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BарМУ!BарМУ!
B<рметті Eріптестер, 

7ымбатты студенттер!
Уважаемые преподаватели, 

дорогие студенты!
Сіз дер ді Уни вер си тет кү ні мен шын жү рек тен құт тық тай мын!
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті ғы лы ми жə не бі лім бе ру қыз ме тін де гі, 

тəр бие жұ мы сын да ғы бай дəс түр ле рі мен мақ та на ала ды. Уни вер си те ті міз өзі-
нің тағ лым ды та ри хын да əр қа шан қо ғам ның мүд де ле рі не жə не із гі лік мұ ра ты на 
қыз мет ет ті. Бү гін гі таң да ҚарМУ — оқы ту шы ла ры мен сту дент те рі жауап ты аза-
мат тық ұс та ны мы мен, өз ісі не де ген адал ды ғы мен та ныл ған Қа зақ стан да ғы ал-
дың ғы қа тар лы бі лім бе ру ор та лы ғы ның бі рі.
Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Қа зақ стан жо лы — 2050: Бір 

мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты Жол дауын да елі міз дің бі лім бе ру қо ғам-
дас ты ғы ал ды на — мем ле кет тің сер пін ді үде ме лі да му ының не гі зі бо ла тын Қа-
зақ стан ның бі ре гей ұлт тық бі лім бе ру жүйе сін қа лып тас ты ру стра те ги ялық мін-
де тін жүк те ді.
Уни вер си те ті міз осы ма ңыз ды мін дет ті орын дау ға қа ты су үшін қа жет ті əлеует-

ке ие еке ні не се не мін. Жо ға ры бі лік ті оқы ту шы лар құ ра мы, бі лім бе ру жə не ғы-
лы ми қыз мет тə жі ри бе сі, уақыт та ла бы на лайық ты жауап бе ре алу шы лық жə не 
бо ла шақ үшін жұ мыс іс теу ҚарМУ-дың Ор та лық Қа зақ стан да ғы жо ға ры бі лім 
мен ғы лым ның ор та лы ғы бо лу ға жол аша ды.
Уни вер си те ті міз үз дік сіз да му да: жа ңа пер спек ти ва лық ма ман дық тар, уни-

вер си тет тің про фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы жо ға ры бі лік ті кад рлар мен то-
лы ғу да, бас қа ру құ ры лы мы же тіл ді рі лу де. Біз жо ға ры дə ре же лі кə сіп қой лар ды, 
қан дай да бол сын күр де лі тə жі ри бе лік тап сыр ма лар ды ше ше ала тын бі лік ті ма-
ман дар ды, өз елі нің пат ри от та рын дайын дау ға ба ғыт тал ған ғы лым жə не жо ға ры 
бі лім бе ру са ла сын да ғы ин но ва ци ялар ды ти ім ді жү зе ге асы ра мыз.
Уни вер си тет кү нін де, құр мет ті əріп тес тер, қым бат ты сту дент тер, сіз дер ге та-

быс, мық ты ден са улық, ба қыт, сəт ті лік ті лей мін! Қа си ет ті қа ра ша ңы ра ғы мыз 
гүл де не бер сін!

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

От всей ду ши поз драв ляю вас с Днем уни вер си те та!
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет по пра ву гор дит ся сво ими бо-

га ты ми тра ди ци ями в науч ной и об ра зо ва тель ной дея тель нос ти, вос пи та тель ной 
ра бо те. На про тя же нии всей сво ей слав ной ис то рии наш уни вер си тет всег да слу-
жил ин те ре сам об ще ства и иде алам гу ма низ ма. И се год ня КарГУ — один из ве ду-
щих об ра зо ва тель ных цен тров Казахстана, пре по да ва те лей и сту ден тов ко то ро го 
от ли ча ет от вет ствен ная граж дан ская по зи ция и пре дан ность сво ему де лу.
В Пос ла нии «Ка зах стан ский путь — 2050: еди ная цель, еди ные ин те ре сы, еди-

ное бу ду щее» наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев ста вит пе ред об-
ра зо ва тель ным со об ще ством стра ны стра те ги чес кую за да чу — фор ми ро ва ние 
уни каль ной на ци ональ ной об ра зо ва тель ной сис те мы Казахстана, ко то рая ста нет 
фун да мен том для ди на мич но го прог рес сив но го раз ви тия го су дар ства.
Убеж ден, что наш уни вер си тет об ла да ет не об хо ди мым по тен ци алом для учас-

тия в ре ше нии этой важ ной за да чи. Вы со кок ва ли фи ци ро ван ный пре по да ва-
тельский сос тав, опыт об ра зо ва тель ной и науч ной дея тель нос ти, уме ние дос той-
но от ве чать вы зо вам вре ме ни и ра бо тать на пер спек ти ву поз во ли ли КарГУ стать 
цен тром выс ше го об ра зо ва ния и на уки Цен траль но го Казахстана.
Наш уни вер си тет на хо дит ся в пос то ян ном раз ви тии: от кры ва ют ся но вые пер-

спек тив ные спе ци аль нос ти, про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав по пол ня-
ет ся вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, со вер шен ству ет ся струк ту ра уп рав-
ле ния. Мы эф фек тив но ре али зу ем ин но ва ции в сфе ре на уки и выс ше го об ра зо ва-
ния, нап рав лен ные на под го тов ку про фес си она лов вы со ко го уров ня, спе ци алис-
тов, уме ющих ре шать прак ти чес кие за да чи лю бой слож нос ти, пат ри отов сво ей 
стра ны.
В День уни вер си те та же лаю вам, ува жа емые кол ле ги и до ро гие сту ден ты, ус-

пе хов, креп ко го здо ровья, счастья, уда чи во всех на чи на ни ях, а на шей al ma ma-
ter — даль ней ше го проц ве та ния!

РЕК ТОР КАРГУ ИМ. АКА ДЕ МИ КА Е. А. БУ КЕ ТО ВА ПРО ФЕС СОР Е. К. КУ БЕ ЕВ
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Fлтты7 тарих — 
7азынамыз

Жа қын да Сту дент тер са-
райын да Қа ра ған ды об лы-
сы бі лім бе ру ді да мы ту дың 
оқу-əдіс те ме лік ор та лы ғы, 
ҚарМУ ұйым дас ты ру ымен 
Қа ра ған ды об лы сын да ғы 
ұлт тық та рих тың оқы ту мə-
се ле ле рін тал қы лау жə не 
бо ла шақ өл ке та ну жұ мыс та-
ры ның əрі қа рай ғы да му ке-
ле ше гін анық тау мақ са тын-
да «Қа ра ған ды об лы сы ның 
бі лім бе ру ме ке ме ле рін де гі 
ұлт тық та рих ты оқы ту да ғы 
өзек ті сұ рақ тар» ат ты се ми-
нар-ке ңес өт ті.

Ел ба сы Н. 	. Назарбаев-

ты� �а за� хал �ы на ар на �ан 

«�а за� стан жо лы — 2050: 

Бір ма� сат, бір м�д де, бір бо-

ла ша�» ат ты Жол дауын да ай-

тыл �ан тап сыр ма лар ды ж�-

зе ге асы ру да, «М$� гі лік ел» 

жал пы �а за� стан ды� ор та� 

ша �ы ра �ы мыз ды� &лт ты� иде-

ясын �& ру да жа �а �а за� стан-

ды� пат ри отиз мні� иде ялы� 

не гі зін де гі )с ке ле� &р па� ты� 

т$р би есі не, тіл ді�, м$ де ни ет-

ті� ж$ не та рих ты� ор та� ты �ы-

на к)п к) �іл б) лін ді. �а зір гі 

жа� дай да �а за� стан та ри хын 

те ре� ме� ге ру жас �а за� стан-

ды� тар ды� аза мат ты� ж$ не 

пар ти от ты� се зім де рін �а лып-

тас ты ру да ма �ыз ды роль ой-

най ды. Осы �ан бай ла ныс ты, 

т)рт об лыс ара сын да �ы се рік-

тес тік ме мо ран ду мы аясын да 

�а зір гі �а за� стан та ри хын ж$-

не )л ке та ну ды о�ы ту, на си хат-

тау бойын ша /й лес ті ру ке �е сі 

�& рыл ды. 2013 жыл ды� �а зан 

айын да 4с ке мен �а ла сын-

да /й лес ті ру ке �е сі ні� бі рін ші 

оты ры сы )т ті, о�ан �а ра �ан ды 

об лы сы та рих п$ ні ні� м& �а лім-

де рі �а тыс ты. 2014 жыл ды� 

на уры зын да �а ра �ан ды да 

Алматы, Шы �ыс �а за� стан ж$-

не Пав ло дар об лы сы )кіл де-

рі ні� �а ты су ымен та рих о�ы-

ту шы ла ры ны� ай ма �а ра лы� 

фо ру мын )т кі зу жос пар ла ну да.

�а ра �ан ды об лы сы $кі мі-

ні� орын ба са ры Б.�. Ж& ма бе-

ков, «Н&р Отан» ХДП )кіл де рі, 

бас �ар ма ж$ не де пар та мент 

бас шы ла ры, ЖОО-ны� рек-

тор ла ры, бі лім бе ру, де не м$-

де ни еті ж$ не спорт б) лім де рі 

бас шы ла ры мен $діс те ме лік 

ка би нет тер ді� ме� ге ру ші ле рі, 

об лыс ты� бі лім бе ру &йым да-

ры ны� бас шы ла ры, �а ра �ан ды 

об лы сы ны� бі лік ті о�ы ту шы ла-

ры се ми нар-ке �ес ті� ж& мы сы-

на �а тыс ты.

Н'Р С'Л ТАН �А НАТ,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ6

3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Да на хал қы мыз да: «Бі лек ті бір ді жы ғар, 
бі лім ді мың ды жы ғар» дей тін ға жап сөз 
бар. Ба тыс ой шы лы Ф. Бэ кон: «Күш — бі-
лім де» деп ті. За ман ның жа ңа рып, қо ғам 
да му ына бі лім мен ғы лым ның көп əсер 
ете ті ні бе се не ден бел гі лі. Қа зір гі біз өмір 
сү ріп отыр ған XXI ға сыр — ағын ды ақ па-
рат тың, би ік бі лім мен те рең ғы лым ның 
ға сы ры. Кө не дəуір лер ден кү ні бү гін ге 
дейін адам зат ба ла сы өр леу бас пал да ғы-
мен өр ке ни ет өрі не ұм ты лып ке ле ді. Елі-
міз де осы нау қайыр лы үр діс ті қол дап, 
қи ын дық тар ға мойы май, қия лай тар тып, 
Жыл қы жы лын да ша быт ты шақ тар мен, 
қуа ныш ты та быс тар мен қар сы алу да.

Жыл ба сы Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі ш-
ұлы Назарбаев тың Қа зақ стан хал қы на ар-
на ған «Қа зақ стан жо лы-2050: Бір мақ сат, 
бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты ке зек ті Жол-
дауымен ашыл ды. Он да: «Күш ті, қу ат ты мем-
ле кет тер ға на ұзақ мер зім дік жос пар ла умен, 
тұ рақ ты эко но ми ка лық өсу мен ай на лы са ды. 
«Қа зақ стан-2050» Стра те ги ясы — бар лық са-
ла ны қам ти тын жə не үз дік сіз өсу ді қам та ма-
сыз ете тін жаң ғы ру жо лы. Ол — ел ді гі міз бен 
бір лі гі міз, ер лі гі міз бен ең бе гі міз сы на ла тын, 
сы на ла жү ріп шың да ла тын үл кен ем ти хан. 
Стра те ги яны мүл тік сіз орын дап, ем ти хан нан 
мү дір мей өту — ор тақ па рыз, абы рой лы мін-
дет!» — де ген тол ға ныс ты сөз дер мен па ра-
сат ты ой лар ор та ға са лын ған. Со ны мен қа тар, 
адам зат қо ға мы ның, өр ке ни ет да му ының ең 
бас ты эта ло ны — бі лім мен ғы лым ға да бас-
ты на зар ауда рыл ған. Əсі ре се, «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 бек ақы 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 бек ақы-
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» дей тін жол дар атал мыш 
са ла ма ман да ры на де ген үл кен кө мек, шы-
найы қам қор лық. Бұл ха лық тың əл-ауқа тын 
кө те ріп, жағ дайын жа сау. Ен ді гі жер де ха-
лық тың əр бір ісі не ар-ұят пен қа рап, өз са ла-
сын абы рой мен ат қа руы қа жет. Ең бас ты сы, 
Отан үшін, қо ғам үшін, ке ле шек ұр пақ үшін 
аян бай ең бек те ну ке рек. «Қа зақ стан-2050» 
стра те ги ясы ның да көз де ген мақ са ты, із гі 
ни еті осын да жат қан дай. Не гіз гі ны сан, бас-
ты бағ дар ла ма бар. Ен ді тек «Ал ға, қа рыш та 
Қа зақ стан!» деп ақ ті ле умен, үкі лі үміт пен 
Көк ту ымыз ды кө те ріп, бо ла шақ қа жар қын 
қа дам мен ат тап, жа сам паз дық тың үл гі сін 
көр се те оты рып өмір сү ре міз. Ең бек нə ти же-
лі де же міс ті бол са, ке ле шек те ке ліс ті бо ла-
ры сөз сіз. Осы орай да елі міз дің өн ді ріс ті ірі 
ошақ та ры ның бі рі — мə де ни ет пен өнер дің, 
бі лім мен спорт тың ор та лы ғы на ай нал ған 
қа зы на лы Қа ра ған ды да ғы қа си ет ті қа ра ша-
ңы рақ ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов 
атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те тін де де соң ғы жыл да ры то лым ды да то-
ла ғай іс тер ат қа ры лып жат қан ды ғы кө ңіл ге 
қуа ныш ұяла та ды. Та мы ры те рең нен бас тау 
ала тын ай ту лы оқу ор ны ның ше жі ре-та ри хы 
əрі де жа тыр. Бі лім ор да сы бү гін гі кү ні би ік 
тұ ғыр дан кө рі ніп жүр. Өс ке лең ұр пақ бі лім 
мен ғы лым қай на ры нан су сын дап, тү леп шы-
ғу да, өмір дің ұлы кө ші нен өз ор нын тауып, 
елі не адал қыз мет ету де. ҚарМУ тү лек те рі нің 
Ота ны мыз да, алыс жə не жа қын шет ел дер де 
лауазым ды қыз мет ат қа рып, та ны мал бол ға-
ны — уни вер си те ті міз дің бе де лі мен бі лік ті-
лі гі нің нə ти же сі.
Бі лім ор да сы өзі нің жү ріп өт кен 42 жыл-

дық та ри хын да өсу, өр кен деу жо лы нан ауыт-
қы ған емес. 2009 жыл дан бас тап ҚарМУ-да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр-
сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың бас та ма сы 
бойын ша ұйым дас ты рыл ған ин же нер лік 
про филь де гі «Зерт те улер дің фи зи ко-хи ми-
ялық əдіс те рі» ла бо ра то ри ясы жұ мыс жа-
сай ды. Сон дай-ақ би оло гия фа куль те ті нің 
де ка ны А. М. Ай тку лов тың, ға лым Г. П. По-
го сян ның бас та ма сы мен ұйым дас ты рыл ған 
«Би отех но ло гия жə не мо ле ку ляр лық ге не ти-
ка», «Эко мо ни то ринг» ғы лы ми зер тха на ла ры 

көп ші лік кө ңі лі нен шы ғып, «Би отех но ло гия» 
ат ты жа ңа ма ман дық қа сұ ра ныс арт ты. Əр 
са ла да ғы ғы лым ды да мы та тын зер тха на лар 
зер де лі іс тер ге ұйыт қы бо лып, отан дық ғы-
лым ға өз үле сін қо су да. Уни вер си тет не гі-
зін де Me di aNet Com ком па ни ясы ның қол-
дауымен ашыл ған Cis co ло каль ды же лі лік 
ака де ми ясын да сту дент те рі міз жо ғар ғы дең-
гей де бі лім алып, өз де рін кə сі би тұр ғы дан 
шың да уда. Соң ғы жыл да ры ұлт тық ака де ми-
ялық мо биль ді лік жүйе сі бел сен ді да му үс-
тін де. Со ның ар қа сын да ҚарМУ сту дент те рі 
ака де ми ялық ке зең ба ры сын да се рік тес жо ға-
ры оқу орын да рын да оқу ға то лық мүм кін дік 
ал ды. Бір ар тық шы лық, ака де ми ялық тə жі-
ри бе ал ма су жыл сайын өз аясын ке ңей те тү-
су де. Са па лы бі лім мен са на лы тəр бие — Қа-
ра ған ды мем ле кет тiк уни вер си те тi нің бас ты 
ұс та ны мы. ҚарМУ Пре зи ден ті міз дің Қа зақ-
стан хал қы на ар на ған Жол дауын да ғы тап-
сыр ма лар ды бел сен ді түр де қу ат тай оты рып, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да бі лім бе ру ді да-
мы ту дың 2011-2020 жыл дар ға ар нал ған Мем-
ле кет тік бағ дар ла ма сы на, эко но ми ка лық өсу-
дi қам та ма сыз ету ге өз үле сiн қо су да.
Соң ғы он жыл дың кө ле мін де ака де мик 

Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-ды заң ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор Ер кін Ки-
но ятұ лы Кө бе ев бас қа рып ке ле ді. Ал дың ғы 
аяулы аға лар дың, ұла ғат ты ұс таз дар дың тə-
лім-тəр би есін ал ған, ізін бас қан бі лік ті бас-
шы, іс кер ұйым дас ты ру шы Ер кін Ки но ятұ-
лы өт кен 2013 жыл ға ри за шы лық пен қа рап, 
бы лай ша си пат тай ды: «2013 жы лы ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ ма ңыз ды да 
күр де лі рə сім дер — мем ле кет тік ат тес та ция 
мен ұлт тық ин сти ту ци анал ды ак кре де та ци-
ядан та быс ты өт ті. Елі міз дің ал дың ғы қа тар-
лы озық жо ға ры оқу орын да ры ара сын да уни-
вер си те ті міз ба ка лав ри ат пен ма гис тра ту ра 
ма ман дық та ры бойын ша AC QU IN гер ман 
агент ті гі нің ха лы қа ра лық ак кре ди та ци ясы на 
ие бол ды. ҚарМУ «Са ла көш бас шы сы-2013» 
ата ғы на лайық деп та ны лып, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сын да ғы кə сі по рын дар дың ТОП-3 
Ұлт тық биз нес-рей тин гі сі не ен ді. Уни вер си-
тет ға лым да ры ның ең үз дік ғы лы ми жо ба-
ла ры рес пуб ли ка лық дең гей де мойын дал ды. 
Уни вер си тет тің 15 ма ман ды ғы 2013 жыл дың 
бі лім бе ру бағ дар ла ма сы рей тін гі сін де Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым 
ми нистрлі гі нің Бо лон про це сі жə не ака де ми-
ялық ұт қыр лық ор та лы ғы нұс қа ла ры бойын-
ша көш бас шы лық ұс та ным ға ие бол ды. Осы 
жы лы ҚарМУ сту дент те рі, ма гис трант та ры, 
док то рант та ры мен оқы ту шы ла ры бір не ше 
мəр те ғы лы ми бай қау лар дың, олим пи ада-
лар мен фес ти валь дер дің, спорт тық тур нир-
лер дің же ңім па зы атан ды». Ай тса ай тқан дай, 
өт кен жы лан жы лы ака де мик Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ үшін өте сəт ті де та быс ты 
жыл бол ды. Мə се лен, Ел ба сы бас та ма шыл-
ды ғы мен оқы ту шы лар дың кə сі би өсу ін қол-
дау мақ са тын да өт кі зі ле тін «Жо ға ры оқу ор-
ны ның үз дік оқы ту шы сы» рес пуб ли ка лық 
бай қауын да оқу ор ны ның 13 оқы ту шы сы 
грант иеге рі атан ды. Елі міз дің əр ай ма ғы нан 
200 да рын ды ға лым қа тыс қан ала ман бəй ге де 
бір уни вер си тет те гі 13 ға лым ның оза шауып 
ке луі — сол оқу ор ны үшін үл кен же тіс тік, 
ғы лы ми əлеуеті жа ғы нан ора сан көр сет кіш. 
Бұл — қа си ет ті қа ра ша ңы рақ ҚарМУ-да ға-
лым дар дың жан-жақ ты із де нуі не, ғы лым ның 
тұң ғи ық сыр ла ры на сүң гуі не то лық жағ дай 
жа са лын ға ны ның та ғы бір нақ ты дə ле лі.

2013 жыл дың та ғы бір жар қын жа ңа лы ғы — 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ əлем 
бойын ша 800 үз дік уни вер си тет тің қа та рын да-
ғы ті зім ге ілі гіп ті. Жер ша рын да ғы мем ле кет-
тер ара сын да ғы ең мық ты оқу орын да рын ірік-
те ген са па лық көр сет кіш тер ден тұ ра тын бұл 
ті зім ді ағыл шын ның Qu ac qua rel li Symonds 
(QS) деп ата ла тын бе дел ді бри тан агент ті гі жа-
са ған. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бойын ша бү-
гін гі таң да осын дай əлем дік рей тин гке кір ген 
то ғыз оқу ор ны бар екен. Со лар дың ал дың ғы 
қа та рын да біз дің ҚарМУ-дың тұр ға ны Ар қа 
жұр тшы лы ғы үшін зор мақ та ныш.
Ұлы ой шыл, ха кім Абай: «Бі лім-ғы лым 

үй рен бек ке та лап қы лу шы лар ға əуел біл мек 
ке рек. Та лап тың өзі нің бі раз шарт та ры бар. 
Олар ды біл мек ке рек. Олар ды біл мей, із де-

ген мен та был мас. Əуел бі лім-ғы лым та был-
са, дү ни енің бір қы зық ты нəр се сі не де ке рек 
бо лар еді деп із де мес ке ке рек. Ол үшін бі-
лім-ғы лым ның өзі не ға на құ мар, ын тық бо-
лып, бір ға на біл мек тік тің өзін дəу лет біл сең, 
һəм əр біл ме ге нің ді біл ген уақыт та кө ңіл де 
бір ға жап ты ныш тық, ра хат шы лық бо ла-
ды. Сол ра хат біл ге нің ді бе рік ұс тап, бі ме ге-
нің ді та ғы да сон дай біл сем екен үміт тен ген 
құ мар, ма хаб бат пай да бо ла ды. Сон да əр бір 
ес ті ге нің ді, көр ге нің ді кө ңі лін жақ сы ұғып, 
анық өз су ре ті мен іш ке жал ғас ты рып ала-
ды», — дей ді «Отыз екін ші» хи ка ясын да. Бұл 
орай да атал мыш бі лім ор да сы сту дент тер ге 
са па лы бі лім мен са на лы тəр бие бе ріп жүр 
деп ауыз тол ты рып ай ту ға не гіз бар. Соң ғы 
уақыт тар да ба ян ды бо ла шақ тың не гі зі ре-
тін де ғы лым мен бі лім ге көп кө ңіл бө лі ну де. 
Со ның бір ай ға ғы — Ел ба сы Н. Назарбаев 
қо ры елі міз де гі жас ға лым дар ға ар нал ған 
ғы лым мен тех ни ка са ла сын да ғы ең үз дік ғы-
лы ми зерт те улер ге қо мақ ты сыйа қы бел гі ле-
ді. Республика кө ле мін де ғы лы ми жо ба лар 
жа сап, зерт те уші лік пен ай на лы сып жүр ген 
да рын ды ға лым дар ға бұйы ра тын бұл сыйа-
қы би ыл Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
про фес со ры, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры Жан сая Жан ға зыұ лы Жа рыл ға пов-
тың ен ші сі не ти іп ті. Ке ле ше гі нен көп үміт 
күт ті ре тін жас ға лым бұ ған қо са «Ғы лым ға 
қос қан үле сі үшін» ата лы мы бойын ша ҚР Бі-
лім жə не ғы лым ми нистрлі гі та ғайын да ған 
ар найы сти пен ди яның да иеге рі бол ды. Бір 
жыл дың ішін де топ тан оз ған үз дік тер ге бе-
рі лер қос сыйа қы ны қан жы ға сы на бай ла ған 
ҚарМУ ға лы мы Қа ра ған ды ғы лы мы на ол жа 
са лып, оны көк ке кө те ре түс ті. Біз дің ай тып 
отыр ға ны мыз — ор да лы оқу ор ны ның бір 
жыл дық көр сет кі ші, жет кен же тіс тік те рі. Ал 
бұ рын ғы жыл дар ға бой лап, ал ған асу лар мен 
ба ғын дыр ған би ік тер ді са на ма лап ті зе бер сек, 
бір не ше том ға жүк бо ла ры сөз сіз.
Уақыт өт кен сайын адам зат ба ла сы өр ке-

ни ет биі гі не кө те рі ліп ке ле ді. Бү гін гі жа һан-
да ну за ма нын да бі лім мен ғы лым ға да өз ге-
ріс тер еніп, жа ңа та лап тар қойы лу да. Со ның 
бір кө рі ні сі — ҚР Бі лім мен ғы лым ми нис трі 
Ас лан Сə рін жі пов мыр за ның жа ңа шыл та ла-
бы. Жа ңа кел ген ми нистрдің бұл үл гі лі бас-
та ма сы ҚарМУ-да қы зу қол ға алын ды. Дəл 
қа зір ҚарМУ-дың бір не ше оқу ғи ма ра ты, 9 
қа бат ты 6 жа тақ ха на сы күр де лі жөн де уден 
өтіп, іші-сыр ты ай на дай жар қы рай ды. Са-
лауат ты өмір сал тын бас ты өмір лік ұс та ны-
мы на ай нал дыр ған сту дент те рі міз үшін əр 
оқу ғи ма ра тын да спорт за лы жұ мыс іс теп 
тұр. Өнер дің ки елі ме ке ні не ай нал ған Сту-
дент тер са райы сан да ған өнер паз ұл-қыз да-
ры мыз дың ба ғын жан ды рып, жо лын аш ты. 
Фа куль тет тер де ашыл ған за ма науи та лап-
тар ға жауап бе ре тін ғы лы ми зер тха на лар 
ауқым ды ғы лы ми-зерт теу ең бек тер дің ба сын 
қайыр ды. Уни вер си тет ға лым да ры ның ғы-
лы ми зерт те уле рi нiң ма ңыз ды лы ғы ше тел-
дік жо ға ры рей тин гті ба сы лым бет те рін де 
жа рық көр ген пуб ли ка ци яла ры мен анық та-
ла ды. Шет тіл дер фа куль те ті алыс та жа қын 
шет мем ле кет тер мен ты ғыз бай ла ныс жа сап, 
тə жі ри бе ал ма су да. ҚарМУ сту дент те рі үш 
тіл де бір дей бі лім алып, бас қа да бір не ше тіл-
дер ді мең ге ру ге құш тар лық та ны ту да. Был-
тыр Мем ле кет тік дең гей де өт кен екі бір дей 
ко мис сия сту дент те рі міз дің бі лім са па сы мен 
тəр бие көр сет кі шін жо ға ры ба ға ла ды. Осы-
ның бар лы ғы уни вер си тет те гі оқы ту шы лар 
мен ға лым-про фес сор лар дың ең бек қор лы ғы 
мен жауап кер ші лі гі нен ту ын дап отыр. Бə рін 
бір дей ұйым дас ты рып, бір кі сі дей жұ мыл-
ды рып, ке ле лі іс тің ба сын да жүр ген бас шы-
лық қа фа куль тет тер ұжы мы да, сту дент тер 
қауымы да дəн ри за!
Көп жыл дар дан бе рі уни вер си тет ке ең бе гі 

сі ңіп, бі те қай нас қан, бі лік ті де іс кер бас шы 
про фес сор Ер кін Ки но ятұ лы Кө бе ев тің ки елі 
қа ра ша ңы рақ ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те тін ал да ғы уақыт тар да да жұл-
дыз дай жар қы ра та бе ре ті ні не се ні мі міз мол. 
Жа са, жа сай бер, Са ры ар қа да ғы бі лім мен ғы-
лым ның ал тын ұясы!

�АЙЫР ЖАН БЕ КІ ШЕВ,
�АРМУ ПРО ФЕС СО РЫ, 

«�'Р МЕТ» ОР ДЕ НІ НІ6 ИЕГЕ РІ, 
«ЖО �А РЫ О�У ОР НЫ НЫ6 <З ДІК О�Ы ТУ ШЫ СЫ-2013»
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За круглым столом — 
студенты и педагоги

В чи таль ном за ле науч ной биб ли-
оте ки сос то ял ся круг лый стол «Ба ба-
лар с) зі: �а за� хал �ы ны� &лы м&  ра сы». 
Выс ту пи ли уче ные КарГУ: про фес сор, 
док тор фи ло ло ги чес ких на ук Ра хи мов 
Б. С., до цент, кан ди дат фи ло соф ских 
на ук Са га то ва А. С., до цент, кан ди дат 
ис то ри чес ких на ук Дж& ма бе ков Д. А., 
до цент, кан ди дат со ци оло ги чес ких на-
ук Аб дра ше ва Б. Ж. Вел круг лый стол 
про рек тор по науч ной ра бо те про-
фес сор Х. Б. Ома ров. При ня ли учас тие 
сту ден ты и ма гис тран ты ис то ри чес-
ко го, юри ди чес ко го, эко но ми чес ко-
го, би оло го-ге ог ра фи чес ко го и дру гих 
фа куль те тов. В рам ках круг ло го сто ла 
пред став ле ны от кры тые прос мот ры 
ли те ра ту ры «М$ де ни м&  ра — м$� гі ми-
рас» и «�арМУ �ы лы ми кі тап ха на �о-
ры нан жа �а кі тап тар».

СОБ. ИНФ.

Встреча с представителями 
прокуратуры

В на шем ву зе сос то ялась встре-
ча ра бот ни ков про ку ра ту ры го ро-
да Ка ра ган ды с кол лек ти вом КарГУ 
им. Е. А. Бу  ке то ва по разъ яс не нию 
Пос ла ния 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». Так, выс ту па ющи ми 
бы ло от ме че но, что ра вен ство пе ред 
за ко ном дол жно стать ре аль ной ос-
но вой пра во по ряд ка. Су деб ная сис-
те ма дол жна быть на прак ти ке проз-
рач ной и дос туп ной, прос то и быс тро 
ре шать все спо ры. Ор га ны про ку ра-
ту ры ре али зу ют еще один пункт, от ме-
чен ный в Пос ла нии: не об хо ди мость 
по вы ше ния ка че ства ра бо ты всей 
пра во ох ра ни тель ной сис те мы, а так-
же фор ми ро ва ние и ре али за ция но-
вой ан ти кор руп ци он ной стра те гии. 
За щи щен ность со ци аль но уяз ви мых 
сло ев на се ле ния, сред не го и ма ло го 
биз не са, чес тная кон ку рен ция, ат мос-
фе ра спра вед ли вос ти, вер хо вен ства 
за ко на и вы со кой пра во вой куль ту-
ры в це лом дол жны спо соб ство вать 
ук реп ле нию до ве рия граж дан к го су-
дар ствен ным и пра во ох ра ни тель ным 
ор га нам.

СОБ. ИНФ.

Повышение квалификации 
за рубежом

В 2013 го ду 17 пре по да ва те лей 
прош ли кур сы по вы ше ния ква ли фи ка-
ции в ве ду щих ву зах Ве ли коб ри та нии 
и Ис па нии. Кур сы бы ли ор га ни зо ва-
ны ФАО НЦПК «4р леу». С 20.10.2013 
по 31.10.2013 обу че ние на ба зе 
Уни вер си те та Ньюкас ла (Ве ли коб ри-
та ния) по прог рам ме En han cing Le-
ar ning and Te ac hing in Hig her Edu ca ti-
on прош ли 6 пре по да ва те лей КарГУ 
им. Е. А. Бу  ке то ва. С 20.10.2013 
по 31.10.2013 — обу че ние на ба зе 
Нор вич-ин сти ту та (Ве ли коб ри та ния) 
по прог рам ме Co ur se for Pe da go gi cal 
Te ac hers from Ka zakhstan — 5 че ло век. 
С 04.11.2013 по 13.11.2013 — обу че-
ние на ба зе Тех ни чес ко го уни вер си те-
та Ва лен сии (Ис па ния) по прог рам ме 
Te ac hing Techniq ues De ve lop ment — 
3 чел. С 20.11.13 по 30.11.13 — обу-
че ние на ба зе Тех ни чес ко го уни вер си-
те та Ва лен сии по прог рам ме Te ac hing 
Techniq ues De ve lop ment — 3 чел.

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

В ре али за ции за дач, пос тав лен ных гла-
вой го су дар ства Н. А. 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» по соз да нию на ци-
ональ ной идеи об ще ка зах стан ско го до ма 
«Мəң гі лік Ел», боль шое зна че ние уде ля-
ет ся вос пи та нию у под рас та юще го по ко-
ле ния идей ной ос но вы но во го ка зах стан-
ско го пат ри отиз ма, об щнос ти ис то рии, 
куль ту ры и язы ка.

