ли фи ка ций.
За ко но мер но, что, ори ен ти руя свою 

Стра те гию и пер спек ти вы ее ре али за ции в 
боль шой сте пе ни на мо ло дежь Казахстана, 
не ма ло важ ное зна че ние в но вом Пос ла нии 
Президент уде ля ет ее пат ри оти чес ко му вос-
пи та нию — за да че, так же пос тав лен ной 
преж де все го пе ред об ра зо ва тель ны ми уч-
реж де ни ями. Все це ло под дер жи вая гла ву го-
су дар ства, мы уве ре ны, что раз ви тие здо ро во-
го ка зах стан ско го пат ри отиз ма, все ка зах стан-
ской иден тич нос ти ста нет проч ной ос но вой 
фор ми ро ва ния лич нос тно го, от вет ствен но го 
от но ше ния каж до го граж да ни на к бу ду ще му 
на ше го Оте че ства.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ состоялось обсуждение Послания Жолдау – 
кемел болаша! 
кепілі
Жа қын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-

да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті Сту дент тер са райын да Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбіш-
ұ лы Назарбаев тың «Қа зақ стан  жолы — 
2050: Бір мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» 
ат ты кезекті Жол дауына ар нал ған тал қы-
лау жə не жас тар ак ци ясы өт ті.

Ак ция ға ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті рек то-
ры, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы на ең бе гі сің ген 
қай рат кер, об лыс тық мəс ли хат тың де пу та ты, 
про фес сор Ер кін Ки но ятұ лы Кө бе ев, жас тар 
ұйым да ры ның көш бас шы ла ры, сту дент тер 
мен ма гис трант тар қа тыс ты. Ак ция қо ры-
тын ды сы бойын ша қа рар қа был дан ды.
Пре зи дент тің «Қа зақ стан  жолы — 2050: 

Бір мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты 
Жол дауы мем ле кет бас шы сы ның Қа зақ стан 
да муы стра те ги ялық ба ғыт та ры нан кө рі ніс 
бе ре тін бағ дар ла ма лық са яси-құ қық тық құ-
жат бо лып та бы ла ды.
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2014 жыл дың 17 қаң та ры са ғат 12.00-де 
Астана да ғы Тəуел сіз дік са райын да өт кен 
Пар ла мент па ла та ла ры ның бір лес кен 
оты ры сын да Мем ле кет бас шы сы Нұр сұл-
тан Əбі шұ лы Назарбаев Қа зақ стан хал-
қы на ке зек ті Жол дауын ар на ды. Біз осы 
ай ту лы құ жат та кө рі ніс тап қан қо ғам ның 
əлеу мет тік ин фра құ ры лы мын да мы ту-
дың, жал пы ғы лым мен бі лім бе ру дің не-
гіз гі ке зең де рі нен үзін ді кел ті ріп отыр мыз

ХХІ ға сыр дың Қа зақ ста ны — та лант ты, 
ең бек қор, то ле рант ты ха лық тың не бə рі екі 
он жыл дық та «нөл ден» бас тап құр ған елі. 
Бұл — біз дің бə рі міз мақ тан тұ та тын ор тақ 
же мі сі міз! Бұл — біз дің шек сіз сүйе тін ұлы 
ту ын ды мыз!
Біз қа зақ стан дық тар дың ел бо ла ша ғы-

ның тұт қа сын нық ұс тауы үшін «Қа зақ-
стан-2050» Стра те ги ясын қа был да дық. Бү-
гін де көп те ген та быс ты ел дер — Қы тай, 
Ма лай зия, Түр кия ұзақ мер зім ді жос пар 
бойын ша жұ мыс іс те уде. ХХІ ға сыр да стра-
те ги ялық жос пар лау ең өзек ті қа ғи да бо лып 
са на ла ды. Егер ел өз ба ғы ты мен ба ра тын ай-
ла ғын біл ме се, еш қан дай жел оңы нан соқ-
пай ды. 2050 Стра те ги ясы ай қын шам шы рақ 
се кіл ді бас ты мақ са ты мыз дан көз жаз бай, 
аза мат та ры мыз дың күн де лік ті тір ші лі гі нің 
мə се ле ле рін ше шу ге мүм кін дік бе ре ді. Бұл 
біз дің 30-50 жыл да емес, жыл сайын ха лық 
тұр мы сын жақ сар та ты ны мыз ды біл ді ре ді.
Стра те гия — күн нен күн ге, жыл дан 

жыл ға елі міз ді, қа зақ стан дық тар дың өмі рін 
жар қын ете тү се тін нақ ты прак ти ка лық іс-
тер бағ дар ла ма сы. Бі рақ на рық тық жағ дай-
да ас пан нан нə па қа күт пей, ти ім ді ең бек те-
ну ке рек ті гін əр кім-ақ тү сі нуі ти іс. Мем ле-
кет тің мін де ті — осы ған бар лық жағ дай ды 
жа сау. Мен əлем нің озық ел де рі ара сын да ғы 
Ота ны мыз дың лайық ты Бо ла ша ғы ға на қа-
зақ стан дық тар ды мəң гі лік ке бі рік ті ре ті ні не 
се нім ді мін.
Бү гін мен да мы ған 30 ел дің қа та ры на кі-

ру жос па ры мыз ды ұсын ғым ке ле ді. Ме нің 
тап сыр мам бойын ша Үкі мет нақ ты тұ жы-
рым да ма жо ба сын жа са ды. Осы Жол да уда-
ғы ме нің тап сыр ма ла рым ес ке рі ле оты рып 
жөн дел ген нен кейін түп кі лік ті бе кі ті ле тін 
бұл құ жат ты жал пы ал ған да қол да дым. 
Көп те ген бол жам дар бойын ша, ал да ғы 15-
17 жыл Қа зақ стан ның ауқым ды сер пі лі сі 
үшін «мүм кін дік тер кө зі» бол мақ. Бұл ке-
зең де сыр тқы ор та ның қо лай лы лы ғы, ре-
сур стар ға, энер гия ға жə не азық-тү лік ке 
сұ ра ныс тың ар туы, Үшін ші ин дус три ялық 
төң ке ріс тің пі сіп-же ті луі сақ та ла ды. Біз бұл 
ке зең ді пай да ла на бі лу ге ти іс піз.

��р мет ті отан дас тар!
Қа зақ стан ның əлем де гі ең да мы ған 30 ел-

дің қа та ры на кі ру тұ жы рым да ма сын да ал-
да ғы жұ мыс тың ұзақ мер зім ді ба сым дық та-
ры бел гі лен ген. Біз мы на ба сым ба ғыт тар 
бойын ша бір қа тар мə се ле лер ді ше шуі міз 
ке рек.

Бі рін ші. Ин но ва ци ялық ин дус три ялан-
ды ру трен дін тү зеу жə не кү шей те тү су ма-
ңыз ды.

Екін ші. Қа зақ стан ның аг роө нер кə сіп ке-
ше нін ин но ва ци ялық ба ғыт қа тү сі ру ма ңыз-
ды.

	шін ші. Ғы лы ми қам тым ды эко но ми ка 
құ ру — ең ал ды мен Қа зақ стан ғы лы мы ның 
əлеуетін арт ты ру. Бұл ба ғыт бойын ша вен-
чур лік қар жы лан ды ру, зи ят кер лік мен шік-
ті қор ғау, зерт те улер мен ин но ва ци ялар ды 
қол дау, сон дай-ақ ғы лы ми əзір ле ме лер ді 
ком мер ци ялан ды ру жө нін де гі заң на ма ны 
же тіл дір ген жөн. Үкі мет ке би ыл ғы жыл-
дың 1 қыр күйе гі не дейін ти іс ті заң жо ба-
ла ры топ та ма сын əзір леп, Пар ла мент тің 
қа рауына ен гі зу ді тап сы ра мын. Ғы лым ды 
қар жы лан ды ру кө ле мін бір тін деп арт ты-
рып, оны да мы ған ел дер дің көр сет кіш те рі-
не жет кі зу жө нін де нақ ты жос пар қа жет.
Ше тел дер ден ин вес ти ция тар ту ды то-

лық тай елі міз ге бі лім мен жа ңа тех но ло ги-
ялар транс ферт теу үшін пай да ла ну ке рек. 
Ше тел дік ком па ни ялар мен бір ле сіп, жо ба-
лық жə не ин жи ни рин гтік ор та лық тар құ-
ру қа жет. Біз ге ірі мұ най-газ жə не тау-кен 
ме тал лур ги ялық ны сан да рын да жұ мыс іс-
тей тін же тек ші тран сұлт тық ком па ни ялар-
ды олар осын да өз қа жет ті лі гі мен сер ви сін 
қам та ма сыз ету үшін өн ді ріс тер құ ру ға ша-
қыр ға ны мыз жөн. Мен кей бір ірі ком па-
ни ялар дың бұ ған дайын екен ді гін бі ле мін. 
Үкі мет осы мə се ле ні қай та пы сық тап, қа жет 
бол ған жағ дай да бұл үшін бар лық жағ дай-
ды жа са ға ны жөн. Жаб дық тар ды өз елі міз де 
өн ді руі міз ге де бо ла тын кез де шет ел ден та-
сы мал да удың қа же ті жоқ.
Ұлт тық ин но ва ци ялық жүйе нің, оның 

не гіз гі ин сти тут та ры ның ти ім ді лі гін арт ты-
ру ма ңыз ды. Олар дың бел сен ді лі гін стар-
тап тар ды жə не вен чур лік мə мі ле лер дің 
бас тап қы ке зең де рі не қол дау көр се ту ге ба-
ғыт та ған жөн. Ірі қа ла лық аг ло ме ра ци ялар-
да ғы, əсі ре се Астана мен Алматы да ғы тех но-
ло ги ялық пар ктер дің жұ мы сын жан дан ды-
ру ке рек. Ал ғаш қы зи ят кер лік-ин но ва ци-
ялық клас тер қа зір Астана да ғы Назарбаев 
уни вер си те ті нің ар қауын да та быс ты жұ мыс 
іс те уде. Ал Алматы да мұн дай клас тер — 
«Ала тау» ақ па рат тық тех но ло ги ялар пар кі. 
Тех но пар ктер де қа зақ стан дық ірі ком па ни-
ялар дың қо сал қы өн ді ріс те рін ор на лас ты ру 
үде рі сін ын та лан ды ру ша ра ла рын ой лас ты-
ру ма ңыз ды.

Т�р тін ші. Ин фра құ ры лым дық үш та-
ған — аг ло ме ра ци яның, кө лік тің, энер ге ти-
ка ның қар қын ды да му ын қам та ма сыз ету 
ке рек.

Бе сін ші. Ша ғын жə не ор та биз нес ті да-
мы ту — ХХІ ға сыр да ғы Қа зақ стан ды ин-
дус три ялық жə не əлеу мет тік жаң ғыр ту дың 
бас ты құ ра лы.

Ал тын шы. Біз дің бо ла шақ қа ба рар жо-
лы мыз қа зақ стан дық тар дың əлеуетін аша-
тын жа ңа мүм кін дік тер жа сау ға бай ла ныс-
ты. ХХІ ға сыр да ғы да мы ған ел де ге ні міз — 

бел сен ді, бі лім ді жə не ден са улы ғы мық ты 
аза мат тар. Бұл үшін біз не іс теуіміз ке рек?
Бі рін ші ден, бар лық да мы ған ел дер дің са-

па лы бі ре гей бі лім бе ру жүйе сі бар. Ұлт тық 
бі лім бе ру дің бар лық бу ыны ның са па сын 
жақ сар ту да біз ді ауқым ды жұ мыс кү тіп тұр. 
2020 жыл ға қа рай Қа зақ стан да ғы 3-6 жас 
ара лы ғын да ғы ба ла лар ды мек теп ке дейін гі 
бі лім мен 100 пайыз қам ту жос пар ла ну да. 
Сон дық тан олар ға за ма науи бағ дар ла ма лар 
мен оқы ту əдіс те ме ле рін, бі лік ті ма ман дар 
ұсы ну ма ңыз ды. Ор та бі лім жүйе сін де жал-
пы бі лім бе ре тін мек теп тер ді Назарбаев зи-
ят кер лік мек теп те рін де гі оқы ту дең гейі не 
жет кі зу ке рек. Мек теп тү лек те рі қа зақ, орыс 
жə не ағыл шын тіл де рін бі лу ге ти іс. Олар ды 
оқы ту нə ти же сі оқу шы лар дың сын дар лы 
ой лау, өзін дік із де ніс пен ақ па рат ты те рең 
тал дау ма шы ғын иге ру бо лу ға ти іс.
Таяуда ғы 3 жыл ішін де, 2017 жыл ға дейін 

орын же тіс пе уші лі гін жойып, қа жет ті жер-
лер де ел де гі бар лық мек теп ті екі ауысым-
мен оқы ту ға кө ші ру ке рек. Үкі мет пен əкім-
дер осы мін дет ті орын дау үшін бюд жет 
қа ра жа ты ның бө лі ну ін қа рас тыр ға ны жөн. 
Таяуда ғы 2-3 жыл да ду аль дік, тех ни ка лық 
жə не кə сіп тік бі лім бе ру дің ұлт тық жүйе сі-
нің не гі зін қа лып тас ты ру ке рек. Ке ле шек те 
жас тар дың тех ни ка лық бі лім алу ын мем-
ле кет тік ке піл ден ді ру ге кө ші ру ді қа рас ты-
ру қа жет. Үкі мет ке 2014 жыл ғы 1 ма усым ға 
дейін осы мə се ле бойын ша нақ ты ұсы ныс-
тар ен гі зу ді тап сы ра мын.
Же тек ші уни вер си тет тер ді ака де ми ялық 

жə не бас қа ру шы лық ав то но мия ға бір тін-
деп кө ші ру ге жос пар лы түр де кі рі су қа жет. 
Үл ге рі мі жақ сы сту дент тер мен оқу шы лар-
ды қол да удың ти ім ді жүйе сін жа сау қа жет 
деп са най мын. Үкі мет ке 2016 жыл ғы 1 қаң-
тар дан бас тап сти пен ди ялар мөл ше рі нің 
25 пайыз ға өсі рі лу ін қам та ма сыз ету ді тап-
сы ра мын.
Екін ші ден, ден са улық сақ тау са ла сын да-

ғы бас ты ба сым дық — ал ғаш қы ме ди ци на-
лық-са ни тар лық кө мек ті да мы ту. Мін дет ті 
ме ди ци на лық сақ тан ды ру ен гі зу мə се ле сін 
зерт те ген жөн. Мем ле кет тің, жұ мыс бе ру-
ші лер дің жə не қыз мет кер дің ден са улық 
үшін ор тақ жауап кер ші лі гі — ме ди ци на-
лық қыз мет тің бар лық жүйе сі нің бас ты қа-
ғи да ты. Спор тпен шұ ғыл да ну, дұ рыс та мақ-
та на бі лу, жүйе лі про фи лак ти ка лық тек се-
рі лу — ауру дың ал дын алу дың не гі зі.
Үшін ші ден, жал пы қа зақ стан дық мə де-

ни ет ті да мы ту ға жа ңа ша сер пін бер ген жөн. 
Мə де ни са ясат тың ұзақ мер зім ді тұ жы рым-
да ма сын əзір леу қа жет. Он да қа зақ стан дық-
тар дың бə се ке ге қа бі лет ті мə де ни мен таль-
ді гін қа лып тас ты ру ға, за ма науи мə де ни ет 
клас тер ле рін да мы ту ға ба ғыт тал ған ша ра-
лар бел гі леу ке рек.
Төр тін ші ден, бі лім бе ру, ден са улық сақ-

тау, əлеу мет тік қор ғау қыз мет кер ле рі нің 
əлеу мет тік па кет те рін қай та қа рас тыр ған 
жөн. Үкі мет ке аза мат тық қыз мет ші лер ең-
бе ка қы сы ның жа ңа үл гі сін əзір ле уді жə не 

2015 жыл ғы 1 шіл де ден бас тап ен гі зу ді тап-
сы ра мын. Ол қыз мет кер лер дің ең бе ка қы ла-
рын ден са улық сақ тау са ла сын да — 28, бі лім 
бе ру са ла сын да — 29, əлеу мет тік қор ғау са-
ла сын да 40 пайыз ға дейін арт ты ру ды қам та-
ма сыз ету ге ти іс.
Бе сін ші ден, мүм кін ді гі шек те улі аза мат-

та ры мыз ға кө бі рек кө ңіл бө лу ке рек. Олар 
үшін Қа зақ стан ке дер гі сіз ай мақ қа ай на лу ға 
ти іс. Біз де аз емес он дай адам дар ға қам қор-
лық көр се ті лу ге ти іс — бұл өзі міз дің жə не 
қо ғам ал дын да ғы біз дің па ры зы мыз. Бү кіл 
əлем осы мен ай на лы са ды.

Же тін ші. Мем ле кет тік ин сти тут тар жұ-
мы сын же тіл ді ру. Əлем нің да мы ған 30 елі-
нің қа та ры на ұм ты лыс ке зін де біз ге адал 
бə се ке лес тік, əді лет ті лік, заң ның үс тем ді гі 
жə не жо ға ры құ қық тық мə де ни ет аху алы 
қа жет. Мем ле кет тің үкі мет тік емес сек тор-
мен жə не биз нес пен өза ра іс-қи мы лы ның 
жа ңар тыл ған тə сіл де рі ке рек. Аса ма ңыз-
ды мін дет — сы бай лас жем қор лық қа қар сы 
жа ңа стра те ги яны қа лып тас ты ру жə не іс ке 
асы ру ды жал ғас ты ру. Əкім ші лік ре фор ма 
қа жет сіз қа ғаз бас ты лық пен құ жат ай на-
лы мы ның қо лай сыз үде рі сі не ай нал мау ға 
ти іс. Ха лық ал дын да есеп ті лі гін арт ты рып, 
нə ти же ге де ген жауап кер ші лі гін кү шей-
те оты рып, жер гі лік ті жер лер де гі бас қа ру 
ор ган да ры на кө бі рек дер бес тік бе ру ке рек. 
Үкі мет ке Президент Əкім ші лі гі мен бір ле сіп, 
би ыл ғы 1 шіл де ге дейін осы ай тыл ған бар-
лық мə се ле лер жө нін де ке шен ді ұсы ныс тар 
ен гі зу ді тап сы ра мын.

�ым бат ты отан дас тар!
Біз дер, қа зақ стан дық тар — бір ха лық пыз! 

Біз үшін ор тақ тағ дыр — бұл біз дің Мəң гі-
лік Ел, лайық ты əрі ұлы Қа зақ стан! Мəң гі лік 
Ел — жал пы қа зақ стан дық ор тақ ша ңы ра-
ғы мыз дың ұлт тық иде ясы. Ба ба ла ры мыз-
дың ар ма ны. Еге мен ді да му дың 22 жы лын да 
бар ша қа зақ стан дық тар ды бі рік ті ре тін, ел 
бо ла ша ғы ның ір ге та сын қа ла ған бас ты құн-
ды лық тар жа сал ды. Олар көк тен түс кен жоқ. 
Бұл құн ды лық тар — уақыт сы ны нан өт кен 
Қа зақ стан дық жол тə жі ри бе сі.
Бі рін ші ден, бұл — Қа зақ стан ның тəуел-

сіз ді гі жə не Астана сы. Екін ші ден, бұл — қо-
ға мы мыз да ғы ұлт тық бір лік, бей біт ші лік 
пен ке лі сім. Үшін ші ден, бұл — зайыр лы 
қо ғам жə не жо ға ры ру ха ни ят. Төр тін ші-
ден, бұл — ин дус три ялан ды ру мен ин но-
ва ци ялар ға не гіз дел ген эко но ми ка лық өсім. 
Бе сін ші ден, бұл — Жал пы ға Ор тақ Ең бек 
Қо ға мы. Ал тын шы дан, бұл — та рих тың, 
мə де ни ет пен тіл дің ор тақ ты ғы. Же тін ші ден, 
бұл — елі міз дің ұлт тық қауіп сіз ді гі жə не бү-
кі лə лем дік, өңір лік мə се ле лер ді ше шу ге жа-
һан дық тұр ғы дан қа ты суы. Осы құн ды лық-
тар ар қа сын да біз əр дайым же ңіс ке жет тік, 
елі міз ді ны ғайт тық, ұлы же тіс тік те рі міз ді 
есе ле дік. Жа ңа Қа зақ стан дық Пат ри отиз-
мнің иде ялық не гі зі осы мем ле кет құ ра ушы, 
жал пыұ лт тық құн ды лық тар да жа тыр.
Президент Əкім ші лі гі не, Үкі мет ке, Қа-

зақ стан хал қы Ас сам бле ясы на «Қа зақ-
стан-2050» жал пыұ лт тық қоз ға лы сы мен 
бір ле сіп, «Мəң гі лік Ел» пат ри от тық ак ті-
сін əзір леп, қа был да уды ұйым дас ты ру ды 
тап сы ра мын. Біз өз хал қы мыз дың игі лі гі 
жо лын да ұлы мақ сат тар ды ал ға қоя мыз, 
сон дық тан мен бар лық са яси пар ти ялар ды, 
қо ғам дық бір лес тік тер ді, бар ша қа зақ стан-
дық тар ды 2050 Стра те ги ясы ның бас ты мақ-
са ты на же ту жө нін де гі жұ мыс қа бел се не қа-
ты су ға ша қы ра мын! Əсі ре се, жас та ры мыз ға 
мы на ны ай та мын. Бұл Стра те гия сіз дер ге 
ар нал ған. Оны жү зе ге асы ра тын да, же мі сін 
кө ре тін де сіз дер. Өз жұ мыс орын да ры ңыз-
да оты рып, осы жұ мыс қа əр қай сы сы ңыз ат-
са лы сы ңыз дар. Нем құ рай лы лық та ныт па-
ңыз дар. Ел дің бо ла ша ғын бар ша ха лық пен 
бір ге жа са ңыз дар!

Басты та�ырып
,аза!стан Республикасы Президенті Н.�. НазарбаевтыA 

«,аза!стан жолы – 2050: Бір ма!сат, бір м�дде, бір болаша!» 
атты ,аза!стан хал!ына Жолдауы
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17 ян ва ря в 12:00 во Двор це Не за ви си-
мос ти Ас та ны сос то ялось сов мес тное за-
се да ние па лат Пар ла мен та, на ко то ром 
гла ва го су дар ства Нурсултан Абишевич 
Назарбаев выс ту пил с еже год ным Пос ла-
ни ем. Мы пред ла га ем вы дер жки из это го 
до ку мен та, в ко то рых от ра же ны ос нов-
ные мо мен ты раз ви тия ин фрас трук ту ры 
об ще ства, на уки и об ра зо ва ния в це лом.

Казахстан ХХI ве ка — стра на, соз дан ная 
с «ну ля» все го за два де ся ти ле тия та лан тли-
вым, тру до лю би вым, то ле ран тным на ро-
дом! Это на ше об щее де ти ще, ко то рым мы 
гор дим ся! Это на ше ве ли кое тво ре ние, ко-
то рое мы без за вет но лю бим!
Мы при ня ли Стра те гию-2050, что бы 

ка зах стан цы креп ко дер жа ли в сво их ру-
ках штур вал бу ду ще го стра ны. Се год ня по 
дол гос роч ным пла нам ра бо та ют мно гие 
ус пеш ные стра ны — Ки тай, Ма лай зия, Тур-
ция. Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние в ХХI 
ве ке яв ля ет ся пра ви лом но мер один. Ибо 
ни ка кой ве тер не бу дет по пут ным, ес ли 
стра на не зна ет мар шру та и га ва ни при бы-
тия. Стра те гия-2050, как пу те вод ный ма як, 
поз во ля ет нам ре шать воп ро сы ежед нев ной 
жиз ни лю дей, не те ряя из ви ду на шей глав-
ной це ли. Это оз на ча ет, что мы еже год но, а 
не че рез 30-50 лет, бу дем улуч шать жизнь 
лю дей.
Стра те гия — это прог рам ма кон крет ных 

прак ти чес ких дел, ко то рые день за днем, 
из го да в год бу дут де лать луч ше стра ну и 
жизнь ка зах стан цев. Но каж дый дол жен по-
ни мать и знать, что в ры ноч ных ус ло ви ях не 
на до ждать ман ны не бес ной, а эф фек тив но 
тру дить ся. За да ча го су дар ства — соз да вать 
для это го все ус ло вия. Я убеж ден, что дос-
той ное Бу ду щее на шей Ро ди ны сре ди пе-
ре до вых стран ми ра — это имен но то, что 
на ве ки объ еди нит всех ка зах стан цев.
Се год ня я хо чу пред ста вить наш план 

вхож де ния в чис ло 30 раз ви тых стран ми ра. 
По мо ему по ру че нию Пра ви тель ство раз-
ра бо та ло про ект под роб ной Кон цеп ции. Я 
в це лом одоб рил этот до ку мент, ко то рый 
пос ле до ра бот ки с уче том мо их по ру че ний 
в дан ном Пос ла нии бу дет окон ча тель но ут-
вер жден. По мно гим прог но зам, пред сто-
ящие 15-17 лет ста нут «ок ном воз мож нос-
тей» для мас штаб но го про ры ва Казахстана. 
В этот пе ри од для нас сох ра нят ся бла гоп-
ри ят ная внеш няя сре да, рост пот реб нос ти в 
ре сур сах, энер гии и про до воль ствии, выз ре-
ва ние Третьей ин дус три аль ной ре во лю ции. 
Мы дол жны ис поль зо вать это вре мя.

Ува жа емые со оте че ствен ни ки!
В Кон цеп ции вхож де ния Казахстана в 

чис ло 30 са мых раз ви тых стран ми ра обоз-
на че ны дол гос роч ные при ори те ты пред сто-
ящей ра бо ты. Нам на до ре шить ряд за дач 
по сле ду ющим при ори тет ным нап рав ле ни-
ям.

Пер вое. Важ но скор рек ти ро вать и уси-
лить тренд ин но ва ци он ной ин дус три али-
за ции.

Вто рое. Важ но обес пе чить пе ре вод на 
ин но ва ци он ные рель сы аг роп ро мыш лен но-
го ком плек са.

Третье. Соз да ние на уко ем кой эко но-
ми ки — это, преж де все го, по вы ше ние по-
тен ци ала ка зах стан ской на уки. По дан но му 
нап рав ле нию сле ду ет со вер шен ство вать за-
ко но да тель ство по вен чур но му фи нан си ро-
ва нию, за щи те ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти, под дер жке ис сле до ва ний и ин но ва-
ций, а так же ком мер ци али за ции науч ных 
раз ра бо ток. По ру чаю Пра ви тель ству до 1 
сен тяб ря те ку ще го го да раз ра бо тать и внес-
ти на рас смот ре ние в Пар ла мент па кет со от-
вет ству ющих за ко ноп ро ек тов. Не об хо дим 
кон крет ный план по этап но го уве ли че ния 

фи нан си ро ва ния на уки за кон крет ные раз-
ра бот ки и от кры тия, ра бо та ющие на стра ну, 
и до ве де ния его до по ка за те лей раз ви тых 
стран.
Прив ле че ние за ру беж ных ин вес ти ций 

на до все це ло ис поль зо вать для транс фер-
та в на шу стра ну зна ний и но вых тех но-
ло гий. Не об хо ди мо соз да вать сов мес тно 
с инос тран ны ми ком па ни ями про ек тные 
и ин жи ни рин го вые цен тры. Нам сле ду ет 
приз вать ве ду щие тран сна ци ональ ные ком-
па нии, ко то рые ра бо та ют на круп ней ших 
неф те га зо вых и гор но-ме тал лур ги чес ких 
объ ек тах, что бы они соз да ва ли здесь про из-
вод ства для обес пе че ния соб ствен ных нужд 
и сер ви са. Я знаю, что не ко то рые круп ные 
ком па нии го то вы это де лать. Пра ви тель ству 
сле ду ет про ра бо тать дан ный воп рос и при 
не об хо ди мос ти соз дать для это го все ус ло-
вия. Не на до за во зить обо ру до ва ние из-за 
ру бе жа, ког да его мож но про из во дить у нас 
в стра не.
Важ но по вы шать эф фек тив ность на ци-

ональ ной ин но ва ци он ной сис те мы, ее ба-
зо вых ин сти ту тов. Их ак тив ность сле ду ет 
нап ра вить на под дер жку стар та пов и на-
чаль ных ста дий вен чур ных сде лок. На до 
ак ти ви зи ро вать ра бо ту тех но ло ги чес ких 
пар ков, осо бен но в круп ных го род ских аг ло-
ме ра ци ях, преж де все го, в Ас та не и Алматы. 
Пер вый ин тел лек ту аль но-ин но ва ци он ный 
клас тер уже ус пеш но ра бо та ет в Ас та не на 
ба зе Назарбаев Уни вер си те та. В Алматы это 
Парк ин фор ма ци он ных тех но ло гий «Ала-
тау». Важ но про ду мать ме ры сти му ли ро-
ва ния про цес са раз ме ще ния в тех но пар ках 
до пол ни тель ных про из водств круп ных ка-
зах стан ских ком па ний.

Чет вер тое. На до обес пе чить ди на мич-
ное раз ви тие ин фрас трук тур ной три ады — 
аг ло ме ра ций, тран спор та, энер ге ти ки.

Пя тое. Раз ви тие ма ло го и сред не го биз-
не са — вот глав ный инстру мент ин дус-
три аль ной и со ци аль ной мо дер ни за ции 
Казахстана в ХХI ве ке.

Шес тое. Наш путь в бу ду щее свя зан с 
соз да ни ем но вых воз мож нос тей для рас-
кры тия по тен ци ала ка зах стан цев. Раз ви тая 
стра на в ХХI ве ке — это ак тив ные, об ра зо-
ван ные и здо ро вые граж да не. Что нам нуж-
но сде лать для это го?
Во-пер вых, все раз ви тые стра ны име ют 

уни каль ные ка че ствен ные об ра зо ва тель ные 
сис те мы. Нам пред сто ит боль шая ра бо та 
по улуч ше нию ка че ства всех звень ев на ци-
ональ но го об ра зо ва ния. К 2020 го ду пла ни-
ру ет ся обес пе чить 100-про цен тный ох ват 
ка зах стан ских де тей от 3 до 6 лет дош коль-
ным об ра зо ва ни ем. По это му важ но дать им 
сов ре мен ные прог рам мы и ме то ди ки обу-

че ния, ква ли фи ци ро ван ные кад ры. В сред-
нем об ра зо ва нии на до под тя ги вать об ще об-
ра зо ва тель ные шко лы к уров ню пре по да ва-
ния в Назарбаев Ин тел лек ту аль ных шко лах. 
Вы пус кни ки школ дол жны знать ка зах ский, 
рус ский и ан глий ский язы ки. Ре зуль та том 
обу че ния школь ни ков дол жно стать ов ла-
де ние ими на вы ка ми кри ти чес ко го мыш ле-
ния, са мос то ятель но го по ис ка и глу бо ко го 
ана ли за ин фор ма ции.
В те че ние бли жай ших 3 лет, до 2017 го да, 

нуж но ус тра нить проб ле му нех ват ки учеб-
ных мест и пе ре вес ти все шко лы стра ны на 
двух смен ное обу че ние там, где это не об хо-
ди мо. Пра ви тель ству и аки мам сле ду ет пре-
дус мот реть вы де ле ние бюд жет ных средств 
на ре ше ние этой за да чи. В бли жай шие 2-3 
го да на до сфор ми ро вать яд ро на ци ональ-
ной сис те мы ду аль но го тех ни чес ко го и 
про фес си ональ но го об ра зо ва ния. В пер-
спек ти ве на до пре дус мот реть пе ре ход на 
га ран ти ро ва ние го су дар ством по лу че ния 
мо ло ды ми людь ми тех ни чес ко го об ра зо-
ва ния. По ру чаю Пра ви тель ству до 1 июня 
2014 го да внес ти кон крет ные пред ло же ния 
по дан но му воп ро су.
Не об хо ди мо пла но мер но прис ту пать к 

пос те пен но му пе ре хо ду ве ду щих уни вер си-
те тов к ака де ми чес кой и уп рав лен чес кой ав-
то но мии. Счи таю не об хо ди мым соз дать эф-
фек тив ную сис те му под дер жки сту ден тов и 
уча щих ся с вы со кой ус пе ва емостью. По ру-
чаю Пра ви тель ству обес пе чить по вы ше ние 
с 1 ян ва ря 2016 го да раз ме ра сти пен дий на 
25 про цен тов.
Во-вто рых, в здра во ох ра не нии глав ный 

при ори тет — раз ви тие пер вич ной ме ди-
ко-са ни тар ной по мо щи. Сле ду ет изу чить 
воп рос о вве де нии обя за тель но го ме ди цин-
ско го стра хо ва ния. Со ли дар ная от вет ствен-
ность го су дар ства, ра бо то да те ля и ра бот ни-
ка за его здо ровье — глав ный прин цип всей 
сис те мы ме ди цин ско го об слу жи ва ния. За-
ня тия спор том, пра виль ное пи та ние, ре гу-
ляр ные про фи лак ти чес кие ос мот ры — это 
ос но ва пре дуп реж де ния за бо ле ва ний.
В-треть их, сле ду ет дать но вые им пуль-

сы раз ви тию все ка зах стан ской куль ту ры. 
Сле ду ет раз ра бо тать дол гос роч ную Кон-
цеп цию куль тур ной по ли ти ки. В ней на до 
обоз на чить ме ры, нап рав лен ные на фор ми-
ро ва ние кон ку рен тос по соб ной куль тур ной 
мен таль нос ти ка зах стан цев, раз ви тие сов ре-
мен ных куль тур ных клас те ров.
В-чет вер тых, сле ду ет пе рес мот реть со-

ци аль ные па ке ты ра бот ни ков об ра зо ва-
ния, здра во ох ра не ния, со ци аль ной за щи-
ты. По ру чаю Пра ви тель ству раз ра бо тать и 
внед рить с 1 июля 2015 го да но вую мо дель 
оп ла ты тру да граж дан ских слу жа щих. Она 

дол жна обес пе чить по вы ше ние зар пла ты 
ра бот ни кам здра во ох ра не ния — до 28 про-
цен тов, об ра зо ва ния — до 29 про цен тов, со-
ци аль ной за щи ты — до 40 про цен тов.
В-пя тых, на до уси лить вни ма ние на шим 

граж да нам с ог ра ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми. Для них Казахстан дол жен стать без-
барь ер ной зо ной. По за бо тить ся об этих 
лю дях, ко то рых не ма ло, — наш долг пе ред 
со бой и об ще ством. Во всем ми ре этим за-
ни ма ют ся.

