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Бар ша ңыз ды ең ға жайып ме ре ке — На урыз мей ра мы мен шын жү рек-

тен құт тық тай мын!

На урыз — бар ша қа зақ стан дық тар ды бі рік ті ре тін ұлық мей рам, көк-

тем мен жа ңа ру мей ра мы. Əр кез На урыз ды қар сы ал ған сайын біз қо ға-

мы мыз да ғы дəс түр лі өне ге лік мұ рат тар ға ба са на зар ауда ра мыз.

Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев «Қа зақ стан — 2050» 

Стра те ги ясын да «дəс түр мен мə де ни ет — ұлт тың ге не ти ка лық ко ды» 

екен ді гін атап айт ты. Пре зи ден ті міз дің ай ту ын ша: «На урыз — біз дің бар-

ша кө пұлт ты елі міз атап өте тін ежел гі ме ре ке. Адал ең бек, бе рік те үл кен 

от ба сы, жа сы үл кен ге құр мет, өз ге мə де ни ет ті іл ти пат пен құ шақ жая қа-

был дай бі лу — Қа зақ стан хал қы ның ай ны мас асыл дəс түр ле рі. На урыз — 

бір лік тің, ең се лі ер лік тің, ырыс пен бақ-бе ре ке нің ме ре ке сі бо лып са на-

ла ды».

Əз На урыз мей ра мы қар са ңын да ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

ҚарМУ-дың мың да ған ұжы мы на ба қыт, жақ сы лық, ден са улық, аман дық 

ті лей мін! Бір лі гі міз ны ғайып, ын ты ма ғы мыз бен дос ты ғы мыз бе ки түс сін!

На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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

При ми те са мые ис крен ние поз драв ле ния с прек рас ным праз дни ком 
На урыз!
На урыз — праз дник, объ еди ня ющий всех ка зах стан цев, праз дник вес-

ны и об нов ле ния. Каж дый раз, встре чая На урыз, мы об ра ща ем ся к тра-
ди ци он ным нрав ствен ным иде алам на ше го об ще ства.
Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев в Стра те гии «Ка зах-

стан-2050» под чер ки ва ет, что «тра ди ции и куль ту ра — это ге не ти чес кий 
код на ции». По сло вам Пре зи ден та: «На урыз — древ ний праз дник, ко-
то рый от ме ча ет вся на ша мно го на ци ональ ная стра на. Неп ре хо дя щи-
ми цен нос тя ми ка зах стан ско го на ро да яв ля ют ся чес тный труд, креп кая 
боль шая семья, ува же ние к стар шим, от кры тое вос при ятие дру гих куль-
тур. На урыз яв ля ет ся вы ра же ни ем мно го на ци ональ нос ти ка зах стан ско го 
об ще ства, уди ви тель но го син те за и бла гот вор но го вза имов ли яния раз-
лич ных куль тур».
Поз драв ляя с за ме ча тель ным праз дни ком На урыз, от ду ши же лаю все-

му мно го ты сяч но му кол лек ти ву КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
счастья, доб ра, здо ровья и бла го по лу чия! Пусть креп нут един ство, вза-
имо по ни ма ние и друж ба!
На урыз мей ра мы құт ты бол сын!

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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Fлысты� Bлы к�ні
Атам �а за� На урыз мей ра мын ежел ден 

той лап ке ле ді. На урыз — ежел гі за ман нан 
�а лып тас �ан жыл бас тау мей ра мы еке нін 
еш кім жо� �а шы �ар мауы ке рек.

2010 жы лы а� пан ны	 23 к� ні зір бай жан 
мем ле ке ті, Ау�ан стан, Иран, �а за� стан, �ыр-
�ыз стан, Т� жік стан, Т�р кия, Ал ба ния, Ма ке-
до ния ж� не #н діс тан ны	 �ол дау к$р се туі мен 
Бі рік кен &лт тар &йы мы ны	 Бас ас сам бле-
ясын да «Ха лы �а ра лы� На урыз к� ні» ре зо лю-
ци ясы ны	 жо ба сы та ныс ты рыл �ан еді. лем 
хал �ы нан �ол дау тап �ан жо ба ны Бі рік кен &лт-
тар &йы мы ны	 Бас ас сам бле ясы бі рауыз дан 
�а был дап, 2010 жыл ды	 10 ма мы ры нан бас-
тап 21 на урыз «Ха лы �а ра лы� На урыз к� ні» бо-
лып бел гі лен ді. М� ні мен маз м4 ны та� лым �а 
то лы к$ не мей рам ды Б&&-�а м� ше ел дер ге ке-
	і нен на си хат тау ке рек ті гі ай тыл ды. На урыз-
ды к$к тем ме ре ке сі ре тін де 3000 жыл дан 
бе рі Бал �ан т� бе гін де, �а ра те 	із ай ма �ын да, 
Кав каз да, Ор та Ази яда ж� не Таяу Шы �ыс та 
300 мил ли он адам той лап ке ле жат �ан ды �ы 
тіл ге ти ек етіл ді. Мі не, осы игі бас та ма ны	 
н� ти же сін де сол жыл дан бас тап �а за� елі �з 
Нау рыз мей ра мын �ш к�н той лап ке ле ді.

«р ел ді	 сал ты бас �а» де мек ші, На урыз 
мей ра мын той лау д�с т� рі �лем ел де рі ні	 $зін-
дік т4р мыс-сал ты на орай �р �и лы той лан �ан. 
М� се лен, ай ту лы мей рам ды ежел гі грек тер 
«пат рих», бир ма лы� тар «су мей ра мы», т� жік-
тер «г�л гар дон», «б�й ше шек», «г�л на урыз», 
хо рез мдік тер «на усар джи», та тар лар «нар ду-
ган», бу рят тар «са га ан са ра», со� ды лы� тар 
«на уса рыз», ар мян дар «на ва сар ди», чу ваш тар 
«но рис ояхе» деп т�р лі ше ата �ан. бу Рай хан 
Би ру ни, Омар <айям сын ды �4 ла ма лар ды	 
жаз ба ла рын о�ып оты рып шы �ыс ха лы� та-
ры ны	 На урыз ды �а лай той ла �ан ды �ы ту ра лы 
ке 	і нен бі ле міз.

Хал �ы мыз на урыз ды	 21 ж4л ды зы т�н де 
да ла мыз ды �ы дыр ара лай ды деп сен ген. Ата-
ба ба ла ры мыз �ы дыр ата ны ырыс, �4т, не сі бе 
�ке лу ші, ба �ыт, бе ре ке, $мір сый ла ушы �а-
си ет иесі, ке ме	 гер, �улие да ры �ан жан деп 
та ны �ан. Хал �ы мыз ды	 на ным-се ні мі бойын-
ша �ы дыр ата ны ба� же те леп ж� ре ді екен. 
�ы дыр ата т�н ор та сы ауа да ла ке зе ді. Жо лай 
$зі си я� ты 4лыс та 	ы на ын ты� жан дар ды ке-
зік тір се, �а сын к$ те ріп, на за рын са ла тын к$-
рі не ді. �ы дыр ата ны	 на за ры т�с кен адам �а 
ба� �о на ды деп сен ген. �ы дыр ата ны	 жо-
лын тос �ан. Адам дар �й ді	 іші-сыр тын, �о ра-
�оп сы сын жи нап, а�аш егіп, б4 ла� ты	 к$ зін 
ашып, ары� тар ды та за ла �ан. «Жа 	а жыл да 
м4н таз дай та за �й ге кір се, ол �й ауру-сыр �ау-
дан, п� ле-жа ла дан аман бо ла ды» деп ой ла-
�ан. Т$р ге �ос шы ра� ты жа �ып �ой �ан. �ы дыр 
ата сон да �й ге т� неп, ба та бе ріп ке те ді деп 
т� сін ген. «�ы дыр да ры май, ба� �он бай ды» де-
ген м� тел, «�ы дыр �он �ан», «�ы дыр да ры �ан» 
де ген с$з дер осын дай се нім нен ту са ке рек. 
«Б4л к� ні Са мар �ан ны	 к$к та сы жі би ді» деп 
жа сы �л кен а� са �ал дар араз дас �ан, ара ла-
ры на жік т�с кен жан дар ды та ту лас тыр �ан. Ер 
адам дар бір-бі рі мен �ос �ол да сып, т$с �а �ыс-
тыр �ан. йел дер �4 ша� та сып, бір-бі рі не із гі ті-
лек тер ар на �ан. Кем, кем ба �ыл, же тім-же сір-
лер ге �ол 4шын со зып, �а рай лас �ан. Ж4т �а 
4шы ра �ан дар �а жы лу жи нап бер ген. К$п ші лік 
та	 мен та ла са ат �ан та	 ды �ар сы алу �а асы�-
�ан. Ке ле сі к� ні ел ді	 бар лы �ы к$к тем гі егіс ке 
шы� �ан.

На урыз мей ра мын Ке 	ес $кі ме ті 
1926 жыл дан бас тап той лау �а тыйым сал ды. 
«Ес кі лік ті	 сар �ын ша �ы», «ді ни мей рам» де-
ген жа ла жа был ды. Алай да ру хы мы� ты хал-
�ы мыз На урыз ды жер-жер де жа сы рын т�р де 
атап $т ті. 1988 жыл дан бас тап Алматы �а-
ла сын да, елі міз ді	 к$п те ген аудан да рын да 
На урыз ашы� т�р де жал пы ха лы� ты� мей рам 
ре тін де �ай та той ла на бас та ды.

р �а за� ба ла сы ата-ба бам ны	 «Д�с т�-
рі	 — д�у ле ті	, сал ты	 — са на	, �4р пы	 — �4-
мы ры	» де ген ата лы с$ зін жа ны на азы� етіп, 
&лыс ты	 4лы к� нін жо �а ры де	 гей де атап $туі 
ке рек.

Н'Р С'Л ТАН �А НАТ,
ФИ ЗИ КА-ТЕХ НИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ8 3 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Төрт тү лік тің тө ре сі — жыл қы. Атам қа зақ 
«Жыл қы — мал дың пат ша сы» деп жай дан-жай 
ай тпа са ке рек…

Атам Сей сен жыл қы ба ғып, ат үс тін де өмір 
сүр се, əкем мал ша ру ашы лы ғы са ла сы ның ма-
ман ды ғын иге ріп, ат тіз гі нін қо лы нан бо сат қан 
емес. Ал ту ған ағам Нұр сұл тан əкем нің ісін жал-
ғас ты рып, ақыл-ке ңе сін тың дап, бəй ге ат ұс тап, 
жыл қы ма лы на ерек ше кө ңіл бө лу де.

Қа зір гі таң да жыл қы ту ра лы көз қа ра сы мыз қа-
лай? На рық тық жүйе де өмір сүр ген нен кейін эко-
но ми ка лық тұр ғы да жыл қы дан алы на тын өнім ге 
кө ңіл бө ле міз. Салт-дəс тү рі міз де өз ге ріп ба ра ды. 
Са ры қы мыз са пы рып, дас тар хан жайып, кел ген 
қо нақ қа мыр за лық та ны ту дың ор ны на, кү бі то лы 
қы мыз ды қа ла ға апа рып са ту дың жо лын із дей міз. 
Ер-тұр ман сəн деп, ат мі ну дің ор ны на, тай-құ нан-
ды бор да қы лап са ту ды да кə сіп ке ай нал дыр дық. 
Мə се лен, Қа зақ стан ту бер ку лез ге шал дық қан дар-
дың көр сет кі ші бойын ша ал дың ғы қа тар ға ыт қып 
шық ты. Əр жыл сайын елі міз де адам дар осы дерт-
тің сал да ры нан көз жұм са, ін дет ке бой ал дыр ған-
дар дың са ны 20 мың ның ша ма сын да. Ал осы дерт-
тің емі не? Оның ши па сы — қы мыз. Мұ ны қа зір 
бү кіл ел мойын да ған. Қы мыз дың қа си еті бұ дан да 
өз ге та лай дер тке дауа бол ған. Қа зір гі ке зең де бұ-
қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да қы мыз дың па тен-
тін Ал ба ния иелен ген де ген жан сақ пі кір бар. Ал 
ме нің ойым ша, Ал ба ния аза ма ты өзі нің өн ді ріл ген 
өні мі не рұқ сат та ма ал ған, жал пы қы мыз ға иеле ніп 
отыр ған жоқ. Де ген мен уақыт өз де ге нін орын да та-

ды. Тек ай та рым, қа зақ хал қы ның ұс та ны мы, салт-
дəс тү рі жыл қы ма лы мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Ке кі лін күн сүйіп, жа лын жел та ра ған жыл-
қы ның ба сы на төн ген нəу бет со нау Ке ңес тік үкі-
мет ке зін де бас тал ды. 1928 жы лы қа зақ бай ла рын 
кəм пес ке леп, қол да рын да ғы мал да рын тар тып 
ал ды. Со ның сал да ры нан отар шы лық қа үй рен-
бе ген, егін ші лік пен шұ ғыл дан ба ған, ма лы нан 
айы рыл ған қа зақ тар 1932 жы лы жап пай ашар-
шы лық қа тап бо лып, қа зақ тың 70%-ы өлім-же-
тім ге ұшы ра ды. Бұл сол кез де гі үкі мет ба сын да 
отыр ған Го ло ще кин си яқ ты жауыз дар дың ісі еді. 
Ат үс тін де гі қа зақ тың еш кім ге ба ғын ба сын біл-
ген дік тен қо лын да ғы ма лын сы пы рып, жаяу қал-
дыр ды. Ат тан түс кен қа зақ тың ру хы сө ніп, жі ге рі 
құм бол ды. Сон дық тан қа зақ пен жыл қы бір тұ тас. 
Де ген мен соң ғы жыл да ры Қам бар ата тү лі гі са ны-
ның қай та кө те ріл ге ні аң ға рыл ды. Ға лым дар дың 
есе бі не сен сек, қа зір Қа зақ стан да ғы жыл қы са ны 
1,5 мил ли он ға жет кен. Бұл бə лен дей көп бол ма ға-
ны мен, ТМД ел де рі мен са лыс тыр ған да əжеп тəуір 
жо ғар ғы көр сет кіш. Қа зақ жыл қы сы тұ қым да рын 
қал пы на кел ті ру де Алматы аг ро уни вер си те ті нің 
про фес со ры И. Не ча ев зор үлес қо су да.

Ке ңес тік ке зең де бір қа тар жыл қы зауыт та-
ры жұ мыс іс те ген. Со ның ішін де Қос та най жə не 
Жам был об лы сын да ғы Лу го вой асыл тұ қым ды 
жыл қы зауыты жұ мыс жа сап, Кө шім, Мұ ғал-
жар тұ қым да ры шы ға рыл ған. Не гі зі нен қа зақ тың 
жыл қы ла ры мі ніс ке тө зім ді кел ген, бұл өмір де 
дə лел ден ген. Ал тай дан Аты рау ға дейін гі кең бай-
тақ же рі міз ді ат тұя ғы ның дү бі рі мен, ба ба лар дың 
бі лек кү ші мен қор ғап қал ған. Қа зақ тың жыл қы-
сы ның мық ты лы ғы на сырт ел де қы зы ғу шы лық 
біл ді ріп, кен иге ру ге кел ген ағыл шын дар же рі-

міз дің қа зы на бай лық та ры мен қо са жыл қы ма-
лын да көп теп са тып алып кет кен. Со дан қа за нат 
жыл қы тұ қы мы жойы лу дың аз-ақ ал дын да, ал 
қа зір ша ру ашы лық тар да ет тік ба ғыт та ғы те бін ге 
тө зім ді жа бы тұ қым дас жыл қы лар өсі рі лу де.
Ата-ба ба ны ес ке алып, ас бер сек, ат жа рыс 

ұйым дас ты ра мыз. Сон дай бəй ге лер де жүл де лі 
орын ға ие бо лу үшін жүй рік ат ұс тау ға ту ра ке-
ле ді. Был тыр Дер бі сал ба тыр дың 300 жыл ды ғы на 
орай ұр пақ та ры ас бе ріп, ала ман бəй ге ұйым дас-
ты рып, бі рін ші кел ген ат қа ав то кө лік тар ту ет ті. 
Ағам Нұр сұл тан ның жа ра тып қос қан қа ра көк 
аты бі рін ші ке ліп, ав то кө лік ті иелен ді. Мə се ле 
ұтып ал ған жүл де де емес, ат тың оза шауып, ал-
дың ғы қа тар да ке ліп, иесі нің ме рейін үс тем ету ін-
де. Бү кіл ауыл бо лып қу ан ды. «Ақ бас тау ауылы-
ның аты бі рін ші кел ді « деп бір-бі рі нен сүйін ші 
сұ ра суы өте жа ра сым ды. Ха лық ты шат тық қа бө-
леп жат қан ат ту ра лы не ге ай тпас қа, қол дан кел се 
дом бы ра ға қо сып не ге əн шыр қа мас қа?

Өкі ніш ке орай қа зір гі таң да əде би ту ын ды 
жоқ тың қа сы. Жыл қы ту ра лы жа зы лып жат қан 
кі тап тар не гі зі нен эко но ми ка лық ба ғыт та. Сон-
дық тан жыл қы ту ра лы əде би тұр ғы да жа ңа ша ой 
қоз ғауымыз қа жет. Со ның дə ле лі — таяуда кө гіл-
дір эк ран нан көр се тіл ген қыс қа мет раж ды ұлт-
тық ту ын ды ″Сұң қар″ филь мі. Ре жис се рі Ж. По-
ша нов қа зір гі таң да ғы қа зақ жас та ры ның жыл-
қы ға де ген қы зы ғу шы лы ғын орын ды кел тір ген. 
Ке ле шек те жыл қы ма лы ның қа си етін сом дай тын 
əде би не гіз де гі ма те ри ал дар көп теп жа ри яла на-
ды де ген се нім де мін.

АЙ ЖАР �ЫН СЕЙ СЕН,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІМ ШЕ СІ НІ8 1КУРС СТУ ДЕН ТІ

Қа ра ған ды өл ке сі та лант ты, су ырып сал-
ма ай тыс кер ақын дар дан кен де емес. Хал-
қы мыз дың асыл мұ ра сы — ай тыс та өзін дік 
өлең өр не гі мен та ныл ған та лант ты жас тың 
бі рі — Ди дар Қа ми ев. Ди дар Жа на тұ лы 
1988 жы лы 10 жел тоқ сан да Қа ра ған ды об-
лы сы Шет ауда ны ның Ақ бауыр ауылын да 
дү ни еге кел ген. Ең ал ғаш ай тыс сах на сы на 
он жа сын да шы ғып ты. Ха лы қа ра лық, рес-
пуб ли ка лық ақын дар ай ты сын да, жыр-
шы-жы ра улар сайы сын да бір не ше мəр те 
оза шауып, ал дың ғы шеп тен кө рі ніп жүр. 
2013 жы лы Қа ра ған ды об лы сы ның «Жыл-
дың үз дік мə де ни ет қай рат ке рі» атан ды.

— Жы лан жы лы сен �шін та быс ты бол ды 
де сек, ар ты� ай т�а ны мыз емес. Та лай до да-
лар да ж�з ден ж�й рік шы� ты�. Жа �а жыл дан 
не к� те сі�? �ан дай жос пар ла ры� бар?

— Əр адам ның күн де лік ті ыр зық-не сі бе сі жа-
зы лып қоя ды екен. Сон дық тан жыл ға ті ре ліп 
тұр ған еш те ңе жоқ шы ғар. Ша ңы рақ кө те ріп, 
от ба сын құр дым, ең үл кен ол жам да, же ңі сім 
де — сол. Ал қал ға ны сол қуа ныш тың жал ға сы 
іс пет тес. «Бас екеу бол май, мал екеу бол май ды» 
де ген ді қа зақ бе кер ай тпа ған ғой. Жос пар құр-
ма дым. Бұйыр ға нын кө рер міз.

— Жал пы, ай тыс �а �а лай кел ді�?
— 3 сы нып оқып жүр ген ке зім де ағам 

екеуіміз на ға шы ла ры ма де ма лыс қа бар дық. Ұй-
қы ға жа та бер ге ні міз де ба ла лар дың бə рі ай тыс 
боп жа тыр екен деп жү гі ріп кет ті. Ай тыс де ген 
күй тар ту си яқ ты бір де ңе шы ғар деп мəн бер-
ме дім, жа та бер дім. Ақы ры жа қын ара да еш кім 
ора ла қой ма ған соң, мен де кө рейін ші деп бар-
сам, жүл де бе ру рə сі мі бо лып жа тыр екен. Сон-
да Қуа ныш Мақ сұ тов аға мыз дың:

«Аман жол мен Қуа ныш мəрт бол ды,
Ай тыс та, мі не, осын дай шарт бол ды.
Жел тоқ сан нан бас тал ған ай ты сы мыз
Аяғы се гі зін ші март бол ды», — деп екеуінің 

екі қыз ға жол бер ге нін төрт жол өлең мен əде мі 
жет кіз ге ні ке ре мет ұнап қал ды. Со дан бас тап 
ай тыс пен ауыр дым. Ке ле са лып көр ші тұ ра тын 
Мə ди де ген до сым мен ай ты сып жүр дім. Со дан, 
не ке рек, 5 сы нып та аудан дық ай тыс қа қа ты сып, 
Ті ле ген ағам мен ай тыс тым. Өле ңім нің кө бі — 
атам ның жа зып бер ге ні. Өзім нің су ырып ай тқа-
ны ма кө ңі лім то ла қой май тын. Ақы ры ме нен 
дұ рыс ақын шық пай ды де ген ой ға кел дім. Сол 
1999 жы лы Астана қа ла сын да өт кен Ал па мыс 
ба тыр жы ры ның 1000 жыл ды ғы на ар нал ған 
жыр шы-жы ра улар фес ти ва лі не Гүл ша ра апам 
ер тіп апар ды. Ба ян ға ли Əлім жа нов, Ал мас Ал-
ма тов, Дүй сен ға зы Нығ мет жа нов аға ла рым ның 
ба та сын алып, жыр шы ба ла атан дым. Со дан 

кейін бір не ше рес пуб ли ка лық жыр шы-жы ра-
улар бай қауына қа ты сып жүр дім. Ай тыс кер 
бо лам де ген ой мүл дем ұмыт бол ды. Те ле ди-
дар дан ай тыс көр ген сайын осы ақын дар ды 
кө ре мін бе екен деп ар ман дап оты ра тын мын. 
2004 жы лы мар құм аға мыз Жам был Ақыл ба ев 
атын да ғы гран тпен «Бо ла шақ» кол лед жі не оқу-
ға түс тім. Сол кез де ди рек тор дың орын ба са ры 
бо лып қыз мет ат қа ра тын Ай гүл Қайыр бек қы-
зы қо яр да-қой май жү ріп Жез қаз ған да өте тін 
сту дент тер фес ти ва лі не ай тыс қа алып бар ды. 
Ал ға шын да ді ріл деп шық қан мын, бір қа ра сам 
қар сы ла сым ның ай тқа ны на кə дім гі дей жауап 
бе ріп отыр екен мін. Со дан, не ке рек, бас жүл-
де ні иеле ніп қайт тым. Осы лай ша ой да жоқ та 
та ғы да ақын боп шы ға кел дім. Сол жо лы көр-
ген Сəт ті бай ағам көп ұза май ҚарМУ-ға ай тыс-
қа ша қыр ды. Ар тын ша Мақ сат, Ай тбай аға ла-
рым мен та ныс тым. Рес пуб ли ка лық ай тыс қа 
шы ғуы ма сол кі сі лер дің ық па лы зор бол ды.

— Ал �л кен ай тыс �а �а лай кел ді�?
— 2005 жы лы Се мей қа ла сын да өт кен рес пуб-

ли ка лық ай тыс қа қа ты сып, 3 орын ды қан жы ға-
ма бай ла дым. Ай тыс қа тө ра ға лық ет кен Не сіп-
бек Ай тұ лы: «Ай ты сың ұна ды. Жүр сін аға ңа 
ай тар мын сен жай лы», — де ді. Ке лер жы лы ма-
мыр айын да Астана да «Ас қақ та, Астана!» де ген 
үл кен ай тыс өте ті нін құ ла ғым шал ды. Жү гі ріп 
Мақ сат аға ма ба рып: «Жү ке ңе ай тып, ме ні ай-
тыс қа қос», — де дім. «Жү ке ңе ме нің сө зім өте ді 
дей сің бе? Ме нің өзім ді сы зып тас тай ды ке рек 
де сең. Өзің ха бар ла сып көр», — деп азар да 
бе зер бол ды. Ақы ры Жү кең нің нө ме рін алып 
ха бар лас пақ шы бол дым. Ақ ша ның бе ті не қа-
ра май, 1000 бір лік са лып ал дым. Сөй ле сіп жат-
қан да бі тіп қал ма сын де ген қор қы ныш бол са 
ке рек (кү ліп). Ол кез де аш қа рын сту дент үшін 
1000 бір лік са лу — ар ман… Əуел де қо ңы рау 
ша лу ға қо лым бар май қой ды. «Не сіп бек аға ай-
тқан шы ғар, ме ні бі ле тін шы ғар» де ген үміт те 
жоқ емес. Ақы ры өзім ді өзім са быр ға ша қы рып, 
қо ңы рау ша лу ға бел бу дым. Бей не қыл мыс жа-
сап қой ған дай, еш кім кө ріп қой ма сын де ген 
ой мен жан-жа ғы ма жал тақ тап қа рап, ты ғы лып 
га раж дар дың ара сы на ке тіп қал дым. Өзім ді та-
ныс ты рып, мəн-жай ды тү сін ді ріп жа тыр мын. 
Тұт қа ның əр жа ғы нан гүр ет кен дауыс ты ес ті-
ген де ті лім күр ме ліп не ай тып, не қой ға ным ды 
біл мей мін. Əй теуір, «Се мей де өт кен ай тыс та 
үшін ші орын ал дым» деп бір не ше мəр те ай-
тсам ке рек, Жү кең ыза бо лып: «Ма ған де сең, 
Мос ква да үшін ші орын ал. Көр ме ген ақын ды 
ай тыс қа қа лай қо сам? Ер тең Астана ға кел» деп 
қыс қа қайыр ды. Жү кең нің əл гі сө зі ма ған қа-
нат бі ті ріп, бойым ды қуа ныш кер не ге ні сон ша, 
таң ғы 7-де ар зан дау ГА Зель ге мін бей, так си мен 

бір-ақ тарт тым. Бар сам, Астана лық Мейір жан 
Əлі бе ков те мен ұқ сап «кө рі ну ге» ке ліп отыр 
екен. Біз ді көр ген бой да Жүр сін аға: «Қа ра ған-
ды ның ба ла сы қай сы сың? «Се мей ден үшін ші 
орын ал дым» деп қор қы та ды өзі», — деп та ғы 
бір қа ғып өт ті. Ақы ры екеуіміз де қа был дан дық. 
Ол ай тыс тан 3 орын иелен дім. Шы ны ке рек, 
кү ні бү гін ге дейін Жүр сін аға мен сөй лес кен де 
бө лек те ніп, өз ге лер ден оқ шау жер ге ке тіп қа-
ла мын.

— А�ын ды� ана ны� с� ті нен, ата ны� �а ны-
мен да ры �ан бо лар. От ба сы� да "ле� ге, жал-
пы, "нер ге жа �ын кім?

— Атам Қа ми ақ са қал қис са-дас тан дар ды 
жат қа со ға тын, ре ті кел се су ырып өлең шы ға ра-
тын қа зы на қа ри ялар дың бі рі еді. Ес біл ге лі сол 
кі сі нің тəр би есін көр дім. 5 жа сым да «Мұң лық-
Зар лық ты» оқып, əріп ті əліп пе ден емес, ба тыр-
лар жы ры нан та ны дым. Əжем де қар ша дайы-
нан үл кен дер ге жыр-дас тан дар ды оқып бе ріп 
Нар қыз атан ған екен. Дом бы ра ны əкем нен үй-
рен дім. Ал анам ның дауысы қа зір гі жұл дыз бо-
лып жүр ген əн ші лер дің бі ра зы нан ар тық.

— Іні� де об лыс ты� ай тыс тар ды� т" рі нен 
к" рі ніп ж�р. Жас бол са да, та лай ел та� дай 
�а �ар лы� д� ние айт ты ма �а мы на са лып. Осы-
�ан бай ла ныс ты с"з де рін Ди дар жа зып бе ре-
ді-міс де ген &� гі ме шы� ты ел ара сын да…

— Бауыры ала ман ға тү сіп жат са,
Аға сы ай ға қа рап оты ра ма? — деп Ұлан-

ға сыр дың өзі ай тқан дай, кө мек те се ті нім рас. 
Де ген мен те гін адам ай тыс қа шы ға ал май ды 
ғой. Өлең нен өзі де қа ра жаяу емес. «Бұ қа ре-
кең жыр лай ды» бай қауын да да жыр-тол ғау лар 
ай тып екі жыл қа та ры нан жүл де лі орын нан 
кө рін ді. Был тыр ар найы ке ліп қа зы лық ет кен 
Ал мас Ал ма тов аға мыз: «Бауырың осы қар қы-
ны нан тан ба сын, жыр ға жан дү ни есі жа қын 
екен», — де ді. Өнер қу ға нын бір жа ғы нан қа-
ла май мын. Тіл-көз де ген бар. Бауырым нан гө рі 
сах на ға өзім шық қа ным əл де қай да же ңіл.

— 'с та ны мы� жа� сы, ал (с та зы� кім? 
)нер де кім ді пір т( та сы�?

— Аман жол аға мыз бас та ған Ар қа ақын-
да ры ның бə рі ұс та зым ғой. Өнер де жүр ген 
аға-апа ла рым ның қай-қай сы сы нан бол ма сын 
ақыл-ке ңес сұ рап тұ ра мын.

ЖАЛ�АСЫ 6 БЕТТЕ

«Айтыскер а�ын бір Gзі бір театр болуы керек»

«Ат — т�рікті� �анаты»
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Student news
Кто такие патриоты?

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва про-
шел кон курс агит бри гад «Что зна-
чит быть пат ри отом?». На кон кур се 
бы ли пред став ле ны ко ман ды боль-
шин ства фа куль те тов на ше го уни-
вер си те та. Целью кон кур са ста ла 
ре али за ция по ло же ний Пос ла ния 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Н. Назарбаева на ро ду Казахстана 
«Ка зах стан ский путь — 2050: еди-
ная цель, еди ные ин те ре сы, еди ное 
бу ду щее», а так же фор ми ро ва ние 
чув ства пат ри отиз ма и ак тив ной 
граж дан ской по зи ции сту ден че ства. 
Со ор га ни за то ром ме роп ри ятия 
выс ту пи ла Шко ла го су дар ствен ной 
служ бы, ко то рая ра бо та ет в на шем 
уни вер си те те. В рам ках кон кур са 
сту ден ты пред ста ви ли на суд жю ри 
са мые раз лич ные фор мы аги та ции: 
кон кур сно-иг ро вые прог рам мы, те-
ат ра ли зо ван ные пред став ле ния, 
флеш мо бы, сцен ки, скет чи, ли те ра-
тур но-му зы каль ные ком по зи ции, 
в ко то рых зат ра ги ва лись воп ро сы 
пат ри оти чес ко го вос пи та ния. Жю-
ри оце ни ва ло ак ту аль ность и ори-
ги наль ность прог рам мы, глу би ну 
рас кры тия те мы, ар тис тич ность, а 
так же соз да ние сце ни чес ко го об ра-
за и си лу его вли яния на ауди то рию.

Вто рым эта пом кон кур са агит-
бри гад ста нет смотр-кон курс «Луч-
ший пла кат». Для это го ре бя та 
под го то ви ли пла ка ты в са мых раз-
лич ных тех ни ках: ак ва рель, гу ашь, 
тушь, ка ран даш, чер но-бе лый ка-
ран даш и т. д. При оцен ке ра бот 
жю ри осо бое вни ма ние об ра ти ло 
на наг ляд ность, ин фор ма тив ность, 
тех ни чес кое мас тер ство и си лу воз-
дей ствия на зри те ля. Фо то ре пор таж 
с ме роп ри ятия и ито ги твор чес ких 
кон кур сов бу дут опуб ли ко ва ны в 
сле ду ющем но ме ре на шей га зе ты.

Бежать и дышать
Все мир но му дню борь бы с ту бер-

ку ле зом, ко то рый от ме ча ют 24 мар-
та, бы ла пос вя ще на спор тив ная эс-
та фе та «Мы вы би ра ем здо ровье!». 
Эс та фе та прош ла в на шем уни-
вер си те те, в ней при ня ли учас тие 
сту ден чес кие ко ман ды. Она име ет 
целью про па ган ду здо ро во го об ра-
за жиз ни и прив ле че ние сту ден тов 
к за ня ти ям спор том. На до от ме-
тить так же, что день был уч реж ден 
в 1982 го ду Меж ду на род ным со-
юзом борь бы с ту бер ку ле зом и ле-
гоч ны ми за бо ле ва ни ями сов мес тно 
с Все мир ной ор га ни за ци ей здра во-
ох ра не ния.

