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Этот год для Рес пуб ли ки Казахстан 
бу дет осо бым. Нас ждут серь ез ные 
меж ду на род ные про ек ты, в ко то рых 
Казахстан ста но вит ся не толь ко ак тив-
ным учас тни ком, но и ини ци ато ром. 
Во-пер вых, на ша стра на ста ла учас тни-
ком Ев ра зий ско го со юза. Но вое ин тег-
ра ци он ное объ еди не ние на ча ло свою 
ра бо ту c пер вых дней 2015 го да, и те перь 
стра ны Еди но го эко но ми чес ко го прос-
тран ства ждет эко но ми чес кая ин тег-
ра ция, ко то рая пре дос тав ля ет но вые 
воз мож нос ти как прос тым граж да нам, 
так и биз нес-струк ту рам. Во-вто рых, 
Казахстан в этом го ду воз гла вит объ-
еди не ние стран СНГ, а зна чит, на на шу 
стра ну бу дет воз ло же на от вет ствен ная 
за да ча сох ра не ния и улуч ше ния по-
ли ти чес ких, эко но ми чес ких от но ше-
ний сре ди дру же ствен ных го су дарств. 
В-треть их, еще од на меж ду на род ная 
ис то ри чес кая да та объ еди нит как го су-
дар ства быв ше го СССР, так и мно гие ев-
ро пей ские стра ны, — 70-ле тие По бе ды в 
Ве ли кой Оте че ствен ной вой не.

Внут рен няя жизнь Казахстана то же бо-
га та со бы ти ями. У нас го то вят ся юби лей-
ные ме роп ри ятия по ор га ни за ции и про ве-
де нию Го да Ас сам блеи на ро да Казахстана, 
рас смот рен ход под го тов ки к про ве де-
нию ме роп ри ятий, пос вя щен ных 20-ле-
тию Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан, 
550-ле тию об ра зо ва ния Ка зах ско го хан-
ства. Нурсултан Абишевич Назарбаев в 

сво ем выс туп ле нии в ок тяб ре 2014 го да об-
ра тил вни ма ние на то, что не за ви си мость 
Казахстана яв ля ет ся кон стан той, ее сох-
ра не ние — свя щен ный долг каж до го: «Ке-
рей и Жа ни бек в 1465 го ду соз да ли пер вое 
хан ство, и го су дар ствен ность ка за хов ве дет 
ис то рию с тех вре мен. …Воз мож но, оно не 

бы ло го су дар ством в сов ре мен ном по ни-
ма нии это го тер ми на, в ны неш них гра ни-
цах, с та кой из вес тностью и ав то ри те том во 
всем ми ре. Но это мож но ска зать и про все 
дру гие го су дар ства той эпо хи. Важ но, что 
тог да бы ла за ло же на ос но ва, и мы — про-
дол жа те ли ве ли ких дел на ших пред ков. 

Се год ня на ша стра на сох ра ня ет тра ди ции 
мно го ве ко вой друж бы и мир но го со сед ства 
со все ми ближ ни ми го су дар ства ми. Эти от-
но ше ния нам сле ду ет всег да бе речь».
В Кон сти ту ции РК за ло же ны ос но вы 

сов ре мен ной го су дар ствен нос ти. Имен но 
на ша Кон сти ту ция яв ля ет ся пре ем ни цей 
за ве тов не за ви си мос ти, про воз гла шен ных 
ка зах ски ми ха на ми. К 20-ле тию Кон сти ту-
ции Рес пуб ли ки Казахстан в 2015 го ду бу-
дет так же про ве ден ряд важ ных ме роп ри-
ятий, про па ган ди ру ющих кон сти ту ци он-
ные нор мы. В час тнос ти, бу дет вы пу ще на 
юби лей ная ме даль, как со об щил член Кон-
сти ту ци он но го со ве та РК Аман жол Нур ма-
гам бе тов: «Раз ра бо тан про ект юби лей ной 
ме да ли «Қа зақ стан Кон сти ту ци ясы на 20 
жыл». Про ект го тов, бу дет от дан гла ве го су-
дар ства на рас смот ре ние. Юби лей ной ме-
далью бу дут наг раж дать ся при ка зом Пре-
зи ден та». Кро ме то го, к юби лей ной да те 
го то вят ся так же мо ног ра фи чес кие ис сле-
до ва ния, пла ни ру ет ся из да ние кни ги. По 
сло вам А. Нур ма гам бе то ва, ве дут ся ис сле-
до ва ния кон сти ту ци она лиз ма Казахстана, 
ана ли зи ру ет ся взгляд со сто ро ны за ру беж-
ных эк спер тов, го су дар ствен ных де яте лей, 
су деб ных ор га нов. Пла ни ру ет ся из да ние 
кни ги «Ка зах стан ский тренд: от то та ли та-
риз ма к де мок ра ти чес ко му и пра во во му 
го су дар ству. Взгляд со сто ро ны». К се ре ди-
не 2015 го да эта кни га бу дет из да на на ка-
зах ском и рус ском язы ках.

СОБ. ИНФ.