Седь мое. Со вер шен ство ва ние ра бо ты 
го су дар ствен ных ин сти ту тов. При дви же-
нии в чис ло 30 раз ви тых стран ми ра нам 
не об хо ди ма ат мос фе ра чес тной кон ку рен-
ции, спра вед ли вос ти, вер хо вен ства за ко на и 
вы со кой пра во вой куль ту ры. Нуж ны об нов-
лен ные инстру мен ты вза имо дей ствия го су-
дар ства с неп ра ви тель ствен ным сек то ром и 
биз не сом.
Важ ней шая за да ча — про дол жить фор-

ми ро ва ние и ре али за цию но вой ан ти кор-
руп ци он ной стра те гии. Ад ми нис тра тив-
ная ре фор ма не дол жна прев ра щать ся в 
гро моз дкий про цесс не нуж но го бу ма гот-
вор че ства и до ку мен то обо ро та. На до дать 
боль ше са мос то ятель нос ти ор га нам уп рав-
ле ния на мес тах, од нов ре мен но уси ли вая их 
от вет ствен ность за ре зуль та ты, по вы шая их 
под от чет ность пе ред на се ле ни ем. По ру чаю 
Пра ви тель ству сов мес тно с мо ей Ад ми нис-
тра ци ей внес ти до 1 июля те ку ще го го да 
ком плекс пред ло же ний по всем этим воп-
ро сам.

До ро гие со оте че ствен ни ки!
Мы, ка зах стан цы, еди ный на род! И об-

щая для нас судь ба — это наш М�! гі лік Ел, 
наш дос той ный и ве ли кий Казахстан! «М�!-
гі лік Ел» — это на ци ональ ная идея на ше-
го об ще ка зах стан ско го до ма, меч та на ших 
пред ков. За 22 го да су ве рен но го раз ви тия 
соз да ны глав ные цен нос ти, ко то рые объ еди-
ня ют всех ка зах стан цев и сос тав ля ют фун да-
мент бу ду ще го на шей стра ны. Они взя ты 
не из за об лач ных те орий. Эти цен нос ти — 
опыт Ка зах стан ско го Пу ти, вы дер жав ший 
ис пы та ние вре ме нем.
Во-пер вых, это Не за ви си мость 

Казахстана и Астана. Во-вто рых, на ци-
ональ ное един ство, мир и сог ла сие в на шем 
об ще стве. В-треть их, это свет ское об ще ство 
и вы со кая ду хов ность. В-чет вер тых, эко но-
ми чес кий рост на ос но ве ин дус три али за-
ции и ин но ва ций. В-пя тых, это Об ще ство 
Все об ще го Тру да. В-шес тых, об щность ис-
то рии, куль ту ры и язы ка. В-седь мых, это 
на ци ональ ная бе зо пас ность и гло баль ное 
учас тие на шей стра ны в ре ше нии об ще ми-
ро вых и ре ги ональ ных проб лем. Бла го да ря 
этим цен нос тям мы всег да по беж да ли, ук-
реп ля ли на шу стра ну, мно жи ли на ши ве ли-
кие ус пе хи. В этих го су дар ство об ра зу ющих, 
об ще на ци ональ ных цен нос тях зак лю ча ет ся 
идей ная ос но ва Но во го Ка зах стан ско го Пат-
ри отиз ма.
По ру чаю Ад ми нис тра ции Пре зи ден-

та, Пра ви тель ству, Ас сам блее на ро да 
Казахстана сов мес тно с Об ще на ци ональ-
ным дви же ни ем «Ка зах стан-2050» ор га-
ни зо вать раз ра бот ку и при ня тие Пат ри-
оти чес ко го ак та «Мəң гі лік Ел». Мы ста вим 
ве ли кие це ли во бла го на ше го на ро да, и 
по это му я при зы ваю все по ли ти чес кие пар-
тии, об ще ствен ные объ еди не ния, всех ка-
зах стан цев ак тив но уча ство вать в ра бо те по 
дос ти же нию глав ной це ли Стра те гии-2050! 
Осо бо об ра ща юсь к на шей мо ло де жи. Эта 
Стра те гия — для вас. Вам уча ство вать в ее 
ре али за ции и вам по жи нать пло ды ее ус пе-
ха. Вклю чай тесь в ра бо ту, каж дый на сво ем 
ра бо чем мес те. Не будь те рав но душ ны ми. 
Соз да вай те судь бу стра ны вмес те со всем на-
ро дом!

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана:

«Казахстанский путь — 2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее»
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Та рих �шін �ас-�а ым с�т 
бо лып са на ла тын т�уел сіз дік 
жыл да ры �а за� стан �лем ні� 
да мы ан ел де рі мен те ре зе сін 
те �ес ті ріп, иыын ті рес тір ген 
бо ла ша ы ке мел ел ге ай нал-
ды. Ел ба сы мен ха лы� ты� �ол 
жет кіз ген же �і сі мен же мі сі — 
�лем на за рын да. Ал осы же тіс-
тік ке же ту ді� ке пі лі — Ел ба сы-
мыз Н$р с$л тан Назарбаев ты� 
жыл сайын ы Жол дауы де-
сек, �а те лес пес піз. Се бе бі, ол 
мем ле кет да му ыны� не гіз гі 
ба ыт та ры мен мін дет те рін 
аны� тай тын стра те ги ялы� ма-
�ыз ды �$ жат бо лып та бы ла ды. 
Президент жол дауы *з жа �а-
лы� та ры мен, �$н ды иде яла-
ры мен, елі міз ді� жа� ы ру ына, 
*р кен деуіне не гіз бо ла тын сал-
ма� ты т$ жы рым да ры мен ерек-
ше ле не ді.

Оны� ішін де жас тар а ар-
ты ла тын �міт пен жауап кер ші-
лік *те зор. Біз — жас тар со ны 
те ре� т� сі ніп, ал а �ойыл ан 
ма� сат биі гі нен к* рі ну ге бар-
лы� к�ш-жі ге рі міз ді, бі лі мі міз ді 
хал �ы мыз, елі міз �шін ж$м сау-
а ти іс піз ж� не со лай ете міз 
деп се нім мен ай та ала мын.

К*п те ген �а за� стан ды� тар 
т� різ ді Ел ба сы ны� ха лы� �а 
Жол дауын асы а к�т кен дер ді� 
бі рі мін. Се бе бі, ай ту лы �$ жат 
біз т� різ ді бо ла ша� жас ма-
ман дар �шін *мір ге жа �а ба-
ыт-ба дар бе ре ді, жол сіл тей-
ді. «�а за� елі ні� 1лт ты� иде ясы 
�ан дай бо луы ке рек?» де ген 
сауал а Ел ба сы мыз «Біз �шін 
бо ла ша ы мыз а ба дар ете-
тін, $лт ты $йыс ты рып, $лы ма�-
сат тар а же те лей тін идея бар. 
Ол — М�� гі лік Ел иде ясы. Ен ді-
гі $р па� — М�� гі лік �а за� ты� 
Пер зен ті. Ен де ше, �а за� Елі ні� 
1лт ты� Иде ясы — М�� гі лік Ел!» 
деп жауап бер ді.

Ел ді� ке мел ді ке ле ше гі — 
*р ке ни ет ке апа ра тын жи ыр ма 
бі рін ші а сыр ды� жа �а лы�-
та рын же те $ын ан *с ке ле� 
$р па� ты� �о лын да. К*ш бас-
шы мыз к* ре ген дік та ны та оты-
рып, �а за� стан ды да му шы лар 
�а та ры нан да мы ан 30 ел ді� 
са пы на �о су ды ар ман ете-
тін ді гін а� арт ты. Б$л би ік ке 
бар лы ы мыз бі рі гіп, *з �ле сі-
міз ді �о су ар �ы лы а на же те-
міз. Сон ды� тан да Жол да уда 
ж�к тел ген тап сыр ма лар ды 
орын дау — �р бі рі міз ді� Отан 
ал дын да ы па ры зы мыз деп бі-
ле мін. Ен де ше, ал ды мыз да ы 
ал тын а сыр а те �ел ген $лы� 
ба ы ты мыз ды Ел ба сы мыз бен 
бір ге ж� зе ге асы рып, ас �а� 
ар ман дар мен би ік ма� сат тар 
жо лын да аян бай е� бек етейік!

Н. МА РАТ, �АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан 
Əбі шұ лы Назарбаев Қа зақ стан хал қы на «Қа зақ стан 
жолы — 2050: Бір мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» 
ат ты ке зек ті Жол дауын ар на ды. Қа зақ стан дық тар 
елі міз үшін қо ғам дық-са яси ма ңыз ға ие осы бір ай-
ту лы оқи ға ны асы ға күт ті. Өмір ге құш тар, бел сен ді 
Қа зақ стан аза ма ты — біз үшін бұл мем ле ке ті міз дің 
да му си па тын, оның іш кі жə не сыр тқы са яса тын, 
эко но ми ка сы мен бі лі мін анық тай тын бар лық ма-
ңыз ды оқи ға лар ға кең кө лем ді, ғы лы ми жə не жи-
нақ тал ған са ра лау жа сау ға мүм кін дік бе ре ді.
Ұлт Көш бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 

Назарбаев тың тұ жы рым дауымен жол дан ған 
2014 жыл ғы ке зек ті Жол дауының «Қа зақ стан — 2050» 
Стра те ги ясын да ғы ел өмі рі нің не гіз гі прог рес сив ті 
да му ының не гі зін де ауқым ды нə ти же лер дің тұ жы-
рым да ма лы са ра лауына ар нал ға ны аса ма ңыз ды. 
Жол дау Стра те ги яда ай тыл ған қа ғи дат тар дың жү-
зе ге асы ры луы ту ра сын да нақ ты тү сі нік бе ре ді. Пре-
зи ден ті міз Қа зақ стан да орын ал ған ре фор ма лар мен 
əлеу мет тік-са яси жо ба лар дың ар қа сын да елі міз дің 
са яси бей не сі ны ғая түс кен ді гін атап көр се те ді.

Жол да уда ай тыл ған де мок ра ти ялық қо ғам да ғы 
құн ды лық тар ға де ген Пре зи дент тің бейіл ді лі гін, Қа-
зақ стан да та быс ты жү зе ге асы ры ла тын «үл гі лі да-
му дың өзін дік мо де лін» аса ма ңыз ды деп са най мын. 
Президент ағым да ғы ке зең де гi Стра те ги яның та быс-
ты орын да лу ын рас тау не гі зін де ай рық ша мə нi бар 

де рек тер кел тiр дi: «Əр бір отан да сы мыз дың жү ре-
гі не өз елі не де ген шек сіз мақ та ныш се зі мін ор нық-
тыр дық. Дəл осы сауал на ма бойын ша аза мат тар дың 
97 пайы зы əлеу мет тік аху ал дың тұ рақ ты лы ғын жə не 
оның жыл сайын жақ са рып ке ле жат қан ды ғын атап 
ай та ды». Ха лық бір лі гі не, елі міз дің тұ рақ ты лы ғы 
мен гүл де нуі не де ген жауап кер ші лік қа ғи дат та ры на 
не гіз дел ген қа зақ стан дық тар дың жо ға ры аза мат тық 
ұс та ным да ры ұлт тық стра те ги яның та быс ты жү зе ге 
асы ры луы бо лып та бы ла ды.

Президент ар қы лы Қа зақ стан да муы ба сым дық 
ба ғыт та ры ның стра те ги ялық бо ла ша ғын да пат ри-
отизм, ғы лым да ғы, энер ге ти ка да ғы, эко но ми ка да ғы, 
кө лік те гі, аг рар лық бө лім де гі, ге оло ги яда ғы ин но ва-
ци ялар анық тал ды. Мем ле кет бас шы сы ның пі кі рін-
ше, жер гі лік ті да му ға, кі ші жə не ор та биз нес ке қол-
дау та ны ты ла ды.

Президент атап ай тқан бар лық ин но ва ци ялар дың 
та быс ты лы ғы не гі зі нен жас қа зақ стан дық ұр пақ тың 
ин тел лек ту ал ды жə не адам гер ші лік əлеуеті не, оның 
бел сен ді аза мат тық ұс та ным да ры мен пат ри отиз мі-
не тəуел ді. Президент пат ри отиз мді ны ғай ту ға жа ңа 
құ жат — не гі зі қа зақ стан дық қо ғам ның бас ты құн ды-
лық та ры нан тұ ра тын «Мəң гі лік ел» пат ри от тық ак ті сі 
се беп кер бо ла ты ны на се нім ді. Қа зақ стан дық пат ри-
отиз мді қа лып тас ты ру да не гіз гі жауап кер ші лік бі лім 
бе ру қо ғам дас ты ғы на жүк те ле ді, сон дық тан бі лім алу 
же ке тұл ға ның тəр би есі мен бай ла ныс ты.

Президент бар лық атап көр се тіл ген ғы лы ми құ-
рам дас да му ба сым дық та ры на ба са на зар ауда ра ды, 
нə ти же сін де ғы лым ды қар жы лан ды ру ЖІӨ-нің 3%-
нан кем бол май ды. Бұл жа ңа ірі жо ба лар ды, үз дік 
əлем дік тех но ло ги ялар дың транс фер тін жү зе ге асы ру 
үшін, отан дық ғы лым ға ше тел дік ин вес ти ци ялар ды 
тар ту ға ерекше ықпал етеді. Со ны мен қа тар қа зақ-
стан дық ға лым дар дың ин но ва ци ялық жо ба лар ды та-
быс ты жү зе ге асы ру да жə не Қа зақ стан ның бо ла ша ғы 
үшін жауап кер ші лі гі ар тқан ды ғын ес те сақ тау ке рек.

Қа зақ стан да ғы ор та класс үле сі нің ұдайы өсуі 
əлеу мет тік жə не эко но ми ка лық ре фор ма лар дың 
та быс ты лы ғы ның ай ға ғы бо лып та бы ла ды. Бұл қа-
зақ стан дық да му жо лы ның та ғы бір ар тық шы лы ғы, 
бас қа не гіз гі бағ дар лар мен қа тар əлем де гі ал дың ғы 
қа тар лы 30 ел дің қа та ры на кі ру ге жол аша ды.

Президент атап ай тқан та быс тар біз дің өз кү-
ші міз ге се нім ұяла та ды, мем ле кет бас шы сы қой ған 
мін дет тер Қа зақ стан игі лі гі үшін жа ңа бас та ма лар ға 
бастайды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті нің мың да ған ұжы мы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан Əбі-
шұ лы Назарбаев тың Қа зақ стан хал қы на ар на ған 
«Қа зақ стан жолы — 2050: Бір мақ сат, бір мүд де, бір 
бо ла шақ» ат ты Жол дауын да ғы мін дет тер дің орын-
да лу ына ба рын ша күш са ла ды.

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

Қа зақ хал қын да «Ер ба қы ты ер лік те, ел ба қы-
ты тең дік те» де ген та ма ша на қыл сөз бар. Мі не, 
біз дің бү гін гі Қа зақ стан қы дыр да ры ған, бақ қа-
ра ған ер те ңі не нық се нім мен ба ра тын ең се лі, 
тұ ғы ры тұ рақ ты, төрт құ бы ла сы тең ел бо лып 
қа лып та сып шық ты. Оның бір ден-бір се бе бі, бо-
ла ша ғы мыз ды ай қын дап бер ген Ұлт Кө се мі Нұр-
сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың жыл сайын ғы 
Жол дауы бол ды.

Дəс түр ге ай нал ған би ыл ғы жыл ғы Жол да уды да ха-
лық асы ға күт ті. «Қа зақ стан жо лы — 2050: бір мақ сат, 
бір мүд де, бір бо ла шақ» де ген жар қын ата умен жа ри-
ялан ған Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың 
Жол дауы елі міз дің ба қыт ты ке ле ше гі не ба рар жол ды 
ке ре мет ке мең гер лік пен ай қын да ған ма ңыз ды да мəн-
ді маз мұн ға то лы құ жат екен ді гін көр сет ті.

Ал ды мен ай тыл ған мə се ле — ел бір лі гі. Ха лық 
қа зы на сы на көз сал сақ, «Бе ре ке ба сы — бір лік те», 
«Бір лік бол май, тір лік бол май ды» де ген қа нат ты сөз-
дер бар. Ұлт Кө се мі Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев 
бір лік пен ын ты мақ тас тық ты ны ғай та оты рып, əлем-
де гі отыз ел дің қа та ры на ену ді əрі ке ле лі, əрі бас ты 
мін дет тер дің бі рі екен ді гін атап айт ты. Əри не, да-
му сыз ел бол май ды, бі рақ, да му дың да да муы бар. 
Ен де ше бас қа да са ла лар тə різ ді өн ді ріс ті өр кен де ту 
ба ры сын да қа зір гі за ман ның та ла бы на сай жа ңа шыл 
тұр ғы да да мы ту ды жү зе ге асы ру дың қа жет ті лі гін де 
ай қын дап көр сет ті.

Ке ле сі бір ке мең гер лік пен жан-жақ ты тал да на 
ай тыл ған ба ғыт тар дың бі рі — ша ғын жə не ор та биз-
нес ті да мы ту. Əри не, бұл жағ дай ел дің эко но ми ка-
сы ның қа рыш тап өсуі не ерек ше ық пал ете рі сөз сіз. 
Біз дің елі міз де ет, сүт жə не т. б. өнім дер ді өр кен де ту-
ге то лық мүм кін дік бар. Олай бол са, осы са ла бойын-
ша əлем де гі озық ел ге ай на лу жа қын ара да ғы қол 
жет кі зер ны са на ла ры мыз дың бі рі бо луы ке рек.

Ең се лі ел бол ған нан кейін елі міз дің бет ке ұс тар 
қа ла ла ры ның да бо луы қа жет ті лік. Мұн дай мə се-
ле ал дың ғы қа тар лы мем ле кет тер де кез де се ді. Осы 
орай да Астана, Алматы, Шым кент, Ақ тө бе қа ла ла-
рын да ра лап кө те ру мə се ле сі нің мін дет етіп қойы-
луы да за ма науи та лап қа бай ла ныс ты ту ын дап отыр. 
Со ны мен қа тар, жол қа ты на сы да бас ты мін дет тер дің 
бі рі не ай нал ған ды ғы анық. Озық ел дер дің са на ты на 
ен ген де сай рап жат қан са па лы жол да ры мыз дың бо-
луы за ман та ла бы.

Көп тің кө ңі лін де жүр ген ке ле сі бір ке ле лі мə се ле-
лер дің бі рі — ба ла бақ ша лар дың жағ дайы еді. Жол-
да уда осы мə се ле де өзі нің оң ше ші мін тап ты. Яғ ни, 
2020 жыл ға дейін 3-6 жас ара лы ғын да ғы ба ла лар ды 
ба ла бақ ша мен 100% қам та ма сыз ету ісі мін дет тел ді.

Ел ба сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев əр қа шан 
жас тар дың жағ дайын жа са уды на зар дан тыс қал-
дыр ма ған. Елі міз де гі оқу орын да рын да ғы оқи тын 
сту дент тер дің шə кір та қы сын 2016 жыл дан бас тап 
25%-ға кө те ру қа жет ті лі гін Жол да уда атап айт ты. 

Бұл сту дент тер ге жа сал ған үл кен қол дау, зор қам-
қор лық деп бі ле міз. Со ны мен қа тар, оқы ту шы лар 
мен ме ди ци на қыз мет кер ле рі нің де жағ дайы ай рық-
ша на зар да екен ді гі ай тыл ды. Яғ ни, 2015 жыл дың 
1 шіл де сі нен бас тап олар дың да ең бе ка қы сы 29 %-ға 
жə не 28 %-ға кө те рі ле тін ді гі нақ ты лан ды.

Жол да уда, со ны мен қа тар, мем ле кет тік тіл ді жан-
дан ды ру ға бай ла ныс ты мə се ле лер ге де ке ңі нен тоқ-
тал ды. Елі міз де қа зақ ті лін оқы ту ға ар нал ған 57 ор-
та лық тың тұ рақ ты түр де жұ мыс іс тей тін ді гі, яғ ни, 
мем ле кет тік тіл ді үй ре ну ге бар лық ти ім ді жағ дай-
лар дың жа сал ған ды ғы атап ай тыл ды. Осын дай қол-
да удың нə ти же сін де өз ге ұлт тар дың ара сын да қа зақ 
ті лін ер кін мең гер ген дер са ны ның 10%-ға өс кен ді гін 
жə не осы мə се ле ні əрі қа рай жал ғас ты ра бе ру дің қа-
жет ті лі гі не тоқ тал ды.
Ұлт Кө се мі — Ел ба сы ның Жол дауы мем ле кет тің 

бо ла ша ғы ның, ха лық тың ке ле ше гі нің ай на сы. Жыл 
сайын өт кі зі ле тін Жол дау елі міз дің ал да ғы ке зең де гі 
да му ба ғыт та ры мен бағ да рын ай қын дап оты ра тын 
бас ты ұс та ным бо лып та бы ла ды. Сон дық тан, Жол-
дау дан зор қу ат ал ған бү кіл қа зақ стан дық тар мін де-
тін ай қын дап ал ған нан кейін елі міз ді көр кей тер ең-
бек ке əрі тың, əрі қа жыр лы күш пен кі рі се рі хақ.

Жол да уда ғы ұлы түйін «Мəң гі лік Ел» ұс та ны мын-
да жа тыр. Бұл бү кіл əлем де гі ал ғаш қы бас та ма. Яғ ни, 
біз дің бо ла ша ғы мыз ай қын, жү зі міз жар қын! Дəу лет-
ті де сəу лет ті елі міз де ер тең ге де ген нық се нім мен, ке-
ле шек ке қа рыш тап қа дам ба са бе ре тін ді гі міз ақи қат.

М. *БДУОВ,
ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІ5 ДЕКАНЫ

МJAгілік елдіA мJртебелі асулары

Тəуел сіз дік ал ға лы жас мем ле ке ті міз Қа зақ-
стан ның əр жыл сайын ғы əл-ауқат ты, бо ла шақ қа 
се нім ту ды ра тын мы ғым мем ле кет ті қа лып тас-
ты ру жə не оны да мы ту мақ сат-мұ ра ты ең не гіз гі 
ма ңыз ды лық тан өз гер ген емес. Осы жол да мем-
ле ке ті міз дің əлеу мет тік-эко но ми ка лық жа ғы нан 
ны ғайып, өр кен деуі бас ты шарт бо лып са на ла ды.
Осы шарт ты ұс та на оты рып, мем ле ке ті міз дің өр-

ке ни ет ті əрі да мы ған ел дер дің қа та рын да жə не де 
əлем дік дең гей де озат тар дың са на тын да та бы лып, 
ке ле шек тік жан да ну ына се нім бе ре тін — Мəң гі лік Ел 
бо луы — бас ты мұ рат. Ел ба сы Н. Ə. Назарбаев атал-
ған мақ сат тар ға стра те ги ялық ба ғыт та қол жет кі зу дің 
бас ты ба ғыт та рын 2013 жыл да ғы «Қа зақ стан-2050» 
Стра те ги ясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са яси 
ба ғы ты» ат ты xа лық қа жол дауын да көр се тіп, оны іс-
ке асы ру ды осы жыл ғы Жол дауын да ай қын дап бер ді. 
Ал ды мыз да ғы 35 жыл дық ме же ні же ті бес жыл дық қа 
үлес ті ріп, əр жыл дың өз мақ сат та ры мен мүд де ле рін 
атап өт ті. Бар лық жыл дар да ғы жос пар лар мен стра-
те ги ялық жо ба лар бір мақ сат, бір мүд де, бір бо ла-
шақ тың аясын да екен ді гін нақ ты ла ды.
Əлем дік тə жі ри бе де на рық тық эко но ми ка шар-

тын да да му шы жə не де да мы ған ме ме ле кет тер дің не-
гіз гі ті ре гі кə сіп кер лік са нал са, ал осы кə сіп кер лік тің 
өзе гі бо лып ша ғын жə не ор та биз нес та бы ла тын ды ғы 
көп ші лік ке мə лім. Ша ғын жə не ор та биз нес ті да мы-
ту ар қы лы эко но ми ка лық жағ дай ға сер пін ді лік бе ре-
тін мүм кін дік тер ді иге ре міз.

2013 жыл дың бі рін ші жар ты сын да елі міз де 
784 мың ша ғын жə не ор та биз нес кə сі по рын да ры 
қыз мет ат қа рып, сəй ке сін ше ал дың ғы мер зім мен са-
лыс тыр ған да 3%-ға ар тқан, осы са ла да ғы жұ мыс бас-
ты лар дың са ны да 4,9%-ға өсіп, 2 млн. 591 мың адам-

ды құ ра ған. Осы лар мен бір ге, жал пы тұр ғын дар дың 
күн де лік ті күн кө ріс те рін қам та ма сыз ете тін қа жет-
ті лік тер мен ре сур стар ды ша ғын жə не ор та биз нес 
ұсы на ты нын ес кер сек, олар дың өт кен жыл дың бі рін-
ші жар ты жыл ды ғын да өні дір ген өнім дер мен қыз-
мет тер дің кө ле мі де 0,9%-ға ұл ғайып, 4,2 млрд. тең-
ге ні құ ра ған ды ғын атап өт кен жөн. Қа рас тыр ған көр-
сет кіш тер дің түп кі нə ти же сі ре тін де елі міз дің ЖІӨ-гі 
ша ғын жə не ор та биз нес тің үле сі қа зір гі таң да 20% 
кө ле мін де екен ді гін ес ке руі міз ке рек. Са лыс тыр ма лы 
түр де ай тсақ, əлем нің да мы ған мем ле кет те рін де бұл 
көр сет кіш 55-70% ара сын қам ту да. Со ны мен қа тар, 
кез кел ген мем ле кет те гі ин но ва ци ялық үр діс тер мен 
жа ңа ен гі зі лім дер ді ірі кə сіп кер лік ке қа ра ған да ШОБ 
жыл дам қол да ну шы лы ғы мен жə не де на рық тық өз-
ге ріс тер ге бейім бо ла тын ды ғы мен си пат та лы на ды. 
Бұл ерек ше лік мем ле ке ті міз дің ин дус три ал ды-ин но-
ва ци ялық да муы ба ғы тын да ғы жа ңа жо ба лар ды іс ке 
асы ру да ма ңыз ды лық ты ат қа ра ты ны сөз сіз.

Қа зақ стан да ғы ШОБ-тің жо ға ры да қа рас тыр ған 
көр сет кіш те рі жа ғым ды тен ден ци яны бай қат са да, 
кə сіп кер лік тің осы са ла сын да ше ші мі та был май тұр-
ған өт кір мə се ле лер бар. Олар дың не гіз гі ле рі: ша ғын 
биз нес кə сі по рын да рын екін ші дең гей лі бан ктер дің 
не си елен ді руі нің қыс қа руы, өт кен жыл да бан кте-
рің пор тфе лін де 23%-дан 13%-ға дейін тө мен де ген, 
ШОБ-тің бел сен ді қыз мет ету ші бір лік те рі нің азаюы, 
ша ғын жə не ор та биз нес ке қа тыс ты мем ле кет тік 
жо ба лар мен грант тар ға қа ты су да ғы құ жат тар дың 
көп ті лі гі, мем ле кет тік тап сы рыс тар ға қа ты сып, оны 
кон курс бойын ша же ңіп алу да ғы адал емес бə се ке-
лес тік тің бо луы, заң на ма лық-құ қық тық қам та ма сыз 
ету жа ғы нан қа ра ма-қай шы лық тар дың бо луы т. б.

Жо ға ры да атал ған дар мен бір ге, ша ғын жə не ор-
та биз нес тің қар қын ды да му ына ке дер гі кел ті ру ші 

бас қа да мə се ле лер ді ушық тыр май, оның ал дын алу 
мақ са тын да Ел ба сы мыз өзі нің жол дауын да қа рас ты-
рып отыр ған са ла ға жауап ты ор ган дар ға нақ ты тап-
сыр ма лар бер ді.
Ұл ты мыз дың көш бас шы сы, ша ғын жə не ор та биз-

нес — біз де гі жал пы ға ор тақ ең бек қо ға мы ның бе рік 
эко но ми ка лық не гі зі деп қа рас ты рып, оны да мы ту 
үшін же ке мен шік ин сти ту тын заң на ма лық тұр ғы да 
ны ғай та тын ке шен ді ше шім дер қа жет екен де гін атап 
өт ті жə не де жал пы биз нес ті да мы ту ға ке дер гі кел ті-
ре тін құ қық тық нор ма лар дың кү шін жойып, ша ғын 
биз нес ұр пақ тан-ұр пақ қа бе рі ле тін от ба сы дəс тү рі не 
ай на лу ға ти іс ті гін көр сет ті.

Ел ба сы ның осы жол дауын да эко но ми ка мыз дың 
өр кен деуіне, сер пін ді лік пен ал ға жыл жу ына ық пал 
ете тін ша ғын жə не ор та кə сіп кер лік тің өт кір мə се-
ле ле рі ай қын да лып, оны ше шу жол да ры нұс қа лып, 
ке ле шек те ШОБ мем ле ке ті міз дің ин дус три ал ды-ин-
но ва ци ялық ба ғы тын да ғы стра те ги ялық жо ба ла рын 
іс ке асы ру да сеп тік ете тін бас ты эко но ми ка лық құ-
рал дар дың бі рі ре тін де қа рас ты ру қа жет ті лі гі ай қын-
дал ды.

Қа зақ стан ның кə сіп кер лік са ла сы ның бо ла шақ-
тық өр кен деуіне бай ла ныс ты Ел ба сы ның көр се тіп 
отыр ған стра те ги ялық ба ғы ты, мақ са ты мен мүд де-
ле рі оны жан дан ды рып, əрі қа рай же тіл ді ру ге мүм-
кі ні дік бе ре ді. Өз ке зе гін де кə сіп кер лік те гі жа ғым ды 
мүм кін дік тер мен өз ге ше лік тер мем ле ке ті міз дің 
эко но ми ка лық да му шы лық қа қол жет кі зіп, əлем де-
гі ал дың ғы қа тар лы ел дер дің са на ты нан орын алып, 
Мəң гі лік ел дің мы ғым ір ге та сын қа лай ты ны мыз ға 
се нім ді лік бе ре ді.

А. Д8ЙСЕМБАЕВ,
«МАРКЕТИНГ» КАФЕДРАСЫНЫ5 ДОЦЕНТІ, ЭКОНОМИКА 
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Пос ла ние гла вы го су дар ства «Ка зах-
стан ский путь — 2050: Еди ная цель, еди-
ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее», без 
сом не ния, яв ля ет ся стра те ги чес ким. В 
нем обоз на че ны глав ные це ли «Стра те-
гии-2050», пу ти их дос ти же ния, сфор му-
ли ро ва ны кон крет ные за да чи и по ру-
че ния для Пар ла мен та, Пра ви тель ства, 
мест ных ор га нов и прос тых граж дан. 
Как от ме ча ет сам Пре зи дент, Пос ла-
ние на ро ду яв ля ет ся глав ным разъ яс ня-
ющим до ку мен том це лей и за дач «Стра-
те гии-2050».