Ту бер ку лез по сей день счи та ет ся 
од ной из глав ных при чин вы со кой 
смер тнос ти во всем ми ре. Боль шин-
ство ле таль ных ис хо дов — в раз ви-
ва ющих ся стра нах, где про фи лак ти-
ка опас но го за бо ле ва ния до сих пор 
на хо дит ся на очень низ ком уров не. 
Борь ба с за бо ле ва ни ем не ог ра ни-
чи ва ет ся еже год ным праз дно ва-
ни ем. В 2006 го ду был раз ра бо тан 
Гло баль ный план борь бы с ту бер-
ку ле зом, целью ко то ро го яв ля ет ся 
сок ра ще ние смер тнос ти от ле гоч-
но го за бо ле ва ния в 2 ра за. Сту ден-
ты КарГУ при со еди ня ют ся к дан ной 
ак ции и еже год но ак тив но уча ству-
ют в ме роп ри яти ях, на це лен ных на 
сох ра не ние здо ровья и ук реп ле ние 
им мун ной сис те мы. Ито ги эс та фе ты 
и име на по бе ди те лей в но ми на ци ях 
«Луч ший иг рок» и «Луч ший ка пи тан» 
чи та те ли уз на ют в сле ду ющем но ме-
ре на шей га зе ты.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Осенью 2013 го да мы, сту ден ты уни-
вер си те та Ши хэц зы (Ки тай), при еха ли в 
Казахстан с чув ством ог ром но го ин те ре са 
и вол не ния. Здесь мы на ча ли уче бу по ака-
де ми чес ко му об ме ну на фа куль те те инос-
тран ных язы ков КарГУ име ни Е. А. Бу ке-
то ва.

Пер вые впе чат ле ния о Ка ра ган де мож но 
срав нить со вку сом горь ко го шо ко ла да: сна-
ча ла вкус нез на ко мый, а по том при вы ка ешь 
и не мо жешь за быть его. Этот го род, как и 
шо ко лад, силь но ма нит, и ты по ни ма ешь, как 
при вя зы ва ешь ся к не му. Пом ним свое пер вое 
нас тро ение, ког да по при ез де уви де ли вмес-
то цве ту щей зе ле ни бес ко неч ную пус тын ную 
степь. Хо тя имен но эта зем ля да ла нам бес-
цен ное бо гат ство зна ний и зна ком ство с но-
вой куль ту рой.
Казахстан — древ няя и чу дес ная стра на. 

Со школь ной скамьи мы уже зна ко мы с ним 
и зна ем, что ка за хи — это ум ный и сме лый 
на род. Эта зем ля во оду шев ля ет и за ка ля ет 
наш дух. Жить в нез на ко мом го ро де не очень 
лег ко, осо бен но труд но при вык нуть к по го де. 
В Ка ра ган де бы ва ет та кой силь ный ве тер, он 
не сет и кру жит те бя, а сне га так мно го, как 
пить евой во ды. Но лю ди, ко то рые жи вут в 
Ка ра ган де, гор дят ся сво ей при ро дой. Те перь 
и мы при вык ли к по го де, и она нам нра вит-
ся. Од на ко поч ти каж дый день встре ча ешь ся 
с про ни зы ва ющим вет ром, пла ва ешь в мо ре 
снеж но го се реб ра, но это вы зов на ше му ха-
рак те ру, ко то рый де ла ет нас силь нее.
С пер во го же взгля да КарГУ ос та вил доб-

рые впе чат ле ния. Сту ден ты очень при вет ли-
вые, они поз на ко ми ли нас со сво им уни вер-
си те том. Мы под ру жи лись и по мо га ем друг 
дру гу в изу че нии язы ков. Пре по да ва те ли ока-
за лись так же людь ми от кры ты ми, с бо га тым 

опы том, тер пе ли во нам все объ яс ня ют. В свою 
оче редь мы ста ра ем ся учить ся, вни ма тель но 
вы пол ня ем до маш ние за да ния. В ито ге на ше 
про из но ше ние и ус тная речь за мет но улуч-
ша ют ся.
Каж дый день друж но идем на фа куль тет 

и воз вра ща ем ся в об ще жи тие вмес те, по то му 
что за гра ни цей мы — од на семья. По вы ход-
ным гу ля ем по го ро ду, по ку па ем про дук ты на 
рын ке и чув ству ем се бя здесь как до ма.
Ко неч но же, ску ча ем по сво им род ствен-

ни кам и об ща ем ся по Ин тер не ту. Осо бен но 
во вре мя праз дни ков. В этом го ду мы впер вые 
от ме ча ли ки тай ский Но вый год не до ма, а 
здесь, в Ка зах ста не. Но мы пос та ра лись соб-
люс ти все тра ди ции. Нак ры ли бо га тый стол, 
приг ла си ли в гос ти сту ден тов и пре по да ва те-
лей. Са мое глав ное в на шем праз дни ке — это 
гос теп ри им ство. Ки тай ский но вый год мы 
встре ти ли шум но и ве се ло, мно го пе ли, тан-
це ва ли, вспо ми на ли раз лич ные об ря ды, свя-
зан ные с этим се мей ным праз дни ком. И нам 
бы ло очень при ят но, что на ши ка ра ган дин-
ские друзья раз де ли ли на шу ра дость. Ско ро 
здесь, в Ка зах ста не, бу дут от ме чать свой Но-
вый год — праз дник На урыз. Нас уже приг-
ла си ли на ме роп ри ятия, ко то рые бу дут про-
хо дить в уни вер си те те. Мы уже зна ем от на-
ших пре по да ва те лей, что в эти праз днич ные 
дни у вас при ня то хо дить друг к дру гу в гос ти, 
уго щать на ци ональ ны ми блю да ми. Нам это 
очень ин те рес но, по то му что мы изу ча ем ка-
зах ский язык и куль ту ру ка за хов. Мы хо тим 
уви деть, как ус тро ены юр ты, как нак ры ва ют ся 
сто лы для гос тей, ка кие об ря ды су ще ству ют. 
И еще нас уди ви ло, что праз дник у вас длит-
ся не один день, а це лую не де лю, где каж до му 
дню прис во ено ка кое-то зна че ние. И еще мы 
зна ем, что и в праз дни ке На урыз, как и в ки-
тай ском Но вом го ду, то же очень важ но, что-

бы две ри до мов бы ли рас пах ну ты для гос тей, 
не за ви си мо от их ве ры или на ци ональ нос ти. 
Эти праз дни ки меж ду со бой очень по хо жи 
по нас тро ению и гос теп ри им ству.
От здеш них лю дей ис хо дит доб ро та, ко то-

рая де монстри ру ет ся ими не толь ко во вре-
мя праз дни ков. На ули цах не раз ви де ли, что 
пти цы клю ют крош ки хле ба, ко то ры ми лю ди 
их кор мят. Ду шев ность лю дей степ но го края 
нас силь но удив ля ет. Теп ло та сер дец лю дей 
сог ре ва ет птиц в сту жу, вот по че му во робьи 
не бо ят ся зим них мо ро зов.
До отъ ез да ос та лось не так мно го, а хо те-

лось бы ос мот реть все угол ки этой бо га той и 
прек рас ной зем ли. У нас ма ло вре ме ни для 
про гу лок, для то го что бы уви деть, как сол нце 
скры ва ет ся за го ри зон том. Хо тя этот го род 
нам поч ти нез на ком, по ки дать его грус тно.
Учить ся за гра ни цей слож но, но, как го во-

рят в на ро де: «Ко рень уче ния го рек, за то плод 
его сла док». Мы не бо им ся труд нос тей в уче бе, 
по то му что учим ся с удо воль стви ем. И очень 
до воль ны язы ко вой ста жи ров кой в КарГУ!
Прив ле ка тель ность при ро ды Ка ра ган ды, 

на ци ональ ные тра ди ции и ха рак тер лю дей — 
все это бу дет на шим прек рас ным вос по ми на-
ни ем о Ка зах ста не.

ХОУ КАЙЧАО И ЛО СИНЬ, 
СТУДЕНТЫ ГРУПП РИА-31, 32 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАРГУ ИМЕНИ Е. А. БУКЕТОВА

Наурыз и восточный Новый год — 
праздники, которые объединяют

Новый год встречаем весной!
Праз дник На урыз — один из са мых 

древ них праз дни ков на Зем ле. Он от ме ча-
ет ся уже бо лее пя ти ты сяч лет как праз-
дник вес ны и об нов ле ния при ро ды мно-
ги ми на ро да ми Пе ред ней и Сред ней Азии, 
а по не ко то рым дан ным, и у вос точ ных 
сла вян.

Этот праз дник ждут в каж дой ка зах стан-
ской семье. В на шей стра не его от ме ча ют и 
ка за хи, и рус ские, и ко рей цы, и че чен цы, и 
пред ста ви те ли дру гих на ци ональ нос тей. Ведь 
при хо дит вес на, и на ули цах всех го ро дов 
«рас цве та ют» праз днич ные юр ты, в ко то рых 
про хо жих уго ща ют тра ди ци он ны ми праз-
днич ны ми уго ще ни ями: ку мы сом и ба ур са ка-
ми. «Кок тем ту ды» («С рож де ни ем вес ны») — 
так поз драв ля ют друг дру га с праз дни ком 
На урыз. С этим со бы ти ем свя за ны мно гие 
ри ту алы, обы чаи и тра ди ции. В на шей стра не 
хо ро шей тра ди ци ей ста ло про ве де ние еже-
год но го праз днич но го кон цер та.
На урыз на ма — ве се лый и ра дос тный 

праз дник, кар на вал. В не ко то рых ре ги онах 
Казахстана этот праз дник на зы вал ся На урыз 
той. Рег ла мент праз дни ка зап ре щал пьян ки, 
ссо ры, дру гие по доб ные сце ны, ко то рые мог-
ли ом ра чить при под ня тое нас тро ение праз-
дну ющих. В праз днич ной прог рам ме бы ли 
ши ро ко пред став ле ны спор тив ные со рев но-
ва ния, кон ные скач ки, сос тя за ния бо га ты рей-
па лу анов. И, ко неч но, не об хо ди лось без пе-
сен, тан цев, игр. Су ще ство ва ли спе ци аль ные 
об ря до вые пес ни к На урыз мей ра мы. Тут же 
за те ва лись ай ты сы, ве се лые сос тя за ния в ос-
тро умии, смет ке, за га ды ва лись за гад ки, зву-
ча ли шут ки. В прош лом На урыз на ма обыч но 
дли лась 3-9 дней.
На урыз-ко же — спе ци аль ное уго ще ние к 

праз днич но му сто лу в На урыз. И в каж дом 
до ме су ще ство вал свой ре цепт его при го-
тов ле ния. Об щим для всех пра ви лом бы ло 
толь ко чис ло ис поль зу емых про дук тов. На-
урыз-ко же обя за тель но дол жен сос то ять из 
7 ин гре ди ен тов, сим во ли зи ру ющих 7 эле-

мен тов жиз ни: во да, мя со, соль, жир, му ка, 
зла ки (рис, ку ку ру за или пше ни ца) и мо ло ко. 
Гос тям по да ва лись и луч шие мяс ные блю да — 
ка зы, шу жык, ва ре ное мя со. Они сим во ли зи-
ру ют ра дость, уда чу, муд рость, здо ровье, бла-
го сос то яние, ско рость, рост и бо же ствен ную 
за щи ту.
Ког да ка за хи праз дну ют На урыз, на ли чие 

циф ры 7 яв ля ет ся обя за тель ным: она зак лю-
ча ет в се бе 7 дней не де ли — вре мен ные еди-
ни цы бес ко неч нос ти Все лен ной. По обы чаю 
7 чаш с на урыз-ко же дол жны сто ять пе ред 
са мым ува жа емым ак са ка лом. В этот праз-
дник каж дый ка зах дол жен по се тить 7 до мов 
и приг ла сить 7 гос тей.
Счи та лось, что пред ло жен ное гос тям уго-

ще ние на урыз-ко же слу жит по во дом для ус-
та нов ле ния доб рых от но ше ний.
В тра ди ци ях ка зах ско го на ро да мно го ви-

дов бла гос ло ве ний, и од но из них — На урыз 
ба та. В дни На урыз на ма ува жа емые ак са ка-
лы, жен щи ны прек лон но го воз рас та бла гос-
лов ля ли то го, кто их угос тил На урыз-ко же, 
акы на, по бе ди те ля ай ты са, пон ра вив ше го ся 
му зы кан та, пев ца, бор ца и т. д. Ад ре са та ми 
На урыз ба та ста но ви лись все гос ти тоя, жи те-
ли аула. По лу чить та кое бла гос ло ве ние счи та-
лось хо ро шей при ме той.
В кон це мар та, ког да близ ко ды ха ние вес-

ны, вы па да ет тон кий слой пу шис то го, ос ле-
пи тель но бе ло го сне га. В на ро де его на зы ва ют 
на урыз ша.
На урыз жы ры — это осо бый вид ус тной 

на род ной ли те ра ту ры, фольклор ные про из-
ве де ния, ис пол не ние на На урыз. Су ще ству ет 
не ма ло рож ден ных этим праз дни ком поз-
драв ле ний, по же ла ний, бла гос ло ве ний, час-
ту шек, ос тро ум ных куп ле тов.
Су ще ству ет по верье, что ро див ши еся в На-

урыз де ти бу дут от ме че ны рас по ло же ни ем 
звезд, выс ших сил. По это му при на ре че нии 
им да ва лось имя, свя зан ное с праз дни ком. 
Из вес тно не ма ло ба ты ров с по доб ным име-
нем: На урыз бай Кут пан байу лы (1706-1781), 
На урыз бай Ка сы му лы (1822-1847). В Зо ло той 

ор де пра вил хан На урыз. Очень рас прос тра-
не ны име на На урыз гул, На урыз бек, На уры за-
ли и дру гие это го же про ис хож де ния.
Древ ние тюр ки ве ри ли, что, ес ли встре-

тить На урыз пра виль но, то уда ча не по ки нет 
це лый год. Праз дно вал ся Но вый год на Вос-
то ке с 14 по 22 мар та, и го то ви лись к не му ос-
но ва тель но. Каж дый день — слов но сту пень 
к но во му го ду, к но вой жиз ни. Ес ли че ло век 
пра виль но прой дет все эта пы, соб лю дая тра-
ди ции, но вый год бу дет бла гос кло нен к не-
му. И сов ре мен ные лю ди то же соб лю да ют 
эти тра ди ции. В на шем го ро де так же очень 
тща тель но го то вят ся к это му праз дни ку: 
ук ра ша ют ули цы, скве ры, го су дар ствен ные 
уч реж де ния. Все ук ра ша ет ся яр ки ми цве та-
ми — крас ны ми, жел ты ми, си ни ми. Так как 
в это вре мя при ро да толь ко на чи на ет про-
сы пать ся, эти ук ра ше ния да ют воз мож ность 
по чув ство вать при ход вес ны. Это лан дшаф-
тные ди зай не ры соз да ют праз днич ную об-
ста нов ку. А вот за праз днич ное нас тро ение 
от ве ча ют ра бот ни ки куль ту ры. Ведь в уч реж-
де ни ях куль ту ры про во дят ся ме роп ри ятия, 
пос вя щен ные это му праз дни ку, — выс тав ки, 
те ат раль ные пос та нов ки, кон кур сы. В этом 
го ду праз днич ные ме роп ри ятия бу дут про-
хо дить 22 мар та на шес ти пло щад ках, что бы 
ох ва тить все райо ны го ро да. Бу дет ус та нов-
ле но 69 юрт, от ра жа ющих ук лад и быт ка-
зах ско го на ро да, 25 тор го вых па ла ток, в том 
чис ле для про ве де ния бла гот во ри тель ных 
ак ций. Все го ме ра ми со ци аль ной под дер-
жки пла ни ру ет ся ох ва тить свы ше 5 ты сяч 
че ло век. Ос нов ное те ат ра ли зо ван ное праз-
днич ное ме роп ри ятие «Қош кел дің, Əз-На-
урыз» прой дет 22 мар та в две над цать ча сов 
на пло ща ди Не за ви си мос ти. В кон цер тной 
прог рам ме пла ни ру ет ся выс туп ле ние кол-
лек ти вов ху до же ствен ной са мо дея тель нос ти, 
ар тис тов кон цер тно го объ еди не ния име ни 
Ка ли Бай жа но ва, а так же звезд ка зах стан-
ской эс тра ды. Зап ла ни ро ва ны и спор тив ные 
со рев но ва ния.

НАТАЛЬЯ ХРАПКО,
АЛЕКСАНДРА ЧЕРТКОВА,
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Жарайсы�дар!

Жерлестеріміз же�іс 
тBLырында

На урыз ды	 2-7 к�н де рі 

ЖОО сту дент те рі ні	 �йел дер 

ара сын да �ы ми ни фут бол дан 

рес пуб ли ка лы� чем пи она ты 

$т ті. Жа рыс �а 8 ко ман да �а-

ты сып, олар екі топ та к�ш сы-

нас ты. А� ты� м� ре ге с� рін бей 

жет кен �ос ко ман да Е. А. Б$-

ке тов атын да �ы �а ра �ан ды 

мем ле кет тік уни вер си те ті ні	 

«Шах тер-�ар МУ» ко ман да сы 

мен Ала тау б$к те рі нен кел-

ген �а з&У ды	 ко ман да ла ры 

чем пи он ды� ата� �шін та лас-

ты. Ойын ны	 ал �аш �ы ми ну-

ты нан ба сым ды� ты $з де рі не 

ал �ан біз ді	 ко ман да та ма ша 

ойын $р не гін к$р се тіп, та �ы 

да чем пи он ды� т4 �ыр ды	 би ік 

са ты сы нан к$ рін ді. «Шах тер-

�арМУ» ко ман да сы �ар сы лас-

та ры ны	 бар лы �ы нан ба сым 

т�с ті. Осы лай ша 5 д�р кін уни-

вер си ада же 	ім па зы атан ды.

АЛ ТЫН БЕК �' МЫР ЗА�,

�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

«DараLанды — жер 
жEннаты Ар�адаLы»

На урыз ды� 18 к� ні ака-

де мик Е. А. Б" ке тов атын да-

�ы �арМУ-ды� Сту дент тер 

са райын да �а ра �ан ды �а-

ла сы ны� 80 жыл ды� ме-

рей тойы на ар нал �ан «�а-

ра �ан ды — жер ж&н на ты 

Ар �а да �ы» ат ты «Ша быт» 

а�ын дар клу бы ны� (йым-

дас ты ру ымен по эзи ялы� 

кеш "т ті. Кеш ті ф.�. к., до-

цент Е. Е. Т�й те ж�р гіз ді.

Ме ре ке лік ша ра ны	 не-

гіз гі ма� са ты — уни вер си тет 

�а быр �а сын да о�ып ж�р ген 

сту дент а�ын дар ды ірік теп, 

олар ды	 та лан тын шы	 дау, 

$ле	 де рін к$п ші лік �ауым �а 

жа рия ету, а�а бу ын а�ын дар-

мен бай ла ныс ор на ту бо лып 

та бы ла ды.

Ша ра �а бел гі лі а�ын дар, �н-

ші лер кел ді. Атап ай тса�, Се рік 

Са �ын тай, Рус лан Н4р бай, �ай-

рат Ас �а ров, Ба� дат М� ба рак, 

Іли яс М4 �ай, Сал та нат Сма �4-

ло ва, Г�л жан Р�с те мо ва, Ми-

рас Асан, Рауан �а би дол дин, 

�уа ныш Ме де уба ев, Жа нат 

Жа	 �а ш4 лы, Ж� ні бек ли-

ман, Ал маз Мыр зах мет, Ер жан 

Ба зар бе ков, Сер жан М4 �ай, 

Сейіл Ая�ан.

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Ха се нов Ха нат Шай за ра тұ лы — шын мə нін-
де гі өз ісі нің ма ма ны. Бұ ған сол кі сі нің өзі мен 
сұх бат та су ба ры сын да кө зім жет ті. Өз өмір 
жо лын үл кен ша быт пен əң гі ме леп бер ген бо-
ла тын. Ол кі сі мен сұх бат жүр гіз ген де гі бас ты 
мақ са ты мыз — ағай дың ең бек жо лын кейін гі 
ұр пақ қа үл гі ету еді.

Ха нат Шай за ра тұ лы 1973 жы лы Қа ра ған ды пе да-
го ги ка лық ин сти ту тын та мам да ған нан кейін спорт-
тық ойын дар ка фед ра сын да оқы ту шы ре тін де ең бек 
жо лын бас тай ды. Бір жыл отан ал дын да ғы бо ры-
шын өтеп ке ліп, қай та дан пе да го ги ка лық қыз ме тін 
жал ғас ты ра ды. 1974 жыл дың қа ра ша айы нан бас-
тап бү гін гі таң ға дейін осы нау спорт тық ойын дар 
ка фед ра сын да маң дай те рін тө гіп, бар күш-жі ге рін 
сарп етіп қыз мет ету де. 41 жыл бойы бір ке ме нің ес-
ке гін есіп ке ле ді. 1977 жы лы аға оқы ту шы жə не Қа-

ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның ган дбол дан 
əйел дер құ ра ма сы ның бас жат тық ты ру шы сы бо лып 
та ғайын да ла ды. Құ ра ма ко ман да ал ты жыл қа та ры-
нан Қа зақ стан чем пи она тын да ал дың ғы сап тан кө-
рі не біл ген. 1983-87 жыл дар ара лы ғын да спорт тық 
ойын дар ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі ре тін де гі қыз-
ме тін ас қан бі лік ті лік пен ат қа рып шы ға ды.

2001 жы лы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті ба за сын да «КарГУ» де ген ата умен əйел дер 
фут бол ко ман да сы құ ры ла ды. Бі лік ті жат тық ты-
ру шы да яр ла ған құ ра ма осы жы лы Ор та Азия 
мен Қа зақ стан чем пи она тын да қо ла ме даль ге ие 
бол ды. Ал бү гін гі таң да «Шах тер» де ген ата умен 
ал мас ты рыл ған ко ман да Қа зақ стан чем пи она ты-
ның жо ғар ғы ли га сын да ҚарМУ-дың на мы сын жо-
ға ры дең гей де қор ғап жүр. Бір не ше дүр кін кү міс, 
қо ла жүл де гер атан ған. Ал жо ға ры оқу орын да ры 
ара сын да өт кі зі ле тін уни вер си ада лар да ми ни фут-
бол құ ра ма сы Қа зақ стан чем пи оны атан ған.
Тал май ең бек ет кен тə жі ри бе лі ма ман жыл-

дар бой ғы қа жыр лы ең бе гі нің же мі сін де көр ді. 

Оған дə лел: 2006 жы лы Ха нат Шай за ра тұ лы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның үз дік спорт қай рат ке рі, 
2008 жы лы ҚарМУ до цен ті, 2013 жы лы Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның үз дік бі лім қай рат ке рі си яқ ты 
мəр те бе лі атақ та ры.
Ха нат Шай за ра тұ лы ның қол ас тын да бол ған 

ҚарМУ ко ман да ла ры ның көп те ген тəр би еле ну-
ші ле рі рес пуб ли ка лық құ ра ма лар да бі лік ті ойын 
өр не гін көр се тіп жүр.
Ең бек жо лын бір оқу ор нын да бас тап, сол 

орын да тə мам дау екі нің бі рі нің қо лы нан ке ле бер-
мей тін іс. Пе да го ги ка лық қыз ме тін ас қан жауап-
кер ші лік пен ат қа ра біл ген. Осын дай бі лік ті, өз 
ісі нің на ғыз ма ман да ры ҚарМУ қа быр ға сын да 
мо лая бер сін. Ағай дың жо лын қу ған тəр би еле ну-
ші ле рі мен шə кірт те рі нің са ны ар та бер сін. Ха нат 
Шай за ра тұ лы ның де ні не са улық, қыз ме ті не қы р-
уар та быс тар ті лей міз.

Г@Л Н'Р СМА �'Л, 
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Мек теп тің ті ре гі де, жү ре гі де, бі лім нің тұт-
қа сы да — мұ ға лім. Ба ла тағ ды ры қо лы на се-
ніп тап сы ры лып отыр ған бас ты тұл ға да ұс таз 
еке ні де бар ша ға бел гі лі. Осын дай зор жауап-
кер ші лік жү гін ар қа лай тын ма ман иесі уни-
вер си те ті міз дің əлеу мет тік-пе да го ги ка лық фа-
куль те ті нің «Бас тауыш та оқы ту пе да го ги ка сы 
мен əдіс те ме сі» ка фед ра сын да бі лім нə рі мен 
су сын дап, ұс таз дық ету дің қыр-сы рын те ре ңі-
нен үй ре ну де.

Атал мыш ка фед ра да бі лім алу шы лар дың пəн-
ге де ген қы зы ғу шы лы ғын арт ты ру, бі лім са па сын 
анық тау ға бай ла ныс ты ша ра лар үне мі жүр гі зі ліп 
тұ ра ды. Со ның бір кө рі ні сі — му зы ка ны оқы ту 
əдіс те ме сі нен өт кі зіл ген «Му зы ка əле мін де» ат ты 
ашық лек ция-кон церт.
П. Ф. Кап те рев тің пі кі рін ше, «пе да го ги ка лық 

үр діс оқу шы мен мұ ға лім нің бір лес кен əре ке ті нен 
тұ ра ды: бір жа ғы нан, бұл — мұ ға лім нің ба ғыт-
та ушы əре ке ті, ал екін ші жа ғы нан — оқу шы ның 
өзін дік іш кі əре ке ті». Атал мыш үр діс те оқу шы-
ның бі лім ді бел сен ді иге ру қы зы ғу шы лы ғы на, тал-
пы ны сы на ерек ше мəн бе рі ле ді. Сон дық тан, бұл 
іс ті жү зе ге асы ру да бас тауыш сы нып мұ ға лі мі нің 
рө лі ай рық ша.
БОП жƏ ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры бо-

ла шақ бас тауыш сы нып мұ ға лі мі ма ман ды ғы 
бойын ша бі лім алып жат қан сту дент тер дің кə сі-
би бі лік ті лі гін арт ты рып, жас ұр пақ қа бі лім мен 
тəр бие бе ру ісі не де ген қы зы ғу шы лық та рын ту ды-
рып, тал пы ныс қа итер ме лей ді. Со лар дың бі рі — 

ка фед ра мыз дың «Бас тауыш мек теп те му зы ка ны 
оқы ту əдіс те ме сі мен те ори ясы» пə ні нен са бақ бе-
ре тін ұс та зы мыз Аб ди ха ева Фа ри да Жап пар бек-
қы зы. Оның кə сі би ше бер лі гі сту дент тер дің өз дік 
жұ мы сы аясын да ал ған бі лім де рін же тіл ді ру мақ-
са тын да «Му зы ка əле мін де» ат ты лек ция-кон церт-
ті ұйым дас ты рып, өт кі зу ін де бай қал ды.
Лек ция-кон церт тің не гіз гі мақ са ты — қа ты су-

шы сту дент тер дің, кон цер тке кел ген кө рер мен-
дер дің əн, би, күй му зы ка сы ның қа зір гі за ман да 
ту ын да ған жан рла ры ту ра лы бі лім де рін ке ңей тіп, 
бо ла шақ ма ман дар дың сы нып тан тыс іс-ша ра ны 
ұйым дас ты ру да ғы шы ғар ма шы лық қа бі лет те рін 
да мы ту, пе да го ги ка лық ше бер лік те рін арт ты ру 

бо ла тын. Лек ция-кон церт жа ңа тех но ло гия тə-
сіл де рін қол да ну ар қы лы жə не фа куль те ті міз дің 
му зы ка сүйе тін өнер лі жас та ры ның қа ты су ымен 
(Б. Жұ ма бек — МТЖ-21 то бы ның, И. Аман тай, 
Ж. Жи ен бай — МТЖ-11 то бы ның, А. Алим ба ева — 
ƏЖ-21 то бы ның, Д. Ер ға ли — БОР жƏ-23 то бы ның 
сту дент те рі) қы зық ты əрі тар тым ды өт ті.
Бо ла шақ та өр ке ни ет ті ел дер дің жо ға ры тех но-

ло ги ясын мең гер ту, дү ние жү зі бі лім ке ңіс ті гі не 
шы ғу — бү гін гі күн нің мақ са ты де сек, осы мақ сат 
та ла бы нан шы ғып жүр ген ұс таз да ры мыз ға біз — 
сту дент жас тар дəн ри за мыз.

Н'Р Г@Л ОРАЗ БЕ КО ВА, БОП ЖA-23 ТО БЫ НЫ8 СТУ ДЕН ТІ

Музыка Eлемінде

Е�бек жолы баршаLа �лгі

От ба сы — адам зат ба ла сы ның дү ни еге шыр 
етіп кел ген де есі гін ай қа ра ашып ене тін ор та-
сы, тəр бие алып өсіп-өне тін, ер же те тін ұясы.

Ба ла тəр би есі — күр де лі үр діс. Жас ұр пақ ты жан-
жақ ты же тіл ген, ақыл-па ра са ты мол, ой-өрі сі би ік 
аза мат етіп тəр би елеу — қо ға мы мыз дың ең өзек ті 
мə се ле сі. От ба сы — адам зат бе сі гін тер бет кен ұя бол-
са, «Ба ла ның бас ұс та зы — ата-ана», «Ба ла пан ұяда 
не көр се, ұш қан да со ны іле ді», «Əке ден ақыл, ана дан 
мейір ала ды». Ата-ана ға ба ла дан жа қын еш кім жоқ, 
сон дық тан да ба ла сы ның əдеп ті, бі лім ді бо лып өсу ін 
ар ман дай ды. «Күл лі ға жайып тар дың ішін де ең та-
ма ша сы — жақ сы тəр би елен ген адам» де ген бо ла тын 
грек фи ло со фы Эпик тет. Ба ла əр ата-ана ның бо ла ша-

ғы. Ол — оның өмі рі нің жал ға сы. Біз дің ба ла ла ры-
мыз дың адам гер ші лік, мо раль дік бей не сі əр уақыт та 
кө ңі лі міз ден шы ға бер мей ді. Күн де лік ті өмір де ашу-
лан шақ, əдеп сіз ба ла лар кез де сіп жа та ды. Ба ла өзі нің 
бо ла ша ғы еке нін ұғы на тын əр ата-ана өз ба ла сы на көп 
кө ңіл бө луі қа жет. Ме нің ше, əр бір ба ла ның іс-əре ке ті, 
тə жі ри бе сі от ба сын да ата-ана ның жа ғым ды өне ге сі-
нен қа лып та са ды. Сон дық тан ба ла ның бас ұс та зы — 
ата-ана. Ата-ана өз ба ла сы ның тəр би есі үшін ел, ха-
лық ал дын да жауап кер. Олай бол са, əр бір ата-ана өз 
ба ла ла ры ның па ра сат ты, бі лім ді аза мат бо лып өсуі не 
қам жа сауы ке рек. Кей бір ата-ана ба ла сын «Əдеп ті 
ба ла бол, үл кен ді сый ла» деп ақыл ай та ды. Қы зық ты 
кі тап тар алып бе ре ді. Ба ла лар мен қо сы лып ер те гі лер 
оқып, өлең дер, жұм бақ тар, ма қал-мə тел дер жат тай-
ды. Үйір ме лер ге ерін бей қа тыс ты ра ды. Са бақ та рын 
қа да ға лап оты ра ды. Ал кей бір ата-ана лар өз де рі те ме-
кі ше гіп, арақ ішіп, үй ішін де қарт əже сі не дө ре кі сөй-

леп, бе ті нен алып рен жі се ді. Ер те де гі грек ой шы лы 
Пит так «Өзің ата-ана ға не іс те сең, ба лаң нан да со ны 
күт» де ген екен. Үй де гі сол тəр би ені кө ріп өс кен ба ла 
өз ата-ана сы на не сый көр сет пек?