В сов ре мен ных ус ло ви ях имен но глу бо-
кое изу че ние ис то рии Казахстана иг ра ет все 
бо лее воз рас та ющую роль в фор ми ро ва нии 
граж дан ствен нос ти и пат ри отиз ма юных 
ка зах стан цев. В этой свя зи в рам ках ме мо-
ран ду ма о сот руд ни че стве меж ду че тырь мя 
об лас тя ми был соз дан Ко ор ди на ци он ный 
со вет по изу че нию и про па ган де сов ре мен-
ной ис то рии Казахстана и кра еве де ния. В ок-
тяб ре 2013 г. в Усть-Ка ме но гор ске сос то ялось 
пер вое за се да ние Ко ор ди на ци он но го со ве та, 
в ко то ром при ня ли учас тие учи те ля ис то рии 
Ка ра ган дин ской об лас ти.
В мар те 2014 го да в Ка ра ган де пла ни ру-

ет ся про ве де ние меж ре ги ональ но го фо ру ма 
пре по да ва те лей ис то рии с учас ти ем пред-
ста ви те лей Ал ма тин ской, Вос точ но-Ка зах-
стан ской и Пав ло дар ской об лас тей.
С целью об суж де ния ак ту аль ных проб-

лем изу че ния на ци ональ ной ис то рии и оп-
ре де ле ния даль ней ших пер спек тив раз ви тия 
кра евед чес кой ра бо ты в Ка ра ган дин ской 

об лас ти 14 фев ра ля 2014 г. на ба зе Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. 
Е. А. Бу ке то ва — ве ду ще го ре ги ональ но го 
цен тра ис то ри чес кой на уки — был про ве ден 
се ми нар-со ве ща ние «Ак ту аль ные воп ро сы 
пре по да ва ния на ци ональ ной ис то рии в ор-
га ни за ци ях об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской 
об лас ти».
В ра бо те се ми на ра-со ве ща ния при ня ли 

учас тие за мес ти тель аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти Жу ма бе ков Б. К., пред ста ви те ли 
НДП «Нур Отан», ру ко во ди тель уп рав ле ния 
об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти Ай ма-
гам бе тов А. К., ру ко во ди те ли уп рав ле ний и 
де пар та мен тов, рек то ры ву зов, ру ко во ди те-
ли и за ве ду ющие ме то ди чес ки ми ка би не та-
ми от де лов об ра зо ва ния, фи зи чес кой куль-
ту ры и спор та, ру ко во ди те ли об лас тных ор-
га ни за ций об ра зо ва ния, ве ду щие пе да го ги 
Ка ра ган дин ской об лас ти. Ак тив ное учас тие 
в ра бо те со ве ща ния при нял ис то ри чес кий 
фа куль тет КарГУ. Про фес со ра и пе да го ги 
под го то ви ли док ла ды на са мые раз лич ные 
те мы, свя зан ные с пре по да ва ни ем на ци-
ональ ной ис то рии, по де ли лись сво им опы-
том с кол ле га ми из ву зов и школ, пре зен то-
ва ли но вые ме то ди ки и раз ра бот ки, соз дан-
ные на ши ми уче ны ми и ап ро би ро ван ные в 
школь ных и ву зов ских ауди то ри ях. Для об-
суж де ния под ни ма лись воп ро сы изу че ния 
ис то рии ре ги она в шко ле и ву зе, ис поль зо-
ва ние сов ре мен ных пе да го ги чес ких тех но ло-
гий в пре по да ва нии на ци ональ ной ис то рии, 
а так же проб ле мы под го тов ки к тес то вым 

эк за ме нам по ис то рии. Учи те ля и пе да го ги 
де ли лись опы том ра бо ты и об ме ня лись мне-
ни ями. Учас тни ки се ми на ра от ме ти ли важ-
ность и не об хо ди мость кон со ли да ции дея-
тель нос ти уни вер си те тов, науч ных цен тров, 
школ райо нов, го ро дов для ук реп ле ния вза-
им но го до ве рия и парт нер ских от но ше ний 
меж ду про фес сор ско-пре по да ва тельским 
сос та вом ву за и учи те ля ми; раз ви тии пре ем-
ствен нос ти в об лас ти изу че ния на ци ональ-
ной ис то рии; при да нии но во го им пуль са в 
рас ши ре ние мно гос то рон не го об ра зо ва тель-
но го и науч но го сот руд ни че ства.
Сос то ялась так же эк скур сия по уни вер-

си те ту для гос тей ву за, они смог ли по се тить 
му зеи уни вер си те та, поз на ко мить ся с уни-
каль ны ми ис то ри чес ки ми фон да ми на шей 
биб ли оте ки.

СОБ. ИНФ.

Национальная история и краеведение как основы развития патриотизма

Во Двор це куль ту ры 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 20 фев ра ля сос то-
ялась встре ча пред ста ви те лей Об ще на-
ци ональ но го дви же ния «Ка зах стан-2050» 
с об ще ствен ностью, ли де ра ми мо ло деж-
ных ор га ни за ций и сту ден чес кой мо ло-
дежью Ка ра ган дин ской об лас ти.

«На ше объ еди не ние сей час нас чи ты ва ет 
бо лее 200 че ло век. Мы не стре мим ся к мас со-
вос ти. Мы хо тим за явить о се бе кон крет ны ми 
де ла ми. Свою ра бо ту пы та ем ся выс тра ивать 
с ка ких-то не боль ших со ци аль ных про ек-
тов», — ска зал пред се да тель со ве та ор га ни за-
ции Д. Жу мин на встре че с пред ста ви те ля ми 
граж дан ско го со об ще ства в Ка ра ган де. По 
его сло вам, один из пер вых про ек тов — по со-
бия для ро ди те лей, у ко то рых де ти стра да ют 
сер деч ны ми за бо ле ва ни ями. «Та кое по со бие 
есть на ан глий ском язы ке. До го во ри лись с 
ав то ра ми. Пе ре ве дем на ка зах ский и рус ский 
язы ки и раз да дим ро ди те лям», — по яс нил 
ли дер дви же ния.
Он от ме тил, что дви же ние ра бо та ет на 

об ще ствен ных на ча лах. «Мы оп ре де ли ли 
для се бя три нап рав ле ния ра бо ты. Пер вое — 
это вов ле че ние лю дей в ре али за цию Стра те-
гии «Ка зах стан-2050». Вто рое — вы ра бот ка 
ре ко мен да ций по раз лич ным со ци аль ным 
про ек там. Третье — граж дан ский мо ни то-
ринг. Мы хо тим внес ти по силь ный вклад в 
раз ви тие на ше го го су дар ства», — го во рит Д. 
Жу мин. «С Ка ра ган ды мы на чи на ем встре чи 
в ре ги онах. Во-пер вых, хо тим ус лы шать, что 
дей стви тель но вол ну ет лю дей. Во-вто рых, в 
от кры тых дис кус си ях соб рать мне ния сог-
раж дан, что дол жен вклю чать в се бя пат ри-
оти чес кий акт «Мəң гі лік Ел», — ска зал ли дер 
дви же ния.
Из Ка ра ган ды ли де ры дви же ния от пра-

вят ся в Кос та най скую об ласть. До кон ца мар-
та ак ти вис ты дви же ния пла ни ру ют про вес ти 
ана ло гич ные ме роп ри ятия во всех ре ги онах 
стра ны.
Во вре мя дис кус сии об суж да лись воп ро-

сы ре али за ции Стра те гии «Ка зах стан-2050» 
и раз ра бот ки Пат ри оти чес ко го ак та «Мəң гі-
лік Ел». Под ни ма лись воп ро сы де валь ва ции, 
проб лем стра ны и об лас ти, глав ных цен нос-
тей в пу ти ре али за ции пос ла ний, граж дан-
ской по зи ции и не за ви си мос ти. Бы ло от ме-
че но, что од ни ми из при ори те тов яв ля ют ся 

все на род ная идея, мо ти ва ция, стрем ле ние, 
труд и дос ти же ние це лей.
По учас тни кам бы ло вид но, что они жи-

во ин те ре су ют ся про ис хо дя щим в стра не и 
хо тят при ни мать ак тив ное учас тие в ее раз-
ви тии. Бы ли пред став ле ны ин те рес ные пред-
ло же ния к пат ри оти чес ко му ак ту. Пред-
се да те лем Об ще на ци ональ но го дви же ния 
«Ка зах стан-2050» Да на том Жу ми ным бы ло 
пред ло же но при со еди нить ся к дви же нию, 
сот руд ни чать и ре али зо вы вать сов мес тные 
про ек ты для раз ви тия Ка ра ган дин ской об-
лас ти, что бы ло при ня то учас тни ка ми встре-
чи. Ду маю, что каж дый учас тник встре чи 
сде лал для се бя оп ре де лен ные вы во ды.
Ка ра ган дин ская об ласть ста ла пер вым 

ка зах стан ским ре ги оном, где пред ста ви те-
ли дви же ния «Ка зах стан-2050» на ча ли сбор 
пред ло же ний к раз ра ба ты ва емо му Пат ри-
оти чес ко му ак ту. Дан ное ме роп ри ятие бы ло 
про ве де но в рам ках пря мо го ис пол не ния по-
ру че ния гла вы го су дар ства Н. А. Назарбаева 
Ад ми нис тра ции Пре зи ден та, Пра ви тель ству 
и 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 вы вать раз ра бот ку и при-
ня тие Пат ри оти чес ко го ак та «Мəң гі лік Ел».

Кста ти
Об ще на ци ональ ное дви же ние «Ка зах-

стан-2050» соз да но 6 де каб ря 2013 го да. Уч ре-
ди те ля ми дви же ния выс ту пи ла груп па граж-
дан из чис ла ин же не ров, биз нес ме нов, вра-
чей, де яте лей на уки и дру гих сфер. Мис си ей 
дви же ния яв ля ет ся обес пе че ние вхож де ния 
стра ны в чис ло 30 на ибо лее раз ви тых стран 
ми ра пу тем под дер жки по ли ти чес ко го кур-
са Пер во го Пре зи ден та РК Нур сул та на Аби-
ше ви ча Назарбаева, из ло жен но го в Стра-
те гии «Ка зах стан-2050». Идея соз да ния Об-
ще на ци ональ но го дви же ния при над ле жит 
гла ве го су дар ства Нур сул та ну Назарбаеву. 29 
но яб ря т. г., об ра ща ясь к учас тни кам фо ру ма, 
пос вя щен но го 20-ле тию сти пен дии «Бо ла-
шак», Президент стра ны от ме тил: «Стра те-
гия «Ка зах стан-2050» — это на ша на ци ональ-
ная идея в 21-м ве ке, она оп ре де ля ет ве ли кие 
цен нос ти, це ли, к ко то рым стре мит ся наш 
на род. Я хо чу по де лить ся с ва ми дав но вы-
на ши ва емой иде ей. Пред ла гаю соз дать на 
ос но ве «Бо ла ша ка» Об ще на ци ональ ное дви-
же ние «Ка зах стан-2050».
Дви же ние выс ту па ет за не зыб ле мость 

цен нос тей, ле жа щих в ос но ве ка зах стан-

ской го су дар ствен нос ти, — на ци ональ ное 
един ство, ме жэт ни чес кое и меж кон фес си-
ональ ное сог ла сие, граж дан ское ра вен ство 
и три един ство язы ка, то ле ран тность, а так-
же бо га тые тра ди ции и куль ту ра ка зах стан-
ско го на ро да. Ак ти вис ты дви же ния уве ре ны, 
что неп ре мен ны ми ат ри бу та ми раз ви то го 
Казахстана яв ля ют ся ос но ван ная на зна ни ях 
сво бод ная ры ноч ная эко но ми ка, де мок ра тия, 
свет ский ха рак тер влас ти и пра во вой по ря-
док от но ше ний в об ще стве.
При этом ли де ры дви же ния ве рят, что 

проц ве та ние Казахстана за ви сит от спо соб-
нос ти и го тов нос ти граж дан нес ти от вет-
ствен ность за свое бу ду щее и бу ду щее сво ей 
стра ны, стре мить ся к тру ду и ува жать его. 
Важ ней шим ус ло ви ем даль ней ше го раз ви-
тия стра ны они счи та ют вов ле че ние об ще-
ства в идею на ци ональ но го тех но ло ги чес ко го 
про ры ва, ос но ван но го на на уке, ин но ва ци ях, 
пред при ни ма тель стве. Дви же ние выс ту па ет 
за тран сфор ма цию об ще ствен но го соз на-
ния и фор ми ро ва ние граж дан ской куль ту ры, 
при ко то рой каж дый ка зах ста нец осоз на ет и 
при ни ма ет на се бя роль пол ноп рав но го чле-
на Об ще ства все об ще го тру да, от вет ствен-
но го за соб ствен ную жизнь и дос ти же ние 
на ци ональ ной це ли — вхож де ние Рес пуб ли-
ки Казахстан в чис ло 30 на ибо лее раз ви тых 
стран ми ра.
Дви же ние от кры то для каж до го ка зах-

стан ско го граж да ни на, раз де ля юще го его 
цен нос ти и иде оло гию, под дер жи ва юще го 
по ли ти чес кий курс Пер во го Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан Нур сул та на Назарбаева 
и го то во го при ни мать лич ное учас тие в дос-
ти же нии це лей, из ло жен ных в Стра те гии 
«Ка зах стан-2050».

АН ДРЕЙ САВ ЧУК, 
СТУ ДЕНТ ПРО ФЕС СИ ОНАЛЬ НО-ХУ ДО ЖЕ СТВЕН НО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

«Казахстан-2050» призывает молодежь к объединению
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Би ыл қа си ет ті, құт қон ған өн ді ріс ті өл ке 
Қа ра ған ды ның қа ла мəр те бе сін иелен ге ні не 
80 жыл. Күн са нап сə ні не сəн қос қан Қа ра ған ды 
бү гін де сəу ле ті мен дəу ле ті ке ліс кен шы рай лы 
ша һар ға ай на лып отыр. Ар қа ның ажа рын кел-
тір ген қа зы на лы қа ла ке ре ге сін кең ге жайып, 
өсіп-өр кен деп ке ле ді. Ки елі ме кен ді құт ты қо-
ны сы на ай нал дыр ған ха лық са ны да жыл са нап 
ар ту да.

Бү гін де жа сыл же лек ке көм ке ріл ген қа ла ның 
бұ рын ғы кел бе ті қан дай еді? Көз ал ды ма жа пы ра-
ғы нан айы рыл ған күз гі ағаш елес тей ді. Ша һа рым-
ның та ри хи өсу жо лы са нам да сай рап тұр. Көз бен 
кө ріп, кө кі ре гі ме түй ге нім ді өс ке лең ұр пақ қа ай-
ту ға ти іс пін. Ме ні кі — та рих ты құр ғақ сөз бен қаз-
ба лап ай ту емес, ұлы Ға бе кең ай тпақ шы, бая ғы ны 
көк се уден аулақ пын, мақ са тым — сол за ман ның 
құр мет ті сін ес ке тү сі ріп, бұл за ман ның ұр па ғы на 
өне ге ету. Со ны мен қа тар ша һа ры мыз дың ке ше гі 
күн гі шы найы бей не сі кө мес кі ле ніп, та рих тың қой-
науына жұ ты лып кет пе се екен дей мін.

…Əлі есім де, 1954 жы лы С. М. Ки ров атын да ғы 
Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те тін тə мам дап, Қа ра-
ған ды ға орал ған да не бə рі үш-ақ кө ше бар-тұ ғын. 
Ол қа зір гі Бұ қар Жы рау (бұ рын Ста лин ата ла тын) 
мен Ле нин кө ше ле рі жə не сол кез де ға на бой тү зей 
бас та ған Бей біт ші лік буль ва ры. Оның өзі нің тақ 
жа ғын да 3 мек теп, ал жұп жа ғын да «Қа ра ған ды» 
қо нақ үйі (Б. Ми ра 2) ға на бо ла тын. 18, 20, 24, 26, 
28, 30-ші үй лер жоқ тын, ал Ле нин даң ғы лы қа зір-
гі С. Шə кі ров кө ше сі мен аяқ та ла тын. Одан əрі жұп 
жа ғын да Жа пон тұт қын да ры ның ла ге рі орын теп-
кен тін. Ол кез де вок зал ес кі қа ла да еді. Ес кі қа ла мен 
жа ңа қа ла ның ара сы на по езд (1948 жы лы), кейін нен 
трам вай қа ты на ды. Бұ қар Жы рау (қа зір гі) даң ғы лы-
ның ор та тұ сын да ғы сұң ғақ бой лы те рек те рі жай-
қа ла өс кен ал лея бір ден көз ге тү се тін. Сол уақыт та 
қа ла хал қы ның са ны 300 мың дай еді. 70 жыл дар-
дың аяғы, 80 жыл дар дың ба сын да қа ла тұр ғын да-
ры ның қа та ры күрт ар тып, 500 мың ға жу ық тап, 
Республика бойын ша екін ші орын ға шық ты. Оның 
үс ті не 1958 жы лы хи мия ме тал лур гия, 1966 жы лы 
Ко опе ра тив, 1969 жы лы Жо ғар ғы ми ли ция мек теп-
те рі нің, Қа зақ стан бойын ша екін ші уни вер си тет тің 
1972 жылы Ор та лық Қа зақ стан да ашы луы қа ла хал-
қы ның өсуі мен қа тар мə де ни еті нің көр кеюіне игі 
əсер ет ті. 1970 жы лы де не шы нық ты ру ин сти ту ты 
ашыл ды, ол 1974 жы лы пе да го ги ка лық ин сти тут 
бо лып қай та құ рыл ды. Қа ла ның күн нен күн ге көр-
кейіп, гүл де ніп ке ле жат қа ны қа ла хал қын қу ант ты, 
жас тар ды жі гер лен ді ре түс ті.
Аб зал аза мат, бі лік ті бас шы Н. О. Тө ле пов қа ла-

ны бас қар ған (1967-1975жж.) тұс та ел игі лі гі үшін 
қан ша ма із гі лік ті іс ат қа рыл ды. «Оң түс тік-Шы ғыс» 
мөл тек ауда ны, Бұ қар Жы рау, Ле нин даң ғыл да ры, 
кейін нен Ми хай лов ка ға трол лей бус жүр гі зуі нің өзі 
оның бо ла шақ ты бол жай бі ле ті нін аң ғар та ды. Қа-
ла да ма ши на ның кө беюіне бай ла ныс ты, лас та ну-
ына бай ла ныс ты трол лей бус жол да рын ке ңей ту дің 
ор ны на тү гел дей алып тас тауы — қа ла ның эко ло-
ги ялық жағ дайын ес кер меу де ген сөз. Нар ман бет 
Ос па нұ лы бас шы лық ет кен жыл да ры Республика 
үкі ме ті бе кіт кен «Үл кен Қа ра ған ды» бас жос па ры 
бойын ша «Оң түс тік-Шы ғыс» мөл тек ауда ны са лын-
ды. Көп ші лік бі ле қой май тын шы ғар, қа ла да ғы ең 
əде мі жұ мыс ғи ма ра ты, ме нің ше, Ала лы ки на кө-
ше сін де гі ком со мол дың ме рей тойы на сый лан ған 
(Рай ком пар тия) ғи ма рат, қа зір гі эко но ми ка лық 
сот ғи ма ра ты мен Ле нин кө ше сін де гі Гип ро шах та. 
Қа ла тұр ғын да ры кү ні бү гін ге шейін Нар ман бет 
Ос па нұ лын хал қы ның қа мын ой ла ған іс кер бас шы 
деп жақ сы ле біз бен ес ке ала ды.
Уни вер си тет ті бі ті ріп кел ген күн нен бас тап бо-

та ник ре тін де қа ла ны кө гал дан ды ру ға, гүл ден ді ру-

ге бір кі сі дей ат са лыс тық. Ин сти тут, уни вер си тет 
сту дент те рі де аян бай тер төк ті. «Да ла көр кі — мал, 
қа ла көр кі — тал». Мі не, осы қа ғи да ны қа таң ұс тан-
дық. Ша һа ры мыз да бой кө тер ген ғи ма рат тар дың 
ал ды на ағаш отыр ғы зу, гүл дер егу бо та ник ре тін де, 
бо та ни ка лық бақ тың мең ге ру ші сі ре тін де күн де-
лік ті ат қа ра тын із гі лік ті ісі міз ге ай нал ды. Алай да 
көп ші лік жағ дай да маң дай те рін тө гіп ең бек ет кен, 
күн нің ыс ты ғы мен суы ғы на төз ген на ғыз жұ мыс-
кер лер жыл пос, ман сап қор лар дың кө лең ке сін де 
қа лып жүр ді. Тіп ті жур на лис тер сон дай адам дар ға 
қан дай ор ден лайық ты ғын бас шы дан бұ рын анық-
тап қоя тын. Сол уақыт та қа ла лық ша ру ашы лық 
бө лі мін де Дик де ген жұ мыс кер бол ды. Ол ке рек ті 
құ рал-сай ман дар ды ға на үлес ті ріп қой май, əр бір 
отыр ғы зыл ған ағаш ты қа да ға лап, орын ал ған ол-
қы лық тар ды ашып ай та тын. Ке лең сіз дік тер ге жол 
бер мей тін, үне мі өз біл ге нін өз ге лер ге үй ре тіп 
жү ре тін. Мі не, осын дай ісі не адал, іс кер аза мат тар 
ең бе гі нің ес ке ру сіз, еле усіз қал ға ны кө ңіл ге кір бің 
тү сі ре ді.

Қа ла əкім ші лі гі ғи ма рат ма ңын кө гал дан ды ру-
мен қа тар үл кен са ябақ тан жа байы ла нып кет кен 
ағаш тар ды рет ке кел ті ру мақ са тын да ба сын да ин-
сти тут қа, кейін нен уни вер си тет ке жер бө ліп бер ді. 
Сол жер дің ағаш та рын рет ке кел ті ру біз ге ті ке лей 
тап сы ры ла тын. Сон дай жер дің бі рі — Ба ла лар са-
яба ғы ның «Юби лей ный» ки но те атр жа ғы бол ды. 
Ол жер ге тек ағаш отыр ғы зып ға на қой май, сол 
ек кен ағаш та ры мыз ды 3 жыл дай күт тік. Не ке рек, 
бү гін де со лар дың бі раз же рін де 9 қа бат ты 2 үй тұр.
Есім де, бей біт ші лік кү ні қар са ңын да кө гер шін-

нің бей не сін жа сау ға гүл та ба ал май, бей біт сүй гіш 
құс тың бей не сін жу сан нан жа са дық. Пе дин сти тут-
тың Ле нин кө ше сі жа ғы нан өт кен дер не ден жа са ған 
деп қы зы ға та ңыр қап қа рай тын. Сол кез дер де күз-
ге қа рай ша һа ры мыз да «Гүл дер көр ме сі», «Күз гі 
өнім» ат ты көр ме лер ұйым дас ты ры ла тын. Тір ші-
лік ті, əсем дік ті жа ны сүй ген жан дар қия лы на ерік 
бе ріп, ше бер лі гі мен қа бі ле тін ұш тас ты рып көз дің 
жауын ала тын не бір ке ре мет дү ни елер ге жан бі ті-
ре тін.
Ағаш егу — сауабы мол іс. «Атаң нан мал қал-

ған ша, тал қал сын» де ген ді хал қы мыз жай дан-
жай айт па са ке рек-ті. Біз осы ны үне мі жас тар дың 
құ ла ғы на құйып ке ле міз. Ұс таз дық қыз мет ет кен 
60 жыл дай са на лы өмі рім де біз дің фа куль тет тің 
сту дент те рі қан ша ма ағаш отыр ғыз ды. Сол ек кен 
тал дың бар лы ғы өс се, осы кү ні уни вер си тет ма ңы 
ағаш тан кө рін бей қа лар еді. Уни вер си тет ір ге та сы-
ның ал ғаш қы та сын қою ға жи нал ған ми тин гі де Ə. 
Тə жі ба ев Ебе ке ңе «мы на жер ге ағаш тұр сын, шөп те 
өс пей ді» де ген-ді. Шын ды ғын да уни вер си тет аума-
ғы ағаш егу ге қо лай сыз. Же рі сор таң, оның үс ті не 
су өт кіз бей тін са ры бал шық. «Ағаш та мы ры мен 
мық ты» де мей ме? Ек кен ағаш тар та мы рын те рең ге 
жайып өсе ал май ды. То пы ра ғы ның құ на ры өте аз, 
ал бұн дай жер ге егіл ген өсім дік тер дің, ағаш тар дың 
көп кү тім ді қа жет ете ті ні сөз сіз. Ер те уақыт та «Зе-
ленстрой» деп ата ла тын қа ла ны кө гал дан ды ру мен 
шұ ғыл да на тын ме ке ме жұ мыс іс те ді, қа зір ол жоқ. 
Он сыз қа ла ны жа сыл же лек ке ай нал ды ру мүм кін 
емес бо ла тын. Зе ленстрой дың До лин ка да тə лім ба-
ғы бол ды, кей де ағаш ты со дан бо са та тын. Кү ту ді 
қа жет ет пей тін тал, бі рақ оның өзін су лы жер ге ек-
пе се, өс пей тін-ді. Бір де Ор та лық Қа зақ стан да Ақ то-
ғай ту ма ла ры Ба лық ты бұ лақ қа ағаш отыр ғы зу жө-
нін де əң гі ме кө тер ді. Ме нің ше, ең оңай жə не кү тім-
ді ке рек ет пей тін тал дың бір жыл дық бір метр дей 
ке сін ді сін ағып жат қан су дың жи егі не қа да са жа рап 
жа тыр. Біз дің фа куль тет тің қор шауының сыр тын-
да ғы өсіп тұр ған тал дар, мі не, осын дай ке сін ді ден 
өс кен дер.
Ал ғаш қы кез де рі отыр ғы зы ла тын ағаш қа ла 

есе бі нен бос бе ріл се, соң ғы уақыт та қым бат қа са-

тып ала тын бол дық. Со лай бо ла тұр са да күз де, 
жаз ғы тұ рым уақыт та мың ға та қау, кей жыл да ры 
10000-дай ағаш, бұ та лар отыр ғы зып жүр дік. Біз дің 
сту дент те рі міз оң түс тік те гі «Ауған дық тар» са яба-
ғын қал пы на кел ті ріп, ағаш тар ды отыр ғы зу ға, тіп-
ті то пы рақ та рын те гіс те уге дейін қа тыс ты. Үл кен 
са ябақ та жұ мыс іс теп жүр ге ні міз де ке рек-жа рақ-
тар ды са ябақ ди рек то ры Ф. К. Мұ ха мет жа но ва ның 
рұқ са ты мен ға на ала тын быз. Ол уақ та құ рал-сай-
ман дар қат бо ла тын. Бұ рын гүл ді кө бі не ки сəн дік 
үшін өсір ген бол са, на рық за ма ны тұ сын да мем-
ле ке ті міз өзі нің не гіз гі қа же ті үшін өсір ді. На рық-
тық эко но ми ка ға кө шу ге бай ла ныс ты са тып алу ға 
əр уақыт та қа ра жат жет кі лік ті бол ма ған дық тан, 
қа ла əкі мі нің ұлық са ты мен (кө бі не ки Қ. Ос па нов-
тың) «Даль ний» пар ктен, УН ША-дан, 109 орам нан, 
Чка лов кө ше сі нің бойын да ғы Ме ду чи ли ще мен 
Не ке са райы жə не бұ рын ғы би оло гия фа куль те ті-
нің тер ри то ри ясы нан қа зып алып отыр ғы за тын-
быз. Эн гельс сов хо зы на ба ра жат қан да ғы жол дың 
бойын да ғы ор ман ал қа бы нан да жас кө шет тер ді қа-
зып алып отыр ғы зып жүр дік. Со лар дың ар қа сын да 
«Пси хо ло гия», «Ар да гер лер» ал ле ясы си яқ ты кең 
алаң дар жə не бо та ни ка бақ та рын ұйым дас тыр дық.
Тө ле пов Нар ман бет Ос па нұ лы Қа ра ған ды қа ла-

сын бас қа рып тұр ған кез де уни вер си тет тің би оло-
гия фа куль те ті нің сол түс тік-шы ғыс жа ғы нан, ғи-
ма рат тан 800 мет рдей жер де қа ла бас шы лы ғы ның 
ұйым дас ты руы бойын ша ор ман ал қа бын отыр ғыз-
ған еді. Үне мі со ғып тұ ра тын жел ге, бо ран ға бө гет 
бо лу үшін осы іс ті қол ға ал ған-ды. Не ке рек, ал-
ғаш қы уақыт та ек кен ағаш тар дан сая тап тық. Бі рақ 
өкі ніш ке орай, кейін нен ол жер ді қо қыс үйін ді ге 
ай нал ды ру ға бай ла ныс ты қа ла қо қыс по ли го ны на 
ай нал ды. Уақы тын да біз дің сұ рауымыз ға бай ла-
ныс ты арық тар ды қаз ды, қо қыс төк пеу ке рек де ген 
бел гі лер ор нат ты, кү зет ші лер ді де қой ды, алай да 
еш нə ти же шық па ды. Бəл кім, қо қыс ата улы ны қа-
ла жас та ры бі рі гіп та за лап, тұр ғын дар та за лық сақ-
шы сы на ай нал ған да бə рі өз қал пы на ке лер ме еді?!.
Кейін гі жыл да ры уни вер си тет тің жан-жа ғы на 

гүл өсі ру ісі ерек ше қол ға алын ды. Гүл өсі ру өте 
қи ын. Гүл кү тім мен бап ты қа жет ете ді. Гүл еге тін 
ар на улы орын дар бо луы ке рек, гүл дің ті лін тү сі-
не тін бі лік ті ма ман дар ды жұ мыс қа тар ту ке рек. 
Фа куль тет ке жы лы жай өте қа жет. Сен бі лік тер де 
би оло гия-ге ог ра фия фа куль те ті нің сту дент те рін 
кө ше сы пы ру ға емес, фа куль тет тің са яба ғын жөн-
де уге, ағаш тар ды кү ту ге жұ мыл дыр са, нұр үс ті не 
нұр бо лар еді. Фа куль тет тің са яба ғын да 1000-нан 
ас там ағаш отыр ғы зу ға ар нап қа зыл ған орын дар 
бар, со лар ға ағаш тар мен бұ та лар отыр ғыз са. Ел 
бас шы сы Н. Ə. Назарбаев «Біз əр бір об лы сы мыз ды, 
ауда ны мыз ды, ауылы мыз ды кө гал дан ды рып, бай-
лық қа ке нел те ала мыз» деп қа зақ стан дық тар ға үн-
деу тас та ды емес пе? Ме нің ойым ша, Қа ра ған ды қа-
ла сы ның ба тыс жақ та ры жақ сы кө гал дан ды ры ла ды. 
Ки но дан, те ле ди дар дан кө ріп жүр міз, ше тел дік-
тер дің ма зар ла ры ағаш тан кө рін бей ді. Біз де осы-
ны қол ға ал сақ, ма зар лар да əр кім нің бір жа қы ны 
жа тыр ғой. Оған апа рып бір, екі, үш қа ра ағаш не 
қа ра ғай отыр ғы зып, оны 3-4 жыл күт сек, сауап ты іс 
қы лар едік. Шет мем ле кет тер дің қай-қай сы сы бол-
ма сын елін, же рін көк жи ек ке ай нал ды ру ға ба са на-
зар ауда ра ды. Мы са лы, Қы тай да 11 жас тан 60 жас-
қа дейін əр бір адам 3-тен 5-ке дейін ағаш отыр ғы зу 
ке рек екен. Астана да ба ла ту са ағаш отыр ғы за тын 
кө рі не ді. Та ма ша үл гі емес пе?.. Ұр па ғы ма «Мың 
шы бық шан шып өсір сең, хал қы ңа ор ман сал ға ның. 
Хал қы ңа ор ман сал ға ның, өзі ңе қор ған сал ға ның» 
де ген ата лы сөз ге ден қойып, сауап ты іс қы лайық 
де гім ке ле ді.