Гла ва го су дарства в Пос ла нии обоз-
на чил и сфор му ли ро вал на ци ональ ную 
идею — «Мəң гі лік Ел» и вы де лил семь го-
су дар ство об ра зу ющих, об ще на ци ональ-
ных цен нос тей, в ко то рых и зак лю ча ет ся 
идей ная ос но ва но во го ка зах стан ско го пат-
ри отиз ма. Это Не за ви си мость Казахстана, 
на ци ональ ное Един ство, вы со кая ду хов-
ность, эко но ми чес кий рост на ос но ве ин-
дус три али за ции и ин но ва ций, Об ще ство 
Все об ще го Тру да, об щность ис то рии, куль-
ту ры и язы ка, на ци ональ ная бе зо пас ность 
и гло баль ное учас тие стра ны в ре ше нии 
об ще ми ро вых и ре ги ональ ных проб лем.
В Пос ла нии гла вы го су дар ства со дер-

жит ся боль шое чис ло ин но ва ци он ных ре-
ше ний и кре атив ных идей. Сре ди важ ных 
для эко но ми ки стра ны Президент осо бо 
вы де лил раз ви тие пе ре ра ба ты ва ющих 
про из водств на ос но ве на уко ем ко го эко-
но ми чес ко го ба зи са. С этим нель зя не сог-
ла сить ся. Стра на не мо жет эко но ми чес ки 
раз ви вать ся, не имея пе ре ра ба ты ва ющих 
про из водств. Для раз ви тия эко но ми ки 

стра ны нуж на раз ви тая хи ми чес кая про-
мыш лен ность. Имея в нед рах прак ти чес ки 
всю таб ли цу Мен де ле ева, стра на про из-
во дит край не ма ло хи ми чес ких ре аген тов 
для ор га ни за ции рен та бель но го ин но ва-
ци он но го про из вод ства. Об этом и ска зал 
Пре зи дент. На пер вом эта пе, т. е. до 2030 
го да, «Мы обес пе чим ди на мич ный рост 
на ших тра ди ци он ных от рас лей эко но ми-
ки и соз да дим силь ный об ра ба ты ва ющий 
ин дус три аль ный сек тор». На вто ром эта пе 
(в пе ри од с 2030 по 2050 год) «Мы сфор ми-
ру ем мощ ную об ра ба ты ва ющую про мыш-
лен ность. В тра ди ци он ных от рас лях бу дет 
осу ществлен пе ре ход на вы пуск про дук ции 
вы со ких пе ре де лов, по лу чат раз ви тие ин-
жи ни рин го вые ус лу ги как ба за для на уко-
ем кой эко но ми ки».
Од ним из клю че вых фак то ров раз ви тия 

эко но ми ки в сов ре мен ном го су дар стве яв-
ля ет ся раз ви тая на ука. Гла ва го су дар ства 
от ме тил: «В бли жай шие 10-15 лет на до соз-
дать на уко ем кий эко но ми чес кий ба зис, без 
ко то ро го мы не вста нем в один ряд с раз ви-
ты ми стра на ми ми ра. Это ре ша ет ся на ба зе 
раз ви той на уки». Очень важ но, что Пре зи-
дент, фор му ли руя при ори тет ные нап рав-
ле ния Кон цеп ции вхож де ния Казахстана в 
чис ло 30 са мых раз ви тых стран ми ра, пер-
вые три при ори те та свя зал с раз ви ти ем 
на уки и тех но ло гии. В час тнос ти, гла ва го-
су дар ства от ме тил: «Соз да ние на уко ем кой 
эко но ми ки — это, преж де все го, по вы ше-
ние по тен ци ала ка зах стан ской на уки. По 
дан но му нап рав ле нию сле ду ет со вер шен-
ство вать за ко но да тель ство по вен чур но му 
фи нан си ро ва нию, за щи те ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти, под дер жке ис сле до ва-

ний и ин но ва ций, а так же ком мер ци али за-
ции науч ных раз ра бо ток. Не об хо дим кон-
крет ный план по этап но го уве ли че ния фи-
нан си ро ва ния на уки за кон крет ные раз ра-
бот ки и от кры тия, ра бо та ющие на стра ну, 
и до ве де ния его до по ка за те лей раз ви тых 
стран». То, что Президент уде лил боль шое 
вни ма ние на уке и свя зы ва ет на деж ды в ре-
али за ции «Стра те гии-2050» с внед ре ни ем 
ин но ва ци он ных про ек тов в ре аль ном сек-
то ре эко но ми ки, воз ла га ет боль шую от вет-
ствен ность на уче ных.
Ка зах стан ская на ука дей стви тель но 

име ет боль шой по тен ци ал. В рес пуб ли ке 
сфор ми ро ва ны круп ные науч ные шко лы 
ма те ма ти ков, хи ми ков, фи зи ков, тех ни-
чес ких на ук, приз нан ные во всем ми ре. 
Уче ны ми раз ра бо та ны го то вые к внед ре-

нию про ек ты, сде ла ны от кры тия в об лас-
ти фун да мен таль ных зна ний, име ющие 
дол гос роч ную пер спек ти ву для внед ре ния. 
Рас тет та лан тли вая мо ло дежь, впи тав шая 
в се бя ос но вы фун да мен таль ных зна ний от 
стар ше го по ко ле ния уче ных, но со вер шен-
но ли шен ная черт, при су щих со вет ской 
на уке, — дог ма тиз ма и иде оло ги за ции. 
Под дер жка Пре зи ден том на уки и уче ных 
в стра те ги чес ком до ку мен те стра ны, бе зус-
лов но, яв ля ет ся важ ным и сим во лич ным 
эта пом раз ви тия го су дар ства и бу дет спо-
соб ство вать фор ми ро ва нию но во го, на уко-
ем ко го эко но ми чес ко го ба зи са го су дар ства 
на пу ти в ми ро вые ли де ры.

ДЕКАН ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА 
ПРОФЕССОР Е. М. ТАЖБАЕВ

Мнение

Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев выс ту-
пил с еже год ным Пос ла ни ем к на ро ду 
Казахстана «Ка зах стан ский путь — 2050: 
Еди ная цель, еди ные ин те ре сы, еди ное 
бу ду щее». Ка зах стан цы с не тер пе ни ем 
жда ли это го важ но го для жиз ни на шей 
стра ны об ще ствен но-по ли ти чес ко го со-
бы тия. Для нас, не рав но душ ных и ак-
тив ных граж дан Казахстана, это воз мож-
ность по лу чить раз вер ну тый, науч ный 
и обоб щен ный ана лиз всех важ ней ших 
со бы тий, ко то рые оп ре де ля ют ха рак тер 
раз ви тия на ше го го су дар ства, его внут-
рен ней и внеш ней по ли ти ки, эко но ми-
ки и об ра зо ва ния.

Осо бен но важ но, что Пос ла ние 2014 го да 
пос вя ще но кон цеп ту аль но му ана ли зу ре-

зуль та тов мас штаб ной Стра те гии «Ка зах-
стан-2050», ко то рая бы ла сфор му ли ро ва на 
Ли де ром на ции Нур сул та ном Аби ше ви чем 
Назарбаевым как ос но ва прог рес сив но-
го раз ви тия ос нов ных сфер жиз ни на шей 
стра ны. Пос ла ние да ет яс ное пред став ле-
ние о ре али за ции прин ци пов, за яв лен ных в 
Стра те гии. Президент от ме ча ет, что бла го-
да ря осу ществля емым в Ка зах ста не ре фор-
мам и со ци аль но-по ли ти чес ким про ек там 
ук реп ля ет ся по ли ти чес кий имидж на ше го 
го су дар ства.
Край не важ ной счи таю вы ра жен ную 

в Пос ла нии при вер жен ность Пре зи ден-
та цен нос тям де мок ра ти чес ко го об ще ства, 
«соб ствен ная мо дель об раз цо во го раз ви тия» 
ко то ро го ус пеш но ре али зу ет ся в Ка зах ста-
не. В ка че стве под твер жде ния ус пеш нос ти 
вы пол не ния Стра те гии на те ку щем эта пе 

Президент при вел зна ме на тель ный факт: 
«У каж до го ка зах стан ца есть чув ство гор дос-
ти за свою стра ну. По дан ным оп ро сов, 97 
про цен тов граж дан от ме ча ют ста биль ность 
сво его со ци аль но го по ло же ния и его еже-
год ное улуч ше ние». Вы со кая граж дан ская 
по зи ция ка зах стан цев яв ля ет ся важ ным ус-
ло ви ем ус пеш ной ре али за ции на ци ональ-
ной стра те гии, пос тро ен ной на прин ци пах 
един ства на ро да, от вет ствен нос ти каж до го 
за ста биль ность и проц ве та ние стра ны.
В стра те ги чес кой пер спек ти ве при-

ори тет ны ми нап рав ле ни ями раз ви тия 
Казахстана Пре зи ден том оп ре де ле ны пат-
ри отизм, ин но ва ции в на уке, энер ге ти ке, 
эко но ми ке, тран спор те, аг рар ном сек то ре, 
ге оло гии. По мыс ли гла вы го су дар ства, но-
вый им пульс бу дет при дан тер ри то ри аль-
но му раз ви тию, ма ло му и сред не му биз не су.

Ус пеш ность всех обоз на чен ных Пре зи-
ден том ин но ва ций во мно гом за ви сит от ин-
тел лек ту аль но го и нрав ствен но го по тен ци-
ала мо ло до го по ко ле ния ка зах стан цев, его 
ак тив ной граж дан ской по зи ции и пат ри-
отиз ма. Президент уве рен, что ук реп ле нию 
пат ри отиз ма пос лу жит но вый до ку мент — 
пат ри оти чес кий акт «Мəң гі лік Ел», ос но-
ву ко то ро го сос та вят клю че вые цен нос ти 
ка зах стан ско го об ще ства. В фор ми ро ва нии 
ка зах стан ско го пат ри отиз ма осо бая от вет-
ствен ность воз ла га ет ся на об ра зо ва тель ное 
со об ще ство, пос коль ку по лу че ние зна ний 
тра ди ци он но свя за но с вос пи та ни ем лич-
нос ти.
Президент ак цен ти ру ет вни ма ние на 

науч ной сос тав ля ющей всех вы де лен ных 
при ори те тов раз ви тия, в свя зи с чем фи нан-
си ро ва ние на уки бу дет сос тав лять не ме нее 
3% ВВП. Это хо ро ший сти мул к ре али за ции 
но вых про рыв ных про ек тов, транс фер та 
луч ших ми ро вых тех но ло гий, прив ле че ния 
за ру беж ных ин вес ти ций в оте че ствен ную 
на уку. Вмес те с тем не об хо ди мо пом нить о 
воз рас та нии от вет ствен нос ти ка зах стан ских 
уче ных за ус пеш ную ре али за цию ин но ва-
ци он ных про ек тов и бу ду щее Казахстана.
Сви де тель ством ус пеш нос ти про во ди-

мых в Ка зах ста не со ци аль ных и эко но ми-
чес ких ре форм яв ля ет ся не ук лон ное воз рас-
та ние до ли сред не го клас са, что ста нет еще 
од ним под твер жде ни ем эф фек тив нос ти 
ка зах стан ско го пу ти раз ви тия на ря ду с дру-
ги ми ба зо вы ми ори ен ти ра ми вхож де ния в 
чис ло 30 са мых раз ви тых стран ми ра.
От ме чен ные Пре зи ден том ус пе хи да-

ют нам уве рен ность в соб ствен ных си лах, 
пос тав лен ные гла вой го су дар ства за да чи 
вдох нов ля ют на но вые свер ше ния во бла го 
Казахстана.
Мно го ты сяч ный кол лек тив Ка ра ган дин-

ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва при ло жит все 
уси лия для ре али за ции за дач, пос тав лен-
ных гла вой го су дар ства Нур сул та ном Аби-
ше ви чем Назарбаевым в Пос ла нии на ро ду 
Казахстана «Ка зах стан ский путь — 2050: 
Еди ная цель, еди ные ин те ре сы, еди ное бу-
ду щее».

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА 
ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ

Главные ориентиры казахстанского пути

«Наука и наукоемкие технологии — базис экономики современного государства»



№ 2(207) 31.01.20146 Жастар �лемі
Мир молодежи

Жалғасы. Басы 1 бетте.
Елі міз дің 2050 жыл ға дейін гі да му ының жа ңа 

са яси ба ғы ты ның жү зе ге асы ры лу нə ти же ле рін 
ба ға лай ды, бас ты мақ сат — «елі міз ді əлем нің 
ал дың ғы қа тар лы да мы ған 30 мем ле ке ті нің қа та-
ры на қо су» бо лып та бы ла ды. Бұл өт кен жыл ғы 
жə не жал пы тəуел сіз Қа зақ стан да му ының қо-
ры тын ды ла ушы объ ек тив ті жə не көп ас пек ті лі 
са ра лауы. Президент сө зі мен ай тар бол сақ, «та-
лант ты, ең бек қор, то ле рант ты ха лық тың не бə рі 
екі он жыл дық та «нөл ден» бас тап құр ған елі!»

Елі міз де гі жағ дай лар ға өзін дік ба ға бе ріп, бо-
ла шақ ты ба ян дау ба ры сын да Президент ұзақ мер-
зім ді жос пар лау тə жі ри бе сі өзін-өзі то лы ғы мен 
ақ та ға нын атап ай та ды, Қа зақ стан ды «тұ рақ ты эко-
но ми ка лық өсу» қам та ма сыз ет ті. «Қа зақ стан-2050» 
стра те ги ясын жү зе ге асы ру да ғы бү гін ге дейін гі та-
быс тар оның өмір шең ді гін ға на дə лел деп қой май-
ды, со ны мен қа тар оның елі міз дің эко но ми ка лық 
жə не əлеу мет тік-са яси өмі рі нің түр лі са ла ла рын-
да ғы қу ат ты əсе рін ай шық тай тү се ді. «Бү гін де Ота-
ны мыз дың же тіс тік те рі — əр бір аза мат тың ұлт тық 

мақ та ны шы». Мем ле кет бас шы сы ның дəс түр лі 
түр де бі лім бе ру мə се ле сі не ба са на зар аудар ға ны 
біз үшін аса ма ңыз ды. Біз дің не гіз гі ба сым дық та ры-
мыз да Ел ба сы атап ай тқан са па лы бі лім елі міз де гі 
ин но ва ци ялық ғы лым ды жə не қа рыш ты эко но ми-
ка ның құ ры лу ын қа лып тас ты ра ды. «Ел игі лі гі не 
жұ мыс жа сай тын» ал дың ғы қа тар лы ғы лы ми жə-
не өн ді ріс тік зерт те улер ді жи нақ тай тын ғы лым ды 
қар жы лан ды ру ды кө бей ту, «елі міз дің бі лі мі мен 
жа ңа тех но ло ги яла ры ның транс фер ті үшін» ше-
тел дік ин вес ти ци ялар ды қол да ну қа жет ті лі гі, бі-
рік кен жо ба лық жə не ин жи ни рин гтік ор та лық тар-
дың құ ры луы ма ңыз ға ие.
Президент ұлт тық бі лім бе ру дің са па сын 

жақ сар ту бойын ша ма ңыз ды жұ мыс тар дың қа-
жет ті лі гі мен бір ге оның əлеу мет тік жə не қар-
жы лық қам сыз дан ды ру қа жет ті лі гін атап айт ты. 
Аза мат тық қыз мет кер лер дің ең бек ақы сы ның 
жа ңа үл гі сі бі лім бе ру қыз мет кер ле рі нің ең бек 
ақы сын өсі ру ді қам та ма сыз етуі ке рек. Үкі мет ке 
жас тар дың озық бі лім мен жо ға ры бі лік ті лік-
ке ұм ты лы сын жі гер лен ді ре тін «жо ға ры үл ге-
рім мен оқи тын сту дент тер ді қол да удың ти ім ді 
жүйе сін құ ру ға» тап сыр ма бе ріл ді. Пре зи дент-
тің Стра те ги яны са ра лап, оның жү зе ге асы ры-
лу бо ла ша ғын не гі зі нен Қа зақ стан жас та ры мен 
бай ла ныс ты руы, жа ңа Жол дауын да пат ри от тық 
тəр би еге ба са на зар ауда руы заң ды лық.

�АРМУ БАСПАС%З �ЫЗМЕТІ

Жолдау – кемел болаша! кепіліЖолдау – кемел болаша! кепілі

Университет жа�алы�тары
Айтайын дегенім...

«Болаша! миллионер»
— Отан ды� ЖОО-да ры ны� се гіз 

сту ден ті «Бо ла ша� мил ли онер» бай-
�ауыны� же �ім па зы атан ды. Олар 
1 млн те� ге мен �а тар *з ісін бас тау 
м�м кін ді гі не ие бол ды.

Бай �ау шарт та ры бойын ша, �а-
ты су шы лар 1 млн те� ге ге есеп-
тел ген, �а за� стан да те� де сі жо� 
биз нес-иде яны р� сім деп, жол дауы 
�а жет бол ды. Олар биз нес-жос пар-
ды ег жей-тег жей лі жа зып бе руі ти іс 
еді. Бар лы ы 200 *ті ніш �а был дан-
ды. Бай �ау �о ры тын ды сы бойын ша 
се гіз сту дент же �ім паз атан ды. «Сту-
дент тер а� ша лай сыйа �ы алып �а на 
�ой май, жар ты жыл бойы биз нес 
ж�р гі зу са ла сын да бар лы� м� се ле-
лер бойын ша «АТ ФБанк» А� са рап-
шы ла ры нан те гін ке �ес ала ала ды» 
екен.

,ытайлы! студенттер 
емтиханHа дайындалудыA 
тыA Jдісін 8сынды

�ы тай лы� сту дент тер ем ти хан-
а дайын ды� ке зін де *з де рін �б ден 
азап тай тын к* рі не ді. Боз ба ла лар 
мен бой жет кен дер дайын ды� ке-
зін де $йы� тап кет пеу �шін ар найы 
ілін ген іл гіш ке шаш та рын мы� тап 
бай лап �оя ды екен. Адам ды $й �ы 
�ы сып, ба сын т* мен т� сі ре бер ген-
де ша шы тар ты лып, �ал жы ра ан 
жас ты� �ал ып ке туі не м�м кін дік 
бер мей ді.

Сту дент тер ді� о�у а де ген �$ш-
тар лы ы сон ша лы�, олар осы лай 
т�р лі азап тау �діс те рін тауып ал ан. 
Тіп ті, �ы тай лы� жас тар ды таз бо лу 
�ау пі де �ор �ыт пай ды. М$н дай *зін-
*зі т�р би елеу т� сі лі ал аш рет Фуц-
зянь тех ни ка лы� уни вер си те тін де 
к* рі ніс тап �ан. Кейін ке ле б$л амал 
ел сту дент те рі не лез де та рап ке тіп ті. 
Алай да м$н дай т� сіл ар �ы лы ем ти-
хан а дайын да лу д$ рыс емес.

BAQ.KZ А� ПА РАТ ТЫ� ПОР ТА ЛЫ

ТаAдаулы орын
Бір де �п кем ж$ мыс ор ны на *зі 

жал ыз бар ы сы кел мей, ме ні де ер-
те шы� ты. Ба рар же рі міз алыс бол-
ан ды� тан аял да ма а �а рай ая� да-
ды�. К�т кен ав то бу сы мыз да кел ді. 
Ішін де адам аз екен. Жо ла �ы сы ны� 
�ым бат та а ны �а ра ша ны� �ал та сы-
на ауыр ти ген сы �ай лы. Кір ген бет-
те �р т�р лі т�с ті жа быс ты рыл ан �а-
аз дар а к* зім бір ден т�с ті. «МЕС ТО 
ДЛЯ 90-60-90, МЕС ТО ДЛЯ ПО ЦЕ-
ЛУ ЕВ, VIP МЕС ТО 500 ТГ» деп жа зып 
�ойып ты. �ы зы ы сол, «МЕС ТО ДЛЯ 
90-60-90» деп жа зыл ан жер ге жа-
сы ег де тар т�ан ет же� ді апай жай-
а сып ты. Ол кі сі �а аз да ы жа зу ды 
о�ып к�л ді. Біз де к�л дік.

Ав то бус �о ам ды� к* лік. Азан-
нан кеш ке шейін сан да ан жо лау-
шы ны та сы мал дай ды. Бір-бі рі не 
$� са май тын та дыр иеле рі бі рер 
с�т ке бас с$ а ды. Бі реу �уа нып, бі-
реу м$ �айып, ен ді бі рі шар шап-шал-
ды ып кі ре ді. Мі не, сон дай с�т те 
жа �а ы дай жа зу лар ж�р гін ші ге о� 
ы� пал ете ді. �а ла ны� �ауырт *мі рі-
нен шар ша ан ж$р т�а с�т тік жы лу 
сый лай ты ны с*з сіз. Осын дай $йым-
дас ты рыл ан ша ра лар �$п тар лы� іс. 
Тек жа �а ы жа зу лар �а за� ті лін де 
жа зыл са, тіп ті жа� сы бо лар еді. Б$л 
ойым ды кон дук тор �ыз бен ж�р гі зу-
ші аай а айт тым.

Біз к�т кен аял да ма а да кел дік…

Г8Л МИ РА �АЙЫР ЖАН �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің бі лім са па сы мем-
ле кет тік кон кур стар жə не тəуел сіз са рап тау рə-
сім де рі нің қо ры тын ды сы бойын ша бір не ше 
рет қол дау ға ие бол ды. ҚарМУ про фес сор лық-
оқы ту шы лар ұжы мы жұ мы сы нə ти же сі нің жо-
ға ры ба ға лауы не гі зін де 2013 жыл ғы «ЖОО-ның 
үз дік оқы ту шы сы» мем ле кет тік гран ты на уни-
вер си тет тің 13 про фес со ры мен до цен ті лайық 
деп та ныл ды, бұл Республика кө ле мін де гі жо ға-
ры көр сет кіш тер дің бі рі бо лып та бы ла ды.

ҚР Бі лім жə не ғы лым ми нис трі Ас лан Сə рін жі-
пов тің тө ра ға лы ғы мен өт кен же ңім паз дар ды анық-
та ған Рес пуб ли ка лық бай қау ко мис си ясы ның құ ра-
мы на Пар ла мент тің қос па ла та сы ның де пу тат та ры, 
мем ле кет тік ор ган дар дың, «Нұр Отан» ха лық тық-
де мок ра ти ялық пар ти ясы ның өкіл де рі, бі лім жə не 
ғы лым қыз мет кер ле рі кə сі по да ғы кір ді.

Бай қау екі ке зең бойын ша өт кі зіл ді: бі рін ші сі — 
жо ға ры оқу ор ны ішін де, екін ші сі — рес пуб ли ка-
лық. 2013 жыл ғы кон кур стық ірік теу ең жо ғар ғы 
ай қын дық жə не ашық тық қа ғи да ты не гі зін де жү-
зе ге ас ты. Үміт кер лер элек трон дық тір ке уден өт ті, 
кон кур стың əр бір қа ты су шы сы на же ке элек трон ды 
код бе ріл ді. Кон кур сқа ұсы ныл ған ма те ри ал дар-
дың дұ рыс ты ғын дə лел деу мақ са тын да олар дың 
эк сперт тік ба ға лауы жүр гі зіл ді. Кон курс қо ры-
тын ды сы ның əділ ді гі мə лі мет тер дің компь ютер лік 
өң деуімен қам та ма сыз етіл ді, нə ти же сін де үміт кер-

лер қыз ме ті нің сан дық көр сет кіш те рі нің ав то мат-
тан ды рыл ған есе бі жə не олар дың са ра лауы шы ға-
рыл ды. «Біз рес пуб ли ка лық бай қау дың же ңім паз-
да рын анық тау бойын ша тал қы ла улар ды аяқ та дық. 
Бар лық үміт кер лер дің өті ніш те рі тəуел сіз са рап-
шы лар мен екі мəр те пы сық тал ды», — деп атап өт ті 
Бі лім жə не ғы лым ми нис трі Ас лан Бə ке нұ лы.

Мем ле кет тік грант ты та ғайын да уда үміт кер-
лер дің ге ог ра фи ясы кең ауқым да жү зе ге ас ты. 
2013 жыл ғы атал ған бай қау ға Қа зақ стан ның əр ай-
ма ғын да ғы 92 жо ға ры оқу ор ны нан 550-ден ас там 
оқы ту шы қа тыс ты. Осы уақыт қа шейін атал мыш 
кон курс аясын да «ЖОО-ның үз дік оқы ту шы сы» 
ата ғы на Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 99 оқы-
ту шы сы лайық деп та ныл ған. Қа ра ған ды да ғы не гіз-
гі жо ға ры оқу ор ны ның рес пуб ли ка лық кон кур сқа 
қа ты суы, мұн дай жо ға ры көр сет кіш тер ге ие бо луы 
кез дей соқ емес. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы көп са ла-
лы жо ға ры оқу орын да ры ның Ұлт тық рей тин гі сін-
де уни вер си тет көш бас шы лық ұс та ным ға ие, Қа зақ-
стан ның 10 ин но ва ци ялық-бағ дар лан ған уни вер си-
тет те рі қа та рын да, бе дел ді ха лы қа ра лық рей тинг-
тер ге се нім ді түр де ене ді. Жал пы рес пуб ли ка лық 
ста тис ти ка лық са ра лау нə ти же сі бойын ша Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ қыз ме ті көр сет кіш те рі нің 
об лыс та ғы жо ға ры бі лім бе ру дің ал дың ғы қа та рын-
да екен ді гі мойын дал ды, ЖОО 2011-2012 жыл ғы 
қо ры тын ды бойын ша Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын-
да ғы кə сі по рын дар дың ТОП-3 Ұлт тық биз нес-рей-
тин гі сі не еніп, құр мет эли та лық бел гі ле рі: Ұлт тық 

сер ти фи кат жə не «Са ла көш бас шы сы-2013» ес те-
лік қа быр ға ме да лі не ие бол ды. Бұ ны уни вер си тет 
қыз ме ті нің бар лық са ла сын да ғы да му жө нін де гі 
ұзақ жə не жос пар лы жұ мыс та ры ның заң ды нə ти-
же сі деп са нау ға бо ла ды. Не гіз гі құ ра ушы, ЖОО-на 
бел гі лі эк сперт тер мен оқы ту дең гейін қам та ма сыз 
ету ге мүм кін дік бе ре тін про фес сор лық-оқы ту шы-
лар құ ра мы ның жо ға ры ғы лы ми-пе да го ги ка лық 
əлеуеті бо лып та бы ла ды. Уни вер си тет те мық ты ма-
ман дар ды қыз мет тес тік ке тар та тын, со ны мен қа тар 
олар дың бі лік ті лі гін үне мі жо ғар ла тып оты ру ға 
мүм кін дік бе ре тін оқы ту шы лар ды кад рлық ірік те-
удің жə не олар дың кə сі би же тіс тік те рін ба ға ла удың 
оң тай лы ме ха низ мі қыз мет ете ді.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ оқы-

ту шы ла рының же ңіп ал ған мем ле кет тік грант та ры 
олар дың ал дың ғы қа тар лы ше тел уни вер си тет те-
рін де ака де ми ялық тə жі ри бе ден өтуі не, бір лес кен 
бі лім бе ру жо ба ла ры на қа ты су ына мүм кін дік бе-
ре ді жə не əрі қа рай кə сіп тік тұр ғы дан да му ына ық-
пал ды əсер ете ді.

�АРМУ БАСПАС%З �ЫЗМЕТІ

,арМУ о!ытушылары — �здіктер !атарында

Ға лым дар дың ай ту ын ша, кі тап оқу — ру ха-
ни же ті лу ге ға на емес, тəн са улы ғы на да ке ре-
мет пай да лы екен. Ме ди ци на ілі мін де үл кен 
ми дың жұ мы сы бү кіл де не ор га низ мде рі не ті-
ке лей əсер ете ді де лін ген. Сол үшін де би оло-
гия са ла сын да «үз дік сіз қоз ға лыс та ғы клет ка 
жа са рып оты ра ды дей тін» көз қа рас бар.

Жа қын да ға лым дар кі тап оқу, су рет, му зы ка, 
жа зу шы лық се кіл ді ақыл-ой ең бе гі мен шұ ғыл да-
на тын адам дар дың жүй ке-жүйе сі нің бас қа адам-
дар дан əл де қай да тез да ми ты нын жə не қар тай ған 
кез де де жүй ке-жүйе нің шар шауы, əл сі реуі жə не 
үл кен ми дың қар таюы бол май ты нын дə лел де ді. 
Бар лық де не мү ше сі не əсер ете тін үл кен ми ды 
жат тық ты ру дың ең та ма ша тə сі лі — кі тап оқу. Кі-
тап оқу — жүй ке жүйе сін шы нық ты ру, де не-бі-
тім ді кү шей ту, əр түр лі ауру лар дың ал дын алу да 
та ма ша ма ңыз ға ие. Адам ның іш кі құ ры лы сын да 
ке зі ге тін бар лық ауру лар пси хо ло ги ямен ті ке лей 
бай ла ныс ты. Кө ңіл-күй дің тү сің кі бо луы, үл кен 
ми дың шар шауы əр түр лі ауру лар дың бас ты се-
беп ке рі. Сол үшін де жақ сы кі тап — ру ха ни азық. 
Сау де не лі бо лу дың та был мас дə рі сі.
Кі тап оқу дың та ғы бір ерек ше лі гі — ұзақ 

өмір сү ру дің ке пі лі екен. Жа по ния ме ди ци на сы 
осын дай қо ры тын ды шы ға рып отыр. Олар дың 

ай ту ын ша, ең ұзақ өмір сү ре тін дер — фи ло-
соф тар, одан кейін гі сі ға лым дар мен көр ке м-
өнер ші лер екен. Олар «кі тап оқу — үл кен ми ды 
үз дік сіз қоз ға лыс қа са ла ды. Кі тап оқып бол ған 
соң да оның адам ға сый лай тын əсе рі де не шы-
нық ты ру дан кейін гі мас саж се кіл ді адам ды ру-
ха ни қа лып қа тү сі ріп оты ра ды» дей ді. Дə рі гер 
ма ман дар дың ай туы бойын ша, кі тап оқы ған нан 
тек көз шар шай ды, көз дің шар ша ға ны, оған түс-
кен ауыр тпа лық тар дың өзі пай да лы бо лып есеп-
те ле ді. Компь ютер дің мо ни то ры нан шы ға тын 
ультра-күл гін тол қын дар көз ге зи ян, яғ ни көз 
қа быр шы ғы жұ қа рып, көз ма ңайы на əжім дер 
то ла ды. Ар қа ауру ла ры ның кө бі компь ютер ал-
дын да көп отыр ған нан бо ла ды екен. Жа тып оқу 
кей бі ре улер дің əде ті, бі рақ мұн дай əдет ұй қы ға 
ға на зи ян шек ті ріп қа на қой май, ден са улық қа да 
зи ян ды. Кі тап ты құ мар та оқи тын дар кі тап тың 
маз мұ ны на бе рі ліп ке те ді де оқып бол майын ша 
кі тап ты тас та май ды. Мұн дай кез де ми жұ мыс іс-
тей ді де адам ның ұйық тауы, де ма лы сы ық пал ға 
ұшы рай ды, со ны мен бір ге кі тап-жур нал дар ды 
тө сек тің қа сы на, яғ ни бас жа ғы на қою ға бол май-
ды. Кі тап-жур нал дар ға оңай шаң-то заң қо на тын-
дық тан ұйық та ған да ты ныс ала тын ауа бұ зы ла ды. 
Ден са улық жө ні нен алып ай тқан да ұйық тар ал-
дын да кі тап оқу көз ге зи ян ти гі зе ді. Сон дық тан 
тө сек тің ба сы на кі тап-жур нал қой ма ңыз, ұйық-
та удан бұ рын ғы 10 ми нут ішін де кі тап оқы май, 
кө зі ңіз ді жұ мып де мал ты ңыз. 