Я. А. Ко мен ский «тəр би ені мойын да мау — адам-
дар дың, жа нұя ның, мем ле кет жə не бү кіл əлем нің 
құ руы» де ген бо ла тын. В. Г. Бе лин ский «Тəр бие — 
ұлы іс, тəр бие ар қы лы адам тағ ды ры ше ші ле ді» де се, 
Д. И. Мен де ле ев «тəр би есіз бі лім — есу ас тың қо лын-
да ғы қы лыш тай» де ген бо ла тын. Қа зір гі таң да бə рі-
міз ді қат ты ой лан ды ра тын мə се ле — ұр пақ бойын да-
ғы адам дық қа си ет пен ұлт тық салт тың ерек ше лі гін 
қа тар қа лып тас ты ру. Біз дің ай та ры мыз, от ба сын да-
ғы тəр бие ба ла үшін ма ңы зы зор. Ен де ше, тəр бие — 
ауадай қа жет.

�. А. МА ЛИ КО ВА, A. Б	 КЕЙ ХАН АТЫН ДА �Ы №76 ЖББОМ 
БАС ТАУЫШ СЫ НЫП М' �А ЛІ МІ

Бір жыл да төрт ма усым бар: көк тем, жаз, 
күз, қыс. Əр бір ма усым да төрт ай бар. Бү гін 
оқыр ман да ры мыз ға көк тем мез гі лін де гі ай 
ата ула ры ның құ пи ясын аш пақ пыз.

На урыз — На урыз көк тем нің ба сы. Ха лық 
көк тем ту ды деп атай ды. Яғ ни жақ сы күн ту ды, 
төл ту ды де ген ұғым ды біл дір ді. На урыз — пар-
сы ша «жа ңа күн» де ген ма ғы на ны бе ре ді. Шын-
ды ғын да, на урыз ай дың аты емес, жыл ба сы мей-
ра мы ның атауы. Қа зақ хал қы ықы лым за ман дар-
да-ақ на урыз ме ре ке сін жыл ба сы ре тін де той лау 
дəс тү рі мен ай аты на ай нал ды рып жі бер ген. 
На урыз дың жи ыр ма екі сін де күн мен те ңе ле ді. 
«На урыз на ма» ду ма ны, «На урыз кө же» дəс тү рі 

осы ай да жа са ла ды. Күн ұза ра ды. Оны қа зақ тар 
«Ұзын са ры» дей ді. Бұл жу ан ның жі ңіш ке ріп, жі-
ңіш ке нің үзі лер ке зі бол ған дық тан дəм ді, қу ат ты 
та ғам да рын ха лық осы кез ге əдейі сақ тап оты ра-
ды. На урыз дың соң ғы айын да өк пек жел со ғып, 
қар күрт еріп, жер лай саң бо лып, жол бұ зы ла ды. 
Мұ ны ел ала са пы ран дей ді. Əр ай да ғы ауа райы-
ның күрт өз ге рі сін жұрт амал деп атай ды. Осы 
ай да қи ыр шық қар тү се ді, оны на урыз ша дей ді.

С&уір — көк тем нің екін ші айы. Араб ша «өгіз» 
де ген ма ғы на ны бе ре ді. Ал «өгіз» де ген — күн 
жо лын да ғы шоқ жұл дыз дың аты. Қа зақ тар оны 
ай аты ре тін де қол да нып кет кен. Сəуір дің ер те 
кез де гі атауы «кө кек» бо ла тын. Бұл ай кө кек тің 
ал ғаш ша қы ра бас та ған айы бол ған дық тан осы-
лай атал ған. Кө кек өз атын өзі ша қы ра тын ұш-
қа лақ, же ңіл тек құс. Бұл сөз жа ғым сыз мəн де 
ай ты ла ды де ген ой мен сəуір атауын екін ші ай ға 

тақ қан екен. «Сəуір бол май, тəуір бол мас» де ген 
сөз атал мыш ай дың жақ сы мез гіл еке нін мег зей-
ді. Сəуір айы ның үшін ші он күн ді гін де «Құ ра лай 
сал қы ны» деп ата ла тын амал ке ле ді. Бұл кез де 
ки ік тер тө лін, яғ ни құ ра лайын аяқ тан ды ра ды, 
өр гі зе ді.

Ма мыр — көк тем нің соң ғы айы. Бұл — жыл 
құс та ры ның ма мы ғын тө гіп, көл жа ға сы на ұя са-
лып, ма мыр лай тын, се мі ре тін ке зе ңі. Ес кі түр кі 
ті лін де «ма мыр» де ген тоқ шы лық, се мі ру де ген-
ді біл ді ре ді. Дəл осы ай да мал да оңа ла бас тай ды. 
Бар лық құс тар дың ба ла па нын ма мыр деп атай-
ды. Ха лық ара сын да ай атауы осы сөз ден шық-
қан де ген де пі кір бар. Бие бай ла нып, қы мыз-
мұ рын дық қа ша қы ра тын дəс түр де осы ай дың 
ен ші сі не ти ген.

ДАЙЫН ДА �АН Н. �А НАТ

ОтбасындаLы тEрбиені� ма�ызы

Біле ж�рі�із…
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Рисовать здорово!

В це лях по вы ше ния об ще-
ствен ной ак тив нос ти и ин фор-
ми ро ван нос ти мо ло де жи в 
сфе ре борь бы с нар ко ма ни ей, 
та ба ко ку ре ни ем, про па ган ды 
здо ро во го об ра за жиз ни, под-
ня тия ста ту са ху до же ствен но го 
твор че ства в вос при ятии мо-
ло де жи 28 фев ра ля в учеб ном 
кор пу се №11 сос то ял ся твор-
чес кий кон курс на луч ший пла-
кат по про па ган де здо ро во го 
об ра за жиз ни сре ди сту ден тов 
КарГУ. Тре бо ва ния кон кур са: 
гра мот ные ком по зи ци он ные 
ре ше ния, глав ные и вто рос те-
пен ные ком по зи ции, ла ко нич-
ность, чет кое и яс ное ре ше ние, 
цве то вое ре ше ние не бо лее 5 
цве тов, гра мот ное шриф то вое 
ре ше ние, соб лю де ние гар ни ту-
ры шриф та. Кон курс про хо дил 
по сле ду ющим но ми на ци ям: 
кол лаж, чер но-бе лая гра фи-
ка, гу ашь, ак ва рель. По ито гам 
бы ли оп ре де ле ны по бе ди те ли 
кон кур са: пер вое мес то — Вег-
нер А., ис то ри чес кий фа куль-
тет; вто рое мес то — Клоч ко-
ва Н., фа куль тет инос тран ных 
язы ков; Ра ким бе ко ва Ж., 
про фес си ональ но-ху до же-
ствен ный фа куль тет; третье 
мес то — Ви ног ра до ва Т., про-
фес си ональ но-ху до же ствен-
ный фа куль тет; Кур ман га ли-
ев А. Ш., фи зи ко-тех ни чес кий 
фа куль тет. Луч шие ра бо ты бы-
ли наг раж де ны дип ло ма ми и 
бла го дар ствен ны ми пись ма ми 
рек то ра уни вер си те та, а так же 
де неж ны ми при за ми.

Наркотикам — нет!
В це лях со вер шен ство ва-

ния форм и ме то дов про фи лак-
ти ки нар ко ма нии, ак тив ной 
про па ган ды здо ро во го об-
ра за жиз ни сре ди сту ден чес-
кой мо ло де жи 26 фев ра ля в 
пресс-цен тре Двор ца сту ден-
тов КарГУ был ор га ни зо ван 
и про ве ден круг лый стол на 
те му «Вмес те за здо ро вый об-
раз жиз ни» с учас ти ем Ауба ки-
ро вой Т. Ж. — ко ор ди на то ра 
об лас тно го цен тра по фор ми-
ро ва нию ЗОЖ, Фан Н. Ю. — 
вра ча по ЗОЖ об лас тно го 
ту бер ку лез но го дис пан се ра, 
Ток ба евой М. Р. — вра ча-эпи-
де ми оло га Ка ра ган дин ско-
го об лас тно го СПИД-цен тра, 
Ба ки ше вой Б. М. — к. м. н., 
до цен та ка фед ры фи зи оло-
гии, пред се да те ля клу ба 
«Здо ровье» КарГУ, Чан ча ро-
вой А. С. — вра ча-те ра пев-
та са на то рия-про фи лак то рия 
КарГУ. В ра бо те круг ло го сто-
ла при ня ли ак тив ное учас тие 
сту ден ты, ли де ры сту ден чес-
ких мо ло деж ных ор га ни за ций, 
сот руд ни ки и пре по да ва те ли. 
Учас тни ки ак тив но об суж да ли 
проб ле му нар ко за ви си мос-
ти сре ди мо ло де жи, пред ло-
жи ли свои фор мы ра бо ты для 
об ще ствен ных и мо ло деж ных 
ор га ни за ций по сох ра не нию, 
ук реп ле нию и фор ми ро ва нию 
здо ро во го и ак тив но го об ра-
за жиз ни мо ло до го по ко ле ния. 
На круг лом сто ле бы ла при ня-
та ре зо лю ция, ко то рая бу дет 
опуб ли ко ва на в уни вер си тет-
ской га зе те «Жас тар �ле мі» — 
«Мир мо ло де жи».

Ев ро пей ская науч но-про мыш лен ная па-
ла та высоко оценила достижения ученых 
КарГУ им. Е. А. Букетова, одного из лидеров  
высшего образования.

Во семь пре по да ва те лей нашего уни вер-
си тета бы ли от ме че ны выс ши ми наг ра да ми 
дан ной ор га ни за ции: Дип ло мом ка че ства и 
зо ло той ме далью Ев ро пей ской науч но-про-
мыш лен ной па ла ты за осо бые дос ти же ния в 
науч ных прик лад ных ис сле до ва ни ях. Все го 78 
пред ста ви те лей выс шей шко лы Казахстана 
по лу чи ли та кие наг ра ды по ито гам 2013 го да. 
Ев ро пей ская науч но-про мыш лен ная па ла та 
наг раж да ет ме да ля ми луч ших граж дан вне 
за ви си мос ти от стра ны про жи ва ния, на ци-
ональ нос ти и ве ро ис по ве да ния. Ос нов ны ми 
кри те ри ями яв ля ют ся вы со кий про фес си она-
лизм ла уре ата и его от вет ствен ное от но ше ние 
к ра бо те и об ще ству. Дип лом и ме да ль яв ля-
ют ся од ной из са мых прес тиж ных ев ро пей-
ских наг рад. Мно гие из пре по да ва те лей КарГУ, 
удос то ен ных ев ро пей ских наг рад, уже име ли 
зва ния и пре мии от дру гих меж ду на род ных и 
рес пуб ли кан ских ор га ни за ций. Ев ро пей ская 
науч но-про мыш лен ная па ла та наг ра ди ла дип-
ло мом ка че ства и зо ло той ме далью про фес со-
ра ка фед ры фи зи чес кой и ана ли ти чес кой хи-
мии Шам шию Кен же га зи ев ну Амер ха но ву за 
про фес си ональ ную дея тель ность в об лас ти об-
ра зо ва ния и фун да мен таль ные ис сле до ва ния 
халь ко ге ни дов под груп пы ме ди и ме тал лов 
пер во го пе ре ход но го ря да. Шам шия Кен же га-
зи ев на но сит зва ние «Луч ший пре по да ва тель 
ву за» (2007, 2012). Она соз да ла науч ное нап рав-
ле ние, пос вя щен ное сис те ма ти чес ко му ис сле-
до ва нию фи зи ко-хи ми чес ких ха рак те рис тик 
элек трод ных про цес сов. В об лас ти хи ми чес ких 
на ук еще один наш пре по да ва тель удос то ил ся 
вы со кой наг ра ды — это кан ди дат хи ми чес ких 
на ук, до цент ка фед ры ор га ни чес кой хи мии и 
по ли ме ров Са уле Орын ба ев на Кен же та ева. 
Ее по ощ ри ли за ус пеш ную про фес си ональ-
ную дея тель ность в об лас ти пре по да ва ния и 
науч ных ис сле до ва ний в об лас ти хи мии. Са уле 
Орын ба ев на так же яв ля ет ся луч шим пре по да-
ва те лем ву за по ито гам 2012 го да.

Вы со кие наг ра ды от Ев ро пей ской науч но-
про мыш лен ной па ла ты по лу чи ла и до цент 
ка фед ры пе да го ги ки Бо та гоз Аб драх ма нов на 
Же ки ба ева за пе ре до вую про фес си ональ ную 
дея тель ность. Бо та гоз Аб драх ма нов на — «Луч-
ший пре по да ва тель ву за — 2012», ее дея тель-
ность нап рав ле на на соз да ние но вых мо де лей 
пре по да ва ния, ко то рые спо соб ству ют соз да-
нию эф фек тив ной сис те мы обу че ния, вы вод 
науч ных ис сле до ва ний на ми ро вой уро вень, 
пря мое под клю че ние на уки, ву зов Казахстана к 
ин но ва ци он ным про цес сам. Дип лом ка че ства 
и зо ло тую ме даль вру чи ли и про фес со ру ка-
фед ры ка зах ской ли те ра ту ры Са гым баю Бот-
па еви чу Жу ма гу ло ву за об раз цо вую пре по да-
ва тельскую и науч ную дея тель ность. Са гым бай 
Бот па евич яв ля ет ся луч шим пре по да ва те лем 
ву за — 2012. Он так же из вес тен бла го да ря сво-
им фун да мен таль ным тру дам по фи ло ло гии и 
проб ле мам изу че ния ка зах ской ли те ра ту ры.
Зна мя дос ти же ний в фи ло ло гии и пе да го-

ги ке про дол жа ет нес ти до цент ка фед ры инос-
тран ной фи ло ло гии и пе ре вод чес ко го де ла 
Как жа но ва Фа ри да Ай дар ха нов на. Ее наг-
ра ди ли зо ло той ме далью и дип ло мом за пе-
ре до вую про фес си ональ ную дея тель ность в 
об лас ти об ра зо ва ния и лин гвис ти ки. Фа ри да 
Ай дар ха нов на счи та ет ся од ним из ве ду щих 
пре по да ва те лей ан глий ско го язы ка в рес пуб-
ли ке, поль зу ясь зас лу жен ным ав то ри те том 
сре ди сту ден тов и спе ци алис тов-фи ло ло гов. А 
вот ис то ри чес кие на уки, по мне нию эк спер тов 
Ев ро пей ской науч но-про мыш лен ной па ла ты, 
ус пеш но раз ви ва ет в Ка зах ста не за ве ду ющий 
ка фед рой ар хе оло гии, эт но ло гии и оте че ствен-
ной ис то рии Ка нат Сад ва ка со вич Ус кем ба-
ев. Он наг раж ден за об раз цо вую пре по да ва-
тельскую и науч ную дея тель ность, его преж ние 
дос ти же ния — это зва ние «Луч ший пре по да ва-
тель ву за — 2012», а так же в науч ной сре де он 
по лу чил приз на ние как один из ве ду щих спе-
ци алис тов по но вей шей ис то рии Казахстана.
Сре ди пред ста ви те лей эко но ми чес ких на ук 

еще два уче ных КарГУ бы ли удос то ены прес-
тиж ных ев ро пей ских наг рад. От дел об ра зо ва-
ния Ев ро пей ской науч но-про мыш лен ной па ла-
ты вру чил дип лом ка че ства и зо ло тую ме даль 

Аза ма ту Ал да шо ви чу Дуй сем ба еву, до цен ту 
ка фед ры мар ке тин га, за вы со ко ка че ствен ную 
пре по да ва тельскую дея тель ность и вклад в эко-
но ми чес кую на уку. Аза мат Ал да шо вич — об ла-
да тель меж ду на род ной сти пен дии Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Казахстан «Бо ла шак» от 18 ав гус та 
2011 го да (науч ная ста жи ров ка) и сти пен ди ат 
го су дар ствен ных науч ных сти пен дий для та лан-
тли вых мо ло дых уче ных. Он так же наз ван луч-
шим пре по да ва те лем ву за 2012 го да.
За ве ду ющая ка фед рой эко но ми ки и меж ду-

на род но го биз не са Жи бек Се итов на Ху са ино-
ва так же бы ла от ме че на кон кур сной ко мис си-
ей за об раз цо вую пе да го ги чес кую и науч ную 
дея тель ность. Жи бек Се итов на — об ла да тель 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за — 2012». 
Кро ме пре по да ва ния она ве дет пло дот вор ную 
науч ную дея тель ность в об лас ти раз ви тия меж-
ду на род ных эко но ми чес ких свя зей.
Кол лек тив уни вер си те та поз драв ля ет по бе-

ди те лей и же ла ет им но вых дос ти же ний в на-
уке и пе да го ги ке!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КАРГУ

Заслуженные награды

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 28 фев ра ля сос-
то ялось офи ци аль ное от кры тие меж дис-
цип ли нар но го науч но-ис сле до ва тельско го 
цен тра «Тұл ға та ну», на ба зе ко то ро го был 
про ве ден науч но-ме то ди чес кий се ми нар 
«Ме то до ло ги чес кий и тер ми но ло ги чес кий 
инстру мен та рий ис сле до ва ний ис то рии».

Мо де ра то ром се ми на ра стал пер вый про-
рек тор КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва д. и. н., про-
фес сор Жу ма шев Рым бек Му ра то вич. В рам ках 
се ми на ра бы ли рас смот ре ны ак ту аль ные воп-
ро сы ис то ри чес кой на уки в ХХI ве ке, раз ви тия 
идеи един ства на ро да Казахстана на ос но ве ка-
зах стан ско го пат ри отиз ма. В ра бо те се ми на ра 

при ня ли учас тие уче ные Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та, пред ста ви те ли 
пар тии «Нур Отан», ди рек то ра му зе ев и ар хи-
вов Ка ра ган ды и об лас ти.
Ре ше ние уче но го со ве та КарГУ о соз да-

нии меж дис цип ли нар но го науч но-ис сле до ва-
тельско го цен тра «Тұл ға та ну» на ба зе ис то ри-
чес ко го фа куль те та бы ло при ня то в рам ках ре-
али за ции го су дар ствен ной прог рам мы «На род 
в по то ке ис то рии». Для по вы ше ния эф фек тив-
нос ти ра бо ты цен тра прив ле че ны как уче ные 
ис то ри чес ко го фа куль те та, так и ве ду щие спе-
ци алис ты фи ло ло ги чес ко го, со ци аль но-пе да-
го ги чес ко го и фи ло соф ско-пси хо ло ги чес ко го 
фа куль те тов КарГУ. Од ним из нап рав ле ний 

дея тель нос ти цен тра яв ля ет ся про ве де ние 
науч но-ме то до ло ги чес ких се ми на ров с целью 
об суж де ния на ибо лее ак ту аль ных проб лем со-
ци огу ма ни тар но го ха рак те ра.

СОБ. ИНФ.

Центр по исследованию истории начал работу

В Ка ра ган де с 20 по 28 фев ра ля прош-
ла VIII 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. Тор же ствен ное 
от кры тие со рев но ва ний сос то ялось в 
спор тив ном за ле Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го ме ди цин ско го уни вер-
си те та 24 фев ра ля.

В со рев но ва ни ях при ня ли учас тие 9 команд 
ву зов, а об щее ко ли че ство учас тни ков сос та ви-
ло 742 че ло ве ка. Со рев но ва ния про во ди лись по 
13 ви дам спор та: бас кет бол для муж ских и жен-
ских ко манд, (то гыз-ку ма лак, шаш ки, спор тив-
ные тан цы, во лей бол (де вуш ки), зим нее Пре-
зи дентское мно го борье, во лей бол (юно ши), 
нас толь ный тен нис. Эти со рев но ва ния про хо-
ди ли в за лах КГМУ. В спор тив ном за ле Кар ГТУ 
про во ди лись со рев но ва ния: шах ма ты, ка зак-
ку рес, со рев но ва ния по ми ни-фут бо лу при нял 

КарГУ, лыж ные гон ки прош ли на лыж ной ба зе 
ОДЮСШ по зим ним ви дом спор та им. 10-ле-
тия не за ви си мос ти РК, со рев но ва ния по конь-
ко беж но му спор ту сос то ялись на ле до вом по ле 
ста ди она «Шах тер», а по лег кой ат ле ти ке — в 
лег ко ат ле ти чес ком ма не же.

Мес та рас пре де ли лись сле ду ющим об ра зом: 
аб со лют ным ли де ром стал КарГУ — 208 оч ков; 
на вто ром мес те ока зал ся Кар ГТУ — 198 оч ков; 
третью сту пень пьедес та ла по че та за ня ли хо зя-
ева со рев но ва ний — КГМУ (192 оч ка). Ос таль ные 
ву зы по лу чи ли сле ду ющие бал лы: КЭУ — 180 
оч ков; КЮА им. Б. Бей се но ва — 88 оч ков; КУ 
«Бо ла шак» — 83 оч ка; ЦКА — 70 оч ков; КГИУ г. 
Те мир тау — 7 оч ков; Меж ду на род ная биз нес-ака-
де мия — 6 оч ков. На до так же от ме тить, что наш 
уни вер си тет уже нес коль ко лет под ряд удер жи-
ва ет ли дер ство в об лас тных со рев но ва ни ях.
Зак ры тие спар та ки ады сос то ялось 28 фев-

ра ля в лег ко ат ле ти чес ком ма не же. Здесь в тор-

же ствен ной об ста нов ке флаг спар та ки ады был 
пе ре дан ка ра ган дин ско му уни вер си те ту «Бо ла-
шак». От име ни аки ма Ка ра ган дин ской об лас-
ти сту ден тов — учас тни ков спар та ки ады поз-
дра вил за мес ти тель ру ко во ди те ля уп рав ле ния 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та Р. Ко жа бе ков: 
«Все мо лод цы, пос та ра лись, а не ко то рые да же 
сос та ви ли дос той ную кон ку рен цию сту ден там 
фа куль те та физ куль ту ры КарГУ».

СОБ. ИНФ.

Спортсмены КарГУ удержали лидерство в области
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Б( ны� б& рі — &йел. �а ла &кі-

мі Мей рам Сма �( лов аяулы 

жан дар ды &с пет те ді ме ре-

ке �ар са �ын да. М& жі ліс за-

лы �ыр мы зы дай �(л пы рып, 

бал б(л жай нап т(р. )й тке ні 

зал �а к"к тем дей �(л пыр-

�ан, г�л дей жай на �ан ана-

лар, ару лар, асыл жан дар 

жи ыл �ан. Bн &ле мі ні� па ди-

ша сы сал та нат �а с&н �ос ты. 

Bуеле ген &сем &н к"к ас пан-

�а та ра ды. �а ра �ан ды лы� 

бар лы� &йел-ару �а ар нал ды.

йел — �лем ті ре гі, жы лы-

лы� пен н� зік тік ті	 �й ле сі мі, 

бар жа� сы лы� ты	 жар шы сы. 

р т�р лі са ла да сан �ыр лы 

�ыз мет те шы	 да лып, за ма на 

к$ шін жал �ас ты ру шы, із гі лік ті	 

бас та ушы сы да — біз ді	 аяулы 

ана ла ры мыз бен н� зік жан ды 

ару �ыз да ры мыз. Ж� рек те-

рі мейі рім ге то лы, бар $мі рін 

ба ла ла ры на ар на �ан ана ла-

ры мыз ды	 ал дын да м�	 гі �а-

рыз дар мыз. Жы лы на бір рет 

ке ле тін ме ре ке де е	 бек те рін 

ба �а лап, сый-�4р мет к$р се-

ту — біз дер �шін �уа ныш, �рі 

па рыз.

�а ла �кі мі Мей рам Сма �4-

лов 8 На урыз ана лар ме ре-

ке сі не ар нал �ан ме ре ке лік 

�а был дау $т кіз ді. кім �а ла-

мыз да �ы эко но ми ка, $нер к�-

сіп, м� де ни ет, бі лім, ден са улы� 

са� тау са ла ла рын да ерек ше 

к$з ге т�с кен �йел дер ді �де мі 

г�л шо� та ры мен ж� не ба �а лы 

сый лы� тар мен ма ра пат та ды. 

Аяулы жан дар ды ме ре ке ле рі-

мен �4т ты� тап, ден де рі не са-

улы�, 4за� �4 мыр, ба�-бе ре ке 

ж� не бар лы� жа� сы лы� ті ле ді. 

Со ны мен �а тар жи ын со 	ын-

да бар лы� н� зік жан ды лар ды	 

�4р ме ті не �а за� стан ны	 ха-

лы� �р ті сі Ро за Рым ба ева ны	 

орын дауын да ана лар жай лы 

�де мі �н дер тар ту етіл ді.

«#л кен ба �а бер ген, $не рім-

ді ба �а ла �а ны �шін бар ша �а-

ра �ан ды лы� тар �а ал �ы сым ды 

ай тып, ба сым ды иемін. Аб зал 

жан ды аяулы ана ла ры мыз ды	 

ал дын да біз ге $мір бер ге ні 

�шін, біз ді осы лай адам �ы-

лып $сір ге ні �шін, к�н де мей, 

т�н де мей ана с� ті мен, бар лы� 

ма хаб ба ты мен, біз ді осы к�н ге 

жет кіз ге ні �шін, біз ана ла ры-

мыз ды	 ал дын да м�	 гі лік �а-

рыз дар мыз», — деп жы лы ле бі-

зін біл дір ді Ро за �уа ныш �ы зы.

�'ЛЫНТАЙ МОНАЙ,
�АРМУ МАГИСТРАНТЫ

Об лы сы мыз дың ба ға на лы һəм бас ты ор да сы, 
кен ші лер астана сы, ки елі Са ры ар қа тө рін де ор-
на лас қан Қа ра ған ды қа ла сы на би ыл 80 жыл то-
лып отыр. Ша һар тұр ғын да ры ме рей лі ме ре ке-
ге орай түр лі іс-ша ра лар өт кі зу де. Қа зір гі таң да 
Қа ра ған ды — елі міз дің ірі ин дус три ялық-өн ді-
ріс тік, ғы лы ми жə не мə де ни ор та лы ғы. Кө рік ті 
қа ла. Зəу лім ғи ма рат тар, ірі са уда ор та лық та-
ры на то лы кө ше ле рі. Ха лық тың тұр мыс жағ-
дайы кө ңіл қу ан тар лық. 1934 жы лы ақ пан айы-
ның 14 кү ні қа ла мəр те бе сін ал ға ны мыз ды қа зір 
бар лы ғы дер лік бі ле ді. Бі рақ та ри хы те рең де 
жат қан бұл қа ла ның қа ла лық мəр те бе ге қа лай 
жет ке ні көп жағ дай да еле не бер мей ді. Ме рей-
лі ме рей той қар са ңын да, орайы ке ліп тұр ған да, 
осы жай лы жа за кет сек, ар тық ет пес.

Қа ра ған ды. Бұл — Са ры ар қа ның ки елі өл ке сін-
де ор на лас қан шы рай лы ша һар. Не лік тен Қа ра-
ған ды де ген атау бұйыр ды де ген сауал ма за лай ды 
кей де. Ха лық ай тса, қал пы ай тпас. Ел аузын да ғы 
аңыз дар ға сен сек, бұл өл ке де аты на сай қа ра ған 
өсім ді гі мол өс кен. Осы ған орай бұл қа ла ның атауы 
Қа ра ған ды бо лып атал ған.
Қа ра ған ды жұр тшы лы ғы үшін Ап пақ Бай-

жа нов есі мі ыс тық ес ті ле ді қа шан да. Ол — қа ра-
пайым от ба сы нан шық қан қой шы ба ла. Күн де лік-
ті əде тін ше қой ба ғып жү ріп от жа ғу ға ты ры са ды. 
Тұ тат қан алауын сол маң нан тауып ал ған қа ра 
тас пен ық та сын жа сап қор шап қоя ды. Кейін сол 
тас тар дың жа на бас та ға нын бай қай ды (Сол кез-
де бұл қа ра мар жан ның тү гел қа зақ жұр ты тү гіл, 
бү кіл əлем ді жы лы та ты нын біл ме ген, сі рə?!). Тап-
қан қа ра тас тың ке ре ме тін сез ген дей, бір ша ма сын 
ауылы на ала ке те ді. Қа ра ған ды кө мір бас сей ні нің 
ал ғаш қы мар жа ны адам пай да сы на осы лай жа ра-
ған. Бұл — 1833 жыл ғы оқи ға. Бір ға сыр дан кейін 
осы өл ке де бой кө тер ген Қа ра ған ды ға қа ла ста ту сы 
бе ріл ді.
Уақыт өте ке ле бұл кен ді ай мақ ты Ар қа өңі рі нің 

Өте пов де ген ауқат ты аза ма ты орыс тың бел гі лі кен 
кə сіп ке рі Н. Уша ков қа 250 сом ға са тып жі бе ре ді. 
Уша ков ша ма-шар қы жет кен ше кен қаз ба ла ры нан 
пай да тү сі ріп, кейін ағыл шын ин вес тор ла ры на са-
тып ты на ды. Осы лай Ар қа да ла сы на ал ғаш қы тех-
ни ка лар əке лі ніп, жа һан да ну аяқ ала ды. Са лын ған 
шах та лар ма ңы нан кент тер ашы лып, тұр ғын да ры 
сон да ең бек ет ті. Ар тын ша ха лық са ны ның ар ту ына 

бай ла ныс ты қа ла ға ай на ла ды. Мі не, біз дің та рих 
осын дай. Та рих тан бү гін ге көш сек.
Са ры ар қа ның са ры да ла сын да қо ныс теп кен 

Қа ра ған ды елі міз дің са яси-эко но ми ка лық ті ре гі не, 
ин дурстри ял ды ор та лы ғы на ай нал ды. Қа ра ған-
ды ның сек сен жыл дық ме рей тойын рес ми түр де 
қаң тар дың ба сы нан бас та ды. Ме ре ке жыл бойы 
той лан бақ. Ал ды мен Қа ра ған ды қа ла сы ның сек-
сен жыл ды ғы на ар нал ған дайын дық жə не той лау 
іс-ша ра ла ры ның жос па ры бе кі ті ліп, қа ла ба сын-
да ғы мек теп тер де ар найы «Қа ра ған ды та ри хы», 
«Қа ра ған ды — Шах тер лер ор да сы» ат ты тəр бие 
са ғат та ры өт кі зіл ді. Қаң тар айы нан бас тап түр лі 
ме рей той ға орай спорт тық сайыс тар да ұйым дас-
ты рыл ды.
Қа ла лық кі тап ха на лар жүйе сі Қа ра ған ды та ри-

хы мен бү гін гі то ла ғай та быс та ры жай лы сыр шер-
те тін құн ды ба сы лым дар көр ме сін көп ші лік на за-
ры на ұсын ды. Қа ла əкім ді гі нің пəр ме ні мен бар лық 
дең гей де гі ме ке ме лер де жи ын дар өтіп, оның кей-
бі реуіне ақ па рат ты на си хат то бы ның мү ше ле рі қа-
тыс ты.
Ар қа ның са ры да ла сын да дү бір лі той өт ті. Ақ-

пан ның оны — қа зы на лы Қа ра ған ды ның ме рей-
тойы. Қа зақ елі ор тақ қуа ны шын той ла ған да, «отыз 
күн ойын, қы рық күн тойын жа са дық» деп мəз бо-
лыс қан екен. Дəл осын дай тор қа лы той кө мір лі 
ша һар да да өт ті. «Той де се, қу бас до ма лай ды» деп, 
осы той ды абы рой мен өт кі зу үшін қа ла жұр тшы-
лы ғы жұ ды рық тай жұ мы лып, қы зу дайын дық қа 
кі ріс кен-ді. Бір лік тің бе ре ке лі нə ти же сі кө рі ніп, 
ме ре ке ой да ғы дай өт ті.
Бас ты ме ре ке Кен ші лер мə де ни ет са райын да 

ұйым дас ты рыл ды. Ке ме лі не кел ген қа зы на лы ор-
да ның ту ған күн ме ре ке сі мен құт тық тап кел ген қа-
ла тұр ғын да ры мен мей ман да ры Кен ші лер мə де-
ни ет са райы на лық тол ды. Қа ра ған ды об лыс əкім-
ді гі, ша һа ры мыз да ғы Мə де ни ет бас қар ма сы бі рі гіп 
«Ме рей тойың мен, ме рей лі ме ке нім!» ат ты ме ре ке-
лік тар ту ын ұсын ды. Кен ші лер Астана сы атан ған 
Қа ра ған ды қа ла сы ның сек сен жыл дық ме ре ке сі не 
ар нал ған кон церт тік бағ дар ла ма ның ал ғаш қы тар-
туы үл кен эк ран да ор на тыл ған қа ла та ри хы ның 
бү гі ні мен ке ше гі сі нен сыр шер те тін бей не ба ян мен 
кө рер мен на за ры на ұсы ныл ды. Ке ше гі қа ла мыз-
дың ал ғаш қы кен ші ле рі нің ең бек те рі мен ста ха-
нов шы лар дың же тіс тік те рі, Қа ра ған ды лық тар дың 
Екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс жыл да рын да ғы ерен 

ең бе гі, ға рыш кер лер ді кү тіп алу сəт те рі, саң лақ 
спор тшы ла ры мыз дың жар қын же ңіс те рі, Қа ра ған-
ды қа ла сы ның ер тең гі үмі ті, да рын ды жас тар дың 
бү гін гі ба қыт ты ба ла лық ша ғы бей не лен ген бей не-
ба ян ме рей той лық ме ре ке ге ар найы əзір лен ді.
Қа ра ған ды қа ла сы ның қар қын ды да мы ған жыл-

да ры бо лып са на ла тын 1960-1980 жыл дар дың өзін-
де-ақ қа ла да 13 млн. шар шы метр тұр ғын үй пай-
да ла ну ға бе ріл ді, 234 мек теп, ба ла лар дың мек теп ке 
дейін гі 56 мың орын дық ме ке ме сі, 7 мың нау қас қа 
ар нал ған ауру ха на лар, бір ауысым да 12 мың сыр-
қат ты қа был дай тын ем ха на лар са лын ды.