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

�А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ6 ДО ЦЕН ТІ,
�Р О�У ІСІ НІ6 ОЗА ТЫ, �'Р МЕТ ТІ �ЫЗ МЕТ КЕР,

УНИ ВЕР СИ ТЕТ КЕ Е6 БЕ ГІ СІ6 ГЕН �ЫЗ МЕТ КЕР

10 ақ пан кү ні ме рей той қар са ңын да об лыс 
əкі мі Бауыр жан Əб ді шев ап па рат ке ңе сін өт-
кіз ді. Ал қа лы бас қо су да ай мақ бас шы сы Қа-
ра ған ды қа ла сы ның 80 жыл дық ме рей той іс 
ша ра ла рын өт кі зу, өңі рі мі здің мə де ни са ла-
сы ның зор же тіс ті гін ай қын дап отыр ған те атр-
лар қыз ме ті жə не де да му жос па ры, мұ ра ғат 
іс те рі, сон дай-ақ өңір дің əлеу мет тік-эко но ми-
ка лық да муы мə се ле ле рі бас ты на зар да қа рал-
ды. Ал ғаш қы бо лып сөз ал ған об лыс тық іш кі 
са ясат бас қар ма сы ның бас шы сы Г. Қаң тар бе-
ко ва би ыл ғы жы лы бір қа тар ме ре ке лік ша ра-
лар өт кі зу жос пар лан ға нын ай та кет ті. Ки елі 

ша һа ры мыз да ғы ал ғаш қы ме ре ке ақ пан ның 
оны кү ні Қа ра ған ды қа ла сы ның 80 жыл ды ғын 
той лау ме ре ке сі мен бас та лып, одан əрі той-
дың ұла сы Қар қа ра лы ауда ны ның 190 жыл ды-
ғы, Са ран қа ла сы ның 60 жыл ды ғы, Жез қаз ған 
қа ла сы ның 60 жыл ды ғы, Ұлы тау ауда ны ның 
75 жыл ды ғы аясын да кең кө лем де өт кі зіл мек. 
Бас та ма ға то лы бол ған би ыл ғы жыл ме рей-
тойы ака де мик Қ. Сəт па ев тың 115 жыл ды ғы, 
жер ле сі міз дүл дүл ақын С. Сей фул лин нің 
120 жыл ды ғы об лыс кө ле мін де өт кі зі ле тін 
бол ды. Ке ле лі оты рыс ба ры сын да Қа ра ған ды, 
Жез қаз ған, Са ран қа ла ла ры жə не Қар қа ра лы, 

Ұлы тау аудан да ры ның əкім де рі сөз алып, ме-
рей той лық ша ра лар ға бай ла ныс ты дайын дық 
ба ры сын ай та кет ті.
Ке ле лі оты рыс қо ры тын ды сын да ай мақ бас-

шы сы бір қа тар тап сыр ма лар мен ат қа ру ға ти-
іс ті мін дет тер ді əрі олар ды пəр мен ді жүр гі зу ге 
тап сыр ма лар бе ріл ді. Атап ай тқан да, ме ре ке-
лік іс-ша ра лар жайын да БАҚ ар қы лы ке ңі нен 
на си хат тар жүр гі зу, қа ла лық жо ла ушы лар та-
сы ма лы ның кеш кі лік уақы тын да ғы жұ мы сын 
қа да ға лау, жар на ма лық жə не афи ша лық қал-
қан дар ды əзір леу, жы лу ма усы мы на дайын дық 
жұ мыс та рын ши ра ту ды тап сыр ды.

Н'Р С'Л ТАН �А НАТ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Алда;ы айтулы жоспарлар

«Хал7ы:а орман сал;аны:…»
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Анонс
Конференция 
для математиков

В КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва 12-14 июня 2014 го да 
сос то ит ся меж ду на род ная 
науч ная кон фе рен ция «Те-
оре ти чес кие и прик лад ные 
проб ле мы ма те ма ти ки, ме ха-
ни ки и ин фор ма ти ки». Науч-
ная прог рам ма кон фе рен ции 
ох ва ты ва ет сле ду ющие нап-
рав ле ния: ал геб ра, ма те ма-
ти чес кая ло ги ка и ге омет рия; 
те ория фун кций и фун кци-
ональ ный ана лиз; диф фе-
рен ци аль ные урав не ния и их 
при ло же ния; ма те ма ти чес-
кое мо де ли ро ва ние и ин фор-
ма ци он ные тех но ло гии; мо-
де ли ро ва ние ме ха ни чес ких 
сис тем и про цес сов; ак ту аль-
ные проб ле мы ма те ма ти чес-
ко го об ра зо ва ния.

В прог рам му кон фе рен ции 
бу дут вклю че ны пле нар ные 
(по приг ла ше нию ор гко ми те-
та), ус тные и стен до вые док-
ла ды. Ра бо чие язы ки кон фе-
рен ции — ка зах ский, рус ский, 
ан глий ский. Те зи сы кон фе рен-
ции бу дут опуб ли ко ва ны до на-
ча ла ра бо ты кон фе рен ции.

Мес то про ве де ния кон-
фе рен ции: г. Ка ра ган да, ул. 
Уни вер си тет ская, 28, 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, кор пус 2, фа-
куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий. Про ве де-
ние ра бо ты сек ций пла ни ру ет ся 
в зо не от ды ха Кар ка ра лин ско-
го ре ги она (оп ла та от дель но 
от ор га ни за ци он но го взно са). 
Уз нать под роб нос ти мож но по 
те ле фо нам: 8 705 327 7687, 
8 700 316 0463.

Для учас тия в кон фе рен ции 
не об хо ди мо нап ра вить до 30 
ап ре ля 2014 г. ре гис тра ци он-
ную кар ту, ко пию кви тан ции 
о пе ре во де ор га ни за ци он но-
го взно са и до 15 мая 2014 г. 
ма те ри алы док ла дов в двух ви-
дах — ма ши но пис ном и иден-
тич ном ему элек трон ном (на 
CD-R) по ад ре су: Республика 
Казахстан, 100028, Ка ра ган-
да, ул. Уни вер си тет ская, 28, 
фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий КарГУ 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
сек ре та рю ор гко ми те та Орум-
ба евой Н. Т. или в элек трон ном 
ви де по ад ре су элек трон ной 
поч ты: conf_2014_kar gu@ma il.
ru. Ор га ни за ци он ный взнос за 
учас тие в кон фе рен ции сос тав-
ля ет для граж дан Рес пуб ли ки 
Казахстан 5000 тен ге (стран 
СНГ — 1000 руб лей), для сту-
ден тов, ма гис тран тов и док то-
ран тов PhD — 2500 тен ге (500 
руб лей), для инос тран ных учас-
тни ков — 100 дол ла ров США.

По ре зуль та там ра бо ты 
кон фе рен ции пла ни ру ет ся из-
да ние ма те ри алов в спец вы-
пус ке жур на ла «Вес тник Ка-
ра ган дин ско го уни вер си те та. 
Се рия «Ма те ма ти ка», вхо дя ще-
го в пе ре чень ККСОН МОН РК. 
Тре бо ва ния к опуб ли ко ва нию 
смот ри те на сай те www.ksu.kz.

КОН ТАК ТНЫЕ ТЕ ЛЕ ФО НЫ ТЕХ НИ ЧЕС КО ГО 
СЕК РЕ ТА РЯ: 8(7212) 77-03-95, 

ФАКС 8(7212) 74-29-87, 
СОТ. 8 702 476 7727 

(ОРУМ БА ЕВА НУР ГУЛ ТУ МАР БЕ КОВ НА).

С 11 по 13 фев ра ля 2014 г. из вес тный фи-
нан со вый кон суль тант меж ду на род но го фи-
нан со во го хол дин га FI BO GRO UP, пред ста ви-
тель ство ко то ро го на хо дит ся в Санкт-Пе тер-
бур ге, про фес си ональ ный учас тник бир же вых 
тор гов Сле са рев Ев ге ний Ев гень евич про вел 
се ми на ры для сту ден тов и ма гис тран тов спе-
ци аль нос ти «фи нан сы». Его те ма весь ма ак-
ту аль на для сов ре мен но го об ще ства: «При ня-
тие спе ку ля тив ных ре ше ний на фи нан со вом 
рын ке». Де ло в том, что фи нан со вый ры нок 
при об рел чер ты са мос то ятель но го сек то ра, в 
ма лой сте пе ни свя зан но го с ре аль ны ми эко-
но ми чес ки ми по ка за те ля ми. В ус ло ви ях не оп-
ре де лен нос ти эко но ми чес кой конъ юн кту ры 
учас тни ки сов ре мен но го рын ка вы нуж де ны 
ис кать ори ен ти ры для при ня тия ре ше ний. 
Пос коль ку дея тель ность бир же вых иг ро ков 
не свя за на не пос ред ствен но с фун кци они ро-
ва ни ем ре аль но го ка пи та ла, на хо дя ще го ся в 
их соб ствен нос ти, они не об ла да ют дос та точ-
ной ин фор ма ци ей о его осо бен нос тях. Глав-
ным фак то ром, оп ре де ля ющим их дей ствия, 
ста но вят ся ожи да ния. В ре зуль та те ры ноч-
ная оцен ка ре аль но го ка пи та ла те ря ет связь 
с ре зуль та та ми дея тель нос ти пред прия тий. 
Раз ви тие сег мен та про из вод ных фи нан со вых 
инстру мен тов, объ ем ко то ро го мно гок рат но 
пре вос хо дит ми ро вой ВВП, вы ве ло от де ле ние 
фи нан со во го рын ка от ре аль ных по ка за те лей 
на но вый уро вень. Ес ли ры нок цен ных бу маг 

поз во лил от де лить соб ствен ность от про цес са 
уп рав ле ния, то де ри ва ти вы (цен ные бу ма ги, 
вы пу щен ные на дру гие цен ные бу ма ги) от де-
ля ют до ход от соб ствен нос ти и риск от ак ти ва. 
При этом в оцен ке рис ков ры нок про из вод-
ных инстру мен тов стал по ка за те лем ожи да-
ний учас тни ков рын ка. В то же вре мя вли яние 
ре аль но го сек то ра эко но ми ки на бир же вые 
тор ги весь ма ма ло. Во мно гом имен но эти осо-
бен нос ти и ста ли при чи ной сов ре мен но го фи-
нан со во го кри зи са. Фи нан со вый ры нок в еще 
боль шей сте пе ни при об рел чер ты «игор но го 
до ма».
Все сту ден ты, ма гис тран ты, а так же ППС ка-

фед ры фи нан сов, при няв шие учас тие в дан ном 
се ми на ре, поз на ко ми лись с аза ми тор гов ли на 
фи нан со вом рын ке. Три дня прош ли пло дот-
вор но. Всем пред ста ви лась воз мож ность за дать 
воп ро сы и по лу чить очень ком пе тент ные от-
ве ты. Как же про хо ди ли се ми на ры? В пер вый 
день Ев ге ний Ев гень евич про чи тал лек цию по 
ос нов ным по ня ти ям бир же вых тор гов и о раз-
лич ных фи нан со вых инстру мен тах; во вто рой 
день се ми нар был пос вя щен тех ни чес ко му ана-
ли зу на фи нан со вом рын ке; в тре тий — ос но-
вы ма те ма ти чес ко го ана ли за, за счет ко то ро го 
воз мож ны пра виль ные ре ше ния по куп ки или 
про да жи фи нан со вых ак ти вов для по лу че ния 
мак си маль ной при бы ли при ми ни му ме убыт-
ков. А так же все уча ство ва ли в ми ни-кон кур се 
на воз мож ность со вер шать сдел ки на бир же-

вых тор гах. Са мо му луч ше му сту ден ту-трей-
де ру от кро ют лич ный счет, че рез ко то рый он 
смо жет по тор го вать на ре аль ном фи нан со вом 
рын ке. Это ре аль ная прак ти ка бир же вых тор-
гов для на ших сту ден тов.
В нас то ящее вре мя ак ту аль ной те мой сре ди 

мо ло де жи яв ля ет ся уп рав ле ние фи нан со вы ми 
инстру мен та ми на раз лич ных рын ках: это мо-
жет быть как фон до вый, ва лют ный, то вар ный 
ры нок, ры нок зо ло та и т. п. И бла го да ря се ми-
на ру при со дей ствии за ве ду ющей ка фед рой 
фи нан сов к.э.н., до цен та Ко мек ба евой Лей лы 
Сыз ды ков ны сту ден ты и ма гис тран ты смог ли 
уз нать мно го по лез но го. Сле до ва тель но, хо те-
лось бы боль ше та ких се ми на ров в сте нах на-
ше го уни вер си те та.

МЕ РУ ЕРТ ИБ РА ЕВА, СТУ ДЕН ТКА ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО ФА КУЛЬ ТЕ ТА

Как принимать решения на финансовых рынках: от теории к практике

В 2005 го ду Пра ви тель ство Сло вац кой 
Рес пуб ли ки одоб ри ло соз да ние На ци ональ-
ной сти пен ди аль ной прог рам мы для под-
дер жки мо биль нос ти сту ден тов ву зов, ас пи-
ран тов, пре по да ва те лей ву зов, науч ных сот-
руд ни ков и ра бот ни ков в сфе ре ис кус ства. 
На ци ональ ная сти пен ди аль ная прог рам ма 
Сло вац кой Рес пуб ли ки (НСП) фи нан си ру ет-
ся Ми нис тер ством об ра зо ва ния, на уки, ис-
сле до ва ния и спор та Сло вац кой Рес пуб ли ки.

На ци ональ ная сти пен ди аль ная прог рам ма 
Сло вац кой Рес пуб ли ки под дер жи ва ет мо биль-
ность инос тран ных сту ден тов ву зов, ас пи ран-
тов, пре по да ва те лей ву зов, науч ных сот руд-
ни ков и ра бот ни ков в сфе ре ис кус ства на ста-
жи ров ки в ву зах и науч но-ис сле до ва тельских 
ор га ни за ци ях в Сло ва кии.

Кто мо жет пре тен до вать на сти пен дию
На сти пен дию в рам ках НСП мо гут пре тен-

до вать:
А) сту ден ты, ко то рые яв ля ют ся сту ден та ми 

инос тран ных ву зов и бу дут про хо дить учеб ную 
ста жи ров ку в Сло ва кии в рам ках сво его выс ше го 
об ра зо ва ния вто рой сте пе ни (ма гис тра ту ра), про-
хо дя ще го за ру бе жом (или бу дут про хо дить в Сло-
ва кии ми ни маль но седь мой се местр сво его выс ше-
го об ра зо ва ния — это в слу чае ес ли выс шее об ра-
зо ва ние не де лит ся на пер вую и вто рую сте пе ни), 
и ко то рых ка кой-ни будь об ще ствен ный, час тный 
или го су дар ствен ный вуз в Сло вац кой Рес пуб ли ке 
сог ла сен при нять для це лей учеб ной ста жи ров ки 
для обу че ния в Сло вац кой Рес пуб ли ке;
• про дол жи тель ность ста жи ров ки: 1-2 се мес-
тра (т. е. 4-5 или 9-10 ме ся цев) или 1-3 три-
мес тра, ес ли учеб ный год де лит ся на три мес-
тры (т. е. 3-4 или 6-7, или 9-10 ме ся цев).
Б) ас пи ран ты, у ко то рых выс шее об ра зо ва-

ние или науч но-ис сле до ва тельская под го тов ка 
про хо дят за ру бе жом и ко то рых ка кой-ни будь 
об ще ствен ный, час тный или го су дар ствен ный 
вуз или науч но-ис сле до ва тельская ор га ни за ция 
в Сло ва кии, име ющая пра во осу ществлять прог-
рам му ас пи ран ту ры (нап ри мер, Сло вац кая ака-
де мия на ук), сог лас ны при нять для це лей ака де-
ми чес кой ста жи ров ки для обу че ния/про ве де ния 
науч ных ис сле до ва ний в Сло вац кой Рес пуб ли ке;
• про дол жи тель ность ста жи ров ки: 1-12 ме ся цев.
В) инос тран ные пре по да ва те ли ву зов, 

науч ные сот руд ни ки и ра бот ни ки в сфе ре 
ис кус ства, ко то рых приг ла сит ка кая-ни будь 
ор га ни за ция, рас по ло жен ная в Сло ва кии, 
име ющая пра во вы пол нять науч но-ис сле до-
ва тельские и опыт но-конструк тор ские ра бо ты 
(НИ ОКР), не яв ля юща яся ком мер чес кой ор-

га ни за ци ей, на пре по да ва тельскую/науч но-ис-
сле до ва тельскую/ху до же ствен ную ста жи ров ки 
в Сло вац кой Рес пуб ли ке.
• про дол жи тель ность ста жи ров ки: 1-12 ме ся цев

Сти пен дия и ста жи ров ка
Сти пен дия пред наз на че на для пок ры тия рас-

хо дов (пи та ние, про жи ва ние и т. п.) сти пен ди атов 
из-за ру бе жа во вре мя ста жи ров ки в ву зах, науч-
но-ис сле до ва тельских и неп ра ви тель ствен ных ор-
га ни за ци ях в Сло ва кии. Что ка са ет ся обес пе че ния 
жилья и ад ми нис тра тив ных обя зан нос тей, свя-
зан ных с въез дом сти пен ди атов на тер ри то рию 
Сло вац кой Рес пуб ли ки, они мо гут поп ро сить о 
по мо щи свою при ни ма ющую ор га ни за цию или 
ре шить эти воп ро сы са ми. В слу чае пре тен ден тов 
на сти пен дию из-за ру бе жа сти пен дия в рам ках 
не пок ры ва ет тран спор тные рас хо ды, свя зан ные с 
по ез дкой в Сло ва кию и об рат но.

Край ний срок по да чи за явок
• 30 ап ре ля до 16:00 CET — ста жи ров ки в те-
че ние сле ду юще го учеб но го го да

• 31 ок тяб ря до 16:00 CET — ста жи ров ки в те че-
ние лет не го се мес тра те ку ще го учеб но го го да
Ес ли край ний срок по да чи за явок в суб бо-

ту или вос кре сенье, он лайн-за яв ку не об хо ди-
мо по дать до край не го сро ка по да чи за явок и 
ори ги на лы не об хо ди мых до ку мен тов пред ста-
вить в SAIA в Бра тис ла ве на сле ду ющий ра бо-
чий день пос ле край не го сро ка по да чи за явок 
до 12:00 CET или в день край не го сро ка по да-
чи за явок от пра вить до ку мен ты по поч те или 
курь ером так, что бы до ку мен ты бы ли пред-
став ле ны в SAIA в Бра тис ла ве до 5 ра бо чих 
дней пос ле край не го сро ка по да чи за явок. Что 
ка са ет ся ра бо чих дней, пра во вой ста тус в Сло-
вац кой Рес пуб ли ке при ни ма ет ся во вни ма ние.

Как по дать за яв ку на сти пен дию?
За яв ки на сти пен дию по да ют ся он лайн на 

www.scho larships.sk. Он лайн-сис те ма для по-
да чи за явок от кры ва ет ся не поз днее 6 не-
дель до край не го сро ка по да чи за явок. За-
яв ки мож но по да вать толь ко пос ле от кры тия 
он лайн-сис те мы для по да чи за явок.

Пре тен дент на сти пен дию дол жен он лайн-за яв-
ку за пол нить (на сло вац ком, ан глий ском, фран цуз-
ском, ис пан ском или рус ском язы ках), при ло жить к 
он лайн-за яв ке на сти пен дию все не об хо ди мые при-
ло же ния в не об хо ди мом фор ма те и за яв ку от пра-
вить на жа ти ем кноп ки «От пра вить». Ори ги на лы 
до ку мен тов, обоз на чен ных звез доч кой (*), дол жны 
быть пред став ле ны в SAIA в Бра тис ла ве до 5 ра бо-
чих дней пос ле край не го сро ка по да чи за явок; в 
про тив ном слу чае до ку мен ты не бу дут при ня ты.

Ори ги нал пись ма-приг ла ше ния сло вац ко го 
ву за или науч но-ис сле до ва тельской ор га ни за-
ции мо жет оп ра вить при ни ма ющая ор га ни за-
ция в Сло ва кии в SAIA в Бра тис ла ве.

От бор пре тен ден тов на сти пен дию
От бор сти пен ди атов осу ществля ет от бо роч-

ная ко мис сия, наз на чен ная ми нис тром об ра зо-
ва ния, на уки, ис сле до ва ния и спор та Сло вац кой 
Рес пуб ли ки. От бо роч ная ко мис сия осу ществля-
ет от бор сти пен ди атов на ос но ве до ку мен тов, 
при ло жен ных к он лайн-за яв ке на сти пен дию. 
Ко мис сия об ра ща ет осо бое вни ма ние на:
• при чи ну, по ко то рой пре тен дент на сти пен-
дию ре шил про хо дить ста жи ров ку в дан ной 
при ни ма ющей ор га ни за ции;

• прог рам му учеб ной, науч но-ис сле до ва-
тельской, ху до же ствен ной и/или пре по да-
ва тельской ста жи ров ки и ис поль зо ва ние 
ре зуль та тов в бу ду щем обу че нии или пре-
по да ва тельской/науч но-ис сле до ва тельской/
ху до же ствен ной дея тель нос ти;

• про фес си ональ ные и лич ные ка че ства пре-
тен ден та на сти пен дию;

• учеб ные или науч но-ис сле до ва тельские дос-
ти же ния;

• от но ше ние при ни ма ющей ор га ни за ции 
к пре тен ден ту на сти пен дию, ука зан ное в 
пись ме-приг ла ше нии;

• об щее ка че ство по дан ной за яв ки.
SAIA дол жна со об щить ре зуль та ты от бо ра 

в те че ние 8 не дель пос ле край не го сро ка по да-
чи за явок. SAIA от пра вит по поч те всем сти-
пен ди атам Дек рет о при суж де нии сти пен дии 
в рам ках НСП и дру гие до ку мен ты с по лез ной 
ин фор ма ци ей и тре бо ва ни ями, ка са ющи ми ся 
вып ла ты сти пен дии.

Бо лее под роб ная ин фор ма ция:
Lukáš MAR CIN, ад ми нис тра тор прог рам мы
Элек трон ная поч та: lu kas.mar cin@saia.sk
тел. +421 2 5930 4733
SAIA, n. o. Sa sin ko va 10
812 20 Bra tis la va 1
Сло вац кая Рес пуб ли ка
Тел.: +421 2 5930 4700, +421 2 5930 4711
факс +421 2 5930 4701
www.saia.sk, www.scho larships.sk

Стипендии в сфере искусства
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Білім бас7армасына 
жа:а басшы 
та;айындалды

А пан айы ны< ба сын да 

об лыс =кі мі Бауыр жан >б ді-

шев ак тив жи ынын Dт кі зіп, 

он да кад рлы Dз ге ріс тер ту-

ра лы м= лім ет ті. Кон кур сты 

ірік теу не гі зін де, FР Бі лім 

ж= не �ы лым ми нистрлі гі-

ні< ке лі сі мі бойын ша ай-

ма бас шы сы ны< Dкі мі мен 

Fа ра �ан ды об лы сы бі лім 

бас ар ма сы ны< бас шы сы 

бо лып Ас хат Ай ма �ам бе тов 

та �айын дал ды.

Ас хат �а на т& лы 1982 жы-

лы ту �ан. /ш жо �а ры бі лі мі 

бар. 2003 ж$ не 2006 жы лы 

Е. А. Б) ке тов атын да �ы �а ра-

�ан ды мем ле кет тік уни вер си-

те тін, 2009 жы лы Л. Гу ми лев 

атын да �ы Еура зия &лт ты� уни-

вер си те тін т$ мам да �ан. Бі лік-

ті лі гі бойын ша — та рих п$ ні ні� 

о�ы ту шы сы. Са ясат та ну ма гис-

трі, �ы лым док то ры (PhD, «са-

яси �ы лым дар» бейі ні).

Е� бек жо лын 2002 жы лы 

�а ра �ан ды мем ле кет тік уни-

вер си те ті Жас тар ісі ж) нін де гі 

ко ми те тін де бас та �ан. 2004-

2005 жыл дар ара лы �ын да «А�-

сар» Жас тар ли га сы» �о �ам ды� 

бір лес ті гі ні� т) ра �а сы, «Ме диа 

СП» ЖШС ди рек то ры. 2005-

2012 жыл дар ара лы �ын да 

Е. А. Б) ке тов атын да �ы �а ра-

�ан ды мем ле кет тік уни вер си-

те тін де о�ы ту шы, а�а о�ы ту шы, 

са ясат та ну ж$ не $леу мет та ну 

ка фед ра сы ны� до цен ті бо лып 

ж& мыс ат �ар �ан. �а ра �ан ды 

�а ла лы� м$с ли ха ты III ж$ не 

IV ша �ы ры лы мы ны� де пу та ты 

бол �ан. 2012 жыл дан бас тап 

мем ле кет тік �ыз мет те. Жа �а 

�ыз мет ке та �айын дал мас б&-

рын Н& ра ауда ны $кі мі ні� $леу-

мет тік м$ се ле лер ж) нін де гі 

орын ба са ры �ыз ме тін ат �ар-

�ан. Ес те рі �із ге са ла ке те тін 

бол са�, бі лім бас �ар ма сы ны� 

экс бас шы сы Есен �а зы Н&р-

т) леу&лы Бі лім ж$ не �ы лым 

ви це-ми нис трі бо лып та �айын-

дал ды.

А. �' МЫР ЗА�,

�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Ха лық тың жү ре гін де өш пес із қал дыр ған 
Ауған со ғы сы ның аяқ тал ға ны на жи ыр ма бес 
жыл то лып отыр. Осы ған орай 19 ақ пан кү ні ма-
те ма ти ка жə не ақ па рат тық тех но ло ги ялар жə не 
фи зи ка-тех ни ка лық фа куль тет те рін де сту дент-
тер дің Ауған со ғы сы ар да гер ле рі мен кез де суі 
өт ті.

Ақ пан ның 15-ін де Ауған стан же рі нен КСРО 
əс кер ле рі нің шы ға ры лу ына жи ыр ма бес жыл то-
лып отыр. АДР же рі не əс кер ен гі зу ту ра лы ше шім 
1979 жыл дың 12 жел тоқ са нын да Ке ңес тер Ода ғы ның 
Ком му нис тік пар ти ясы ның Ор та лық Ко ми те ті нің 
Са яси бю ро сы ның оты ры сын да қа был да нып, аса құ-
пия қау лы мен бе кі тіл ді. Қы зыл Əс кер он жыл бойы 
ауған хал қы мен бір ге со ғыс əре кет те рін жүр гіз ді. 
1986 жыл дың ақ па нын да бол ған КОКП XXYII съезін-
де М. Гор ба чев əс кер ді ке зең-ке зең ге бө ліп, ауған 
же рі нен шы ға ру ке рек ті гін мə лім де ді. 1989 жы лы ақ-
пан ның 14 кү ні КСРО-ның соң ғы əс ке ри бө лі мі Ауған 
же рі нен шық ты.

Қан ша ма өрім дей жас жі гіт тер Ауған со ғы сын да 
ин тер на ци она лис тік мін дет үшін өз жан да рын пи да 
ет кен. Ста тис ти ка ға жү гін сек, 22 000 қа зақ стан дық 
со ғыс қа қа ты сып, 2238 күн ге со зыл ған со ғыс та 924 қа-
зақ стан дық мерт бо лып, 1015 жауын гер мү ге дек бо-
лып қайт ты. 21 адам ха бар-ошар сыз кет ті.

Сол 22 000 қа зақ стан дық тың ішін де Бай ке нов 
Аман гел ді Мұ ра тұ лы, Ха се нов Тал ғат Бо ла тұ лы, То-
сы мов Қай рат Ел тайұ лы ат ты ар да гер ле рі міз бен кез-
де суі міз өт ті. Аман гел ді аға мыз əң гі ме сұх ба ты мыз-
дың ба сын бас тап бер ді:

— Қа ра ған ды дан 30 ба ла бар дық. Бі рін ші ұшақ пен 
Таш кен тке, сол жер ден по ез дбен Аш ха бат қа кел дік, 
сол жер де 3 ай əс ке ри оқу-жат ты ғу лар дан өт тік. Сер-
жант ата ғын ал ған нан кейін біз ді Пан шер ге жі бер ді.
Ар да ге рі міз дің сө зін Тал ғат аға мыз жал ғас тыр ды. 

Қа зір гі кез де гі экстре мизм мə се ле сі сол Ауған стан-
нан бас тау ала тын ды ғы жай лы өз ойы мен бө ліс ті. 
Со ны мен қо са, ар да ге рі міз Қор ға ныс Ми нис трі не 15-

ші ақ пан ды рес ми ме ре ке ре тін де атап өтуді ұсын-
ға нын айт ты.

— Fан ша жас та со �ыс а ат та< ды <ыз?
— Əс кер ге 18 жас та ша қы рыл дым. Ол кез де біз дің 

ой лауымыз мүл дем бас қа. Сол кез дің тү сі ні гі бойын-
ша əс кер ге бар ма ған дар ды қат ты сы най тын. Сон дық-
тан əс кер ге ба ру — біз үшін үл кен ба қыт бо ла тын. 
Əс кер лер дің бі рін ші жө нел ті луі 10 қа зан да бол ды, 
біз ді Таш кент те гі по ли гон га жі бер ді. Сол жер де əс-
ке ри өмі рі міз бас тал ды.

— Сол кез де Ау�ан же рі не жі бе ріл ген ді гі <із жай-
лы біл ді <із бе?

Иə, ол жай лы осы Қа ра ған ды да əс ке ри ко мис са-
ри ат та біл дік. Біз ді Са ран ға апа рып, сол жер де со ғыс 
ке зін де өзін ді-өзін ұс тау ту ра лы дə ріс оқы ды. Бі рақ 
біз оған аса мəн бер ген жоқ пыз. Не ге де се ңіз, ол кез-
де 18 жас та ғы ыс тық қан ды жас жі гіт тер едік. Со ғыс 
жайын да көп те ген ки но лар ды кө ріп, өзі міз ді ерек ше 
се зін дік. Алай да өмір де бə рі бас қа ша екен ді гін сол 
со ғыс та тү сін дік.

— Hй іші мен бай ла сы ныс ты а лай жJр гіз ді <із?
— Біз дің өзі міз дің май дан дық пош та мыз бол-

ды. Үй ге жаз ған ха ты мыз 10-15 тəу лік ішін де жет кіп, 
үй ден кел ген хат ты да сон дай уақыт та қо лы мыз ға 
ала тын быз. Сон да айы на екі хат тан жі бе ре ала мыз. 
Əри не, жаз ған хат та ры мыз тек се ріс тен өте тін. Со ғыс 
ту ра лы жа зыл ған жа ғым сыз жер лер ді, қан дай да бір 
со ғыс бей не лен ген су рет тер ді алып тас тай тын. Ата-
ана мыз қат ты уайым да ма сын деп хат та тек жақ сы ха-
бар лар ды жа за тын быз. Кей бі ре уле рі тіп ті əс ке ри бо-
ры шын Мон ғо ли яда өтеп жа тыр мыз деп те жа за тын.

— Kзі <із де ор ы ныш се зі мі ат ты бол ды ма?
— Қор қы ныш се зі мі əр бір ті рі жан да бо ла ды. Біз-

де де бол ды. Со ғыс та көр ген ең қор қы ныш ты ке зі-
міз — бұл, əри не, май дан ға бір ге ат тан ған жол дас та-
ры мыз дың қо лы мыз да қай тыс бо луы.
Сөз ке зе гін Қай рат аға мыз ал ды. То сы мов Қай рат 

Ел тайұ лы — ҚарМУ-дың заң фа куль те ті нің аға оқу-
ты шы сы.

— Май дан дық оқы ту ымыз Таш кент те гі по ли гон да 
өт ті. По ли гон сол кез де жа ңа-жа ңа тұр ғы зы лып жат-
ты. Біз бір ден экстре мал ды жағ дай ға түс тік. Ал ғаш-
қы үш ай бойы па лат ка да өмір сүр дік. Ба сын да өте 

қи ын бо ла тын. Та ңер тең ұй қы дан оян ған да үс ті-ба-
сың бə рі шаң-шаң. Қор қы ныш се зі мі ту ра лы сұ рақ 
бол ды ғой. Қа лай ай тсам екен, ол кез де біз 18-19 жас-
та едік. Ең ба сын да қор қы ныш се зі мі бол май тын. Ол 
се зім со ғыс ба ры сын да кел ді. Үй ге қай ту ға са на улы 
күн дер қал ған да қор қы ныш се зі мі үдей түс ті. Бұл се-
зім бір те-бір те ке ле ді, ақы рын да жын да ну ға жа қын 
кез дер де бол ды.

— Со �ыс жайын да Oмы тыл мас ес те лі гі <із ан-
дай?

— Бі рін ші — бұл, əри не, ал ғаш кел ген де гі кез. Кел-
мей жа тып оқ жа уды ру бас тал ды. Сол кез де қай да 
кел ге ні міз ді ен ді-ен ді тү сі не бас та дық. Ең ұмы тыл-
мас кез — ту ған же рі міз ге, Ота ны мыз ға орал ған сəт. 
Ше ка ра ны өт кен де əйел де рі міз біз ді ту ған ана ла ры-
мыз си яқ ты қар сы ал ды. Сол ең ұмы тыл мас ес те лік.

Оты ры сы мыз дың қо ры тын ды сө зін Аман гел ді 
Мұ ра тұ лы айт ты:

— Біз сол со ғыс қа ат тан ған да өз де рің си яқ ты жас 
едік, тіп ті кі ші де бол дық. Көр ген қай ғы-қа сі ре ті-
міз ді отыр ған дар дың еш бі реуі көр ме сін. Ота ны мыз 
ты ныш тық та көр кейе бер сін! Сен дер, Ота ны мыз дың 
қор ғау шы сы сың дар. Са бақ та рың ды жақ сы оқып, 
елі міз дің үл гі лі аза ма ты бо лың дар!
Ауған со ғы сы — жү рек те жа зыл май тын, та рих та 

ерек ше орын ала тын бет тер… Əр ха лық тың, əр адам-
ның қа си ет ті бо ры шы — Ота ны үшін жа нын пи да 
қыл ған аза мат та рын мəң гі ес те сақ тап, құр мет теу, 
жас ұр пақ қа отан сүй гіш тік тің үл гі сі ре тін де на си хат-
тау еке нін еш қа шан ұмыт пайық.