Ин тер нет да мы ға лы бе рі адам дар өз де рі не ке-
рек ті дү ни елер ді элек трон ды кі тап тар жə не оқу-
лық тар дан оңай жол мен тауып, оқу ға мүм кін дік ал-
дық.  Алай да элек трон ды кі тап тар ды оқу дың пай да-
сы мен қа тар зи яны да бар. Бі рін ші ден, элек трон ды 
оқу лық ақы лы. Ға лам тор ды пай да ла ну ға тө лен ген 
ақ ша ңыз бен ал тын уақы ты ңыз ды ти ім ді пай да ла ну 
үшін кі тап ты не ме се қа жет ті ма те ри ал дар ды тым 
асы ғыс оқи сыз, тү сін бей қал ған тұс ты қай та-қай та 
қа рау ға мұр ша ңыз бол май ды. Екін ші ден, элек трон-
ды кі тап тар ды кө бі не компь ютер ар қы лы оқи тын-
ды ғы ңыз дан, мо ни тор ал дын да өт кіз ген ұзақ уақы-
ты ңыз ден са улы ғы ңыз ға да зи ян. Бұл əсі ре се кө зі ңіз-
ге те ріс əсер ете ті ні сөз сіз. Үшін ші ден, элек трон ды 
кі тап тан оқы ған дү ние ңіз тез ұмы ты ла ды. Ке рек 
дү ние ңіз ді компь ютер ден кө ші ріп ал ған ның өзін-
де, оның əсе рі кə дім гі кі тап оқы ған дай бол май ды. 
Сон дық тан да, элек трон ды кі тап тар ды пай да ла ну-
дың ти ім ді жол да ры ның бі рі мы на лар: Элек трон ды 
кі тап тың жаз ба ша нұс қа сын прин тер ден шы ға рып 
алып оқы ңыз. Өй тке ні прин тер ден шы ға рып ал ған 
нұс қа ны қа шан, қай да жə не қа лай оқы са ңыз да ер-
кі ңіз де. Ұқ па ған же рі ңіз ді бір не ше мəр те оқып, қа-
жет те ма ңыз ды тұс та ры на ерек ше леп бел гі қоя ала-
сыз. Бұл ин тер нет те гі са ғат та ры ңыз үшін тө ле не тін 
ақ ша ны үнем де уге сеп ті гін ти гі зе ді. Сон дай-ақ, 
компь ютер ал дын да ұзақ оты рып, кө зі ңіз дің, тұ ла 
бойы ңыз дың шар шауына жол бер мей сіз.

ДАЙЫНДА�АН Н. �АНАТ

Кітап – а!ыл-ойдыA кені
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Се год няш нее Пос ла ние Ли де ра на-
ции на ро ду Казахстана яв ля ет ся ру-
ко во дя щим до ку мен том ре али за ции 
«Ста те гии-2050». Од ной из за дач яв ля-
ет ся вхож де ние Казахстана в чис ло 30 
раз ви тых стран ми ра. Как от ме тил Пре-
зи дент: «Все стра ны прош ли путь глу-
бо кой мо дер ни за ции, име ют вы со кие 
по ка за те ли ин вес ти ций, науч ных раз-
ра бо ток, вы со кую про из во ди тель ность 
тру да, раз ви тие биз не са и стан дар тов 
жиз ни на се ле ния. Ин ди ка то ры стран 
ОЭСР, с уче том их бу ду щей дол гос роч-
ной ди на ми ки, — это есть на ши ба зо вые 
ори ен ти ры пу ти в чис ло 30 раз ви тых 
стран пла не ты».

Для дос ти же ния пос тав лен ной це ли 
гла ва го су дар ства счи та ет, что «Соз да ние 
на уко ем кой эко но ми ки — это, преж де все-
го, по вы ше ние по тен ци ала ка зах стан ской 
на уки. По дан но му нап рав ле нию сле ду-
ет со вер шен ство вать за ко но да тель ство по 
вен чур но му фи нан си ро ва нию, за щи те ин-
тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, под дер жке 
ис сле до ва ний и ин но ва ций, а так же ком-
мер ци али за ции науч ных раз ра бо ток».
При ня тие сов ре мен ных за ко но да тель-

ных ак тов поз во лит ву зам и НИИ, в том 
чис ле Ка ра ган дин ско му го су дар ствен но му 
уни вер си те ту име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва ус ко рить ин но ва ци он ные про цес сы, 
сущ ность ко то рых зак лю ча ет ся в пря мом 

ис поль зо ва нии пос лед них дос ти же ний на-
уки на про из вод стве.
С целью по вы ше ния эф фек тив нос-

ти науч ной дея тель нос ти по при ори тет-
ным нап рав ле ни ям сов ре мен ной на уки 
в об лас ти мо ле ку ляр ной ге не ти ки, би-
отех но ло гии, эко ло гии про мыш лен ных 
ре ги онов, би оме ди ци ны в КарГУ им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва фун кци они ру ет 
Ис сле до ва тельский парк би отех но ло гии 
и эко мо ни то рин га. Про во дят ся ис сле до-
ва ния, свя зан ные с ана ли зом со дер жа ния 
ге не ти чес ки мо ди фи ци ро ван ных объ ек тов 
в про дук тах пи та ния, сырье сельско хо зяй-
ствен ных пред прия тий; ге но ди аг нос ти кой 
он ко ло ги чес ких и ин фек ци он ных за бо ле-
ва ний; раз ра бот кой ме то дов пре дот вра ще-
ния ди абе та у по жи лых лю дей; улуч ше ни-
ем тех но ло гий по вы ше ния про дук тив нос-
ти сельско хо зяй ствен ных и ле кар ствен ных 
рас те ний; ана ли зом со дер жа ния заг ряз-
ни те лей в объ ек тах ок ру жа ющей сре ды, в 
час тнос ти тя же лых ме тал лов. Про ект нап-
рав лен на ре ше ние за дач аг рар но го сек то-
ра и на ос но ве при ме не ния во до удер жи-
ва ющих по ли ме ров поз во лит при ме нить 
вла гос бе ре га ющие тех но ло гии в ус ло ви ях 
за суш ли во го ка зах стан ско го кли ма та, что 
поз во лит по вы сить эф фек тив ность вы ра-
щи ва ния на 30-50%.
Раз ра бот ке сов ре мен ных на но тех но ло-

гий пос вя ще ны ре али зу емые Ин сти ту том 
мо ле ку ляр ной на но фо то ни ки про ек ты 
«Спин-се лек тив ные фо топ ро цес сы в мо ле-
ку ляр ных сис те мах с ог ра ни чен ной ге омет-
ри ей», «Раз ра бот ка фо топ ре об ра зо ва те ля 
сол неч ной энер гии на ос но ве амор фных 
по луп ро вод ни ков и ор га ни чес ких кра си-

те лей», «Фун кци ональ ные оп ти чес кие эле-
мен ты на ос но ве по рис то го ок си да алю ми-
ния» и «Раз ра бот ка тех но ло гии по лу че ния 
ме тал ло ок сид ных пле нок с вы со кой удель-
ной по вер хностью для фо то воль та ичес ких 
яче ек Грет це ля».
Про ект «Раз ра бот ка тех но ло гии син те за 

и ис сле до ва ние свойств вы со ко тем пе ра тур-
ных про тон ных про вод ни ков на ос но ве пе-
ров ски то по доб ных слож ных ок си дов, пер-
спек тив ных для во до род ной энер ге ти ки», 
ре али зу емый рес пуб ли кан ской ла бо ра то-
ри ей ин же нер но го про фи ля «Фи зи ко-хи-
ми чес кие ме то ды ис сле до ва ния», поз во лит 
по вы сить эф фек тив ность топ лив ных эле-
мен тов во до род ной энер ге ти ки на ос но ве 
син те за но вых ком по зи тов.
Яр ким при ме ром прив ле че ния за ру-

беж ных ин вес ти ций в ву зов скую на уку яв-
ля ют ся ис сле до ва ния по те ме про фес со ра 
М. И. Бай ке но ва — раз ра бот ка эф фек тив-
но го спо со ба вы де ле ния цен ных хи ми чес-
ких эле мен тов из про из вод ствен ных от-
хо дов ТЭЦ с целью вы со ко тех но ло гич ной 
пе ре ра бот ки уг ля, неф ти и ка мен но уголь-
ной смо лы. Дан ный про ект фи нан си ру ет-
ся Пе кин ской меж ду на род ной ком па ни ей 
хи ми чес ких тех но ло гий пе ре ра бот ки уг ля 
(Ки тай).
Уче ные Ка ра ган дин ско го го су дар-

ствен но го уни вер си те та име ни ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва ак тив но под дер-
жи ва ют ини ци ати вы гла вы го су дар ства 
Н. А. Назарбаева и при ла га ют все уси лия 
для ус пеш ной ре али за ции прог рам мы 
ЭКСПО-2017.

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР Х. Б. ОМАРОВ

ДИРЕКТОР ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
КАНДИДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК С. С. КАСЫМОВ

Принцип наукоемкой экономики реализуется учеными КарГУ

Пос ла ние гла вы го су дар ства Нур сул-
та на Аби ше ви ча Назарбаева «Ка зах стан-
ский путь — 2050: Еди ная цель, еди ные 
ин те ре сы, еди ное бу ду щее» сво ему на ро-
ду дол жен ос мыс лить каж дый ка зах ста-
нец. Ведь имен но в этом прог рам мном 
до ку мен те Президент на шей стра ны 
ста вит чет кие це ли как на се год няш ний 
день, так и на пред сто ящие де ся ти ле тия.

Ел ба сы бу ду щее Казахстана ви дит в соз-
да нии но вых воз мож нос тей для рас кры тия 
по тен ци ала ка зах стан цев. Так, Нурсултан 
Абишевич от ме ча ет, что «Раз ви тая стра на 
в XXI ве ке — это ак тив ные, об ра зо ван ные и 
здо ро вые граж да не». Для ре ше ния дан ной 
за да чи Президент ста вит пе ред на ми чет кие 
и дос ти жи мые це ли. Пред сто ящий пе ри од 

ста нет «ок ном воз мож нос тей» для мас штаб-
но го про ры ва Казахстана.
Од но из нап рав ле ний, оз ву чен ных Пре-

зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан, — это 
ра бо та по улуч ше нию ка че ства всех звень-
ев на ци ональ но го об ра зо ва ния. Так, уже к 
2017 го ду бу дет ус тра не на проб ле ма нех ват-
ки учеб ных мест; к 2020 го ду пла ни ру ет ся 
обес пе чить 100-про цен тный ох ват ка зах-
стан ских де тей от 3 до 6 лет дош коль ным 
об ра зо ва ни ем; в бли жай шие 2-3 го да бу дет 
сфор ми ро ва но яд ро на ци ональ ной сис те мы 
ду аль но го тех ни чес ко го и про фес си ональ-
но го об ра зо ва ния; уже се год ня ве ду щие 
уни вер си те ты на ча ли пе ре ход к ака де ми-
чес кой и уп рав лен чес кой ав то но мии. Кро-
ме то го, Ел ба сы под чер кнул, что уро вень 
пре по да ва ния в рес пуб ли кан ских сред них 

шко лах не об хо ди мо под тя ги вать до уров ня 
Назарбаев Ин тел лек ту аль ных школ.
Се год ня нам, ра бот ни кам науч ной 

сфе ры, не об хо ди мо под нять на уку на вы-
со кий уро вень. Один из важ ных пун ктов, 
на ко то рой об ра тил вни ма ние гла ва го су-
дар ства, — это ис поль зо ва ние пе ре до вых 
науч ных дос ти же ний за ру беж ных уче ных. 
Под го тов ка про фес си ональ ных кад ров 
дол жна стро ить ся на ос но ве ка че ствен ных 
зна ний с вы со кой ин тел лек ту аль ной куль-
ту рой, пат ри оти чес ким ду хом, что яв ля-
ет ся глав ным фак то ром в вос пи та тель ной 
ра бо те, над ко то ры ми дол жна ра бо тать 
выс шая шко ла.
Каж дый ка зах ста нец дол жен по нять и 

ос мыс лить со дер жа ние Пос ла ния и сде лать 
все от не го за ви ся щее, что бы мы вмес те дос-
тиг ли на ме чен ной це ли и вош ли в чис ло 
30 са мых раз ви тых стран ми ра, пос тро или 
силь ное и бла го по луч ное го су дар ство.

Это Пос ла ние для ме ня яв ля ет ся очень 
важ ным как с по зи ции граж да ни на, так и с 
по зи ции пре по да ва те ля, ко то рый ак тив но 
уча ству ет в ре али за ции Стра те гии «Ка зах-
стан-2050». Для ме ня лич но очень важ ны-
ми ста ли сло ва Пре зи ден та о на ци ональ-
ной идее Мəң гі лік Ел. На ша глав ная цель 
в дан ном нап рав ле нии прос та и по нят на: 
мы дол жны сох ра нить и ук ре пить глав ные 
цен нос ти, ко то рые объ еди ня ют всех ка зах-
стан цев и сос тав ля ют фун да мент бу ду ще го 
Казахстана. Это неп ре лож ное ус ло вие на-
ше го су ще ство ва ния как го су дар ства, как 
об ще ства, как на ции. Фун да мент ка зах-
стан ско го пат ри отиз ма — это рав ноп ра вие 
всех граж дан и их об щая от вет ствен ность за 
честь Ро ди ны.

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА, ДЕПУТАТ 

КАРАГАНДИНСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА С. КЕНТБЕК

Единый народ — общая судьба

Бо лее 20 лет по на до би лось Ка зах ста-
ну, что бы стать силь ным, уве рен ным в 
се бе го су дар ством, учас тни ком всех зна-
чи мых ми ро вых про цес сов. Слож но дос-
тиг нуть это го ста ту са, но еще слож нее 

его удер жать. Имен но на это и нап рав ле-
на по ли ти ка на ше го Пре зи ден та.

Ха рак тер и глу би на про ис хо дя щих в ми-
ре тран сфор ма ций, гло баль ная вза имо за-

ви си мость тре бу ют ус той чи во го дол гос роч-
но го раз ви тия. Имен но по это му Президент 
об ра тил ся к на ро ду Казахстана с оче ред ным 
Пос ла ни ем, что бы дать воз мож ность каж-
до му из нас быть при час тным к рос ту бла го-
сос то яния стра ны. В Пос ла нии обоз на че ны 
чет кие ори ен ти ры, ка ким дол жно стать на-
ше го су дар ство в бли жай шие го ды. Осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся эко но ми чес ко му сек то-
ру, со ци аль ной сфе ре и от рас лям ин но ва-
ци он ных тех но ло гий.
Важ ным фак том для нас, сту ден тов, яв-

ля ет ся по вы ше ние раз ме ра сти пен дий. Я 
бес ко неч но ра да за все на ше сту ден че ство, 
ведь та кая силь ная под дер жка со сто ро ны 
го су дар ства соз да ет все ус ло вия для пол но-
цен но го ста нов ле ния нас как спе ци алис тов, 
мас те ров сво его де ла.
Глав ная цель Казахстана, ко то рую пос та-

вил пе ред на ми Ли дер на ции, — к 2050 го ду 
вой ти в чис ло 30 са мых раз ви тых го су дарств 
ми ра. К это му дол жен стре мить ся каж дый 
ка зах ста нец, будь он на ра бо чем мес те или 
в учеб ном уч реж де нии. «Раз ви тая стра на в 
ХХI ве ке — это ак тив ные, об ра зо ван ные и 
здо ро вые граж да не», счи та ет гла ва го су дар-

ства. Мы дол жны вос при ни мать эти сло ва 
как ру ко вод ство к дей ствию. Со зи дать, са-
мо со вер шен ство вать ся, из ме нять се бя и 
мир — вот как ви жу это я.
Пос ла ние Пре зи ден та нап рав ле но на 

то, что бы кон со ли ди ро вать на цию, объ еди-
нить на ши уси лия, ведь каж дый из нас хо-
чет жить в ми ре и дос тат ке. По это му толь ко 
ощу щая един ство и вза им ную под дер жку, 
мы мо жем до бить ся пос тав лен ных це лей.
Я как пред ста ви тель сту ден че ства ак тив-

но под дер жи ваю на ше го Пре зи ден та и от-
но шусь с ува же ни ем к его по ли ти чес ким 
ре ше ни ям. На де юсь, что смо гу внес ти свою 
леп ту в раз ви тие го су дар ства. Я при ло жу 
все свои си лы, зна ния и опыт на оп рав да ние 
вы со чай ше го до ве рия, ока зан но го нам гла-
вой го су дар ства.
Гор жусь сво ей при час тностью к ре ше-

нию гран ди оз ных за дач, пос тав лен ных Пре-
зи ден том.

СТУДЕНТКА 3-ГО КУРСА 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА 
Г. БАЗИЛОВА

Созидать, самосовершенствоваться, изменять себя и мир в лучшую сторону
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Спорт и за ня тия фи зи чес кой куль ту рой, ук реп ляя 
здо ровье, в то же вре мя со вер шен ству ют не толь ко те-
ло, но и дух. А имен но здо ро вые ду хом и те лом лю ди 
во все вре ме на сос тав ля ли опо ру об ще ства, по это му 
здо ро вый об раз жиз ни се год ня ста но вит ся все бо лее 
по пу ляр ным сре ди сту ден тов.

Боль шое зна че ние при да ет раз ви тию спор та, про па-
ган де здо ро во го об ра за жиз ни Президент на шей стра ны 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он не раз оз ву чи вал 

те зис о том, что фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни, 
сох ра не ние доб рых спор тив ных тра ди ций спо соб ству ют 
нрав ствен но му об нов ле нию, улуч ше нию здо ровья на ции, 
вос пи та нию под рас та юще го по ко ле ния, его фи зи чес кой и 
нрав ствен ной за кал ке.
В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те им. 

Е. А. Бу ке то ва фи зи чес ко му вос пи та нию сту ден тов уде ля-
ет ся осо бое вни ма ние. Наш вуз име ет бо га тые спор тив ные 
тра ди ции. Здесь пос то ян но про во дят ся спор тив ные ме-
роп ри ятия: эс та фе ты здо ровья для сту ден тов, сту ден чес-

кие спар та ки ады и спар та ки ады для пре по да ва те лей на 
Ку бок рек то ра, спар та ки ады сре ди пер во кур сни ков, со рев-
но ва ния по раз лич ным ви дам спор та, в том чис ле по ка зак-
ша ку рес и дру гим на ци ональ ным ви дам спор та. Сту ден ты 
и пре по да ва те ли не од нок рат но ста но ви лись при зе ра ми 
об лас тных и рес пуб ли кан ских со рев но ва ний, чем пи она ми 
уни вер си ад, а наш вуз ста но вил ся сам пло щад кой про ве де-
ния круп ных спор тив ных со рев но ва ния мо ло де жи.
У на ше го уни вер си те та раз ви тая спор тив ная ин фрас-

трук ту ра. Спор тив ный уни вер си тет ский ком плекс вклю ча-
ет в се бя ста ди он от кры то го ти па, шесть спор тив ных за лов, 
лег ко ат ле ти чес кий ма неж, гим нас ти чес кий, бор цов ский 
и сов ре мен ные тре на жер ные за лы, зал спор тив ных игр, 
лыж ную ба зу и шах мат ный клуб.

Бодрость духа и здоровье
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В КарГУ на фа куль те те фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
го то вят спе ци алис тов по фи зи чес ко му вос пи та нию: пре-
по да ва те лей физ куль ту ры и на чаль ной во ен ной под го тов-
ки для об ще об ра зо ва тель ных школ и кол лед жей, тре не ров 
для спор тив ных школ и сек ций, спе ци алис тов-тре не ров 
в са мых раз ных ви дах спор та и спор тив ной оз до ро ви-
тель ной ме ди ци ны. Это уни каль ный фа куль тет, ко то рый 
стал аль ма-ма тер для мно гих ле ген дар ных спортсме нов 
Казахстана. Имен но в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те бы ли вос пи та ны та кие из вес тные все му ми-

ру спортсме ны, как зас лу жен ный мас тер спор та по лег-
кой ат ле ти ке, брон зо вый при зер XXVIII Олим пий ских игр 
в Афи нах Дмит рий Кар пов, зас лу жен ный мас тер спор та 
по бок су, двук рат ный чем пи он ми ра, чем пи он XVI лет них 
Ази ат ских игр, чем пи он лет них Олим пий ских игр (Лон-
дон, 2012 г.) и об ла да тель Куб ка Вэ ла Бар ке ра Се рик Са-
пи ев, зас лу жен ный мас тер спор та РК по бок су, чем пи он 
WBA в сред нем ве се Ген на дий Го лов кин, зас лу жен ный мас-
тер спор та по дзю до, чем пи он ми ра, брон зо вый при зер 
XVI лет них Ази ат ских игр Мак сим Ра ков и мно гие дру гие. 

Они и се год ня про дол жа ют ус пеш но выс ту пать на меж ду-
на род ных со рев но ва ни ях. Под дер жи ва ет чем пи онов и мо-
ло дая сме на, так же вос пи тан ная в сте нах ка ра ган дин ско го 
уни вер си те та: на меж ду на род ных со рев но ва ни ях яр ко по-
ка зы ва ют се бя сту ден ты и вы пус кни ки КарГУ Фе дор Шки-
лев (пла ва ние, брон зо вая ме даль), Оль га Блу до ва (лег кая 
ат ле ти ка, брон зо вая ме даль). Дос той но выс ту пи ла на VII 
зим них Ази ат ских иг рах в Ас та не Ека те ри на Ай до ва (конь-
ко беж ный спорт, 4-е мес то), а в этом го ду Ека те ри на пред-
ста вит на шу стра ну на зим ней Олим пи аде в Со чи.

Наши чемпионы



№ 2(207) 31.01.201410Жастар �лемі
Мир молодежи Ту�ан !лкем

,8ла!тандыру
,8рметті 
!араHандылы!тар!

2014 жы лы $а ра &ан ды 
'а ла сы ны! 80 жыл ды' ме-
рей тойы той ла на ды, «$а-
ра &ан ды 'а ла сы �кі мі ні! 
ап па ра ты» ММ ме ре ке ле уді 
дайын дау ж� не +йым дас ты-
ру &а ба &ыт тал &ан ке шен ді 
ша ра лар �т кі зу де, 'а зір гі 
та! да $а ра &ан ды 'а ла сы-
ны! 80 жыл ды &ын ме ре ке-
ле уге дайын ды' бойын ша 
+йым ды', а' па рат ты'-иде-
оло ги ялы' ж� не м� де ни-
к�п ші лік ша ра лар ды 'ам-
ти тын жос пар ды! жо ба сы 
�зір лен ген.

Ме ре ке ні� иде оло ги ясы на 
с�й кес 2014 жыл с�й кес та �ы-
рып пен бел гі лен ген ай лар а 
б* лін ген:

«�а� тар — Е� бек ші �а ра-
ан ды»

«А� пан — Ме рей той лы �а-
ра ан ды»

«На урыз — Г�л ден ген �а ра-
ан ды»

«С�уір — Ма мыр — К* п$лт-
ты �а ра ан ды»

«Ма усым — �а ра ан ды ба-
ла ла ры — елі міз ді� бо ла ша ы»

«Шіл де — �а ра ан ды дан 
Астана а дейін»

«Та мыз — Шах тер лер �а ра-
ан ды сы»

«�ыр к�йек — Lы лы ми �а ра-
ан ды»

«�а зан — М� де ни �а ра ан-
ды»

«�а ра ша — Ин дус три ал ды 
�а ра ан ды»

«Жел то� сан — Т�уел сіз дік 
жыл да рын да ы �а ра ан ды»

�а ла мыз ды� 80 жыл ды ын 
ме ре ке ле уге бел сен ді �а ты су-
ды ж� не *з $сы ныс-пі кір ле рі-
�із ді ka ra gan da-80let@ma il.
ru элек трон ды� ме кен жай а 
жол да уды с$ рай мыз.

KA RA GAN DA-AKI MAT.GOV.KZ

* * *
2014 жы лы $а ра &ан ды 

'а ла сы ны! 80 жыл ды &ы 
атап �ті ле ді, осы &ан бай-
ла ныс ты $а ра &ан ды 'а ла-
сы ны! �кім ді гі 'а ла ны! 
�леу мет тік-эко но ми ка лы' 
да му ына еле улі 7лес 'ос 'ан 
аза мат тар ды! ті зі мін жа сау-
да.

М�м кін Сіз дер ді� �р �ай-
сы ла ры �ыз осы адам ны� бі рі 
бо лып та бы ла тын шы ар сыз 
не ме се Сіз ді� дос та ры �ыз ды� 
ж� не жа �ын да ры �ыз ды� ара-
сын да �ы зы� ты та ды ры мен 
біз ді� �а ла мыз ды� та ри хы-
ны� бір б* лі гі бо лу а лайы� ты 
аза мат бар шы ар. �а ла ны� 
80 жыл ды ын ме ре ке ле уге 
бел сен ді т�р де �а ты су ла ры-
�ыз ды с$ рай мыз, *з $сы ныс-
та ры �ыз ды, пі кір ле рі �із ді, ой-
ла ры �ыз ды ovp_ka ra gan da@
ma il. ru элек трон ды ме кен-
жайы на не ме се 42-14-42 тел/
фак сі не жі бе ру ле рі �із ге бо ла-
ды.

EKA RA GAN DA.KZ

Жыр ла са əн ге, шер ткен де күй ге ұлас қан Са-
ры ар қа ның сы ры мен көр кі не бас име ген адам зат 
кем де-кем. Ар қа де ген де ал ды мен көз ал ды мыз ға 
не ке ле ді? Асан қай ғы Же рұйық деп тап қан, Абы-
лай ды ақ ки із ге кө те ріп хан сай ла ған, бар лық үш 
жүз дің ба сын қос қан кө не та рих тың куə сі қарт 
Ұлы тау ма? Аты аңыз ға ай нал ған Ала ша хан, Жо-
шы хан, Еді ге ба тыр дай алып тар дың бү гін ге же-
тіп сақ тал ған ма зар ла ры сол күн дер дің ай ға ғын-
дай. «Ұлы тау ға бар дың ба, ұлар етін же дің бе?» 
де ген ата лы сөз де Ұлы та удың шоқ ты ғын та ны та-
ды. Əл де, «Атың нан ай на лайын Қар қа ра лы» деп 
жал ғыз Мə ди емес, бар қа зақ əн ге қос қан жыр елі 
Қар қа ра лы ны ай та сыз ба? Са ры ар қа ның са ясын-
да ғы бұл өңір та би ға ты ның əсем ді гі, ел ішін де гі 
ал тын ке ні ші нен бө лек, за ма нын да Абай ға Діл-
дə дай ару ын ұза тып даң қы шық қан. Мүм кін, ке-
зін де да ла сын да қап тап жез ки ік жо сып жү ре тін, 
қой науы əлем ге таң дай қақ тыр ған мыс ты бай-
лық қа то лы Жез қаз ған ды ал ды мен ауызы ңыз ға 
алар сыз. Ал, та рих та өзін дік ор ны бар Бал қаш 
Ста лин дік со ла қай са ясат та ғы аш тық жыл да-
рын да қа лың бұ қа ра ны ба лы ғы мен өлім аузы-
нан алып қа лып, кө лі нің ете гі не па на лат қан. Осы 
жер лер дің то ра бы бір жер де то ғы са тын кө мір дің 
ор да сы Қа ра ған ды бү гін де Қа зақ стан ның ор та-
лық та ғы ұйыт қы сы на ай на лып отыр.
Алып құ ры лық Еура зи яның қақ ор та сын да ғы 

ауқым ды ке ңіс тік ті ен жай лап жат қан Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ат ты бай тақ мем ле кет үшін қа зы-
на лы өл ке міз дің қа ді рі бө лек еке нін біз, қа ра ған-
ды лық тар, орын ды мақ та ныш ете міз.
Ба ты сы Тор ғай ой па ты на ті ре ліп, шы ғы сы 

Қа ра Ер тіс ке ең кейіп ба рып тоқ тай тын, түс ті гін 
Бал қаш тың кө гіл дір тол қын да ры шайып жат-
са, те ріс ті гі көк Есіл мен көм ке ріл ген ұлан-ғайыр 
Са ры ар қа сан ға сыр лар дан бе рі қа зақ де ген бұ ла 
ха лық тың құт ты қо ны сы бо лып ке ле ді. 80 жас қа 
тол ға лы отыр ған об лы сы мыз дың ор та лы ғы Қа-

ра ған ды тұр ғын да ры ның са ны, ин фра құ ры лым-
дық си па ты жа ғы нан рес пуб ли ка мыз да ғы екін ші 
ша һар еке ні бар ша ға аян. Ол стра те ги ялық тұр-
ғы дан да елі міз де гі аса ма ңыз ды ор та лық тар дың 
бі рі бо лып са на ла ды. Мұн да ғы лым мен бі лім 
бе ру, өнеркəсіп пен қар жы жүйе сі нің ден са улық 
сақ тау са ла сы, спорт тың, мəде ни ет пен өнер ке-
шен ді ор та лық та ры шо ғыр лан ған.
Ұлт ру хы ның қа лып та су ына өл ше усіз үлес 

қос қан Қаз дауыс ты Қа зы бек, Бұ қар жы рау тəріз-
ді абыз дар ға ата қо ныс бол ған то пы рақ тан шерт-
пе күй дің ба ба сы Тəттім бет, қос ішек ті қо ңыр 
дом бы ра ның күм бі рі мен өлі та би ғат қа жан бі-
тір ген Қыз дар бек, Сай да лы Са ры То қа, Ақ қыз, 
қыл қо бы зы мен жү рек қы лын қоз ға ған Ықы лас 
тəріз ді дəулес кер күй ші лер, ха лық тың ар ман ше-
рін ай тқан Жа нақ, Шор тан бай, Нар ман бет, Əсет, 
Дос кей, Жол ды кей сын ды ақын-жыр шы лар, Ар-
қа да ғы əн мек те бі нің бір ту ар өкіл де рі Ай тбай, 
Мəди, Ша шу бай, Тө ле бай сал, Ғаб бас Қа ли шы-
ғуы заң ды лық. Са ры ар қа — Ша бан бай Қа ра мен-
де, Жан ғұт ты тəріз ді қа ра қыл ды қақ жар ған би-
ше шен дер, Сең кі бай, Жа лаң төс Жа рыл ғап, Бай-
ғо зы, Ма тақ, Ақ жол тай Ағы бай сын ды ба тыр лар 
ту ған өл ке. Сол дүл дүл мен бұл бұл дар дың асыл 
қа си етін, мұ ра сын тал бойы на қон дыр ған, өр кен-
ді об лы сы мыз дың өт ке ні мен бү гі нін өш пес ер-
лі гі мен, өр шіл өне рі мен, өл ше усіз ең бе гі мен өр-
нек теп ке ле жат қан өрен дер де же тер лік. Бү гін де, 
Қа ра ған ды күн са нап қа рыш тап көр кейіп, қар-
қын ды да мып ке ле жат қан қа ла лар дың са на тын-
да. Бір жа ғы нан, елор да мыз Астана мен ір ге лес 
ор на ла суы, екі қа ла ның ара сы на жа ңа Алматы-
дан кейін гі үл кен екін ші ме го по лис тің құ ры лу-
ына жол аш қан дай. Ар найы, бол ма са кез дей соқ 
бұл қа ла ға оң түс тік Астана мыз дан қо нақ бо лып 
ба ра қал са ңыз, ал ды мен қа ла ның үл кен бо лу ына 
қа ра мас тан кө лік кеп те лі сі нің бол мауы сіз ді таң 
қал ды руы да ға жап емес. Асық па ңыз, бұ дан өз ге 
де таң дай қақ ты рар қы зық та ры ңыз қа ла ны ара-
ла ған да шы ға ды. Кел ген мей ман ға, мы са лы орыс 
ұл ты «ка ра ва нын» ұсы на тын бол са, бұл жақ та 

«Қа ра ған ды» кон ди те рі нен шы ғар, тек біз де емес, 
ше ка ра асып та лай лар ды там сан дыр ған тəт ті ле-
рін ал ды ңыз ға то сар. Қа зақ стан ның эко но ми ка-
сын төрт қа быр ға лы үй ге те ңер бол сақ, со ның бір 
қа быр ға сын Қа ра ған ды ұс тап отыр де сек, ар тық 
ай тқан дық бол мас. Қа ла ның ті зе бер се, кө рер, 
қы ды рар же рі көп, бі рақ, ең бас ты сы, Сə кен Сей-
фул лин атын да ғы қа зақ дра ма те ат ры на со ғу ды 
ұмыт па ңыз. Ай та ке тер бір қы зық жайт, Қа ра ған-
ды кен ші лер дің құр мет те рі не қойыл ған ес кер т-
кіш тің көп теп кез де суі мен ерек ше ле не ді. Одан 
бө лек «Кен ші лер», «Шах тер лер» аты мен атал ған 
са рай лар мə де ни-қо ғам дық іс-ша ра лар дың не гіз-
гі ор да сы на ай на лып отыр. Иə, Қа ра ған ды тек кө-
мір ді емес, елі міз ге еле улі аза мат тар ды да өмір ге 
əкел ді. Заң ғар жа зу шы Ға би ден Мұс та фин, қа зақ 
те ле ви зи ясы ның ті ре гі бол ған Ка мал Смайы лов, 
«Та ғам та ну» ас со ци аци яс ның пре зи ден ті Тө ре-
гел ді Шар ма нов, жез таң дай, кү міс кө мей əн ші 
Қай рат Бай бо сы нов, «Ай тыс ты» өт кен ға сыр дың 
аяғын да ал ғаш те ле ди дар ға əкел ген Жүр сін Ер-
ман, ұл ты мыз дың ті ре гі Бек бо лат Ті ле ухан, «Ай-
гө лек» жур на лы мен қа зақ ба ла сы на ұлт тық тəр-
би еміз ді сі ңі ріп ке ле жат қан Қым бат Əбіл да қы зы, 
«Ұлы тау» то бы ар қы лы қа зақ ты бар əлем ге паш 
ет кен Қы ды рə лі Бол ма нов, ар қа лы аза мат тар Ақ-
се леу Сей дім бе кұ лы, Се рік Ақ сұң қа рұ лы сын ды 
та ғы да өзін дік ор ны бар да ра тұл ға ла ры мен бү-
гін де тек Қа ра ған ды емес, бар лық қа зақ елі мақ-
та на ды.