— Дəл осы жыл да ры біз дің өңі рі міз де Ел ба-
сы мыз, Ұлт көш бас шы сы Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев тың ең бек ет кен ді гін ай рық ша атап өт-
кім ке ле ді. Қа ра ған ды об лыс тық пар тия ко ми те-
ті нің хат шы сы бол ған жыл да ры Ел ба сы мыз өнер-
кə сіп, құ ры лыс са ла ла ры на же тек ші лік жа сап, қа-
ла ның да му ына, қа ла тұр ғын да ры ның тұр мыс тық 
жағ дайын жақ сар ту ға қа тыс ты көп те ген ма ңыз ды 
мə се ле лер ді ше шу ге мұ рын дық бол ды, — деп атап 
айт ты об лыс əкі мі Бауыр жан Əб ді шев өзі нің құт-
тық тау сө зін де.
Ме рей лі ме ре ке де күм бір леп күй тө гі ліп, 

əуелеп əн шыр қал ды. Кө мір лі қа ла мыз дың өне-
рін бар ша əлем ге та ны тып тұр ған Қа ли Бай жа-
нов атын да ғы кон церт тік бір лес тік те өне рін ор-
та ға сал ды. Би ыл осы бір лес тік ұжы мы ның да 
ме ре ке сі қа ла мыз дың ме рей тойы мен тұс па-тұс 
кел ді. 1938 жы лы 6 на урыз да құ рыл ған бір лес тік-
ке 75 жыл тол ды. Ме ре ке лік кон цер тке одан əрі 
тар ту ын ұсын ған «Мю зи ко ла» то бы, «Ақ қу» би 
ан сам блі өнер ле рі мен жұр тшы лық ты тəн ті ет ті. 
«Ме рей тойың мен, ме рей лі ме ке нім!» ат ты кон церт 
көп ші лік тің кө ңі лі нен шық ты. Мұ ны кеш аяқ та ла 
Кен ші лер са райы ның фойе сін де тар қас қан жұрт-
тың əң гі ме сі нен бай қа дық.

АЯН АЗА МА Т' ЛЫ,
АЛ ТЫН БЕК �' МЫР ЗА �' ЛЫ

ЖАЛEАСЫ. БАСЫ 2 БЕТТЕ

— «Ат т(я �ын тай ба сар» дей ді �а за�. Ал ды� �ы 
тол �ын а�а лар ды� ор нын ба сар жас тар бар ма �а-
зір? Ай тыс ты� бо ла ша �ы ту ра лы не ай та сы�?

— Кейін гі тол қын нан Мейір бек Сұл тан хан мен 
Сы рым Əуез хан ды ерек ше атар едім. Мейір бек 
бауырым ның кө бі не жо лы бол май жүр. Əй тпе се, 
ақын ды ғы біз ді он орай ды. Сы рым інім ді де ерек ше 
жақ сы кө рем. Би ыл бі раз ай тыс та топ жа рып, жар-
қыл дап кө рін ді. Екеуінің де əлі та лай би ік ті ба ғын ды-
ра тын да ры на се ні мім мол. Ал ла тіл-көз ден сақ та сын. 
Тың дар ман ға та ны ла қой ма ған Таң жа рық де ген та ғы 
бір жақ сы ба ла бар Астана да. Осын дай бауыр ла рым 
бар да қа зақ тың ай ты сы өле ді деу бе кер ші лік.

— Жаз ба а�ын мен ай тыс кер а�ын ны� ара сын-
да �ан дай айыр ма шы лы� бар? Жаз ба по эзия да 
жа ны �а б" тен емес шы �ар? )ле� жа за сы� ба, &л-
де ке рек ке зін де т" ге са лып ж� ре бе ре сі� бе?

— Жаз ба ақын бо лу үшін ақын бо лу жет кі лік ті. Ал 
ай тыс кер ақын бір өзі бір те атр бо луы ке рек. Өлең 
жаз бай мын. Се бе бі жал қау мын.

— Ай тыс �а �а тыс ты тар тыс та, дау да к"п �а зір. 
Т�р лі пі кір лер ай ты ла ды. Ай тыс жай лы abai.kz пор-
та лын да �ы Ал тай Б( �ар ба ев есім ді ав тор ды� «Ай-
тыс де� гейі не (яла мын» де ген пі кі рі мен ке лі се сі� 
бе? Ай тыс ты� де� гейі �ан дай?

— Ал тай Бұ қар ба ев ал ды мен өз дең гейі не ұял-
сын. Ай тыс ты дұ рыс біл мей, ар найы ке ліп көр мей, 
эк ран нан бай қап қа лып, оған сын ай та тын дар, «қас-
қыр сон да екен деп, ор ман ға қа рай оқ ата жө не ле-
тін дер» кө бей ді ғой қа зір. Бір аға мыз дың аузы нан: 
«Ай тыл ған сын, сол са ла ның ма ма ны ай тпа са, қа был-
дан бай ды» де ге нін ес ті дім. Ұялып жүр ген та ғы бір 
мə се ле сі — ақын дар шын дық ты ай та ал май ды екен. 
Пайым дауын ша, шын дық — пат ша ны жа ман дау, ел-
ді пат ша ға қар сы ай дап са лу. Ал хал қын ой лай тын 
ақын ке рі сін ше, мы нан дай ала са пы ран уақыт та ел ді 
бү лік ке емес, бір лік ке ша қы руы ке рек.

— «Ай тыс та шы найы лы� жо�. Су ырып сал ма ай-
тыс �а за� тан �ал �а лы �а шан. Жат тан ды ай тыс б�-
гін гі ні кі» де ген пі кір мен ке лі се сі� бе? �а лай де ген-
мен, "з де рі �із «за га тов ка» деп атай тын жат тан ды 
д� ни елер ай тыс кер лер ара сын да бар емес пе?

— Қа зір гі ай тыс тың дең гейі өте жо ға ры. Бі рақ бү-
гін гі ай тыс қа қа ра ған да 90 жыл дар да ғы «ке ліп тұр-
мын», «кел сең қай тейін» де ген ай тыс тар шы найы рақ 
кө рі не ді. Ай тыс қа зір шоу ға ай на лып ба ра ды. Се бе бі 
ай на ла ның бə рі — шоу. Бү гін гі ха лық тың да сұ ра ны-
сы сол бо лып тұр ғой. «За ма ны ңа қа рай бөр кің ді ки» 
де ген бар емес пе? Екі ақын қан дай та қы рып та əң гі-
ме өр бі те ті нін ке лі сіп ал ма са, бе рі ле тін 20-30 ми нут 
«не ай та ды екен» деп бір-бі рін аң дып отыр ған да өте 
шық пай ма? Ай тыс жа лық тыр ды деп сах на дан қу ып 
жі бе ре ді ке рек де сең. Бая ғы дай ки із үй де 30-40 адам-
ның ал дын да таң ат қан ша ай тыс са, қа зір гі ақын дар-
дың қай сы сы бол ма сын су ырып са лу дан то сыл май-
ты ны на се нім ді мін. Ал «за го тов ка ға» ке лер бол сақ, 
той ға бар ған адам ның өзі қа ра пайым ті лек ай ту ға 
дайын да лып ба ра ды. Ал қан ша ма мың адам ның ал-
ды на шы ға ты ның ды, ол эфир ден бү кіл Қа зақ стан ға 
та рай ты нын бі ле тұ рып дайын дал май ба ру — ха лық-
ты сый ла мау. Ке ше гі Сүйін бай ата мыз қыр ғыз дың 
Қа та ға ны мен ай тыс қан да қа зақ тың үш жү зін тү ген-
деп шы ға тын өле ңін сол жер де су ырып айт ты де ген-
ге кім се не ді? «Ай тыс кер лер ай та тын өле ңін жа зып, 
жат тап ба ра ды екен» деп жүр ген жаз ба ақын дар дың 
ел ал дын да өз өле ңін жат қа біл мей те ле фон шұ қы-
лап тұр ға нын та лай кө зім көр ген. Ай тып жүр ген 
əні нің сө зін жат қа біл мей тін əн ші лер де көп. Де мек 
жаз ға ның ды мың да ған адам ның ал дын да мү дір мей 
жат қа ай ту да — екі нің бі рі не бұйыр май тын өнер. 
Ай тыс та өле ңің ді жат тап ке ліп сің де ген қар сы ла сы-
на бір ақын: «Ай тып от қан өле ңім өзім ді кі, жат тай-
мын ба, жат та май мын ба, өзім бі лем», — деп ті. Сол 
ай тпақ шы, ай тыс тың иісі мұр ны на бар май тын дар 
ақын дар ды сы нау үшін, ал ды мен сах на ға шы ғып ай-
ты сып көр сін.

— А�ын дар ды� к" тер ген м& се ле ле рі мен сын да-
ры сах на да �а лып �оя ты ны бел гі лі. Ты� дал ма �ан 
с"з же тім емес пе? На лы май мы сы� б( �ан?

— Ай тыл ған сын ның бə рі еле ніп, мін нің бə рі тү зе-
луі мүм кін емес қой. Əй тсе де, осы дан 5 жыл бұ рын 
Тал ды қор ған ның Пан фи лов ауда нын да өт кен бір 
ай тыс та жол да ры ның ке дір-бұ дыр еке нін тіл ге ти ек 
ет тім. Ар тын ша аудан əкі мі сах на ға шы ғып: «Ке ле сі 
ай тыс қа кел ген де рің де жол ды қа ты рып қоя мыз», — 
деп уəде бер ді. Уəде нің орын дал ға нын көп ұза май 
Жан дар бек тен ес ті дім. Өс ке мен де мек теп тің жа нын-
да аял да ма жоқ екен, со ны ай тыс та ақын дар қоз ғап, 
ар тын ша аял да ма ор на тыл ды. Қан ша жыл сах на да 
тү рік пен кə ріс тің се ри ал да рын сы нап кел дік. Би ыл-
дан бас тап өз ге ел дің те ле хи ка яла ры көр се тіл мей тін 
бол ды. Бұл да — ақын сө зі нің ес ке ру сіз қал май тын-
ды ғы ның бір кө рі ні сі. Осын дай мə се ле лер көп ай та 
бер сек, бə рі де ше ші ле ді деп се нем.

— Облысты� а�ындар �йір месіні� же тек ші сі сі�.
Hйір ме ге ке лу ші лер к"п пе?

— Шə кірт тəр би елей тін дей тə жі ри бе жи нақ та ған 
жоқ пын əлі. Үйір ме ге ке ліп жүр ген ба ла лар ға бар 
біл ге нім ді үй ре те мін. Ке ліп жүр ген сту дент тер бар. 
Алай да са ны бар, са па сы жоқ. Қа зір гі жас тар дың ба-
сым көп ші лі гі Қай рат Нұр тас ты тың да ған ды, эс тра да-
мен əн ай тқан ды ұна та ды. Жан ға ба та ты ны да — сол.

— )зі� ді ж(рт тек ай тыс кер а�ын �а на емес, 
жыр шы-тер ме ші ре тін де та ни ды. Кейін гі кез де рі 
жыр-тер ме ай тпай кет ті�.

— Жыр-тер ме тың дай тын ор та да, дос та рым ның 
ор та сын да ай тып тұ ра мын. Біз дің өңір де өнер дің 
бұл тү рі не сұ ра ныс аз. Эс тра да əн ші ле рі нің өмі рін 
ту ған-ту ысы ның өмі рі нен ар тық бі ле тін, «Жұл дыз-
дар от ба сы ның» дең гейін де ға на ой ла на тын қауым ға 
жыр-тер ме нің қа же ті ша ма лы бо лып тұр қа зір. Соң-
ғы жыл да ры Ай тбай Жұ ма ғұ лов аға мыз қол ға алып, 
жыр шы-тер ме ші лер жа ры сын өт кі зу ге мұ рын дық 
бо лып жүр ген жайы бар. Сұ ра ныс бар жер де, ұсы-
ныс та бол мақ əман да.

— С(х ба ты �а ра� мет! )не рі� "р ге ж� зе бер сін!

ЕР БОЛ САР МУР ЗИН, �АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

«Айтыскер а�ын бір Gзі бір театр болуы керек»

Мерейтойы�мен, мерейлі мекенім!
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В ис то рию Ка ра ган ды проч но вош ло 
имя прос лав лен но го уче но го, док то ра 
тех ни чес ких на ук, про фес со ра, ака де ми-
ка АН КазССР, ла уре ата Го су дар ствен-
ной пре мии СССР Ев нея Арыс та но ви ча 
Бу ке то ва. Его имя но сит вто рой уни вер-
си тет Казахстана, сох ра ня ющий тра ди-
ции клас си чес ко го об ра зо ва ния. В день 
его рож де ния, 23 мар та, сту ден ты, про-
фес со ра и со рат ни ки ос но ва те ля КарГУ 
еже год но воз ла га ют цве ты к па мят ни ку 
пер во му рек то ру, чей мо ну мент яв ля ет-
ся се год ня сим во лом и са мо го уни вер си-
те та, и го ро да в це лом.

Уче ник и со рат ник Сат па ева
Для Ка ра ган ды Ев ней Арыс та но вич ус-

пел сде лать мно гое: он не толь ко пер вый 
рек тор и ос но ва тель Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та, ла уре ат Го су-
дар ствен ной пре мии СССР, но и клю че вая 
фи гу ра в хи ми ко-ме тал лур ги чес кой на уке 
Казахстана, а так же из вес тный в Ка зах ста не 
ли те ра тур ный кри тик, пи са тель и пе ре вод-
чик.
Судь бу с Ка ра ган дой Е. Бу ке тов свя зал 

бла го да ря ака де ми ку К. Сат па еву. Пер вый 
президент Ака де мии на ук рес пуб ли ки Ка-
ныш Сат па ев нап ра вил ра бо тать ди рек то-
ром хи ми ко-ме тал лур ги чес ко го ин сти ту-
та АН в Ка ра ган де мо ло до го спе ци алис та 
Е. Бу ке то ва. Ок ры лен ный но вым наз на че ни-
ем, быв ший за мес ти тель ди рек то ра Ка зах-
ско го гор но-ме тал лур ги чес ко го ин сти ту та 
сме ло взял ся за весь ма от вет ствен ное де ло. 
Этих двух лю дей, учи те ля Сат па ева и уче-
ни ка Бу ке то ва, объ еди ня ло сле ду ющее: они 
об ла да ли це ле ус трем лен ностью, уме ни ем 
воп ло щать свои меч ты в кон крет ные де ла, 
их науч ный та лант был нап рав лен на сис-
тем ные про цес сы раз ви тия на уки и тех ни-
ки. Бла го да ря это му науч ные ис сле до ва ния 
ре али зо ва лись в кон крет ных де лах: по иск 
мес то рож де ний ря да ме тал лов, их ис сле-
до ва ние и раз ра бот ка, обо га ще ние и ме-
тал лур ги чес кий пе ре дел, соз да ние круп ных 
ин дус три аль ных уз лов и всей ком плек сной 
сис те мы ин дус три али за ции на род но го хо-
зяй ства. Бу ке тов в дан ной науч но-про из вод-
ствен ной сис те ме уча ство вал как хи мик-ме-
тал лург, ве дал од ним от вет ствен ным зве ном 
боль шой це пи, ко им бы ла ме тал лур гия 
ред ких ме тал лов (уве ли че ние вып лав ки и 
по вы ше ние ка че ства ме ди, а так же ком-
плек сное из вле че ние всех ком по нен тов из 
кон цен тра тов, шла мов и от хо дя щих га зов 
ме тал лур ги чес ко го пе ре де ла). Впос лед-
ствии он пе ре шел к та кой слож ней шей 
проб ле ме, как гид ро ге ни за ция уг лей, по лу-
че ние син те ти чес кой неф ти.

Дет ство Ев нея
Жизнь Ев нея Арыс та но ви ча до сту ден че-

ства пол на труд нос тей и стра да ний. Он ро-
дил ся в ауле Ба га на ты Ша ла кын ско го райо-
на (быв ший Ок тябрьский район) ны неш-
ней Се ве ро-Ка зах стан ской об лас ти в семье 
кресть яни на де ся тым ре бен ком в семье. 
Ро ди те ли и ба буш ка, по хо ро нив де вя те рых 
де тей сов сем ма ло лет ни ми, уже и не на де-
ялись на хо ро шее. Все выш ний ре шил, ви ди-

мо, не ис пы ты вать даль ше семью Арыс та на, 
и пос ле де ся то го Ев нея «по да рил» еще чет-
ве рых сы но вей.
Ког да Е. Бу ке то ву ис пол ни лось 7 лет, ро-

ди те ли пе ре еха ли в рус ский по се лок, и он 
на чал учить ся в рус ской шко ле. Ма лень кий 
Ев ней, что бы доб рать ся до шко лы, по льду 
дол жен был пе ре би рать ся че рез при го рок. 
За ме тив шие это за ди рис тые рус ские ре бя-
та, ко то рые бы ли пос тар ше, под жи да ли его 
с дру гой сто ро ны при гор ка и стал ки ва ли 
его на зад, как толь ко он под ни мал ся. Ев ней 
упор но сно ва и сно ва под ни мал ся на верх, а 
рус ские маль чиш ки сно ва и сно ва стал ки-
ва ли его вниз. Ис чер пав все си лы, мок рый 
с го ло вы до ног, Ев ней с пла чем воз вра щал-
ся до мой. Од наж ды учи тель ни ца Ав гус ти на 
Иус ти нов на Та ра со ва за ме ти ла это ху ли ган-
ство, и с тех пор она са ма ста ла от во дить Ев-
нея в шко лу и при во дить его на зад (из вос-
по ми на ний бра та Кам за бая Бу ке то ва).
В 1938 го ду семья пе ре еха ла в ка зах ский 

аул, в том же го ду здо ровье от ца силь но 
ухуд ши лось. Ев ней, окон чив ший 9 клас сов, 
стал ра бо тать, что бы про кор мить семью. 
Че рез 2 го да умер отец, опо ра семьи. На-
ча лась вой на. Ус пев ший по лу чить по тем 
вре ме нам впол не дос та точ ное об ра зо ва ние, 
юно ша ус тро ил ся учи те лем в на чаль ную и 
не пол ную сред нюю рус скую шко лу, где ра-
бо тал до 1945 го да. Поз же он по лу чил ат-
тес тат зре лос ти, сдав эк за ме ны эк стер ном. 
С целью пос туп ле ния в выс шее учеб ное за-
ве де ние Е. Бу ке тов при ехал в Ал ма-Ату и 
выб рал спе ци аль ность фи ло ло га, о ко то рой 
меч тал. Но, по ни мая, что семья ос та лась 
без кор миль ца, пос ту пил в Ка зах ский гор-
но-ме тал лур ги чес кий ин сти тут, при ни мая 
во вни ма ние то, что сти пен дия там бы ла в 2 
ра за вы ше, чем на гу ма ни тар ных спе ци аль-
нос тях.

От сту ден та до ака де ми ка
В 35 лет (1960) Е. Бу ке тов был наз на чен 

ди рек то ром Ка ра ган дин ско го хи ми ко-ме тал-
лур ги чес ко го ин сти ту та. За 12 лет ра бо ты в 
ХМИ он прос ла вил не толь ко се бя, но и вы-
со ко под нял прес тиж ка зах стан ской на уки. 
Кол лек тив, воз глав ля емый им, стал об ла да-
те лем 5 ав тор ских сви де тельств, и та кие стра-
ны, как Ка на да, США, Австра лия, Шве ция, 
Франция, ФРГ, Япо ния, Ита лия, вру чи ли 
свои па тен ты. В этом ин сти ту те бы ла от кры-
та ис сле до ва тельская ла бо ра то рия цвет ных и 
ред ких ме тал лов. Для ка зах стан ской на уки 
это бы ло не ожи дан ной но востью. Ла бо ра то-
рия, ко то рой ру ко во дил Е. Бу ке тов, про во ди-
ла ис сле до ва ния с мо либ де ном, вольфра мом, 
се ле ном и тел лу ром. За зас лу ги в ис сле до ва-
ни ях в 1965 го ду Е. Бу ке тов по лу чил ав тор-
ское сви де тель ство СССР, а в 1969 го ду — еще 
и Го су дар ствен ную пре мию КазССР. Нов-
ше ство Е. Бу ке то ва бы ло ис поль зо ва но на 
Уральском элек тро мед ном ком би на те в Рос-
сии, на Джам бульском фос фор ном за во де, 
те мир та ус ком за во де «Кар бид». Вто рое нов-
ше ство — прев ра ще ние окис лен ной ме ди, 
ко то рая лег ко из вле ка ет ся из пус тых по род, 
в суль фид ную фор му на ста дии фло та ци он-
но го обо га ще ния. Это поз во ли ло из ма лоп-
ри год ных по род по лу чить сырье вы со ко го 
ка че ства и в ре зуль та те сох ра нить при род-
ные бо гат ства. Эти изоб ре те ния прос ла ви ли 
Е. Бу ке то ва на весь мир. В 1966 го ду он ус пеш-
но за щи тил док тор скую дис сер та цию, че рез 
4 го да был из бран чле ном-кор рес пон ден том 
АН КазССР, а че рез 5 лет — ака де ми ком.

Уни вер си тет но вой фор ма ции: 
пер вый ре ги ональ ный

В день тор же ствен но го от кры тия но во-
го Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та 14 мар та 1972 го да зам ми нис тра 
Мин ву за Ка зах ской ССР С. Кен же ба ев ог-
ла сил при каз ми нис тра о наз на че нии рек-
то ром чле на-кор рес пон ден та АН КазССР, 
док то ра тех ни чес ких на ук, про фес со ра 
Е. А. Бу ке то ва. Стро итель ство но во го учеб-
но го за ве де ния, учеб но-ме то ди чес кая, науч-
ная, вос пи та тель ная ра бо та и дру гие ад ми-
нис тра тив ные де ла от ни ма ли мно го вре-
ме ни мас ти то го уче но го. Бла го да ря сво ему 
стой ко му ха рак те ру и но ва тор ской жил ке 
он су мел пос та вить весь про цесс во вто ром 
по зна че нию уни вер си те те рес пуб ли ки на 
вы со кий уро вень, прос ла вил его. Е. Бу ке тов 
ус та но вил науч ные свя зи с ву за ми Мос квы, 
Ле нин гра да, Ал ма-Аты, Но во си бир ска и 
дру гих го ро дов. Го ды ра бо ты Е. А. Бу ке то ва 
в уни вер си те те бы ли са мы ми пло дот вор ны-
ми в его жиз ни: вы хо ди ли в свет статьи и 
кни ги, уче ни ки за щи ща ли кан ди дат ские и 

док тор ские дис сер та ции, а са мое глав ное — 
уни вер си тет встал на но ги и прев ра тил ся в 
один из круп ных ву зов рес пуб ли ки. В срав-
ни тель но ко рот кий срок бы ла соз да на проч-
ная ма те ри аль ная ба за для пло дот вор ной 
ра бо ты уни вер си тет ско го кол лек ти ва.
По ми мо все го как про фес сор Бу ке тов вел 

науч ные ра бо ты по хи мии и ли те ра ту ре. Его 
лек ции, как вспо ми на ют сту ден ты тех лет, 
бы ли оди на ко во ин те рес ны ми как по хи-
мии, так и по ли те ра ту ро ве де нию. Еще до 
наз на че ния его рек то ром Ка ра ган дин ско-
го уни вер си те та Е. Бу ке тов про яв лял свою 
эру ди цию в раз лич ных сфе рах: в чер ной 
ме тал лур гии, ор га ни чес кой хи мии, жур на-
лис ти ке, пе ре вод чес кой дея тель нос ти. Он — 
пре вос ход ный пе ре вод чик, бла го да ря ко то-
ро му по эма Сер гея Есе ни на «Ан на Сне ги на», 
сти хи Вла ди ми ра Ма яков ско го проз ву ча ли 
на ка зах ском язы ке. Его крис таль но чис тая 
ду ша тя ну лась к по эзии, он ос та вил сбор ник 
ху до же ствен ных по ве ство ва ний под наз ва-
ни ем «Ал ты хат» («Шесть пи сем»).
К чте нию лек ций на пер вых по рах в 

КарГУ прив ле ка лись круп ней шие уче ные 
стра ны по всем ос нов ным про фес си ям. С 
эти ми про фес со ра ми рек тор хра нил тес ную 
связь в на уке и пе да го ги ке. Нап ри мер, ака де-
мик Зей нол ла Каб дол лов стал его хо ро шим 
дру гом, он как за ме ча тель ный пи са тель про-
ник но вен но отоз вал ся о ли те ра тур ных тру-
дах Бу ке то ва. Его оп ре де ле ние — «Бу ке тов — 
это и се лен, и елец (сти хи), и хи мия, и по-
эзия» — ста ло кры ла тым. Уче ни ки Бу ке то ва, 
со рат ни ки и друзья, та кие как ака де ми ки 
М. Жу ри нов, З. Мул дах ме тов, А. Ко ша нов, 
про фес сор В. Ма лы шев, ста ли вы да ющи ми-
ся уче ны ми. Ака де мик дру жил с пи са те ля-
ми Г. Мус ре по вым, И. Шу хо вым, Г. Мус та-
фи ным, Ж. Бек ту ро вым, С. Ни ки ти ным, с 
ака де ми ком Ш. Есе но вым, ла уре атом Го су-
дар ствен ной пре мии СССР Д. Еш па но вым.

Имя на ве ка
Ле том 1979 го да в рес пуб ли кан ской мо ло-

деж ной га зе те «Ле нин ская сме на» был на пе-
ча тан фель етон, цель ко то ро го — ском про-
ме ти ро вать Е. А. Бу ке то ва как уче но го, де-
яте ля на уки, пи са те ля. Осенью то го же го да 
в уни вер си те те це лый ме сяц ра бо та ла пред-
ста ви тель ная ко мис сия Мин ву за рес пуб ли-
ки с целью вы явить не дос тат ки в ра бо те уни-
вер си те та и соб рать ком про мат на Е. А. Бу-
ке то ва. В на ча ле 1980 го да его вы ну ди ли 
на пи сать за яв ле ние об ухо де с пос та ру ко во-
ди те ля уни вер си те та. Сня тие Е. А. Бу ке то ва 
с дол жнос ти рек то ра яви лось ак том про из-
во ла, без за ко ния пе ри ода зас тоя.
В го ды рек тор ства рас крыл ся его та лант 

ор га ни за то ра боль шо го мас шта ба, ре шав-
ше го слож ные проб ле мы соз да ния ма те ри-
аль ной ба зы уни вер си те та в ус ло ви ях зас тоя, 
то та ли та риз ма, пар тий но-го су дар ствен ной 
бю рок ра тии, жес ткой цен тра ли за ции ма-
те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов. При 
по мо щи пер вых ру ко во ди те лей Со ве та ми-
нис тров Ка зах ской ССР, Гос пла на, Мин фи-
на, Мин ву за рес пуб ли ки, Ка ра ган дин ско го 
об ко ма и гор ко ма пар тии, об лис пол ко ма и 
го рис пол ко ма он ре шал воп ро сы фи нан си-
ро ва ния, ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб-
же ния и стро итель ства жи лых до мов, сту-
ден чес ких об ще жи тий, учеб ных кор пу сов.
Ка ра ган да бе реж но хра нит па мять о ве-

ли ком уче ном и пе да го ге. За свою тру до вую 
дея тель ность Е. А. Бу ке тов наг раж ден ор-
де ном Тру до во го Крас но го Зна ме ни, ме да-
ля ми и дваж ды — По чет ной гра мо той Вер-
хов но го Со ве та КазССР. Имя Е. А. Бу ке то ва 
прис во ено Ка ра ган дин ско му го су дар ствен-
но му уни вер си те ту (1991) и од ной из улиц 
Ка ра ган ды. На зда нии ХМИ ус та нов ле на 
ме мо ри аль ная дос ка. На ро ди не Е. Бу ке то ва 
в г. Пет ро пав лов ске есть ули ца, но ся щая его 
имя, где и ус та нов лен бюст Бу ке то ва (2009). 
О нем из да на кни га из вес тно го пи са те ля 
Ме деу Сар се ке «Ев ней Бу ке тов», ко то рая 
выш ла в Мос кве в рам ках се рии «Жизнь за-
ме ча тель ных лю дей».

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.NAUKA.KZ

Букетов — это и химия, и поэзия

Директор ХМИ Д. Н. Абишев, 
зав. лабораторией спектроскопии 
З. М. Мулдахметов, 
академик Е. А. Букетов обсуждают 
результаты научных исследований
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На урыз ме ре ке сі əлем нің ең кө не 
ме ре ке ле рі нің бі рі. Ор та Азия ха лық-
та рын да бес мың жыл бойы ата лып өті-
лу де. На урыз ме ре ке сі нің туу та ри хы 
ту ра сын да та лас көп. Кө бі ел аузын да ғы 
аңыз ға жү гі не ді. Аңыз дың өзі сан алу ан. 

Де ген мен, аңыз дың тү бі нен ақи қат тың 
бір ұшы қылт ете ті ні рас…

Кей бір ға лым дар бұ ны зо ро ас тризм ке-
зе ңі не дейін гі уақыт пен бай ла ныс ты ра ды. 
Кей бі ре улер Пар сы пат ша сы ның жо рық та-
ры мен бай ла ныс ты рып жүр. Пар сы пат ша-
сы Джам шид өз елі нің аума ғын ара лап жү-
ріп, Əзір бай жан ат ты ме кен ге тап бо лып ты. 

Осы жер де уəзір ле рі не күн гей бет ке қа ра-
тып үл кен тақ ор на ту ды бұйыр ған екен. Күн 
сəу ле сі тақ пен ша ғы лы сып, ай на ла ға ерек ше 
нұр ша шып ты де се ді. Со дан кейін жұрт осы 
күн ді жа ңа жыл есе бін де той ла уды əдет ке 
ай нал дыр ған екен. Қа лай бол ған да да, бұл 
ме ре ке 18 ға сыр ға дейін Ежел гі Гре ки яда, 
Ежел гі Рим де, Ұлыб ри та ни яда ата лып өті-
ліп, 1700 жыл ға дейін ежел гі Русь те той ла-

нып кел ген. Көк тем ме ре ке сі ту ра лы мə лі-
мет тер ан ти ка лық жə не ор та ға сыр лық жа-
зу шы лар дың ең бек те рін де кез де се ді.
На урыз ме ре ке сін қа зақ хал қы «Ар мы-

сың, Əз На урыз», «Əз бол май, мəз бол мас» 
деп қар сы ал ған. На урыз мей ра мы — ді ни 
ме ре ке емес. Бұл қа лың қыс тан аман-есен 
шы ғып, күн нұ ры на бө ле ніп, жа ңа жыл ды 
қар сы алу ме ре ке сі.

О�и�а
Армысы�, �з Наурыз!
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Вось мое мар та — праз дник вес ны, 
ког да все жен щи ны чув ству ют се бя 
счас тли вы ми, кра си вы ми, же лан ны-
ми и са мы ми лю би мы ми. Бла го да ря 
вни ма нию муж чин — му жей, сы но вей, 
брать ев, дру зей и кол лег — Меж ду на-
род ный жен ский день всег да осо бый 

день, по-нас то яще му тор же ствен ный 
и праз днич ный, а глав ное — теп лый и 
лас ко вый, как пер вые лу чи ве сен не го 
сол ныш ка.