А. БО ЛАТ, К. М< СІ ЛІМ, М-203 ТО БЫ НЫ6 СТУ ДЕНТ ТЕ РІ

«Же тім» де ген сөз қа зақ хал қы на жат, де ген мен 
қа зір гі таң да қо ғам да ғы ең бір етек алып отыр ған 
өзек ті мə се ле лер дің бі рі бо лып отыр ға ны еш кім-
ге жа сы рын емес. Не се беп ті қо ғам да же тім ба ла-
лар кө бе юде, олар ға кім нің жа ны ашып, кім жəр-
дем де се ді, кім қам қор бо лып, кім на зар ға алу да. 
Бұл сұ рақ тар ға жауап алу қи ын, жауап ал сақ та 
одан қо ры тын ды шы ға ру мүм кін емес.

Қа зақ тың «Же тім көр сең же бей жүр», «Же тім-
нің көз жа сы удан да ащы» де ген сөз де рі не қа ра-
мас тан же тім мə се ле сі күр де ле ніп ке ле жат қа ны 
жа сы рын емес. Сол се беп ті жас тар дың бойын да 
қайы рым ды лық се зі мін ұяла тып, өс ке лең ұр пақ ты 
ру ха ни жа ғы нан тəр би елеп, тағ дыр тəл ке гі не ұшы-
рап, ата-ана ның қа рауын сыз қал ған ба ла лар ға қо-
ғам ның на за рын аудар ту үшін əлеу мет тік-пе да го-

ги ка лық фа куль те ті нің оқы ту шы ла ры мен сту дент-
те рі «Жы лы жү рек» ат ты қайы рым ды лық ак ци-
ясы на қа тыс ты. Жи нал ған қа ра жат қа «Таң шол пан» 
ба ла лар үйін де гі ба ла лар ға сый лық тар алын ды.

«Таң шол пан» ба ла лар үйін де СПС-22, КДР-
12 топ та ры ның сту дент те рі мен əлеу мет тік жұ мыс 
жə не əлеу мет тік пе да го ги ка ка фед ра сы ның аға 
оқы ту шы ла ры М. Б. Ал пыс ба ева жə не В. А. Фас-
хут ди но ва ұйым дас ты ру ымен 6 жə не 12 жас ара-
лы ғын да ғы ба ла лар ға ар нал ған та ңер тең гі лік өт ті. 
Қа ра ған ды қа ла сы ның «Таң шол пан» ба ла лар үйі 
əкім ші лі гі Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің əлеу мет тік-пе да го ги ка-
лық фа куль те ті нің про фес сор лық-оқы ту шы лық 
құ ра мы мен сту дент те рі не ал ғыс біл дір ді.
Сə би iз гi лiк ке, мейiр бан дық қа, iзет пен иман-

ды лық қа құш тар. Жақ сы ның қа дi рiн бi ле тiн асыл 
аза мат тар дың адам шы лық iсi мен көр сет кен пейi-
лi нен са бақ ала ды. Бiз де жақ сы дан өне ге алып, 
адам дық қа си ет ке та бы нып өс тiк. Құ ран кi та бын-

да: Ал ла-та ға ла ның ең жақ сы кө ре тiн үйi — же-
тiм дер тəр би елей тiн үй. Егер, бiр адам же тiм дi өз 
қо лы на алып, тəр би еле се, он дай лар үл кен сауап-
қа ба та ды…» де лiн ген. Екi ауыз сөз дiң ас та рын да 
не де ген мейiр бан дық пен тəр би елiк са бақ та сып 
жа тыр.

И. <СЕМ БА ЕВА,
МТЖ-21 ТО БЫ НЫ6 СТУ ДЕН ТІ

Жылы ж�рек

Иə, адам зат қауымын екі ой ға қал ды рып, са-
на сы на сан алу ан сұ рақ ұялат қан қар ада мы шы-
нын да бар ма, жоқ па? Ел іші не та ра ған қауесет, 
алып қаш па əң гі ме қан ша лық ты шын дық қа жа-
на са ды?.. Кі сі ки ік ті көр ген дер де бар екен. «Қар 
ада мы», «ле ший», «биг фут», «сас ку оч», «йе ти», 
«йе рен», «яху», «ан чут ка» есі мін жа мыл ған жұм-
бақ сы ры əлі ашыл ма ған тір ші лік иесін көр дік 
дей тін дер оны жар ты лай адам, жар ты лай май-
мыл тек тес дей ді, тіп ті кə дім гі адам ға да ұқ са та-
ды. Олар шы ны мен көр ді ме, əл де жал ған елес-
тің же те гі не ер ді ме? Ол жа ғы бей мə лім…

Де рек тер д= лел дей ді
Ан тро по лог Ри чард Гри ну элл «Қар ада мы та би ғат-

тың қа те лі гі емес, ол не ан дер таль дық адам» деп се нім-
мен ай та ды. Ал 1976 жы лы 19 ма усым кү ні таң қы лаң 
бе ре тау ға шық қан Кун ли ел ді ме ке ні нің тұр ғы ны Гонг 
Юлан үс ті-ба сын жүн бас қан алып адам ды көр ге нін 
ба ян ете ді. Ху бей про вин ци ясын да құ рыл ған ғы лы ми-
зерт теу ор та лы ғы ның қыз мет кер ле рі Гон гке қар ада-
мы ның су ре тін көр сет кен де, оқи ға кейіп ке рі «дəл өзі» 
деп ті. 1832 жы лы Г. Хот дсон есім ді ағыл шын Ги ма лай 
тауының бір шат қа лы нан де не сін тү гел түк жап қан құ-
бы жық қа тап бол ға нын ай та ды. Бри та ни яда Хот дсон-
ның көр ге нін аю не ме се лан гур май мы лы ның үл ке ні 
деп бол жа ған. Ка на да лық тар «кі сі ки ік ті» Бри тан Ко-

лум би ясы про вин ци ясын да ғы Мишн қа ла сы ма ңын-
да ғы ор ман нан көр ген екен. Олар ды тү сір ген бей не сі 
осы кез ге дейін жа ри ялан ған ма те ри ал дар дың ішін-
де гі мей лін ше аны ғы кө рі не ді. Крип то зо олог тар дың 
пі кі рін ше, қар ада мы ның бел сен дi лi гi түн де ар та тын 
кө рі не ді. «Қар ада мы қай жер дi ме кен ет се, сол ел дiң, 
яғ ни, ұлт тың ан тро по ло ги ялық кес кi нi нен ай ны май ды. 
Не гі зі еш қан дай да қар ада мы жоқ, бұ лар тек əр түр-
лi се беп тер мен жа байы бо лып кет кен адам дар» дей дi 
ға лым Алек сандр Бе лов. Осы кез ге дейін биг фут тер дің 
ізін адам дар кө бі не Ба тыс Сі бір мен Ал тай дан кез дес-
ті ріп ті. Жу ыр да қы тай ға лы мы Юань Го иң Қы тай дың 
Синьцзян тауын да 500-дей қар ада мы бар деп ке сіп 
ай тып ты. Ал крип то зо олог, би оло гия ғы лы мы ның 
док то ры, йе ти жө нін де гі ма ман Ва лен тин Са пу нов тың 
ай ту ын ша, қар ада мы май та бан, оның баш пайы үл-
кен, ал өк ше сі сүйір ле ніп кет кен жə не ғы лым ті лін де 
«биг фут» деп ата ла тын кі сі ки ік тер кө ріп кел ке ле ді, те-
ле па ти ялық қа си ет ке ие, адам ға гип ноз бен əсер ете тін 
кө рі не ді. Əлі күн ге дейін қар ада мын еш кім нің қол ға 
тү сі ре ал мауының сы ры осы бол са ке рек.

Fар ада мы ны< Dмір сJ ре тін ді гі не се не сіз бе?
Ай сO лу Са пар ы зы, фи ло лог ма ман, а ла тOр �ы ны:

— Мен қар ада мы ның бар еке ні не сен бей мін. Он-
дай құ бы жық тар тек ха лық ер те гі ле рін де ай ты лып, 
кейін нен адам дар аңыз дың же лі сі мен оны өмір де 
бар деп ой лай ды. «Қар ада мы» жө нін де біз ге жет кен 
нақ ты мə лі мет жоқ. Ол өмір сүр се, адам дар дан тыс 
жер лер ді ме кен деуі мүм кін. Де ген мен, ол — қи ял дан 
ту ған дү ние.

НOр ла нат >ді ле тO лы, 16 жас та �ы оу шы:
— Қар ада мы жө нін де фан тас ти ка лық, экшн жан-

рын да ғы ки но лар дан көр ген мін. Қа зақ стан да емес, 
мұз бен құр са улан ған, мəң гі қар мен көм ке ріл ген би-
ік жер лер де ға на өмір сү ре ді деп ой лай мын. Ме нің 
ойым ша, оның де не бі ті мі май мыл ға ұқ сас, са на сы 
бар тір ші лік иесі. Қар ада мы бол ма са, ол ту ра лы ки-
но лар тү сі ріл мес еді.

Шах но за К= рім ы зы, кі тап оы �ан ды жа сы кD ре тін оу шы:
— Мен осы дан бір жыл бұ рын тү сім де қар ада-

мын көр ген мін. Бі рақ, он дай түс ті кө руі ме кі сі ки ік 
ту ра сын да көп оқы ған ды ғым се беп бол са ке рек. Екі 
қо лы, екі аяғы бар, де не сін ақ түк бас қан, тұр па ты 
алып адам ға ұқ сай ды. Тез жү гі ре ді, сөй ле мей ді. Мен 
2012 жыл ғы Жа ңа жыл да «қар қы зы» бо лып ки ін дім.
Кү ні бү гін ге дейін қар ада мы ту ра лы сан алу ан 

пі кір ай ты лып ке ле ді. Бойы 2-4 метр, де не сi ең ге-
зер дей, түк бас қан, қо лы ұзын, мой ны қыс қа, бет 
əл пе тi қа ра түс тi жа байы ны көр дім дей тін дер де 
көп теп кез де се ді. Бі рақ нақ ты де рек, дəйек, дə лел 
жоқ. Ға лым дар да екі жақ ты пі кір де, бі рі бар де се, 
ен ді бі рі оны мүл дем жоқ қа шы ға ра ды. Көп ші лік 
көз бен көр ге нін емес, құ лақ пен ес ті ге нін ай та ды. 
Қа лай де ген мен де та би ғат тың ға жайып қа тұ ны 
біз ге бей мə лім сыр ла ры көп қой. Мүм кін аты 
аңыз ға ай нал ған қар ада мы шы нын да бар шы ғар. 
Бəл кім дəл қа зір сіз өмір сү ріп жат қан ел ді ме кен-
де тір ші лік етіп жат қан бо лар. Кім біл ген…

АЯУЛЫМ СО ВЕТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Бар ма, жо7 па?

Ерлік — <рпа77а м<ра
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Про дол же ние.
На ча ло в предыдущих номерах га зе ты «Мир мо ло де жи»

На ча ло 2000-х го дов для на ше го уни-
вер си те та ста ло вре ме нем пре об ра зо ва-
ния и мо дер ни за ции. В 2004 го ду бы ла 
при ня та Го су дар ствен ная прог рам ма 
раз ви тия об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке 
Казахстан на 2005-2010 го ды.

Но вая мис сия уни вер си те та
С 2004 го да в рес пуб ли ке бы ла вве де на 

мно гос ту пен ча тая струк ту ра выс ше го и пос-
ле ву зов ско го об ра зо ва ния — ба ка лав ри ат, 
ма гис тра ту ра и док то ран ту ра. Дан ная струк-
ту ра наш ла свое от ра же ние в но вом За ко не 
Рес пуб ли ки Казахстан «Об об ра зо ва нии». 
Пов се мес тно в ву зах ста ла внед рять ся кре дит-
ная сис те ма и ин фор ма ти за ция об ра зо ва ния, 
ПГК. Мо дер ни за ция на ци ональ ной сис те мы 
об ра зо ва ния бы ла нап рав ле на на внед ре ние 
меж ду на род ных стан дар тов ка че ства и, как 
след ствие, ин тег ра цию в ми ро вое об ра зо ва-
тель ное прос тран ство. Раз ра бо тан ная стра те-
гия пред по ла га ла по вы ше ние кон ку рен тос по-
соб нос ти оте че ствен ной выс шей шко лы, вос-
тре бо ван ность вы пус кни ков оте че ствен ных 
ву зов на на ци ональ ном и ми ро вом рын ке тру-
да. На ци ональ ные ву зы бы ли ори ен ти ро ва ны 
на со от вет ствие меж ду на род ным стан дар там 
ка че ства, учас тие в про це ду рах ак кре ди та ции 
и ран жи ро ва ния.
В фев ра ле 2004 го да уни вер си тет воз гла-

вил про фес сор Е. К. Ку бе ев. По его пред ло же-
нию в 2004-2005 учеб ном го ду бы ла про ве де на 
струк тур ная ре ор га ни за ция ад ми нис тра тив-
ных под раз де ле ний уни вер си те та. Соз дан ные 
но вые под раз де ле ния при ня ли от вет ствен-
ность за ре али за цию мно гих зна чи мых на чи-
на ний, выс ту пив ко ор ди на то ра ми и скон цен-
три ро вав сов мес тные уси лия всех фа куль те-
тов уни вер си те та на ре ше нии за дач Го су дар-
ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния в 
Рес пуб ли ке Казахстан на 2005-2010 го ды.
За дан ный Го су дар ствен ной прог рам мой 

ин тег ра ци он ный век тор раз ви тия об ра зо-
ва ния пот ре бо вал от выс шей шко лы по ис ка 
но вых форм ор га ни за ции и мо дер ни за ции 
об ра зо ва тель ной сре ды Казахстана. Ос ва-
ивая меж ду на род ный опыт ака де ми чес ко го 
по зи ци они ро ва ния, мно гие ка зах стан ские 
ву зы сфор ми ро ва ли свои мис сии с уче том 
име ющих ся ре сур сов и на ме ре ний внес ти ре-
аль ный вклад в раз ви тие об ще ства. 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 од ним из пер вых в 
рес пуб ли ке сфор му ли ро вал свою мис сию, 
ко то рая зак лю ча ет ся в том, что бы «про дол-
жать тра ди ции клас си чес ко го уни вер си те та; 
обес пе чи вать неп ре рыв ное об ра зо ва ние и 
фун да мен таль ные зна ния; сле до вать меж ду-
на род ным стан дар там ка че ства; внед рять но-
вые об ра зо ва тель ные тех но ло гии; ос та вать ся 
кон ку рен тос по соб ны ми на рын ке тру да; осу-
ществлять про ду ман ную со ци аль ную по ли-
ти ку». Ос нов ные по ло же ния за яв лен ной мис-
сии от ра жа ли стрем ле ние уни вер си те та ин-
тег ри ро вать об ра зо ва ние и на уку, обес пе чи-
вать пре ем ствен ность до ву зов ской, ву зов ской 
и пос ле ву зов ской под го тов ки спе ци алис тов, 
при ме нять ак ту аль ные тех но ло гии обу че ния, 
раз ви вать фор мы со ци аль ной под дер жки и, 
на ко нец, ук реп лять свой об ще ствен ный рей-
тинг.

Но вая стра те гия раз ви тия
При ня тие в 2005 го ду пер вой ре дак ции 

мис сии сов па ло с на чаль ным эта пом ре али-
за ции Го су дар ствен ной прог рам мы и учас ти-
ем уни вер си те та в меж ду на род ном пи лот ном 
про ек те Ев ро пей ско го и Цен траль но-Ази-
ат ско го фон дов раз ви тия ме нед жмен та по 
ак кре ди та ции шес ти эко но ми чес ких спе ци-
аль нос тей. Ап ро би ро ван ная в хо де дан но го 
про ек та мис сия лег ла в ос но ву пя ти лет ней 
Стра те гии раз ви тия уни вер си те та, ре али за-
ция ко то рой по лу чи ла от ра же ние в сред нес-
роч ной прог рам ме дея тель нос ти на 2005-2007 
го ды. При ня тие мис сии пот ре бо ва ло от кол-
лек ти ва оп ре де ле ния стра те ги чес ких при ори-
те тов, свя зан ных, преж де все го, с раз ви ти ем 
уни вер си те та в рус ле ми ро вых об ра зо ва тель-
ных тен ден ций; по вы ше ни ем пе да го ги чес ко го 
и науч но го по тен ци ала; сох ра не ни ем пре ем-
ствен нос ти науч ных школ и науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров; обес пе че ни ем ре ги ональ ных 
пот реб нос тей в вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тах.

18-19 ап ре ля 2005 го да Ак кре ди та ци он ный 
ко ми тет Ев ро пей ско го фон да раз ви тия ме-
нед жмен та и Цен траль но-Ази ат ско го фон да 
раз ви тия ме нед жмен та рас смот рел ма те ри-
алы ауди та и при нял ре ше ние об ак кре ди та-
ции эко но ми чес ких спе ци аль нос тей КарГУ 
сро ком на 3 го да. Эко но ми чес кий фа куль тет 
КарГУ стал пер вым в Ка зах ста не фа куль те том, 
ак кре ди то ван ным по меж ду на род ным стан-
дар там ка че ства. По ре зуль та там меж ду на род-
но го ауди та при ка зом МОН РК КарГУ име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва был оп ре де лен ба зо-
вым ву зом по внед ре нию спе ци али зи ро ван-
ной ак кре ди та ции.
Уни вер си тет имел ли цен зии на пра во ве-

де ния об ра зо ва тель ной дея тель нос ти по 33 
спе ци аль нос тям ма гис тра ту ры, по 23 спе ци-
аль нос тям ас пи ран ту ры и 11 спе ци аль нос тям 
док то ран ту ры. Вы пус кни ки ма гис тра ту ры 
КарГУ бы ли вос тре бо ва ны на рын ке тру да. 
Тру до ус трой ство по ма гис тра ту ре сос та ви ло 
100%. В 2004-2005 учеб ном го ду в КарГУ раз-
ра ба ты вал ся 31 науч ный про ект, в том чис ле: 
меж ду на род но го уров ня — 6, рес пуб ли кан-
ско го — 25. КарГУ зак лю чил сог ла ше ние с 
Ре ги ональ ным тех но пар ком о сот руд ни че стве 
для ре ше ния проб лем по та ким от рас лям, как 
хи ми чес кая про мыш лен ность, эко ло гия, ма-
ши нос тро ение и гор но-ме тал лур ги чес кий 
ком плекс; с ру ко вод ством кок со хи ми чес ко-
го про из вод ства ОАО «Ис пат Кар мет» о сов-
мест ных ис сле до ва ни ях и ис пы та ни ях спо со ба 
пе ре ра бот ки ка мен но уголь ной смо лы, пред-
ло жен но го уче ны ми хи ми чес ко го фа куль те та. 
В 2004-2005 учеб ном го ду к внед ре нию в учеб-
ный про цесс и ре али за ции на рын ке тру да 
бы ло под го тов ле но 11 элек трон ных об ра зо ва-
тель ных про дук тов. Элек трон ные раз ра бот ки 
ИТЦ при об ре ли 4 ву за Казахстана.

2004-2005 учеб ный год про шел в уни вер-
си те те под зна ком праз дно ва ния 80-лет не го 
юби лея пер во го рек то ра КарГУ ака де ми ка Ев-
нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва. Уни вер си тет про-
вел ряд со дер жа тель ных ме роп ри ятий, пос-
вя щен ных юби лею: меж ду на род ную науч но-
прак ти чес кую кон фе рен цию, от кры тие пос ле 
ре конструк ции му зея ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва, под го тов ку биб ли ог ра фи чес ко го ука за-
те ля ли те ра ту ры «Е. А. Бу ке тов», из да ние 1 и 
4 то мов из зап ла ни ро ван ных 5 то мов тру дов 
Е. А. Бу ке то ва, соз да ние до ку мен таль но го 

филь ма об ака де ми ке. За ко но мер ным про-
дол же ни ем ме роп ри ятий по уве ко ве че нию 
па мя ти пер во го рек то ра уни вер си те та ста ла 
ус та нов ка по по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Казахстан Н. А. Назарбаева па мят ни ка 
ака де ми ку Е. А. Бу ке то ву у глав но го кор пу-
са. Не оце ни мую роль в ус та нов ке па мят ни ка 
Е. А. Бу ке то ву сыг рал аким Ка ра ган дин ской 
об лас ти Н. З. Ниг ма ту лин.

Бо лон ская кон вен ция и но вые 
об ра зо ва тель ные стан дар ты

Дея тель ность уни вер си те та раз ви ва лась в 
со от вет ствии с «Еди ной прог рам мой ре али-
за ции стра те гии КарГУ на 2005-2007 го ды», ос-
но ван ной на по ло же ни ях прог рам мных выс-
туп ле ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан, 
с уче том при ори те тов, оп ре де лен ных в Пос-
ла нии Пре зи ден та стра ны на ро ду Казахстана 
«Стра те гия вхож де ния Казахстана в чис ло 
пя ти де ся ти на ибо лее кон ку рен тос по соб ных 
стран ми ра». 16 сен тяб ря 2005 го да Ка ра ган-
дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. 
Е. А. Бу ке то ва всту пил в Ве ли кую хар тию уни-
вер си те тов.
В 2005-2006 учеб ном го ду уни вер си тет раз-

ра бо тал и внед рил сис те му ме нед жмен та ка-
че ства об ра зо ва ния в со от вет ствии с меж ду-
на род ным стан дар том ка че ства ISO 9001:2000. 
Про цесс раз ра бот ки и внед ре ния сос то ял из 
нес коль ких эта пов: мо ни то рин га рын ка кон-
сал тин го вых и сер ти фи ка ци он ных ус луг, про-
ве де ния пред ва ри тель но го ауди та, ор га ни за-
ции обу ча юще го се ми на ра для ру ко во дя ще го 
сос та ва, раз ра бот ки па ке та до ку мен тов сис те-
мы ме нед жмен та ка че ства, внед ре ния сис те-
мы ме нед жмен та ка че ства, про ве де ния внут-
рен не го ауди та го тов нос ти ву за к сер ти фи ка-
ции, сер ти фи ка ции сис те мы ме нед жмен та 
ка че ства. Пар тне ром КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва бы ла оп ре де ле на кон сал тин го-
вая ком па ния «Ме деу Кон сал тинг», ко то рая 
по ло жи тель но за ре ко мен до ва ла се бя в Ка зах-
ста не и пред ло жи ла дос та точ но обос но ван-
ный про ект внед ре ния сис те мы ме нед жмен та 
в ву зе. В ка че стве сер ти фи ка ци он но го пар тне-
ра бы ла оп ре де ле на сер ти фи ка ци он ная ком-
па ния SGS, ко то рая ра бо та ет в Ка зах ста не под 
эги дой Швей цар ско го ко ми те та ISO. Сог лас но 
до го во ру о сот руд ни че стве раз ра бот ка и внед-
ре ние сис те мы осу ществля лись в те че ние шес-
ти ме ся цев, с 1 ок тяб ря 2005 го да.
Сог лас но пла ну ме роп ри ятий по ре али-

за ции Прог рам мы ин фор ма ти за ции об ра-
зо ва ния на 2005-2007 го ды был осу ществлен 
пер вый этап соз да ния спе ци али зи ро ван но го 
об ра зо ва тель но го пор та ла Zna nie.ksu.kz. Пор-
тал объ еди нил ин фор ма ци он ные и об ра зо ва-
тель ные ре сур сы уни вер си те та: пор та лы для 
обу ча ющих ся по кре дит ной сис те ме, дис тан-
ци он ной тех но ло гии, элек трон ный ка та лог 
науч ной биб ли оте ки КарГУ име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва, ме то ди чес кий ка би нет, уп-
рав ле ние пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб-
но-ме то ди чес кий и науч но-пе да го ги чес кий 
ком плекс «Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Е. А. Бу ке то ва — учеб ные 
за ве де ния УМНПК».
В 2005-2006 учеб ном го ду на всех фа куль-

те тах КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
бы ла внед ре на дис тан ци он ная тех но ло гия обу-
че ния. В свя зи с пе ре во дом сту ден тов за оч ной 
сок ра щен ной фор мы на кей со вую тех но ло гию 
дис тан ци он но го обу че ния бы ла осу ществле-
на под го тов ка учеб но-ме то ди чес ких ма те ри-
алов для кур со вых кей сов на 14 фа куль те тах. 
Про фес сор ско-пре по да ва тельским сос та вом 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва сов мес-
тно с от де лом ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния 
и науч ной биб ли оте кой уни вер си те та на ча ла 
фор ми ро вать ся ба за элек трон ных кур сов лек-
ций. В биб ли оте ку бы ло пе ре да но 417 элек-
трон ных кур сов лек ций на ка зах ском, рус ском, 
ан глий ском и не мец ком язы ках. Про фес сор-
ско-пре по да ва тельским сос та вом КарГУ име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва бы ла соз да на 41 
ви де олек ция, раз ра бо та но и опуб ли ко ва но 770 
сил ла бу сов для спе ци аль нос тей 6 фа куль те тов, 
ве ду щих под го тов ку сту ден тов по кре дит ной 
тех но ло гии, про во ди лись вир ту аль ные за ня-
тия с ис поль зо ва ни ем фо ру ма и элек трон ной 

поч ты. Пре по да ва те ли всех фа куль те тов при-
ня ли учас тие в обу ча ющем се ми на ре по ин-
фор ма ци он но-ком му ни ка тив ным тех но ло ги-
ям, по лу чи ли сер ти фи ка ты фа куль те та по вы-
ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей ву зов.

Вни ма ние к язы ку и ис то рии
В 2005-2006 учеб ном го ду уни вер си тет имел 

ли цен зии на пра во ве де ния об ра зо ва тель ной 
дея тель нос ти по 35 спе ци аль нос тям ма гис-
тра ту ры, 23 спе ци аль нос тям ас пи ран ту ры и 
11 спе ци аль нос тям док то ран ту ры. В со от вет-
ствии с Го су дар ствен ной прог рам мой раз ви-
тия ка зах ско го язы ка на фа куль те тах уни вер-
си те та во всех под раз де ле ни ях учеб но-ме то-
ди чес кая до ку мен та ция ве лась на двух язы ках; 
пре по да ва те ли, же ла ющие изу чать го су дар-
ствен ный язык, по се ща ли кур сы ка зах ско-
го язы ка, ор га ни зо ван ные уни вер си те том. В 
учеб ные пла ны всех спе ци аль нос тей, по ко то-
рым ве лась под го тов ка сту ден тов КарГУ, бы ла 
вклю че на дис цип ли на «Де лоп ро из вод ство на 
го су дар ствен ном язы ке». На фа куль те тах был 
раз ра бо тан план вы пус ка учеб ни ков и учеб-
ных по со бий на го су дар ствен ном язы ке.
В мае 2006 го да сос то ялась ХХIХ Науч но-

прак ти чес кая кон фе рен ция ППС, ас пи ран-
тов, ма гис тран тов и сту ден тов Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име ни 
Е. А. Бу ке то ва, пос вя щен ная 70-ле тию Ка ра-
ган дин ской об лас ти. В год 70-ле тия Ка ра ган-
дин ской об лас ти уче ные уни вер си те та под 
ру ко вод ством про фес со ра Р. М. Жу ма ше ва 
ста ли ини ци ато ра ми пе ре из да ния эн цик ло-
пе дии «Ка ра ган да. Ка ра ган дин ская об ласть», 
пре зен то ван ной жи те лям и гос тям го ро да в 
ав гус те 2006 го да.

В на уку идут мо ло дые
15 мар та 2006 го да бы ла про ве де на уч ре ди-

тель ная кон фе рен ция Со ве та мо ло дых уче ных 
КарГУ, на ко то рой бы ло при ня то По ло же-
ние о Со ве те мо ло дых уче ных КарГУ име ни 
Е. А. Бу ке то ва, оп ре де ле ны це ли и за да чи со-
ве та, ут вер жде на ор га ни за ци он ная струк ту ра. 
В Со вет мо ло дых уче ных вош ли пред ста ви-
те ли всех фа куль те тов — кан ди да ты на ук, до-
цен ты и стар шие пре по да ва те ли. В 2005-2006 
учеб ном го ду был уч реж ден грант для мо ло-
дых уче ных КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва. По ло же ние о гран те и объ ем фи нан-
си ро ва ния бы ли ут вер жде ны уче ным со ве том 
уни вер си те та.

10 июня 2005 го да сос то ялось вы ез дное за-
се да ние Цен тра меж ду на род ных прог рамм с 
учас ти ем пред ста ви те лей Ми нис тер ства об-
ра зо ва ния и на уки РК по пра ви лам от бо ра 
и ус ло ви ям по да чи до ку мен тов для учас тия 
в кон кур се на Меж ду на род ную сти пен дию 
Пре зи ден та РК «Бо ла шак». На за се да ние по-
ми мо вы пус кни ков КарГУ име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва бы ли приг ла ше ны пред ста ви те-
ли 12 ре ги ональ ных ву зов, а так же вы пус кни ки 
школ. Бо лее 50 ма гис тран тов, сту ден тов и мо-
ло дых пре по да ва те лей КарГУ ста ли об ла да-
те ля ми Меж ду на род ной Пре зи дентской сти-
пен дии «Бо ла шак» и по лу чи ли воз мож ность 
обу че ния в прес тиж ных учеб ных за ве де ни ях 
США, Гер ма нии, Фран ции, Че хии, Ве ли коб-
ри та нии, Ки тая, Рос сии. Бы ло зак лю че но 6 
меж ду на род ных до го во ров о науч ном сот руд-
ни че стве.
В 2005-2006 учеб ном го ду в КарГУ име ни 

ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва ра бо та ло 18 твор-
чес ких кол лек ти вов — доб ро воль ных объ-
еди не ний лю би те лей му зы каль но го, хо ре ог-
ра фи чес ко го, те ат раль но го и дру гих жан ров 
ху до же ствен но го твор че ства, ос но ван ных на 
об щнос ти ин те ре сов и сов мес тной твор чес кой 
дея тель нос ти, сфор ми ро ван ных из чис ла сту-
ден тов всех фа куль те тов КарГУ. По ре ше нию 
Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли-
ки Казахстан в ок тяб ре 2005 го да сос то ял ся V 
Рес пуб ли кан ский фес ти валь сту ден чес кой мо-
ло де жи Казахстана «Жас тол қын». В фес ти ва-
ле при ня ли учас тие пред ста ви те ли 42 выс ших 
учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки, око ло 500 сту-
ден тов круп ней ших ву зов на шей стра ны. Фес-
ти валь про шел под де ви зом «Твор чес кая мо-
ло дежь — мощ ный по тен ци ал стра ны».

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

К юбилею Караганды!
Время преобразований и модернизации

Ректор КарГУ им. академика 
Е. А. Букетова профессор 
Е. К. Кубеев на церемонии 
подписания Великой Хартии 
Университетов Мира. 
Болонья. Италия
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21 фев ра ля во Двор це сту ден тов 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ял ся 
фи нал кон кур са «Мисс и мис тер уни-
вер си тет». Целью кон кур са ста ла 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, вы яв ле ние мис те ра и 
мисс 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 ня ли учас тие сту ден ты 
1-3-х кур сов фа куль те тов КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва. Сна ча ла сос то ял ся па рад учас тни-
ков: ви зит ная кар точ ка — вы ход в де ло вом 
кос тю ме; пред став ле ние се бя на ка зах ском, 
рус ском или ан глий ском язы ках, где оце ни-
ва лись лич ное оба яние, уме ние дер жать се бя 
на сце не, со че та ние во внеш нем об ли ке де-
ло во го сти ля и мо ло дос ти, ори ги наль ность 

выс туп ле ния. За тем на суд жю ри был пред-
став лен твор чес кий кон курс: учас тни ки по-
ка за ли свои та лан ты в од ном из пред ло жен-
ных нап рав ле ний — ху до же ствен ное твор че-
ство (та нец, пес ня, сти хи и др.); спор тив ное 
твор че ство — де монстра ция по ка за тель но го 
спор тив но го но ме ра (ак ро ба ти ка, гим нас ти-
ка, ат ле ти ка, си ло вые ви ды и др.); ора тор-
ское ис кус ство — де монстра ция ора тор ских 
спо соб нос тей (пуб лич ная речь на са мос то-
ятель но выб ран ную те му). В этом кон кур се 
бы ло важ но на ли чие твор чес ких спо соб нос-
тей, вы ра зи тель ность ис пол не ния, ори ги-
наль ность и спо соб ность уди вить пуб ли ку. 
Зак лю чи тель ным кон кур сом стал вы ход в ве-

чер них кос тю мах, где учас тни ки де монстри-
ро ва ли оба яние, со че та ние в об ли ке юнос ти 
и гра ции. Но ми на цию «Ви це-мис тер КарГУ» 
прис во или Ка ме но ву Бек сул та ну (эко но ми-
чес кий фа куль тет), а по бе ди те лем кон кур са, 
по лу чив шим зва ние «Мис тер КарГУ», стал 
Бе ка рыс (со ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль-
тет). Зва ния ви це-мисс удос то илась Ди ана 
Ме дель ха но ва (эко но ми чес кий фа куль тет). 
А ти тул са мой кра си вой де вуш ки и ко ро ну 
по лу чи ла Жа нар Исе но ва (фа куль тет инос-
тран ных язы ков). Дру гие учас тни ки то же не 
ос та лись без по дар ков и поз драв ле ний!