Юбилейный год
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Қай қа лам гер бол ма сын, ол ең ал ды мен — 
өз дəуірі нің, өз ор та сы ның пер зен ті. Ол жаз-
ған шы ғар ма ар қауы да сол за ма на шын ды ғы 
бо лып та бы ла ды. Хал қы ның мə де ни, ру ха ни 
өмі рі нің бол мы сын сол уақыт үр ді сі мен ба ға-
лай ды, су рет тей ді. Еш қан дай жа зу шы-пуб ли-
цист бо ла шақ қа ар нап не ме се ке лер күн нің 
ен ші сі не лайық тап шы ғар ма жа зып қал дыр-
ған емес. Ке лер ұр пақ өзі не ке ре гін өт кен күн-
нің шын ды ғы нан ала ды.

Е. А. Бө ке тов шы ғар ма ла рын да ғы уақыт шын-
ды ғы, сол шын дық қа бер ген пайым-па ра са ты бү-
гін гі ұр пақ үшін тап тыр мас құн ды дү ние. Сон дық-
тан да Е. А. Бө ке тов тің ғы лы ми-пуб ли цис ти ка лық 
шы ғар ма ла ры кө ре ген ді лік пен жа зы лып ты де ген 
əсі ре ма ра пат та удан аулақ пыз. Мы са лы: «Иə, бү-
гін гі аға ұр пақ тың өмі рі қа ра ша үй ден бас тал ған. 
Қа ра си рақ ба ла лар қа ра ша үй дің жа бы ғы нан 
сы ға лап, ай на ла ға елең дей қа рап жүр ген де ұлы 
Ок тябрь дің нұр лы та ңы ат ты. Бү тін ел та ри хын да 
бол ма ған ға жайып зор ба қыт қа зақ да ла сын сіл кін-
тіп өт ті. Қа зақ тың бар ба ла сы маз мұ ны те рең, ер кін 
өмір ге жап пай ара ла сып, ре во лю ци ялық ро ман ти-
ка мен жа лын дап ер жет ті. Со дан бе рі елу бес жыл-
дан сəл ас там дау ға на уақыт өт кен екен. Ал сон да-
ғы ба ла лар бү гін де ғы лым ның ал тын ба улы ірі-ірі 
ша ңы рақ та рын кө те ріп, ға лым дар та ри хын жа сап 
отыр», — де ген жол дар сол дəуір көз қа ра сы мен 
пайым-па ра са ты нан ха бар дар етіп тұр ған жоқ па?

Ме ди ци на ғы лым да ры ның док то ры, про фес-
сор, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ғы лым ака де ми ясы-
ның кор рес пон дент-мү ше сі Ғаб дол ла Құл қы ба ев 
өзі нің Ев ней Арыс та нұ лы ту ра лы жаз ған «Əде би-
ет ші» ат ты ес те лі гін де: «Ака де мик-жа зу шы ның 
эпис то ляр лық мұ ра сы да аса бай. Елі міз дің көп-
те ген бел гі лі қай рат кер, ға лым, жа зу шы лар мен 
жа зыс қан хат тар со ның куə сі. Ол кі сі Ғ. Мү сі ре пов, 
Ə. Тə жі ба ев, Ə. Нұр пейі сов, К. Са лы қов, Ж. Бек тұ-
ров тə різ ді қа зақ тың ақын-жа зу шы ла ры на, В. Ко-
жев ни ков, С. Ни ки тин, А. Бра гин сын ды орыс тың 
ақын-жа зу шы ла ры мен ты ғыз шы ғар ма шы лық 
бай ла ныс та бол ды. Зерт те ген, зер де ле ген кі сі осы 
кі сі лер мен жа зыс қан хат та ры ның іші нен қан ша ма 
ой, пі кір мар жан да рын те ріп алар еді,» — дей ді.

Əри не, Ев ней Арыс та нұ лы ның пуб ли цист-қа-
лам гер лі гі мен оның шы ғар ма ла ры тұр ғы сын да 
ай тыл ған мұн дай ой-пі кір лер ді көп теп кел ті ру ге 
бо ла ды. Бі рақ бұл зерт те удің діт те ген мақ са ты ол 
емес. Жо ға ры да сөз ет кен де гі міз дей, за ма на ағы-
мын аң дап, тү бін де та рих ақи қа ты ашы ла рын сез-
ген сұң ғы ла адам дар дың бі рі Ев ней Бө ке тов еді.

Ев ней Арыс та нұ лы ның қо ғам дық көз қа ра сы 
мен па ра сат-пайы мы ның қан дай екен ді гін оның 
пуб ли цис ти ка лық мұ ра сын оқып, зер де ле ген 
адам жақ сы аң ға ра ды. Е. Бө ке тов мұ ра сы ның бас-
ты бай лам да ры ұр пақ ты па ра сат ты лық, адам дық-
қа тəр би елеу, бі лім мен ғы лым ды мең ге ріп, ту ған 
елі не қал тқы сыз қыз мет ету ге ба улу, сон дай-ақ 
қор ша ған ор та мен ру ха ни құн ды лық тар дың қа-
си етін ба ға лау бо лып та бы ла ды. Со дан кейін гі жиі 
ес ке са ла ты ны жə не оны өз шы ғар ма ла рын да үне-
мі қол да нып, қи сын ды дə лел дер мен тұ жы рым дап 
жү ре тін пі кі рі ғы лым мен əде би ет тің твор че ство-
лық ту ыс ты ғы жайын да ғы көз қа ра сы.