Во Двор це сту ден тов прош ла праз-
днич ная прог рам ма «Ару лар асыл жан-
дар», пос вя щен ная Меж ду на род но му 
жен ско му дню. Жен скую часть про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го и сту ден-

чес ко го кол лек ти ва поз дра вил рек тор 
уни вер си те та про фес сор Ку бе ев Е. К. 
Он по же лал всем жен щи нам люб ви, 
счастья, ус пе хов в ра бо те. Твор чес кие 
кол лек ти вы Двор ца сту ден тов под го то-
ви ли праз днич ный кон церт, ко то рый 
по да рил жен щи нам мно го при ят ных 
ми нут. В прог рам ме кон цер та бы ло 
блис та тель ное выс туп ле ние ан сам бля 
«Жар кын», под го то вив ше го но вую прог-

рам му, на сце не вновь блис та ла звез да 
на ше го уни вер си те та, по бе ди тель ни ца 
мно гих кон кур сов Са на Му ка но ва, и, ко-
неч но, выс ту пи ли но вые кол лек ти вы и 
ис пол ни те ли, чьи име на бы ли от кры ты 
на уни вер си тет ском кон кур се «Жас ка-
нат». Мно гие жен ские сер дца во вре мя 
праз днич но го кон цер та на пол ни лись 
лю бовью и бла го дар ностью за этот праз-
дник ду ши!

Событие
И сердце тает!
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А�параттар тас�ыны
Dаза�станды� 
пернета�талар 
елімізді� барлы� 
мектебіне таратылатын 
болды

AdamSky «'лт ты� �а за�-
стан ды� пер не та� та» ав тор-
ла ры "з де рі ні� "нім де рін 
�а за� стан ны� бар лы� мек-
те бі не ор на лас ты ру ды жос-
пар лап отыр. Б(л ж" нін де 
Tengri news.kz тіл ші сі не Ха-
лы �а ра лы� а� па рат ты� тех-
но ло ги ялар уни вер си те ті ні� 
(IT) сту ден ті Ди ас Ж� ніс бе-
ков ай тып бер ді.

Жас биз нес мен дер мек-
теп тер мен кол лед ждер де гі 
элек трон ды �4 рыл �ы лар ды 
жа 	ар ту (е-le ar ning) ба� дар ла-
ма сы аясын да $з �ыз мет те рін 
4сын ба� шы. «Біз �а зір осы ба�-
дар ла ма �а ат са лы сып, �а за�-
стан ды� пер не та� та лар ды рес-
пуб ли ка ны	 бар лы� мек те бі не 
жет кі зу ді жос пар лап отыр мыз. 
Біз �сі ре се жет кін шек тер ді	 
оны иге руі не м�д де лі міз. #л-
кен дер ге оны тез �й ре ну �и-
ын �а со �а ры аны�», — дей ді 
ав тор.

�а зір �а за� стан ды� пер не-
та� та лар ды �4 рас ты ру шы лар 
бі лім ж� не �ы лым ми нистрлі-
гі мен жо ба ны ж� зе ге асы ру 
�шін бар лы� де таль дар ды тал-
�ы лап ал ма� шы. Олар ал �а 
�ой �ан ма� сат та рын орын дау 
�шін $нім ні	 бір ден 20 мы	 да-
на сын са тып алу ды жос пар лап 
отыр. Ал 2014 жыл ды	 на уры-
зы на дейін �а за� стан ды� пер-
не та� та лар е-le ar ning жо ба сы 
аясын да мек теп тер де то лы�-
тай пай да ла ну �а бе рі ле ді деп 
к� ті ліп отыр.

Ай та ке тейік, 2012 жыл ды	 
к$к те мін де та ныс ты рыл �ан 
пер не та� та бір не ше рет $з ге-
ріс ке 4шы рап ты. Оны	 ішін де 
�а за� �ріп те рі �4 рыл �ы ны	 ор-
та	 �ы жа �ы на топ тас ты рыл ды. 
Одан б$ лек, гад жет ті	 кей бір 
мо дель де рі не муль ти ме ди-
ялы� пер не лер ор на лас ты ры-
лып, флеш ка лар �шін USB-пор-
т�а да орын жа сал �ан. �а зір ді	 
$зін де ав тор лар �а за� стан ды� 
пер не та� та лар ды	 �ш мы	 �а 
жу ы� да на сын �р т�р лі мем ле-
кет тік ком па ни ялар �а са тып 
�л гер ген.

Ес те рі 	із ге са лар бол са�, 
�а за� стан ды� пер не та� та жа-
са ушы лар осы �ан дейін $з 
$нер та быс та рын �а за� стан 
Пре зи ден ті не екі м�р те та ныс-
тыр �ан бо ла тын: Астана да $т-
кен ше тел ин вес тор ла ры ны	 
Фо ру мын да ж� не Н4р с4л тан 
Назарбаев ты	 ин но ва ци ялы� 
тех но ло ги ялар Пар кі не жа са-
�ан са па ры ба ры сын да. «Біз ді	 
Пре зи ден тпен бол �ан кез де-
су — біз �шін �л кен о�и �а бол-
ды. Ол біз ді	 ж4 мы сы мыз ды о	 
ба �а лап, со ны	 н� ти же сін де 
біз де �л кен се нім ді лік пай да 
бол ды», — дей ді Ди ас Ж� ніс-
бе ков.

ДАЙЫН ДА �АН

БО ЛАТ �ОС МА �АМ БЕТ

«Мұ ға лім — мек теп жү ре гі» де мек ші, шын 
мə нін де мек теп тің ты ным сыз өмі рі не, ты-
ныс-тір ші лі гі не нəр бе ріп, бар бі лі мі мен, 
өне ге сі мен өр нек тей тін ұс таз дар қауымы 
де сек, ар тық ай тпа ған бо лар мыз. Ғы лым иесі 
ға лым дар мен тау тұл ға лы та лант тар, тіп ті 
шах тер лер мен дə рі гер лер, ел ге тұт қа бо лар 
аза мат тар мен ел ты ныш ты ғын сақ та ған ба-
тыр лар — бар лы ғы дер лік ұс таз ал ды нан өтіп, 
дə ріс алып, бі лім нə рі мен су сын да ған. Адам-
ның тұл ға ре тін де қа лып та су ының ті ре гі мен 
бо ла шақ өмі рі нің ір ге та сын қа ла ушы сы да — 
осы ар дақ ты жан дар. Ана мен ұс таз ал дын да-
ғы адам зат тың па ры зы мəң гі лік еке ні да усыз.

Ұс таз бо лу, шə кірт тəр би елеу — кез кел ген 
адам ға бұйы ра бер мей тін бақ. Жан жы лу ын, 
бар бі лі мін ба ла ның са на сы на сі ңі ріп, əр оқу-
шы сы ның үл кен өмір ге оқып-то қы ған аза мат 
бо лып ат та ну ына зор үлес қо са тын мейір бан 
жү рек ті ұс таз да ры мыз аз емес. Со лар дың бі-

рі — Қар қа ра лы ауда ны, Абыз ауылын да ғы 
№27 не гіз гі бі лім бе ре тін мек теп тің мұ ға лі мі 
Қа лам қас Бал та қы зы Мұ қа та ева. Көп жыл дан 
бе рі осы мек теп те қа зақ ті лі мен əде би еті пə-
ні нің мұ ға лі мі, оқу ісі мең ге ру ші сі бо лып қыз-
мет ат қа рып жүр ген Қа лам қас апай ұжым ның 
мақ та ны шы. Бі лім са ла сын да жи ыр ма жыл-
дан ас там уақыт қыз мет ат қа рып ке ле жат қан 
ұла ғат ты ұс таз оқу шы лар ға бі лім мен тəр бие 
бе ріп қа на қой май, ұжым да бір ге ең бек ете тін 
жас ма ман дар ға əр кез бар біл ге нін үй ре тіп, тə-
жі ри бе сі мен бө лі сіп, ақы лын ай тып жү ре тін 
аяулы бас шы ре тін де бел гі лі.
Қа си ет ті Қар қа ра лы то пы ра ғы ның Ар қа лық 

ауылын да ту ып-өс кен ұс таз 1988 жы лы мек теп 
бі ті ріп, сол жы лы Абай атын да ғы Са ран пе да-
го ги ка лық учи ли ще сі не оқу ға тү се ді. Атал ған 
оқу ор нын 1992 жы лы тə мам дап, ал ғаш қы ең-
бек жо лын Са ран қа ла сын да ғы №5 ор та мек те-
бін де бас тай ды. Ең бек жо лын жа ңа ға на бас та-
ған жас ма ман үшін ал ғаш қы жыл дар қи ын ға 
соқ тыр ға ны анық. Де сек те, жас тайы нан зе рек, 
ал ғыр бо лып өс кен Қа лам қас Бал та қы зы сол 
кез де мек теп те ұс таз дық етіп жүр ген мұ ға лім-

дер ден көп бі лім мен тəр бие үй ре ніп, ұс таз дар 
қауымы ор та сы на тез сі ңі сіп ке те ді. 1995 жы лы 
кін дік қа ны там ған ауылы на ора лып, ұс таз дық 
жол да қыз мет ат қа ра ды. Кейін Абыз ауылы на 
ке лін бо лып, ең бек жо лын №27 не гіз гі мек теп те 
жал ғас ты ра ды. Қыз мет ат қа ра жү ріп, Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль-
те ті не тү сіп, «қа зақ ті лі мен əде би еті» ма ман ды-
ғын иге ре ді. Та лап ты жас тың қа жыр лы ең бе гі-
нің ар қа сын да атал мыш бі лім ор да сы ның оқу 
ісі мең ге ру ші сі қыз ме ті не та ғайын дал ды. Өз са-
бақ та рын да оқы ту дың жа ңа тех но ло ги яла рын 
ұтым ды пай да ла на бі ле тін, са бақ тың са па сы на 
кө ңіл ауда рып, оқу шы ла рын пəн ге қы зық ты ра 
бі ле тін із де нім паз ұс таз қа шан да жа ңа шыл-
дық қа бейім. Ұс таз та ғы лы мын көр ген бір не ше 
шə кірт бү гін де алу ан са ла да ел ге адал, абы рой-
лы қыз мет ат қа рып жүр. Бі лік ті де, бі лім ді ұс-
таз Қа лам қас Бал та қы зы ның ең бе гі ба ға ла нып, 
аудан дық, об лыс тық бі лім бас қар ма ла ры ның 
құр мет гра мо та ла ры мен ма ра пат тал ды.

НАЗ Г@Л КЕМ ПІР БА ЕВА,
№27 АБЫЗ НЕ ГІЗ ГІ МЕК ТЕ БІ НІ8 М' �А ЛІ МІ

Қа зақ стан да тұ ра тын əр ұлт өкіл де рі қа-
зақ ті лі мен ағыл шын, орыс тіл де рін үй ре-
ну ге ден қоя бас та ды. Жал пы, бү гін гі қо ғам 
та ла бы бойын ша шет ті лін біл ме ген адам-
ға жа ңа ша өмір сү ру мүм кін емес. Қа зір гі 
таң да елі міз де тіл мə се ле сі бі рін ші орын да 
еке ні бə рі міз ге мə лім. Осы орай да тіл мə се-
ле сі не бай ла ныс ты ба ла бақ ша дан бас тап 
ЖОО -ға дейін көп те ген іс- ша ра лар өт кі-
зі лу де.

Қа ла мыз да ғы ба ла бақ ша ла ры мыз дың бі рі 
№15 «Ақ қу» ба ла бақ ша сын да қа зақ ті лі мен 
ағыл шын, орыс ті лі стан дар тқа сəй кес оқы ты-
лу да. Ба ла бақ ша ди рек то ры Алуа Ба зар ба ева 

оқу жы лы ның ба сын да жыл дық жос пар ды 
бас шы лық қа ала оты рып ұйым дас ты рыл ған 
оқу іс-əре ке ті нің тех но ло ги ялық кар та сын 
ұсын ды. Оқы ту төрт ком по нент тен тұ ра ды. 
Атап ай тсақ: тəр би елік, да мы ту шы лық, бі лім-
ді лік, тə жі ри бе лік. Бұл жас бу ын ды жа ңа ша 
ой лау ға үй ре ту, дү ни еге жа ңа ша көз қа рас 
тұр ғы сын да тəр би елеу мен бі лім бе ру бо лып 
та бы ла ды. Қа зақ ті лі мен ағыл шын, орыс тіл-
де рін де сөй леу əре ке ті нің бар лық тү рін ке-
шен ді оқы ту ға (тың дау, тү сі ну, сөй леу), сон-
дай-ақ ба ла ның жас ерек ше лі гі не сай ке ле тін 
қа ра пайым оқу əді сі мен жүр гі зу ба ғыт тал ған.
Со ны мен бір ге, қа зақ ті лі мен орыс ті лі 

жə не ағыл шын ті лі са ба ғын да лек си ка лық 
та қы рып тар ды бе кі ту үшін бір не ше үйір ме 
жұ мыс жүр гі зе ді, яғ ни «Қа зақ ша үй ре не міз» 
жə не «Го во рим по-рус ский», «Ағыл шын ша 

сөй лейік» ат ты үйір ме лер бар. Үйір ме лер дің 
бас ты мақ са ты лек си ка лық сөз дік қор ды бе кі-
ту, аза мат тық тəр бие бе ру, өзін-өзі та ну жə не 
же ке ба сы ның жал пы мə де ни еті жайын да бі-
лім алу бо лып та бы ла ды.

Ж.AШІР БЕ КО ВА,
№15 «А� �У» БА ЛА БА� ША СЫ НЫ8 �А ЗА� ТІ ЛІ ПA НІ НІ8 М' �А ЛІ МІ

«Rз тілі�ді �Bрметте»

Адам ба ла сы ның өмі рін де түр лі дос кез де-
се ді. Бі рі біз ді жақ сы көр ген дік тен дос бол са, 
екін ші сі дə ре же міз ді пай да ла на ды, үшін ші-
сі бос уақы тын тол ты ру үшін ер мек қы ла ды. 
Өмір лік дос тар ды өмір дің ыс тық-суы ғын бір-
ге көр ген мек теп жə не ЖОО-да ғы адам дар-
дың ара сы нан таң дай мыз. Əсі ре се, мек теп 
қа быр ға сын да. Ке зек ті ма қа ла мыз да пар та лас 
сы нып та сы мыз дың біз бен не үшін дос бо лып 
жүр ге нін анық тай мыз.

1. До сы �ыз ды� не ай тып жат �а ны на м&н бе рі �із
Ол сіз ді əр дайым қол дай ма? Шын дос əр-

дайым ба қыт ты бо луы ңыз ға ті лек тес бо лып, жа-
быр қа ған сəт тер де кө ңіл-күйі ңіз ді кө те ре ді. Ал 
қи нал ған кез де жы ғыл ған ға жұ ды рық бо лып, еш 
нəр се ге қол жет кі зе ал май тын ды ғы ңыз ды ай тса, 
дұш па ны ңыз бол ға ны. Бі рін ші ке зек те, əр бір ай-
тқан сө зі сіз ді жі гер лен ді ре тү суі ке рек. Сіз ге қо-
ше мет сөз ай та ма? Сіз дің сыр тқы бол мы сы ңыз 
бен сы нып та ғы же тіс тік те рі ңіз ге шын жү рек тен 
қуа на бі луі ти іс. Қуа нып ға на қой май, қо ше мет 
сөз ай туы ке рек. Мүм кін, ра сы мен де, қо ше мет ке 
лайық емес шы ғар сыз. Оны да ой лап кө рі ңіз.

2. Ол сіз ді жі гер лен ді ру ге ты ры са ма? Олим-
пи ада лы�, спорт ты� жа рыс тар ал дын да сіз ге 
�ол дау к"р се те ме?

— Сіз ге жақ та са ма? Əри не, сіз дің кө ңіл-күйі-
ңіз ді кө те ру оның мін де ті емес. Алай да сіз ге үне-
мі жақ та сып, же тіс тік тер ге же ту ге ұм тыл ды ра 
тү суі ти іс.

3. Ол сіз ді ты� дай ма?
— Шын дос сіз ді тың дау үшін кез кел ген сəт те 

уақыт та ба ды. Тың дау ба ры сын да екі жақ ор тақ 
ой қо сып, ар тын ша нə ти же шы ға руы ти іс. Өзі нің 
ба сын да ғы қи ын дық та рын ай тып, ке зек сіз ге кел-
ген кез де жал та ра тын бол са, оның шын дос екен-
ді гі не кү мəн да нуы ңыз ға бо ла ды.

4. До сы �ыз сіз бен бір ле сіп &ре кет жа сай 
ма?

— Қа рым-қа ты нас кез кел ген се зім де бас ты 
рөл ді ат қа ра ды. Ол мөл дір та за əрі шы найы бо-
луы ти іс. Егер до сы ңыз ға от ба сын да бо лып жат-
қан қи ын дық тар мен ба сы ңыз дан өт кен ке лең сіз 
оқи ға лар ды ай тып отыр ған кез де еш қи нал ма са-
ңыз, оның жақ сы дос бол ға ны. Ал оған ай ту үшін 
жас қа нып, ме ні мен ке ліс пей қоя ма деп ұяла тын 
бол са ңыз, ара ла ры ңыз да бай ла ныс тың жоқ ты ғы. 

Бір-бі рі ңіз ді сөз сіз тү сін ген де рі ңіз — жақ сы бел гі. 
Ал егер сы рын сіз ге емес, өз ге дос та ры на ай тып 
жүр ген бол са, ара ла ры ңыз да тү сі ніс пе уші лік-
тің орын ал ға ны анық. Дос тық та ры ңыз дың бе рік 
екен ді гін, рен жі сіп қал ған кез де ашық сөй ле су ле-
рі ңіз ден бай қау ға бо ла ды. «Мен са ған осы се беп ке 
бай ла ныс ты рен жу лі мін…» деп ай та алу ла ры ңыз 
ке рек.

5. До сы �ыз "сек с"з ді жиі ай та ма?
— Өсек ті көп ай та тын до сы ңыз дың сіз ту ра лы 

ай та ты ны да анық. Əри не, бі ре удің сыр ты нан 
жақ сы, жа ман сөз дер ді бар лы ғы мыз да ай та мыз. 
Бі рақ, жиі ай туы сіз ді ой лан ды руы ти іс. Оның сіз 
ту ра лы өсек ай та тын ды ғын мы на бел гі лер ге қа-
рап анық тай ала сыз: до сы ңыз жа ңа ға на жақ сы 
сөй ле сіп тұр ған адам ту ра лы бір ден жа ман сөз-
дер ай та тын бол са, өзі нің де жа ман бол ға ны; өзі не 
жақ сы дос де ген адам дар ды сы най тын ды ғы сіз ді 
де сы най тын ды ғы; жа нын да жоқ адам дар ту ра лы 
ғай бат сөз ай туы жақ сы бел гі емес.

6. Оны� не мен ай на лы сып ж�р ге ні не м&н бе-
рі �із
Сіз бен сөй ле су ге уақыт бө лу ге ты ры са ма? 

На ғыз дос ба сын да қан дай жағ дай бол ма сын сіз 
үшін уақыт та ба ды. Əри не, кей де, тіп ті, ұйық тап, 
та мақ ішу ге уақыт та ба ал май қа ла тын кез де рі міз 
бо ла ды. Əр дайым бол ма са да, ең ке рек де ген сəт-
тер де уақыт бө ле бі луі ти іс.

7. Д& ре же ле рі �із те� бе?
Шы найы дос тық та ауыр тпа лық пен жақ сы лық 

екеуіне де ор тақ. Сіз жа са ған қа дам дар ды ол да 
жа сауы ти іс.

8. До сы �ыз с" зін де т( ра ма?
Сө зін де тұр май тын адам ды жақ сы адам деу 

қи ын. Əри не, қа те лік тер ді бар лы ғы мыз жі бе ре-
ті ні міз анық. Алай да сіз ге бер ген уəде сін үне мі 
орын да май тын ды ғы дос тық та ры ңыз ды ба ға ла-
май тын ды ғы мен тү сін ді рі ле ді.

9. Сіз бен дос бо лу ыны� бас �а се бе бі бар ма?
Əри не, өзі ңіз ді сырт тай ба қы лау өте қи ын. 

Алай да до сы ңыз дың сіз бен қа рым-қа ты нас та 
бо лу ының бас қа да се беп те рі бо луы ға жап емес. 
Мы са лы:

Та ны мал ды лы�. Ол сіз дің сы нып та ғы ең бе-
дел ді оқу шы екен ді гі ңіз ді пай да ла нуы мүм кін;

Жай лы лы�. Са бақ ты кө ші ру ге бе ре тін дік тен 
не ме се ата-ана ңыз бе ре тін ақ ша ға бо ла дос бо луы 
да ға жап емес;

Зе рі гу. Бас қа ай на лы са тын ер ме гі бол ма ған-
дық тан, жай ға на дос бо луы мүм кін. Оны жа ңа 
та ныс тауып сіз ді тас тап кет кен кез де бай қай сыз.

10. Сіз ді� о�ан де ген се зі мі �із �ан дай?
До сы ңыз сіз дің қа был да ған ше шім де рі ңіз ді 

қол да ма са да дұ рыс ше шім қа был дауыңыз ға сеп-
ті гін ти гі зуі ти іс. Өт кен шақ та бол ған қы зық ты 
оқи ға лар ды ес ке алып, кү ліп ал ған соң өзі ңіз ді 
жай лы се зін се ңіз, дос тық та ры ңыз дың пай да лы 
бол ға ны. Сіз дің сыр тқы кө рі ні сі ңіз ді, өз ге де кем-
ші лік те рі ңіз ді мыс қыл дап, орын сыз ай та бе ре тін 
сын да ры жақ сы бел гі емес. Дұ рыс əрі ба тыл ше-
шім де рі ңіз ді мақ тап, құ ла ған сəт те тұ ру ға кө мек-
те суі ти іс.

11. Сіз ді� «ма �ыз ды» бо луы �ыз �а к" мек те се ді ме?
Əри не, до сым екен деп жал ған қо ше мет тер-

ді ай та бе руі жөн емес. Алай да үне мі өмір де бі-
реу үшін ма ңыз ды адам екен ді гі ңіз ді ұғын ды рып 
оты руы ти іс.

12. Сіз ді� бар бол �а ны �ыз �а шын м& нін де 
�уа на ма?
Ор тақ дос та ры ңыз дың ту ған кү ні не ба рып 

қал ған жағ дай да, сіз ді құ шақ тап, кел ге ні ңіз ге қу-
ан ған ды ғын ай туы ти іс.

13. До сы �ыз бен бір ге бол �ан с&т тер де ба-
�ыт ты сыз ба?
Бұл өте ма ңыз ды. Дос тық жал ғыз дық тан құт-

қа ру дың жо лы емес, ол қуа ныш бо луы ти іс. Жал-
ғыз қал ған да ба қыт ты сыз ба, əл де до сы ңыз дың 
қа сын да бол ған да ма? Оны мен кө рі су ге асы ғып 
тұ руы ңыз ке рек. Оның ор нын ту ған-ту ыс қан да-
ры ңыз бен сүйік ті ңіз де ал мас ты ра ал мауы ти іс. 
Бір ге уақыт өт кіз ген ше бас қа іс тер мен ай на лы са 
ала тын ды ғы ңыз ды ой ла мау ға ти іс сіз.
Жан-дү ние ңіз ге құ лақ асы ңыз. Оның шын дос 

екен ді гі ту ра лы ой ла нуы ңыз дың өзі, ара ла ры ңыз да-
ғы қа рым-қа ты нас тың дұ рыс өр бі мей жат қан ды ғын 
біл ді ре ді. Дос тық тың мін сіз бо луы мүм кін емес, сон-
да да жо ға ры да ай тыл ған бел гі лер ге қа рап ой ла нып 
кө рі ңіз. Ал сіз дің мек теп те гі дос та ры ңыз қан дай?

ДАЙЫН ДА �АН �. Б@ЙЕН БАЙ

Парталас досы�ыз туралы не білесіз?

МBLалім — мектеп ж�регі
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Student news
Олимпиада для юных 
Пифагоров

В на шем уни вер си те те 
прой дет от кры тая олим пи ада 
по ма те ма ти ке. Она про во-
дит ся сре ди уча щих ся 10-11-х 
клас сов школ Ка ра ган ды и го-
ро дов-спут ни ков и прой дет 26 
и 28 мар та. Олим пи ада про-
во дит ся в два ту ра. Пер вый 
тур яв ля ет ся от бо роч ным — 
ре ше ние олим пи ад ных за дач 
(при се бе иметь две тет ра ди и 
руч ку). Вто рой тур — ре ше ние 
олим пи ад ных за дач. Для учас-
тия в олим пи аде не об хо ди мо 
по дать за яв ку. Ко ли че ство 
учас тни ков от каж дой па рал-
ле ли од но го учеб но го за ве-
де ния — три че ло ве ка. Мес та 
оп ре де ля ют ся по сум ме наб-
ран ных в двух ту рах бал лов. 
При оди на ко вом ко ли че стве 
бал лов пред поч те ние от да ет-
ся учас тни ку, пред ло жив ше му 
бо лее под роб ное и ра ци ональ-
ное ре ше ние за да чи. Учас тни-
ки, за няв шие при зо вые мес-
та, наг раж да ют ся дип ло ма ми, 
гра мо та ми и цен ны ми по дар-
ка ми. За яв ки при ни ма ют ся в 
элек трон ной фор ме по ад ре су 
ksu_mpm@ma il.ru; в бу маж-
ном ви де по ад ре су: г. Ка ра-
ган да, ул. Уни вер си тет ская, 
28, кор пус №2, ауд. 304. Те ле-
фон для спра вок 77-03-95.

Одна неделя 
с ровесником города

В рам ках праз дно ва ния 
80-ле тия го ро да Цен тром по 
ра бо те с мо ло дежью го ро да 
Ка ра ган ды 21 фев ра ля 2014 
го да на ба зе спор тком плек са 
им. Н. Аб ди ро ва бы ла про ве-
де на ито го вая встре ча мо ло-
деж ной со ци аль ной ак ции «Од-
на не де ля с ро вес ни ком мо его 
го ро да». Ак ция ор га ни зо ва-
на в це лях соз да ния ус ло вий 
для об ще ния пред ста ви те лей 
раз лич ных по ко ле ний, прив-
ле че ния мо ло де жи к ак тив но-
му учас тию в ме роп ри яти ях, 
пос вя щен ных праз дно ва нию 
80-ле тия Ка ра ган ды. На фи-
наль ную встре чу бы ли приг ла-
ше ны ве те ра ны — ро вес ни ки 
го ро да, учас тни ки ак ции, уча-
щи еся су зов. В дан ной ак ции 
при ня ли учас тие 25 ак ти вис тов 
сред них учеб ных за ве де ний и 
5 ве те ра нов — ро вес ни ков го-
ро да. Ме роп ри ятие про хо ди ло 
в те че ние не де ли: уча щи еся су-
зов поз на ко ми лись с ро вес ни-
ка ми го ро да, ока за ли по мощь 
ве те ра нам в бы ту; сов мес тно 
по се ти ли куль тур но-до су го вые 
цен тры; мо ло дежь обу ча ла 
пред ста ви те лей стар ше го по-
ко ле ния поль зо ва нию сов ре-
мен ны ми гад же та ми и дру ги ми 
нов ше ства ми; сов мес тно за-
ни ма лись спор том и т. д. В за-
вер ше ние ме роп ри ятия всем 
ве те ра нам и учас тни ком бы ли 
вру че ны бла го дар ствен ные 
пись ма, каж дой груп пе бы ли 
по да ре ны циф ро вые фо то ап-
па ра ты.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на ба зе фи ло-
ло ги чес ко го фа куль те та прош ла олим пи-
ада по рус ско му язы ку и ли те ра ту ре.

От бо роч ный тур олим пи ады сос то ял ся 15 
фев ра ля в рам ках дня от кры тых две рей фи ло-
ло ги чес ко го фа куль те та. От бо роч ный тур для 
уча щих ся 10-х клас сов был про ве ден в фор ме 
из ло же ния с эле мен та ми со чи не ния: учас тни-
ки из ла га ли фраг мент изу ча емо го про из ве де-
ния и вы пол ня ли твор чес кое за да ние к дан но-
му фраг мен ту. В ка че стве за да ния от бо роч но го 
ту ра уча щим ся 11-х клас сов бы ло пред ло же но 
на пи сать эс се на за дан ную те му. В от бо роч ном 
ту ре при ня ли учас тие 120 че ло век из 47 школ 
Ка ра ган ды и об лас ти. Ав то ры 32 луч ших ра-
бот из каж дой сек ции от бо роч но го ту ра бы ли 
приг ла ше ны к учас тию в ос нов ном ту ре, ко то-
рый сос то ял ся 22 фев ра ля.
Ос нов ной тур про во дил ся в фор ме со бе се до-

ва ния. За да ни ями в ос нов ном ту ре сек ции «Рус-
ский язык и ли те ра ту ра» ста ли ли те ра ту ро вед-
чес кий и лин гвис ти чес кий ана лиз пред ло жен-
но го от рыв ка из ху до же ствен но го про из ве де ния. 
Твор чес ким за да ни ем в ос нов ном ту ре сек ции 
«Жур на лис ти ка» ста ла ин тер пре та ция од ной 
из пред ло жен ных тем в фор ма те ус тно го жур-
на листско го про из ве де ния. Ос нов ной целью 
за да ния бы ло оп ре де ле ние уров ня ре че вой ком-
пе тен ции, ши ро ты кру го зо ра учас тни ка, сте-
пень кон крет нос ти выс ка зы ва емых им мне ний. 

По ре зуль та там ус тных от ве тов бы ли под ве де ны 
ито ги олим пи ады и оп ре де ли лись по бе ди те ли.
При зе ра ми пред мет ной олим пи ады по рус-

ско му язы ку и ли те ра ту ре ста ли уча щи еся в 
шес ти но ми на ци ях.
Сек ция 10-й класс — «Рус ский язык и ли те-

ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком обу че ния»:
1-е мес то — Шес та ко ва Дарья (гим на зия 

№38)
2-е мес то — Каз бе ко ва Ро за лия (гим на зия 

№9)
3-е мес то — Ма ти яши на Ека те ри на (СОШ №16).
Сек ция 10-й класс — «Рус ский язык и ли-

те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы ком обу че-
ния»:

1-е мес то — Ыбыш Мақ пал Аман гел ді-қы зы 
(гимн. №39 им. М. Жу ма ба ева)

2-е мес то — Умир бек Нур жан (ОС ШОД 
«Да рын»)

3-е мес то — Са ға та ева Бо та гөз Ер нат-қы зы 
(СОШ №6).
Чле ны жю ри: Фур са но ва Т. В., Ха ри то но-

ва Л. М., Ос па но ва Д. Б.
Сек ция 10-й класс — «Жур на лис ти ка»:
1-е мес то — Ро ма нов ская Дарья (ЧУ «Гим на-

зия им. Ауба ки ро ва», Те мир тау)
2-е мес то — Ку де ри но ва Ми ра (КГУ «Гим-

на зия №93»)
3-е мес то — Юсу по ва Зи лия (ОСШ №15).
Чле ны жю ри: Аби ше ва В. Т., Жу ма бе ков М. К., 

Демь яно ва Ю. А.

Сек ция 11-й класс — «Рус ский язык и ли те-
ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком обу че ния»: 

1-е мес то — Хру ще ва Крис ти на (гим на зия 
№45)

2-е мес то — Же нис хан Да рия (КГУ «Гим на-
зия №1)

3-е мес то — Ска ко ва Еле на (СОШ №1, г. Са-
рань).
Сек ция 11-й класс — «Рус ский язык и ли-

те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы ком обу че-
ния»: 

1-е мес то — Эк зе ко ва Тог жан (ШОД «Да-
рын»)

2-е мес то — Кул жан бе ко ва Ай зат (гимн. 
№39 им. М. Жу ма ба ева),

3-е мес то — Ма қа жа но ва Мар джи на Жу ма-
бек-қы зы (гимн. №39 им. М. Жу ма ба ева).
Чле ны жю ри: Гор бу но ва Г. З., М. Г. Ма ме до ва, 

Ток сан ба ева Ш. А.
Сек ция 11-й класс — «Жур на лис ти ка»:
1-е мес то — Дуд ки на На талья (СОШ №12, г. 

Абай)
2-е мес то — Бур це ва Ксе ния (гим на зия №45)
3-е мес то — На за ро ва Дарья (гим на зия 

№95).
Чле ны жю ри: Аби ше ва В. Т., Жу ма бе ков М. К., 

Демь яно ва Ю. А.
При зе ры олим пи ады бы ли наг раж де ны 

дип ло ма ми I, II и III сте пе ни, ос таль ные уча-
щи еся — по чет ны ми гра мо та ми за учас тие в 
ос нов ном ту ре.

ЕЛЕНА АНТОНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ

Язык, созданный для поэзии

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 10 и 11 ап ре ля 
при мет учас тни ков VI Рес пуб ли кан ской 
сту ден чес кой пред мет ной олим пи ады по 
спе ци аль нос ти «Со ци аль ная ра бо та».