АЯЖАН КЕ5ЕСБЕК,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Қа ла лық əкім дік қыз мет кер ле рі би ыл 
қа ла көр кі не нұс қан кел ті ре тін жə не заң-
сыз са лын ған 50-ге жу ық ны сан ды қи рат пақ. 
Атап ай тар бол сақ, Нұр кен Əб ді ров даң ғы-
лы бойын да ғы «Дэ ва чан» дəм ха на сы, «Меч-
та» аял да ма сын да ғы дү кен, со ны мен қа тар 
ав то тұ рақ тар, ав то жөн деу ор та лық та ры, 
жаз ғы дəм ха на лар, дүң гір шек тер жə не т. б.

— 2000 жыл да ры біз дің кə сіп кер лер өз ерік те-
рі мен жер учас ке сін таң дап, еш қан дай рұқ сат-
сыз өз де рі нің биз нес ны са да рын са лып, іс те рін 
дөң ге ле тіп отыр ған. 2007 жы лы Қа ра ған ды да ғы 
құ ры лыс жос па ры на өз ге ріс тер мен тол тық ты-

ру лар ен гі зіл ген. Осы ған орай, өт кен жыл дан 
бас тап заң сыз иелік ете тін жер лер ді үкі мет ке 
қай та ру бойын ша жұ мыс тар ды жүр гі зіп жа-
тыр мыз. 2013 жы лы Қа ра ған ды қа ла сы ның жер 
қа ты нас та ры бө лі мі 70-тен ас там заң сыз иелік 
етіл ген жер учас ке ле рін анық тап, олар ды қай-
та ру жө нін де сот қа арыз жол да ды. Оның 43-і 
қа на ғат тан ды рыл ған, ал қал ған арыз дар жер 
иеле рі нің өз ерік те рі мен жер ді бо са ту ына бай-
ла ныс ты арыз ке рі қай та рыл ған, — дей ді жер 
қа ты нас та ры бө лі мі нің бас ма ма ны Жа на сыл 
Ша укен та ев. Жа на сыл мыр за ның мə лім деуін-
ше, жер иеле рі де сот қа жү гі не ді екен, тіп ті 
Жо ға ры сот қа дейін ба рып жа та тын кө ріне ді. 

Алай да кү ні бү гін ге дейін кə сіп кер лер дің пай-
да сы на ше шіл ген бір де-бір сот үкі мі шық па ған 
кө рі не ді.

«Же ке тұр ғын үй са лу үшін жер те лі мі бе-
рі ле ді ме?» де ген сауалы мыз ға Жа на сыл Ша у-
кен та ев бы лай жауап қай тар ды: «Бү гін де Қа-
ра ған ды қа ла сы да 9 мың ға жу ық адам өз де рі не 
бас па на са лу ға ни ет ті. Алай да тұр ғын үй са лу 
үшін қа зір жер те лім де рі бе ріл мей ді. Ал кə-
сіп кер лік пен ай на лы сып, биз нес ны са нын са лу 
үшін арыз дар ды қа был дай мыз».
Қа ра ған ды қа ла сы ның жер қа ты нас та ры бө-

лі мі ал да ғы уақыт та да өз жұ мыс та рын ти янақ-
ты түр де жүр гі зе бер мек.

Е. ЖА5БЫРБАЙ@ЛЫ,
�АРМУ МАГИСТРАНТЫ

ШаSар шырайы — ел назарында

Таяуда Қа ра ған ды қа ла сы бі лім бө лі мі нің бас-
та ма сы мен Ба ла лар мен жет кін шек тер са райын-
да рес пуб ли ка лық оқу шы лар олим пи ада сы қа ла-
лық ке зе ңі нің же ңім паз да ры мен жүл де гер ле рін 
ма ра пат тау рə сі мі өт кі зіл ді. Атал ған іс-ша ра Қа-
ра ған ды қа ла сы ның 80 жыл ды ғы на ар нал ды.

Қа ра ған ды қа ла сы əкі мі нің орын ба са ры 
И. Ю. Лю бар ская ме ре ке ге жи нал ған дар ды 
құт тық тап, əр дең гей де өтіп жат қан пəн дік 
олим пи ада лар да бір не ше жыл қа тар жо ға ры 
нə ти же көр сет кен оқу шы лар дың ата-ана ла рын 

Қа ра ған ды қа ла сы əкім ді гі нің Ал ғыс ха ты мен 
ма ра пат та ды. Қа ра ған ды қа ла сы бі лім бө лі мі-
нің бас шы сы Д. Ш. Же ке ба ев қа ла лық олим пи-
ада же ңім паз да рын құт тық тап: «Сіз дер өз де рі-
ңіз дің жə не мек теп те рі ңіз дің абы ройын жо ға-
ры лат ты ңыз дар! Өз бі лім де рі ңіз дің те рең ді гін, 
ой лау қа бі лет те рі ңіз дің өт кір лі гін, ал ең бас-
ты сы, үз дік бо лу тал пы ныс та ры ңыз ды көр се те 
біл ді ңіз дер», — деп ерек ше атап өт ті.

Би ыл № 93, 97, 38, 3, №2 ли цей ко ман да ла-
ры үз дік олим пи ада ко ман да ла ры бо лып атан-
ды. Атал мыш бі лім ор да ла ры қа ла лық олим-
пи ада лар дың қо ры тын ды сы бойын ша бес жыл 
бойы көш ба сын да ке ле ді. Атал ған ин но ва ци-
ялық бі лім ұйым да ры мен бір ге қа ла лық олим-
пи ада да жал пы бі лім бе ре тін № 6, 41, 68, 76, 
77 мек теп те рі де жо ға ры нə ти же ге жет ті. Үз дік 
мек теп тер Қа ра ған ды қа ла сы бі лім бө лі мі нің 
дип ло мы мен ма ра пат тал ды.

Н@РС@ЛТАН �АНАТ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Қа ра ған ды об лы сы ның мə де ни ет, мұ ра-
ғат тар жə не құ жат та ма бас қар ма сы ның де-
ме уші лі гі мен «Ж. Бек тұ ров атын да ғы Қа ра-
ған ды об лыс тық жа сөс пі рім дер кі тап ха на-
сы» КММ Қа ра ған ды қа ла сы ның 80 жыл ды-
ғы на бай ла ныс ты кі тап ха на оқыр ман да ры 
ара сын да бел сен ді шы ғар ма шы лық пен ай на-
лы са тын жас тар дың Қа зақ стан ға, Қа ра ған ды 
қа ла сы на, Ота ны на, ту ған қа ла сы на, елі не, 
же рі не ар нап жаз ған өлең де рі мен про за лық 
жұ мыс та рын қа был дай ды. Бұл ең бек тер жи-
нақ қа ба сы лып шы ға ры ла ды. Өлең-жыр лар-
ды, қа ра сөз бен жа зыл ған про за лық шы ғар-
ма лар ды ар найы құ рыл ған ре дак ция ко мис-
си ясы таң дап, сұ рып тап өт кі зе ді.

Қа ты су шы та лант ты жас тар бол са, ат са лы-
сы ңыз дар! Тө мен де ав тор лар ға қа жет ті ере же-
лер ді ұсы нып отыр мыз.

1. М� тін ні! тех ни ка лы' та ла бы:
• Ма те ри ал дар (1 да на) бас па жə не элек трон-
ды нұс қа да,

• Word ре дак то рын да А4 пі шін де гі ақ па рақ 
бе ті не бір ин тер вал мен,

• бар лық жа ғы нан 2 см орын қал ды ры лып, 
12 ке гель де гі, Ti mes New Ro man KZ қар пі мен 
жа зы лып, ұсы ны ла ды.

• Өлең та қы ры бы (атауы), аб зац ор та дан.
• Қол жаз ба ның жал пы кө ле мі өмір ба ян дық 
анық та ма, су рет жə не өлең мен қос қан да 
1 бет тен ас пау ке рек.

• Көр кем дік құн ды лы ғы
2. М� тін бойын ша т� мен де гі дей ере же лер-

ді са' тау ке рек:

• ав тор ту ра лы м� лі мет то лы� аты-ж* ні
• ту ған кү ні
• түр лі-түс ті фо то 4х4,5;
• ғы лы ми дə ре же сі
• ғы лы ми ата ғы
• жұ мыс іс тей тін ме ке ме атауы; қа ла / аудан;
• ат қа ра тын қыз ме ті
• ме кен-жайы, поч та ин дек сі (ав тор дың жур-
нал ға жі бе ре тін да на сы).

• элек трон ды поч та ад ре сі (e-ma il).
• бай ла ныс те ле фо ны
• мə лі мет тер элек трон ды нұс қа да бо луы ти іс.
• ав тор дың өмір ба яны

Бай ла ныс ақ па ра ты:
Жұ мыс та ры ңыз ды е-ma il: 
ka ra gan da_oub@ma il. ru. жі бе рі ңіз дер.
8(7212) 43-06-50, 43-06-48, 43-07-04

Tздіктер марапатталды

Назар аударыAыздар!

,азыналы !8тты 9лке
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Анонс
Хочу стать дизайнером!

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, про-
фес си ональ но-ху до же ствен-
ный фа куль тет на ба зе ка-
фед ры изоб ра зи тель но го 
ис кус ства и ди зай на про во дят 
об лас тную олим пи аду уча щих-
ся школ и кол лед жей по пред-
ме ту «Ди зайн» по сле ду ющим 
нап рав ле ни ям:
• «Ар хи тек тур ный ди зайн»
• «Гра фи чес кий ди зайн»
• «Ди зайн кос тю ма»

Олим пи ада про во дит ся в 
КарГУ 20 фев ра ля 2014 г. в 
10:00. К ней до пус ка ют ся ко-
ман ды, вов ре мя по дав шие 
за яв ки в ор гко ми тет олим пи-
ады. Язы ки про ве де ния олим-
пи ады — ка зах ский, рус ский.

К учас тию в олим пи аде 
приг ла ша ют ся уча щи еся 10-11 
клас сов об ще об ра зо ва тель-
ных школ, ли це ев, гим на зий, 
школ-ин тер на тов и кол лед-
жей г. Ка ра ган ды и об лас ти. 
Для учас тия в олим пи аде от 
каж до го учеб но го за ве де ния 
не об хо ди мо нап ра вить: для 
школ — не бо лее 1 учас тни-
ка по каж до му нап рав ле нию; 
для кол лед жей — не бо лее 
3 учас тни ков по каж до му нап-
рав ле нию. Все не об хо ди мые 
инстру мен ты и ма те ри алы — 
бу ма га бе лая или цвет ная, 
кар тон, ка ран да ши, лас тик, 
кноп ки, тушь, гу ашь, ак ва рель, 
сан ги на, пас тель, тка ни, ко жа 
и др. для вы пол не ния прак ти-
чес ко го за да ния — иметь при 
се бе. На ли чие ру ко во ди те ля 
груп пы обя за тель но.

За яв ки на учас тие в олим-
пи аде (При ло же ние 1), за ве-
рен ные пер вым ру ко во ди те-
лем шко лы, при ни ма ют ся до 
15 фев ра ля 2014 г. по ад ре су: 
100026, г. Ка ра ган да, ул. Кар-
бы ше ва, 7, про фес си ональ-
но-ху до же ствен ный фа куль тет, 
ка фед ра изоб ра зи тель но го 
ис кус ства и ди зай на (11-й кор-
пус, 205 ауд.) или на элек трон-
ную поч ту ка фед ры изоб ра зи-
тель но го ис кус ства и ди зай на: 
ksu_di za in@ma il.ru.

Те ле фо ны для спра вок: 
8 701 210 0256, 8 700 498 
3980, 8 700 316 7895 (ка фед-
ра изоб ра зи тель но го ис кус-
ства и ди зай на).

Ма те ри алы, инстру мен ты, 
рас хо ды, свя зан ные с учас ти-
ем в олим пи аде, обес пе чи ва-
ют ся и оп ла чи ва ют ся от прав-
ля ющей сто ро ной. Оп ла та 
ко ман ди ро воч ных рас хо дов 
учи те лям и пре по да ва те лям, 
соп ро вож да ющим учас тни ков 
олим пи ады, про из во дит ся ко-
ман ди ру ющи ми об ра зо ва тель-
ны ми уч реж де ни ями. Ра бо ты, 
пред став лен ные на кон курс, и 
соп ро во ди тель ные до ку мен ты 
не воз вра ща ют ся.

По бе ди те ли, при зе ры и 
учас тни ки олим пи ады наг раж-
да ют ся дип ло ма ми, гра мо та-
ми, сер ти фи ка та ми.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПРО ФЕС СИ-
ОНАЛЬ НО-ХУ ДО ЖЕ СТВЕН НЫМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Ка че ство об ра зо ва ния Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва не од нок рат но на хо ди ло под твер-
жде ние по ито гам го су дар ствен ных кон кур сов 
и не за ви си мых эк спер тных про це дур. Вы со кой 
оцен кой ре зуль та тов ра бо ты про фес сор ско-пре-
по да ва тельско го кол лек ти ва КарГУ ста ло при-
суж де ние го су дар ствен но го гран та «Луч ший 
пре по да ва тель ву за» за 2013 год 13 про фес со рам 
и до цен там уни вер си те та, что яв ля ет ся од ним из 
луч ших по ка за те лей в рес пуб ли ке.

В сос тав Рес пуб ли кан ской кон кур сной ко мис сии 
под пред се да тель ством ми нис тра об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан Ас ла на Са рин жи по ва, 
оп ре де лив шей по бе ди те лей, вош ли де пу та ты обе их 
па лат Пар ла мен та, пред ста ви те ли го су дар ствен ных 
ор га нов, На род но-Де мок ра ти чес кой пар тии «Нур 
Отан», Проф со юза ра бот ни ков об ра зо ва ния и на уки.

Кон курс про во дил ся в два эта па: пер вый — внут-
ри ву зов ский, вто рой — рес пуб ли кан ский. Кон кур-
сный от бор 2013 го да осу ществлял ся на прин ци пах 
мак си маль но воз мож ной проз рач нос ти и от кры тос-
ти. Пре тен ден ты прош ли элек трон ную ре гис тра цию, 
каж до му учас тни ку кон кур са был прис во ен ин ди ви-
ду аль ный элек трон ный код. С целью под твер жде-
ния дос то вер нос ти пред став лен ных кон кур сных ма-
те ри алов бы ла про из ве де на их эк спер тная оцен ка. 
Объ ек тив ность ре зуль та тов кон кур са обес пе чи ва-
лась компь ютер ной об ра бот кой дан ных, на ос но ве 
ко то рой про из во дил ся ав то ма ти зи ро ван ный рас чет 
ко ли че ствен ных по ка за те лей дея тель нос ти пре тен-
ден тов и их ран жи ро ва ние. «Пе ред тем как оп ре де-
ли лись по бе ди те ли на рес пуб ли кан ском эта пе, все 
за яв ки учас тни ков кон кур са дваж ды прош ли эк спер-
ти зу с учас ти ем не за ви си мых эк спер тов», — от ме тил 
Ас лан Са рин жи пов.

Ге ог ра фия пре тен ден тов на при суж де ние го су-
дар ствен но го гран та бы ла пре дель но ши ро кой. В 

2013 го ду в кон кур се при ня ло учас тие бо лее 550 пре-
по да ва те лей из 92 выс ших учеб ных за ве де ний раз-
лич ных ре ги онов Казахстана.

Все го за вре мя про ве де ния кон кур са 99 пре по да-
ва те лей Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва ста ли об ла да-
те ля ми зва ния и го су дар ствен ных гран тов «Луч ший 
пре по да ва тель ву за».
Та кие вы со кие по ка за те ли учас тия глав но го ка-

ра ган дин ско го ву за в рес пуб ли кан ском кон кур се 
нес лу чай ны. Уни вер си тет за ни ма ет ли ди ру ющие 
по зи ции в На ци ональ ном рей тин ге мно гоп ро филь-
ных ву зов Рес пуб ли ки Казахстан, на хо дит ся в чис ле 
10 ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных уни вер си те тов 
Казахстана, уве рен но вхо дит в ав то ри тет ные меж ду-
на род ные рей тин ги. По ре зуль та там об ще рес пуб ли-
кан ско го ста тис ти чес ко го ран жи ро ва ния по ка за те ли 
дея тель нос ти КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва бы ли приз-
на ны од ни ми из луч ших в об лас ти выс ше го об ра зо-
ва ния, вуз во шел в топ-3 На ци ональ но го биз нес-рей-
тин га пред прия тий Рес пуб ли ки Казахстан по ито гам 
2011-2012 го дов и по лу чил эли тар ные зна ки по че та: 
На ци ональ ный сер ти фи кат и па мят ную нас тен ную 
ме даль «Ли дер от рас ли — 2013».

Это мож но счи тать за ко но мер ным ре зуль та-
том дли тель ной и пла но мер ной ра бо ты по раз ви-
тию всех сфер дея тель нос ти уни вер си те та. Глав ной 
сос тав ля ющей, поз во ля ющей ву зу обес пе чи вать 
от ме ча емый эк спер та ми уро вень обу че ния, яв ля ет-
ся вы со кий науч но-пе да го ги чес кий по тен ци ал его 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва. В уни-
вер си те те фун кци они ру ет эф фек тив ный ме ха низм 
кад ро во го от бо ра пре по да ва те лей и оцен ки их про-
фес си ональ ных дос ти же ний, что поз во ля ет прив ле-
кать к сот руд ни че ству луч ших спе ци алис тов, а так же 
пос то ян но по вы шать их ква ли фи ка цию.

По лу чен ные пре по да ва те ля ми КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва го су дар ствен ные гран ты поз во лят им прой ти 
ака де ми чес кую ста жи ров ку в силь ней ших за ру беж-

ных ву зах, уча ство вать в сов мест ных об ра зо ва тель ных 
про ек тах, ста нут дей ствен ным сти му лом к их даль-
ней ше му про фес си ональ но му раз ви тию.

Пре по да ва те ли Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва — об ла-
да те ли зва ния и го су дар ствен но го гран та «Луч ший 
пре по да ва тель ву за» 2013 го да
• Ами ро ва Би би са ра Ауба ки ров на, д. пс. н., про фес-
сор, про фес сор ка фед ры пси хо ло гии

• Са ды ков Ка нат Иб ра ги мо вич, д. м. н., до цент, за-
ве ду ющий ка фед рой на чаль ной и во ен ной под го-
тов ки

• Сма гу лов Жан дос Ко жах ме то вич, д. ф. н., до цент, 
про фес сор ка фед ры ка зах ской ли те ра ту ры

• Бе ки шев Ка ир жан Бе ки ше вич, к. б. н., до цент, 
про фес сор ка фед ры бо та ни ки

• Али би ев Да улет Бу де шо вич, к. ф.-м. н., де кан фа-
куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий

• Ай тба ева Ба кыт Ма на тов на, к. ф. н., до цент, за ве-
ду ющая ка фед рой прак ти чес ко го кур са ка зах ско-
го язы ка

• Бай му ка но ва Мар жан Ток та ров на, к. п. н., до цент 
ка фед ры со ци аль ной ра бо ты и со ци аль ной пе да-
го ги ки

• Бо жиг Жан бо лат, к. п. н., до цент, за ве ду ющий ка-
фед рой те ории и ме то ди ки фи зи чес кой куль ту ры 
и спор тив ной ме ди ци ны

• Бож ка ра улы Ал тай, к. ю. н., за ве ду ющий ка фед-
рой кон сти ту ци он но го и меж ду на род но го пра ва

• Иль ясо ва Гуль жа зи ра Ак ту ре ев на, к. ю. н., до цент 
ка фед ры граж дан ско го и тру до во го пра ва

• Иша нов Пир ма гам бет Зульпха ро вич, к. п. н., до-
цент ка фед ры пе да го ги ки и ме то ди ки на чаль но го 
обу че ния

• Ка зи мо ва Ди на ра Ашу ба са ров на, к. п. н., до цент 
ка фед ры тран спор та и про фес си ональ но го обу че-
ния

• Мам ра ева Ди на ра Га би тов на, к. э. н., до цент ка-
фед ры мар ке тин га

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАР ГУ

Преподаватели КарГУ снова в числе лучших!

24 ян ва ря 2014 го да в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва при учас тии Чрез вы чай но го и Пол но моч но го 
Пос ла Ру мы нии в Рес пуб ли ке Казахстан Ни ко лае 
Уре ке сос то ялось от кры тие лек то рия ру мын ско-
го язы ка. На встре че при сут ство вал так же Ра реш 
Кристь ян Ган цо леа, вто рой сек ре тарь по соль ства 
Ру мы нии в Рес пуб ли ке Казахстан. А ка зах стан ская 
сто ро на бы ла пред став ле на об ще ствен ным объ еди-
не ни ем ру мын ско го куль тур но го об ще ства «Да чия»: 
пред се да те лем Плуш ки сом Ни ко ла ем и Не на хо вой 
Ви ори кой, ру ко во ди те лем мо ло деж но го кры ла. В на-
шем уни вер си те те в этот мо мент на хо дил ся лек тор 
ру мын ско го язы ка, PhD, про фес сор Ни ко лае Стан чу.

Как от ме тил в сво ем выс туп ле нии рек тор КарГУ 
про фес сор Е. К. Ку бе ев, Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва ак тив но 
раз ви ва ет парт нер ские от но ше ния с за ру беж ны ми 
об ра зо ва тель ны ми и науч ны ми цен тра ми, по соль-
ства ми, меж ду на род ны ми ас со ци аци ями. Под твер-
жде ни ем это го яв ля ет ся учас тие КарГУ в сов мест ных 
гран то вых про ек тах Ев ро пей ской ко мис сии, в том 
чис ле в парт нер стве с ву за ми и науч ны ми цен тра ми 

Ру мы нии. На се год няш ний день ака де ми чес кое и 
науч ное сот руд ни че ство уни вер си те та с ву за ми Ру-
мы нии осу ществля ет ся в рам ках трех ме жу ни вер си-
тет ских до го во ров: с Уни вер си те том Ба беш-Больяй, 
Тех ни чес ким уни вер си те том Клуж-На по ка, Уни вер-
си те том Алек сан дра Иоанна Ку за, г. Яс сы.

С 2011 го да Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет уча ству ет в меж ду на род ном про ек те 
«Дву ху ров не вая сис те ма (ли цен зи ат — ма гис тра ту-
ра) под го тов ки по со ци аль ной пси хо ло гии для ра-
бо ты с миг ран та ми в Рос сии, Ук ра ине и Ка зах ста не 
(LMPSM)» прог рам мы TEM PUS IV, ко ор ди ни ру емом 
Уни вер си те том Алек сан дра Иоанна Ку за.

В рам ках прог рам мы ака де ми чес кой мо биль нос-
ти в Ру мы нию на се мес тро вое обу че ние по спе ци аль-
нос тям «хи мия», «фи зи ка», «би оло гия», «ис то рия», 
«меж ду на род ные от но ше ния» в 2011-2013 го дах нап-
рав ле ны 9 сту ден тов и ма гис тран тов КарГУ. 8 пре по-
да ва те лей уни вер си те та в рам ках про ек та TEM PUS 
прош ли науч ные ста жи ров ки в ву зах и об ра зо ва тель-
ных цен трах Ру мы нии по раз ра бот ке и внед ре нию 
но вых об ра зо ва тель ных прог рамм в со от вет ствии 
с тре бо ва ни ями Бо лон ско го про цес са. Еже год но с 

цик ла ми гос те вых лек ций по се ща ют КарГУ пре по-
да ва те ли ве ду щих уни вер си те тов Ру мы нии.

В рам ках под го тов ки к от кры тию лек то рия ру-
мын ско го язы ка в КарГУ в 2012 го ду был под пи сан 
Про то кол о сот руд ни че стве с Ин сти ту том ру мын ско-
го язы ка (Ру мы ния).

И се год няш нее ме роп ри ятие как ре зуль тат сов-
мес тной с по соль ством Ру мы нии в Рес пуб ли ке 
Казахстан дол гой и кро пот ли вой под го то ви тель ной 
ра бо ты пре дос тав ля ет уни каль ную воз мож ность 
рас ши ре ния ака де ми чес ких и науч ных кон так тов; 
от кры ва емый в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва лек то рий 
бу дет спо соб ство вать рас прос тра не нию зна ний в сту-
ден чес ких ауди то ри ях об ис то рии, куль ту ре, на уке и 
об ра зо ва нии Ру мы нии.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялось 
наг раж де ние по бе ди те лей Рес пуб ли кан-
ско го кон кур са на луч шую науч но-ис сле-
до ва тельскую ра бо ту сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Казахстан 
по ес те ствен ным, тех ни чес ким, со ци аль но-
гу ма ни тар ным и эко но ми чес ким на укам за 
про шед ший учеб ный год.

Со вет мо ло дых уче ных ор га ни зо вал учас-
тие сту ден тов на ше го уни вер си те та, на фа-
куль те тах бы ли под го тов ле ны 72 ра бо ты. По 
ре зуль та там кон кур са в 2012-2013 уч. го ду 
при зо вых мест бы ли удос то ены 24 ра бо ты 
по 11 спе ци аль нос тям. По спе ци аль нос-
ти «тех но ло гия фар ма цев ти чес ко го про-
из вод ства» при зо вые мес та по лу чи ли 6 ра-
бот, из ко то рых дип ло мом пер вой сте пе ни 
бы ла от ме че на ра бо та Таш кен ба евой Асем 
на те му «Раз ра бот ка по ли мер ных ле кар-
ствен ных пле нок с на но час ти ца ми се реб ра», 
(науч ный ру ко во ди тель: Каж му ра то ва А. Т., 
к. х. н., до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи-
мии и по ли ме ров).
По спе ци аль нос ти «на чаль ная во ен ная под-

го тов ка» при зо вые мес та по лу чи ли 3 ра бо ты, а 
ра бо та Кө кей хан Ай нур на те му «Ұлы Отан со-
ғыс ба тыр ла ры ер лік те рі не гі зін де оқу шы лар ға 
пат ри от тық тəр бие бе ру» (науч ный ру ко во ди-
тель: Бө жиг Ж., к. п. н., до цент ка фед ры те ории 
и ме то ди ки фи зи чес кой куль ту ры и спор тив-

ной ме ди ци ны) бы ла удос то ена дип ло ма пер-
вой сте пе ни.
По спе ци аль нос ти «со ци аль ная ра бо та» бы-

ло за во ева но 5 при зо вых мест, из них од на Нур-
тай Мөл дір на те му «На ша қор лық қа бейі мі бар 
жас тар мен əлеу мет тік жұ мыс» (науч ный ру ко-
во ди тель: Джа ма ли ева Ғ. Ж., к. с. н., до цент ка-
фед ры со ци аль ной ра бо ты и со ци аль ной пе да-
го ги ки) по лу чи ла дип лом пер вой сте пе ни.
Так же при зо вые мес та по лу чи ли сту ден ты 

по спе ци аль нос тям «пе да го ги ка и ме то ди ка 
на чаль но го обу че ния» (1 ра бо та), «юрис пру-
ден ция» и «меж ду на род ное пра во» (1 ра бо-
та), «фи нан сы» (1 ра бо та), «при бо рос тро ение» 
(1 ра бо та), «теп ло энер ге ти ка» (2 ра бо ты), «ор-
га ни за ция пе ре во зок, дви же ния и эксплу ата-
ция тран спор та» (2 ра бо ты), «дош коль ное обу-
че ние и вос пи та ние» (1 ра бо та), «фи зи чес кая 
куль ту ра и спорт» (1 ра бо та).

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ИН НО ВА ЦИ ОН НО-ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ЦЕН ТРОМ

В КарГУ открыт лекторий румынского языка

Награждены победители конкурса научно-исследовательских работ
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Vылыми !азына
,аза!станды! 
Hалымдар балалар 
органдарын 9сіруді 
!олHа алма!

«Назарбаев Уни вер си те-
ті» ДБG «Hмір ту ра лы &ы лым-
дар ор та лы &ы» ор ган дар 
�сі ру мен ай на лыс па'. Б+л 
ту ра лы BNews. kz тіл ші сі не 
ор та лы' ты! бас ди рек то ры, 
ме ди ци на &ы лым да ры ны! 
док то ры, про фес сор Жа' сы-
бай Ж+ ма ді лов ха бар ла ды.

«�а зір гі та� да жа сан ды *к-
пе мен ж�р ген адам дар бар. 
Не гі зі нен ере сек адам дар-
ды� ор ган да ры (ж� рек, *к пе, 
бауыр) жа са лу да. Б$л ба ыт та 
ы лым да мып ке ле ді. Бі ра� ба-
ла лар ор ган да рын та бу �и ын, 
сон ды� тан біз ба ла лар *к пе сін 
*сі ру ге кі ріс тік», — дей ді Жа�-
сы бай Ж$ ма ді лов.

Со ны мен бір ге а лым іш кі 
ор ган дар ды *сі ру са ла сын да 
бір �а тар проб ле ма лар да бар 
еке нін атап *т ті. Оны� е� не гіз-
гі сі — ин фра �$ ры лым ны� да-
мы тыл мауы мен за� на ма лы� 
ба за ны� же тіл ді ріл меуі бо лып 
отыр. «Кез кел ген са ла да мы-
ан зи ят кер лік �леует ті �а жет 
ете ді, сон дай-а� біз де осы тех-
но ло ги ялар ды ен гі зе тін, �а-
был дап, мо ни то ринг ж�р гі зе тін 
�$ ры лым дар бо луы ти іс», — 
деп атап *т ті про фес сор.

Со ны мен бір ге Жа� сы бек 
Ж$ ма ді лов �а за� стан ды� а-
лым дар іш кі ор ган дар ды *сі ру 
ба ры сын да м$н дай же тіс тік ке 
�ол жет кі зіп �л гер ген ба тыс-
ты� �ріп тес те рі мен т� жі ри бе 
ал ма са ты нын айт ты. Бас та ма 
до нор ор ган да ры же тіс пе уші-
лі гі проб ле ма сын ше шу ге м�м-
кін дік бер мек.

М8з дJуірі басталма!
Жа пон ж� не ре сей лік &а-

лым дар 2055 жы лы Жер де 
екі &а сыр &а со зы ла тын жа-
!а М+з д�уірі бас та ла ты ны-
на се нім ді. Жа !а '+ бы лыс 'а 
со! &ы жыл да ры бай 'ал &ан 
К7н бел сен ді лі гі ні! т� мен-
деуі се беп бо луы м7м кін.

Ауа тем пе ра ту ра сы бір те-
бір те т* мен деп, �ат ты аяз дар 
бас та ла ды. Оан м$ хит тар ды� 
�с ті� гі �а бат та рын м$з ба суы 
да се беп бо ла ды дей ді. М$ ны 
жа пон ды� м$ хит та ну шы-а лым 
Мо то та ка На ка му ра бай �а ан. 
Оны� б$л пі кі рі мен РLА Пул ков 
об сер ва то ри ясы ны� ма ман-
да ры да ке лі сіп отыр. Ре сей лік 
ма ман дар м$н дай бол жам ды 
2008 жы лы жа ри яла ан бо ла-
тын.

Атап *т сек, к*п те ген а лым-
дар 2014 жы лы Жер жа �а М$з 
д�уірі не ая� ба сып, ал да ы он 
жыл да біз м�л де бас �а �лем-
де *мір с� ре тін бо ла мыз де ген 
пі кір мен ке лі се ді. Алай да, б$л 
тек бол жам дар ды� бі рі а на. 
�а лай бол ан да да ауа райы-
ны� �л кен *з ге ріс ке $ш ры ай-
ты нын б� гін гі к� ні к*п те ген а-
лым дар рас деп отыр.

BNEWS. KZ А� ПА РАТ ТЫ� ПОР ТА ЛЫ

Қа зақ құ ла ге рі нің Бос тан дық та — ауызын да ауыз-
дық сыз, тұя ғын да тұ са мыс сыз жел піп жор тып ке ле 
жат қа ны на 23 жыл! Ақ түйе нің қар нын жа рып, ұлт 
мұ ра ға тын ұлық тай ала тын құ зі рет ке ие бол ға лы бе-
рі қан дай бе лес тер ден өт тік де ген сауал кө зі ашық 
қа зақ тың кө кі ре гін кер ней ті ні анық. Тəуел сіз дік ал-
ған уақыт ара лы ғын да қа зақ жо ғын тү ген деп, ең се сін 
би ік ұс тап, ұлт құн ды лық та рын, ата-дəс тү рін қай та 
жаң ғыр тып, ас қақ үн мен та рих аты ра бы на қа зақ деп 
қай та ақыр ды. Жет кен бе лес аз емес, жет кіз бей ке ле 
жат қа ны да бір тө бе.