1975 жыл ғы «Ле нин шіл жас» га зе ті нің 22 на у-
рыз да ғы са нын да атал мыш га зет тіл ші сі Ақ се леу 
Сей дім бе ков тің Е. А. Бө ке тов пен «Жи ыр ма де ген 
жа сын да…» ат ты ин тервьюі жа ри ялан ды. Бұл кө-
лем ді ин тервь юде Е. А. Бө ке тов тің аза мат тық бол-
мы сы мен қо ғам дық көз қа ра сы, ға лым дық зер де, 
зейі ні ба рын ша ашы лып көр се тіл ген. Əсі ре се, сол 
ке зең нің жас та ры ту ра лы ай тқан ке ле лі пі кі рі, бү-
гін гі күн ге дейін ма ңыз ды лы ғын жоя қой ма ған дай.

«Ата-ба ба дан «ақыл гөй шал» де ген сөз қал ған. 
Адам есей ген сайын жо ба сы ақыл гөй ке ле ді де, сол 
ақыл гөй лі гі мен жас тар дың құ ла ғын ке мі ре ді. Ме-
нің ше, мұн дай ақыл гөй лік тің ке ре гі жоқ. Өйт ке ні 
біз дің жас тар бел гі лі бір ай қын-аян қа ғи да лар ды 
құ ла ғы на құя бе рер лік тей ой сыз, пі кір сіз, тұр ла-
усыз жас тар емес қой», — дей ді.

Жал пы, Ев ней Арыс та нұ лы өс ке лең ұр пақ, 
жас тар ту ра лы, олар дың қо ғам да ғы алар ор ны, 
үле сі, мақ сат-мүд де сі нің ерек ше лі гі жай лы ке-
ле лі пі кір ле рін үне мі жа зып жүр ген. Пуб ли цис-
ти ка лық шы ғар ма ла ры ның де ні жас тар ды па ра-

сат ты лық пен бі лім ге, адам гер ші лік си яқ ты асыл 
қа си ет тер ге ба улу ға ар нал ған. Мүм кін бұл қа си ет 
ұзақ жыл дар ір ге лі оқу ор ны на бас шы лық қыз мет 
ет кен дік тен не ме се өзі нің өмір ден көр ген, бас тан 
кеш кен «соқ тық па лы, соқ пақ ты» тағ ды ры нан ту-
ын да са ке рек. Қа лай де сек те жас тар ға, жас деп қа-
ра май, өзі мен тең адам ша тіл де сіп, сыр лас қан. Ар-
хив те гі кей бір қол жаз ба ла рын оқы ған да, жас тар 
мə се ле сі не сон ша лық ты кө ңіл бөл ген ді гі ерек ше 
аң ға ры ла ды. Əсі ре се, «Жо ға ры оқу ор ны на түс кен-
дер ге есік ашар лек ция» деп ата ла тын қол жаз ба сы 
үл кен жү рек ті ға лым ның аза мат тық кіш пейіл ді гін 
та ныт қан дай. Бір не ше же рін сы зып, үс ті нен тү зей 
оты рып жаз ған, осы нау қол жаз ба ға лым-пуб ли-
цист тің шы ғар ма шы лық та бан ды лы ғын, та за лы-
ғын əрі жа зу ға үл кен жауап кер ші лік пен қа рай тын 
ең бек қор лы ғын көр се те ді. Əрі өзі нің əде би ет ке 
жа қын екен ді гін, оны сүйе тін ді гін паш ете ді. Мə-
се лен: «Сіз дер өмір дің ше ші мін өз де рі ңіз ше шу-
ге жа ңа ға на қа дам бас қан бал дыр ған сыз дар. Бұл 
ке зең ең қы зық ке зең, із де ніс, тол ға ныс ке зе ңі, ар-
ман ке зе ңі, құ лаш тап тал пы ну ке зе ңі, мұ ның бə рі 
по эзия. Олай бол са, мен лек ци ям ды по эзи ядан, 
Тұ ман бай ақын ның бір əде мі өле ңі нен бас та ғым 
ке ліп тұр», — деп ақын ның бес шу мақ тан тұ ра тын 
жас тар ту ра лы өле ңін кел тір ген. Е. А. Бө ке тов тің 
бас па сөз де гі қоз ға ған кө кей кес ті мə се ле ле рі нің бі-
рі əри не ғы лым мен тех ни ка, өн ді ріс проб ле ма сы. 
Осы өзек ті та қы рып тө ңі ре гін де жаз ған ға лым ның 
пуб ли цис ти ка лық мұ ра ла рын зер де лей оты рып 
не ме се əр түр лі га зет-жур нал дар да ғы ин тервью 
ди олог та ры нан, ой-пі кір ле рі нен түй ге ні міз — Бө-
ке тов тің қо ғам дық көз қа ра сы мен ғы лы ми ой пі кі-
рі нің со ны лы ғы жə не дəйек ті лі гі бо лып та был мақ. 
Өй тке ні «ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция жə не 
адам» де ген аса күр де лі проб ле ма сол уақыт тың 
кө кей кес ті мə се ле ле рі нің бі рі бо лып са на ла тын. 
Бү гін гі күр де лі өмі рі міз ді де он сыз елес те ту қи ын. 
Озық ой лы адам зат ты қат ты тол ған ды рып отыр-
ған осы проб ле ма ға қа тыс ты қа зақ қа лам гер ле-
рі əлі то лым ды сөз, тол ғам ды жауап ай тқан жоқ. 
Осы нау күр де лі та қы рып кей шы ғар ма лар да ұш-
қын бе ріп өт кен мен, ар найы зерт теу объ ек ті сі не 
ай нал мауы, ай ты ла қал ған да да ға сы ры мыз ал ға 
тар тқан жо ға ры дең гей де сөз етіл меуі қын жыл та-
ды. Жа зы лып жүр ген қай та қы рып ты ал са ңыз да, 
бə рі нен де зы мы ран за ман өз ге рі сін бү кіл са на-
се зім мен се зін ген, ба сы нан ке шіп жат қан күр де лі 
бей не лер ді аз кө ре міз. Əл де біз дің за ман дас та ры-
мыз ға ғы лы ми-тех ни ка лық ре во лю ция əлі то лық 
əсер етіп, те рең дей бой лап сі ңі се қой ған жоқ па?