СОБ. ИНФ.

Событие
Конкурс молодости, таланта, грации и красоты
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НEзік болып кRрінгі:із 
келсе…

ХХІ �а сыр да жі гіт тер ді< ыз дар �а, 
ыз дар ды< жі гіт тер ге кD <і лі тол май-
тын дай жай лар кез де се ді. Жі гіт те рі-
міз ыз се кіл ді киі ніп с=н ой бо лып 
кел се, ыз ба ла лар ке рі сін ше Dз де-
рі ні< ба тыл екен дік те рін кDр сет кі сі 
ке ле ді. >ри не, то пы ра ты кDп ке ша-
шу дан аула пыз. БJ гін гі та ы ры бы-
мыз ыз дар ды< ы лы ты лы �ы на ар-
на ла ды.

Fы лы ты =рі н= зік ыз бо лу Jшін 
се беп ке рек. Оны< се беп те рі де аз 
емес.

1 се беп: Н$ зік тік кез кел ген �ыз ба-
ла сы на жа ра са ды. Ар ты� сал ма �ы бар 
�ыз дар )зін к) рік ті $рі же �іл етіп к)р-
се те ді. Осы �а си ет ті� ар �а сын да к)п ер 
жі гіт ке &нау �а бо ла ды.

2 се беп: Н$ зік тік �ыз ба ла лар ды жас 
$рі с�й кім ді, с& лу етіп к)р се те ді.

3 се беп: Н$ зік тік е� д) ре кі де ген 
адам ны� ж� ре гін жы лы та ды. Мы са лы, 
ке зек те т&р �ан н$ зік �ыз �а дауыс к) те-
ру ге еш кім ні� де ба ты лы бар май ды.

4 мы сал: Н$ зік жан дар �а бар лы �ы да 
к) мек те су ге дайын т& ра ды, $рі бей та ныс 
адам дар мен жыл дам тіл та бы са ды.

Н= зік бо лып кD рі ну ге не кD мек те-
се ді?

1. Жи на ы лы. �ай да бар са �ыз да 
асы� па �ыз. Ал асы� пау �шін �й ден д$л 
уа�ы тын да шы �ы �ыз. Іс те рі �із ді� бар-
лы �ын ал дын ала жос пар ла �ыз. /не мі 
ж� гі ріп ж� ре тін �ыз дар н$ зік тік ті� не 
еке нін &мы тып ке те ді.

2. КJ тім. 4зін �&р мет тей тін �ыз �не-
мі ша шын та за &с тап, ки ім де рін �тік теп 
ки еді ж$ не тыр на� та рын рет ке кел ті ріп 
оты ра ды.

3. >де мі сDй леу м= не рі. Жы лы с)з-
дер мен м&з бо лып �а тып �ал �ан ж� рек-
тер ді ері тіп, �а жет кез де адам дар ды )з 
ыр �ы �ыз �а к)н ді ру ге бо ла ды. Сол се-
беп ті дауысы �ыз ды� сы� �ыр лап шы �уы-
на м$н бе рі �із. Д) ре кі, бы ла пыт с)з дер-
ден са� та ны �ыз.

4. Fа ра пайым жJ ру м= не рі. Кей-
де не ба ры 45 ки лог рамм сал ма �ы бар 
�ыз дар ды� 145 кил лог рамм сал ма �ы 
бар адам ша ж� ре ті нін бай �ау �а бо ла ды. 
Ж$ не та �ы да бір �л кен �а те лік — ті зе ні 
б� гіп ж� ру. 	сі ре се, би ік )к ше сі бар ая� 
ки ім ки ген кез де ая� тар еш б� гіл мей, 
сан мен бал тыр бір дей �оз �а луы ке рек-
ті гін ес ке рі �із. С$н би ке лер ді� ж� рі сін 
�ай та лап «8» са нын жа сап ж� ру ді� де �а-
же ті жо�. Сырт к)з ге )те к�л кі лі к) рі не ді. 
Ж$ не бел мен жам бас ты б&л та� дат пау-
�а ты ры сы �ыз.

5. Сіз ара ла са тын адам дар ды< 
ішін де н= зік ару лар бар бо луы мJм-
кін. Олар ды� �а лай �оз �а ла тын ды �ын, 
с)й леу м$ не рін, )зін-)зі &с тауын, адам-
дар мен �а лай с)й ле се ті нін жа� сы лап 
ба �ы ла �ыз. Не ме се м&н дай �а си ет ті $р-
тіс тер ді� бойы нан із деп к) рі �із.

6. Н= зік тік кез кел ген жас та ма-
<ыз ды рDл ат а ра ды. «�ыз к� нін де б$-
рі жа� сы…» де ген ма �ал ды� м$ ні сін т�-
сі не сіз бе? |рыс �а� адам дар )зін жа� сы 
к)р мей ді, )зі не аяушы лы� та ныт пай ды. 
4мір де �ан дай �и ын ды� тар бол ма сын 
�ыз ба ла сы н$ зік бо лып �а ла бе руі ти іс. 
4нер мен )мір ді, ж& мыс та �ы же тіс тік тер 
мен от ба сы лы� )мір ді �й лес ті ріп ж�р ген 
адам дар да, са ба� пен ж& мыс ты �а тар 
алып ж�р ген �ыз дар да же тер лік. «Ал 
осы адам дар не се беп ті н$ зік тік ті та� да-
ды? Олар ды� бас �а мі нез ді де та� дау �а 
м�м кін ді гі бар еді �ой?» де ген с& ра� тар 
ту ын дауы м�м кін. Жауабы бі реу — олар 
)з де рі не «ы� �ай лы» бо лу �шін осы лай 
жа сай ды. Н$ зік �ыз дар 1000 жауын гер-
ді бас �ар �ан �ол бас шы дан да ар ты� іс-
тер тын ды рып, )з де ге нін жа са та ала ды. 
Сон ды� тан да н$ зік тік ті� пай да сын се зі-
ніп к) рі �із.

Ал сіз ді< мі не зі <із ан дай?

ДАЙЫН ДА �АН �АР ЛЫ �А Б<ЙЕН БАЙ

Қа дым за ман дар дан бе рі жау ға қар сы 
шауып, ерен ер лі гі мен та рих бет те рін де 
қал ған қай сар қыз да ры мыз, ас қан ақыл ды-
лы ғы мен бү кіл бір ел ді бас қа рып, да на лы-
ғы мен іш кі-сыр тқы жағ дай ды жөн ге са лып 
отыр ған орақ ауыз, от тіл ді ше шен-да на 
ана ла ры мыз аз бол ма ған. Қа зақ əйе лі қа-
шан да дəс түр лі мə де ни ет тің бе сі гін тер бе-
тіп, əйел дік тен да на лық қа, от ба сы, ошақ қа-
сы тір лі гі нен ру лы ел дің қа мын жей тін ел 
ана сы дең гейі не кө те рі ле біл ген. Иə, қа зақ 
қы зы əр дайым бір қо лы мен бе сік ті, бір қо-
лы мен əлем ді тер бет ті.

ТO мар хан ша — күн гей түр кі сақ ха лық та-
рын би ле ген атақ ты əйел пат ша. Грек жаз ба ла-
рын да оның елін «мас са гет» деп атай ды. Тұ мар 
хан ша есі мі нің та рих қа еніп, əлем ге та ны луы 
«төрт құ бы ла ның тұ тас би ле уші сі» атан ған пар-
сы пат ша сы Кир дің Ор та Азия ға бас қын шы-
лық жо рық пен кел ген, «же ңі лу ді біл мей ді» деп 
дə ріп тел ген əс ке рін ашық шай қас та же ңуі мен 
ті ке лей бай ла ныс ты. То ми рис шай қас со ңын да 
тор сық ты қан ға тол ты рып, оған Кир дің ба сын 
са лу ға бұй рық бе ре ді. Ол өз елін де бұ дан кейін 
де та лай жыл дар би лік етіп, қа ра қыл ды қақ 
жар ған əділ ді гі мен, да ныш пан ды ғы мен, кө ре-
ген ді гі мен хал қын та лай таң қал дыр ды.

Ай �а ным Сар �ал да о жа ы зы — Ұлы 
Абы лай хан ның тұң ғыш ұлы, тақ мұ ра ге рі, 
Уəли хан ның кі ші ха ны мы. Уəли қай тыс бол-
ған нан кейін, хан сай ла на ды (1821-1822). ХІХ 
ға сыр да қа зақ əйел де рі нен шық қан қо ғам 
қай рат ке рі. Ай ға ным өз за ма ны ның ал дың ғы 
қа тар лы ада мы бол ды. Бір не ше шы ғыс тіл де-
рін (араб, ша ға тай, пар сы, өз бек, орыс) ер кін 
мең гер ген. Пе тер бор да ғы Сі бір ко ми те ті мен, 
Ре сей пат ша лы ғы ның сыр тқы іс тер ми нистрлі-
гі нің Азия де пар та мен ті мен дип ло ма ти ялық 
хат жа зы сып тұр ған.

Бо пай − Кі ші жүз дің ха ны Əбіл қайыр дың 
зайы бы əрі мүд де ле сі, Ке не са ры ның қа рын да-
сы. Сол кез де гі қа зақ хал қы ның ба сы на ел бо лу 
не ме се ел ді гін мүл де жо ғал ту қауіпі төн ген-
де Əбіл қайыр ұс тан ған са яси ба ғыт ты Бо пай 
қол дап, ең бір ше шу ші ке зең дер де айы рық ша 
икем ді лік-тап қыр лық та ны тып отыр ған, шай-
қас қа шық қан сар баз бол ған. Мұ ны Бо пай ха-
ным ның Ан на Иоанов на ға, Ели за ве та Пет ров-
на ға, А. И. Тев ке лев ке, И. И. Неп лю ев ке, кан-
цлер А. П. Бес ту жев-Рю мин ге жаз ған хат та ры-
нан аң ға ру ға бо ла ды.
Қа ра ке рей Қа бан бай ба тыр дың сүй ген жа ры, 

ар ғын бə сен ти ін Ма лай са ры ба тыр дың қа рын-
да сы. Көп те ген жо рық тар ға қа ты сып, ер лік іс-
те рі ел есін де қал ған. «Қал мақ қыр ған ның» сыр-

тын да ғы тау ға Гау Xар ба тыр қа рауыл ға шы ға ды 
екен» де ген бұ рын ғы лар дан жет кен сөз ді ақ са-
қал дар ай тып оты ра ды. Шым кент тің Шəуіл дір 
ауда нын да ғы Арыс өзе ні нің Сыр да рия ға құя-
тын тұ сын да ғы үл кен тө бе лер дің бі рі «Гау һар 
ана тө бе сі» деп ата ла ды. Ақын Ба қи Əб ді қа ды-
ров тың «Гау һар ба тыр» де ген дас та ны бар.
Бəй ді бек тің екін ші əйе лі, шын аты Нұ ри ла 

(Би бі са ра). Ол 1378-1456 жыл да ры өмір сүр ген. 
«Диһ нат ма ма» (əулие ана) де ген ата удан шы-
ға ры лып, До ма ла ана есі мі мен ата лып кет-
кен. Өз за ма нын да адам гер ші лі гі мен, əдеп ті-
лі гі мен, па ра сат ты лы ғы мен, шын шыл ды ғы мен 
аты шық қан, қа си ет қон ған кі сі бол ған. До ма-
лақ Ана ның өзі Қо жа ру ынан, Мақ тым ағ зам 
қо жа ның не ме ре сі.
Қа зақ қыз да ры на үл гі бо ла ала тын бір ден-

бір об раз Fа ра шаш сұ лу — əй гі лі Жи рен ше 
ше шен нің əйе лі бол ған. Ол өзі нің ақыл ды лы ғы, 
тап қыр лы ғы мен Жи рен ше ше шен ге лайық ты 
жар бо ла біл ген ерек ше адам ре тін де су рет те-
ле ді. Қа ра шаш тың есі мі əр қа шан да Жи рен ше 
ше шен аты мен қо са ай ты лып жү ре ді. Жи рен-
ше ше шен өзі — Əз-Жə ні бек (Ал тын Ор да ның 
ха ны) хан ның тұ сын да өмір сүр ген дік тен жə не 
Кі ші жүз Же ті ру бір лес ті гі нің Ра ма дан ру ынан 
шық қан ды ғы та рих пен ше жі ре лер ден бел гі-
лі бол ған дық тан, Қа ра шаш сұ лу ды да та ри хи 
тұл ға ре тін де ба ға лай ала мыз.

MAS SA GET.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Қа зақ хал қы ның ана сы ның ақ сү ті не той ған 
ба ла деп ал ғыр да, зе рек сə би ді атап жа та ты ны 
бел гі лі. Ана сү ті — жа ңа ту ған сə би үшін ең таң-
да улы əрі жал ғыз ға на та ғам. Əр ана өз ба ла сы-
ның ең ақыл ды, əде мі жə не де ні сау бол ға нын 
қа лай ды. Ал ба ла ға қа жет ті им мун ды жүйе мен 
ин тел лект тің бұ ла ғы сол ана сү ті нің əр там шы-
сы нан та бы ла ды. Ана лық сүт тің си пат та ма ла ры 
ерек ше жə не пай да сы тең дес сіз өнім.

Ана сү ті нің құ ра мы
Ана сJ ті ні< O ра мын да �ы су. Сүт тің ша ма мен 

87%-ын су құ рай ды. Бас тап қы уақыт та емі зу лі ба-
ла үшін қа жет ті сүйық тық мөл ше рін осы сүт те гі су 
қам та ма сыз ете ді. Бұл су би оло ги ялық бел сен ді жə-
не оңай сі ңі рі ле ді, сол се беп ті бі рін ші 6 ай ішін де ба-
ла ға қо сым ша су бе ру дің қа же ті жоқ.

КD мір су лар — сүт тің ең ма ңыз ды құ рам да сы-
ның бі рі. Ол жал пы сүт құ ра мы ның ша ма мен 7%-ын 
құ рай ды. Бұл пайыз дық көр сет кіш тің көп мөл ше-
рі лак то за дан (сүт қан ты) тұ ра ды. Со ны мен қа тар 
мұн да аз мөл шер де глак то за, фрук то за жə не бас қа 
да оли го қант ты жүйе лер бар. Лак то за сə би үшін 
та ғам ның ерек ше тү рі бо лып та бы ла ды, жə не ана 
сү тін де гі оның мөл ше рі бас қа сүт қо рек ті лер мен са-
лыс тыр ған да əл де қай да көп.

Май лар. Кез кел ген қо рек тік өнім се кіл ді сүт тің 
құ ра мын да да қа жет ті мөл шер де май лар бо ла ды. 
Оның мөл ше рі 4% құ рай ды. Бұл мөл шер сə би ағ за-
сын қо сым ша энер ги ямен қам та ма сыз ету үшін əд бен 
же те ді, се бе бі сүт те гі май лар та ма ша ба лан ста оң тай-
лан ды рыл ған. Бір күн дік энер гия мөл ше рі нің 30-50%-
ын ба ла осы май лар дың кө ме гі мен ала ды. Ана сү тін-
де гі май лар мик рос ко пи ялық түйір шік тер тү рін де 
бо ла ды, оңай қо ры ты ла ды. Ана сү тін де гі май лар дың 
та ма ша те пе-тең дік те бо луы, қа нық қан жə не қа нық-
па ған май лы қыш қыл дар дың оң тай лы қа ты нас та бо-
лу ымен тү сін ді рі ле ді. Ана сү тін де қа нық па ған май 
қыш қыл да ры ның мөл ше рі жо ға ры. Бұл май лар сə би 
ми ының да му ына ық па лы зор. Əдет те емі зу со ңы на 
қа рай май лар дың мөл ше рі кө бейе ді. Ба ла өз ді гі нен 
ему ден бас тар тқан ға дейін еміз ген нің ма ңы зы зор. 
Се бе бі сүт тің құ на ры со ңын да!

Ау ыз дар. Бұл ба ла ның жүй ке жа су ша ла ры ның 
өсіп да му на қа ты са тын не гіз гі құ ры лыс ма те ри алы. 
Сүт те гі ақу ыз мөл ше рі май лар дың мөл ше рі нен əл де-
қай да аз, ша ма мен 1%. Оның үс ті не ба ла өсіп да мы-
ған сайын, ақу ыз дың мөл ше рі бұ рын ғы сы нан да ке ми 
тү се ді. Се бе бі жа ңа ту ыл ған сə би мен бір жа сар ба ла-
ның ақу ыз ға де ген қа жет ті лік те рі əр түр лі. Ба ла өс кен 
сайын оның ағ за сы на ақу ыз қа жет ті лі гі аза яды. Өсіп ке-
ле жат қан ба ла ның ағ за сы на ша ма дан ар тық мөл шер де 
ақу ыз дың ке луі, оның бүй рек те рі не ауыр лық бо ла ды, 
се міз дік жə не қант ди абе ті нің да му қау пін ту ды ра ды.

Д= ру мен дер мен ми не рал ды зат тар. Ана сү ті-
нің ша ма мен 1%-ы мик ро эле мент тер, дə ру мен дер 
мен ми не рал ды тұз дар дан жə не би обел сен ді зат-
тар дан тұ ра ды. Олар аз мөл шер де бо ла тұ ра ағ за ға 
ти гі зер пай да сы ора сан зор. Бұл зат тар ды ла бо ра то-
ри ялық жағ дай да ба ла ағ за сы на қо лай лы етіп жа сау 

мүм кін емес. Мə се лен, ана сү тін де 15-ке жу ық гор-
мон дар дың түр ле рі бар. Олар ба ла ның ағ за сын да ғы 
зат ал ма су про це сін рет тей ді.

Ана сү тін ем ген ба ла лар дың ин тел лек ту ал дық 
да муы да өз ге лер ге қа ра ған да ана ғұр лым жо ға ры 
бо ла ды. Көп жыл дар дан бе рі жүр гі зі ліп ке ле жат-
қан ме ди ци на лық жə не пе ди ат ри ялық ба қы ла улар 
нə ти же сі ана сү тін ем ген ба ла лар дың қол дан жа сал-
ған сүт тер мен қо рек тен ген құр дас та ры на қа ра ған да 
зе рек ке ле ті нін жə не ин тел лек ту ал дық жа ғы нан ер те 
да ми ты нын анық тап отыр. Ана сү ті мен қо рек тен ген 
ба ла лар дың ин тел лек ті ал ғаш қы 6 ай да қар қын ды 
да ми ды екен, ал ана сү тін 8 ап та дан аз ем ген ба ла-
лар да жа сан ды сүт ин тел лект пен зе рек тік қа си ет тің 
да му ына еш қан дай да пай да əпер мей тін кө рі не ді.

Осы дан аз уақыт бұ рын ана сү ті нің та ғы бір та ма-
ша қа си еті ашыл ды. Сə би де ні сау бо лып өсуі жə не 
ин тел лек ту ал дық жа ғы нан дұ рыс да муы үшін то лық 
екі жыл ем шек емуі ти іс еке нін қа зір гі за ман ғы ғы лым 
анық тап бер ді. Ал ғы лым ның бұл ашы лы мы осы дан 
14 ға сыр бұ рын Құ ран да ай ты лып қой ған бо ла тын: 
«Ана ба ла ның ем шек те гі уақы тын то лық сақ та ғы сы 
кел се — оның мер зі мі то лық екі жыл» («Ба қа ра» сү ре-
сі, 233). Сə би 6 ай ға дейін қо сым ша та мақ тан ды ру ды 
қа жет ет пей ді. Су дың өзін де ме де ци на лық көр сет-
кіш тер ге қа рап бе ре ді. Еш қан дай емі зік, бос сор ғыш 
зат тар бол мау ке рек. Жы лы лық, ана сы ның та за қо лы 
мен ем ше гі — мі не, осы ке зең де ба ла ға қа жет осы-
лар ға на. Бү кі лə лем дік ден са улық сақ тау ұйы мы ның 
мə лі ме ті бойын ша ана сү ті бір жыл дан кейін С дə ру-
ме нін — 60-95%, А дə ру ме нін — 38-75%, энер ги яны — 
31%, ақу ыз ды — 43%, кал ций ді — 36% қам та ма сыз 
етіп оты ра ды. Ре сей дə рі гер ле рі нің мə лім деуі бойын-
ша, бір жыл дан ар тық ана сү ті мен емі зу — ба ла ның 
жақ-бет сүйек те рі нің же ті луі не, тіс тер дің бе куі не, дұ-
рыс тіс те удің қа лып та су ына ке піл. 1,5-2 жыл бойы ана 
сү ті мен емі зіл ген ба ла лар да сто ма то ло ги ялық жə не 
ло го пе ди ялық ауру лар өте си рек кез де се ді.

Ба ла ны кө кі ре гі мен емі зу ана ден са улы ғы на да 
пай да лы. Ол сүт бе зі нің қа тер лі ісік ке (рак) шал дық-
пау қау пін 10 есе, жа тыр дың қа тер лі ісік ке шал дық-
пауын 2 есе тө мен де те ді. Ба ла ем шек ті ем ген сайын 
əйел дің жа ты ры реф лек ске ба ғы нып, қыс қа ра тү се-
ді; емі зе тін ана лар дың жа ты ры ем шек пен еміз бей-
тін əйел дер ге қа ра ған да те зі рек қыс қа ра ды. Одан бө-
лек, еміз ген кез де ана мен ба ла ара сын да ты ғыз пси-
хо ло ги ялық бай ла ныс ор най ды. Пси хо лог тар дың 
ай ту ын ша, емі зу ке зін де ше ше сі нің бар жан-тə ні мен 
сə би ді кө кі ре гі не қы суы, ай ма лауы, өбек теуі, сөй леуі, 
емі ре нуі, мейір ле нуі, маң дайы нан иіс кеуі, сы лап-
си пап, ер ке ле туі ар қы лы ба ла мен ана ара сын да ғы 
ұзақ жыл дар ға жал ға са тын өза ра сүйіс пен ші лік, ма-
хаб бат, қи мас тық се зім де рі қа лып та са ды, ба ла ның 
фи зи ка лық, əлеу мет тік, пси хо ло ги ялық, ру ха ни жан 
дү ни есі то лы са ды. Ал, сүт қос па ла ры мен қо рек-
тен ді ру де бұн дай жы лы се зім дер дің бол ма сы анық. 
Ана сү тін ем ген ба ла лар тез тіл та быс қыш, адам ға 
жұ ғым ды бо лып өсе ді. Ал, ана сү тін ем бей өс кен 
ба ла лар да жа сөс пі рім шақ та қа ті гез дік, қыл мыс қа 
бейім дік көп бай қал ған. Емі зу ба ла ны да, ана ны да 
жай лы се зім ге бө лей ді. Сə би дің тəт ті ұй қы ға ке туі 
сүт құ ра мын да ғы ақу ыз дар ар қы лы жү зе ге аса ды. 
Ба ла ның бор пыл да тып емуі ана ның де не сін жұм-

сар тып, емі ре ну ін арт ты ра ды, шар ша ға нын ба са ды. 
Ба ла мен қа тар ана ның жүй ке жүйе сі не де емі зу дің 
пай да сы зор. Ем шек пен емі зу ал ғаш қы ал ты ай да 
егер етек кір мез гі лі кел ме ген бол са, əйел дің та ғы 
да ба ла кө те ріп қа лу ын те жей ді. Жүк ті кез де пай да 
бол ған қо сым ша сал мақ тан арыл та ды.

Ана сү ті нің бак те рия ға қар сы қа си ет те рі: бөл ме 
тем пе ра ту ра сын да ал ты са ғат бойы тұр ған кə дім-
гі сүт, бак те ри ялар дың əсе рі нен бұ зы ла ды. Ал ана 
сү тін де он дай бай қал май ды. Ту ра сол уақыт ара лы-
ғын да ана сү тін де бак те ри ялар пай да бол май ды. Ана 
сү ті ба ла ны ате рос кле роз дан сақ тай ды. За ма науи 
зер тха на лар да жа сал ған бір де бір жа сан ды та ғам ана 
сү ті не жет пей ті ні бə рі не де əй гі лі. Əсі ре се, ба ла ға 
ем шек тің сү ті ту ыл ған нан ал ғаш қы күн де рі өте қа-
жет. Бұл кез де ем шек без де рі нен уыз шы ға ды, ол ана 
сү ті не қа ра ған да қою жə не құ нар лы. Жа ңа ту ыл ған 
нə рес те нің ас қа за ны нə зік жə не кіш кен тай, сон дық-
тан, уыз оған ең қо лай лы та мақ. Бі раз күн нен кейін 
уыз дың ор ны на ана сү ті шы ға бас тай ды. Сүт күн 
өт кен сайын кө бейе тү се ді. Емі зіп бол ған нан кейін 
ма ман дар қал ған сүт ті сы ғып тас тау ға ке ңес бе ре ді, 
сон да ем шек те сүт жақ сы жи на ла ды. Ем шек тен сүт ті 
қо лы мен не ме се ар найы сы ға тын құ рал мен сы ға ды. 
Сүт азай ған сайын ем шек ке жа ңа сүт то ла бас тай ды.

Ана сJ ті ні< ерек ше лі гі:
Құ дай дың құ ді ре ті не қа ра ңыз, еш қа шан бір дей 

екі ана сү тін кез дес ті ру мүм кін емес. Өй тке ні, олар-
дың құ ра мы, май лы лы ғы ба ла сы ның қа жет ті лі гі не 
қа рай əр əйел де өз ге ріп оты ра ды. Ана сү ті мы на дай 
ти ім ді лі гі мен ерек ше ле не ді: ол қа шан да қа сы ңыз да, 
ыл ғи да тұ ты ну ға дайын, ар найы əзір ле уді қа жет ет-
пей ді; бір не ше күн ана сы еміз бе се де кө кі рек те не 
ашып, не бұ зы лып кет пей ді; оны еш жер ден са тып 
ал май сыз; ол тек сіз дің ба ла ңыз ға ға на ар нал ған.

Ем шек сJ ті ні< са та луы
Ана сү тін то ңа зыт қыш та екі тəу лік тен көп сақ-

тау ға бол май ды. Сүт көп сақ тал ған жағ дай да оның 
құ ра мын да ғы ан ти ок си дант тық бел сен ді лік жойы-
ла ды. Ан ти ок си дант тар кө бі не ша ла ту ған ба ла лар ға 
ке рек. Ан ти ок си дант тың же тіс пе уші лі гі ба ла ны көз 
ауру ла ры на ду шар ете тін нек ро ти ка лық эн те ро ко-
лит пен ре ти но па тия ға ұшы ра туы мүм кін. Сон дай-
ақ, ана сү тін пі сі ру ге əрі жо ғар ғы то ңа зыт қыш шарт-
та рын да қа ты ру ға бол май тын ды ғы ай ты лу да.

Ғы лым да «мас то па тия», ал қа зақ та «дə мет кен» 
деп ата ла тын ем шек ауруы бар. Жүк ті əйел бір нəр-
се ні дə ме тіп, ол бол май қал ған да омы рауы ірің деп, 
са ры су аға тын жайт тар кез де се ді. Кей де күй зе ліс, то-
ры ғу, қор қу, қи на лу жағ дай ла рын да уақыт ша сүт тің 
тар ты лып қа луы бе лең ала ды. Алай да, сүт сол күйі 
жо ға лып кет пей ді. Сəл ден кейін-ақ ба ла ның еме бас-
тауымен, ана сы ның емі ре нуі мен сүт қай та шы ға ды.

Қо ры та кел ген де, ана сү ті — ас қан ше бер лік пен 
жа рат қан Ал лаһ Та ға ла ның ға жап не сі бе сі. Күл лі 
ви та мин ата улы ны со ның құ ра мы на топ тас ты рып, 
жа ңа ту ған сə би ге ана сы ның ма хаб ба ты мен қо са 
ұсы нуы — Жа ра ту шы ның үл кен мейі рі мі. Зерт-
теуші С. Юфит «Ана сы ның сү ті — ба ла ның қо ре гі 
ға на емес, ол оның өмі рі» дей ді. Ен де ше, ба ла ңыз ды 
Жа ра ту шы сый ла ған не сі бе сі нен қақ па ңыз!

МH ЛІ МЕТ А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Ананы: а7 с�ті

«Мен 7аза7 7ыздарына 7айран 7алам…»
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Анонс
Олимпиада для 
школьников и 
семинары для учителей

Фа куль тет инос тран ных 
язы ков КарГУ им. ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва 1 мар та 
2014 го да про во дит день от-
кры тых две рей и го род скую 
олим пи аду по инос тран ным 
язы кам (ан глий ский, не мец-
кий, фран цуз ский) сре ди 
уча щих ся 10-11-х клас сов 
школ Ка ра ган ды.

Олим пи ада про во дит ся в 
три ту ра:

пер вый тур — лек си ко-
грам ма ти чес кий тест;

вто рой тур — ауди ро ва ние;
тре тий тур — бе се да на за-

дан ную те му.
В рам ках олим пи ады для 

учи те лей инос тран ных язы ков 
бу дут ор га ни зо ва ны два се-
ми на ра. Те ма пер во го се ми-
на ра — «Роль ин фор ма ци он-
ных компь ютер ных тех но ло гий 
(ICT): циф ро вые тех но ло гии». 
Цель: рас ши рить те оре ти чес-
кую и прак ти чес кую ба зу про-
фес си ональ ной ком пе тен ции 
учи те лей инос тран ных язы ков 
для по вы ше ния эф фек тив нос-
ти их про фес си ональ ной дея-
тель нос ти. За да чи: оз на ком-
ле ние слу ша те лей с но вы ми 
циф ро вы ми тех но ло ги ями в 
пре по да ва нии язы ков; фор-
ми ро ва ние уме ния эф фек-
тив но и твор чес ки при ме нять 
но вые циф ро вые тех но ло гии 
в учеб ном про цес се. Со дер жа-
ние: ин фор ма ци он ные компь-
ютер ные тех но ло гии и ме то ды 
по вы ше ния эф фек тив нос ти 
об ра зо ва тель но го про цес са; 
зна ком ство с но вы ми циф ро-
вы ми тех но ло ги ями, нап рав-
лен ны ми на раз ви тие ак тив-
нос ти и язы ко вой ком пе тен ции 
обу ча ющих ся: компь ютер ные 
прог рам мы We ebly, Vo icethre-
ad; прог рам ма по соз да нию 
ани ма ци он ных филь мов.

Те ма вто ро го се ми на ра: 
«Но вые под хо ды в обу че нии 
инос тран ным язы кам в ус ло-
ви ях ре али за ции сов ре мен ной 
мо де ли ино языч но го об ра зо-
ва ния». Цель: оз на ко мить учас-
тни ков се ми на ра с ос нов ны ми 
под хо да ми уров не вой мо де ли 
ино языч но го об ра зо ва ния. 
За да чи: оз на ком ле ние слу ша-
те лей с те оре ти чес ки ми ас пек-
та ми Кем бриджско го под хо да 
к про цес сам пре по да ва ния 
инос тран но го язы ка; ана лиз 
клю че вых идей прог рамм пер-
во го, вто ро го и треть его уров-
ней кур сов по вы ше ния ква-
ли фи ка ции но во го фор ма та; 
фор ми ро ва ние уме ния ис поль-
зо вать сов ре мен ные пе да го-
ги чес кие тех но ло гии на уро ках 
инос тран ных язы ков. Це ле-
вая груп па се ми на ров: учи те-
ля инос тран ных язы ков школ 
Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Язы ки обу че ния: рус-
ский, ан глий ский.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ 
ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Ка фед ра тран спор та и про фес си ональ-
но го обу че ния про фес си ональ но-ху до же-
ствен но го фа куль те та КарГУ име ни ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва про во дит V Го род скую 
пред мет ную олим пи аду сре ди школь ни-
ков по об ра зо ва тель ной об лас ти «Тех но ло-
гия» (8-11-е клас сы).

Олим пи ада вклю ча ет в се бя 2 эта па: 1-й 
этап — от бо роч ный, внут риш коль ный — до 
10 мар та те ку ще го го да; 2-й этап — ито го-
вый — 18 мар та 2014 го да на ба зе ка фед ры 
тран спор та и про фес си ональ но го обу че ния 
про фес си ональ но-ху до же ствен но го фа куль-
те та КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

1-й этап олим пи ады — кон курс твор чес-
ких про ек тов по сле ду ющим нап рав ле ни ям:
Ин тел лек ту аль ные (пред ме ты раз ра бо-

ток — ин терь еры учеб ных, жи лых и про-

из вод ствен ных по ме ще ний, ди зайн лю бых 
из де лий бы та, про из вод ствен ных об раз цов 
и т. д.).
Ма те ри аль ные (пред ме ты раз ра бо ток — 

из де лия ху до же ствен но-прик лад но го и тех-
ни чес ко го твор че ства уча щих ся).
Эко ло ги чес кие (пред ме ты раз ра бо ток — 

из де лия с ис поль зо ва ни ем вто рич но го 
сырья, плас тпо ли ме ров и т. д.).
В хо де 2-го эта па бу дет про во дить ся 

пре зен та ция твор чес ко го про ек та и окон-
ча тель ное под ве де ние ито гов по ука зан ным 
нап рав ле ни ям в сле ду ющих но ми на ци ях: 
«Ак ту аль ность науч ной проб ле мы», «Прак-
ти чес кая зна чи мость ра бо ты», «Ори ги наль-
ность идеи» (1—3-е мес та).
За яв ки на учас тие в олим пи аде, за ве рен-

ные пер вым ру ко во ди те лем шко лы, при-
ни ма ют ся до 10 мар та 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 тран спор та и про фес си ональ но го 
обу че ния, 11-й кор пус, 307-я, 113-я ауд. или 
на элек трон ную поч ту ка фед ры тран спор та 
и про фес си ональ но го обу че ния: izo im po@
ma il.ru.
Тре бо ва ния к ма те ри алам олим пи ады: 

объ ем по яс ни тель ной за пис ки твор чес ко го 
про ек та — до 20 стр. фор ма та А4; по ля: вер-
хнее 2 см, ниж нее 2 см, ле вое 3 см, пра вое 
1,5 см; для тек ста на ка зах ском язы ке шрифт 
KZ Ti mes New Ro man, для рус ско го язы ка 
Ti mes New Ro man ке гель 14; межстроч ный 
ин тер вал 1,5 см.
Прог рам ма олим пи ады и тре бо ва ния бу-

дут раз ме ще ны на сай те ПХФ КарГУ www.
ksu.kz.