Эта олим пи ада — со рев но ва ние сту ден тов 
в твор чес ком при ме не нии зна ний и уме ний 
по дис цип ли нам, изу ча емым в ву зах, а так же 
в про фес си ональ ной под го тов лен нос ти бу ду-
щих спе ци алис тов. Пред мет ная олим пи ада 
про во дит ся с целью по вы ше ния ка че ства под-
го тов ки спе ци алис тов, раз ви тия твор чес ких 
спо соб нос тей сту ден тов, их ин те ре са к науч но-
ис сле до ва тельской дея тель нос ти и нап рав ле-
на на со вер шен ство ва ние учеб ной и вне учеб-
ной ра бо ты со сту ден та ми. За да чи олим пи-
ады: сти му ли ро вать учеб но-поз на ва тель ную 
и науч но-ис сле до ва тельскую дея тель ность 
сту ден тов, их ин тел лек ту аль ное и про фес си-
ональ ное раз ви тие, спо соб ство вать рас кры-
тию про фес си ональ но-лич нос тно го по тен ци-
ала, по вы шать ин те рес к со ци аль ной ра бо те.

Пер вый этап олим пи ады (внут ри ву зов-
ский) про во дит ся в ву зах рес пуб ли ки. Вто-
рой этап про хо дит в ба зо вом ву зе — Ка ра-
ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те 
им. Е. А. Бу ке то ва.
Про ве де ние вто ро го эта па олим пи ады 

вклю ча ет в се бя нес коль ко эта пов, в т. ч. тес-
ти ро ва ние по дис цип ли нам ти по во го учеб-
но го пла на. Так, нап ри мер, кон курс «Гимн 
про фес сии» вы пол ня ет ся в ка че стве до маш-
не го за да ния. Ко ман ды пред став ля ют за ра нее 
под го тов лен ное за да ние, в ко то ром рас кры-
ва ют осо бен нос ти про фес сии, ее со ци аль ную 
зна чи мость, нап рав лен ность на прак ти чес кую 
ра бо ту в со ци аль ной сфе ре. А кон курс со ци-
аль ных про ек тов по ак ту аль ным проб ле мам 
со ци аль ной ра бо ты, ко то рый так же яв ля ет-
ся до маш ним за да ни ем, поз во ля ет учас тни-
кам ко ман ды пред ста вить ре зуль та ты сво ей 
ис сле до ва тельской ра бо ты. Этап про во дит ся 
в фор ме за щи ты со ци аль ных про ек тов, от ра-
жа ющих их ак ту аль ность, пол но ту рас кры тия 

те мы, ре алис тич ность, ре сур сные и кад ро вые 
воз мож нос ти, твор чес кий под ход. Пе ре чень 
дис цип лин по тес ти ро ва нию сог ла су ет ся с 
УМС спе ци аль нос ти «со ци аль ная ра бо та». 
Учас тни ка ми вто ро го эта па олим пи ады яв ля-
ют ся сту ден ты ву зов рес пуб ли ки, не за ви си мо 
от их ве дом ствен ной при над леж нос ти, обу ча-
ющи еся по спе ци аль нос ти «Со ци аль ная ра бо-
та». Для учас тия в олим пи аде нап рав ля ют ся 
сту ден ты (три че ло ве ка), за няв шие при зо вые 
мес та во внут ри ву зов ском ту ре.
Ито ги II эта па пред мет ной олим пи ады 

под во дит жю ри. Ре ше ние при ни ма ет ся от-
кры тым го ло со ва ни ем. По бе ди те ли олим-
пи ады оп ре де ля ют ся в ко ман дном и лич ном 
за че те. По бе ди те лям в ко ман дном за че те при-
суж да ют ся 1-е, 2-е, 3-е мес та. Воз мож но при-
суж де ние двух вто рых и трех треть их мест при 
на ли чии оди на ко во го ко ли че ства бал лов. Ко-
ман ды ву зов, за няв шие при зо вые мес та, наг-
раж да ют ся дип ло ма ми КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва и цен ны ми при за ми.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ 

Гимн профессии прозвучит в КарГУ

Приг ла ша ем сту ден тов уч реж де ний выс-
ше го и сред не го про фес си ональ но го об ра-
зо ва ния при нять учас тие в XIX Сту ден чес-
кой меж ду на род ной науч но-прак ти чес кой 
кон фе рен ции «Науч ное со об ще ство сту-
ден тов XXI сто ле тия. Об ще ствен ные на уки» 
с дис тан ци он ным учас ти ем. С ма те ри ала-
ми и ито га ми кон фе рен ции мож но оз на ко-
мить ся на сай те www.si bac.in fo. Пуб ли ка ция 
сбор ни ка осу ществля ет ся толь ко в элек-
трон ном ви де.

На ли чие пуб ли ка ции бу дет вам по лез но 
при пос туп ле нии в ма гис тра ту ру, при пос туп-
ле нии в ас пи ран ту ру, при за щи те дип лом но го 
про ек та или ВКР, при учас тии в сти пен ди аль-
ных и гран то вых прог рам мах. Ав то ры луч ших 
ра бот, прис лан ных на кон фе рен цию, бу дут 
наг раж де ны дип ло ма ми ла уре атов кон фе рен-
ции в двух но ми на ци ях: «Кон кур сная ко мис-
сия (про фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав 
ву зов-ор га ни за то ров)», «Об ще ствен ная ко мис-
сия (ко ли че ство лай ков в со ци аль ных се тях Fa-
ce bo ok и «ВКон так те»). При нак рут ке го ло сов 
(ко ли че ство го ло сов от не су ще ству ющих или 
«за мо ро жен ных» поль зо ва те лей со ци аль ной 
се ти «ВКон так те» бо лее 3% от об ще го чис ла го-

ло сов) все го ло са, от дан ные за статью, об ну ля-
ют ся и не бу дут учи ты вать ся при под ве де нии 
ито гов. Всем ла уре атам и ав то рам по зап ро су 
вы сы ла ют ся сер ти фи ка ты учас тни ка кон фе-
рен ции.
Сек ции кон фе рен ции: «Ис то рия», «По ли-

то ло гия», «Ре ли ги ове де ние», «Со ци оло гия», 
«Фи ло со фия», «Эт ног ра фия». Для пуб ли ка ции 
в сбор ни ке не об хо ди мо на ад рес ор гко ми те та 
(stud.so ci al@si bac.in fo) от пра вить: текст статьи 
(наз ва ние фай ла: но мер сек ции, фа ми лия 
пер во го ав то ра, статья; нап ри мер: 2_Ива нов_
статья); за яв ку на пуб ли ка цию статьи (наз ва ние 
фай ла: но мер сек ции, фа ми лия пер во го ав то ра, 
за яв ка; нап ри мер: 2_Ива нов_за яв ка); от ска ни-
ро ван ную кви тан цию об оп ла те пуб ли ка ции 
(наз ва ние фай ла по фа ми лии пер во го ав то ра; 
нап ри мер: но мер сек ции, Ива нов, кви тан ция). 
Об ра ти те вни ма ние, что рек ви зи ты для оп ла-
ты статьи вы сы ла ют ся учас тни ку кон фе рен ции 
толь ко пос ле при ня тия статьи к пуб ли ка ции.

Кон троль ные да ты: при ем за явок, тек стов 
ста тей — до 08.04.2014; оп ла та и пред став ле ние 
от ска ни ро ван ной кви тан ции в ор гко ми тет -— 
до 10.04.2014; из ве ще ние о при ня тии статьи к 
пуб ли ка ции — в те че ние 2 дней пос ле по лу че-
ния ма те ри алов; пуб ли ка ция при ня той статьи 

на сай те кон фе рен ции — до 12.04.2014; об суж-
де ние док ла дов на сай те кон фе рен ции, го ло-
со ва ние за луч шую статью кон фе рен ции -— с 
13.04 по 19.04.2014; пуб ли ка ция на сай те сбор-
ни ка тру дов кон фе рен ции, ла уре атов го ло со ва-
ния, ла уре атов эк спер тно го оп ро са, рас сыл ка 
дип ло мов по бе ди те лям и сер ти фи ка тов учас-
тни кам кон фе рен ции — до 20.05.2014.

Ор га ни за ци он ный взнос за учас тие в кон-
фе рен ции — 600 руб. (пуб ли ка ция статьи объ-
емом от 5 до 10 стра ниц). При боль шем объ еме 
доп ла та 50 руб./стр. Пре дос тав ля ет ся скид ка 
5% на учас тие в кон фе рен ции за раз ме ще ние 
ссыл ки на ин фор ма ци он ное пись мо кон фе рен-
ции на сай те учеб но го за ве де ния, в бло ге, на 
фо ру ме, в со ци аль ных се тях, на лю бом дру гом 
сай те. До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но 
по лу чить: 630075, г. Но во си бирск, ул. За лес ско-
го, 5/1, оф. 605, тел.: 8(383) 291-38-00; 8-913-915-
38-00. E-ma il для ва ших воп ро сов: stud.so ci al@
si bac.in fo. Сек ре тарь ор гко ми те та — Ро ман чук 
Тать яна Алек сан дров на.

Заочная международная конференция 
для студентов и магистрантов
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Қо ға мы мыз да да улы мə се ле ге ай на лып 
отыр ған өзек ті жайт тар дың бі рі — же тім дер 
мə се ле сі. «Же тім көр сең, же бей жүр» де ген 
ата-ба ба мыз дан қал ған сөз дің өзі хал қы мыз-
дың же ті мін жы лат па ға нын, же сі рін қаң-
ғыр тпа ға нын мең зей ді. Сон дық тан бі ре улер 
«же тім де рі міз ді са ту ға қа таң тыйым са лу ке-
рек» де се, ен ді бі ре улер «олар дың ше тел дік 
бол са да, ата-ана ның жы лу ына бө лен ге ні дұ-
рыс, сон дық тан олар ды асы ра ушы сы та был са, 
сат қа ны мыз дұ рыс» де се ді. Бі рақ қа зір гі таң да 
ше тел ге ба ла бе ру жа ғы нан əлем бойын ша 
үшін ші орын алып отыр ға ны мыз ды ес кер сек, 
қо ға мы мыз да ба ла са ту ту ра лы пі кір дің ба сым 
тү сіп отыр ға нын аң ға ра мыз.

Осы орай да «Жаң ғы ру» қо ғам дық қо ры «қам-
қор лық қа зə ру ба ла лар мен ше тел аза мат та ры 
асы рап ал ған ба ла лар дың жағ дайын рет тей тін 
заң дық ба за ны зер де леу» тұр ғы сын да жүр гіз ген 
са рап та ма ның қо ры тын ды сы осын дай. Орын ал-
ған бұл жағ дай да ғы бас ты мə се ле — осы уақыт қа 
дейін же тім ба ла лар дың күйін күйт тей тін бір де-
бір заң ды құ жат тың бол мауы. Өй тке ні осы уақыт-
қа дейін ше тел асып кет кен ба ла ла ры мыз дың кө-
бі нің тағ ды ры бел гі сіз күй де қа лып отыр. Оның 
се бе бі де жоқ емес. Мə се лен, ше тел асып кет кен 
ба ла ла ры мыз дың ба сым бө лі гі АҚШ-қа ти есі лі 
бол са да, атал мыш кон вен ци яның бұл ел ал дын-
да кү ші жоқ. АҚШ-тың сыр тқы іс тер ми нистрлі гі 
кон вен ция ға қол қой ға ны мен, АҚШ се на ты оны 
ра ти фи ка ци ялау ту ра лы заң ды қа был да май тас-

та ған. АҚШ қа на емес, бас қа да ірі-ірі мем ле кет-
тер бұл кон вен ци яны мойын да ма ған. Бұл тұр ғы-
да кон вен ци яның мойын дал мауы се беп ті біз дің 
ел дің де ше тел асып кет кен ба ла лар дың өмі рі не 
ара ла са ал мау қау пі зор бол мақ.
Бү гін де ел хал қы ның 4,5 мил ли онын ба ла лар 

құ ра са, со ның 46 мың нан ас та мы түр лі се беп тер-
мен ата-ана ның қам қор лы ғын сыз қа лып отыр ған-
дар екен. Оның ішін де 16 мың дай ба ла — мем ле-
кет тің қа рауын да. Мем ле кет қа рауынан ше тел дік-
тер дің қам қор лы ғы на ауысып жат қан ба ла ла ры-
мыз да бар шы лық. Сан дар ды сөй лет сек, бү гін ге 
дейін 6014 ба ла ше тел ас қан. Соң ғы он жыл да елі-
міз бойын ша 37 450 ба ла асы рап алын ды. Оның 
ішін де қа зақ стан дық аза мат тар — 28 мың нан ас-
там ба ла (77 пайыз), ба ла ның ше тел дік ту ыс қан-
да ры — 500-ге жу ық ба ла (1,2 пайыз), ше тел дік 
аза мат тар 8 мың нан ас там ба ла асы рап ал ған. Ше-
тел ас қан дар ды та ра тып ай тсақ: АҚШ — 6406, Ис-
па ния — 600, Бельгия — 343, Германия — 173, Ка-
на да — 167, Ир лан дия — 140, Франция — 131 ба ла 
(21,8 пайыз).
Осы рет те ай тқым кеп отыр ған мə се лем мы-

нан дай. Бə рі міз ге бел гі лі, жа қын да Франция елін-
де бір жы ныс ты лар дың не ке ге оты рып, олар дың 
ба ла асы ра ула ры на бо ла тын ды ғы заң жү зін де бе-
кі тіл ген ді. Қауіп тің кө ке сі сейі лер емес. Франция-
ға бе рі ле тін біз дің қа ра көз де рі міз осын дай аз ғын-
дал ған от ба сы ның қа рауына түс пей ті ні не кім ке-
піл. Ай тпақ шы, елі міз ше тел дік тер ге ба ла бе ру де 
1,5 мил ли ард хал қы бар Қы тай дың да ал ды на шы-
ғып отыр ға нын ай та кет кен жөн. Осы лай ша ше-

тел ге мұ най шы ға ру дан əлем бойын ша төр тін ші 
орын ал сақ, ба ла бе ру ден үшін ші орын ға шы ғып 
отыр мыз. Елі міз де ше тел дік тер ге ба ла бе ру мен 
ай на лы са тын 40-тан ас там агент тік бар. Ал агент-
тік тің бір ба ла ны ше тел дік тің иелі гі не заң дас ты-
рып бе ру ден та ба тын та бы сы 30-35 мың дол лар ды 
құ рай ды. Ал бұл ақ ша кім нің қал та сы на құйы-
лып, кім дер дің қал та сын том пай тып жа тыр? Бұл 
жа ғы та ғы бей мə лім. Шын ту ай тын да, біз дің мем-
ле кет тік ор ган дар тек ба ла са уда сы на бай ла ныс ты 
өті ніш бер ген ұйым дар мен агент тік тер ді тір кеу-
мен ға на ай на лы са ды екен. Сон да же тім дер дің 
же бе уші сі кім?
Рес пуб ли ка мыз да ғы же тім ба ла лар ға ар нал-

ған 44 ба ла лар үйі мен 22 мек теп-ин тер нат та 
8 987 ба ла тəр би еле не ді. Бұл ба ла лар дың бар лы-
ғы дер лік кə ме лет тік жас қа тол ған нан кейін қа-
ра усыз қа ла ды. Ма ман ды ғы, ба сын да бас па на сы, 
тіп ті жа на шыр ағайын, ту ған-ту ысы жоқ мұн дай 
ба ла лар дың қыл мыс қа да жиі ұры на ты нын ма-
ман дар рас тай ды. Ал ай ту лы мə се ле лер дің бар-
лы ғын заң дық тұр ғы дан ға на рет тей ала ты ны-
мыз ды ес кер сек, елі міз ге «Же тім ба ла лар ту ра лы» 
же тім ба ла лар дың мүд де сін қор ғай тын заң ның 
қа жет ті гі ай қын да ла тү се ді. Не міс хал қы ның Ата 
за ңы ның 7 ба бын да ар найы ше тел ге адам са ту ға 
қа таң тыйым са лын ған. Біз ге де ше тел ге ба ла шы-
ға ру ға заң жү зін де қа таң тыйым са ла тын кез жет ті 
деп ой лай мын. Ау, олар дың бей кү нə жа нар ла рын 
жат жұрт та жəу тең дет кен ше, не ге ше тел ге ба ла 
са ту ға бір жо ла та нүк те қой май мыз? Қан дай ма 
қи ын-қыс тау ке зең дер де де же ті мін жы лат па ған 
ел едік қой.

А. КЕ 8ЕС БЕК, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

'о�амды� �мір
ТEлім

Шеберді� шеберлік сабаLы
Жа �ын да ша Zа ры мыз да-

�ы же �іл ат ле ти ка ма не жін-
де жаз �ы Олим пи ада ойын-
да ры ны� �о ла ж�л де ге рі, 
Азия ойын да ры ны� бір не-
ше м&р те чем пи оны, же �іл 
ат лет Дмит рий Кар пов бо-
ла ша� жас спор тшы лар �а 
ше бер лік са ба �ын "т кіз ді. 
Атал �ан кез де су ге �а ла мыз-
да �ы спорт мек те бі ні� т&р-
би еле ну ші ле рі, т�р лі спорт 
�йір ме ле рі ні� бал �ын жас 
спор тшы ла ры �а тыс ты.

Ай ту лы ша ра ны	 $туі не м4-
рын ды� бол �ан 4йым дас ты ру-
шы — Де не шы ны� ты ру ж� не 
спорт бас �ар ма сы. Кез де су ба-
ры сын да жас спор тшы лар же-
	іл ат лет пен с4х бат та сып, �ы-
зы� тыр �ан с4 ра� та рын �ой ды. 
Ат лет $с ке ле	 4р па� �а жа рыс-
тар да $зін-$зі �а лай 4с тау ке рек 
еке нін к$р се тіп, �л кен спорт-
ты	 кей бір �и ын шы лы� та ры 
мен сыр ла рын б$ ліс ті. Бал �ын 
спор тшы лар Дмит рий Кар пов-
ты	 же 	іл ат ле ти ка ма не жін де 
$т кіз ген ше бер лік са �а тын да 
чем пи он ны	 $зін дік же ке жат-
ты �у ын да ба �ы ла ды. «М4н дай 
ша ра лар ал да �ы уа�ыт та жиі $т-
кі зі ліп т4 ра тын бо ла ды», — дей-
ді Спорт бас �ар ма сын да �ы лар.

АЛ ТЫН БЕК �' МЫР ЗА�

Атам — �азына
Атам Ба ла жа нов dмір за� ты 

$нер с�йер �ауым жа� сы та ни-
ды деп ой лай мын. dнер с�йер 
�ауым деп ай ту ым ны	 $зін дік 
се беп те рі бар. Атам dмір за� 
ел іші не �н ші лік, тер ме ші лік 
$не рі мен жа� сы та ныл �ан. 
Ал ты жа сы нан бас тап ата� ты 
адам дар ды	 ал дын к$ ріп, �ай-
рат Бай бо сы нов тар мен бір ге 
ж� ріп, �зе	 гі �а �ыс ты рып дос 
бол �ан. Аудан ды�, об лыс ты� 
�н ші лер бай �ауыны	 же 	ім па-
зы ата нып, бір не ше ж�л де лер ді 
�ан жы �а сы на бай ла �ан екен.

Атам ны	 от ба сын да �ы �ке-
лік, ата лы� т�р би есін ай тсам, 
ба ла ла ры мен не ме ре ле рін 
тер ме сі мен тер бе тіп, �ні мен �л-
ди ле уден �с те жа лы� �ан емес, 
к$ не к$з к$ ре ген ді гі та �ы бар. 
Жас бу ын ды т�р би елей тін �иб-
рат ты �	 гі ме ле рі, а�ыл, на �ыл-
да ры �л кен ой са ла ды адам �а. 
�о лы ма �а лам алып атам ту-
ра лы не жа за мын деп тол �а на-
мын. 	 гі ме ні ше бер ай та ды, 
�о лы на �а ра дом бы ра сын алып 
�уез ді �н дер ай тып оты ра ды.

«Т�р бие от ба сы нан бас та-
ла ды» де мек ші, �р от ба сын да 
ме ні	 атам дай �а зы на лы �арт-
та ры бол са, жас 4р па� �а за �и 
т�р би еден, �о 	ыр �ай тір ші лік-
тен алыс та мас еді деп ой лай-
мын. Жа� сы лы� Ма� зы м4 лы-
ны	 «Жа 	а ар �а �н ші ле рі» ат ты 
кі та бын да атам жай лы жа зыл-
�ан. Аудан ды� м� де ни ет �йі ні	 
�а быр �а сын да ілін ген атам ны	 
су ре тін к$ ріп шат та на мын.

Атам �а за� «Ел іші — $нер 
ке ні ші» деп бе кер ай тпа �ан 
�ой. Ту �ан же рі ні	 то пы ра �ы-
нан н�р ал �ан, та би �ат сый-
ла �ан да ры ны мен �а за� ты	 
�н $не рін да мы ту �а $з �ле сін 
�ос �ан атам мен �р �а шан ма�-
та на мын! dмір ден т�й ге ні к$п 
атам ды ма� тан т4 та мын.

ТОЛ �Ы НАЙ БА ЛА ЖА НО ВА,
ЖУР НА ЛИС ТИ КА Б	 ЛІМ ШЕ СІ НІ8 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да кос мос тық ор би та дан кел ген 
ға рыш кер лер Олег Ко тов, Сер гей Ря зань 
жə не аме ри кан дық Майкл Хоп кинс Қа ра-
ған ды қа ла сы ның 80 жыл дық қа ар нал ған ло-
го ти пі не өз де рі нің қол таң ба сын қал дыр ды.

«Са ры ар қа» əуежайын да ғы кез де су ба ры-
сын да ре сей лік ға рыш кер Олег Ко тов ка ла əкі-
мі Мей рам Сма ғұ лов қа 80 жыл дық қа ар нал ған 
ло го тип ті та быс тап: «Қа ла ла ры ңыз əр қа шан 
да өр кен дей бер сін», — деп өзі нің із гі ни етін 
біл дір ді. Со ны мен қа тар қа ла əкі мі ға рыш-
кер лер дің қол таң ба сы қойыл ған ло го тип тің 
Об лыс тық өл ке та ну мұ ра жайын да сақ та ла-
ты нын тіл ге ти ек ет ті. «Би ыл біз Қа ра ған ды-
ның 80 жыл ды ғын жə не бі рін ші ға рыш ке рі міз 
Юрий Га га рин нің 80 жыл дық ме рей тойын 
атап өте міз. Бұл — біз үшін өте жо ғар ғы дə ре-
же де ме ре ке ле не тін ме рей той лар», — деп қа ла 
əкі мі Мей рам Сма ғұ лов өз ойын ор та ға сал ды. 
Ло го тип ке қол қою сал та на ты оның ав то ры, яғ-

ни Қа ра ған ды ның су рет ші сі Ай бек Бе га лин нің 
ар найы келі сі мі мен бол ға ны мə лім етіл ді.
Кез де су ба ры сын да өзі міз дің əдет те гі дей қо-

нақ жай лық дəс тү рі міз бен ға рыш тық эки паж 
мү ше ле рі нің иық та ры на ша пан, қол да ры на 
дом бы ра жə не эки паж мү ше ле рі нің ар найы 
су ре ті са лын ған Қа ра ған ды кəм пи тін та быс-
та ды. Со ны мен бір ге əуе кө лік тік фе де рал ды 
агент ті гі ға рыш кер лер ге оның мен шік ті су ре ті 
мен мат реш ка ның сый лы ғын ұсын ды.
Əуе кө лік тік фе де рал ды агент ті гі бас ты ғы-

ның орын ба са ры Алек сандр Ве дер ни ков ха бар-
ла ған дай, «еш қан дай қи ын дық тар ға қа ра мас-
тан қо ну штат тық ре жим де өт ті». Бі рақ «Əри-
не, объ ек тив ті фак тор лар бол ды. Тұ ман ның қа-
лып та суы, май дан са па ры, бұ лар дың бар лы ғы 
ұшақ қа қауіп ті еке нін бі ле сіз дер. Осы ның бар-
лы ғын ес ке ре оты рып, біз ге қо на тын алаң ды 
бел гі ле уге қи ын дық ту ғыз ды. Бі рақ жа сал ған 
тек се ру лер ден ар найы ше шім шы ға рып, қо на-
тын алаң ның ор нын ауыс тыр ма уды жөн көр дік 

жə не бə рі штат тық жағ дай да өт ті», — деп ай-
тып кет ті.
Ес те рі ңіз ге са ла ке тейік, Ха лы қа ра лық ға-

рыш тық бе кет тен ұш қан (ХҒБ) «Со юз ТМА — 
10М» ап па ра тын да Рос кос мос ға рыш ке рі Олег 
Ко тов жə не Сер гей Ря зань, НА СА ас тро на вы 
Майкл Хоп кинс Қа зақ стан же рі не сəт ті қон ған 
бо ла тын.

�' ЛЫН ТАЙ МО НАЙ,
�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Жетімін жылатпаLан ел едік…

Жал пы, ата-ана сы туа са лы сы мен қа мын 
ой лап, есейе кел ген де бір ден өзі не ұнай тын 
ісін бас тап, ол ар қы лы қо мақ ты та быс қа қол 
жет кі зіп, мил ли ар дер ата нып шы ға кел ген жа-
сө сі пі рім дер əлем де бар шы лық. Бұл жас тар 
биз нес əле мі нің жас тал ға май ты нын дə лел деп 
қа на қой май, сол биз нес тің көш бас шы сы на 
ай нал ды. Олар кім дер дей сіз ғой?

Марк Цу кер берг — Fa ce bo ok
Гар вард уни вер си те ті нің сту ден ті бо лып жүр-

ген ке зін де Fa ce bo ok əлеу мет тік же лі сін ой лап 
тауып, оның не гі зін қа ла ған Марк Цу кер бер гі ту-
ра лы кө бі міз жақ сы бі ле міз. Қа зір де бұл əлеу мет-
тік же лі де көп ші лі гі міз са ғат тап, тіп ті кү ні бойы 
уақы ты мыз ды өт кі зу ге бар мыз. Оның бұл əлеу-
мет тік же лі сі бір жыл дан соң 1 мил ли он қол да ну-
шы ға жет се, 4 жыл дан кейін қол да ну шы лар са ны 
жа ғы нан дү ни ежү зін де гі ең бі рін ші əлеу мет тік 
же лі ге ай нал ған. 2010 жы лы Fa ce bo ok ауди то ри-
ясы 500 мил ли он ды құ ра са, 2012 жы лы бұл көр-
сет кіш мил ли ар дтан ас қан. Мар ктің əке сі ба ла-
сы ның жа сөс пі рім ша ғы ның өзін де ем ха на сы мен 
үй де гі компь ютер ді жал ғас ты ра тын бағ дар ла ма 
ой лап тап қа нын, ба ла кү ні не жа ңа лық қа құш тар, 
ерік-жі ге рі мық ты бол ға нын ай та ды.

Мэтт Мул лен вег — WordPress
Мэтт Мул лен вег Хьюс тон уни вер си те тін де 

оқып жүр ген ке зін де WordPress-ті ой лап тап қан. 

Бү гін гі таң да ға лам тор же лі сін де гі əр бір 6-шы 
сайт (бар лы ғы ша ма мен 60 мил ли он) WordPress 
ар қы лы жұ мыс іс тей ді. Ал күн сайын 100 мың жа-
ңа сайт пай да бо лу да. Мэтт 12 жа сын да ин тер нет-
те гі ал ғаш қы па рақ ша сын аша ды, 18 жас қа тол ған 
кез де Ва шин гтон ға бар ған ке зін де гі фо то су рет-
тер ді ор на лас ты ру үшін же ке блог аша ды. Қа зір гі 
кез де біз дің елі міз де өзін бло гер мін деп есеп тей-
тін бір қа тар адам осы WordPress-тің ар қа сын да 
же ке блог та рын ашып, өзін та ныт қан бо ла тын.

Джек Дор си — Twit ter
Twit ter əлеу мет тік же лі сі нің не гі зін са лу шы 

Джек Дор си. Нью-Йорк уни вер си те тін де оқып 
жүр ген ке зін де оның ойы на қыс қа мə тін дік ха бар-
ла ма лар дан тұ ра тын сер вис, яғ ни Twit ter-ді ой-
лап та бу иде ясы ту ын дай ды. Дор си бағ дар ла ма-
ла уды өз бе ті мен үй ре не бас тай ды. Ба ла кү ні нен 
қа ла кар та сы на, дис пет чер лік қыз мет ке қы зы ғып 
өс кен Дор си же дел жəр дем мен по ли ция үшін 
бағ дар ла ма лық қам ту ой лап та ба ды. 2013 жыл ғы 
есеп бойын ша, Тви ет тер дің 200 мил ли он нан ас-
там қол да ну шы сы бар. 140 сим вол дан ас пай тын 
қыс қа жаз ба лар дың əлем ді жа улап ал ға ны сон-
ша лық, оны қол да ну шы лар жас, кə сіп таң да май-
тын күй ге жет ті.

Ка на да лы� — Райан Росс
Ка на да да ту ыл ған Райан Росс. Кə сіп кер лік ке 

бейім ді лі гі 3 жа сы нан-ақ бай қал ған. Өй тке ні сол 
шы на шақ тай кез ден бас тап үйі нің аула сын да құс 
фер ма сын жа сап ты. Осы үйі нің аула сын да өсір ген 
құс та ры ның ба ға сы на үс те ме қо сып са ту ар қы лы 
ол ал ғаш қы биз нес тік жо лын бас та ған. Қа зір Ка-

на да да ғы ең ірі құс фер ма сы ның иесі. Ол мұн дай 
қа дам ға ана сы ның «Ақ ша ны қа лай тез та бу ға бо-
ла ды?» де ген кі та бын оқы ған соң бар ған. Оның бұл 
тап қыр лы ғы Гин нес ре кор дтар кі та бы на ен ген.

�а за� ба ла сы — Ма рат Bби ев
Ал ен ді осы əлем дік мил ли ар дер лер мен 

мил ли онер лер дің ара сын да «Форбс» жур на лы-
ның ті зі мі не ен ген ақ тө бе лік қа зақ ба ла сы Ма рат 
Əби ев тің жү руі əри не біз үшін қуа ныш. Оның 
қор жы нын да ғы қар жы 11 мил ли он тең ге. Ма рат 
Əби ев 13 жа сы нан бас тап ға лам тор ар қы лы кос-
ме ти ка та ра тып, же лі лік мар ке тинг биз не сі мен 
ай на лы са ды. Өзі нің ақ ша та бу ға де ген ын та сы 
мен қай сар лы ғы ның ар қа сын да жас ба ла бір жа-
рым жыл ішін де бес мың дол лар ға дейін пай да 
кө ре ді. Кейі ні рек компь ютер ар қы лы қыз мет 
көр се ту ге кі ріп, 19 жа сын да GPS-құ рыл ғы ла рын 
кө тер ме ба ға да са ту мен ай на лы са ды. Ма рат тың 
не гіз гі кə сі бі — мұ най жə не мұ най ком па ни ясы-
на қа жет құ быр са ту бол ған. Осы дан кейін жас 
кə сіп кер дің та сы өр ге до ма лап, тү се тін пай да сы 
да кө бей ді.

Мі не, осын дай де рек тер ге қа рап отан дық са-
рап шы ла ры мыз дың де ні ба ла өмір ге ке ле са лы-
сы мен оған ар нап ин вес ти ция са лу ға дағ ды ла ну 
ке рек ті гін, қа жет бол ған жағ дай да мұ ны ата-ана-
лар ға мін дет теу де жөн еке нін ал ға тар ту да. Ра сы-
мен де мүм кін, ба ла сы ның қа мын ата-ана бү гін нен 
ой лауы үшін бір мем ле кет тік мін дет теу ен гі зу қа-
жет шы ғар. Ой ла нып кө ре лік ші…

«�ЫЗ МЕТ» ИН ТЕР НЕТ БА СЫ ЛЫ МЫ НАН АЛЫН ДЫ

Е� жас миллионерлер

?арыштан келген �она�тар
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Ученый совет

Решения — в жизнь!
В КарГУ им. Е. А. Бу ке-

то ва 13 мар та прош ло пла-

но вое за се да ние уче но го 

со ве та. На по вес тке дня 

сто яли сле ду ющие воп ро сы: 

ре зуль та ты фи нан со во-хо-

зяй ствен ной дея тель нос ти 

уни вер си те та за 2013 год; 

ор га ни за ция са мос то ятель-

ной ра бо ты сту ден тов в 

на шем уни вер си те те как 

спо соб фор ми ро ва ния про-

фес си ональ ных ком пе тен-

ций: ви ды, фор мы, ме то ды; 

о ре али за ции прин ци пов 

Бо лон ско го про цес са в дея-

тель нос ти уни вер си те та.