Е. Бө ке тов пуб ли цис ти ка сы ның не гіз гі ар қау-
ла ры ның бі рі — дəс түр, та ғы лым аясын да өр би-
тін ді гін біз жо ға ры да ай тқан бо ла тын быз. Бұл 
тұр ғы да қа лам гер көп те ген ма қа ла лар мен лек-
ци ялық ба ян да ма лар жаз ға ны мə лім. Жас тар дың 
оқу-бі лім ге құш тар лы ғын ояту, тə лім ді, тəр би елі, 
мə де ни ет ті бо лып қа лып та су ына ық пал ете тін, 
уəлі сөз де рі мен дəйек ті пайым да ула рын пуб ли-
цис ти ка лық шы ғар ма ла ры нан анық бай қай мыз. 
Мы са лы: «Аға дан ақыл, іні ден іл ти пат», «Қа ра ша 
үй ден Қа ра ған ды Уни вер си те ті не дейін», «Жас за-
ман дас кел бе ті», «Ар ман шыл бол ған ға не жет сін», 
«Сый лас, сыр лас, кө мек тес», «Па ра сат — бі лім бұ-
ла ғы», «Ғы лым көк жи егін көк се сек» ат ты ма қа ла-
ла ры өс ке лең ұр пақ бойын да ғы жақ сы қа си ет тер 
мен па ра сат ты лық тың қа лып та су ына ық пал ете тін, 
со ған мең зей тін дү ни елер.

Жас тар та қы ры бын да ғы қай ма қа ла сын да бол-
ма сын кө те рер өзек ті мə се ле нің бі рі — өс ке лең 
ұр пақ ты жат қа си ет тер ден, мен мен дік тен, тə кəп-
пар лық тан, ман сап қор лық пен көр се қы зар лық-
тан сақ тан ды рып, ғы лым, бі лім нің қо ғам ға ти гі зер 
пай да сы ның қан ша лық ты сал мақ ты екен ді гін ес-
кер ту бо лып та бы ла ды.

«Сый лас, сыр лас, кө мек тес» ат тас ма қа ла сын-
да: «Амал не, жас тар дың ара сы нан ғы лым ның бі-
рін ші са ты сы на же тер-жет пес тен-ақ «Мен біл ген ді 
кім бі ле ді» деп ке уде сін со ға тын дар кез де сіп қа ла-
ды. Мұн дай зи ян ды мі нез ді ер те біл се, ер те жою-
ға бо лар еді-ау, ал осын дай осал дық есейіп, едəуір 
лауазым ға ие бо лып қал ған кез ге дейін іле сіп бар-
са, ғы лы ми ор та ға одан ауыр жоқ», — деп қи на лыс 
біл ді ре ді.

Пуб ли цис тке тəн бол мыс пен өл шер бол сақ, 
Е. Бө ке тов тің осы лай ша тол ға ну ын қай рат кер лік, 
аза мат тық тұл ға да ғы пайым-түй сі гі, өз дік са на дан 
ұлт тық са на ға ұлас қан би ік па ра са ты деп ба ға лар 

едік. Жас тар жө нін де гі пуб ли цис ти ка лық шы ғар-
ма ла рын да ғы Е. Бө ке тов ке тəн өз ге ше лік оның 
бі лік ті пе да гог тық-пси хо ло ги ялық та ным-түй сі гі-
нің те рең ді гі бо лып та бы ла ды. «Қа зір гі жас тар ға 
гөй-гөй, ақыл дың ке ре гі жоқ, олар дың кө зі ашық, 
кө кі ре гі ояу» дей тін Е. Бө ке тов олар мен «сыр ла су-
дың», «сый ла су дың» өзін дік жо лын қа рас ты ра ды. 
«Жас тар дың бо ла ша ғын мез геу ісі не ой да ғы дай 
кө ңіл бө лін се, олар дың ба сым көп ші лі гі нің қа бі ле-
тін уақы ты лы та нып, сол қа бі ле ті не орай əуес ті гін 
тəр би еле уге бо ла ты ны тір ші лік тəр би есі нен бел гі-
лі ақи қат. Əри не, бұл үшін ба ла ның өсіп-қа лып-
та су да ғы құ бы лыс та ры на сер гек үңі ліп оты ра тын 
ата-ана ке рек те, оқу шы ба ла ның іш кі сы рын да ғы 
ауыт қу шы лық тар ды мез гі лі мен се зі ніп, жа ман-
дық қа ауыс тар май ба улу ға ты ры са тын оқы ту шы 
ұс таз ке рек» дей ді «Жас тар дың бо ла ша ғын ой лай 
түс сек» ат ты ма қа ла сын да.