АД РЕС: Г. КА РА ГАН ДА, УЛ. КАР БЫ ШЕ ВА, 7, 
ТЕЛ. 8 (7212) 35-14-20, 

E-MA IL: IZO IM PO@MA IL.RU.

Технология: от проекта к реализации

КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва и 
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 го род скую олим пи аду 
школь ни ков по пред ме там:
• «Изоб ра зи тель ное ис кус ство»
• «Чер че ние»

Го род ская олим пи ада про во дит ся в КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 12 мар та 
2014 г. в 9:00 как кон курс. 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 9-11-х клас сов об ще об ра зо ва тель ных 
школ, ли це ев, гим на зий, школ-ин тер на тов 
Ка ра ган ды. Для учас тия в олим пи аде не об хо-
ди мо нап ра вить ко ман ду (по 1 школь ни ку) в 
со от вет ствии с выб ран ным пред ме том. На ли-
чие ру ко во ди те ля груп пы обя за тель но.
Все не об хо ди мые инстру мен ты и ма те ри-

алы в со от вет ствии с пред ме та ми: чер теж ный 
ват ман А3 (420 х 594 мм), чер теж ные инстру-

мен ты (цир куль, ли ней ка, лас тик, тре уголь ни-
ки, ка ран да ши ма рок Т и ТМ, то чил ка и т. д.), 
бу ма га бе лая или цвет ная, кар тон, ка ран да ши, 
кноп ки, тушь, ак ва рель, гу ашь, ак рил, мас ло, 
сан ги на, пас тель (по ус мот ре нию ав то ра) и др. 
для вы пол не ния прак ти чес ко го за да ния иметь 
при се бе.
По пред ме ту «Чер че ние» олим пи ада 

про во дит ся в один этап — прак ти чес кое 
за да ние: вы пол не ние чер те жа пре об ра зо-
ван ной де та ли по раз мет ке с на не се ни ем 
раз ме ров и пос тро ение ак со но мет ри чес кой 
про ек ции.
Фор мат — А3 (420 х 594 мм).
По пред ме ту «Изоб ра зи тель ное ис кус-

ство» олим пи ада про во дит ся в два эта па:
1 этап — до маш нее за да ние — ком по-

зи ция на те му «Ка ра ган де 80 — лет». Вы пол-
не ние в лю бой жи во пис ной тех ни ке, раз мер 
фор ма та — не ме нее А3. Ра бо та пред став ля ет-
ся в ор гко ми тет по при бы тии.

2 этап — прак ти чес кое за да ние — жи-
во пис ная (де ко ра тив ная) ком по зи ция «Қа зақ 
елі». Раз мер фор ма та — А2.

За яв ки на учас тие в олим пи аде (при ло же-
ния 1, 2), за ве рен ные пер вым ру ко во ди те лем 
шко лы, при ни ма ют ся до 9 мар та 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-я 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: 8-700-316-78-95, 8-700-498-39-80 

(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 и 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

Творческие соревнования для юных художников

Со ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль-
тет принимает VI Рес пуб ли кан скую сту-
ден чес кую пред мет ную олим пи аду по 
спе ци аль нос ти 5В010500 — «Де фек то ло-
гия», ко то рая прой дет 27-28 мар та 2014 
го да на ба зе 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.

В олим пи аде мо гут при ни мать учас тие сту-
ден ты выс ших учеб ных за ве де ний оч ной фор-
мы обу че ния спе ци аль нос ти «де фек то ло гия». 
Учеб ное за ве де ние мо жет выд ви гать не бо лее 
2 ко манд, каж дая из ко то рых дол жна вклю чать 
в свой сос тав не бо лее 3 сту ден тов 2-3-х кур сов. 
Ко ман ду в обя за тель ном по ряд ке дол жен соп-
ро вож дать ру ко во ди тель.

Цель олим пи ады: вы яв ле ние и под дер жка 
бу ду щих та лан тли вых мо ло дых спе ци алис тов, 
а так же соз да ние еди но го об ра зо ва тель но го 
прос тран ства по под го тов ке науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров в об лас ти спе ци аль но го и ин-
клю зив но го об ра зо ва ния.

За да чи олим пи ады: при об ще ние сту ден-
тов к науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос-
ти; по вы сить про фес си ональ ный ин те рес 
сту ден чес кой мо ло де жи к де фек то ло гии 
как на уке о спе ци аль ном об ра зо ва нии; раз-
ви вать про фес си ональ ные пе да го ги чес кие 
ка че ства кор рек ци он но-раз ви ва ющей нап-
рав лен нос ти, прак ти чес кие на вы ки и уме-
ния в сфе ре вос пи та ния и обу че ния де тей 
с ог ра ни чен ны ми воз мож нос тя ми, спо соб-
ству ющие твор чес ко му от но ше нию бу ду-
щих пе да го гов к пси хо ло го-пе да го ги чес кой 
дея тель нос ти.
Ко ман да учас тни ков дол жна сос то ять из 3 

сту ден тов и ру ко во ди те ля. Ра бо чие язы ки: ка-
зах ский и рус ский.

I тур (от бо роч ный) олим пи ады про шел на 
мес тах — в выс ших учеб ных за ве де ни ях в ян ва-
ре 2014 г.

II тур (дис тан ци он ный) прой дет как кон-
курс до маш не го за да ния, где сту ден ты вы пол-
нят две ра бо ты:

1) раз ра бо та ют кон цеп цию «Тра ек то рия 
кор рек ци он но-раз ви ва юще го обу че ния» в 
рам ках сов ре мен ных об ра зо ва тель ных прог-
рамм в сфе ре спе ци аль но го и ин клю зив но го 
об ра зо ва ния»;

2) на пи шут эс се «Про фес сия де фек то ло га — 
про фес сия, поз во ля ющая адап ти ро вать де тей 
с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми пот реб нос тя ми 
к сов ре мен но му со ци уму».

III тур (фи наль ный) про во дит ся 27-28 мар та 
в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си-
те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. К дан но му 
ту ру 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, вы пол нив-
шие твор чес кие за да ния (элек трон ный и рас-
пе ча тан ный ва ри ан ты). В прог рам му олим пи-
ады вхо дят кон кур сы:

I. Пред став ле ние ко ман ды:
1.1 «Ви зит ная кар точ ка» ко ман ды — 5-7 

мин.
1.2 «Мой уни вер си тет, моя спе ци аль-

ность» — ви де осю жет или му зы каль ное пред-
став ле ние, или дру гая фор ма пред став ле ния 
сво его уни вер си те та и спе ци аль нос ти — 5 мин.

ІІ. «Де фек то ло гия — ис кус ство воз вра ще-
ния де тей к пол но цен ной со ци аль ной жиз ни» 
(твор чес кий кон курс) — проб лем ная си ту ация. 
Пре зен та ция од ной из ка те го рий де фек то ло-
гии. Каж дая ко ман да по же ребь ев ке пред став-
ля ет од ну из ка те го рий де фек то ло гии (7-10 
мин.).

IIІ. «Де фек то ло гия — учеб ный пред мет» — 
тес ти ро ва ние по об ще му кур су «Спе ци аль ная 

пе да го ги ка», «Спе ци аль ная пси хо ло гия», «Ос-
но вы ло го пе дии»; ко ли че ство тес то вых за да-
ний — 40, вре мя на тес ти ро ва ние — 60 ми нут, 
оце ни ва ет ся по сред не му бал лу ко ман ды.

IV. За щи та науч но го про ек та
4.1 «Ин клю зив ное об ра зо ва ние: сов ре-

мен ное сос то яние, опыт внед ре ния, проб ле-
мы, пер спек ти вы раз ви тия» — за щи та науч-
но го про ек та (до маш нее за да ние) — 5-7 мин. 
Слай до вые пре зен та ции и рас пе ча тан ный 
ва ри ант обя за тель ны.
Для учас тия в олим пи аде не об хо ди мо выс-

лать по элек трон ной поч те на ад рес sa ipk@ma-
il.ru или поч то во му ад ре су: 100026, Республика 
Казахстан, г. Ка ра ган да, ул. Му ка но ва, 1, Ка ра-
ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. 
Е. А. Бу ке то ва, со ци аль но-пе да го ги чес кий фа-
куль тет сле ду ющие ма те ри алы:

1. За яв ку на учас тие в олим пи аде — 
до 1 мар та 2014 г.

2. Науч но-ме то ди чес кую кон цеп цию 
«Тра ек то рия кор рек ци он но-раз ви ва юще го 
обу че ния» в рам ках сов ре мен ных об ра зо ва-
тель ных прог рамм в сфе ре спе ци аль но го и 
ин клю зив но го об ра зо ва ния» (см. при ло же ние 
2) — до 5 мар та 2014 г.

3. Эс се «Про фес сия де фек то ло га — 
про фес сия, поз во ля ющая адап ти ро вать де тей 
с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми пот реб нос тя-
ми к сов ре мен но му со ци уму» (см. при ло же-
ние 2) — до 5 мар та 2014 г.

Кон так тные те ле фо ны:
8 702 531 3351 — отв. за про ве де ние олим пи-

ады Му се ева Гуль наз Нур лы бе ков на
8(7212) 77-04-30 — ка фед ра де фек то ло гии.
Элек трон ная поч та: sa ipk@ma il.ru, gul naz_

mu se eva@ma il.ru.
Воп ро сы и пред ло же ния по ор га ни за ции 

и со дер жа нию олим пи ады мож но нап рав лять 
по ука зан ным ко ор ди на там.

ОР ГКО МИ ТЕТ ОЛИМ ПИ АДЫ

Студенческую олимпиаду принимает КарГУ
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А7параттар тас7ыны
Алматы а ла сы ны< =кі мі 

би ыл �ы жыл ды бі лім жы лы 
деп жа ри яла ды. БOл ту ра лы 
а ла бас шы сы ха лы а есеп 
бе руі ке зін де м= лім де ді.

А. Есі мов ті� ай ту ын ша, 
2013 жы лы бі лім са ла сы на 
77,2 млрд те� ге б) лін ді. 4т кен 
жы лы т)рт жа �а ба ла ба� ша, 
�ш мек теп са лын ды, 17 же ке-
мен шік ба ла ба� ша ашыл ды. 
Б& �ан �о са, «Са ялы» ша �ын 
ауда нын да �ы мек теп пен Пре-
зи дент ті� екі зи ят кер лік мек-
те бі ні� �& ры лы сы жал �а сып 
жа тыр.

«Алматы ны� жо �а ры о�у 
орын да рын да 148 мы� сту-
дент бі лім алу да, жыл сайын 
43 мы� дай т� лек о�у бі ті ре ді. 
Жас тар ды� ж& мыс �а ор на ла-
су м$ се ле ле рі тек т� лек тер ді 
�а на емес, рек тор лар мен �а-
ла лы� би лік ті де ой лан ды ра ды. 
Уни вер си тет тер ді ы� пал дас-
ты рып, на си хат тау �а жет, ел 
да му ыны� мем ле кет тік, са ла-
лы� ба� дар ла ма ла ры бойын-
ша ма ман ды� тар �а жет ті лі гі не 
с$й кес жас ма ман дар ды да яр-
лау мен б) лу $діс те рін ен гі зу 
ке рек», — деп м$ лім де ді �а ла 
$кі мі.

Tылымда кRзге т�скен 
м<сылман Eйелдері

Та рих та тO< �ыш рет «Ис-
лам =ле мін де гі �ы лым да 
кDз ге тJс кен =йел дер ді< топ-
20» ті зі мі «МO сыл ман ж= не 
�ы лым» жур на лын да жа ры 
кDр ді. Олар — ис лам =ле мі-
ні< еле усіз деу кейіп кер ле рі. 
Алай да, олар ды< ис лам =ле-
мі ні< �ы лы мы мен ин но ва-
ци ясы на ос ан Jле сі зор.

Осы нау �&р мет ті ті зім ні� 
к)ш ба сын да мы сыр лы� док-
тор Са ми ра М& са ны� аты-ж) ні 
т&р. Оны� е� бе гі бей біт атом ды 
зер де ле уге ар нал �ан. Ал екін-
ші орын �а про фес сор Нес рин 
Хад дар есім ді �а лым $йел жай-
�ас �ан. Ол бар бі лі мі мен жі ге-
рін Ку вейт ті� ж$ не Ли ван ны� 
энер ге ти ка лы� бо ла ша �ын 
зер де ле уге ар нап ке ле ді. /шін-
ші орын �а П$ кіс тан да ту ып-)с-
кен про фес сор Би на Ша хин 
Сыд ды� есім ді )сім дік та ну шы 
та бан ті ре ген.

Атал мыш ті зім де &зын са-
ны 20 а� жа улы� ты ны� аты-
ж) ні тір кел ген. Олар �ы лым-
да ай тар лы� тай же тіс тік ке 
же тіп, к)ш бас тап ке ле ді. �а-
лым $йел дер ді $лем ні� т�к пір-
т�к пі рі нен ке зік ті ру ге бо ла ды. 
Олар ды� де ні О� т�с тік-шы �ыс 
Ази яда, О� т�с тік ж$ не Ор та лы� 
Ази яда, Пар сы шы �а на �ын да, 
Ма� рыб ел де рі мен Сол т�с тік 
Аф ри ка да, сон дай-а� Сол т�с тік 
Аме ри ка мен Еуро па да �ы лым-
мен ш& �ыл да нып ж�р.

BNEWS. KZ А� ПА РАТ ТЫ� ПОР ТА ЛЫ

Астана қа ла сын да өт кен «Ой ер кін ді гі: ха-
лы қа ра лық стан дарт тар ға шо лу» ат ты тре-
нинг ті Құ қық тық ме диа ор та лы ғы ның тре нер-
ле рі Ди ана Ок ре мо ва мен Гүл ми ра Бір жа но ва 
ұйым дас тыр ды.

Кез кел ген са ла қыз мет кер ле рі ха лық қа, қо ғам-
ға қыз мет ете ді. Осы тұр ғы да бұ қа ра лық ақ па рат 
құ рал да ры ның ор нын ерек ше атап өту ге бо ла ды. 
БАҚ қыз ме ті өкіл де рі — жур на лис тер ха лық тың 
кө зі һəм құ ла ғы на ай нал ған осы за ман да сауат-
сыз дық та ны тып өз құ қы ғын қор ғай ал ма са, ол 
үл кен сын. Ұлт тық тə жі ри бе мен ха лы қа ра лық 
стан дарт тар ға сай за ма науи ме диа та қы ры бын да 
қоз ғал ған мə се ле лер ге қа тыс ты пі кір ал ма сып, ха-
лы қа ра лық стан дарт та ры, кə сі би эти ка прин цип-
те рі жай лы ҚарМУ-дың до цен ті Ж. С. Ра ма за но ва 
жə не жур на лис ти ка бө лі мі нің 2 курс сту дент те рі 
П. Əбі ше ва, А. Бал та но ва, А. Бек жан қыз да ры бі-
ліп қай тқан еді. Тре нинг мем ле ке ті міз дің рес ми 
ті лін де өт ті.
Мем ле кет тік ақ па рат са яса ты жə не БАҚ- ты 

қол дау мақ са тын да жур на лис тің құ қық та ры мен 

сөз бос тан ды ғын, мін дет те рі мен мақ сат та рын 
тү сін ді ру не гі зін де Қа зақ стан мен өз ге мем ле кет-
тер ді са лыс ты ру ар қы лы бұ қа ра лық ақ па рат са-
ла сы ның құ қық тық дең гейі, ұқ сас тық та ры мен 
өз ге ше лік те рі сөз етіл ді. Бар лық мем ле кет ке би лі-
гі жү ре тін Еуро па лық сот тың қыз ме ті жə не олар-
дың ат қар ған іс те рі мы сал ре тін де қа рас ты ры лып, 
бей не ро лик тер, пре зен та ци ялар ар қы лы тү сін-
ді ріл ді. Со ны мен қа тар қа зір гі таң да Қа зақ стан-
да Қыл мыс тық ко дек стің жа ңа жо ба сы əзір ле ніп 
жат қа нын тіл ге ти ек ет тік. «Жа ла жа бу мен тіл ти-
гі зу» мə се ле сі БАҚ өкіл де рі үшін ма ңыз ды құ жат-
тар дың бі рі бо лып есеп те ле ді. Жа ла жа бу мен тіл 
ти гі зу ді қан дай жағ дай да қыл мыс тық іс-əре кет ке 
жат қы зу ке рек ті гін нақ ты ажы ра тып алу ке рек ті-
гі жай лы сөз бол ды. Бар лық ар-на мыс ко дек сте рі 
бі рауыз дан жур на лис тер тө мен де гі жайт тар дан 
аулақ бо луы ке рек деп есеп тей ді: жа ла жа бу жə не 
ар-на мыс ты қор лау; пла ги ат (бас қа лар дың жаз ға-
нын өз аты нан пай да ла ну); па ра алу; ой дан шы ға-
ру (бұр ма лау жə не та за ой дан шы ға ру).
Со ны мен қа тар «Əділ сөз» қо ры жүр гіз ген мо-

ни то рин гтер, эти ка прин цип те рі не қай шы ке ле-

тін фо то су рет ав тор ла ры жай лы пі кір ал мас тық. 
Та қы рып аясын да түр лі ойын дар, қы зық ты сауал-
дар ар қы лы ал ған ақ па рат тар ай қын дал ды. Оты-
рыс ба ры сын да бі раз құн ды мə лі мет тер, ма ңыз ды 
ақ па рат тар алын ды. Тех ни ка лық жаб дық та уды 
Ұлыб ри та ни яның Қа зақ стан да ғы ел ші лі гі өз мой-
ны на ал ған.
Біз дің ойы мыз ша, осын дай жи ын дар біз дің 

бо ла шақ қа де ген күш-жі ге рі міз ді жан дан ды рып, 
жан-жақ ты бо лу ымыз ға үл кен жол аша ды де ген 
се нім де міз.

ПЕ РИ ЗАТ HБІ ШЕ ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ6

2 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Май құ дық та ғы «Ақ бо та» ба ла бақ ша сын да 
қа зақ жə не орыс тіл де рін де 11 топ та 305 ба-
ла тəр би еле не ді. Оның ішін де гі екі топ жүй ке 
жүйе сі нің кем шін ді гі сыр қа ты на шал дық қан-
дар. Олар дың тұ рып жат қан жер ле рі жы лы əрі 
жай лы. Алай да таяуда ғы күн де рі жүр гі зіл ген 
энер гоаудит ке зін де ме ке ме де гі жы лу ды тұ ты-
ну дең гейі ша ма дан тыс екен ді гі анық тал ған. 
Қа быр ға да ғы жар қын шақ тар мен ес кі те ре-
зе лер дің са ңы ла ула ры ар қы лы жы лу сыр тқа 
тек ке ке ту де. Жаз ға са лым ба ла бақ ша да жөн-
деу жұ мыс та ры жүр гі зіл мек. Ол үшін қа ла лық 
бюд жет тен 9 млн. тең ге бө лі не тін бо ла ды.

— Əри не, ғи ма рат тың пай да ла ну ға бе ріл ге ні-
не көп жыл өт кен, ес кі еке ні кө рі ніп тұр. Сон-
дық тан жөн деу жұ мыс та рын тың ғы лық ты жүр-
гі зіп, жы лу сақ тау мə се ле сі не ерек ше кө ңіл бө лу 
қа жет, — деп атап өт ті қа ла бас шы сы. Со ны мен 
қа тар, қа ла əкі мі «Ба ла пан» ба ла лар бақ ша сын-

да бол ды. Он да да ар найы топ тар бар. Олар ды 
қа лып қа кел ті ріп, ма ман дан ды рыл ған дең гей де 
кө мек көр се ту үшін бар лық жағ дай қа рас ты-
рыл ған. Ар на улы ка би нет тер за ма на та ла бы на 
сай жаб дық тал ған. Алай да, ме ке ме де гі ба ла лар 
то ңып, жа урап отыр. Мұн да ғы жы лу мен қам-
ту жүйе сін де бір ақау дың бар лы ғы анық тал ды. 
Оның се бе бін нақ ты бі лу үшін ша һар бас шы сы 
ба ла бақ ша ның жер тө ле сі не түс ті.

* * *
Ок тябрь ауда нын да ғы бір не ше бі лім бе ру 

ошақ та рын ара лап көр ген қа ла əкі мі М. Сма-
ғұ лов кей бір мек теп тер ді жы лу мен қам ту 
мə се ле сі кө ңіл көн шіт пей тін ді гі не ба са на-
зар ауда рып, бі лім бе ру ме ке ме сі нің бас-
шы сы на бюд жет тік тап сы рыс бе ру ке зін де 
орын ал ған ол қы лық тар ға жол бер меу үшін 
атал ған аудан да ғы бі лім мен тəр бие са ла сы-
ның ғи ма рат та рын жы лу мен қам ту мə се ле-
сін бір жо ла та ше шу қа жет ті гін ай тып өт ті.

Жұ мыс са па ры ба ры сын да қа ла əкі мі Май-
құ дық та ғы №13 мек теп те бол ды. 2011 жыл дан 
іс ке қо сыл ған ре сур стық ор та лық жо ға ры сы-
нып оқу шы ла рын бір не ше ба ғыт бойын ша ма-
ман дық қа ба улып, дə ріс бе ре ді. Мек теп қа быр-
ға сы нан ұс та лар мен ме ха ник тер, тіп ті «WEB-

ди зай нер лер» оқып шы ға ды. Кейін гі ма ман дық 
бойын ша би ыл дан бас тап са бақ қа зақ ті лін де 
жүр гі зіл мек. Со ны мен қа тар, атал ған бі лім ор-
да сын да кө лік жүр гі зу ші лер де да яр ла на ды. 
Олар ал ғаш қы кө лік жүр гі зу ма шық та рын ар-
найы жаб дық тал ған ав тот ре на жер де ала ды.

— Мұн дай ав тот ре на жер лар ды Қа ра ған ды 
мек теп те рі не көп теп ен гі зу ке рек, — де ген қа-
ла бас шы сы ал да ғы уақыт та да оқу шы лар ға кə-
сі би бі лім бе ру са ла сы на те ге урін ді кө ңіл бө лу 
қа жет ті гі не ба са на зар аудар ды. Өй тке ні, кə сі-
би ма ман дар ға де ген сұ ра ныс күн са нап өсе тү-
су де. №74 мек теп те бол ған қа ла əкі мі Мей рам 
Сма ғұ лов бі лім бе ру ме ке ме сі нің ма те ри ал-
дық-тех ни ка лық ба за сы мен та ны сып, ка би нет-
тер ді ара лап кө ріп, оқу шы лар мен тіл дес ті.

Е. ЖА6 БЫР БАЙ' ЛЫ

Жа7ында Bара;анды 7аласыны: Eкімі Октябрь ауданына 7арасты білім беру нысандарына атбасын тіреді

Жас жет кін шек тер ді тəр би елеу ісін де мек теп 
пен от ба сы ара сын да ғы бай ла ныс қа үне мі кө ңіл 
бө лі нуі ти іс. Мұн дай ын ты мақ тас тық қа зір гі өмір-
дің объ ек тив ті заң ды лы ғы. Осы мін дет ті орын-
да уда ұс таз дар ға, сы нып же тек ші ле рі не ерек ше 
та лап-ті лек тер жүк те ліп отыр ған ды ғы бел гі лі. 
Сы нып же тек ші сі нің ерек ше ең бек ті қа жет ете-
тін жұ мыс та ры ның бі рі — ата-ана мен жан-жақ ты 
бай ла ныс жа сау бо лып та бы ла ды. Егер əр бір ұс таз, 
сы нып же тек ші сі ата-ана лар мен жүйе лі жұ мыс 
жүр гіз се, бар лық ата-ана өз ба ла сы ның тəр би есі не 
кө ңіл бө ле тін ді гі бай қа ла ды. Ата-ана лар мен жұ-
мыс жүр гі зу дің не гі зі — ал дын ала жос пар лау, ал ға 
мақ сат қою, оны қа лай да орын дау.

Ұс таз ба ла ның от ба сы мен, тұр мыс тық жағ дайы-
мен та ны су ға, ата-ана лар ара сын да сауал на ма лық 
сұ рақ тар жүр гі зу ге, ата-ана лар дың ба ла тəр би елеу 
үр ді сі не əр дайым кө мек көр се ту ге, ба ла тəр би есі не 
қа тыс ты мек те пі ші лік, сы ны па ра лық іс-ша ра лар ға 
ата-ана лар ды қа тыс ты ру ға, ата-ана лар жи на лы сын 
жүйе лі түр де өт кі зу ге, бел сен ді ата-ана лар ды ын та-
лан ды ру ға, от ба сы тəр би есі бойын ша пе да го ги ка-
лық-пси хо ло ги ялық ди аг нос ти ка жүр гі зу ге ти іс.

Же ке адам ды қа лып тас ты ру, əлеу мет тен ді ру фак-
тор ла рын са рап тай ке ле пе да гог А. В. Муд рик тің оны 
үш топ қа бө ле тін ді гін кө ре міз: мак ро фак тор, ме за фак-
тор лар, мик ро фак тор лар. Осы лар дың үшеуі ба са на зар 
ауда рар лық бо лып отыр. Қо ғам да ғы эко но ми ка лық 
өз ге ріс тер ге бейім де лу жағ дайын да ба ла тəр би есі ата-
ана дан гө рі пе да гог тар ға сал мақ тү сі ру де. Бұ рын ең кем 
де ген де үш ұр пақ өкі лі нен (ата-əже, əке-ше ше, аға-апа, 
ба ла…) құ ра ла тын от ба сы бү гін де азайып, ба ла тəр би-

есі жал ғыз бас ты лық қа ай нал ған. Осы ның сал да ры нан 
пе да гог тар оқу шы үшін ше жі ре ден сыр шер те тін ата-
əже, ба ла ның бас қан əр бір қа да мын се зіп ақыл ай та тын 
ана, сырт тан көз са лып, бар лай тын көр ші-кө лем, жа на-
шыр қыз ме тін ат қа ру ға ту ра ке ле ді. Əри не, от ба сы ның 
рө лін еш қан дай жо ға ры дə ре же лі тəр би еші ма ман да 
ат қа ра ал май тын ды ғы бар ша ға анық. Өй тке ні, от ба сы 
ең ал ғаш қы адам ды тəр би елеу ор та сы жə не ба ла тəр-
би есі оның мем ле кет ал дын да ғы мін де ті.
Өз хал қын, Ота нын сүйе тін на ғыз аза мат тəр би-

еле уде ата-ана ның рө лі ерек ше. Ұр пақ тан ұр пақ қа 
ауысып оты ра тын із гі лік, адам гер ші лік, үл кен ді құр-
мет теу, ұяң дық, пəк тік си яқ ты хал қы мыз дың асыл 
қа си ет те рі ер те за ман нан бе рі ата ның қа ны мен, ана-
ның сү ті мен бойы мыз ға сі ңіп ке ле ді. Ба ла ға ай на ла-
сын да ғы өмір шын ды ғы ауадай қа жет. Ең ал ды мен, 
əке мен ше ше өз ұл ты мыз дың əде би еті мен, мə де ни-
еті мен, салт-дəс тү рі мен, ті лі мен, та ри хы мен, өне рі-
мен те ре ңі рек та ныс бо луы ти іс.
Ата-ана ба ла ның өсу жо лы на, тіл мə де ни еті не кө-

ңіл бө луі ке рек. Ба ла ның ті лі икем ге кел ме ген сəт те-
гі күл дір гі сөз де рін қай та лап, ма зақ тау ға бол май ды. 
Өй тке ні əр сөз ді дұ рыс ай ту ға, өз ойын, пі кі рін дəл 
жет кі зу ге ба улу бо ры шы мыз. Сон да ға на ба ла ның 
тіл та за лы ғы сақ та лып, сөз дік қо ры мо ла яды. Бұл мə-
се ле ге орай ұлы ағар ту шы Ыбы рай Ал тын са рин:»Ба-
ла ны ауызе кі сөй ле уге үй рет пейін ше, қай тіл де бол-
са да ер кін де жүйе лі сөй леу мүм кін емес» — дей ді.

Мек теп ре фор ма сы та лап та рын жү зе ге асы ру да 
ең бек тəр би есі нің ро лі ерек ше. Оқу — оқу шы ең бе гі. 
Ба ла кіш кен тайы нан от ба сын да ең бек ке дағ ды лан са, 
есей ген де ол қа же ті лік ке ай на ла ды. Қа зір гі ата-ана-
лар бі лім ді, са яси сауат ты, жан-жақ ты же тіл ген. Де-

ген мен, бес са усақ бір дей емес, ата-ана лар ара сын да 
ба ла тəр би есі не əлі де нем құ рай лы қа ра ушы лар бар.

Ба ла тəр би есін де гі бас ты мə се ле нің бі рі — ең бек-
тің қай тү рі не бол са да дағ ды лан ды ру. Бұл ата-ана 
үшін де, ба ла үшін де ма ңыз ды. Ба ла ны өзі не-өзі 
қыз мет ету ге үй ре ту, же ңіл-жел пі жұ мыс тар ды 
орын да ту — ең бек тəр би есі нің əліп пе сі. Ата-ана сы 
адал ең бек қор, көп шіл от ба сын да тəр би елен ген ба-
ла лар оқу да да, ең бек те де ын та лы.

Ба ла лар ды са на лы, ой лы, сер гек етіп тəр би елеу 
от ба сы мен қо ғам дық тəр бие орын да ры ның бір ден-
бір па ры зы, асыл мұ ра ты. От ба сы — адам зат бе сі гін 
тер бет кен ұя бол са, сол от ба сын да ғы ба ла ның бас ұс-
та зы — ата-ана. «Ба ла пан ұяда не ні көр се, ұш қан да 
со ны іле ді» де мек ші, ба ла əке ден ақыл, ана дан мейі-
рім ала ды.
Ұлы пе да гог В. А. Су хо млин ский «Тек ата-ана лар-

мен бір ге жал пы күш-жі гер ді бі рік ті ру ар қы лы ға на 
мұ ға лім дер ба ла лар ға үл кен адам дық ба ғыт бе руі 
мүм кін» де ген ұтым ды ой ай тқан. Адам ның адам-
шы лы ғы — жақ сы ата-ана мен бі лік ті тəр би еші ден.

«Жа сын да бер ген тəр бие — жас қайың ды иген-
дей» дей ді ха лық қа ғи да сы. Олай бол са, кейін нен 
бер ген тəр бие есек ке ноқ та іл ген дей, қан ша қақ пай-
ла ған мен қа тер ге ұрын дыр май қой май ды. Шыр етіп 
дү ни еге кел ген сəт тен бас тап ата-ана ал дын да нə зік 
те қи ын, қыр-сы ры мол үл кен қо ғам дық мін дет тұ-
ра ды, ол — ба ла тəр би есі. Ба ла тəр би есін де ал ғаш қы 
ұс таз ата-ана.

«Отан от ба сы нан бас та ла ды» де ген қас тер лі сөз 
бар хал қы мыз да. Адам бойын да ғы ең асыл, ең жақ-
сы қа си ет тер өс кен ор та ар қы лы қа лып та са ды. Əр бір 
ата-ана өз ба ла ла ры ның тұң ғыш тəр би еші ле рі, ата-
ана ның əр бір іс-əре ке ті ба ла ға үл кен са бақ.

H. HЛІП БЕ КО ВА, №76 ЖББОМ БАС ТАУЫШ СЫ НЫП М' �А ЛІ МІ

«Жасында берген тEрбие — жас 7айы:ды игендей»

Журналистикада;ы халы7аралы7 стандарттар
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Анонс
Кто лучше знает историю?

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва 10-11 ап ре ля 2014 г. про-
во дит пред мет ную олим пи аду сре ди 
сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний 
Рес пуб ли ки Казахстан по спе ци аль-
нос ти «Ис то рия (гу ма ни тар ная) — 
5В020300». В рес пуб ли кан ской олим-
пи аде мо гут при нять учас тие сту ден ты 
спе ци аль нос ти «ис то рия» (5В020300, 
5В011400) всех выс ших учеб ных за ве-
де ний Рес пуб ли ки Казахстан. Для учас-
тия в олим пи аде сту ден там не об хо ди-
мо сфор ми ро вать ко ман ду, сос то ящую 
из сту ден тов спе ци аль нос ти «ис то рия», 
в сос та ве 4 че ло век и по дать за яв ку на 
учас тие до 2 ап ре ля 2014 г.