Сол жет кіз бе ген бұ лың ғыр бе лес тер дің бі рі — орыс-
тан ды ру са яса ты нан то лық қан ды ары ла ал май ке ле міз. 
Ел — тəуел сіз… са на — бо дан дық бұ ғауын да! Осы рет те 
Ке ңес ода ғы ның са раң са яса ты нан сар қы лып қал ған сар-
қы ты — сүйек ке со ғыл ған таң ба дай бол ған ата-те гі міз де гі 

-ов, -ев, -ова, -ева, -ин, -ина се кіл ді жал ғау лар дың ұлт тық 
са на ға əсе рі қат ты те бі рен те ді. Осы орай да тəуел сіз ел жас-
та ры на ой тас тап, Қа ра ған ды ай ма ғы сту дент те рі нің пі кі-
рін біл ген едік.

Аза мат $а бе тов, ака де мик Е. А. Б� ке тов атын да &ы 
$арМУ сту ден ті:

— Осы сауал ға жауап бер мес бұ рын, ұлт де се ішер асын 
жер ге қойып, ұлт тық мүд де ні бі рін ші орын ға қойып, жұ-
ды рық тай жү рек те рі елім деп соқ қан, есім де рі қа зақ хал-
қы ның та ри хын да ал тын əріп пен жа зы лып қал ған бір ту ар 
арыс та ры мыз дың тек те рі не мəн бе рейік ші. Шо қан Уəли-
ха нов, Ыбы рай Ал тын са рин, Мағ жан Жұ ма ба ев, Сə кен 
Сей фул лин, Мұх тар Əуезов, Қа сым Аман жо лов деп одан 
əрі тіз бек тей бе ру ге бо ла ды. Тек те рін де гі -ов, -ев, -ин жұр-
нақ та ры аты атал ған ап тал аза мат та ры мыз дың ұлт тық са-
на сы на ке рі əсе рін ти гіз ді ме? Əри не, жоқ! Жа рай ды, ХХ 
ға сыр да өмір сүр ген арыс та ры мыз дың за ма ны бас қа бол-
ды дер сіз. Олай бол са, ара мыз да жүр ген Мұх тар Ша ха нов, 
Ол жас Сү лей ме нов, Мəм бет Қой гел ди ев, Тоқ тар Əубə кі-
ров жə не бас қа да аза мат тар ды сіз қа лай ша қа зақ елі нің 
жа на шы ры, ұлт тың ұлы де мей сіз?! Егер те гін де -ов, -ев 
жұр на ғы бол са, сен ұлт тық са на дан ада сың де ген сөз емес 
қой. Ұлт ты ең əуелі жан-жү ре гі мен сүйе бі лу ке рек!

Бай қап отыр са ңыз, адам те гін де гі қо сым ша ны алып 
тас тау «нау қа ны» осы дан бі рер жыл бұ рын «сəн ге» ай-
нал ды. Та ри хи отан да ры на кө шіп кел ген қан дас та ры мыз 

-ов, -ев жұр нақ та рын сыз ора лып жат қан соң ба деп ой лай-
мын. Қа зір ба сым көп ші лі гі тек те рін де гі соң ғы жұр нақ та-
рын алып тас та ған, со ның əсе рі нен есі мі кім, те гі кім, тіп ті 
жы ны сын да бір ден ажы ра ту қи ын. Та ны май тын адам ға 
есі мін ка ра тып ай ту қи ын ды ғы да жоқ емес. Мə се лен, Ар-
дақ Қуа ныш. Əуелі осы мы сал дан адам ның есі мін тауып 
алы ңыз. Өй тке ні біз де адам ның аты-жө нін жа зу да бі різ-

ді лік жоқ. Кей де адам ның есі мі бі рін ші тұр са, кей де те гі 
бі рін ші ай ты ла ды. Со дан жы ны сын анық тап кө рі ңіз. Өй-
тке ні қа зақ хал қын да қыз ға да, ұл ға да бір дей ай ты ла тын 
есім дер же тер лік. Оның үс ті не, қа зақ хал қы ның ке лін де рі 
еш қа шан өз ата ла ры ның есім де рін ата ма ған. Қа зір бай қа-
са ңыз, ке лін де рі міз ба ла ла ры ның тек те рін ай та оты ра, өз 
ата ла ры ның есім де рін ай та ды емес пе? Қан ға сің ген салт-
дəс тү рі міз ден айы ры лып ба ра жат қан се кіл ді міз. -ов, -ев 
жұр нақ та ры бол ған да бұл əбес тік бо лып се зіл ме уші еді. 
Əр нəр се ге сын көз бен қа рау ке рек. «Е, анау жұр на ғын 
алып тас тап ты, мен де сөй тейін» де ген нен аулақ бо лу ке-
рек. Осы орай да, ме нің ұсы на рым — Абай Құ нан байұ лы, 
Бауыр жан Мо мы шұ лы. Атал мыш үл гі ні ен гі зе тін бол сақ, 
бə рі де тү сі нік ті бо лар еді.

Ер зат Ер ма &ан бе тов, «Бо ла ша'» уни вер си те ті ні! сту-
ден ті:

— Жал пы, ТМД құ ра мын да ғы мем ле кет тер дің аза мат-
та ры на ше тел дік көз қа рас пен қа райық шы… Олар біз дің 
те гі міз ге қа рап бі рі міз ді орыс, бі рі міз ді қа зақ деп, дөп ба-
сып ай та ал май ды. Се бе бі олар дың мен та ли те ті бойын ша 

-ов, -ев жал ғауы орыс ха лық та ры на ға на тəн құ бы лыс жə-
не ол со лай да. Осы рет те біз тек те гі бөг де жал ғау лар ды 
алып тас тап, қа за қы лық қа, ұлт тық си пат қа ауысу ымыз 
өте қа жет ті дү ние! Ал өз ба сым же ке куə лік ауыс тыр ған-
да мін дет ті түр де те гім де гі ке рек сіз жал ғау ды алып тас та-
мақ пын.

Са ят Бал ма ка ев, $а ра &ан ды мем ле кет тік тех ни ка-
лы' уни вер си те ті ні! сту ден ті:

— Те гім де гі бұл жал ғау ұлт тық са на-се зі мі ме еш ке рі 
əсе рін ти гіз ген емес. Мен өз ұл тым ды сүйем! Те гі міз қа-
зақ ша бол ға ны дұ рыс та шы ғар, бі рақ дү ни еге қа зақ бос-
тан ды ғын ал май тұ рып кел ген мін. Сон дық тан те гім осы-
лай жа зыл ды жə не со лай қал ға ны мен үшін дұ рыс. Қа зір 
те гін де -ов, -ев жал ғауы бар жас тар си реп ба ра ды, осы лай 
са ты лай-са ты лай бə рі ор ны на ке ле ді деп се не мін. Ал қал-
ға ны уақыт ен ші сін де…

Н+р с+л тан $+ мар да нов, $а ра &ан ды эко но ми ка лы' 
уни вер си те ті ні! сту ден ті:

— Жер бе тін де гі əр бір ұлт ты есі мі мен те гі не қа рап 
та ни ды емес пе?! Яғ ни аты-жө ні міз ді ұлт тық қа лып қа тү-
сі ріп, аза мат тар дың те гін то лық қа зақ ті лі не кө ші ру аса 
ма ңыз ды деп есеп тей мін. Өй тке ні -ов, -ев, -ин, -ина жал-
ғау ла ры ұлт тық бі тім-бол мы сы мыз ға со ла қай са ясат тың 
ізін қал ды рып отыр ға ны анық. Атал мыш жал ғау лар дан 
тү бе гей лі ары лу дың қа жет ті гі дау ту дыр мауы ке рек-ақ. 
Төл ту ма те гі міз де ұлт тық си пат бол ма са, сон да қа лай бол-
ға ны?! Тү рік, əзір бай жан, өз бек, ұй ғыр құ жат та рын өз ті-
лін де рə сім дей ді емес пе? Мұ ны ұлт тық са на ның жо ға ры 
кө те рі луі мен ты ғыз бай ла ныс ты ра мын.

Мə се лен, ұлт сə ру ары, Ала шор да кө се мі Əли хан Бө-
кей хан бі рін ші жал пы қа зақ съезін де «қа зақ тың есім де рі 

-ов, -ев һəм -ин деп емес, «ұлы» һəм «қы зы» деп жа зыл сын» 
де ген қау лы шы ғар та ды… Əри не, Алаш иде ясы мен ұлт-

тық ұм ты лы сы мыз те жел мей, та би ғи жол мен аяқ тал ған да 
жо ға ры да ғы мə се ле лер мүл де кө те ріл мес еді. Ала шор да-
ның ре фор ма ла ры жү зе ге ас қан да, орыс тан ды ру са яса ты-
нан қия нат көр мес едік. Бұл ай дай анық! Қа зақ та рих шы-
ла ры мұ ны жоқ қа шы ғар ған емес…

Осы орай да ай та ке те тін жайт, «қа зақ -ов, -ев аф фик-
сте рі нен ше тел ден орал ған қан дас та ры ның «ар қа сын-
да ары лып ке ле ді» де ген жаң сақ пі кір лер ай ты лып жүр. 
Мұн дай пі кір лер ді ұлт тық лин гво мə де ни ет тен ха ба ры 
жоқ, төл та ри хи ан тро по ни ми ка ны біл мей тін дер ға на ай-
тса ке рек. Аны ғын да, бұ ның ас та рын да қа зақ ты ұлт ре тін-
де тө мен де ту, кем сі ту жа тыр деп бі ле мін.

Əл бет те, бү гін гі таң да ел аза мат та ры төл ту ма тек те гі 
бөг де жал ғау лар дан ары лып, ұлт тық си пат қа сай рə сім-
деп жат қа нын жоқ қа шы ға ра ал мас пыз. Де мек, үл кен сер-
пі ліс бар! Алай да, Ма рат Бек-На зар, Ай дос Қай ра ти, Ми-
рас Шə кə рім шө бе ре сі, Ер ке бұ лан Еле усіз те гі, Шың ғыс тың 
Қа ны шы деп өз ге ел дің лин гво мə де ни еті не елік те удің қа-
же ті жоқ. Ан тро по ним дік тұр ғы дан са ра лай тын бол сақ, 
атал мыш мо дель дер біз ге жат жə не не гіз сіз. Ал, Ер бо лат 
Қу ат бек, Өмір тай Еділ хан… си яқ ты нөл дік фор ма да ғы 
фа ми ли ялар əл де қай да қи сын ды əрі заң ды.

Қыс қа сы, -ов, -ев», -ович жал ғауынан ары лу ке рек екен 
деп, бас қа мем ле кет тер де гі си яқ ты аза матт тар ға сес көр се-
тіп, күш теп, та лап қою қа жет емес, əри не. Ұлт тың са на сы 
мен на мы сы оян ған да, аты-жө ні міз қа за қы қа лып қа тү сі-
рі ліп, Украина, Əзір бай жан да ғы си яқ ты мем ле кет тік дең-
гей ге дейін кө те рі ле ті ні не се нім ді міз. Əзір ше, осы орай да 
əсі ре ұл тшыл дық қа бе рі ліп, жал ған на мыс та ны ту дың қа-
же ті ша ма лы деп ой лай мын.

Аяжан Ке !ес бек, $а ра &ан ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті ні! сту ден ті:

— Əр қа зақ егер пат ри от бол са, те гі қа зақ ша, қа за қы-
ла нып жа зы луы ти іс. Мен мек теп те оқып жүр ген де те гім-
де -ова жал ғауы бол ды. Бі рақ же ке куə лік ал ған да алып 
тас та дым. Əри не, 2 ай жа са ла тын құ жат ты 6 ай ға со зып 
жүй ке ні тоз дыр ға ны та ғы бар. Іс-қа ғаз дар мə се ле сі қат ты 
қи на ға ны мен, те гім ді қа за қы етіп ауыс тырт тым. Мен үшін 
бұл өте ма ңыз ды!

Ди на ра Hмір бе ко ва, $а ра &ан ды «Бо ла ша'» уни вер-
си те ті ні! сту ден ті:

— Ме нің ше, ұл ты мыз дың ұлық ты ғын кө те ру үшін тек-
те гі бұл жал ғау лар ке рі əсе рін ти гі зіп жат қа ны ша ма лы. 
Қа зақ бо лу үшін қа ғаз да ғы жал ғау емес, ел ге, жер ге де ген 
жү рек те ма хаб бат бо луы қа жет. Рақ мет!

P. S.: Та мы ры мыз ға жар ма сып ал ған орыс тан ды ру са-
яса ты нан ары ла ал ма са да, қа зақ ке мел ке ле шек ке үл кен 
се нім мен қа рай ды! Алай да, алып аты рап қа ай ғай сал ған 
қа зақ үні қа ры лып қал ма са игі. Те гі ме қа рап орыс сың деп, 
тү рі ме қа рап ази ят сың деу ұлт тық тұр ғы да ұтыл ға ны мыз-
дың бел гі сі емес пе? Алаш ай бат ты, Қа зақ қу ат ты бол сын!

АЯН МЕЙРАШ

Пойыз ға мі ніп, Алматы ға жол тарт тық. Пойыз-
дың те ре зе сі нен тел мі ріп тұ рып са ры да ла ның сұ лу-
лы ғын көз бен кө ріп, іш пен сез дім. Түй ге нім — тау 
кө зің нің ал дын кө ле гей леп тұ ра ды екен. Ал да ла да 
шек сіз дік бар. Шек сіз дік тұн ған сұ лу лық. Ар қа ның 
да ла сын көр ген де пойыз дан се кі ріп тү сіп, жү гі ре жө-
нел гің ке ле ді.
Таң ға жа қын ұй қым нан оян дым. Алматы ға же тіп 

қа лып пыз. Те ре зе ге қа ра сам, да лам қо қыс тың ара-
сын да жа тыр. Қай ран да қа зақ тың да ла сы! Қа ді рі ңе 
же те ал май жүр міз-ау…
Алматы. Əсем қа ла. Ала та уды кө ріп шу ла сып 

кет тік. Жан та ла са су рет ке тү сі ріп, сұ лу лы ғы на там-
са нып қа рап тұр дық. Ар ман дар дың орын да луы. Те-
зі рек же ту ге асық тық. Алматы ның вок за лы нан тү сіп, 
жан-жа ғы ма та ңыр қай қа рап тұ ра бер дім. Ке нет тен 
«так си, так си» де ген ағай лар дың да усы нан құ ла ғым 
бі тіп қал ды. Ег де бі реуіне жа қын дап «ағай, Қас ке-
лең ге» деп едік, біз ге қа рап 20 000 тең ге де ген де бір 
түр лі үрей ле ніп қал дық. Əри не қа ра пайым сту дент 

үшін бұл қо мақ ты ақ ша ғой. «Қым бат қой» деп едік, 
«Бар ма саң дар өз де рің бі лің дер» деп су ық жауап бер-
ді. Жа ны мыз да біз ді бас тап кел ген апайы мыз да бар. 
Бі раз тұ рып едік қа сы мыз ға жүр гі зу ші лер дің бар-
лы ғы то пыр лай жи на лып қал ды. «Қас ке лең ге дейін 
20 000 тең ге, бі реуі 18 000 тең ге, жоқ, мен сіз дер ді 
17 000-ға апа рам» деп шу ла сып кет ті. Біз қай сы сы-
мен ба ра ты ны мыз ды біл мей ша та сып қал дық. «Құ-
дайым-ай, ар тқа Қа ра ған ды ма қай тқым ке ліп кет ті» 
деп қа сым да ғы құр бым «аһ ұрып» қал ды. Біз бі раз 
ше гі ніп тұр дық. Бір ағай мен ке лі сіп, «тек біз ге фик-
саль ді чек ке рек» деп ай тып едік, ол кі сі «мен де он дай 
жоқ» деп тұ ра қаш ты. Қа сы мыз ға ке ліп бі реуі өзі міз-
ді ма ши на ға қа рай итер ме леп, бі реуі қо лы мыз да ғы 
сөм ке ле рі міз ге та лас ты. Он дай ды көр ме ген біз аб-
ды рап қал дық. Одан кейін олар біз ге та ла сып өза-
ра жұ ды рық та са кет ті. Бір-бі рі не боқ сөз дер ай тып, 
біз ді ба ла ғат тай жө нел ді. Ша шы на ақ түс кен, ап пақ 
са қал ды ата ның ай тқан «жа ман сөз де рін» ес ті ген де 
жа ға мыз ды ұс тап қал дық. Бас қа сы бас қа, осы кі сі ден 

мұн дай ды күт пеп едік. Ішін де гі ең са ли қа лы сы осы 
ма деп тұр ған да əл гі сөз де рі нен кейін ойы мыз күрт 
өз ге ріп кет ті. Əке-ата ла ры мыз бен жас ты ағай лар дан 
мұн дай қор лық кө ре міз деп мен еш қа шан ой ла мап 
едім. Алматы ға асық қан кө ңіл ді су сеп кен дей ба сып 
тас та ды.

Иə, ақ ша не іс тет пей ді?! Ақ ша үшін бұ лар бə рі-
не дайын. Ме нің жү ре гі ме ти ге ні осы. Орыс не ме се 
бас қа ұлт тар бол са мен таң ғал мас едім, бі рақ елім 
сен ген аза мат та ры мыз осы лай іс те ген нен кейін за-
ман ның, адам ның бұ зыл ға ны на ішің аши ды. «Аз ғын-
да лып кет кен. Ар дан без ген дер. Кө кей ле рін ақ ша 
те сіп ба ра жа тыр бұ лар дың. Қыз да рың дай қыз дар ға 
сон ша дауыс кө тер ген де рің не? Не үшін жа ға жыр-
ты сып жа тыр сың дар?» деп өт кен-кет кен нің бар лы ғы 
ауыр сөз дер ай тып кет ті. Ақ ша мен дү ни енің адам ды 
осын дай күй ге ду шар ет кі зе тін ді гі, қо ғам ды ақ ша-
ның би леп ал ған ды ғы, за ман ның алай-дү лей ағы сы 
са ғың ды сын ды ра ды. Қо ғам. Тəр тіп. Дү ние қо ңыз-
дық!

АЯЖАН КЕ5ЕСБЕК,
�АРМУ СТУДЕНТІ

30 ян ва ря 2014 го да в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те им. Е. А. Бу ке то ва сос то ялось 
за се да ние Уче но го Со ве та. На об суж де ние глав но го 
кол ле ги аль но го ор га на КарГУ бы ли вы не се ны важ-
ные воп ро сы жиз не дея тель нос ти уни вер си те та.

Об ос нов ных ре зуль та тах науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва за 2013 год до ло-
жил про рек тор на науч ной ра бо те Х. Б. Ома ров.

Пер вый про рек тор Р. М. Жу ма шев выс ту пил с ана-
ли зом ито гов про ве де ния на ци ональ ной ин сти ту ци-
ональ ной и спе ци али зи ро ван ной ак кре ди та ции КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва.

О ре али за ции «Стра те ги чес ко го пла на раз ви тия Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва на 2013-2015 го ды» в 2013 го ду 
соб рав ших ся про ин фор ми ро ва ла пред се да тель ко мис-
сии Г. Ю. Аман ба ева.

По ито гам Уче но го со ве та бы ли при няты ре ше ния, 
нап рав лен ные на даль ней шее раз ви тие ака де ми чес кой 
и науч ной сфе ры уни вер си те та.

Ре зуль та ты науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос ти 
КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва за 2013 год бы ли приз на ны 
удов лет во ри тель ны ми.

Для даль ней шей эф фек тив ной ре али за ции и ком-
мер ци али за ции науч ных раз ра бо ток уче ных КарГУ 
бы ло при ня то ре ше ние о вы пус ке эк спе ри мен таль-
ной пар тии при бо ров для из ме ре ния влаж нос ти зер-
на, раз ра бо тан ных до цен том В. М. Юро вым, а так же 
о не об хо ди мос ти раз ра бо тать план по под го тов ке и 
про ве де нию спе ци али зи ро ван ной ат тес та ции науч но-
ис сле до ва тельско го Цен тра би отех но ло гии и эко мо ни-
то рин га.

Боль шое вни ма ние бы ло уде ле но дея тель нос ти 
уни вер си те та в сфе ре меж ду на род но го сот руд ни че-
ства. Уп рав ле нию пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния по ру-
че но раз ра бо тать По ло же ние о по ряд ке зак лю че ния 
меж ду на род ных до го во ров, сог ла ше ний и ме мо ран ду-
мов о ме жу ни вер си тет ском сот руд ни че стве, ак ти ви зи-
ро вать ра бо ту по зак лю че нию до го во ров о сот руд ни че-
стве с ву за ми, вхо дя щи ми в меж ду на род ные рей тин ги 
QS — top 800. Де ка нам фа куль те тов в рам ках зак лю-
чен ных до го во ров не об хо ди мо прив ле кать за ру беж-
ных сту ден тов к учас тию в прог рам ме ака де ми чес кой 
мо биль нос ти на ба зе КарГУ.

С целью по вы ше ния меж ду на род но го ав то ри те-
та науч ных пуб ли ка ций пре по да ва те лей КарГУ бы ло 
ре ше но под го то вить и по дать за яв ку для вклю че ния 

жур на ла «Eu ra si an Physi cal Techni cal yow nal» в меж-
ду на род ную ба зу Sco pus. Для ак ту али за ции науч ных 
ис сле до ва ний, про во ди мых в КарГУ, ре ше но ор га ни-
зо вать на фа куль те тах пос то ян но дей ству ющие науч-
ные се ми на ры.

Не об хо ди мым приз на но ак ти ви зи ро вать ра бо ту 
по ук реп ле нию кад ро во го по тен ци ала уни вер си те та, 
для че го сле ду ет обес пе чить пос туп ле ние в ма гис тра-
ту ру и док то ран ту ру не ме нее 5 % от чис ла штат ных 
сот руд ни ков ка федр с низ кой ос те пе нен ностью.

Ито ги про ве де ния на ци ональ ной ин сти ту ци ональ-
ной и спе ци али зи ро ван ной ак кре ди та ции 6-ти об ра-
зо ва тель ных прог рамм (Фи зи чес кая куль ту ра и спорт, 
Со ци аль ная ра бо та, Ге ог ра фия, 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, 
Куль тур но-до су го вая ра бо та) КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
бы ли приз на ны по ло жи тель ны ми.

Ре ше но про дол жить ра бо ту по на ци ональ ной спе-
ци али зи ро ван ной ак кре ди та ции еще 15 спе ци аль нос-
тей уни вер си те та в агент стве НКА ОКО и 9 спе ци аль-
нос тей в агент стве НА АР.

Вы пол не ние «Стра те ги чес ко го пла на раз ви тия Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва на 2013-2015 го ды» за 2013 год 
бы ло так же приз на но удов лет во ри тель ным.

СОБ. ИНФ.

К9к !а Hаз дыA !8 лы на ай нал майы!
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Про дол же ние.
На ча ло в предыдущих номерах га зе ты «Мир мо ло де жи»

Ка ра ган дин ский уни вер си тет к на ча-
лу 1980-х го дов стал круп ным цен тром 
под го тов ки кад ров, науч ных ис сле до-
ва ний и прос ве ще ния, по вы ше ния ква-
ли фи ка ции спе ци алис тов. В нем бы ли 
сос ре до то че ны зна чи тель ные науч-
но-пе да го ги чес кие си лы, со че та ющие 
пред ста ви те лей стар ше го, сред не го и 
млад ше го по ко ле ний. На ча лась ра бо та 
по соз да нию уни вер си тет ско го го род ка, 
шел про цесс фор ми ро ва ния науч ных 
кад ров и нап рав ле ний, школ.

Рек тор З. Мул дах ме тов
В 1980 го ду уни вер си тет воз гла вил док-

тор хи ми чес ких на ук, про фес сор Зей нол ла 
Мул дах ме то вич Мул дах ме тов. За го ды ра-
бо ты рек то ром Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та он про явил се бя 
опыт ным, уме лым ру ко во ди те лем, ад ми-
нис тра то ром, уче ным и пе да го гом. С 1980 
го да З. М. Мул дах ме тов ру ко во дил ком-
плек сом науч но-ис сле до ва тельских ра бот, 
про во ди мых сов мес тно с Б. Ф. Ми на евым, 
М. Ж. Жу ри но вым, Г. А. Кец ле, С. А. Без но-
сю ком и А. С. Ма са ли мо вым по сле ду ющим 
проб ле мам: «Фо то фи зи ка и фо то хи мия 
ор га ни чес ких мо ле кул», «Те оре ти чес кая 
прик лад ная спек трос ко пия быс тро про-
те ка ющих про цес сов», «Кван то вая хи мия 
твер до го те ла», «Ра ди ос пек трос ко пия сво-
бод ных ра ди ка лов». Ре зуль та ты дан ных тру-
дов наш ли от ра же ние в ра бо те Все со юз ной 
шко лы по те оре ти чес кой хи мии, ор га ни зо-
ван ной З. М. Мул дах ме то вым в 1982 го ду, и 
про ве ден ной в 1984 го ду на ба зе Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
Рес пуб ли кан ской науч но-те оре ти чес кой 
кон фе рен ции по фо то хи мии и фо то фи-
зи ке син глет но го кис ло ро да. В 1983 го ду 
З. М. Мул дах ме тов был из бран чле ном-кор-
рес пон ден том, а в 1989 го ду — дей стви тель-
ным чле ном (ака де ми ком) АН КазССР. В 
1984 го ду по его ини ци ати ве впер вые в рес-
пуб ли ке в Ка ра ган дин ском го су дар ствен-
ном уни вер си те те бы ла от кры та ка фед ра 
кван то вой хи мии, а в 1988 го ду бы ла соз да на 
ла бо ра то рия фи зи ко-хи ми чес ких ме то дов 
ис сле до ва ния.

Раз ви тие фа куль те тов
В 1980-е го ды глав ное вни ма ние кол лек-

ти ва КарГУ бы ло сос ре до то че но на улуч ше-
нии ка че ства про фес си ональ ной под го тов-
ки и идей но-по ли ти чес ко го вос пи та ния сту-
ден тов. Фа куль те ты и ка фед ры про дол жа ли 
пла но мер ную це ле нап рав лен ную ра бо ту 
по со вер шен ство ва нию учеб но-вос пи та-
тель но го про цес са, его ин тен си фи ка ции пу-
тем сис тем но го ис поль зо ва ния тех ни чес ких 
средств, по вы ше ния науч но-те оре ти чес ко го 
уров ня лек ци он ных и прак ти чес ких за ня-
тий, ис поль зо ва ния пе ре до во го опы та ве ду-
щих учеб ных за ве де ний стра ны.

В 80-х го дах на фи ло ло ги чес ком фа куль-
те те ра бо та ло 8 ка федр: рус ско го язы коз на-
ния, ка зах ско го язы коз на ния, об ще го язы-
коз на ния, прак ти чес ко го кур са рус ско го 
язы ка, рус ской и за ру беж ной ли те ра ту ры, 
ка зах ской ли те ра ту ры, ме то ди ки рус ско го 
язы ка и ли те ра ту ры, прак ти чес ко го кур са 
ка зах ско го язы ка. На ис то ри чес ком фа куль-
те те дей ство ва ло 3 ка фед ры: ис то рии СССР, 
все об щей ис то рии, ис то рии Казахстана, 
был соз дан му зей-ла бо ра то рия ар хе оло-
го-эт ног ра фи чес ких ис сле до ва ний. На хи-
ми чес ком фа куль те те фун кци они ро ва ли 6 
ка федр, ко то рые го то ви ли спе ци алис тов по 
днев ной и ве чер ней фор мам обу че ния, ре-
ша ющих за да чи по ра ци ональ но му ис поль-
зо ва нию ми не раль но го сырья Цен траль но-
Ка зах стан ско го ре ги она, и 2 ла бо ра то рии. 
Это ка фед ры не ор га ни чес кой хи мии, ана-
ли ти чес кой хи мии, ор га ни чес кой хи мии, 
кван то вой хи мии (1984), кол ло ид ной хи мии 
и эко ло гии (1980), ка фед ра элек тро хи мии 
(1984), проб лем ная ла бо ра то рия хи мии и 
тех но ло гии халь ко ге нов и халь ко ге ни дов, 
учеб но-ис сле до ва тельская ла бо ра то рия 
стро ения ве ществ. В 1988 го ду соз да на ла-
бо ра то рия фи зи ко-хи ми чес ких ме то дов ис-
сле до ва ния.
В сос тав би оло ги чес ко го фа куль те та 

вхо ди ли 6 ка федр: бо та ни ки, фи зи оло гии 
рас те ний и ме то ди ки пре по да ва ния би-
оло гии, зо оло гии, фи зи оло гии че ло ве ка и 
жи вот ных, ге не ти ки и мо ле ку ляр ной би-
оло гии, об щей пси хо ло гии, фи зи чес кой 
ге ог ра фии и од на ла бо ра то рия. В 1988 го ду 
А. Б. Би га ли евым бы ла ор га ни зо ва на проб-
лем ная науч но-ис сле до ва тельская ла бо ра-
то рия, кос тяк ко то рой сос тав ля ли Х. Исе-
нов, С. Фло ро ва, Л. Ку тов це ва, Л. Фа ус тов, 
В. Гор лов, Г. Иль ниц кая, Э. Бе киш бе ков, 
М. Бу ке тов, Н. Ер жа нов и дру гие. На ее ба зе 
впос лед ствии был от крыт Цен траль но-Ка-
зах стан ский фи ли ал Все мир ной ис сле до ва-
тельской эко ло ги чес кой ла бо ра то рии (ру-
ко во ди тель — стар ший науч ный сот руд ник 
И. М. Пу дов). На ма те ма ти чес ком фа куль-
те те фун кци они ро ва ло 6 ка федр: ма те ма-
ти чес ко го ана ли за, выс шей ал геб ры, диф-
фе рен ци аль ных и ин тег раль ных урав не ний, 
выс шей ге омет рии, эле мен тар ной ма те ма-
ти ки и ме то ди ки ма те ма ти ки, вы чис ли тель-
ной тех ни ки; на фи зи чес ком фа куль те те — 6 
ка федр: фи зи ки твер до го те ла, те оре ти чес-
кой фи зи ки, ра ди офи зи ки, об щей фи зи ки, 
оп ти ки вол но вых про цес сов, теп ло фи зи ки 
(1982). В 1988 го ду бы ла от кры та проб лем-
ная ла бо ра то рия по изу че нию се лек тив ных 
фо топ ро цес сов в мо ле ку ляр ных сис те мах.
Юри ди чес кий фа куль тет к на ча лу 1988 

го да сос то ял из 4 ка федр, в том чис ле ка-
фед ры те ории и ис то рии го су дар ства и пра-
ва (1978), ка фед ры граж дан ско-пра во вых 
дис цип лин, в 1992 го ду в сос тав фа куль те та 
вхо ди ли уже 7 ка федр: те ории и ис то рии го-
су дар ства и пра ва, го су дар ствен но го и меж-
ду на род но го пра ва, ос нов пра ва и ме то ди ки 
пра во во го вос пи та ния, тру до во го и сельско-

хо зяй ствен но го пра ва, уго лов но го пра ва 
и кри ми но ло гии, уго лов но го про цес са и 
кри ми на лис ти ки, го су дар ствен но го пра ва 
и про цес са. Эко но ми чес кий фа куль тет был 
пред став лен 6 ка фед ра ми: де неж но го об-
ра ще ния и кре ди та (1978), эко но ми чес кой 
ге ог ра фии и от рас ле вых эко но мик (1981), 
уп рав ле ния ма те ри аль но-тех ни чес ки ми 
ре сур са ми, фи нан сов (1982), ана ли за хо зяй-
ствен ной дея тель нос ти, бух гал тер ско го уче-
та в про мыш лен нос ти (1988).