«Пуб ли цис ти ка ға ең ке ре гі ой, жан тер бер пі-
кір. Байып тай қа ра ған адам ға ай на ла тұ нып тұр-
ған пуб ли цис ти ка. Не бір мəн ді оқи ға лар, проб ле-
ма лар, ға жап адам дар бар. Сол проб ле ма лар дың 
мə ні не, адам дар дың жан-дү ни есі не үңіл се, мі не, 
на ғыз пуб ли цис ти ка осы». Пуб ли цис ти ка бол мы-
сын аша тын осы ак си ома Е. Бө ке тов шы ғар ма ла-
ры ның бар лы ғы на тəн қа си ет.

Жал пы, Е. Бө ке тов тің жас тар та қы ры бы на жа-
зыл ған пуб ли цис ти ка лық ма қа ла, очер кте рі нің 
проб ле ма лық си па тын тө мен де гі ше са ра лай мыз: 
от ба сы, өс кен ор та тəр би есі; оқу, бі лім ді иге руі; 
ғы лым ға де ген құл шы ны сын ояту; адам гер ші лік, 
ар-ож дан, па ра сат ты бо луы; отан, қо ғам ал дын да-
ғы жауап кер ші лі гін се зі нуі. Қа рап отыр сақ, пуб ли-
цис ти ка лық шы ғар ма ла ры на проб ле ма лық си пат 
бе ре тін осы нау қа ғи да лар адам ба ла сы ның дү ни еге 
кел ген нен бас тап, өсіп-өр кен деуін, жақ сы аза мат 
бо лып, ту ған ота ны на адал қыз мет ету, сол ар қы лы 
мы нау ұлы дү ни еге «ке ті гін тауып, кір піш боп қа-
ла ну ына» бас тай тын өмір фор му ла сы ның тұ тас бір 
ере же сін жа зып қал дыр ған дай əсер бе ре ді.

Е. Бө ке тов тің пуб ли цис ти ка лық мұ ра ла ры ның 
ішін де қо мақ ты та қы рып та ры ның бір са ла сы əде-
би ет пен өнер мə се ле ле рі не ар на ла ды. Бойын да 
сан қыр лы та лант тың қа си еті шо ғыр лан ған қа лам-
гер ға лым ның бұл са ла да ке ңі рек қа лам тер беуіне, 
əри не, оның əде би ет шіл ді гі — өнер ді сүйе тін ді гі 
се беп бол ға ны бел гі лі. Бұл мə се ле ні сөз ет пес бұ-
рын пуб ли цист Е. Бө ке тов тің сол ке зең де гі ру-
ха ни ор та сы на зер са ла кет кен орын ды. Боз ба ла 
Бө ке тов тің əде би ет пен өнер ге де ген алып-ұш қан 
ар ма нын, тағ дыр жо лы жа ра ты лыс та ну ғы лы мы-
ның соқ па ғы на тү сір ді. «Ұлы Отан со ғы сы бі ті сі-
мен жо ға ры оқу ор ны на түс кен біз дер дің өзі міз 
кө бі не ма ман дық таң да ға мыз жоқ. Мен, мы са лы, 
ин же нер-ме тал лург бо лам деп ор та мек теп те бір-
де-бір ой лап көр гем жоқ», — деп жа за ды Ев ней 
Бө ке тов. «Ар ман шыл бол ған ға не жет сін» ат ты ма-
қа ла сын да: «Əри не, сүй ген ма ман дық де ген əде мі 
ұғым. Бі рақ, бір ұға тын нəр се бар: ол ең бек бар 
жер де же міс бар лы ғы. Сүй ген ма ман дық де ге ні міз 
ең бек ті бел шең нен сі ңір ген ма ман дық, маң дай те-
рің мен жа ның ның жа лы ны жұм сал ған ма ман дық 
қой. Ең бек сі ңір ген жер де сүю де, күю де бо ла ды, 
сол ең бек жұм сал ған ма ман дық қа шын жан тə нің-
мен бе рі лу де ту ады. Сон дық тан, жа ңы лыс тым деп 
кейін қай ту ерік ке нің ісі деп, адас қа нын сез се де 
(жас тар дың жа ңыл дым де ге ні нің өзі кей бір уақыт-
та елес пен əуес тік тен ту ған жал ған бол жау бо лып 
шы ға ды) ал ған бет тен қай тпай іл гер лей бе ру ер дің 
ісі, үйт ке ні, Абай ай тқан дай, «Адас қан ның ал ды 
жөн, ар ты соқ пақ». Ме нің осы бір ай тқа ным нан — 
ма ман дық ты тал ға ма, кез кел ген ма ман дық қа оқи 
бер, тең ең бек же ңе ді де ген кел те, шо лақ ұғым ту-
мас деп ой лай мын».