По пер во му воп ро су бы ло 

ре ше но ре зуль та ты фи нан со-

во-хо зяй ствен ной дея тель нос-

ти уни вер си те та за 2013 год 

приз нать удов лет во ри тель ны-

ми, а от че ты про рек то ра по ор-

га ни за ци он но-хо зяй ствен ной 

ра бо те и глав но го бух гал те ра 

за 2013 год ут вер дить.

По вто ро му воп ро су бы ли 

при ня ты нес коль ко ре ше ний, 

нап ри мер, пре по да ва те лям 

ис то ри чес ко го, про фес си-

ональ но-ху до же ствен но го, 

фи зи ко-тех ни чес ко го, фи ло-

соф ско-пси хо ло ги чес ко го, хи-

ми чес ко го и юри ди чес ко го 

фа куль те тов бы ло ре ко мен-

до ва но в те че ние го да раз-

ра бо тать ме то ди чес кие ре-

ко мен да ции по ор га ни за ции 

са мос то ятель ной ра бо ты сту-

ден тов, а для сту ден тов бу дет 

ор га ни зо ван и про ве ден учеб-

но-ме то ди чес кий се ми нар по 

ор га ни за ции са мос то ятель ной 

ра бо ты сту ден тов.

По треть ему воп ро су бы-

ло при ня то ре ше ние с целью 

прив ле че ния инос тран ных 

сту ден тов ак тив но раз ви вать 

прог рам мы внеш ней вхо дя-

щей мо биль нос ти, а так же 

осу ществлять по иск аль тер на-

тив ных ис точ ни ков фи нан си-

ро ва ния мо биль нос ти для пре-

по да ва те лей и сот руд ни ков. 

До пол ни тель ное ре ше ние бы-

ло свя за но с по вы ше ни ем сту-

ден чес кой ак тив нос ти на от-

дель ных фа куль те тах: с целью 

прив ле че ния к учас тию в 

прог рам ме ака де ми чес кой мо-

биль нос ти уси лить ад рес ную 

ин фор ма ци он но-разъ яс ни-

тель ную ра бо ту на фи ло ло ги-

чес ком, про фес си ональ но-ху-

до же ствен ном фа куль те тах и 

фа куль те те фи зи чес кой куль-

ту ры и спор та. Все ре ше ния 

дол жны быть вы пол не ны в те-

че ние го да.

СОБ. ИНФ.

В нас то ящее вре мя мо ло деж ны ми ор га ни за-
ци ями Казахстана про во дит ся мно го раз лич ных 
ме роп ри ятий, поз во ля ющих мо ло де жи вы ра-
жать свою граж дан скую по зи цию. Это и флеш-
мо бы, и ше ствия, и де монстра ции. Но нем но-
гие ор га ни за то ры этих ме роп ри ятий зна ют, 
что мо гут на ру шить за кон и по нес ти серь ез ную 
от вет ствен ность, ес ли мас со вое ме роп ри ятие 
не бу дет про хо дить в рам ках За ко на Рес пуб-
ли ки Казахстан от 17.03.1995 № 2126 «О по ряд ке 
ор га ни за ции и про ве де ния мир ных соб ра ний, 
ми тин гов, ше ствий, пи ке тов и де монстра ций 
в Рес пуб ли ке Ка зах стан». Нас то ящий За кон 
оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де-
ния соб ра ний, ми тин гов, ше ствий, пи ке тов 
и де монстра ций в Рес пуб ли ке Казахстан. Ни же 
мы пуб ли ку ем сам текст За ко на.

Закон Республики Казахстан от 
17.03.1995 № 2126 «О порядке 
организации и проведения 
мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций 
в Республике Казахстан»
Статья 1
Фор ма ми вы ра же ния об ще ствен ных, груп по вых 

или лич ных ин те ре сов и про тес та, име ну емых в за-
ко но да тель стве соб ра ни ями, ми тин га ми, ше стви-
ями и де монстра ци ями, сле ду ет по ни мать так же 
го ло дов ку в об ще ствен ных мес тах, воз ве де ние юрт, 
па ла ток, иных со ору же ний и пи ке ти ро ва ние.
Статья 2

О про ве де нии соб ра ния, ми тин га, ше ствия, пи ке-
та или де монстра ции по да ет ся за яв ле ние в мес тный 
ис пол ни тель ный ор ган го ро да рес пуб ли кан ско го зна-
че ния, сто ли цы, райо на (го ро да об лас тно го зна че ния).

За яв ле ния о про ве де нии соб ра ния, ми тин га, ше-
ствия, пи ке та или де монстра ции по да ют упол но мо-
чен ные тру до вых кол лек ти вов, об ще ствен ных объ-
еди не ний или от дель ных групп граж дан Рес пуб ли ки 
Казахстан, дос тиг шие во сем над ца ти лет не го воз рас та.
Статья 3
За яв ле ние о про ве де нии соб ра ния, ми тин-

га, ше ствия, пи ке та или де монстра ции по да ет ся 
в пись мен ной фор ме не поз днее, чем за де сять 
дней до на ме чен ной да ты их про ве де ния. В за-
яв ле нии ука зы ва ют ся цель, фор ма, мес то про ве-
де ния ме роп ри ятия или мар шру ты дви же ния, 
вре мя его на ча ла и окон ча ния, пред по ла га емое 
ко ли че ство учас тни ков, фа ми лии, име на, от че ства 
упол но мо чен ных (ор га ни за то ров) и лиц, от вет-
ствен ных за соб лю де ние об ще ствен но го по ряд ка, 
мес то их жи тель ства и ра бо ты (уче бы), да та по да-
чи за яв ле ния. Срок по да чи за яв ле ния ис чис ля ет-
ся со дня его ре гис тра ции в мес тном ис пол ни тель-
ном ор га не го ро да рес пуб ли кан ско го зна че ния, 
сто ли цы, райо на (го ро да об лас тно го зна че ния).
Статья 4
Мес тный ис пол ни тель ный ор ган го ро да рес-

пуб ли кан ско го зна че ния, сто ли цы, райо на (го ро-
да об лас тно го зна че ния) рас смат ри ва ет за яв ле ние 
и со об ща ет упол но мо чен ным (ор га ни за то рам) 
о при ня том ре ше нии не поз днее чем за пять дней 
до вре ме ни про ве де ния ме роп ри ятия, ука зан но го 

в за яв ле нии. Мес тный ис пол ни тель ный ор ган го-
ро да рес пуб ли кан ско го зна че ния, сто ли цы, райо-
на (го ро да об лас тно го зна че ния) в це лях обес пе-
че ния прав и сво бод дру гих лиц, об ще ствен ной 
бе зо пас нос ти, а так же нор маль но го фун кци они-
ро ва ния тран спор та, объ ек тов ин фрас трук ту ры, 
сох ран нос ти зе ле ных на саж де ний и ма лых ар хи-
тек тур ных форм при не об хо ди мос ти пред ла га ет 
об ра тив шим ся с за яв ле ни ем иные вре мя и мес то 
про ве де ния ме роп ри ятия. Ре ше ние мо жет быть 
об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном дей ству-
ющим за ко но да тель ством.
Статья 5
Соб ра ния, ми тин ги, ше ствия, пи ке ты и де-

монстра ции, а так же выс туп ле ния их учас тни ков 
про во дят ся в со от вет ствии с це ля ми, ука зан ны ми 
в за яв ле нии, в оп ре де лен ные сро ки и в обус лов-
лен ном мес те.

При про ве де нии соб ра ний, ми тин гов, ше-
ствий, пи ке тов, де монстра ций упол но мо чен ные 
(ор га ни за то ры), а так же иные учас тни ки обя за ны 
соб лю дать об ще ствен ный по ря док.
Ор га ни за то рам и учас тни кам ме роп ри ятия 

зап ре ща ет ся:
— пре пят ство вать дви же нию тран спор та и пе-

ше хо дов;
— соз да вать по ме хи для бес пе ре бой но го фун-

кци они ро ва ния объ ек тов ин фрас трук ту ры на се-
лен но го пун кта;

— ус та нав ли вать юр ты, па лат ки, иные вре мен-
ные со ору же ния без сог ла со ва ния с мес тны ми 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми го ро да рес пуб ли кан-
ско го зна че ния, сто ли цы, райо на (го ро да об лас-
тно го зна че ния);

— на но сить ущерб зе ле ным на саж де ни ям, ма-
лым ар хи тек тур ным фор мам;

— иметь при се бе хо лод ное, ог нес трель ное 
и иное ору жие, а так же спе ци аль но под го тов лен-
ные или прис по соб лен ные пред ме ты, мо гу щие 
быть ис поль зо ван ны ми про тив жиз ни и здо ровья 
лю дей, для при чи не ния ма те ри аль но го ущер ба 
граж да нам и соб ствен нос ти юри ди чес ких лиц;

— вме ши вать ся в лю бой фор ме в дея тель ность 
пред ста ви те лей го су дар ствен ных ор га нов, обес пе-
чи ва ющих об ще ствен ный по ря док при про ве де-
нии ме роп ри ятия.
Упол но мо чен ные (ор га ни за то ры) в ус та нов лен-

ном за ко ном по ряд ке не сут от вет ствен ность за на ру-
ше ние норм, пре дус мот рен ных нас то ящей статьей.
Статья 6
Го су дар ствен ные ор га ны, об ще ствен ные объ-

еди не ния, а так же граж да не не впра ве пре пят-
ство вать соб ра ни ям, ми тин гам, ше стви ям, пи ке-
там и де монстра ци ям, про во ди мым с соб лю де ни-
ем по ряд ка, ус та нов лен но го нас то ящим За ко ном.
Статья 7

Мес тный ис пол ни тель ный ор ган го ро да рес-
пуб ли кан ско го зна че ния, сто ли цы, райо на (го ро да 
об лас тно го зна че ния) зап ре ща ет соб ра ние, ми тинг, 
ше ствие, пи ке ти ро ва ние или де монстра цию, ес ли 
целью их про ве де ния яв ля ет ся раз жи га ние ра со-
вой, на ци ональ ной, со ци аль ной, ре ли ги оз ной не-
тер пи мос ти, сос лов ной ис клю чи тель нос ти, на силь-

ствен ное нис про вер же ние кон сти ту ци он но го строя, 
по ся га тель ство на тер ри то ри аль ную це лос тность 
рес пуб ли ки, а так же на ру ше ние дру гих по ло же ний 
Кон сти ту ции, за ко нов и иных нор ма тив ных ак тов 
Рес пуб ли ки Казахстан, ли бо их про ве де ние уг ро жа-
ет об ще ствен но му по ряд ку и бе зо пас нос ти граж дан.

Не до пус ка ет ся про ве де ние мас со вых ме роп ри-
ятий на объ ек тах же лез но до рож но го, вод но го и воз-
душ но го тран спор та, а так же у ор га ни за ций, обес пе-
чи ва ющих обо ро нос по соб ность, бе зо пас ность го су-
дар ства и жиз не дея тель ность на се ле ния (го род ской 
об ще ствен ный тран спорт, снаб же ние во дой, элек-
тро энер ги ей, теп лом и дру ги ми энер го но си те ля ми), 
и уч реж де ний здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния.
Статья 8
Соб ра ния, ми тин ги, ше ствия, пи ке ты и де-

монстра ции дол жны быть бе зус лов но прек ра ще-
ны по тре бо ва нию пред ста ви те ля мес тно го ис-
пол ни тель но го ор га на го ро да рес пуб ли кан ско го 
зна че ния, сто ли цы, райо на (го ро да об лас тно го 
зна че ния), ес ли: не бы ло по да но за яв ле ние, сос-
то ялось ре ше ние о зап ре ще нии, на ру шен по ря-
док их про ве де ния, пре дус мот рен ный стать ями 4, 
5 и 7 нас то яще го За ко на, а так же при воз ник но-
ве нии опас нос ти для жиз ни и здо ровья граж дан, 
на ру ше нии об ще ствен но го по ряд ка.
В слу чае от ка за от вы пол не ния за кон ных тре-

бо ва ний пред ста ви те ля мес тно го ис пол ни тель но го 
ор га на го ро да рес пуб ли кан ско го зна че ния, сто ли цы, 
райо на (го ро да об лас тно го зна че ния) по его ука за-
нию ор га на ми внут рен них дел при ни ма ют ся не об-
хо ди мые ме ры по прек ра ще нию соб ра ния, ми тин-
га, ше ствия, пи ке ти ро ва ния и де монстра ции.
Статья 9
Ли ца, на ру шив шие ус та нов лен ный по ря док 

ор га ни за ции и про ве де ния соб ра ний, ми тин гов, 
ше ствий, пи ке тов и де монстра ций, не сут от вет-
ствен ность в со от вет ствии с за ко но да тель ством 
Рес пуб ли ки Казахстан.
Ма те ри аль ный ущерб, при чи нен ный во вре мя 

про ве де ния соб ра ний, ми тин гов, ше ствий, пи ке тов 
и де монстра ций их учас тни ка ми граж да нам, об ще-
ствен ным объ еди не ни ям, го су дар ству, под ле жит 
воз ме ще нию в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке.
Все до пол ни тель но воз ник шие зат ра ты, в том 

чис ле по ох ра не об ще ствен но го по ряд ка, пре дос-
тав ле нию по ме ще ний, са ни тар ной очис тке, ос ве-
ще нию и ра ди офи ци ро ва нию мес та про ве де ния 
соб ра ния, ми тин га, ше ствия, пи ке та и де монстра-
ции, воз ме ща ют ся их ор га ни за то ра ми. 
Статья 10
Мес тные пред ста ви тель ные ор га ны мо гут до-

пол ни тель но рег ла мен ти ро вать по ря док про ве де-
ния соб ра ний, ми тин гов, ше ствий, пи ке тов и де-
монстра ций с уче том мест ных ус ло вий и в со от-
вет ствии с тре бо ва ни ями нас то яще го За ко на.
Статья 11

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния соб ра ний 
и ми тин гов, ус та нов лен ный нас то ящим За ко ном, 
не рас прос тра ня ет ся на соб ра ния и ми тин ги тру до-
вых кол лек ти вов и об ще ствен ных объ еди не ний, про-
во ди мые в со от вет ствии с за ко но да тель ством, их ус-
та ва ми и по ло же ни ями в зак ры тых по ме ще ни ях.

Гражданскую позицию необходимо выражать в рамках закона

На юри ди чес ком фа куль те те про шел круг-
лый стол «По вы ше ние эф фек тив нос ти го су дар-
ствен но го уп рав ле ния в об лас ти обес пе че ния 
на ци ональ ной бе зо пас нос ти РК в све те Стра те-
гии «Ка зах стан-2050». В нем при ня ли учас тие 
Каржаспаев Т. С., прокурор города Темиртау, 
старший советник юстиции, Саттар Абу-али 
Анарбайулы, начальник управления Комитета 
по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК по 
Карагандинской  области, а также профессора, 
преподаватели юридического факультета КарГУ. 
Во вре мя круг ло го сто ла об суж да лись воп ро-
сы обес пе че ния на ци ональ ной бе зо пас нос ти в 

све те тех нап рав ле ний, ко то рые раз ра бо та ны в 
Стра те гии «Ка зах стан-2050». Преж де все го, го-
во ри лось о том, что толь ко пос ле до ва тель ная и 
пред ска зу емая внеш няя по ли ти ка яв ля ет ся ра-
зум ным прод ви же ни ем на ци ональ ных ин те ре-
сов и ук реп ле ния ре ги ональ ной и гло баль ной 
бе зо пас нос ти. Во вре мя круг ло го сто ла мно го 
вни ма ния уде ля лось воп ро сам раз ви тия эко но-
ми чес кой и тор го вой дип ло ма тии, ук реп ле ния 
ре ги ональ ной бе зо пас нос ти, а так же воп ро сам 
на ци ональ ной обо ро нос по соб нос ти и во ен ной 
док три ны. Из при ори те тов мо дер ни за ции внеш-
ней по ли ти ки бы ли вы де ле ны сле ду ющие: все-
мер но ук реп лять ре ги ональ ную и на ци ональ ную 
бе зо пас ность; ак тив но раз ви вать эко но ми чес кую 
и тор го вую дип ло ма тию; ин тен си фи ци ро вать 
меж ду на род ное сот руд ни че ство в куль тур но-гу-
ма ни тар ной, науч но-об ра зо ва тель ной и дру гих 
смеж ных сфе рах; уси лить пра во вую за щи ту на-
ших граж дан, их лич ных, се мей ных, де ло вых ин-
те ре сов за ру бе жом. Так же под ни мал ся воп рос о 
том, что Казахстан и даль ше дол жен осоз на вать 
свою от вет ствен ность за ре ги ональ ную бе зо пас-
ность и вно сить свой вклад в ста би ли за цию Цен-

траль ной Азии. Луч ший спо соб ста би ли зи ро вать 
Цен траль ную Азию — это внут ри ре ги ональ ная 
ин тег ра ция. Имен но та ким пу тем мож но сни-
зить кон флик то ген ный по тен ци ал на ше го ре ги-
она, ре шить на сущ ные со ци аль но-эко но ми чес-
кие проб ле мы, раз вя зать узел вод но-энер ге ти-
чес ких и иных про ти во ре чий. На Ас та нин ском 
эко но ми чес ком фо ру ме Н. Назарбаевым был 
пред ло жен но вый фор мат ди ало га, ко то рый наз-
ва ли G-Glo bal. Как от ме ти ли выс ту па ющие, ссы-
ла ясь на Стра те гию «Ка зах стан-2050», ни од на 
стра на в ми ре не смо жет пре одо леть в оди ноч ку 
вы зо вы нас ту па ющей эпо хи, суть же ка зах стан-
ской ини ци ати вы — объ еди нить уси лия всех 
в де ле соз да ния спра вед ли во го и бе зо пас но го 
ми ро по ряд ка. Ко неч но же, учас тни ки круг ло го 
сто ла под чер кну ли, что Казахстан дол жен ук-
реп лять свою обо ро нос по соб ность и во ен ную 
док три ну, уча ство вать в раз лич ных ме ха низ мах 
обо ро ни тель но го сдер жи ва ния, раз ра ба ты вая 
на ци ональ ную обо ро ни тель ную мо дель. Стра на 
дол жна сот руд ни чать с раз лич ны ми стра на ми и 
ор га ни за ци ями, Казахстан бу дет тес но ра бо тать 
с со юз ни ка ми по ОДКБ (до го во ру кол лек тив ной 
бе зо пас нос ти) и спо соб ство вать уси ле нию по тен-
ци ала и бо ес по соб нос ти кол лек тив ных сил опе-
ра тив но го ре аги ро ва ния.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Национальная безопасность 
в свете Стратегии «Казахстан-2050»
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ТGгілші ж�рек — жыр �ні
Меркурий, кешірші мені

«Мер ку рий жа ны жақ сы-
лық қа жа рал ған дар жұл ды-
зы» дей ді Дан те. Əдет те жа ны 
жақ сы лық қа жа рал ған жан-
дар жар қы рай жа нып, ай на-
ла сы на нұр ша шып жү ре ді.

Ав тор дан
Кіре алмай келем, білем �а�па�а,
Б4за алмай келем �амалды
Жан ж�регіммен жыр арнай берем
Жо�, сір�, бас�а амалы.
Арбал�ан д�ние, алдан�ан жандар,
К�рсінген �ауым. К$п к$рем
�ара ниетті �ара жыландар…
Соны	 б�рін де жек к$рем!
Адас�ан сана арасында ж�р,
dлім мен $мірге килігіп,
�ара	�ылы��а тастап жіберген,
#міт те жо� берер сый �ылып.
К$	ілі �4лазып, ж�регі жыла�ан
Жандарым та�дырлас, б�лкім.
Меркурий, кешірші мені
Енді мен жана да алмаспын!..

* * *
Жаныма жайлап алыпты
hайыптан келген жасын м4	
Ба�ыт па ма�ан лайы�ты?
Ба�ытсызды��а бас 4рдым.
�амыры�ты к$	іл, жабы�ты
Сір�, жо� енді �уаныш
Т�	іліп ж�рсем $мірден
Кешер ме мені мына к�з?!
Т�	ірім dзі жаратты
Сынау�а, б�лкім, б4л жанды
�ызылды-жасыл �лемге
Адастырма�шы �ашан�ы.
К�пірлік м4ным, Кешіргін
Шіркін, шатаспас жол �айда.
Арбас�ан мынау тірлікте
Жай �ана ж�рсем болмай ма?
Ж�деді жаным кезуден
Б4рала	 жолын $мірді	.
Адаспас айтшы жол �айда,
Же	ілдім…

Цветаева)а сыр
Цветаева, сен �лемсі	 бір б$лек
dмірді де, $лімді де с�йген тым.
С4м та�дыр�а ба�ынуы	, не керек?
Жаныма $рттей тиген-тін.
Сен жаралды	 махаббат�а к�юге,
Мен жаралдым с4м $мірді с�юге
Же	ілтектік сені	 болса л�ззаты	
Т4ра�тылы� ма�ан басын июде
(Біра� мені	 сезім т4н�ан ж�регім
�4штар-а� тым махаббат�а к�юге
Са�ан басты июге!)
Цветаева, сен а�ыны бар елді	
Б�лкім та�ы Музасысы	 �лемні	…
Мені	 мына жан ж�регім ай�айлап,
Цветаева, сені	 жыры	ды шыр�айды,
Сеземісі	, б4л мен �шін зор �ай�ы!
О, Марина, �айыптан кел, сонан со	
Санама �4й
«Мені	 жолым Сенікіндей болмайды!..»

Сырласу
«М4	айды	 неге?» дейсіз сіз
Жабы��ан жанымды 4�а алмай
Мама, мен �ашы�пын бір жан�а
Келемін есімді жия алмай.
С�улесін т�сірген к$	ілге
П�к еді �лемі неткен тым
Мен с�йген жылымы� мезгілдей
Е	 с4лу к$ктем-тін.
Сездірмей байлады сезімге ол
#н-т�нсіз келді де жаныма
Содан со	 мас бол�ан с�тімде
Б4лдырай айналды са�ым�а.
Б�рі де білінбей $тті рас
Б4л уа�ыт зымыран не деген?
М4	ы мен наласы тым басым
Мама б4л к�йіме не дер е	?
Жек к$рер халдемін желкенді
Махаббат бекетін, б$ктерді
Амалы бас�алай жо� па еді?
Мен �и�ым келмейді к$ктемді,
Мен с�йгім келмейді $ктемді,
Ж�регім бірт�рлі, м�	гілік к�т дейді
Ал сіз ше?..

ЗЕРЕ САМАТ�ЫЗЫ, �АРМУ СТУДЕНТІ

«Бө рі-өлең тұр, бол мыс тың кө шін де 
ұлып» жыр ке ші ха қын да…

Ақ пан ның соң ғы кү ні Ар қа тө рін де алып 
той, ай ту лы ме ре ке бо лып өт ті. Алаш та нып, 
қа мал бұ зар жас қа кел ген де аты аңыз ға ай на-
лып үл гер ген ақын Рус лан Нұр бай дың жыр 
ке ші бұл. Өнер дің иесін бі ліп, ки есін та ны ған 
жұрт тү гел дей «Шал қы ма» кон церт тік за лы на 
жи нал ды. Жыр сүйер қауым жи ыл са, күш екен. 
Кон церт тік зал да ине шан шар орын қал ма ды 
бұл кеш те. Тұ ғы ры та удай би ік да рын ды ақын 
Рус лан Нұр бай дың қуа ны шы мен бө ліс кен бұл 
кеш ті көр ген де ар ман да, көр ме ген де ар ман да.
Дауыл ал дын да ғы үн сіз дік. Рус лан ақын ның 

əуен ге жа зыл ған өле ңі байып пен ға на оқы ла 
бас та ды. Сах на лық қойы лым. Жа ның ның пер-
не сін ба сып, елі тіп əкет кен ли ри ка лық қойы-
лым ды та ма ша лап отыр ған кө рер мен бір сəт-
те ду етіп ор ны нан тұр ды да, ша па лақ та рын 

жау ды ра жө нел ді. Сах на тө рі не ақын кел ді. 
Рус лан ақын. Сөз ду асын өлең мен бас та ды да, 
ор ны на жай ғас ты. Кеш жүр гі зу ші сі ақын Ми-
рас Асан сөз тіз гі нін қо лы на алып, ата дəс түр-
мен үл кен ге құр мет көр се тіп, төр ге Ар қа ның 
ай ту лы ақын да ры Се рік Ақ сұң қа рұ лы мен Аб-
зал Бө кен ді ша қыр ды. Кеш ба ры сын да Ру лан 
Нұр бай дың за ман дас, қа тар лас ақын дос та ры 
Се рік Са ғын тай мен Қай рат Ас қар да жыр дан 
ша шу шаш ты.
Ар қа жұр ты би ыл по эзия ала ңы на қа рай 

үл кен бет бұ рыс жа сап ке ле ді. Əде би кеш тер 
өт кен сайын оқыр ман тал ға мы би ік теп, қа та-
ры кө бей ген дей əсер қал ды ра ды. Əри не, бұл — 
үл кен қуа ныш. 25 жа сын да жа сын дай жарқ 
етіп, Жа зу шы лар ода ғы ның қа та ры на кір ген 
Рус лан Нұр бай дың бү гін гі абы ройын ха лық-
тың ма хаб ба ты мен өл ше сек, шек сіз дік ті кө ре-
міз. Рус лан ақын ның ырыс ұла ны бо лып Ар қа 
тү гіл, алып елі міз дің түк пір-түк пі рі нен кел ген 

мəр те бе лі мей ман дар 
да бір тө бе. Рус лан ту-
ған ауыл дан, Рус лан 
оқы ған мек теп тен, Рус-
лан жүр ген аудан нан 
ыс тық сə лем дер жет-
ті. Ақы нын ар дақ тай 
біл ген жұрт ар қа сы на 
ша пан, ас ты на ат мін-
гі зіп жат ты жа бы лып. 
Не де ген ға жап кө рі ніс 
де се ңіз ші.
Кеш жүр гі зу ші сі 

да рын ды ақын Ми рас 
Асан қа зақ тың кө не 
əрі қа си ет ті өне рі нің 

бі рі ай тыс өне рі нің қа зір гі аба да ны Аман-
жол Əл та ев ты ор та ға ша қыр ды. Бұл ша-
қыр ту ды күт пе ге нін Аман жол аға мыз өзі де 
мойын дап айт ты. Бі рақ ақын сөз ден то сыл-
ма сы анық еді. Із гі ни ет те рін жет кіз ді де, си-
япа тын ұсын ды. Бұл кез де кө рер мен та ра пы-
нан та ғы да ду ша па лақ со ғыл ды. Беу де ңіз! 
Аман жол аға мыз Рус лан Нұр бай дың ке ле сі 
кі та бын шы ға ру да ғы шы ғын ды өз мой ны на 
ала ты нын жет кіз ді. Ке ле сі ке зек те Қа ра ған-
ды «Бо ла шақ» уни вер си те ті нің аты нан қа зақ 
ті лі мен əде би ет ка фед ра сы ның мең ге ру ші сі 
Азат Ба ба шов шық ты сах на тө рі не. Уни вер-
си тет рек то ры ның аты нан құт тық тау ха тын 
ұсын ды Рус лан ақын ға дүйім жұрт ал дын да. 
Қа зақ ру ха ни яты ның да му ына үлес қо сып 
жүр ген «Бо ла шақ» уни вер си те ті та ра пы нан 
ба сы лып шық қан «Қа зы бек би», «Сə кен Сей-
фул лин» эн цик ло пе ди яла рын сый ға тарт ты. 
Азат Ба ба шов тың бү гін гі кеш ке алып кел ген 
си япа ты мен жа ңа лы ғы тə мам бол ма ды осы-
мен. Ен ді гі ке зек те «Бо ла шақ» уни вер си те ті 
де ақын ның бір кі та бын жа рық қа шы ға ра ты-
нын айт ты. Ра зы бол ған кө рер мен, кө ңі лі бо-
са ған ақын. Ақын осы бір сəт үшін қан ша тер 
тө ге ді. Үкі ле ген үмі тін сөн дір мей кү ре се ді. 
Бұл — же ңіс! По эзи яның же ңі сі! «Лайым 
ақын дар дың кі та бын шы ға ру ға бас па лар та-
ла са тын күн ге де же тейік», — деп тоқ тат ты 
өз сө зін Азат Ба ба шев ұл ты мыз дың тек ті лі-
гін та ны тып.
Рус лан ақын ның «Ар — Рух» кі та бы ның 

тұ са уке се рі кел ген жас тар дың қа нын ту ла тып, 
на мы сын оят ты, бір де ли ри ка ның уыты на мас 
қыл ды. Рус лан ақын ның құ ді рет ті лі гі де осы-
дан, бəл кім. Кеш тің аты жа ри ялап тұр ған дай, 
бол мы сы ның кө ші нен бө рі-өлең ұлыт ты Рус-
лан Нұр бай.

АЯН МЕЙ РАШ

Алашты� «Ар-Рухы»

На фа куль те те фи ло со фии и пси хо ло гии 
13 мар та сос то ялась встре ча с кан цле ром 
Ка ра ган дин ской ку рии Рим ско-ка то ли чес-
кой цер кви от цом Ев ге ни ем Зин ков ским.

Нас то ятель Ев ге ний по ве дал нам о сво ей 
жиз ни до служ бы. Он по от цов ской ли нии 
яв ля ет ся по ля ком, по это му он окон чил ду хов-
ную се ми на рию в Поль ше, а поз же вер нул ся 
в Казахстан. Так же отец Ев ге ний учил ся два 
го да в пап ском уни вер си те те в Ри ме. На се-
год няш ний день он по се тил мно го стран Вос-
точ ной и За пад ной Ев ро пы, Та иланд и др., где 
зна ко мил ся с жизнью ка то ли чес ких при хо дов. 
Мно гим сту ден там пон ра ви лись его сло ва о 
том, что пос ле столь ких лет в Ев ро пе отец Ев-
ге ний все же осоз нал, что он нуж нее здесь, в 
свое род ном Ка зах ста не. А уже за тем воп ро сы 
по тек ли прос то ре кой, ведь ин тервьюера ми 
ста ли очень за ин те ре со ван ные сту ден ты спе-
ци аль нос тей «фи ло со фия» и «ре ли ги ове де-
ние».

— Счи та ете ли вы пра виль ным при об ще-
ние к ре ли гии де тей с ран не го воз рас та?

— Да, счи таю, от вет ствен ность за вос пи та-
ние де тей не сут ро ди те ли. Они дол жны при го-

то вить сво их де тей к взрос лой жиз ни на всех 
уров нях, в том чис ле и на ду хов ном.

— Ва ше от но ше ние к день гам?
— Бу дет очень пло хо, ес ли день ги ста нут на-

шим бо же ством. Ког да у лю дей по яв ля ет ся 
но вое бо же ство, ему стро ят хра мы. В сов ре мен-
ном об ще стве та ки ми хра ма ми мож но наз вать 
бан ки, ко то рые ру ко во дят всем. Это и есть, к 
со жа ле нию, идол на ше го вре ме ни.

— Ве ри те ли вы в эку ме нис ти чес кую идею, 
т. е. в един ство всех глав ных от вет вле ний 
хрис ти ан ства?

— На се год няш ний день мы сот руд ни ча ем с 
пра вос лав ной цер ковью, об ща ем ся и со мно ги-
ми те че ни ями про тес тан тиз ма, но, к со жа ле-
нию, не все так прос то, и вряд ли ког да-ни будь 
ка то ли ки, пра вос лав ные и про тес тан ты смо гут 
объ еди нить ся в еди ное те че ние.

— Рас ска жи те об об ра зе жиз ни ка то ли ков 
в бы ту.

— При няв ос но ву ве ры, глав ной иде ей в жиз-
ни каж до го ка то ли ка ста но вит ся воз лю бить 
ближ не го. Лю бовь ко всем — это и есть нор ма, 
не об хо ди мо воп ло тить эту нор му в свою жизнь, 
а имен но по мо гать всем. Сог ре шив, нуж но по-
ка ять ся, в даль ней шем улуч шать свою жизнь. 

Хо дить на служ бы не раз в год, а хо тя бы раз 
в ме сяц. У нас нет раз во дов, нам мож но поль-
зо вать ся ин тер не том, мы ак тив но выс ту па ем 
про тив абор тов, кон тра цеп ции, так на зы ва-
емой ген дер ной иде оло гии, под дер жи ва ем на-
уку биоэти ку.

— Се год ня фор ми ру ют ся струк ту ры для по-
ряд ка ре ли ги оз ных об ществ. Су ще ству ют ли 
ор га ны в ка то ли чес кой цер кви, от ве ча ющие 
за меж кон фес си ональ ные от но ше ния?