Но вые нап рав ле ния 
гу ма ни тар но го об ра зо ва ния

В 1983 го ду при фа куль те те по вы ше ния 
ква ли фи ка ции бы ла соз да на пер вая в Ка-
зах ста не ка фед ра науч ных ос нов уп рав ле-
ния на род ным об ра зо ва ни ем (НО УНО), что 
поз во ли ло ор га ни зо вать в этой сфе ре науч-
но-ис сле до ва тельскую ра бо ту, ско ор ди ни-
ро вать сов мес тную дея тель ность ву за с ор га-
на ми на род но го об ра зо ва ния и Ин сти ту том 
усо вер шен ство ва ния учи те лей. В 1987 го ду 
при ка фед ре бы ла от кры та учеб но-ис сле до-
ва тельская ла бо ра то рия пси хо ло ги чес ких 
проб лем выс шей шко лы под ру ко вод ством 
про фес со ра В. Е. Клоч ко. Впос лед ствии она 
бы ла пре об ра зо ва на в сек тор со ци аль но-
пси хо ло ги чес ких проб лем ре ги ональ ной 
со ци оло ги чес кой ла бо ра то рии при КарГУ. 
Од нов ре мен но с НО УНО су ще ство ва ло по-
вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей 
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний 
(суз), за ве ду ющая — до цент Х. М. Джу ма-
ба ева.
В 1983-84 учеб ном го ду впер вые на ба зе 

уни вер си те та был осу ществлен при ем на 
об ще ство вед чес кие спе ци аль нос ти: «фи ло-
со фия», «науч ный ком му низм», «ис то рия 
КПСС», «по ли тэ ко но мия» в цен траль ные 
ву зы стра ны (Мос ква, Ле нин град, Но во-
си бирск). Пред став лен ные по ито гам эк-
за ме нов кан ди да ту ры дол жны бы ли от ве-
чать тре бо ва ни ям при ка за №190 ми нис тра 
выс ше го и сред не го об ра зо ва ния, то есть 
«иметь тру до вой и жиз нен ный стаж, яв лять-
ся чле на ми и кан ди да та ми в чле ны КПСС» 
и по лу чить одоб ре ние в от бор ной ко мис-
сии Ми нис тер ства ву зов Ка зах ской ССР.

Пе ре лом ный 1986 год
1986 год во шел в ис то рию Казахстана 

как год тра ги чес ких со бы тий в Ал ма-Ате 
и дру гих го ро дах рес пуб ли ки, свя зан ных с 
не обос но ван ны ми реп рес си ями про тив ка-
зах ской мо ло де жи. Пос ле сме ны выс ше го 
пар тий но го ру ко вод ства рес пуб ли ки 16 де-
каб ря 1986 го да мо ло дежь ву зов и дру гих 
уч реж де ний Ал ма-Аты выш ла на ми тинг с 
тре бо ва ни ями разъ яс нить при чи ны сме ны 
ру ко вод ства рес пуб ли ки. Пос ле до вав ший 
вслед за этим на силь ствен ный раз гон учас-
тни ков мир но го выс туп ле ния ка зах ской мо-
ло де жи вы лил ся в кро воп ро ли тие и обер-
нул ся мас со вы ми реп рес си ями учас тни ков 
выс туп ле ния. Жес то кость влас тей выз ва ла 
ре ак цию и в дру гих го ро дах Казахстана. 
Кро ме г. Ал ма-Аты выс туп ле ния мо ло де жи 

прош ли в 16 об лас тях рес пуб ли ки. 19 де каб-
ря 1986 го да в знак со ли дар нос ти со сво ими 
ал ма-атин ски ми сверстни ка ми ка ра ган дин-
ская мо ло дежь выш ла на пло щадь пе ред 
об лас тным ко ми те том пар тии. По офи ци-
аль ным дан ным, в выс туп ле ни ях мо ло де жи 
в Ка ра ган де 19-20 де каб ря при ня ли учас тие 
288 че ло век: 182 сту ден та, 73 уча щих ся тех-
ни ку мов и учи лищ, 33 ра бо та ющих. 66 сту-
ден тов, при няв ших учас тие в де кабрьских 
со бы ти ях в Ка ра ган де, бы ли от чис ле ны из 
учеб ных за ве де ний, 168 ком со моль цам бы-
ли объ яв ле ны вы го во ры, 65 бы ли от чис ле-
ны из ря дов ком со мо ла. 29 пре по да ва те лям 
ву зов го ро да объ яв ле ны дис цип ли нар ные 
взыс ка ния. 5 сту ден тов ву зов го ро да бы ли 
при го во ре ны к ме рам на ка за ния, не свя зан-
ным с ли ше ни ем сво бо ды. Сре ди них — сту-
ден тка 5-го кур са фи зи чес ко го фа куль те та 
Р. К. Али ева.
Из чис ла сту ден тов Ка ра ган дин ско го го-

су дар ствен но го уни вер си те та бы ло от чис-
ле но 12 че ло век. Это сту ден ты фи зи чес ко го 
фа куль те та Р. Али ева, Г. Са ли ха но ва, Е. Ту-
ле уше ва, М. Аби ше ва, Е. Ку не ди лов, А. За-
ка рин, ма те ма ти чес ко го — Т. Ту суп бе ков, 
Т. Кай ма но ва, фи ло ло ги чес ко го — Б. Да-
иро ва, М. То лу ба ева, Г. На ки по ва, А. Бе га-
ли ев.
По ука за нию влас тей бы ли про из ве де ны 

кад ро вые пе рес та нов ки сре ди ру ко во ди те-
лей уни вер си те та. На мес то про рек то ра по 
учеб ной ра бо те про фес со ра А. Б. Би га ли-
ева был наз на чен стар ший пре по да ва тель 
В. В. Ев до ки мов, на мес то про рек то ра по 
ве чер не-за оч но му обу че нию А. Н. Тель га-
ри на — В. С. Ба ту рин. За ме не ны де ка ны фа-
куль те тов: В. Ф. Со ло ми на — би оло ги чес кий 
фа куль тет, Э. С. Ба гин ский — за оч ный ис-
то ри ко-фи ло ло ги чес кий, Н. А. Ка рам зин — 
эко но ми чес кий, В. И. Ку ли ков — юри ди-
чес кий. Та кое ис кус ствен ное пе ре ме ще ние 
кад ров бы ло выз ва но «про цен то ма ни ей», 
ох ва тив шей все сфе ры жиз ни ка зах стан цев в 
пе ри од ру ко вод ства Ка зах ста ном Г. В. Кол-
би на, и не вы дер жа ло про вер ку вре ме нем.
Пос ле кри ти чес ких за ме ча ний пар тий-

но го ру ко вод ства стра ны и рес пуб ли ки, 
сде лан ных в ад рес ву зов рес пуб ли ки, из ме-
нил ся на ци ональ ный сос тав пос ту па ющих в 
уни вер си тет. Так, в 1986 го ду воз рос ла до ля 
лиц рус ской, не мец кой и дру гих на ци ональ-
нос тей, сок ра тил ся удель ный вес сту ден тов 
1-го кур са — вы ход цев из юж ных об лас тей 
(в 1984 го ду — 13,1%, в 1985 — 10,7%, в 1986 — 
5,6%).
В 1980-1990-е го ды Ка ра ган дин ский уни-

вер си тет бла го да ря ак тив ной про фо ри ен-
та ци он ной ра бо те стал од ним из круп ных 
ву зов рес пуб ли ки. К на ча лу 1992 го да кон-
тин гент сту ден тов вы рос бо лее чем на 50% 
и сос тав лял 9360 че ло век, в 1996 го ду уве ли-
чил ся до 11 695 че ло век про тив 4820 в 1972 
го ду.

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

Карагандинский университет на рубеже 80-х: время перемен

Ректор КарГУ З. М. Мулдахметов с коллегами по университету

Общий вид университета (1988 г.)
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Біле ж�ріAіз...
Сіз 'ыс та 'ан дай д� ру-

мен дер мен ми не рал дар 'а-

жет еке нін бі ле сіз бе? $ан-

дай та &ам дар да олар к�п 

м�л шер де 'ам тыл &ан?

B то бы ны! д� ру мен де-

рі — т* зім ді лік ті жа� сар та ды, 

к�ш бе ре ді ж� не ж�й ке ж�йе-

сі не жа� сы �сер ете ді. Олар 

*сім дік тер де, жа� а� тар, ба-

лы�, �ы зыл ет, �а ра нан, та ры 

мен �о �ыр к� ріш �$ ра мын да 

бар.

C д� ру ме ні — ж$� па лы ин-

фек ция ауру ла ры мен к� ре се ді, 

�ыш �ыл а �ар сы �$н ды д� ру-

мен. Олар цит рус же мі сін де, 

�ы ры� �а бат, а� жел кен, м�к-

жи дек, со ны мен �а тар ро зе ип 

шы ры нын да бар.

D3 д� ру ме ні — каль ций 

мен жа нар тас сі �і рі луі не �а-

жет ті. Б$л д� ру мен к�н с�у ле-

сі нен алы на ды, сон ды� тан �ыс 

ке зін де тап шы лы�. Ол — с�т те, 

мар га рин де, те �із ба лы ын да, 

ж$ мыр т�а са ры сын да ж� не 

бауыр �$ ра мын да бар.

Цинк — су ы� тан �ор ап, т*-

зім ді ете ді. Т�т ті ні� �$ ра мын да 

кез дес пей ді. Бауыр, ет, те �із 

та ам да ры, та ры, ашыт �ы, ас-

�а ба�, к�н ба ыс т$ �ы мы, к�н-

жіт т$ �ы мы мен ж$ мыр т�а �$-

ра мын да бар.

Маг ний — б$л шы� ет те рі-

не, �ан та мыр ла ры на, ас �о ры-

ту а �сер ете ді. �а ра ко фе �ан 

�ы сы мын т* мен де те ді. Маг-

ний — ар па да, ба нан да, жа пы-

ра� ты к* к* ніс тер де ж� не �а ра 

шо ко лад та бар.

Се лен — де не т$ ра� ты лы-

ын, ан ти тел ді� б* лі ну ін, ви-

рус тар мен ж� не ісіп, �ы за ру-

мен к� ре се ді. Се лен — нан, 

бауыр, те �із та ам да ры, �ы-

зыл ша, брок ко лей, би дай, пи-

яз ж� не ж$ мыр т�а �$ ра мын да 

бар.

Қыс та көп адам бас ки ім сіз жү ре бе ре ді, ал 
бұл көп те ген су ық тию ауру ла ры на шал дық ты-
руы мүм кін. Алай да бас тың су ық тауы ға на емес, 
қы зуы да бас қан та мыр ла ры ның та ры лу ына 
əкеп со ғуы мүм кін. Мұ ның ал дын алу үшін да ла-
да бас ки ім ки іп жү ріп қа на қой май, жы лы жер ге 
кел ген де ше шіп қою ке рек.

$ан дай ауа райы ке зін де бас ки ім сіз ж7 ру ге бо-
ла ды?

Бұл ағ за ның ерек ше лі гі не жə не адам ның се зім-
тал ды ғы на бай ла ныс ты, со ны мен қа тар да ла да қан-
ша уақыт жүр ген ді гі мен ауаның ыл ғал ды лы ғы, жел 
со ғып тұр ған ды ғы да рөл ат қа ра ды. Кей бір адам дар 
кіш ке не су ық бол са бас ки ім ки іп ала ды, өй тке ні он-
сыз өз де рін жай сыз се зі ніп, су ық тап қа ла мын деп ой-
лай ды, ал бас қа ла ры су ық қа тө зім ді ке ле ді.

Алай да ме ди ци на ның пі кі рі бойын ша бас киі міз 
жү ру ге бо ла тын ең тө мен гі тем пе ра ту ра — ми нус 
5°С, он да да жел сіз құр ғақ ауа райын да. Ал егер қар, 
жаң быр не ме се жел со ғып тұр са, тем пе ра ту ра плюс-
ті көр се тіп тұр са да бас ки ім кию мін дет ті.

Бас ты! су ы' тап 'а луы не сі мен 'ауіп ті?
Бі рін ші ке зек те бас тың су ық тап қа луы им му-

ни тет ті тө мен де те ді, бұ дан ағ за да ауру қы ла тын 
мик роб тар бел сен ді кө бейе бас тай ды. Нə ти же сін де 
бар лық со зыл ма лы ауру ла ры ңыз қо зып, өт кір қа бы-
ну про цес сте рі ар та ды, мы са лы гер пе ти ка лық жұқ-
па жан да на ды. Егер адам со зыл ма лы аң қа ауру ына 
шал дық қан бол са, жұқ па қан ға оңай еніп, ол жақ-
тан — ор та лық жүй ке жүйе сі не ене ді. Су ық тап қал-
ған да со ны мен қа тар ми қа ба ты ның қа бы нуы — ме-
нин гит ке ұры ну қау пі жо ға ры.

$+ ла' су ы' тап 'а лу &а ерек ше бейім
Олар ең бі рін ші қа тып, ауыра ды. Қа лың, ұзын 

шаш тар олар ды қор ғау ға жет кі лік сіз. Со ны мен қа-
тар, шаш су ық жел ге тө теп бе ре ал май ды, ал құ лақ 

мұн дай та би ғат құ бы лы сы на бір ден қат ты ауру мен 
бел гі бе ре ді. Кей де ба сы ңыз то ңып ке ліп, жы лы жер-
ге кір се ңіз, құ ла ғы ңыз ауруы мүм кін. Құ лақ ке ре ғар 
тем пе ра ту ра ны жақ сы көр мей ді. Мон ша не ме се бас-
сей нге тү сіп шы ғып, ба сын дұ рыс кеп тір мей жə не 
шап ка ки мей да ла ға атып шы ға тын дар, ден са улы ғы-
на қауіп төн ді ре ді. Құ лақ ауруы — отит бе лең алып 
не ме се ес ту жо лын да сыз дауық шы ғуы мүм кін.
Оны мен қо са, қа бы ну дан жə не ми қан та мыр ла-

ры ның та ры лу ынан ес ту жүй ке сі нің қо рек те ну про-
це сі бұ зы лып, құ лақ та шу пай да бо лып, ес ту қа бі ле-
ті тө мен дей ді. Мұн дай бел гі лер пай да бол са, ара ға 
уақыт сал май, бір ден ото ла рин го лог қа қа рал ған жөн.

М+ рын то! са — ж+т 'ын ша' 'а бы на ды
Ес ту жо лы, мұ рын ның шы рыш ты қа бы ғы, жұт-

қын шақ без де рі бə рі бір-бі рі не жа қын ор на лас қан. 
Егер бір мү ше ге су ық ти се, жұқ па бас қа ла ры на да 
өте ді. Нə ти же сін де ор та ша өт кір отит, ан ги на не ме се 
тұ мау, мұ рын қуы сы ның қа бы нуы, бір уақыт та гай-
мо рит жə не фрон тит ке шал ды ғуы ңыз мүм кін. Ал 
егер ағ за да жұқ па ның со зыл ма лы тү рі бе лең ал ған 
бол са, мы са лы, со зыл ма лы тон зил лит — жұт қын-
шақ бе зі нің қа бы нуы, он да бас су ық та ған да ол ас қы-
нып, де не нің ыс ты ғы кө те рі луі мүм кін. Ай тқан дай, 
мұ рын қа лақ ба сы мен құ лақ жар ға ғын да адам ның 
іш кі мү ше лер бет са лы мы ор на лас қан.
Дə рі гер лер құ лақ жар ға ғын күн де та ңер тең ек-

пін ді уқа лау ке рек деп бе кер ке ңес бер мей ді — бұл 
іш кі мү ше лер ді «ояту ға» ық пал ете ді. Бас тың су ық-
тап қа луы іш кі мү ше қан та мыр ла ры ның та ры лу ына 
жə не сте но кар дия не ме се ас тма ұс та ма сы на əкеп со-
ғуы мүм кін.

Шаш сыз 'а луы !ыз м7м кін
Бас ки ім сіз ұзақ уақыт (10 ми нут тан жо ға ры) су-

ық күн де жү ру шаш тың бу ыл ты ғын қо рек тен ді ре тін 
қан та мыр ла ры ның та ры лу ына ық пал ете ді. Мұн дай 
жағ дай да шаш фол ли ку ла сы ның қо рек те ну про це сі 
бұ зы лып, нə ти же сін де шаш жұ қа рып, сын ғыш жə не 
кө мес кі күй ге ене ді. Со ны мен қа тар, тұ қым қуа ла уға 
да бай ла ныс ты: егер шаш ге не ти ка лық тұр ғы да əл сіз 

бол са, су ық тап қа лу сал да ры нан есе леп тү суі мүм-
кін. Егер əке-ше ше ңіз ден қо лаң шаш қа ие бол са ңыз, 
оның са па сы на аяз аса əсер ете ал май ды. Бас ки ім сіз 
ыс тық күн де жү ру де зи ян: май бө лі ну жиі леп, шаш 
тез кір лей ді, сон дық тан қыс та жы лы бас ки ім ки іп, ал 
жаз да — ашық жə не же ңіл бас ки ім ки ген жөн.

Ж7й ке ж7йе сі аяз ды жа' сы к�р мей ді
Бас су ық тап қал са, бет нев рол ги ясы на жə не үш 

тар мақ ты жүй ке ге əсер етуі мүм кін. Су ық тан бас тың 
қан та мыр ла ры та ры ла ды жə не жүй ке қан ай на лы-
мы бұ зы ла ды. Егер бет жүй ке сі не за қым кел се, адам-
ның жар ты бе ті қи сайып қа луы мүм кін. Ал егер үш 
тар мақ ты жүй ке қа бын са, шан шып, қат ты ауыра тын 
бо ла ды.
Аяз да бас ки ім сіз жү ру əде ті қа лып тас са, бас са-

қи на сы ауру ының жиі леуіне не ме се пай да бо лу ына 
жə не бас сүйек ішін де гі қан қы сы мы ның кө те рі луі-
не ық пал етуі мүм кін. Қа лай бол ған да да, аяз да бас 
ки ім сіз жү ру, жа ла ңаш бел мен жү ру ге қа ра ған да 
қауіп сіз. Бұл шы ны мен өте қауіп ті. Ал егер ауа райы-
на сай ың ғай лы бас ки ім ки іп жүр се ңіз ден са улы ғы-
ңыз ды сақ тай сыз.
Со ны мен қа тар бас та дұ рыс тұр май тын бас ки ім-

дер де зи ян. Мы са лы, маң дай жə не жел ке ні қы сып 
тұ ра тын был ға ры не ме се ре зең ке ен дір ме лі бас ки-
ім дер. Бұ лар ұсақ қан та мыр лар ды қы сып қал ған-
дық тан бас ауруы мүм кін. Оған қо са са май ды қы сып 
тұ ра тын ке пеш тер мен бей сбол ка лар да зи ян, бұ лар 
бас ты жы лы ұс та ға ны мен жел ке тұс ашық қа лып жа-
та ды.

Жа сан ды иіріл ген жіп тен то қыл ған бас ки ім дер 
де ден са улық қа зи ян. Ке рі сін ше, мақ та, жүн жə не 
мо хер қо сыл ған вис коз дан то қыл ған бас ки ім на ғыз 
ке ре гі. Ал ас тар үшін сар жа қо лай лы. Мұн дай бас 
ки ім мен бас те рі сі дем ала ды, ал ең бас ты сы тоң бай-
ды. Жаз да та би ғи ма та дан жа сал ған бас ки ім жөн бо-
ла ды — син те ти ка да бас тұн шы ғып қа ла ды.

МА�АЛА MASSAGET. KZ

ПОРТАЛЫНАН АЛЫНДЫ

,ыста бас киімсіз ж�ру…

Ежел гі түр кі күн тіз бе сін де гі рет тік ай лар мен 
мү шел дік ай лар дың ат та ры сол ай лар дың жыл ішін-
де гі орын да ры на бай ла ныс ты тү сін ді рі ле ді. Мы са-
лы, байыр ғы қа зақ күн тіз бе сін де гі то ғыс ай ла ры-
ның ат та ры Үр кер ді əр жа ңа сын да ғы Ай дың «ба сып 
өт кен ді гі не» қа рай ай тыл са, жұл дыз ай ла ры ның ат-
та ры шоқ жұл дыз дар дың ата ула ры нан шы ға ды.

$а! тар 'ан дай ай?
Аза мат тық ай ат та рын тіл бі лі мі тұр ғы сы нан про-

фес сор Нұр гел ді Уəлиұ лы тал да ған бо ла тын. Оның 
мə лі ме тін ше, қаң тар — күн нің қаң та ры лып бай ла нып, 
одан əрі тұ қы рып, қыс қа ра ал май тын айы. Қаң та ру-
лы ат ба сы ның жер ге жет пей ті ні си яқ ты қаң тар да ғы 
күн кө зі де одан əрі тө мен деп, көк жи ек ке жа қын дай 
ал май ды. Ға сыр лар бойы ас пан ды ба қы лап, жа зық 
да ла да өмір сүр ген қа зақ хал қы күн қоз ға лы сы ның 
бұл ерек ше лі гін ер те кез ден-ақ аң ғар ған. Со ған орай 
қыс тың қаң та ры лып тұр ған ке зін «қаң тар айы» деп 
ата ған. Ежел гі түр кі ті лін де без бен та ра зы сы ның тая-
ғы да қаң тар деп атал ған: без бен нің бір ба сы кө те рі ліп, 
екін ші ба сы тө мен деп ба рып тоқ тай ды. Чу ваш ті лін де 
оң түс тік жақ ты жə не түс уақы тын қаң тар деп атай ды. 
Бұл қаң тар дың қа зақ ша ма ғы на сы на жа қын.

$а! тар да &ы ауа райы. Күн құ лақ та нып шық са, не 
бо ран со ға ды, не аяз бо ла ды. Күн құ лақ та нып бат са, 

ауа райы жы лы ну ға ти іс ті. Со ған сəй кес біз дің ата-ба-
ба ла ры мыз: «Ер тең гі Күн құ лақ тан са, елің ді жау шап-
қан дай қо рық, кеш кі Күн құ лақ тан са, ке лі нің ұл тап-
қан дай қу ан», — де ген.

К7н ні! та ла суы. Қаң тар дың ал ғаш қы кү ні не күн-
нің бой кө те руі сəй кес ке ле ді. Ауа райы өз ге ріп, сыр-
ғы ма жү ре ді, қар жауады.

$ыс шіл де сі. Бұл са ры аяз ту атын осы ай дың соң-
ғы күн де рі.

А' пан 'ан дай ай?
Ел аузын да өтіп ба ра жат қан қаң тар ақ пан ға мы-

нан дай ама на тын ай тып ты:
— Ақ пан — Тоқ пан, Ай мүйіз ді ал ты күн. Ай қай-

лап соқ па же ті күн. Қа һар лы кел се қат ты күн, Қы ры на 
ал са қы рық күн. Боз тоқ ты да құй рық қал ды, Қыр лан, 
Ақ пан, қыр лан!

Ақ пан — «ақ ық па» сө зі нен шық қан. Ақ пан да ғы 
ауа райы аума лы-төк пе лі, құ был ма лы. Ақ ық па сол 
ма ғы на ны біл ді ре ді. Біз дің да на гөй ба ба ла ры мыз қаң-
тар, ақ пан ға мы нан дай си пат бер ген: «Қаң тар — аяз 
айы, ақ пан — бо ран айы», «Қаң тар бө гет са ла ды, оны 
ақ пан бұ за ды. Ақ пан — қай та ла ма ның ақ бо ра ны». 
«Ақ пан: «Біл ме сең біл ді рем, біл сең бүл ді рем», — дей-
ді». «Ақ пан ал дам шы. Бір бүйі рің ді қыз дыр са, екін ші 
бүйі рің ді мұз да та ды. Бір қо лы мен маң дай дан си пап, 
екін ші қо лы мен маң дай дан шер те ді. «Жақ сы лы ғы на 
бар са — құт, жа ман ды ғы на бар са — жұт» айы».
Ақ пан тұ рақ сыз: кей де аяз дың бе ті қай тып, сы-

на ды, кей де ас пан тү не ріп, жа па лақ тап қар жауады. 

Оның бұр қа сын ды да, шу ақ ты күн де рі ал ма ке зек. Ақ-
пан да қыс пен көк тем бел де се ді. Қаң тар да бұр қа сын, 
бо ран тəу лік бойы соқ са, ақ пан да түн де, таң ал дын да 
со ға ды. Ақ пан бо ран дай ды, ке лер на урыз — жы лауық. 
Ақ пан аяғын да аяз айы лын жи ып, қыс қа һа ры нан 
айы ры ла ды. «Ақ пан да күн ат адым ұза ра ды».

А' пан да &ы ауа райы. Ақ пан — жыл дың қыс қа 
айы. Кей де 28, кей де 29 күн нен бі те ді. Қа зақ тар ақ пан 
ту ра лы: «Құт ке ле ді — жұт ке ле ді» де ген. Кеш кі сін ас-
пан да жұл дыз бы жы нап кө рін се, қыс тың ұзақ қа со зы-
луы мүм кін. Қы рау түс пей, күн жел ді бол са, бо ран со-
ға ды. Жұл дыз жы мың да са, бо ран со ға ды, жар қы ра са, 
аяз тұ ра ды, күң гірт тен се, күн жы лы рақ бо ла ды. Қа ра-
ғаш бұ та ғы на жа бы сып түс пе се, күн жы лы на ды. Сал-
қын жə не ыл ғал ды бол са, ке лер та мыз — ыс тық бо-
ла ды. Ай дың соң ғы жар ты сын да ауа райы ашық бол-
са, жаз қу аң бо ла ды. Жер көл кіл деп, ыл ғал мо лай са, 
жаз да жер от ты. Да ла қар лы бол са, ке лер жаз да жер 
нəр лі. Ал қап қа лың қар жа мыл са, кө кек те көл су ға то-
ла ды. Ақ пан ның он бе сін ші жұл ды зы — қыс пен көк-
тем нің ал ғаш ұшы ра са тын кү ні. Бұл күн гі ауа райы 
қан дай бол са, көк тем райы сол та қы лет ті бол мақ. Екі 
ара лық та қар жа уса, көк тем жаң быр лы бо ла ды.

Б� рі сыр &а'. Ай дың аяғын да бұр шақ тан кі ші, 
мұз ды қар түйір шік ті сыр ғақ жү ре ді, қат ты бо ран со-
ға ды, сол кез де қас қыр дың ар ла ны мен қан шы ғы жұп-
та са ды, мұ ны «Бө рі сыр ғақ» дей ді.

МА�С@ТБЕК С8ЛЕЙМЕН

Айлар сипаты

Өл гім кел ді. Са на лы əлем нің са на сыз құр ба ны 
бол ғым кел ді. Тұң ғыш рет. Көз ал дым ап пақ бо лып 
мұ нар тып, есік тің ашық қал ған тұ сы нан қып-қы зыл 
арай бол ма шы сəу ле сін тө ге ді. Ол ма ған бөл мем нің 
ар ғы жа ғын да қы зыл көз дер дің ба рын аң ғар та тын-
дай. Олар дың өзі түр лі топ тар ға топ та лып, əр қай-
сы ме нің ал дым нан шы ға тын дай кө рі не ді. Бі рі жа ңа 
ту ған қы зыл ша қа сə би дің қы зыл кө зін дей, ен ді бі рі 
тіп ті бас қа, қан егу ге құ мар тқан жа нал ғыш тар дың 
кө зі се кіл ді қып-қы зыл шоқ тай, ен ді бі рі тір ші лік біт-
кен нің бə рі нен тү ңі ліп, шар ша ған, ұй қы сы рап, ісі ніп 
кет кен көз дер дей… жа ны ма əр түр лі əсер қал ды рып 
жат ты. Ал ғаш қы да мəн бер ме гім-ақ кел ді. Кө ңі лім ді 
бас қа ар на ға бө лейін деп үс тел үс тін де жат қан кі тап-
ты ала бе ріп едім, ол да өлім жай лы жа зыл ған Өмір-
зақ Қо жа мұ ра тұ лы ның «Құл пы тас та ғы жа зу лар не-
ме се ақ ті лек тер» де ген жыр жи на ғы бо лып шық ты. 
Ор ны на қай та қою ға дə тім бар май, ерік сіз па рақ та-
дым. Ал ғаш қы бе тін де-ақ:

Өл ген соң сен де, тас та бір,
Аға ды күн дер күр кі реп.

Жа ңа мен сын ды жас қа бір
Өсе ді гүл дер дүр кі реп, —
де ген жол дар. Шо шып кет тім. Өлең дəл ма ған ар-

на лып ай ты лып жат қан дай, оқып тұр ған өз да усым 
өз ге бі ре удің да усын дай өк тем ес ті ле ді.

— «Жоқ, өл ге ні не сі?» деп ба сым ды шай қай бер-
дім. Ал, ар ғы жақ та ғы қы зыл көз дер ма ған те сі ліп 
қа рап тұр, бар энер ги ям ды өз де рі не тар тып жат-
қан дай. Қа рау ға дəт тұр мақ мұр ша да қал ған жоқ. 
Амал сыз дан та ғы да кі тап қа те сіл дім:

Қа ры зын сұ рар дей мі сің,
Қа ша сың қай да, бəт ша ғар?
Өл мей мін əл де дей мі сің,
Өл ген де мен дей пат ша лар?.. —
деп ті.

— «Иə, Өмір зақ тай пат ша лар да дү ни еден оз ған-
да, мен қай да қаш пақ пын? Қор қыт ты да өлім жең ген 
емес пе?!» деп бір ой бұл тың ет ті. Бұл — са нам да ғы 
əл де кім дер дің өлім ді мойын дай бас та ға ны се кіл ді. 
Ал, мен… жоқ.

— Жоқ! Жо оқ, өл мей мін!
Ай қай са лып пын. Бұл ай қай бар бөл ме ні ба сы на 

кө те ріп, əл де не ше рет жаң ғыр ды. Қо лым ді ріл деп, 
кі тап ты лақ ты рып жі бер дім. Еш те ңе ес ті гім кел мей 

құ ла ғым ды ба сып, тө сек үс ті не оты ра кет тім. Қал-
шыл дап ба рам… ма на ғы қы зыл көз дер «тү бі өле сің» 
де ген дей əлі қа да ла қа рап тұр. Ны са на ла ры на ілін-
ген тек мен се кіл ді. Мыс та ры ба сып, езі лу ге шақ қал-
ған дай мын. Қан ша жан та лас қа ным мен қо лым нан 
еш те ңе кел мей ті нін жү ре гім сез ді. Əл сі реп, жа на-
рым нан ке уде ме то лас сыз жас құйы лып жат ты. «Өл-
гім кел мей ді, өл мей мін» де ген ой ды ой лау ға да мұр-
шам кел ме ге ні сон ша, ен ді шы ны мен-ақ өл гім кел ді.

Өл гім кел ді…
Кө зім ді аш сам, ай на лам жап-жа рық. Өлі ты ныш-

тық ор на ған. Түс кө ріп оян ған екен мін. Түн де гі «өл-
гім кел мей ді» де ген сан ды ра ғым нан шо шы нып қал-
ған анам қа мы ға қо лым нан ұс тап, ел жі рей қа рай ды. 
Сі рə, қат ты қо рық са ке рек. Қан дай ана бауыр еті 
ба ла сын өлім ге қия ал мақ?! Ал, мен, қуа нып кет тім. 
Ті рі жат қа ны ма қу ан дым. Мұ ны Раб бым ның «өлім-
ді тым құ ры ған да тү сін де есі не ал сын де ге ні шы ғар» 
деп тү сін дім. Сі рə, өмір ге мас ты ғым нан өлім жай лы 
ой ла уды мүл де ұмы тып кет сем ке рек. Ен ді оны жиі-
рек ес ке ал ғым кел ді.

ЗЕРЕ САМАТ�ЫЗЫ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Wлім жайлы �зік сыр
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Казахстанская сборная готова к Олимпиаде

Здоровье и спорт
Наши люди

За кого будем болеть 

во время Олимпиады?

В со рев но ва ни ях по лыж-

ным гон кам при мут учас тие 

Алек сей Пол то ра нин, Ни ко лай 

Че боть ко, Ер дос Ах ма ди ев, 

Ев ге ний Ве лич ко, Де нис Во-

лот ка, Ро ман Ро го зин, Марк 

Ста рос тин, Сер гей Че ре па нов, 

Анас та сия Сло но ва и Тать яна 

Оси по ва.

В би ат ло не на шу стра ну 

пред ста вят Ян Са виц кий, Ди-

ас Ке не шев, Сер гей На умик, 

Алек сандр Три фо нов, Ан тон 

Пан тов, Еле на Хрус та ле ва, 

Ма ри на Ле бе де ва, Дарья Уса-

но ва, Али на Рай ко ва и Га ли на 

Виш нев ская.

В фи гур ном ка та нии от 

Казахстана выс ту пят Де нис 

Тен и Аб зал Ра ким га ли ев.

В со рев но ва ни ях по 

фрис тай лу-мо гу лу бу дут уча-

ство вать Дмит рий Рей херд, 

Дмит рий Бар ма шов, Па вел 

Кол ма ков, Юлия Га лы ше ва и 

Дарья Ры ба ло ва. В со рев но-

ва ни ях по фрис тайл-ак ро-

ба ти ке — Сер гей Бе рес тов-

ский, Баг лан Ин кар бек, Жи бек 

Арап ба ева и Жан бо та Ал да-

бер ге но ва.