Е. Бө ке тов пуб ли цис ти ка сын да ғы ой тас қы ны, 
көр кем тіл мен ке ліс ті өрі ліп, оқыр ма нын тұң ғи ық-
қа тар тқан иірім дей бір ден үйі ріп ала жө не ле ті нін 
біз қа лам гер дің сөз ден қам шы өр ген ше бер лі гі деп 
та ни мыз. Е. Бө ке тов ті лі нің ше шен ді гі, кө сі ліп жа-
зып кет кен де гі те рең бі лі мі мен та ғы лы мы мол ғиб-
ра ты оқы ған жан ды бей-жай қал дыр май ды. Əсі ре се, 
сту дент-жас тар ға ар нал ған ба ян да ма-лек ци яла ры-
ның (бұ лар дың кө бі бас па сөз де жа ри яла нып, же ке 
кі тап тар ға ен ген) тіл дік тар тым ды лы ғы өте ерек ше. 
«Мен бұл əң гі мем ді «Ашық лек ция» деп ата мақ-
пын», — деп бас та ла тын «Ал ғаш қы са бақ» ат ты лек-
ция-ма қа ла сы ның тіл дік жүйе сі ой мен өрі ліп, сөз-
бен тө гі ліп тұр ған ақ өлең үл гі сін ес ке тү сі ре ді.

Тұ ман бай ақын ның «Жи ыр ма жас та жет пе ген 
ар ма ны ма» деп бас та ла тын өле ңі Е. Бө ке тов «лек-
ци ясы ның» не гіз гі өзе гі не ай нал ған.

Жи ыр ма жас та жет пе ген ар ма ны ма,
Жи ыр ма жас та бар ма ған та ула ры ма,
Жи ыр ма жас та жүр ме ген жол да ры ма,
Бү гін же те алам ба, жү ре алам ба,
Бар ша ба қыт ті лей мін бар адам ға.
Бес шу мақ өлең ді тү гел кел ті ре оты рып: «Мен 

осы бір те бі ре ніс ті, нə зік се зім ге то лы өлең нің шу-
мақ та рын əдейі кел ті ріп отыр мын. Бұл өлең нің 
ма ғы на сы на қа ра ған да, адам бар ісін жи ыр ма жас-
тан бас тап, жи ыр ма жас та қам тып қа луы ке рек 
си яқ ты, олай бол ма са адам ның қал ған өмі рі өкі ні-
ше то лы бол мақ си яқ ты. Ақын ның осы сөз де рін-
де те рең сыр, мол шын дық жа тыр», — дей ке ліп, 
18-20 жа сын да сту дент тік жол ға түс кен жас тар ға 
оқу ға түс кен де гі бір де-бір мақ сат — өмір ге, ел ге 
ке рек ті жақ сы ма ман бо лып шы ғу ке рек ті гін ай та-
ды. Əри не, жай ға на ай ту емес, жас тар ға Чка лов 
пен Гри зо ду бо ва, Га га рин мен Те реш ко ва ар ма-
нын, Қа ныш пен Мұх тар па ра са тын, Ша ля пин 
мен Горь кий тағ ды рын, Мен де ле ев өмі рін тіл ге ти-
ек ете оты рып, ма ман дық тың жа ма ны жоқ ты ғын, 
тек со ны дұ рыс таң дай бі лу ке рек ті гін, таң да ған 
ма ман дық ты иге ру жо лын да қан дай іс тер ат қа ру 
ке рек ті гін кес те лі ой, ше бер тіл мен ба рын ша жет-
кіз ген.

Жал пы, Е. Бө ке тов тің қа лам гер лік ше бер лі-
гі мен ше шен ге тəн қа си еті нің бас тау бұ лақ, нəр 
алар кө зін оның та би ғи бол мы сы нан, со нау ба-
ла лық дəу ре ні нен із де ген дұ рыс бо лар еді. Ба ла 
Ев ней жас ке зі нен Шы ғыс тың қис са-дас тан да рын 
жат тап өс ке нін, ауыз əде би еті нің нə рі мен су сын-
дап өс кен ді гін біз зерт теу ба ры сын да ай тқан бо-
ла тын быз. Ана ның сү ті мен, бе сік тің əл ди мен тұл 
бойы на да ры ған ту ма та лант қар ша дайы нан сөз ге 
жүй рік, ой ға ал ғыр Ев ней ге тəн қа си ет бо ла тын. 
Сон ды ғы нан да бо лар, ал ғаш қы аяулы ұс та зы Ав-
гус та Иус ти нов на ның Ев ней шə кір ті не де ген ұс-
таз дық ма хаб ба ты ерек ше еді. Па ра сат ты Ав гус та 
Иус ти нов на ның ұзақ жыл дар ғы өмір жо лын да 
əл де қа лай ке зік кен па на сыз қа зақ ба ла сы Ев ней ді 
аяуы, оған жа ны ашып, ай рық ша көз қы рын са луы, 
бір жа ғы нан оның ал ғыр лы ғы мен бі лім ге құш-
тар лы ғы зейін ді гі гі нен бо ла тын. «Шы ғы сым ба тыс 
боп кет ті» деп Абай ай тқан дайын, Шы ғыс шы ғар-
ма ла ры ның ін жу-мар жан да ры мен көз ашып, кө-
кі ре гі оян ған Ев ней ді Ев ро па əде би еті не ын та сын 
оят қан осы аяулы ұс та зы Ав гус та Иус ти нов на еді. 
Ара ға жар ты ға сыр са лып, ака де мик Е. Бө ке тов тің 
өзі оқы ған мек теп пен ұс та зы Ав гус та Иус ти нов на-
ның ор нын із деп ба руы үл кен жү рек ті қа лам гер-
ака де мик тің адам гер ші лік па ра сы ның бір қы рын 
та ныт қан дай.