— Та ких ор га нов по ка не су ще ству ет, ини ци-
ати вы есть с каж дой из сто рон. Нап ри мер, с 18 
по 25 ян ва ря прош ла Не де ля един ства хрис ти-
ан, где лю бой хрис ти анин мог стать при хо жа-
ни ном в ка то ли чес кой епар хии. На до, ко неч но 
же, пох ва лить на ше го су дар ство, ко то рое ста-
ра ет ся ор га ни зо вы вать встре чи для соб ра ния 
всех кон фес сий, в Ка ра ган де, нап ри мер, аки-
мат со би ра ет пред ста ви те лей тра ди ци он ных 
ре ли гий, а имен но ис ла ма, пра вос ла вия и ка-
то ли циз ма. Боль шин ство ди ало гов ве дут ся по 
ини ци ати ве пра ви тель ства.

— Мо гут ли не ка то ли ки при ни мать ва ши та-
ин ства?

— У каж до го есть пра во вы бо ра, так как мы 
жи вем в свет ском го су дар стве. Кре ще ние про-
хо дит про ще, чем у пра вос лав ных. Мы мо жем 
не ис поль зо вать свя тую во ду, крес тить так же 
мо жет и не свя щен ник. Мы, ка то ли ки, от кры-
ты для всех.

— Как вы от но си тесь к ан тит ри ни тар ным 
те че ни ям? (Ан тит ри ни та рии не при ни ма ют 
дог мат о Тро ице.)

— Хрис тос при зы ва ет лю бить каж до го, но 
мы счи та ем, что они заб луж да ют ся. Но это не 
ме ша ет нам лю бить их.

— Как вы от но си тесь к ате ис там?
— Ате ист — это че ло век, от ри ца ющий поз-

на ние Бо га. Из ис то рии вид но, что бы ли ра ди-
каль ные, во ин ству ющие ате ис ты, но сов ре мен-
ный ате изм скло ня ет ся к гу ма низ му. «Мы бо-
рем ся, что бы ос во бо дить че ло ве ка от вли яния 
бо га, цер кви», — го во рят они. Но се год ня мод-
но быть не ате ис том, а аг нос ти ком, че ло ве ком, 
счи та ющим не воз мож ным поз нать ис ти ну в 
воп ро сах су ще ство ва ния Бо га или веч ной жиз-
ни. Хрис тос приз вал всех лю бить, и по это му я 
хо чу их лю бить. Я бу ду мо лить ся за ис тин ных 
ате ис тов, тех, кто ищет ис ти ну, и, воз мож но, 
поз же они при дут в сво ей жиз ни к Бо гу.

ДИНА ДЖУЗБАЕВА,
СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

Религия — это ответственность
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В на ча ле мар та прош ла Пя тая зим няя 
уни вер си ада Казахстана. Впер вые зим-
ние со рев но ва ния сре ди сту ден тов ву зов 
Казахстана сос то ялись в Алматы. А на этот 
раз сто ли цей уни вер си ады стал го род Кос-
та най.

Ор га ни за то ром праз дни ка спор та выс ту пил 
Кос та най ский го су дар ствен ный уни вер си тет 
им. А. Бай тур сы но ва. В уни вер си аде при ня-
ла учас тие ко ман да КарГУ, ко то рая по ито гам 
за ня ла чет вер тое мес то. По бе ди те ля ми ста ли 
хо зя ева со рев но ва ний: кос та най ские ву зы не 
толь ко ста ли гос теп ри им ны ми хо зя ева ми, но и 
смог ли выс та вить силь ные ко ман ды. Пер вое и 
вто рое мес та дос та лись КГУ и Кос та най ско му 
го су дар ствен но му пе да го ги чес ко му ин сти ту ту. 

Зам кнул трой ку при зе ров Се ве ро-Ка зах стан-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет.
За ме да ли бо ро лись бо лее 1000 сту ден тов 

из 31 ву за стра ны. Прог рам ма уни вер си ады 
сос то яла из вось ми ви дов: спор тив ное зим нее 
ори ен ти ро ва ние, лыж ные гон ки, зим нее Пре-
зи дентское мно го борье, фут зал, пауэр лиф тинг, 
ар мрес тлинг, ги ре вой спорт и би ат лон. Кста ти, 
со рев но ва ния по би ат ло ну в рам ках уни вер си-
ады прош ли в вос точ но ка зах стан ском го ро де 
Рид де ре. Сто ит от ме тить и та лис ман ны неш-
ней уни вер си ады. Им стал со ве нок. Имен но эта 
пти ца, по сло вам ор га ни за то ров, яв ля ет ся воп-
ло ще ни ем муд рос ти и поз на ния.
Выс туп ле ние ко ман ды КарГУ бы ло яр ким 

и за по ми на ющим ся. Спортсме ны бы ли пред-
став ле ны в се ми ви дах спор та из вось ми. КарГУ 

не пред ста вил толь ко ко ман ду по би ат ло ну. В 
ин ди ви ду аль ных и ко ман дных за че тах мно гие 
спортсме ны из на ше го уни вер си те та по ка за ли 
очень вы со кие ре зуль та ты. Так, пер вое мес то 
по фут бо лу за ня ла на ша жен ская ко ман да, ко-
то рая уве рен но обош ла вось ме рых со пер ниц. В 
зим нем спор тив ном ори ен ти ро ва нии де вуш ки 
из КарГУ то же одер жа ли бес спор ную по бе ду, 
вы иг рав как от дель ные гон ки (спринт, длин-
ную дис тан цию, эс та фе ту), так и ко ман дный 
за чет. Муж ская ко ман да за ня ла в этом ви де 
спор та третье мес то, ус ту пив со пер ни кам в эс-
та фе те. В зим нем Пре зи дентском мно го борье 
жен ская ко ман да так же за ня ла третье мес то. 
Алек сандр Дре бант, сту дент фа куль те та инос-
тран ных язы ков, за нял третье мес то по ги ре-
во му спор ту. Вто рые мес та в пауэр лиф тин ге в 
сво их ка те го ри ях зас лу жи ли сту ден ты фа куль-
те та физ куль ту ры и спор та Сне гу ров Иван и 
Анош ки на Ека те ри на. Третье мес то в этом ви де 
спор та в ве со вой ка те го рии до 65 кг за ня ла сту-
ден тка то го же фа куль те та Дмит ри ен ко Еле на.

«Аб со лют но уве рен, что уни вер си ада, про-
шед шая в этом го ду на тер ри то рии Кос та най-
ской об лас ти, ста нет оче ред ным эта пом под го-
тов ки ка зах стан ских спортсме нов к учас тию во 
Все мир ной зим ней уни вер си аде 2017 го да», — 
от ме тил за мес ти тель аки ма Кос та най ской об-
лас ти Се рик Бек тур га нов. Не об хо ди мо от ме-
тить, что 28-я зим няя уни вер си ада в 2017 го ду 
прой дет в Ка зах ста не. А сто ли цей это го прес-
тиж но го тур ни ра ста нет го род Алматы.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Здоровье и спорт
Student news

Уступили только ЕНУ
Впер вые в Ев ра зий ском 

на ци ональ ном уни вер си те те 
им. Л. Н. Гу ми ле ва сос то ял ся 
пер вый от кры тый Рес пуб ли-
кан ский тур нир по дзю до на 
Ку бок рек то ра ЕНУ им. Л. Н. Гу-
ми ле ва Ер ла на Сы ды ко ва. 
Де вя нос то спортсме нов из 
че тыр над ца ти ко манд рес-
пуб ли кан ских ву зов бо ро лись 
за при зо вой фонд в раз ме ре 
1 000 000 тен ге. Спор тив ное 
ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо-
ва но Ев ра зий ским на ци ональ-
ным уни вер си те том сов мес тно 
с На ци ональ ным науч но-прак-
ти чес ким цен тром фи зи чес-
кой куль ту ры МОН РК, уп рав-
ле ни ем ту риз ма, фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та г. Ас та ны, 
а так же Фе де ра ци ей дзю до 
Казахстана. Тор же ствен ная 
це ре мо ния от кры тия прош-
ла в спор тив ном ком плек се 
«Ев ра зия» с учас ти ем про рек-
то ра ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва 
по со ци аль но-куль тур но му 
раз ви тию Ди ха на Кам за бе ку-
лы, пер во го ви це-пре зи ден та 
Фе де ра ции дзю до Рес пуб ли-
ки Казахстан Ма ра та Мык ты-
бе ко ва, а так же за мес ти те ля 
пред се да те ля Агент ства Рес-
пуб ли ки Казахстан по де лам 
спор та и фи зи чес кой куль-
ту ры Иль си яра Ка на га то ва. 
Пос ле офи ци аль ной час ти 
ме роп ри ятия на та та ми выш-
ли спортсме ны ко манд Ев-
ра зий ско го на ци ональ но го 
уни вер си те та им. Л. Н. Гу ми-
ле ва и Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва. За наш вуз 
выс ту пи ли Ма уле нин Абул хайр, 
Жан га был Мар лен, Га лы мов 
Ай дос, Хав дол Ха ван бай, Ра-
ков Мак сим. Мно гие из ре бят 
бы ли при зе ра ми и по бе ди те-
ля ми рес пуб ли кан ских и меж-
ду на род ных со рев но ва ний. А 
сей час они сту ден ты стар ших 
кур сов на ше го уни вер си те та, 
в ос нов ном пред став ляя фа-
куль тет фи зи чес кой куль ту ры 
и спор та. На до ска зать, что ко-
ман ду хо зя ев — Ев ра зий ско го 
уни вер си те та — пред став ля ли 
ти ту ло ван ные спортсме ны: фи-
на лис ты Куб ка ми ра и дру гих 
прес тиж ных меж ду на род ных 
со рев но ва ний. И по это му они 
смог ли обой ти мо ло дых ка ра-
ган дин цев, выр вав шись впе-
ред. Ев ра зий ский на ци ональ-
ный уни вер си тет от во евал и 
пер вое мес то, и Ку бок рек то-
ра, и приз в раз ме ре 500 ты-
сяч тен ге. Се реб ро и 300 ты сяч 
тен ге по лу чи ла мо ло дая ко-
ман да из КарГУ, дос той но по-
ка зав шая се бя на про тя же нии 
всех со рев но ва ний во всех 
ка те го ри ях. Третье мес то и 
де неж ное воз наг раж де ние — 
100 ты сяч тен ге — у ко ман ды 
Се мей ско го го су дар ствен но го 
ме ди цин ско го уни вер си те та.
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От республиканских соревнований — к международным победам

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на ба зе фа куль-
те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та, ка фед-
ры на чаль ной во ен ной под го тов ки 3-4 ап-
ре ля 2014 г. на ос но ва нии при ка за ми нис тра 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан про во-
дит VI Рес пуб ли кан скую пред мет ную олим-
пи аду по на чаль ной во ен ной под го тов ке 
сре ди сту ден тов ба зо вых выс ших учеб ных 
за ве де ний Рес пуб ли ки Казахстан.

3 ап ре ля сос то ит ся тор же ствен ное от кры-
тие олим пи ады, а за тем прой дет тес ти ро ва ние 
по дис цип ли нам бло ка во ен ных дис цип лин. 
Юри ди чес кую под го тов ку сту ден тов про ве рят 
на кон кур се «ОВУ ВС РК — свод за ко нов во ин-
ской жиз ни». А за тем нач нет ся са мая зре лищ-
ная часть со рев но ва ний — сда ча нор ма ти вов по 
ог не вой под го тов ке, сту ден ты по ка жут на вы ки 
не пол ной раз бор ки и сбор ки ав то ма та, а за тем 
по со рев ну ют ся в стрель бе из пнев ма ти чес кой 

вин тов ки «Иж-38» или пнев ма ти чес ко го пис-
то ле та «Бай кал».
Во вто рой день, 4 ап ре ля, ор гко ми тет под ве-

дет ито ги олим пи ады и ее тор же ствен ное зак-
ры тие с вру че ни ем дип ло мов и спе ци аль ных 
при зов. 
Каж дый вуз мо жет пред ста вить свою ко ман-

ду в сос та ве трех сту ден тов и науч но го ру ко во-
ди те ля — пре по да ва те ля по со от вет ству ющей 
дис цип ли не. Для ре гис тра ции учас тни ков 
олим пи ады не об хо ди мы сле ду ющие до ку мен-
ты: за яв ка от ко ман ды на учас тие в олим пи аде, 
сви де тель ство о про хож де нии пер во го эта па 
олим пи ады и за ня том мес те во внут ри ву зов-
ской олим пи аде по спе ци аль нос ти, под твер-
жден ное пе чатью. В олим пи аде мо жет при нять 
учас тие 1 ко ман да от ву за (сту ден ты 2-4-го кур-
са с ка зах ским или рус ским язы ка ми обу че ния). 
Учас тни ки олим пи ады дол жны иметь при се бе 
удос то ве ре ние лич нос ти, за чет ную книж ку и 

сту ден чес кий би лет. До ку мен ты для учас тия в 
олим пи аде при ни ма ют ся до 28 мар та. Рас хо ды, 
свя зан ные с учас ти ем в олим пи аде, оп ла чи ва-
ют ся за счет вне бюд жет ных средств ву зов, уча-
ству ющих в олим пи аде.
Все воп ро сы мож но за дать по те ле фо ну ка-

фед ры на чаль ной во ен ной под го тов ки КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва: 8(7212) 77-04-12.
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На олимпиаду становись!

Здо ровье — бес цен ное дос то яние не 
толь ко от дель но взя то го че ло ве ка, но и об-
ще ства в це лом. Оно по мо га ет ре али зо вы-
вать на ши пла ны, ус пеш но ре шать ос нов-
ные жиз нен ные за да чи. Ра зум но сох ра няя 
и ук реп ляя свое здо ровье, че ло век обес пе-
чи ва ет се бе дол гую ак тив ную жизнь. Во все 
вре ме на, в лю бом об ще стве осо бое вни ма-
ние уде ля лось здо ровью мо ло де жи, вос пи-
та нию об щей куль ту ры лич нос ти под рас та-
юще го по ко ле ния.

Со дер жа ние здо ро во го об ра за жиз ни мо-
ло де жи от ра жа ет ре зуль тат рас прос тра не-
ния ин ди ви ду аль но го или груп по во го сти ля 
по ве де ния, об ще ния, ко то рые со вре ме нем 
ста но вят ся нор мой жиз ни. Ос нов ны ми эле-
мен та ми здо ро во го об ра за жиз ни яв ля ют ся 
соб лю де ние ре жи ма тру да и от ды ха, пи та ния 
и сна, ги ги ени чес ких тре бо ва ний, ор га ни за-
ция ин ди ви ду аль но го ре жи ма ак тив ной дея-
тель нос ти, от каз от вред ных при вы чек, куль-
ту ра меж лич нос тно го об ще ния и по ве де ния 
в кол лек ти ве, до суг, ока зы ва ющий раз ви ва-
ющее воз дей ствие на лич ность. Че ло век, ве-
ду щий здо ро вый об раз жиз ни, име ет боль ше 
воз мож нос тей и же ла ний к поз на нию ок ру-
жа юще го ми ра, к са мо ут вер жде нию и стре-

мит ся к гар мо нии фи зи чес ко го и ду хов но го 
здо ровья.
Те ма здо ро во го об ра за жиз ни яв ля ет ся до-

воль но по пу ляр ной в пе ча ти. Науч ная биб-
ли оте ка КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва пред ла га ет 
ва ше му вни ма нию кни ги и статьи о здо ро вом 
об ра зе жиз ни мо ло де жи.

Кни ги и мо ног ра фии
1) Сма ил Н. Н. Жал пы жə не спорт тық ги ги-

ена: оқу лық. — Алматы: По лиг раф ком би нат, 
2012. — 319 б. — Биб ли огр.: 313—315 б.

2) Ми тя ева А. М. Здо ровь ес бе ре га ющие пе-
да го ги чес кие тех но ло гии: учеб. по со бие. — М.: 
Ака де мия, 2010. — 188 с.: табл.

3) Ту ма нян Г. С. Здо ро вый об раз жиз ни и 
фи зи чес кое со вер шен ство ва ние: учеб. по со бие 
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2009. — 335 с.: ил.
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335 с.
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Таң ға жайып ға лам ша ры мыз да əр бір адам 
өз ді гін ше са бақ алу да. Дү ни еге шыр етіп тү сіп, 
соң ғы ақ тық де мі міз қал ған ша өмір мек те бі-
нің шə кірт те рі міз. Бі ре улер ге бі лім алу жүйе сі 
ұна са, екін ші ле рі міз бұ рын ғы қа те лік те рі міз ді 
қай та лап сол сы нып та бір не ше жыл дар бойы 
қа лып қоя мыз. Сы нып тан қа лып қою шы лар 
не се беп ті үл ге рі мі нің на шар бо лып кет кен ді-
гін тү сі ну ге ты рыс пай ды, ке рі сін ше бар лы ғы-
на бі лім бе ру жүйе сін айып тай ды. Олай бол са 
осы Өмір мек те бін де же тіс тік тер ге же ту үшін 
не іс теу ке рек? Бұл сұ рақ ты бір ге тал қы лайық.

Мек теп пен та ны су не ме се ашы� есік тер к� ні
Жер ша рын да өмір сү ріп жат қан адам дар 

бір уақыт та шə кірт бол са, дəл со лай ұс таз қыз-
ме тін ат қа ра ды. Жер бе ті қа ла, ауыл, мем ле кет, 
об лыс се кіл ді сы нып тар ға бө лін ген. Ал жүйе 
үз дік сіз жұ мыс жа сай ды. Сіз тоқ та ған мен, ол 
кі дір мей ді. Өзі не ілес кен жан дар ды өзі мен ер-
те жү ре ді. Жі бер ген қа те лік те рі міз ге бай ла ныс-
ты түр лі ем ти хан дар ұйым дас ты рып оты ра ды.
Он да шə кірт тер де түр лі ше: озат, төрт тік 

ба ға ға оқи тын, үл ге рі мі на шар жə не жал қау-
лар. Қа тып қал ған қа ғи да жоқ, жал қау лар ға 
да тү зе лу үшін мүм кін дік тер бе рі ле ді. Өмір 
өзен шə кірт те рін үй ре ту ден жа лық пай ды. Сол 

са бақ ты жақ сы лап үй ре ніп ал ма ған дар дың 
ем ти хан дар да құ лай ты ны анық. Сол се беп-
ті бос қа қа са рыс пай, бар лы ғын ақыл ға са лып 
сы нып тан қа лып қал мау үшін тыр мы су ке рек.
Өмір мек те бін де бар лы ғы да ой лас ты рыл-

ған. Бейім ді лі гі не бай ла ныс ты пəн дер мен ма-
ман дық тар бар. Еш кім ді мəж бүр ле мей ді, қа ла-
ға ның ды оқып, же тіс тік ке же туі ңе ті лек ші бо-
ла ды. Тек ба ға сы IQ ко эф фи ци ен ті ар қы лы кө-
рі ніс тап пай ды, көп ті көр ген ді гі мен өл ше не ді.
Өмір ғы лым ды зерт те уге тал пы нып, үне мі 

өзін то лық ты рып оты ру ға ты ры са тын, адам-
зат тың мүд де сі не ор тақ дү ни елер ге қыз мет 
көр се ту ге дайын шə кірт те рін жақ сы кө ре ді.

К" ші ру ге тыйым са лы на ды!
Өмір мек те бі мə се ле ле рін өзі ше ше тін, 

жауап кер ші лі гі мол, шы дам ды жан дар ға 
кү ле қа ра са, кө ші ріп, же ңіл дің үс ті мен жү-
ру ге дайын жан дар ды ұна та бер мей ді. Əр 
шə кірт қа те лік жі бер ген соң, оны өзі са рап-
тап, қай та дан ем ти хан тап сы ра ды. Ауыр 
сəт тер дің жиі леп ке те тін ді гі де осы дан.
Бұл таң ға жайып Өмір мек те бін де түр лі 

ұлт тың ұс таз да ры са бақ бе ре ді. Ғы лым ның 
түр ле рі де көп. Шə кірт тер дің түр-тү сі не, бі лім-
ді лі гі не, жа сы на қа ра мас тан, Өмір мек те бін де 
бі лім алып жат қан ды ғы мен бір-бі рі не тəуел ді.

Бі лім алу �а �(ш тар лы�
Бұл мек теп те са па лы бі лім алу үшін не іс-

теу ке рек? Əри не, сол са па лы бі лім ді алу ға 

ұм ты лыс ке рек. Яғ ни, іш тей құш тар лық пен 
дайын дық. «Жа са ғым ке ле ді» мен «жа сау ке-
рек» сөз де рі нің ма ғы на сын да едəуір айыр ма-
шы лық бар. Са бақ тар дың не үшін ке рек ті гін 
тү сін ген кез де, ұм ты лыс та кү шейе тү се ді.
Өмір мек те бін де бар лы ғы да ауыр, өмір кү-

рес ке ға на то лы деп ой ла удың қа же ті жоқ. Бі лі-
мі аз бол са да, көп оқы ған адам ның бет пер де сін 
ки іп жү ре тін жан дар аз емес. Алай да бұ ның 
бар лы ғы өмір ді қи ын да тып жі бе руі мүм кін.

Же �іл о�и мыз!
Əр кім бі лім алу ыр ға ғын өзі не лайық етіп 

таң дай ды. Əр бір сы нып та ұс таз ды мұ қи ят тың-
дай тын жə не тың дап отыр ған дар ға ке дер гі жа-
сай тын оқу шы лар бар. Əдет те гі мек теп тер де 
шу лау ға тыйым са лын са, Өмір мек те бі оны тек 
құп тай ды. Үне мі ша ғым дан ған ша, кү лім деп 
оты рып бі лім алу дың қан дай бо ла тын ды ғын 
елес те тіп кө рі ңіз ші. Сол се беп ті қуа ныш пен 
по зи тив ті таң дай мыз! Əри не, са бақ тар дың бар-
лы ғын мұ қи ят тың дап, мүм кін ді гін ше то лық тай 
тү сі ну ке рек, алай да бұ ның бар лы ғы же ңіл əрі 
қы зы ғу шы лық пен орын дал са, нұр үс ті не нұр 
бо лар еді. Өмір мек те бін де қай пар та ға жай ға-
сып, қа лай бі лім ала тын ды ғы мыз, оқу аяқ тал ған 
соң қан дай ат тес тат ала ты ны мыз өз қо лы мыз да.

Ал сіз )мір мек те бін де �а лай бі лім алып ж�р сіз?

ДАЙЫН ДА �АН

�. Б@ЙЕН БАЙ

«Қай жер де, мей лі қай ел де, əлем нің 
мə ні — əйел де». Ақын Жүр сін аға мыз-
дың осы бір өлең жол да рын да ас тар лы 
ой жа тыр. Ра сын да, нə зік жан ды лар — 
бар əлем нің ті ре гі. Олар ға қан дай құр-
мет жа сал са да, ар тық емес. Ана лар ме-
ре ке сі қар са ңын да Қа ра ған ды қа ла сы 
жыл да ғы дəс түр ге сай ару лар үшін та-
ма ша бір тар ту жа са ды.

«Бұл əн бұ рын ғы əн нен өз ге рек» де мек-
ші, би ыл ғы кон церт өз ге ше бол ды. Жыл-
да ғы дай Қа ра ған ды ның қақ ор та сын да 
емес, би ыл При шах тинск ел ді ме ке ні не 
жи нал ды жұрт. Қа ра ған ды лық əйел дер ге 
ар нал ған кон церт «Мо ло деж ный» мə де-
ни ет үйін де өт ті. Қа ли Бай жа нов атын да ғы 
атын да ғы ас пап ты ду эт тың орын дауын да-
ғы əсем му зы ка мен бар лық қо нақ тар ды құ-
ша ғын жая қар сы ал ды.
Мə де ни ет үйі нің за лы жи ыл ған қауым-

ға лық то лы бол ды. Кон церт тік бағ дар ла-
ма Қа ра ған ды қа ла сы ның əкі мі Мей рам 
Сма ғұ лов тың құт тық тау сө зі мен ашыл ды. 
Бағ дар ла ма ба ры сын да ба тыр ана лар ға 
жыл сайын ғы дəс түр ге ай нал ған «Ал тын 
ал қа» жə не «Кү міс ал қа» та быс тау рə сі мі 
өт ті. Со ны мен қа тар Қа ра ған ды қа ла сы ның 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық да му ына үлес 
қос қан əйел дер қа ла əкі мі нің құр мет гра-
мо та ла ры мен ма ра пат тал ды.

Кон церт тік бағ дар ла ма ба ры сын да Қа-
ли Бай жа нов атын да ғы кон церт тік бір лес-
тік, үл гі лі-хо ре ог ра фи ялық жə не му зы ка-
лық ко ме дия ака де ми ялық те ат ры ұжым-
да ры ның орын дауын да көп те ген би жə не 
жыр ша шу лар бол ды.
Қа зақ эс тра да сы ның жа рық жұл ды зы 

Ро за Рым ба ева ның жыр-құт тық тауы қа ра-
ған ды лық нə зік жан ды лар ға ар найы ұйым-
дас ты рыл ған күт пе ген сый бол ды. Та ны-
мал əн ші ні ар найы 8 На урыз ға ша қыр ту 
та ғы бір ерек ше лік бол ды.
Ме ре ке ба ры сын да əйел дер қауымы на 

түр лі құт тық та улар мен ті лек тер ай тыл ды. 
Кеш ұмы тыл мас əсер қал дыр ды.

С+ ті т/с кен с;х бат
Əн əле мі нің па ди ша сы Ро за Рым ба ева 

өзі нің соң ғы əнін орын дап бол ға ны сол еді, 
сал та нат ты ме рей той ға ар найы ша қы рыл-
ған дар су рет ке тү сіп, əн ші ні қор шап ал-
ды. Тіп ті, жі бер мей қой ды де сек те бо ла ды. 
Алай да ың ғай лы сəт ті пай да ла нып, əн ші ге 
бір не ше сұ рақ қойып үл гер дік. Со ны мен…

— Б(л ата улы ме ре ке ні �а лай �ар сы 
ала сыз? Ба ла-ша �а �ыз бен бе, &л де ж(-
мыс ор ны �ыз да ма?

— Өзі ңіз бі ле тін дей, ме ре ке лік күн де рі 
əр тіс тер ерек ше сұ ра ныс қа ие ғой. Бү гін 
мен жұ мыс іс тей мін. Бі рақ ер тең үй ге қай-
та мын, ту ған-ту ыс та рым нан құт тық та улар 

қа был дап… тіп ті, жан құр бы ла рым мен 
бір ге қар сы алар мын де ген ой да мын.

— �( пия бол ма са, ба ла ла ры �ыз сіз ге 
�ан дай сый лы� жа сай ты нын бі ле сіз бе?

— Бұл — мен үшін үл кен құ пия. Есім-
де, екі ұлым Əли мен Мə ди ба ла бақ ша ға 
ба рып жүр ген де ма ған қол дан жа сал ған 
ұсақ-түйек бұйым дар сый лай тын. Оян ған 
кез де сол бұйым дар жа ным да тұ ра тын. Со-
ны мен бір ге олар үй ге əке ліп, мен ал дын 
ала кө ріп қой ма сын деп жа сы рып қоя тын. 
Сон дай əсер лі! Иə, осы лар дың бар лы ғы 
дер лік ме нің өмі рім де гі ұмы тыл мас сəт тер. 
Қа зір гі таң да олар ма ған гүл, əше кей лер, 
əде мі ора мал дар сый ға тар та ды… Ұл да-
рым ме ні еш қа шан да ұмыт пай ды.

— Сіз ді� от ба сы �ыз да осы бір ме ре ке 
к� ні орын да ла тын ерек ше д&с т�р лер бар 
ма?

— Əри не, біз əр кез ата-ана мыз бен, от-
ба сы мыз бен бір ге қар сы ала тын быз. Өт-
кен жы лы ана мыз дан айы рыл дық. Ол кі сі 
88 жас қа ке ліп, соң ғы де мі қал ған ша: «Мен 
ба қыт ты мын», — деп өт ті өмір ден. Əри не, 
қи ын. Бі рақ бұл — өмір…
Сал та нат ты іс-ша ра со ңын да əн ші жи-

нал ған қауым ға ба қыт, от ба сы ла ры на бе ре-
ке-бір лік жə не көк тем дей кө ңіл-күй ті ле ді.

ЕР БОЛ ЖА8 БЫР БАЙ' ЛЫ,
�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Спорт са�ла�тары

GGG киім �лгілері
Ген на дий Го лов кин есі мі &лем-

ге &й гі лі �а зір. Жа Zан ны� е� мы� ты 

бок сшы ла ры ны� бі рі Z&м бі ре гейі б�-

гін де т( �ы рын да ны� т(р. О�ан еш кім 

дау кел тір мес. Жер ле сі міз ді� жан-

к�йер ле рі де же тіп ар ты ла ды. Жас 

бок сшы лар �л гі ете ді, �а тар лас та ры 

�рей ле не ді. Са ры ар �а ны� сайып �ы-

ра ны &лем на за рын да.

�а зір гі на ры� за ма нын да б4л — $те 

та быс ты д� ние. На� ты сын ай т�ан да, та-

ны мал ды лы�. Осы орай да, жер ле сі міз 

Ген на дий Го лов кин $зі ні	 ки ім �л гі ле-

рін ай на лым �а шы �ар ма�. М4 ны Го лов-

кин ны	 ко ман да сы то лы� �ол дап отыр. 

Ген на дий �а зір ди зай нер лер мен ки ім-

ні	 кес кі ні жайын ой лас ты ру да. Ен ді гі 

жер ле сі міз Ита ли яны	 бел ді ті гін фаб ри-

ка ла ры мен ке лі сім жа сас па�. Ал �аш �ы 

ай на лым са на улы �а на бо ла ды деп жос-

пар ла ну да. Егер б4л ки ім дер ай на лым �а 

ер кін ен се, одан кейін гі ай на лым ау�ым-

ды бол ма�. Е	 бі рін ші GGG брен дін де гі 

фут бол ка лар ды на ры� �а 4сын ба� �лем 

чем пи оны.

P. S. Жер ле сі міз ді	 осы жа 	а лы�-

ты шы �ар �ан к�н нен-а� к$п 4за май на-

ры� тан GGG бел гі сін де гі фут бол ка лар 

пай да бол �а ны бай �а ла бас та ды. Ен ді 

Ген на дий ді	 ко ман да сы б4л ки ім дер ді 

кім шы �ар �а нын аны� тап, ала я� тар мен 

сот тас па�.

Алманиядан алтын алды
�а ра �ан ды спор ты та �ы бір �уа ныш-

ты жа 	а лы� ты	 ку� сі бол ды. Жер ле сі-

міз Абы лай хан Ж� сі пов Ал ма ния елін-

де $т кен жас тар ара сын да �ы бок стан 

«Бран ден бург ку бо гі» ха лы �а ра лы� тур-

ни рін де же 	ім паз атан ды. Гер ма ни яны	 

Одер де гі Фран кфурт �а ла сын да $т кен 

ай ту лы до да да �а за� стан ды� был �а ры 

�ол �ап ше бер ле рі же 	іс ті	 би ік т4 �ы-

ры нан 4 м�р те к$ рін ді. Ке ше �а на Азия 

чем пи она тын да топ жар �ан, ен ді, мі не, 

ха лы �а ра лы� тур нир де 60 ке лі сал ма� та 

шар шы ала	 �а к$ те ріл ген Абы лай хан-

�а те	 ке лер еш кім бол ма ды. Сон дай-а� 

64 ке лі де Аян �а ли бе ков ті	, 81 ке лі де 

Ва дим Ка за ков ты	 ме рейі �с тем бол-

ды. Ал 91 ке лі ден жо �а ры сал ма� са на-

тын да ж4 ды ры� тас �ан Ел дос �а дыр ба-

ев фи нал ды� кез де су де &лыб ри та ния 

бок сшы сы на есе жі бер ді. 56 ке лі де ел 

на мы сын �ор �а �ан С4л тан Зауыр бек те 

чем пи он атан ды.

Ай та ке тейік, атал �ан бай ра� ты б� се-

ке де �а за� стан бок сшы ла ры 10 сал ма� 

д� ре же сі ні	 ал тауын да $нер к$р сет кен 

бо ла тын. Тур нир ге �лем ні	 20 елі нен 

140 был �а ры �ол �ап ше бе рі �а тыс ты.

АЛ ТЫН БЕК �' МЫР ЗА�,
�АРМУ МА ГИС ТРАН ТЫ

Rмір мектебі

Арулар, аяулылар, арда�тылар…