В конь ко беж ном спор те 

за ме да ли по бо рют ся Де-

нис Ку зин, Дмит рий Ба бен ко, 

Алек сандр Жи гин, Ро ман Креч, 

Фе дор Ме зен цев и Ека те ри на 

Ай до ва. В шорт-тре ке — Ай-

дар Бек жа нов, Нур бер ген Жу-

ма га зи ев, Аб зал Аж га ли ев, 

Ас лан Да умов, Де нис Ни ки ша 

и Ин на Си мо но ва.

В гор но лыж ном спор те 

выс ту пят Игорь За кур да ев, 

Дмит рий Кош кин, Мар тин Ху-

бер и Ека те ри на Че ре па но ва. 

В сан ном спор те Казахстан 

пред ста вит Ели за ве та Ак се-

но ва.

В прыж ках на лы жах с 

трам пли на — Алек сей Пче-

лин цев, в сно убор де — Ва ле-

рия Цой.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.SPORT.KZ

7 фев ра ля стар ту ют зим ние Олим пий-
ские иг ры в Со чи. О том, как ка зах стан ская 
сбор ная го то вит ся к это му со бы тию, рас-
ска зал за мес ти тель пред се да те ля Агент-
ства по де лам спор та и фи зи чес кой куль ту-
ры РК Ель си яр Ка на га тов.

— Спор тив ную де ле га цию Казахстана на 
Олим пий ских иг рах бу дут пред став лять 102 

че ло ве ка, из них 50 — спортсме ны, 31 — тре-
не ры и сер вис ме ны, 6 — вра чи и мас са жис ты, 
5 че ло век в шта бе для ко ор ди на ции дея тель-
нос ти ко манд по ви дам спор та, 6 жур на лис тов, 
а так же 5 офи ци аль ных лиц. Ес ли в Ван ку ве-
ре на ша стра на бы ла пред став ле на в 8 ви дах 
спор та, то в Со чи ат ле ты Казахстана выс ту-
пят в 10 дис цип ли нах. В об щем, мы сок ра ти-
ли штаб, да бы бро сить все си лы на соз да ние 

всех ус ло вий для ка зах стан ских спортсме нов. 
Сей час ве дут ся пос лед ние при го тов ле ния. Все 
воп ро сы вы ле та, тре ни ро вок уже ре ше ны, и 
мы мо жем ска зать, что мы го то вы к пред сто-
ящей Олим пи аде. Флаг Казахстана бу дет под-
нят в Олим пий ской де рев не 4 фев ра ля. Нес ти 
флаг на це ре мо нии от кры тия Олим пий ских 
игр до ве ре но чле ну на ци ональ ной сбор ной 
по лыж ным гон кам Ер до су Ах ма ди еву. За да ча 
на ших тре не ров — под вес ти на ших спортсме-
нов к стар там в луч шей фор ме.

— Ка кая за да ча ста вит ся пе ред ка зах-
стан ски ми спортсме на ми?

— Прог но зы в спор те — де ло неб ла го дар ное. 
Мы пос та ви ли за да чу пе ред на шей олим пий-
ской ко ман дой выс ту пить луч ше, чем в Ван ку-
ве ре, — за во евать как мож но боль ше ме да лей 
раз но го дос то ин ства. Пос лед ние дос ти же ния 
Де ни са Ку зи на, Алек сея Пол то ра ни на и Де ни-
са Те на на ми ро вой аре не да ют нам ос но ва ния 
по ла гать, что это воз мож но. Олим пи ада — 
это со рев но ва ние, где воз мож но все что угод-
но, и ме ло чей там не бы ва ет.

— Ка кие ме роп ри ятия пла ни ру ет ся про-
вес ти в хо де Игр в олим пий ском Со чи?

— Как я уже от ме чал, мы ве зем с со бой ве со-
мую де ле га цию, в том чис ле из тех спортсме-
нов, ко то рые не су ме ли про бить ся на Олим-
пи аду, что бы они по чув ство ва ли дух Олим-
пий ских игр. Так же по едут на ши спортсме ны, 
ко то рые в прош лые го ды до би ва лись по бед в 
зим них ви дах спор та. Мы про ве дем па ру ме-
роп ри ятий прод ви же ния «Алматы-2022» — 
вы зна ете, что на ша юж ная сто ли ца сей час 
пре тен ду ет на про ве де ние Олим пи ады.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.SPORT.KZ

Ка ра ган ду на зим ней Олим пи аде в ка-
зах стан ской сбор ной пред ста вит сту ден-
тка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва Ека те ри на 
Ай до ва. В ее ко пил ке уже есть нес коль ко 
по бед. Она уча ство ва ла в чем пи она тах ми-
ра сре ди юни оров в 2008-2011 го дах, за ня ла 
пер вое мес то на дис тан ции 500 м в 2010 го ду 
и вто рое мес то в за бе ге на 500 м в 2011-м. А 
на пос лед нем чем пи она те ми ра по сприн-
тер ско му мно го борью, ко то рый про шел в 
ян ва ре в япон ском На га но, Ека те ри на вош-
ла в де сят ку луч ших спортсме нок и за ня ла 
6-ю строч ку в об щем рей тин ге.

О том, ка кой путь пре одо ле ла и как го то-
вит ся к важ ней ше му ру бе жу карь еры Ека те-
ри на Ай до ва, рас ска зал ее нас тав ник, стар ший 
тре нер Ка ра ган дин ской об лас ти по конь кам и 
шорт-тре ку Сер гей Лос кут ни ков. Под на ча-
лом Сер гея Сте па но ви ча пер вые 5 лет Ка тя 
Ай до ва за ни ма лась шорт-тре ком. В шорт-тре-
ке она под рос ла до уров ня при зе ра пер вен ства 
Казахстана в сво ей воз рас тной груп пе.
Ста ла при зе ром в млад шем воз рас те, в 

сред нем и в стар шей воз рас тной груп пе вы-
пол ни ла раз ряд мас те ра спор та. Пос ле 5 лет 
за ня тий тре нер Ека те ри ны при нял ре ше ние, 
что ей нуж но пе рей ти в конь ко беж ный спорт. 
Кста ти, вче ра ей ис пол ни лось 22 го да.

— Как пос та ви ли ее на конь ки, бро си лось в 
гла за, что де воч ка ко ор ди ни ро ван ная, — вспо-
ми на ет Сер гей Лос кут ни ков. — Сра зу при ки-
нул: де воч ка пер спек тив ная — на до быть к ней 
пов ни ма тель нее.
В 2010 го ду про изош ло важ ное для Ека-

те ри ны со бы тие — учас тие в Олим пий ских 

иг рах в Ван ку ве ре. Для юной спортсмен ки 
глав ным бы ло не мес то, а учас тие в Олим пи-
аде. Тог да Ван ку вер при нес Ка те 16-е мес то на 
дис тан ции 1000 м, 15-е на дис тан ции 500 м и 
29-е — на 1500 м. Для спортсме на-юни ора этот 
ре зуль тат был дос той ным. Пос ле Олим пи ады 
в 18 лет пе реш ла во взрос лую груп пу, по пав в 
пер вый же год в пер вую де сят ку луч ших конь-
ко беж цев ми ра.

— В прош лом го ду за ня ла 8-е мес то на Куб-
ке ми ра, в этом Ка тя бы ла шес той. Ди на ми ка 
рос та оче вид на, и я счи таю, что она по ве ри ла 
сей час в се бя, зна ет, что мо жет. Все-та ки 3 го да 
в пер вой де сят ке ми ро вой эли ты. Всех сво их 
ос нов ных кон ку рен тов она зна ет, со все ми по-
бе га ла уже в па ре, по со рев но ва лась. Мо раль-
но она уже соз ре ла для то го, что бы с ни ми 
бо роть ся на рав ных. Не ко то рых вре мя от вре-
ме ни она обыг ры ва ла.

— Ка ко ва Ка тя в ра бо те?
— Ха рак тер у Ка ти очень спор тив ный. Чем 

вы ше уро вень со рев но ва ний, чем боль ше зри-
те лей на три бу нах, тем боль ше у нее драй ва, 
то го при ят но го вол не ния, ко то рое дви жет 
впе ред. Тог да она рас кры ва ет ся и го то ва го ры 
свер нуть. По это му очень важ на под дер жка на 
три бу нах. Прог рам ма сей час очень слож ная. 
Прош ли серь ез ную ве сен нюю под го тов ку. Го-
то ви лись на сред не горье, на ма лень ких вы-
со тах, в Кал га ри сей час го то вит ся в ус ло ви ях 
вы со ко горья. То есть, по су ти, это сред не горье, 
но луч ше ка над ско го кат ка нет по ско рос ти.

— У нас та ких ус ло вий нет?
— Был ког да-то «Ме део» фаб ри кой ре кор-

дов. Но из-за то го, что «Ме део» — от кры тый 
ка ток, ста тус свой он по те рял. Сей час в ми ре 
мас са кры тых кат ков, ко то рые по ка зы ва ют 
луч шие ре зуль та ты. Ког да-то ус та нов ка на 
«Ме део» дер жа ла на вы хо де 42 гра ду са, а сей-
час — толь ко 16. Это для мас со во го ка та ния 
под хо дит. Для ско рос тно го бе га — нет. В кры-
том кат ке, как в ла бо ра то рии, мож но дер жать 
пос то ян ную тем пе ра ту ру, на от кры том это не-
воз мож но. «Ме део» вер нет свои по зи ции, ес ли 
бу дет кры тым. По это му сбор ная Казахстана 
тре ни ру ет ся в Кал га ри, в Солт-Лейк-Си ти, где 
они про бу дут 36 дней.

— Ка кие бу дут ус ло вия в Со чи?
— Со чин ский ка ток мы зна ем, Ка тя бы ла на 

нем 22—24 мар та на чем пи она те ми ра. Она 
бы ла 9-й на 1000 м, 8-й на пер вой пя ти сот ке, 

6-й на 2-й пя ти сот ке и 7-й по сум ме двух пя-
ти со ток. Лед очень хо ро ший, спор тсо ору же-
ние за ме ча тель ное, но оно рав нин ное. Там не 
бу дет свер хсе кунд. По беж дать бу дет си ло вой 
ком по нент. У нас на этом чем пи она те ми ра 
стал по бе ди те лем кос та най ский Де нис Ку зин. 
Ник то не ожи дал. Ос нов ных кон ку рен тов у 
Ка ти очень мно го. С рос си ян кой Оль гой Фат-
ку ли ной, дав ниш ней со пер ни цей, Ека те ри-
на «воюет» уже 5 лет, с юни ор ско го воз рас та. 
Оль га стар ше на 2 го да.

— Силь ные со пер ни цы — ка над ки и нем-
ки, — про дол жа ет Сер гей Лос кут ни ков. — 
Они воз рас тные, по это му это уже бу дет вой на 
по ко ле ний. Мо ло дежь соз ре ла обыг ры вать, а 
стар шие не хо тят сда вать по зи ции, ведь это 
зар пла та, обес пе че ние, по ез дки. Они уже про-
фес си ональ но не рас тут, но за свое фи нан со-
вое бла го по лу чие дер жат ся. Боль шой спорт — 
боль шие день ги. Ека те ри на мо раль но к этой 
борь бе го то ва, соз ре ла во евать. Нас ту пи ла 
спор тив ная зре лость, ко лен ки ни пе ред кем не 
тря сут ся.

— Че го вы ожи да ете от выс туп ле ния Ека-
те ри ны на Олим пи аде в Со чи?

— Прог но зы да вать не со би ра юсь, но я как 
тре нер ви жу, что она мо жет быть при зе ром 
на дис тан ции 500 м, а как не тре не ру хо чет ся, 
что бы она вы иг ра ла 1000 м — свою лю би мую 
дис тан цию.

ДА МИР СА ТА ЕВ, WWW.SPORT.KZ

Студентка КарГУ выступит на Олимпиаде в Сочи
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Та усыл май тын та 'ы рып, а!ыз т+л &а
Əлем на за рын да — Го лов кин Ген на дий. 

Бас қан ізін бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры-
ның қыз мет кер ле рі жа зып ба ғу да. Жой қын 
жұ ды ры ғы та лай дың ор да сын опы рып, қа-
ма лын құ лат қан жер ле сі міз дің ке ле сі жек-
пе-же гі ту ра лы жа за тын түк қал ма ды. Бі-
рақ на за ры мыз ға Го лов кин ту ра лы та ғы 
жа ңа лық ілік ті. Ен ді ке ле сі ден кейін гі жек-
пе-же гі тал қы ға тү сіп жүр. «Ұйым дас ты ру 
жұ мыс та ры мен ай на лы са тын К2 про мо-
утер лік ком па ни ясы Нью-Йор ктің Ma di son 
Squa re Gar den аре на сын осы күн ге жал ға 
ал ған. Əзір ге Го лов кин нің қар сы ла сы жа-
ри ялан ған жоқ. Де ген мен аме ри ка лық 
Джеймс Кир клен дпен қол ғап түйіс ті руі 
мүм кін», — деп жа за ды əлем жур на лис те-
рі. Ес те рі ңіз ге са ла мыз, Го лов кин 1 ақ пан-
да Осу ма ну Ада ма мен жұ ды рық та са ды. 
Қар сы лас осал емес, де ген мен дүр лік ті лер 
алып тар са на тын да да жоқ. Ал Кир кленд 

бұ ған дейін Глен Та пи амен кез де сіп, тех ни-
ка лық но ка ут пен ұт қан.

Сер гей Хиж ни чен ко Поль ша &а ке те ді
Өт кен жы лы ша бу ыл шы лық та жыр т-

қыш тық қа тəн да ры нын көр се тіп гол со-
ғу дың хас ше бе рі не ай нал ған жер ле сі міз, 
«Шах тер» фут бол ко ман да сы ның ша бу ыл-
шы сы Сер гей Хиж ни чен ко Поль ша чем пи-
она тын да ойын көр се те тін «Ко ро на» фут-
бол құ ра ма сы на ауысу дың аз-ақ ал дын да 
жүр. Жа қын күн де рі ол поль ша лық клуб та 
ме ди ци на лық тек се ру ден өте ді. «Ко ро на» 
Поль ша чем пи она тын да қа зір он екін ші 
орын да тұр. Сер гей Хиж ни чен ко Қа зақ стан 
құ ра ма сын да 23 ойын өт кі зіп, төрт гол сал-
ған. Би ыл «Шах тер мен» бір ге Еуро па ли га-
сы ның топ тық ке зе ңін де ой на ды.

$а за' 'ы зы Austra li an Open тур ни рі ні! 
сен са ци ясы атан ды
Қа зақ та спорт ке ңі нен да мып ке ле ді. Еті-

міз үй рен ген ле ги онер лер ға на емес, қан дас-

та ры мыз да қа пы да қал ма уда. Мə се лен «Үл-
кен ду лы ға» тур ни рі нің үшін ші ай на лы мы-
на ал ғаш рет шы ғып отыр ған қа зақ стан дық 
тен нис ші За ри на Ди яс Sports. ru пор та лы-
ның ба ға лауы бойын ша атал мыш до да ның 
жа ңа лы ғы деп та ныл ды. Ба сы лым ның жа зу-
ын ша, 20 жа сар қа зақ қы зы Мель бур нде тен-
нис тен өтіп жат қан Аус тра ли яның Ашық 
чем пи она тын да спорт əле мі үшін үл кен сен-
са ция ға ай нал ды. Бұ рын За ри на қа рын да сы-
мыз тур нир дің бі лік ті лік ке зе ңі нен өте ал ма-
ушы еді. Ал қа зір ол фи нал ға өтіп отыр. Ес ке 
са ла ке тейік, Austra li an Open до да сы ның бі-
лік ті лік сайы сы нан сəт ті өт кен З. Ди яс бі рін-
ші ай на лым да че хи ялық Ка те ри на Си ня ко-
ва ны, екін ші ай на лым да Ма ри на Эра ко вич ті 
жең ген бо ла тын. 18 қаң тар кү ні жер ле сі міз 
əлем нің 11 ра кет ка сы 22 жа сар ру мы ни ялық 
спор тшы Си мо на Ха леп пен кез де су өт кі зіп, 
екі пар ти яда ұты лып қал ды. Көр кі нен күн 
сүй ген ару қыз дың ал да ғы уақыт та та ғы та-
лай же ңіс ке же те рі сөз сіз.

АЯН АЗАМАТ@ЛЫ

Бү гін түн ке ше гі ден де қа раң ғы лау ма, қа-
лай, көз ге еш те ңе түрт ті рер емес. Ай сəу ле сі 
де бол ма шы ға на жа рық тү сі ре тін дей. Бөл-
ме де қа раң ғы. Жү ре гім əл де не ге қо бал жи-
тын дай, са нам сан сақ та, өзім ді мүл де се зіп 
отыр ға ным жоқ. Алай да ті рі еке нім ді, ер сі-
лі-қар сы лы қа раң ғы бөл ме ні ой ша шар лап 
жүр ге нім ді се зе мін. Ке нет сап етіп есі ме жұл-
дыз дар түс кен дей. Сү ле соқ ор ным нан тұ рып, 
те ре зе нің ал ды на кел дім. Та ғы да… та ғы да 
жа на рым мен көр ге нім мен, еш бі рін се зі не 
ал ма дым. Əдет те əр жұл дыз дың өзі жа ны-
ма ба қыт сый лай тын дай еді. Ен ді, мі не, не 
жұл дыз дар мен мұң да са ал май, не мең-зең 
күй ден ары ла ал май əлек пін. Тіп ті дəл қа зір 
қап та ған ой дың қай сы сы са нам да жаң ғы рып 
тұр ға ны нан бей ха бар мын. Ке нет ай жа ры ғы 
дəл тө бем нен төн ген дей жан-жа ғым нұр ла-
нып кет ті. Сер пі ліп қал дым. Көз ал ды ма се-
нің бей нең елес те ді, жо-жоқ, елес емес екен-

ау, шы найы бей нең тұр ды қар сы ал дым да. 
Қо лым ды соз ған едім, ол жан сыз фо то су ре ті-
ңе ай на лып са ла бер ді. Сон да ға на ал дың ғы 
кү ні су ре тің ді күн де лі гім мен бір ге те ре зем-
нің ал ды на қой ға ным есі ме түс ті. Қуа нып 
кет тім. Қо лы ма ал ға ным сол еді, жү ре гім 
дүр сіл деп қоя бер ді. Су рет де ге нім нақ өзің 
бо лып шық қан дай. О, Жа са ған! Не жан ды, не 
жан сыз бей нең ді айы ра ал май тын дай сон ша 
не кө рін ді екен?! Ажы рат пақ бо лып, кө зі ңе 
қа ра ған едім, тұ нық, тұң ғи ық əрі тым шар-
шаң қы кө рін ді. Сі рə, се ні де ауыр ой қа жыт-
са ке рек. Жұ бат пақ бо лып, əлем ді əрі қа рай 
дəл се нің кө зің мен та ны мақ бо лып жа на ры ңа 
еніп кет тім… Күт пе ген шы ғар сың. Ал мұн да 
(се нің жа на рың ның ішін де) тым жа рық екен. 
Тү нек тен нұр ға шық қан дай бол дым. Жұ бат-
пақ бо лып жұ ба ныш тап тым. Ас таң-кес тең 
боп ту ла ған жү ре гім ба сыл ған дай, тым са-
быр лы күй ге ене бас та ды. Са быр лы лық та 
жан ға лəз зат сый лай ды екен. Бұ рын-соң ды 
еш қа шан сез бе ген ба қыт ты се зін ген дей мін, о 
то ба, осы ған дейін мəң гі лік деп са ғын ға ным 

се нің жа на рың екен ғой! Ен ді ра сы мен де ме-
нің мұн да мəң гі лік ке тұ рақ та ғым кел ді. Ен ді 
мен — се нің жа на рың ның ішін де мін. Ен ді 
біз — əр түр лі кейіп те гі, əр түр лы тағ дыр ке-
шіп жүр ген бір ға на жан дар мыз, бір жа нар-
да ғы бір тұ тас əлем біз. Со лай де ші…
Ба қыт ты мын. Шы ны мен де шы найы 

ба қыт ты се зу ім ал ғаш рет. Кө зі ме жас кел-
ді, сі рə, қуа ныш тың көз жа сы бол са ке рек. 
Құр ғат пақ бо лып кө зі ме қо лым ды со зып 
едім, еш қан дай да жас жоқ бо лып шық ты. 
«Есім нен шы ғып кет кен-ау, ен ді мен се нің 
жа на рың да өмір сү ре мін ғой» деп, қо лым-
ды се нің бей не ңе соз дым. Ал сен… сен жа-
на ғы жан сыз су рет ке ай на лып са ла бер дің. 
Жү ре гім сыз дап қоя бер ді. Қа ғы сы дүр сіл-
деп, есім нен тан ды рар дай тым-тым қат ты 
со ға ды. Кең дү ни енің ауасы жет пей та ры-
лып ба ра жат қан дай. Қа ра сам, қай дан кел-
ге ні бел гі сіз, су ре тің нің үс тін де мөл ді реп бір 
там шы жас жат ты.

ЗЕРЕ СМА�@Л, �АРМУ СТУДЕНТІ

Күз гі жə не қыс қы су ық күн де рі сіз ді 
тоң дыр май тын жы лы та тын шөп тер ді жə-
не шай мен ко фе ге ар нал ған қос па лар ды 
та ны ңыз. Шөп тер дің, дəм қо сар лар жə не 
ко фе мен шай ға ар нал ған та би ғи қос па лар-
дың құ ра мын да зат ал ма су ды жақ сар та тын 
жə не қу ат тың көп мөл ше рін өн ді ру ге жа-
су ша лар ды оята тын зат тар бар, бұл, əсі ре-
се, «йо-йо əсе рі мен» кү ре се тін дер ге ар нал-
ған ем дəм ді ұс та на тын тұл ға лар үшін өте 
ма ңыз ды бо лып та бы ла ды.
Көп те ген дəм ді жə не пай да лы та би ғи өнім-

дер бар, олар ды шай ға, ко фе ге не ме се ка као ға 
қос қан кез де су сын ның дə мі жақ са ра ды, со ны-
мен қа тар, біз жы лы на бас тай мыз. Бұл əдет те-
гі ден тыс бак те ри ялар ды жə не су ық ты жо юшы 
ре тін де роль ат қа ра тын əй гі лі та тым ды дəм қо-
сар лар мен қос па лар.

Зім бір
Тро пи ка лық Ази яда 3000 жыл дан ас там 

уақыт бойы өсі рі ле ді. Дəм қо сар лар дың əй гі-
лі пат ша лы ғы үн ді ас ха на сы бо лып та бы ла ды. 
Ол бал ғын тү рін де де, бө лік тер ге кеп ті ріл ген 
тү рін де де не ме се ұн тақ тал ған тү рін де де қол-
да ны ла ды.
Зім бір — бұл ем дəм нің ерек ше жы лы та тын 

құ рам бөл ше гі, өй тке ні ол ас қо ры ту ға жə не 
қан ай на лы мы на игі лік ті əсер ете ді, со ны мен 
қа тар оның жы лы та тын қа си еті бар. Бұл су-
сын дар ға: ко фе ге, шай ға (ли мон ның ор ны на), 
қы зыл глин твей ннің бо ка лы на ар нал ған өте 
та ма ша қо сым ша. Біз оны ет жə не ба лық та-
ғам да ры на, ба сыт қы лар ға қо сым ша ре тін де 
қол да на ала мыз. Ол, сон дай-ақ, қа бы ну ға қар-
сы зат тар ға бай.

$а лам пыр
Қа лам пыр — бұл тек тро пи ка лық, те ңіз 

кли ма тын да, мы са лы Ма лай зи яда, Ин до не зия 
мен Тан за ни яда өсе тін мəң гі жа сыл қа лам пыр 

аға шы ның кеп ті ріл ген гүл ша нақ та ры. Қа лам-
пыр ды шай ға не ме се ко фе ге қо сып іш кен де 
бойы мыз жы лы на ды, се зім де рі міз ді өт кір-
лей ді. Қа лам пыр бор щпен, ет та ғам да ры мен 
(мы са лы, от қы зу ына піс кен сүр лен ген ет пен) 
жақ сы үй ле се ді. Ан ти сеп ти ка лық жə не ауру-
ды сез дір тпей тін қа си ет те рі сал қын тию мен 
тұ мау ке зін де сіз дің тез сауығуы ңыз ға сеп ті гін 
ти гі зе ді.

Дар шын
Əдет те, біз ұн тақ тə різ ді тү рін де қол да-

на тын дар шын Цей лон да өсе тін ағаш тың та-
мы ры бо лып та бы ла ды. Оның тү сі не ғұр лым 
ашы ғы рақ бол са, ол со ғұр лым са па лы. Дар-
шын ға сыр лар бойы ха лық ме ди ци на сын да 
сал қын ти юге қар сы жə не ағ за ның əл сіз де нуі-
не қар сы дə рі ре тін де қол да ныл ды. Тіп ті, дар-
шын ның ке ре мет хош иісі нің өзі жы лы та ды. 
Оны шай ға, глин твей нге не ме се жы лы тыл ған 
сы ра ға, нəр су ға, қа ра өрік қо сыл ған шош қа еті-
не жə не ал ма мус сы на жə не пі сір ме ге қо су ға 
бо ла ды, бі рақ соң ғы жағ дай да ол өзі нің ем дік 
қа си ет те рін жо ғал та ды.

Бал
Бал мен тəт ті лен ді ріл ген сүт, шай не ме се 

ка као бар лық тоң ғыш тар үшін ұзақ жыл дар 
бойы та ны мал өте ке ре мет су сын бо лып та бы-
ла ды. Бал қа бы ну ға қар сы, қал пы на кел ті ре тін 
жə не та зар тқыш қа си ет тер ге ие. Бал ды пай да-
ла ну ба ла лар ақыл-ойы ның да му ын кү шей те-
ді жə не ере сек тер де тө зім ді лік ті жақ сар та ды. 
Оны ыс тық су сын ға қо су орын сыз еке нін ес те 
ұс та ған жөн, өй тке ні ол сол уақыт та өзі нің 
көп те ген қа си ет те рін жо ғал та ды. Ең жо ғар ғы 
тем пе ра ту ра — 60 гра дус.

Кар да мон
Қар қын ды хош иісі мен си пат та ла ды. Ко фе-

мен, сүт пен, шо ко лад пен, ақ ірім шік пен жə не 
ба сыт қы лар мен үй ле се ді. Со ны мен қа тар, сал-
қын ти ген ді ем деу ке зін де ке ңі нен қол да ны ла-
ды, өй тке ні ви рус қа қар сы жə не ағ за ны ны ғай-
та тын қа си ет тер ге ие. Жө тел ді ба са ды, брон-
хит ке зін де сауығу үр ді сін тез де те ді. Со ны мен 

бір ге, ас қа зан ның қо ры тыл мауы ке зін де кө-
мек те се ді, ты ныс ты жа ңар та ды жə не ви рус тар 
да му ыны ның ал дын ала ды, ағ за ны ны ғай та ды.

Апель син 'а бы &ы
Апель син қа бы ғы ның иісі бо саң су əре ке тін 

сез ді ре ді жə не су ық кеш тер де ұй қы ға ке ту-
ге мүм кін дік ту ғы за ды. Шай мен глин твей нге 
таң қа лар лық дəм бе ре ді. Қа мыр ға, пря ник тер-
ге жə не… «бо лонь езе» спа гет те рі не қо сым ша 
ре тін де үй ле се ді. Үй ге та ра ла тын апель син 
қа бы ғы ның хош иісі бас ауру ын са ябыр ла та ды. 
Оның құ ра мын да ғы фла во но ид тар қа бы ну ға 
қар сы жə не бак те рия ға қар сы əре кет ете ді.

Чи ли б+ ры шы
Су ық күн де рі ең оң ды қо сым ша бо лып та-

бы ла ды. Чили бұрышының жы лы та тын əре ке-
ті оның көп мөл ше рі мен дайын дал ған та ғам ды 
бір рет бол са да та тып көр ген дер дің бар лы ғы-
на та ны мал. Оны ет тің кез кел ген тү рі не қо су-
ға, со ны мен қа тар ыс тық шо ко лад қа қо сым ша 
ре тін де қол да ну ға бо ла ды. Бұ рыш ты ныс алу 
жол да ры қа бын ған кез де ем дік мақ сат тар да 
шы рыш ты қа бат тың қы за ру ын ба са тын жə не 
ты ныс алу жол да рын та зар та тын құ рал ре тін-
де пай да ла ны ла ды.

Ва ниль
Ва ниль дің иісі бар лық тəт ті хош иіс тер дің 

ішін де гі ең жа ғым ды сы бо лып та бы ла ды. Ең 
жақ сы сы бұр шақ қын нан алын ған жұм са ғы-
ның өзі. Оны ұзы на бойы со зып, осы күйін де 
ішін де гі сін алу қа жет. Ко фе мен, шай мен (ва-
ниль қан ты), ақ ірім шік тер мен, жай ма құй-
мақ тар мен жə не қа мыр мен үй ле се ді. Же міс 
ша ра бы не ме се шəр бет тү рін де жо ғар ғы тем-
пе ра ту ра да жə не ас қо ры ту бұ зыл ған кез де 
пай да ла ны ла ды.

Та! 'у рай шы ры ны
Шай мен жə не сүт ті ки сель мен ке ре мет үй-

ле се ді. Су ық ти юге қар сы ең əсер лі жə не пай-
да лы дə рі лер дің бі рі бо лып та бы ла ды. Таң қу-
рай майы жы лы ту қа си ет те рі не ие, ал оның 
құ ра мын да ғы са ли цил қыш қы лы ның тер леп-
теп шу ді ту ды ра тын қа си ет те рі бар.

Анонсы

Споем о Караганде!
Кон курс ис пол ни те лей эс трад ной 

пес ни и ве ду щих шоу-прог рамм «Жас тар 

�уені», пос вя щен ный 80-ле тию Ка ра ган-

ды, прой дет 13-14 фев ра ля во Двор це 

сту ден тов. Цель кон кур са — вы яв ле-

ние и под дер жка на ибо лее та лан тли вых 

пред ста ви те лей твор чес кой мо ло де жи 

уни вер си те та, раз ви тие твор чес ко го 

по тен ци ала, фор ми ро ва ние у сту ден-

чес кой мо ло де жи проч ных ос нов нрав-

ствен нос ти, вос пи та ние люб ви к сво ему 

го ро ду, при об ще ние сту ден че ства к ху-

до же ствен но му твор че ству, про па ган да 

в сту ден чес кой сре де жан ра сов ре мен-

ной эс трад ной пес ни и пес ни о Ка ра ган-

де, прив ле че ние сту ден чес кой мо ло де-

жи к об ще ствен ной и куль тур ной жиз ни 

уни вер си те та. В кон кур се ис пол ни те лей 

уча ству ют со лис ты, во каль ные ан сам-

бли.

Кон кур сный ре пер ту ар мо жет вклю-

чать про из ве де ния ка зах стан ской, рос-

сий ской, за ру беж ной эс тра ды, а так же 

ав тор ские пес ни: I тур — пес ни о Ка ра-

ган де; II тур — сво бод ный ре пер ту ар. 

Для учас тия в кон кур се ис пол ни те лей 

не об хо ди мо пред ста вить в ор гко ми тет 

две пес ни. Хро но мет раж каж дой пес ни 

не дол жен пре вы шать 4 ми нут. В кон кур-

се ве ду щих шоу-прог рамм при ни ма ют 

учас тие сту ден ты 1—2-х кур сов (по два 

пред ста ви те ля от фа куль те та).

При ем за явок — до 7 фев ра ля (Дво-

рец сту ден тов). Справ ки по те ле фо ну 77-

03-93 (вн. 1097).

Мисс и мистер КарГУ — 2014
Кон курс «Мисс и мис тер уни вер си-

тет — 2014» сос то ит ся 21 фев ра ля во 

Двор це сту ден тов КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва. Цель кон кур са — про па ган да кра-

со ты и здо ро во го об ра за жиз ни, стрем-

ле ние к всес то рон не му и гар мо нич но му 

раз ви тию лич нос ти, вы яв ле ние и под-

дер жка та лан тли вой мо ло де жи, сти му-

ли ро ва ние куль тур ной и твор чес кой 

дея тель нос ти сту ден тов уни вер си те та, 

оп ре де ле ние мисс и мис те ра уни вер си-

те та, сим во ли зи ру ющих со бой един ство 

внут рен ней и внеш ней кра со ты. В кон-

кур се при ни ма ют учас тие сту ден ты 1-3-х 

кур сов фа куль те тов КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва, 1 де вуш ка и 1 юно ша от фа куль-

те та. Кон кур сные но ми на ции: «Па рад 

учас тни ков», «Твор чес кий кон курс», «Ве-

чер ний стиль: де фи ле в ве чер них плать-

ях и кос тю мах».

От бо роч ный тур про во дит ся на фа-

куль те тах; при ем за явок — до 10 фев ра-

ля (Дво рец сту ден тов). Справ ки по те ле-

фо ну 77-03-93 (внутр. 1097).

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