Е. Бө ке тов тің пуб ли цис ти ка лық мұ ра сын оқы-
ған, оны зер де ле ген кез кел ген адам, оның ті лі не, 
жа зу ма шы ғы на сүй сі не рі сөз сіз. Шо қан ту ра лы 
қол жаз ба сын оқып, оған пі кір ай тқан бел гі лі сөз 
зер ге рі Ақ се леу Сей дім бе ков: «Ті лі ңіз ге сүй сін-
дім», — деуі те гін ай тыл ма ған жай сөз бол ма са 
ке рек.

Е. Бө ке тов өмір сүр ген дəуір Ке ңес үкі ме ті нің 
өсіп-өр кен деу уақы ты мен тұс па-тұс кел ді. Ана ті-
лі міз дің өгей лік ке ұшы рап, орыс ті лі нің үс тем дік 
алуы, ұлт тық өнер мен əде би ет ке ба рын ша ке рі 
əсе рін ти гі зіп бақ ты. Екі тіл де жаз ған ой мен өнер 
адам да ры ту ра лы тол ға ныс та ры, əде би ет пен те-
атр ту ын ды ла рын тал да ған эс те ти ка лық ең бек те рі, 
оқу-бі лім, ғы лым та қы ры бын да ғы ағар ту шы лық 
көз қа рас та ры, тə лім-тəр бие, па ра сат жө нін де гі 
ке ле лі ой-пі кір ле рін қам ти тын Е. Бө ке тов тің пуб-
ли цис ти ка лық шы ғар ма ла рын да ғы тіл мен ой та-
за лы ғы ның сақ та лу ының өзін дік құ пи ясы бар. Ол 
құ пия кіл ті қа лам гер дің екі тіл де ер кін жа зып, екі 
тіл де ой ла на алу ын да жа тыр. Əсі лі, екі тіл де жа-
за тын қа лам гер бас қа лар ға қа ра ған да шы ғар ма-
ла ры на өте сақ тық пен, жауап кер ші лік пен қа рай-
тын ды ғы та би ғи құ бы лыс.

Орыс хал қы көп қо ныс тан ған сол түс тік өңір-
де ту ып өс кен, ба ла лық ша ғы нан орыс тəр би есін, 
бі лі мін алып өс кен Ев ней дің ту ған хал қы ның салт-
дəс тү рін, ті лі мен мə де ни етін же тік бі луі — оның 
өз ұл ты на де ген шек сіз сүйіс пен ші лі гін аң ғар та ды. 
Е. Бө ке тов тің қай шы ғар ма сын да бол ма сын ұлт-
тық рух, ұлт тық бол мыс қа шан да би ік тұ ра ды.

�ОЙ ЛЫ БАЙ АСА НОВ, Ф. �. Д, ПРО ФЕС СОР

�дебиетші. &алым. Публицист
(академик Е. А. Б/кетов шыBармашылыBы туралы сыр-толBам)
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На за се да нии глав стран СНГ Президент 
РФ Вла ди мир Пу тин, об ра ща ясь к учас тни кам 
за се да ния, ска зал: «Наш об щий долг — вмес те 
дос той но от ме тить се ми де ся ти лет нюю го дов-
щи ну Ве ли кой По бе ды. Тор же ствен ные ме-
роп ри ятия прой дут в Мос кве в мае 2015 го да». 
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич 
Назарбаев под дер жал пред ло же ние пре зи-
ден та Рос сии: «Это со бы тие на шей об щей 
ис то рии, мы дол жны на дос той ном уров не 
про вес ти юби лей По бе ды. Не об хо ди мо от-
дать дань ува же ния по гиб шим и ны не здрав-
ству ющим ве те ра нам. Весь ма по ка за тель ным 
яв ля ет ся се год ня об ра ще ние к на ро дам и 
го су дар ствам — учас тни кам Сод ру же ства, к 
ми ро вой об ще ствен нос ти в свя зи с 70-й го-
дов щи ной По бе ды. Оно под чер ки ва ет спло-
чен ность, ге ро изм на ших на ро дов, про яв лен-
ные в тя же лые го ды вой ны». Бо лее то го, он 
до ба вил, что «пред се да тель ство в СНГ ско ро 
пе ре хо дит к Ка зах ста ну, и мы ак тив но бу дем 
про во дить эту ра бо ту по сов мес тно му праз-
дно ва нию 70-ле тия По бе ды. Пред сто ящий год 
ста нет го дом 70-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте-
че ствен ной вой не, а так же Го дом ве те ра на в 
стра нах СНГ».

Праз днич ные ме роп ри ятия уже на ча лись на 
тер ри то рии на шей рес пуб ли ки. В ка нун Но во го 
го да, с 26 по 30 де каб ря 2014 го да, по всей стра-
не прош ла бес пре це ден тная об ще на ци ональ ная 
ак ция Пре зи ден та Казахстана по под дер жке ве-
те ра нов Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны. Каж до го 
из 5540 ве те ра нов вой ны в рес пуб ли ке лич но по-
се ти ли аки мы об лас тей, го ро дов и райо нов с поз-
драв ле ни ями и вру ча ли но во год ний по да роч ный 
на бор от име ни гла вы го су дар ства. Кро ме то го, 
по по ру че нию Пре зи ден та Казахстана ут вер жден 
спе ци аль ный план ме роп ри ятий по праз дно ва-
нию 70-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой не, в ко то ром пре дус мот ре ны наг раж де ние 
ве те ра нов юби лей ны ми ме да ля ми, оп ре де ле-
ние раз ме ров еди нов ре мен ной ма те ри аль ной 