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

Целью олим пи ады яв ля ет ся вы яв-
ле ние твор чес ких и про фес си ональ ных 
спо соб нос тей и под дер жка бу ду щих та-
лан тли вых мо ло дых спе ци алис тов-ис-
то ри ков.

За да ча ми олим пи ады яв ля ют ся: 
сти му ли ро ва ние учеб но-поз на ва тель-
ной и науч но-ис сле до ва тельской дея-
тель нос ти сту ден тов-ис то ри ков, по вы-
ше ние про фес си ональ но го ин те ре са 
сту ден чес кой мо ло де жи к ис то ри чес-
кой на уке, вы яв ле ние ода рен ных сту-
ден тов, рас кры тие их про фес си ональ-
ных ка честв и лич нос тно го по тен ци ала, 
раз ви тие прак ти чес ких на вы ков и уме-
ний в сфе ре обу че ния и вос пи та ния де-
тей; олим пи ада про во дит ся сог лас но 
при ка зу Ми нис тер ства об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан в рам ках 
еже год но го пла на ме роп ри ятий «Сту-
ден чес кая пред мет ная олим пи ада».

Олим пи ада про во дит ся в че ты ре 
ту ра:

1. При вет ствие до 5 ми нут (пре зен-
та ция ко ман ды).

2. Тес ти ро ва ние («Ис то рия 
Казахстана», «Все мир ная ис то рия»).

3. Кон курс до маш не го за да ния: пре-
зен та ция про ек тной ра бо ты на те му 
«Ис то ри чес кая лич ность» (10-12 мин.).

4. Ин тел лек ту аль ный тур (вик то ри-
ны, дис кус сии и др.).

Мес то про ве де ния: г. Ка ра ган да, 
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
ул. Уни вер си тет ская, 28, кор пус №3 
(ис то ри чес кий фа куль тет).

За яв ка дол жна вклю чать сле ду-
ющую ин фор ма цию:

1. Наз ва ние ко ман ды.
2. Наз ва ние уни вер си те та, фа куль-

те та, спе ци аль нос ти, ко то рые пред-
став ля ет ко ман да.

3. Сос тав учас тни ков ко ман ды 
(Ф. И. О. каж до го учас тни ка ко ман ды, 
курс, спе ци аль ность).

4. Ф. И. О. ли де ра ко ман ды, его кон-
так тная ин фор ма ция (те ле фон с ука за-
ни ем ко да го ро да, но ме ра со то вых те-
ле фо нов, имейл).

5. Ф. И. О. от вет ствен но го ли ца от 
уни вер си те та ко ман ды (те ле фон с ука-
за ни ем ко да го ро да, но ме ра со то вых 
те ле фо нов, имейл).

Рас хо ды, свя зан ные с учас ти ем 
в олим пи аде (до ро га, пи та ние, про-
жи ва ние), — за счет от прав ля ющей 
сто ро ны. При не об хо ди мос ти бро ни-
ро ва ния мест в гос ти ни це про сим со-
об щить за ра нее в за яв ке.

Про сим всех за ин те ре со ван ных лиц 
под твер дить свое учас тие и по да вать 
за яв ки на учас тие на элек трон ные ад-
ре са Ка ли ева Д. k_da ri ya@in box.ru; Бо-
де ева К. Т. Bo de ev-78@ma il.ru. По ор-
га ни за ци он ным воп ро сам об ра щать ся 
к Бо де еву К. Т. Те ле фо ны: 8 701 138 
30 47, 8 700 351 7952, раб. те ле фон 
8(7212) 77-04-09.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ИС ТО РИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Казахстан и Ки тай яв ля ют ся дру же-
ствен ны ми стра на ми, со се дя ми с ши ро-
ки ми по ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми 
и куль тур ны ми свя зя ми. Обу че ние ка зах-
стан ских сту ден тов в Ки тае и ки тай ских 
сту ден тов в Ка зах ста не яв ля ет ся до ка-
за тель ством, ре зуль та том и след стви ем 
этих доб ро со сед ских от но ше ний. Ки тай-
ские сту ден ты изу ча ют в Ка зах ста не рус-
ский и ка зах ский язы ки, а ка зах стан ские 
сту ден ты стре мят ся в Ки тай, что бы поз-
нать все тон кос ти вос точ ной куль ту ры и, 
ко неч но, ки тай ско го язы ка.

Наш уни вер си тет не ос тал ся в сто ро не от 
этих ми ро вых тен ден ций. Еще в прош лом 
го ду КарГУ им. ака де ми ка Е. Бу ке то ва по се-
ти ла де ле га ция Ши хэц зыс ко го уни вер си те-
та КНР. Гос ти при ня ли учас тие в от кры тии 
Цен тра ки тай ско го язы ка и куль ту ры. Центр 
спо соб ству ет рас ши ре нию сот руд ни че ства 
Казахстана и Ки тая в об лас ти об ра зо ва ния, 
на уки и куль ту ры. Все же ла ющие те перь 
мо гут изу чать здесь ки тай ский язык. Идея 
ор га ни за ции это го цен тра по яви лась у ру-
ко вод ства фа куль те та инос тран ных язы ков, 
ко то рый еще два го да на зад под пи сал сог ла-
ше ния с Ши хэц зыс ким уни вер си те том о сот-
руд ни че стве. В 2013 го ду ре али зо ва лась пер-
вая прог рам ма ака де ми чес кой мо биль нос ти, 
и в ок тяб ре 2013 го да на обу че ние в КарГУ 
при еха ли 15 сту ден тов из это го уни вер си те та, 
а 16 сту ден тов КарГУ от пра ви лись в Ки тай.
Мы встре ти лись со сту ден та ми из Ки тая, 

обу ча ющи ми ся на фа куль те те инос тран ных 
язы ков. В сво ем ву зе они учи лись по спе ци аль-
нос ти «рус ский язык», но здесь, в Ка зах ста не, 
они го во рят, что обу ча ют ся «де ло во му рус ско-
му язы ку». И та кая ого вор ка нес лу чай на. Сту-
ден тка Бай Цзин пос ле уни вер си те та хо чет 
от крыть свой биз нес, и для то го что бы быть 
ус пеш ной, она счи та ет не об хо ди мым зна ние 
рус ско го и ан глий ско го язы ков. Рус ский язык 
она на ча ла изу чать в Ши хэц зыс ком уни вер си-
те те, изу ча ла его в те че ние двух лет. Пос ле это-

го при еха ла по об ме ну в Казахстан. Де вуш ка 
го во рит по-рус ски дос та точ но бег ло и хо ро шо. 
Она счи та ет, что ей не об хо ди мо сда вать сес сии 
толь ко на пя тер ки. «Та кая тя га к вы со ким оцен-
кам у всех сту ден тов из Ки тая, — го во рит за мес-
ти тель де ка на по учеб ной ра бо те Шун ке ева Са-
уле Али ше ров на. — Они очень тру до лю би вые. 
Мы им нем но го об лег чи ли за да чу: они сда ют не 
тес ты, а ус тные эк за ме ны. Но при этом го то вят-
ся очень мно го. Ин те рес к Ка зах ста ну у них так 
ве лик, что они поп ро си ли нас пос та вить им фа-
куль та тив но ча сы по ка зах ско му язы ку. В пла не 
обу че ния этих ча сов не бы ло. И сей час они уже 
ос ва ива ют азы раз го вор но го ка зах ско го.
Лю би мый пред мет Ма Сюе Цинь — «язык 

прес сы». Она счи та ет, что на ос но ве га зет и 
жур на лов вы учить язык мож но нам но го быс-
трее. А вот в род ном Ки тае она прес су ни-
ког да не чи та ла, всю ин фор ма цию мо ло дые 
лю ди по лу ча ют в ос нов ном из ин тер не та. «В 
Ки тае учить ся слож нее, — го во рит один из 
круг лых от лич ни ков Дун Тянь Лэй. — Что-
бы сдать сес сию в Ки тае, нам при хо дит ся за-
учи вать очень тол стый сбор ник тес тов, на это 
ухо дит мно го вре ме ни и сил. Язы ко вая прак-
ти ка и са ма сис те ма обу че ния в Ка зах ста не 
мне очень нра вит ся, здесь мно гое уз на ешь не 
из книг, а из об ще ния с пре по да ва те ля ми, с 
рус ско языч ны ми сту ден та ми».
Обу ча ют ся ки тай ские сту ден ты по кре-

дит ной тех но ло гии, при ня той в КарГУ. Но 
до пол не ни ем к ака де ми чес ким за ня ти ям 
ста ли для них эк скур сии по ис то ри чес ким 
мес там и, ко неч но, по се ще ния те ат ров. «Мне 
осо бен но за пом нил ся те атр име ни Ста нис-
лав ско го, — де лит ся впе чат ле ни ями Ван 
Юй. — У нас нем но го дру гие те ат раль ные 
тра ди ции. Я был впе чат лен иг рой рус ских 
ак те ров. Так же мы ез ди ли в му зей в по се лок 
До лин ка, где был ла герь для реп рес си ро ван-
ных. Это ис то ри чес кое мес то для вас. Мы то-
же по чув ство ва ли ва шу боль». Рас ска зы вая о 
сво их по ез дках, сту ден ты из Ки тая не бо ят ся 
слож ных слов и ис то ри чес ких наз ва ний, ко-
то рые и мы-то по рой про из но сим с тру дом. 

«За эти пол го да уро вень зна ния рус ско го 
язы ка у ре бят очень силь но вы рос. Ес ли сна-
ча ла они бо ялись го во рить, то те перь они 
уже лег ко и ло гич но из ла га ют свои суж де-
ния на рус ском, — го во рит Са уле Али ше ров-
на. — Им по мо га ет друж ба с на ши ми сту ден-
та ми. Так же они при ни ма ют учас тие во всех 
ву зов ских ме роп ри яти ях и все свои но ме ра 
го то вят вмес те и толь ко на рус ском язы ке. 
Не дав но у нас прош ла пре зен та ция в сти ле 
«ди ало га куль тур», где бы ли пред став ле ны 
и нем цы, и ко рей цы, и рус ские, и ук ра ин цы. 
На ши ки тай ские сту ден ты то же с удо воль-
стви ем рас ска за ли о куль ту ре сво его на ро да».
В Ки тае сей час рас тет чис ло лю дей, изу-

ча ющих рус ский язык. И уни вер си тет Ши-
хэц зы яв ля ет ся сей час од ной из ос нов ных 
баз для под го тов ки пе ре вод чи ков и учи те-
лей рус ско го язы ка в Ки тае. Ши хэц зыс кий 
уни вер си тет на хо дит ся в го ро де Ши хэц зы, 
ко то рый рас по ло жен у се вер но го под ножья 
Тянь-Ша ня и из вес тен во всем Ки тае как 
«Жем чу жи на Го би». Ши хэц зыс кий уни вер-
си тет был соз дан 63 го да на зад, в нем пре по-
да ют раз лич ные спе ци аль нос ти, в том чис ле 
сельско хо зяй ствен ные, ме ди цин ские, тех но-
ло ги чес кие, эко но ми чес кие, гу ма ни тар ные, 
ес те ствен ные, юри ди чес кие, пе да го ги чес кие, 
ис то ри чес кие и т. д. Сей час в уни вер си те-
те бо лее 30 000 уча щих ся, сре ди них поч ти 
250 инос тран ных сту ден тов из Аме ри ки, Па-
кис та на, Казахстана, Ко реи, Рос сии и дру-
гих стран. В это чис ло вхо дят и 16 сту ден тов 
КарГУ, изу ча ющих ки тай ский язык. В июле 
они вер нут ся в Казахстан, и тог да мы смо жем 
уз нать их впе чат ле ния о ки тай ском ву зе.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Китайские студенты изучают русский язык

КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
и Науч но-ис сле до ва тельская ла бо ра то-
рия по изу че нию сов ре мен ной ре ли ги-
оз ной си ту ации в Ка зах ста не, ОО «Дви-
же ние мо ло де жи за бу ду щее Казахстана» 
объ яв ля ют меж ду на род ный кон курс 
науч ных ра бот «Ак ту аль ные проб ле мы 
ре ли ги ове де ния» для сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний, обу ча ющих ся по спе-
ци аль нос тям гу ма ни тар но го нап рав ле-
ния.

Цель кон кур са — со дей ствие вов ле че нию 
сту ден тов гу ма ни тар ных спе ци аль нос тей в 
науч ные ис сле до ва ния по ак ту аль ным проб-
ле мам ре ли ги овед чес ко го зна ния, фор ми ро-
ва ние у бу ду щих спе ци алис тов со ци огу ма-
ни тар но го про фи ля пред став ле ния об ос но-
ва ни ях и прин ци пах ди ало га ре ли ги оз но го 
и не ре ли ги оз но го ми ро воз зре ния, раз ви тие 
ком пе тен ций в об лас ти ана ли за со дер жа ния 
прин ци пов сво бо ды со вес ти и ве ро ис по ве да-
ния как ус ло вий сох ра не ния и ук реп ле ния 
меж кон фес си ональ но го сог ла сия и ре ли ги-
оз ной то ле ран тнос ти в сов ре мен ном ми ре. 
Кон курс рас счи тан на ши ро кий круг мо ло-
дых уче ных из чис ла сту ден тов, по лу ча ющих 
об ра зо ва ние по гу ма ни тар ным спе ци аль нос-
тям.
К учас тию в кон кур се при ни ма ют ся ис-

сле до ва тельские ра бо ты, са мос то ятель но 
вы пол нен ные сту ден та ми на ка зах ском, рус-
ском и ан глий ском язы ках, по лу чив шие эк-
спер тную оцен ку науч ных ру ко во ди те лей 
из чис ла пре по да ва те лей со от вет ству юще го 
ву за. Прис лан ные ра бо ты про ве ря ют ся сис-
те мой «Ан тип ла ги ат». В слу чае не со от вет-
ствия тре бо ва нию са мос то ятель но го ав тор-
ства ра бо та не бу дет до пу ще на к учас тию в 
кон кур се.

Ос нов ные нап рав ле ния кон кур са: 
• Ис то рия ре ли гии;

• Фи ло со фия ре ли гии;
• Со ци оло гия ре ли гии;
• Пси хо ло гия ре ли гии;
• Ре ли гия и по ли ти ка;
• Пра во вые ас пек ты ре ли ги оз ных от но ше-
ний;

• Фе но ме но ло гия ре ли гии;
• Ре ли ги оз ная эти ка;
• Ре ли ги оз ная ан тро по ло гия;

• На ука и ре ли гия;
• Ис то рия цер ков но-го су дар ствен ных от но-
ше ний;

• Ис то рия сво бо до мыс лия;
• Биб лия как куль тур но-ис то ри чес кий па-
мят ник;

• Ко ран как куль тур но-ис то ри чес кий па-
мят ник;

• Хрис ти ан ская те оло гия;
• Ис лам ская те оло гия;
• Но вые ре ли ги оз ные дви же ния;
• Про фи лак ти ка ре ли ги оз но го экстре миз-
ма.

Тре бо ва ния к офор мле нию и пред став-
ле нию ра бот
Пись мен ная ра бо та, пред став лен ная на 

кон курс, дол жна быть са мос то ятель ной 
и ра нее не пуб ли ко вав шей ся, не пре вы-
шать по объ ему 5 стра ниц (ре дак тор Word, 
12-й шрифт, оди нар ный ин тер вал). Пра ви ла 
офор мле ния см. При ло же ние
Ра бо ты, не со от вет ству ющие фор маль-

ным ус ло ви ям кон кур са, к учас тию в нем не 
до пус ка ют ся.
Кон кур сные ра бо ты нап рав ля ют ся в ор га-

ни за ци он ный ко ми тет кон кур са до 1 де каб ря 
2014 г. по элек трон но му ад ре су kon kurs_re-
lig_kar gu@ma il.ru (в те ме пись ма ука зать: 
«Кон курс»).
Ра бо ты, пред став лен ные на кон курс пос ле 

ука зан но го сро ка, рас смат ри вать ся не бу дут.

Оцен ку кон кур сных ра бот осу ществля ет 
жю ри. Оцен ка кон кур сных ра бот про из во-
дит ся по сле ду ющим кри те ри ям: ак ту аль-
ность, те оре ти чес кая и прак ти чес кая зна-
чи мость пос тав лен ной проб ле мы; са мос то-
ятель ность и твор чес кий ха рак тер ис сле до-
ва ния; уме ние ана ли зи ро вать фи ло соф скую 
и науч ную ли те ра ту ру, в том чис ле и на 
инос тран ных язы ках; яс ный, ло гич ный и 
ар гу мен ти ро ван ный спо соб из ло же ния ма-
те ри ала.

По ря док объ яв ле ния ре зуль та тов и наг-
раж де ние ла уре атов
Ре зуль та ты кон кур са бу дут объ яв ле ны 

до 1 мар та 2015 го да на офи ци аль ном сай те 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
По бе ди те ли кон кур са наг раж да ют ся дип-

ло ма ми. Все учас тни ки кон кур са по лу ча ют 
сер ти фи кат КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.
Ра бо ты по бе ди те лей и учас тни ков бу дут 

опуб ли ко ва ны в спе ци аль ном сбор ни ке в 
2015 г.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 
ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЛО СО ФИИ И ПСИ ХО ЛО ГИИ

Объявлен конкурс научных работ по религиоведению
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«А7ылды кRлік»
Ен ді а ра �ан ды лы тар 

Dз де рі ні< смар тфон да ры 
ар ы лы ав то бус та ры ны< 
жJ ру кес те ре ле рін ба ы лай 
ала ды. №3 ав то парк Andro id 
не гі зін де гі те ле фон дар Jшін 
ар найы о сым ша сын іс ке 
ос ты. Алай да ол ар ы лы 
=зір ге тек №1 ж= не 66 ав то-
бус тар ды< жJ ру кес те сін кD-
ру ге бо ла ды.

Жо ла ушы лар ды та сы мал-
дай тын к$ сіп кер лер GPS на-
ви га ция ор на та бас та ды. Б&л 
жа �а та риф ке к)ш кен кез де гі 
жер гі лік ті би лік ті� та ла бы бо-
ла тын.

— GPS на ви га тор ды 20 ав-
то бус �а ор нат ты�. Біз Andro id 
не гі зін де гі те ле фон дар �шін 
ар найы �о сым ша сын да жа-
са ды�. Ол «А�ыл ды к) лік» деп 
ата ла ды, — де ді №3 ав то парк 
бас шы сы Ар тур Гри го рян.

Ар тур Гри го рян ны� ал да �ы 
уа�ыт та бас �а да ав то бус тар �а 
ор на ты ла тын ды �ын жет кіз ді. 
«А�ыл ды к) лік» ко сым ша сы на 
ке ле тін бол са�, ол он лайн ре-
жи мін де ж& мыс жа сай ды. Оны 
)з смар тфо ны �ыз �а ж�к теп 
ал �ан со�, �а ла лар ды� ті зі мі-
нен �а ра �ан ды ны та� дай сыз. 
Одан кейін )зі �із ба ра жат-
�ан не ме се т&р �ан аял да ма ны 
та� дай сыз. Осы дан кейін сіз 
т&р �ан аял да ма �ан дай ав то-
бус ты� ке ле жат �ан ды �ын $рі 
�ан ша уа�ыт ара лы �ын да бо-
ла тын ды �ын к)р се те ді.

Е. ЖА6 БЫР БАЙ' ЛЫ,
�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Ға сыр лар бойы адам зат ба ла сы əлем ді 
тұр ғы за тын, оны өз гер те тін тек қа на ер-
кек тер жə не бі лек ті лер мен бө рік ті лер 
ға на көш бас шы лық қа, би лік ке лайық-
ты деп кел ді. Ал қо ғам мен ғұ рып еш бір 
əлеу мет тік жағ дайы на қа ра мас тан, күл лі 
əйел қауымы на екі ға на мақ сат ай қын дап 
бер ген бо ла тын: тұр мыс қа шы ғу жə не 
өмір ге ұр пақ əке лу. Сон да да, нə зік жан-
ды ла ры мыз та рих бет те рі нен тыс қал ған 
емес, олар өз де рі нің сұ лу лы ғы мен жə не 
ақы лы мен əлем нің, же ке адам ның, тұ тас-
тай бір мем ле кет тің тағ ды ры на ық пал 
ете біл ді. Əйел — жар да, ке лін де, ана да 
жə не жақ сы қыз мет кер, үз дік бас шы да 
бо ла ал ды. Олар кім дер? Аты əлем ге та-
ра ған əйел дер жай лы ай та оты райық.

А<ыз =йел
Кле опат ра VII Фи ло па тор — Ежел гі Еги-

пет тің соң ғы пат шайы мы. Еги пет тің та ғы на 
отыр ған əл сіз əрі жі гер сіз, ын жық пат ша-
лар дан кейін би лік ті қо лын ал ған са ли қа лы 
бас шы ның хал қы үшін жа са ға ны тең дес сіз 
еді. Бі рақ, ол би лік ке кеш кел ді. Кле опат ра 
сах на ға шық қан да Еги пет тің жұл ды зы сө ніп 
қой ған бо ла тын. Əлем ді өз қо лы на ал ған 
Рим пат ша лы ғы ай на ла сын да ғы лар дың бə-
рін жұ тып қоя тын ды ғын бі ле тұ ра, өз елі нің 
тəуел сіз ді гі, хал қы ның азат ты ғы, та ғы үшін 
аян бай со ғы сып, соң ғы де мі қал ған ша бар-
лық мүм кін дік ті пай да лан ды.

СO лу лы пен ма хаб бат пат шайы мы
Еле на — «Адам зат — сұ лу лық тың құ лы» 

де ген сөз дің дə ле лі бо ла тын бір ден-бір об раз. 
Əлем нің ең мық ты де ген пат ша ла рын аяғы на 
жы ғыл ды ра біл ген сұ лу ту ра лы біл мей тін де рі-
ңіз жоқ шы ғар… Ол ту ра лы атақ ты Го мер «Ил-

ли ада», «Одис сей» ат ты по эма ла рын да əде мі 
жыр лай ды. Аузы нан ана сү ті кет пе ген хан за да 
Па рис ті ес-түс сіз ға шық ет кен Еле на — Ат рид 
Ме не лай дың жа ры. Ол үшін атақ ты Тро ян со-
ғы сы бас та лып, Троя пат ша лы ғы күл-тал қан 
бо лып, жер бе ті нен жойы лып кет ті.

«Ор ле ан ы зы»
Жан на д’Арк (1412-1431) — фран цуз-

дар дың ұлт тық ба ты ры, жүз жыл дық со ғыс 
(1337-1453) ке зін де фран цуз хал қы ның ағыл-
шын дар ға қар сы азат тық кү ре сін бас қар ған 
қол бас шы. Ша руа от ба сын да дү ни еге кел ген. 
Он үш жа сы нан бас тап ата ғы шық қан ба тыр 
қыз Ор ле ан же рін де гі со ғыс тар да көз сіз ер-
лік көр се тіп, Франция ко ро лі мен бет пе-бет 
кез дес кен. Жан на д’Арк бас қар ған жа сақ үл-
кен же ңіс тер ге же тіп, 1429 жы лы 8 ма мыр да 
ағыл шын дар дың қо лын да бо лып кел ген Ор-
ле ан қа ла сын азат ет ті. Осы ең бе гі үшін ха-
лық оны «Ор ле ан қы зы» деп атап кет ті.

«Елі ні< айы»
Ин ди ра Ган ди — 1966-1977 жə не 1980-

1984 жыл да ры Үн діс тан премь ер-ми нис трі 
қыз ме тін ат қар ған. Би лік ке кел ген жыл да-
ры бақ та лас та ры оны «ақы мақ қу ыр шақ» 
деп ма зақ ет кен бо ла тын. Алай да ол өз 
елі нің та ри хы на Үн діс тан үкі ме тін бір не-
ше жыл бойы са ли қа лы түр де бас қар ған 
іс кер, кө ре ген ді əйел ре тін де ен ді. Ақыл ды 
са ясат кер мем ле кет тің ха лы қа ра лық дə ре-
же сі нің жо ға ры дең гей ге кө те рі ліп, ны ғаюы 
үшін көп қыз мет ат қар ды. Бү гін де Ин ди ра 
ха ным ды Ота ны ға на емес, күл лі əлем құр-
мет тей ді. Ол өмір ге Рад жи ва жə не Сан джая 
есім ді ұл дар ды əкел ді.

Ті рі а<ыз
Ели за ве та II — əлем та ри хы ның ті рі аңы-

зы. Əлем хал қы оны əлі күн ге дейін бри тан-

дық им пе ри яның ны ша ны ре тін де қа был-
дай ды. Қан ша ма би ле уші лер ауыс ты, не бір 
қан ды қыр ғын со ғыс тар өт ті, мың да ған ел-
дер бұр шақ тай бы ты рап, жа ңа мем ле кет 
құ рыл ды. Бі рақ, Бри тан хан шайы мы мен 
мо нар хия ға на өз гер ме ді.
Тақ та ғы 60 жыл — аз мер зім емес. Та-

рих та мұн ша ма уақыт би лік те отыр ған Тай-
ланд ко ро лі ға на екен.

«Те мір ле ди»
Мар га рет Тэт чер премь ер-ми нистр бол-

ған он бір жыл — Ұлыб ри та ния та ри хын да 
өте же міс ті жыл дар бол ды. Бұл уақыт та ел-
дің эко но ми ка лық жағ дайы соң ғы он жыл ға 
қа ра ған да үш есе өс ті де се де бо ла ды. Ке-
зін де ха лық оны қа лай ата ма ды де се ңіз ші: 
«НА ТО-ның ең мық ты ер ке гі», «Ты ным сыз 
мыс тан», «Те мір ле ди»… Оның жұ мыс кү ні 
таң ғы ал ты мен түн гі бір ара лы ғы. Ол бір сө-
зін де: «Мен 4-5 са ғат тан ар тық ұйық та май-
мын. Ме нің өмі рім — ме нің жұ мы сым. Бір 
адам дар өмір сү ру үшін жұ мыс іс тей ді. Ал 
мен — жұ мыс іс теу үшін өмір сү ре мін» де-
ген екен.

«Мейі рім ді жJ рек ті< иесі»
Аг нес Гон джа Бо яд жиу (Те ре за Ана) ас-

көк са ту мен ай на лы са тын өте қа ра пайым 
от ба сын да дү ни еге кел ген. Отыз ал ты жас қа 
кел ген де жағ дайы на шар əйел өзі нің мейі-
рім ге то лы жү ре гі мен ерек ше ын та сы ның 
ар қа сын да Ха лы қа ра лық Қайы рым ды лық 
Ұйы мын құ ра ды. Қа зір бұл қор дың құ-
ра мын да əлем нің сек сен елі нен тір кел ген 
300 мың адам бар. Ұйым ба ла лар мен же-
тім дер үйін, ауру ха на лар ды, қарт тар үйін 
қам ти ды. Қа зір Каль кут та да ғы бір ға на ор-
та лық тың өзін де 10 000-ға жу ық адам ем де-
ліп жа тыр.

Fайы рым ды лы тан ба ыт тап ан…
Ди ана Спен сер ке зін де Ұлыб ри та ни яның 

хан шайы мы бол ған (Чарльз хан за да ның 

жұ байы). Алай да ақ сүйек тер дің өмі рі не үй-
ре ні се ал ма ған жə не күйеуімен жа рас па ған 
Ди ана екі ба ла сы ның бар бол ған ды ғы на қа-
ра мас тан, Чарльзбен ажы ра сып ке те ді. Ол 
өзі нің бар лық ғұ мы ры мен бай лы ғын қайы-
рым ды лық қа ар най ды: си рек кез де се тін жа-
ну ар лар дың құ қы ғын қор ға ды əрі қауіп ті 
қа ру лар ды жою ша ра ла рын жүр гі зіп, мың-
да ған же тім дер мен ауру лар ға кө мек те сіп, 
көп ке үл гі бо ла біл ді.

С=н ана сы
Габ ри ель Бонёр Ша нель — ХХ ға сыр да-

ғы əлем дік сəн үл гі нің бет ке ұс тар тұл ға сы. 
Ол əйел дік пен мəң гі лік клас си ка ның, кер-
без дік тің ны ша ны. Ко ко Ша нель нə зік жан-
ды лар қауымы на қа ра түс ті, қыс қа шаш үл-
гі сін, шал бар ды, кіш кен тай ға на қа ра көй-
лек ті жə не «Cha nel №5» иіс су ын тар ту ет ті. 
Сөз зер ге рі бо ла біл ген Ко ко Ша нель: «Əйел 
30 жа сын да сұ лу кө рін бе ген бол са, ол на ғыз 
ақы мақ» де ген екен. Үй лен ге лі жүр ген се рі-
сі аяқ ас ты нан қа за бол ған соң, ма хаб ба ты-
на адал бол ған Ша нель өмір бойы тұр мыс 
құр май өт ті.

Ки но пат шайы мы
Кіш кен тайы нан «тыш қан» де ген ма зақ 

сөз ден зə бір ше гіп өс кен Мэ ри лин өзі не 
«Ме ні бү кіл əлем та ни тын бо ла ды» деп уəде 
бе ре ді. Ол уəде сін де тұр ды. Плас ти ка лық 
опе ра ци яның кө ме гі мен кө рік ті кел бет ке ие 
бол ған əйел атақ пен бай лық қа лез де жет ті. 
Ки но əле мін дүр сіл кін дір ген аңыз тұл ға жі-
гіт ата улы ның қол жет пес ар ма ны на ай нал ды. 
Бі рақ ба қыт ты бол ған емес. Сəт сіз не ке лер 
мен бір не ше аборт жа са ған ак три са өмір-
ден тым ер те кет ті. Жал ғыз жə не ба қыт сыз… 
Мэ ри лин Мон ро ның мың-мың да ған ак три-
са лар ға үл гі бо лып, ки но əле мі не зор жа ңа-
лық тар ен гіз ге нін бү кіл əлем мойын дай ды.

MAS SA GET.KZ САЙ ТЫ НАН АЛЫН ДЫ

Жа қын да «Са ры жай лау» ки но те ат ры-
нан Ш. Ай ма нов атын да ғы «Қа зақ фильм» 
АҚ мен «MG Pro duc ti on» ки но ком па ни ясы-
ның бір лес кен жо ба сы ұсын ған Ма ри на 
Қо на ро ва ның «Елес қу ған сайып қы ран дар» 
фан тас ти ка лық экшн жан рын да ғы филь-
мін та ма ша ла дық. Бас ты рөл ді отан дық ки-
но жұл дыз дар Сан жар Мə ди ев пен Əсел Са-
ға то ва, аме ри ка лық ак тер Ар манд Ас сан те, 
аме ри ка лық ак три са Крис та на Ло кен жə не 
ре сей лік ак тер Ни ки та Прес ня ков сом да-
ған. Фильмде бас қа һар ман Ти мур дың рө-
лін сəт ті ой нап шық қан Сан жар Мə ди ев 
бұл жо ба ға ша қыр ту ды Лос-Ан дже лес қа-
ла сын да жүр ген ке зін де ал ған екен. Премь-
ера ға Ти мур дың рө лін сом да ған Сан жар 
Мə ди ев пен оның əріп те сі Ма ра ның рө лін-
де гі Кə ми ла Ер ме ко ва қа тыс ты. Жи нал ған 
қо нақ тар дың сұ рақ та ры на жауап бе ріп, 
əде мі сұх бат құр ды.

Фильмнің маз мұ ны на тоқ та лып өте тін бол-
сақ, қа зақ стан дық фильмнің өне бойы аме ри-
ка лық экшн жан рын да ғы фильмдер дің са ры-
ны на құ рыл ған. Сю жет аме ри ка лық ки но ның 
кө бі не сəй кес кел се де, Қа зақ стан ки но сы үшін 
жа ңа лық де уге бо ла ды. Өй тке ні мұн дай ки-
но ны қа зақ стан дық ак тер лер дің орын дауын-
да сіз ді қай дам, өз ба сым бі рін ші рет көр дім. 
Фильм қа ру лы топ тың зұ лым дық пен ауқат ты 
ғи ма рат ты ба сып алу ынан бас та ла ды. Ғи ма-
рат қыз мет кер ле рін жа ныш тап, биз нес ор та-
лық қа зы на сын то нап ал ған қа ру лы топ қол ды 
бол ған «мал-мү лік ті» ала са лып, қа шу ға бе кін-

ген сəт те по ли ция қыз мет ке рі Ти мур жал ғыз 
өзі олар дың іс-əре ке тін тоқ та ту ға се беп бо ла-
ды. Осы жер ден фильмнің бас қа һар ма ны ның 
кім еке ні ай қын бі лі не ді. Бұл сю жет жо ға ры-
да ай тқан дай жарқ ет кен жа ңа лық бол ма са 
да, ре жис сер қа ру лы топ бас ты ғын сол жер де 
ұшақ та жа рып жі бе ріп, оқи ға ның əрі қа рай-
ғы өр буі не ын тық ты ра тү се ді. (Əдет те, қа ру лы 
топ бас шы сы фильмнің со ңын да өл ті рі ле тін). 
Фильм же лі сі бойын ша адам дар өз ерік те рі-
нен тыс (би леп жа тып, мо то цик лде ке ле жа-
тып т. б.) əл де бір күш тің əсе рі нен бел гі лі бір 
адам ды өл ті ре ді. Кейін өз де рі бұл əре кет ке 
қа лай бар ған да рын тү сін бей, жа ға ла рын ұс-
тап, аң-таң бо ла ды. Шын мə нін де бə рі нің се-
беп ке рі — GS ко ды еді. Бұл өнер та быс адам-
ның ойын бас қа рып, оны ер кі нен тыс əре кет-
тер іс те уге мəж бүр лей ді. Ма ра ның ко ман да сы 
бұл жұм бақ тың ше ші мін та бу ға бас қа ты ра ды. 
Де ген мен олар бұл əре кет əл гі ғи ма рат ты ба-
сып ал ған топ қа қа тыс ты еке нін дөп ба са ды. 
Сол қа ру лы топ тың бір мү ше сі ха кер Зак жү-
ре гін де мейі рі мі бар адам бо лып шы ғып, Ти-
мур мен мүд де лес бо лып ты на ды. Ти мур мен 
Зак (Сан жар Мə ди ев пен Ни ки та Прес ня ков) 
бір ге əре кет ету ге тал пы на ды. Екеуінің əсі ре-
се по ли ци ядан бір ге қаш қан тұ сы өте əсер лі 
бе ріл ген. Қа зақ пен орыс ты бір ге кі сен деп, бір 
мүд де ге та ңып қой ған бұл үзін ді де ас тар жат-
қан дай. Бас ты рөл ді Ар нольд Швар цен не гер 
сом да ған Род жер Спот тис вуд тің «Ал тын шы 
кү нін де гі» (The 6th Day) вир ту ал ды стю ар дес са 
бұл фильмде де бар. Оны Ал ла Пу га че ва ның 
жи ені Ни ки та ның шы найы өмір де гі қа лың ды-
ғы Аида ой на ған. Кар ти на да экшн сце на лар 
шы найы қойыл ған. Əсі ре се кө лік үс тін де гі 
тө бе лес фильмде гі трюк тың жо ға ры дең гейін 
көр сет ті де уге бо ла ды. Əлем хал қы ның өзі не 
тəн тө бе ле су өр не гі бо ла тын дай (қы тай лық, 
аме ри ка лық экшн жан рын да ғы тө бе лес сце-
на ла рын ес ке тү сі рі ңіз), фильм «қа зақ ша тө бе-
ле су дің» фильмде гі мə не рін қа лып тас тыр ған. 
Осы ны ес кер сек, фильм өз жан рын тү бе гей лі 
ақ та ды деп ай та ала мыз. Фильм сю же тін де гі 
кем шін тұс та жоқ емес. Мə се лен, Ти мур мен 
Зак Лос-Ан дже лес ке ұш пақ боп əл де бір ұшақ-
қа отыр ған нан кейін гі оқи ға же лі сі тү сі нік сіз-
деу. Қа зақ стан да ғы қауіп сіз дік бас шы лы ғы да 
то лық ашыл май қал ған си яқ ты. Фильмнің со-
ңын да Қа зақ стан ше шу ші дауыс бе ріп, əлем-
ді құт қа рып қал ған да, бір-екі жер ден өлім сі-
реп шық қан қуа ныш үнін ес ті ге ні міз бол ма са, 
əлем хал қы ның қу ан ған тү рін кө ре ал ма дық. 

Бұл тұс — оқи ға ның ша рық тау ше гі бол ған-
дық тан, осы тұс қа ба сым дық бе ріп, ай рық ша 
əсер лен ді ріп, кө рер мен нің кө зі не жас кел ті-
ру ге бо ла тын ба еді. Ти мур мен Зак тың да бір 
мə мі ле ге кел се де, қай та-қай та тө бе ле се бер-
ге нін тү сі не ал ма дық. Сі рə, ре жис сер дің «Ер 
ше кіс пей, бе кіс пей ді» де ге ні бо лар… Фан тас-
ти ка лық фильмдер оқи ға сы əдет те ши еле ні сіп, 
кө рер мен ді де, өз де рін де де мал дыр май өту ші 
еді. Ғи ма рат ты ба сып ал ған қа ру лы топ оқи-
ға сы нан кейін по ли ция бас шы сы Ма ра ның 
бұл оқи ға ның тү бі не же ту ге тал пы ну дың ор-
ны на түк бол ма ған дай шат қал ға дос та ры мен 
бір ге де ма лу ға кел ген же рі қи сын сыз кө рін ді. 
Ма ра де мек ші, оның рө лін сом да ған Кə ми ла 
Ер ме ко ва ға кіш ке не қат ты лық, сұс ты лық же-
тіс пе ген сы ңай лы. Ал фильмде ой на ған бас қа 
ак тер лер рөл де рін ке ре мет сом да ған деп ай ту-
ға бо ла ды. Кар ти на да Қа зақ стан же рі, Ша рын 
шат қа лы, Астана өте əде мі көр се тіл ген. Фан-
тас ти ка лық экшн жан рын да ғы «Елес қу ған 
сайып қы ран дар» филь мі нің сю жет те рін де гі 
тү сі нік сіз тұс тар ды ес кер ме ген де, тү сі ру са па-
сын да сөз жоқ де уге ба ла ды. Ар найы эф фек-
ті лер ай рық ша ше бер лік пен қол да ныл ған. Бір 
қа ра ған да, жа сы ра ты ны жоқ, қа зақ стан дық 
емес, аме ри ка лық фильмді кө ріп отыр ған дай 
күй де бо ла сың. 40 пайы зы ар найы эф фек ті нің 
ен ші сі не ти есі лі бол са да, фильмде үл кен ең-
бек пен маң дай тер дің жат қа ны анық кө рі не ді.

АЯЖАН КЕ 6ЕС БЕК,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІ МІ НІ6

3 КУРС СТУ ДЕН ТІ
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Стартовала универсиада
С 21 по 28 фев ра ля в Ка ра-

ган де про хо дит VIII Об лас тная 
спар та ки ада сре ди сту ден чес-
кой мо ло де жи на при зы аки-
ма Ка ра ган дин ской об лас ти. 
Целью и за да ча ми со рев но ва-
ний яв ля ют ся: ут вер жде ние 
здо ро во го об ра за жиз ни сре ди 
сту ден чес кой мо ло де жи, прив-
ле че ние сту ден чес кой мо ло-
де жи к ре гу ляр ным за ня ти ям 
спор том, ук реп ле ние сот руд ни-
че ства сре ди ву зов.

В этом го ду спар та ки аду при-
ни ма ет Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный ме ди цин ский уни вер-
си тет. Спар та ки ада про во дит ся 
по 12 ви дам спор та: лыж ные гон-
ки (эс та фе та), конь ко беж ный 
спорт, зим нее Пре зи дентское 
мно го борье, ми ни-фут бол, во лей-
бол, бас кет бол, ка зак ку ре сi, нас-
толь ный тен нис, шах ма ты, то гыз-
ку ма лак, шаш ки, лег кая ат ле ти ка. 
Сос тав ко ман ды — 119 че ло век. 
Со рев но ва ния лич но-ко ман дные, 
а это зна чит, что по бе ди те ли 
и при зе ры в об ще ко ман дном 
за че те наг раж да ют ся куб ка ми, 
дип ло ма ми со от вет ству ющих 
сте пе ней и цен ны ми при за ми 
КГМУ. Ак  тив ное учас тие в уни вер-
си аде при ни ма ют 10 ву зов об-
лас ти, в том чис ле из Жез каз га на 
и Те мир тау.

Ко ман ды, за няв шие 1 - 3 - е 
мес та, по ви дам спор та бу дут наг-
раж де ны гра мо та ми и при за ми. 
В прош лом го ду наш уни вер си тет 
стал аб со лют ным чем пи оном уни-
вер си ады, наб рав 222 оч ка, вто-
рое мес то за ня ла ко ман да КГМУ, 
а третье дос та лось КЭУ. На  ши 
спортсме ны опе ре ди ли бли жай-
ше го со пер ни ка на 41 оч ко. Же-
ла ем на шим спортсме нам уда чи 
и но вых по бед!

По бе ды ка ра ган дин цев
С 10 по 17 фев ра ля в Алматы 

про шел лич но-ко ман дный чем-
пи онат Рес пуб ли ки Казахстан 
по нас толь но му тен ни су сре ди 
юно шей и де ву шек. От сбор ной 
Ка ра ган дин ской об лас ти при ня-
ли учас тие 8 спортсме нов. В со-
рев но ва ни ях при ни ма ли учас тие 
ко ман ды из Алматы, Ас та ны, Юж-
но-Ка зах стан ской, Кос та най ской, 
Пав ло дар ской, Ак тю бин ской, Ал-
ма тин ской, Ак мо лин ской, Аты ра-
ус кой, Ка ра ган дин ской об лас тей. 
По ито гам выс туп ле ния сбор ная 
ко ман да за ня ла І мес то в сос та-
ве Гац Ю., Пи ли пен ко Е., Вла со ва 
Т., Ака ше ва З., Ря бо ва Ю. В оди-
ноч ном раз ря де ІІІ мес то Гац Ю., 
І мес то в пар ном раз ря де Гац Ю., 
Пи ли пен ко Е., в сме шан ном пар-
ном раз ря де ІІІ мес то Ря бо ва Ю., 
Вла со ва Т. Ака ше ва За уреш вы-
пол ни ла нор ма тив мас те ра спор-
та РК.

С 20 по 21 фев ра ля в Мин ске 
про шел этап Куб ка ми ра по сам-
бо на при зы пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Бе ла русь. От Ка ра ган дин-
ской об лас ти при ня ли учас тие три 
спортсме на: Са яжа нов Ади лет, 
Кай ран бе ков Се рик (за нял пя тое 
мес то). В ве со вой ка те го рии 52 кг 
Бей мбет Кан жа нов стал об ла да-
те лем зо ло той наг ра ды. Тре ни ру-
ет ся под ру ко вод ством тре не ров-
пре по да ва те лей Кан жа но ва К. М. 
и Адам ба ева Д. К.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА УП РАВ ЛЕ НИ ЕМ 
ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

Един ствен ная пред ста ви тель ни ца 
КарГУ на зим них Олим пий ских иг рах в Со-
чи, сту ден тка Ека те ри на Ай до ва, пусть и 
не за ня ла вы со ких мест в со рев но ва ни ях 
конь ко беж цев, но бла го да ря ей про изош-
ло в на шем го ро де объ еди не ние лю би те-
лей спор та и бо лель щи ков.

На ка ну не вступ ле ния Ека те ри ны в КарГУ 
прош ла ак ция в ее под дер жку. В ме роп ри-
ятии при ня ли учас тие ее со кур сни ки — сту-
ден ты фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и 
спор та, а так же пе да го ги и пред ста ви те ли ру-
ко вод ства КарГУ. Они ста ли са мы ми го ря чи-
ми бо лель щи ка ми на шей Ка тю ши. А го род-
ские влас ти ре ши ли объ явить ак цию в под-
дер жку Ека те ри ны Ай до вой. В ее честь зву ча-
ли и доб рые сло ва по же ла ний, ис пол ня лись 
му зы каль ные про из ве де ния, тан це валь ные 
ком по зи ции. Ак ция прош ла 11 фев ра ля. А 
уже 14 фев ра ля вы ра зить свою лю бовь к Ка те 
соб ра лись ка ра ган дин цы. На ста ди оне «Шах-

тер» бо лель щи ки выс тро ились в фор ме сер-
дца и за пус ти ли в не бо не бес ные фо на ри ки, 
к ко то рым прик ре пи ли по же ла ния по бе ды и 
но вых ре кор дов на шей спортсмен ке. И хо тя 
эти по же ла ния не ста ли для нее по бед ны ми 
на Олим пи аде, Ка тю ждут дру гие меж ду на-
род ные со рев но ва ния, во вре мя ко то рых она 
мо жет дос тичь очень мно го го. Вот что са ма 
Ка тя рас ска зы ва ет о сво ем учас тии в Олим-
пий ских иг рах.
В ин тервью кор рес пон ден ту рес пуб ли кан-

ско го ин тер нет-пор та ла Sports.kz Ай до ва под-
ве ла ито ги сво его выс туп ле ния.

— Ека те ри на, ос та лись ли вы до воль ны 
сво ими олим пий ски ми ре зуль та та ми?

— Чес тно? Нет. К Иг рам я по дош ла не в 
луч шей фи зи чес кой фор ме. Бы ли трав мы, 
я рас сек ла се бе бровь на тре ни ров ке, пе ред 
са мой Олим пи адой при бо ле ла. До Со чи все 
шло хо ро шо, но ка кие-то мо мен ты по ме-
ша ли мне выс ту пить луч ше. В об щем, не та 
фор ма.

— Не ред ко на Олим пи аде спортсме ны 
стал ки ва ют ся с серь ез ным дав ле ни ем. Воз-
мож но, дан ный фак тор сыг рал свою роль?

— Нет, вол не ния не бы ло. Прос то не смог ла 
по дой ти к Олим пи аде в хо ро шей фи зи чес кой 
фор ме. Я не сни маю с се бя от вет ствен нос ти за 
всю под го тов ку. Тре не ры сде ла ли все, что мог-
ли. Это чис то че ло ве чес кий фак тор. Лю бой 
спортсмен — это, преж де все го, че ло век, ко то-
рый мо жет, до пус тим, прос ту дить ся или еще 
что. Мо жет быть, я не убе рег ла се бя в этот мо-
мент, и приш лось выс ту пать в не са мом луч-
шем сос то янии.

— Как вам «Ад лер Аре на», ка че ство льда?
— Мы бы ли здесь год на зад, и с тех пор мно-

гое из ме ни лось. К Олим пи аде рос си яне от-
лич но под го то ви лись. Ка че ство льда то же на-
до от ме тить, вы со кие се кун ды. Все на уров не.

— Нас коль ко вам по мо га ла под дер жка ка-
зах стан ских бо лель щи ков?

— Хо чу ска зать всем ог ром ное спа си бо. 
Очень мно го лю дей при еха ло из Казахстана, 
что ста ло для нас всех боль шим сюр при зом. 
Нас коль ко я знаю, в сос тав на шей де ле га ции 
вош ло бо лее 300 че ло век — это ко лос саль ное 
ко ли че ство на ро ду. Бо ле ли, пе ре жи ва ли, под-
дер жи ва ли, по это му еще раз спа си бо всем 
боль шое! Все хо ро шо, за ме ча тель но.

— Бу дет ли ка кое-то вре мя для от ды ха пос-
ле Олим пи ады?

— Наш се зон еще не за кон чен. Впе ре ди два 
стар та, ко то рые име ют для нас не ма ло важ ное 
зна че ние, по это му пос ле Со чи мы уже че рез 
па ру дней прис ту па ем к тре ни ров кам. Вре ме-
ни от ды хать по ка нет.
Бо лель щи ки Ка ти про дол жа ют ве рить, что 

на ша конь ко беж ка бла го да ря сво ему тру до-
лю бию и та лан ту обя за тель но ста нет олим-
пий ской чем пи он кой! У нее есть еще че ты ре 
го да, что бы под го то вить ся к но вым олим пий-
ским стар там в Корее.

СОБ. ИНФ.

Екатерина Айдова: «Благодарна нашим болельщикам»

Брон зо вый при зер Олим пий ских 
игр — 2014 по фи гур но му ка та нию Де-
нис Тен в со ци аль ных се тях опуб ли ко вал 
пись мо, в ко то ром он рас ска зал о том, с 
ка ки ми труд нос тя ми ему приш лось 
стол кнуть ся, ка кие барь еры пре одо леть 
на пу ти к за вет ной це ли.

«Ле том 2013-го я ощу щал се бя са мым 
мо ти ви ро ван ным спортсме ном ми ра. Ус-
пех про шед ше го чем пи она та ми ра все лил 
в ме ня уве рен ность, что все, о чем ты меч-
та ешь, осу ще стви мо. Глав ное, уп ря мо сле-
до вать сво ей це ли упор ной и кро пот ли вой 
ра бо той.
Я уве ли чил ко ли че ство тре ни ро вок, от-

ка зал ся от вы ход ных, на чал тре ни ро вать ся 
да же по но чам. Олим пий ская меч та прес-
ле до ва ла ме ня всю ду, но вско ре про изош-
ло неп ред ви ден ное: я стол кнул ся с че ре дой 
травм, не ожи дан ны ми проб ле ма ми с эки-
пи ров кой, бы то вы ми слож нос тя ми, ко то-
рые про ис хо ди ли в са мый не под хо дя щий 
мо мент. Я вы нуж ден был снять ся с од но го 
эта па Гран-при, выс ту пал на обез бо ли ва-
ющих на дру гом. Во вре мя сле ду ющих двух 
тур ни ров у ме ня в оче ред ной раз не объ яс-
ни мым об ра зом сло мал ся ко нек пря мо во 
вре мя со рев но ва ний (тур нир я все рав но 
вы иг рал), а в де каб ре на Все мир ной уни вер-
си аде в день ко рот кой прог рам мы я «пе рет-
рав ми ро вал» но гу, усу гу бив не до ле чен ную 
трав му, и вы нуж ден был сой ти с дис тан ции. 
2 не де ли мо ими луч ши ми друзь ями бы ли 
док то ра, а «до мом» яв лял ся ме ди цин ский 
центр. Воз мож ность уви деть лед по яв ля лась 
толь ко во сне или в ста ка не с во дой.
Я прис ту пил к тре ни ров кам 25 де каб-

ря. Из ме нив сво ей тра ди ции на хо дить ся в 
но во год ние ка ни ку лы со сво ей семьей, от-
пра вил ся в Лос-Ан дже лес, к тре не ру и ра бо-
чей ат мос фе ре. Но вый год, ко неч но же, не 
праз дно вал, как и лю бые дру гие праз дни ки. 
Встре чи с друзь ями, вы ход ные дни — все ос-

та лось где-то за пре де ла ми мо ей ре аль нос-
ти.
Нес лож но до га дать ся, этот се зон скла-

ды вал ся да ле ко не иде аль но, но под дер жка 
близ ких мне лю дей, бес ко неч ное тер пе ние 
тре нер ской ко ман ды, на пут ствия мо их ку-
ми ров, а так же осоз на ние то го, как ис крен не 
ме ня под дер жи ва ют ка зах стан ский на род и 
бо лель щи ки со все го ми ра, не поз во ли ли 
мне по те рять ве ру и сда вать ся на се ре ди не 
пу ти.
Эта олим пий ская ме даль — выс шая наг-

ра да за про де лан ный мной путь. Ка за лось, 
сов сем не дав но я рас ска зы вал де тям из дет-
ской де рев ни SOS о том, что ра ди дос ти же-
ния сво ей це ли вы обя за ны мно гим жер тво-
вать. И я вновь убе дил ся в этой те ории, в 
оче ред ной раз ис пы тав ее на се бе.
Хо чу поб ла го да рить всех за со об ще ния 

с поз драв ле ни ями. Про чи тать их все прос-
то не ре аль но, но я поп ро бую. Спа си бо за 
ко лос саль ную под дер жку во вре мя Олим-
пи ады, за ве ру в ус пех нес мот ря ни на что. 
Я бла го да рю на ше го су дар ство, Агент ство 
по спор ту, аки мат го ро да Алматы, про фес-
си ональ ный пре зи дентский клуб As ta na и 
ФНБ «Сам рук-Ка зы на»! Спа си бо за под дер-
жку тор го вой се ти «Тех но дом» и ко ман де 
VI SA. Это был слож ней ший се зон, но ис то-
ри чес кое его окон ча ние кар ди наль но ме ня-
ет мой взгляд на все про изо шед шее. Я счас-
тлив оп рав дать на деж ды лю дей, ко то рые в 
ме ня ве ри ли, и внес ти но вое ис то ри чес кое 
со бы тие в ка зах стан ский спорт! Это боль-
шая честь, и ра ди это го я го тов на все. Спа-
си бо вам, что вы со мной. Д.».
За вер шив Олим пий ские иг ры, Де нис не 

пла ни ру ет ос та нав ли вать ся на дос тиг ну-
том, как бы труд но ему ни бы ло. На од ной 
из кон фе рен ций для СМИ Де нис за явил, 
что хо чет вы пол нить прыж ки, ко то рые не 
ис пол нял еще ник то в ми ре. От ме тим, что 
в ар се на ле у ка зах стан ско го фи гу рис та уже 
име ют ся са мые слож ные прыж ки в фи гур-

ном ка та нии — чет вер ной ту луп и ак сель. 
Од на ко Тен за явил, что не прочь по эк спе-
ри мен ти ро вать и поп ро бо вать эле мен ты, 
ко то рые не ис пол нял еще ни один фи гу рист 
в ми ре. «Ду маю, что пры гать все чет вер ные 
прыж ки ре аль но — прыг нуть чет вер ной 
флип, чет вер ной рит тбер гер, ко то рые еще 
ник то не вы пол нял. Мне бы хо те лось прис-
ту пить к изу че нию дан ных прыж ков. Мой 
тре нер — стра тег и ре алист. На этот год у 
нас не бы ло не об хо ди мос ти изу чать но вый 
пры жок, так как это трав мо опас но. Но, мо-
жет, в сле ду ющем се зо не поп ро бу ем. Я при-
еду на тре ни ров ку, и мы с ним об су дим», — 
по де лил ся Де нис Тен.
Он так же упо мя нул, что свои даль ней-

шие пла ны бу дет сог ла со вы вать с тре не ром. 
«Сей час мой день рас пи сан по ча сам, и сей-
час мне на до оп ре де лить, что ме ня ждет. 
Я со би ра юсь свя зать ся с мо им тре не ром и 
при нять ре ше ние, бу ду ли я выс ту пать на 
чем пи она те ми ра, это бу дет ре ше но очень 
ско ро», — ска зал наш спортсмен.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА SPORT.KZ

Денис Тен: «Спасибо, что вы со мной!»
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8 наурызда 7андай фильм 
кRруге болады?

Ха лы а ра лы =йел дер кJ ні ар-

са <ын да н= зік жан ды лар ха ын да 

тJ сі ріл ген фильмдер ді< топ та ма сын 

Oсы на мыз.

Мос ква сле зам не ве рит (1979) 

Вла ди мир Мень шов ты� т� сір ген 

филь мі. Ки но да 50 жыл дар да �ы м$с ке-

улік �ш $йел ді� )мір ба яны ту ра лы ай-

ты ла ды. Б&л фильм 1981 жы лы «Ос кар» 

сый лы �ы ны� «/з дік шет ел филь мі» но-

ми на ци ясы на &сы ныл �ан.

Все о мо ей ма те ри/To do sob re mi 

mad re (1999) 

Ис пан ды� ре жис сер Пед ро Аль ма-

до ва ра ны� �з дік ту ын ды ла ры ны� бі рі. 

Ки но ны� бас ты �а �а ра ма ны 17 жа сар 

&лы нан айы рыл �ан $йел. |лы ана сын 

)те жа� сы к)р ген. Де ген мен )мір ден )т-

кен ше $ке сі ту ра лы бі лу ді ар ман дай ды. 

Б&л фильм ке зін де Еуро па да бір не ше 

ки но са ла сын да �ы ж�л де ге ие бол �ан. Ал 

Пед ро Аль ма до ва ра �а осы лен та сы �шін 

«/з дік ре жис сер лік ж& мыс» де ген ата� та 

бе ріл ген.

Ча сы/The Ho urs (2002)

/ш $йел ді� бір к�н дік )мі рі ту ра лы 

ки но. /ш $йел де $р ке зе� де )мір с�р-

ген. Де ген мен фильмде �шеуіні� ба сын 

бір кі тап бі рік ті ре ді. Ни коль Кид ман б&л 

ки но да бри тан ды� жа зу шы Вир джи ния 

Вульфты� р) лін сом дай ды. Ол «Мис сис 

Дэл лоуэй» ат ты кі тап жа зып шы �а ды. 

Бі ра� б&л кі тап ты� аты кейі ні рек «Са-

�ат тар» (Ча сы) бо лып )з гер ті ле ді. Екін ші 

$йел Ло ра Бра ун (Джу ли ана Мур сом да-

�ан.) 1951 жыл да ры осы кі тап ты о�ып, 

есі нен ада са ды. Біз ді� за ма ны мыз да �ы 

кейіп кер Мэ рил Стрип (Кла рис са Во ган 

сом дай ды) Ло ра Бра ун ны� �ат ты нау �ас 

&лы $рі с�й ге ні не �ам �ор лы �ы ту ра лы 

ай ты ла ды. Б&л фильмде гі Вир джи ния 

Вульфты� р) лін сом да �а ны �шін Ни коль 

Кид ман «Ос кар» сый лы �ын ал �ан.

Пи ани но/The Pi ano (1993) 

С)й лей ал май тын $йел ді� &лы ма-

хаб ба ты ту ра лы фильм. Б&л кейіп кер лі 

ер кек тер ді� )зі �а лай с�ю ке рек ті гін де 

біл мей ді. Ки но ба ры сын да бас ты �а �ар-

ман ма хаб бат се зі мін, мейі рім ді лік ті, 

адал ды� ты, $йел ма хаб ба тын, эмо ци-

яны бір ауыз с)й ле мей-а� бе ру ге бо ла-

ты нын д$ лел деп шы �а ды. 	йел ді� к)з �а-

ра сы, к�л кі сі, $йел жы лу лы �ы ра сы мен 

де $лем де гі &лы се зім еке нін ес ке т� сі ре-

ді. Фильм �а �ар ман да ры ны� бас тан )т-

кер ген �и ын шы лы� та ры �ш рет «Ос кар» 

сый лы �ы мен ма ра пат тал �ан.

8 жен щин/8 Fem mes (2002)

Фран суа Озон ны� мю зикл флиьмі. 

Лен та да ко ме дия жан ры да бар. 

Фильмде бір $йел ді� се гіз �ы рын к)р-

се те ді.

ДАЙЫН ДА �АН

У. �О САН БАЙ

Кə сіп қой бок стан əлем чем пи оны 
жер ле сі міз Ген на дий Го лов кин ке зек-
ті 29-шы же ңі сі не қол жет кіз ді. Аф ри-
ка лық «қа ра мар жан» Осу ман Ада ма-
мен кез дес кен жер ле сі міз қар сы ла сын 
7 раун дта тех ни ка лық но ка ут пен жең ді. 
Осы лай ша Го лов кин WBA тұ жы рым да-
ма сы бойын ша чем пи он дық бел беуін 
онын шы рет, IBO тұ жы рым да ма сы 
бойын ша чем пи он дық бел беуін же тін-
ші рет қор ғап отыр.

12 ра ун дқа жос пар лан ған жек пе-жек-
ті тө ре ші 7-ші ра ун дта тоқ та ту ға мəж бүр 

бол ды. Ал ғаш қы ра ун дта қар сы ла сын бір 
құ ла тып ал ған Ген на дий ал тын шы жə не 
же тін ші ра ун дтар да Ада ма ны та ғы екі рет 
ног да ун ға жі бер ді. Ал, төр тін ші ног да ун-
нан кейін га на лық бок сшы ның жек пе-жек-
ті жал ғас ты ру ға ша ма сы кел мей, Го лов кин-
нің есе бі не тех ни ка лық но ка ут жа зыл ды.

31 жас та ғы жер ле сі міз осы мен 29 рет 
шар шы алаң ға шы ғып, оның бар лы ғын да 
да же ңіс ке же тіп отыр. Ал но ка ут тар са ны 
26-ға жет ті. Ке ле сі оты зын шы жек пе-же гін 
Ген на дий сəуір айын да өт кі зуі мүм кін.

АЯН МЕЙ РАШ

Қа ра ған ды лық бок сшы Абы лай хан 
Жү сі пов Ази яның үз дік бок сшы сы атан-
ды. Та илан дтың Бан гкок қа ла сын да өт-
кен жас тар ара сын да ғы бок стан Азия 
чем пи она тын да жер ле сі міз дің ба ғы 
жан ды.

Азия чем пи она ты на 16 ел дің был ға ры 
қол ғап ше бер ле рі бақ сы нас ты. Он сал мақ 
дə ре же сін де өт кен до да тар тыс ты өт ті. Қа-
зақ стан ко ман да сы ның құ ра мын да Қа ра-
ған ды об лы сы ның аты нан ҚР спорт ше бе рі 
Абы лай хан Жү сі пов өнер көр сет ті. Бок-
сшы 60 ке лі ге дейін гі сал мақ дə ре же сін де 
өнер көр сет ті. Ақ тық сын да си ри ялық қар-

сы ла сы на дес бер ме ген Абы лай хан Азия 
чем пи оны атан ды. Оған қо са, Абы лай хан 
Жү сі пов ке чем пи онат тың үз дік бок сшы сы 
ата ғы қо са бе ріл ді.
Азия чем пи она тын да қа зақ стан дық ко-

ман да ның спор тшы ла ры бар лық 10 сал мақ 
дə ре же сін де ел на мы сын қор ға ды. Бок сшы-
лар ко ман да лық есеп те бі рін ші орын ға ие 
бол ды. Біз дің құ ра ма ны жас тар бойын ша 
аға жат тық ты ру шы Ға лым бек Кен же ба ев 
бас та ды. Атал мыш чем пи онат та қа зақ-
стан дық спор тшы лар 9 ме даль ұтып ал ды: 
6 ал тын, 3 қо ла.

АЯН МЕЙ РАШ

Ел на мы сын 7ор ;ап 7айт ты

10 фев ра ля 2014 го да Ка ра ган да от ме-
ти ла свой юби лей — 80-ле тие. Дол гий 
и неп рос той путь про шел наш го род, 
что бы дос тичь та ких вы сот и стать нас-
то ящим куль тур ным, про мыш лен ным, 
ин дус три аль ным и науч ным цен тром 
не толь ко Ка ра ган дин ской об лас ти, но 
и все го Казахстана.

Фун да мент был за ло жен еще в да ле ком 
1934 го ду, ког да Ка ра ган да толь ко по лу-
чи ла ста тус го ро да. Наз ва ние «Ка ра ган да» 
часть ис то ри ков свя зы ва ют с уг лем. «Ка ра 
кан ды» — имен но так в ста ри ну глав ное 
бо гат ство этой зем ли на зы ва ли по-ка зах-
ски. Дру гая рас прос тра нен ная вер сия: имя 
го ро да про ис хо дит от кус тар ни ка ка ра ган-
ни ка.
Рань ше на мес те Ка ра ган ды бы ло нес-

коль ко по сел ков, ок ру жен ных шах та ми. С 
тех пор мно гое по ме ня лось. По лу чив ста-
тус го ро да, Ка ра ган да сме ни ла свой об лик: 

но вые пос трой ки, му зеи, те ат ры и мно гое 
дру гое ра ду ет глаз ка ра ган дин цев и гос тей 
го ро да, ко то рые ве ли ча ют ее шах тер ской 
сто ли цей. А еще наш го род — это кос ми-
чес кая га вань и ин дус три аль ное сер дце 
стра ны.
Ка ра ган да про дол жа ет раз ви вать ся, до-

би ва ясь вер шин не толь ко в про мыш лен-
ной, но и в куль тур ной от рас ли. Мно гие 
но вые и ин те рес ные ар хи тек тур ные со ору-
же ния, кра си вые пар ки, ки но те ат ры, ал леи 
и фон та ны ста ли из люб лен ны ми мес та ми 
от ды ха и до су га жи те лей го ро да.

Имен но по этим мес там прош лись сту-
ден ты фа куль те та инос тран ных язы ков 
КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва в рам-
ках фо то выс тав ки, пос вя щен ной 80-ле тию 
Ка ра ган ды. Сту ден ты пос та ра лись про чув-
ство вать всю ис то рию ста нов ле ния и раз-
ви тия на ше го го ро да, по ка зав его с са мых 
пер вых пос тро ек до се год няш не го дня. Бы-
ли пред став ле ны ра бо ты в ви де фо то кол-
ла жей и пла ка тов, в ко то рых ав то ры по-
ка за ли свои из люб лен ные мес та от ды ха и 
раз вле че ний, сре ди ко то рых на ибо лее по-
пу ляр ны ми ос та ют ся сте ла Не за ви си мос ти, 
парк По бе ды, Цен траль ный парк, те атр им. 
Ста нис лав ско го, ТРЦ City Mall, ки но те атр 
«Ле ни на». Не ос та лись не за ме чен ны ми из-
ме не ния, про изо шед шие за пос лед нее вре-
мя, ко то рые по мог ли нам еще раз убе дить-
ся в том, что с каж дым го дом Ка ра ган да 
толь ко рас ши ря ет ся и ста но вит ся прив ле-
ка тель нее, и мы на де ем ся, что так бу дет и 
даль ше. С праз дни ком, Ка ра ган да!
Го род на шей гор дос ти и сла вы,
Друж бы и шах тер ско го тру да.
Я вез де гор жусь то бой по пра ву,
Я люб лю те бя, Ка ра ган да!

ЮЛИЯ ТА МАР КО ВА, 
СТУ ДЕН ТКА ФА КУЛЬ ТЕ ТА 
ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ
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