по мо щи, ока за ние до пол ни тель ной со ци аль ной 
под дер жки ве те ра нам вой ны и тру же ни кам ты-
ла, при ня тие мер по льгот но му обес пе че нию 
ле кар ства ми, ре монт жилья ве те ра нов, обес пе че-
ние бес плат но го про ез да ве те ра нов и соп ро вож-
да ющих их лиц на юби лей ные ме роп ри ятия по 
мес там бо евой сла вы, а так же весь ком плекс мер, 
свя зан ных с эти ми по ез дка ми. Все про ек ты бу дут 
обес пе че ны ин фор ма ци он но в СМИ, а так же пла-
ни ру ет ся вы пуск книг па мя ти, филь мов, ви де оро-
ли ков, спек так лей, цик лов ра дио- и те ле пе ре дач. 
В День за щит ни ка Оте че ства, 7 мая, пла ни ру ет ся 
про ве де ние юби лей но го тор же ствен но го во ен но-
го па ра да с учас ти ем гла вы го су дар ства. На всё 
это бу дет вы де ле но бо лее 5 мил ли ар дов тен ге из 
бюд же та стра ны. И это не толь ко праз дно ва ние 
70-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не. 
Ви це-ми нистр здра во ох ра не ния и со ци аль но го 
раз ви тия Казахстана Свет ла на Жа ку по ва в сво ем 
выс туп ле нии пе ред де пу та та ми рас ска за ла, как 
бу дут рас хо до вать ся сред ства. По ее сло вам, в эту 
сум му вхо дит вып ла та еди нов ре мен ных по со бий, 
про езд соп ро вож да юще го ли ца и са мо го ве те ра-
на в Мос кву. Кро ме то го, на улуч ше ние жи лищ-
ных ус ло вий в ре ги онах пре дус мат ри ва ет ся бо лее 
6 мил ли онов тен ге. Уже раз ра бо та на и ут вер жде-
на юби лей ная ме даль «70 лет По бе де в Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой не 1941-1945 гг. ве те ра нов Ве-
ли кой Оте че ствен ной вой ны, тру же ни ков ты ла и 
иных лиц».

За бо та о ве те ра нах, тру же ни ках ты ла, пен си-
оне рах яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью со ци аль-
ной по ли ти ки Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. Для 
ве те ра нов, тру же ни ков ты ла, ра бо тав ших и ра бо-
та ющих в КарГУ пен си оне ров к раз лич ным да там 
ор га ни зу ют ся кон цер тные прог рам мы, ли те ра-
тур но-му зы каль ные ве че ра «Ве те ра нам уни вер-
си те та пос вя ща ет ся…». В са на то рии-про фи лак-
то рии КарГУ для по жи лых лю дей про во дит ся 
бес плат ное ком плек сное об сле до ва ние и про фи-
лак ти чес кое ле че ние, здесь же для них ор га ни зу-
ют тор же ствен ные обе ды, боль шин ству из них на 

ре гу ляр ной ос но ве ока зы ва ет ся ма те ри аль ная по-
мощь из средств проф со юз но го ко ми те та КарГУ. 
Сту ден ты на ше го уни вер си те та при ни ма ют ак-
тив ное учас тие в со ци аль ных про ек тах, свя зан ных 
с по мощью и под дер жкой ве те ра нов. Ко неч но, 
го су дар ство ока зы ва ет зна чи мую ма те ри аль ную 
по мощь всем учас тни кам вой ны и тру же ни кам 
ты ла. Се год ня в боль шин стве сво ем они обес пе че-
ны не об хо ди мым. Но для них важ нее каж дод нев-
ное вни ма ние, лас ко вое сло во и встре чи. По это му 
сту ден ты КарГУ про во дят ак ции по по се ще нию 
ве те ра нов на до му, ока за нию им по мо щи в убор-
ке, по куп ках, про гул ках и мно гом дру гом. Они 
слу ша ют их ис то рии жиз ни, а за тем де лят ся эти-
ми ис то ри ями на стра ни цах сту ден чес ких из да-
ний, прод ле вая та ким об ра зом па мять о труд ных 
во ен ных го дах и под ви гах на ших от цов и де дов. 
Та ким об ра зом ус та нав ли ва ет ся связь по ко ле ний, 
ко то рая поз во ля ет про нес ти че рез го ды осо бое, 
бе реж ное от но ше ние к со бы ти ям ис то рии.

Труд но пе ре оце нить под виг тех, кто от дал 
жизнь или луч шие го ды во имя Ве ли кой По бе ды. 
Каж дый из ве те ра нов — жи вая ле ген да. А под-
ви ги ве те ра нов слу жат при ме ром для мо ло де-
жи. По это му мож но сме ло ска зать, что этот год, 
юби лей ный для всех ве те ра нов, ста нет осо бен ным 
го дом и для тех, кто толь ко всту па ет в боль шую 
жизнь. При мер стар ше го по ко ле ния, к ко то ро-
му час то бу дут об ра щать ся не толь ко в СМИ, но 
и на раз лич ных уни вер си тет ских ме роп ри яти ях, 
при уро чен ных к этой да те, ста нет луч шей ил люс-
тра ци ей по ня тий «пат ри от» и «лю бовь к Ро ди не», 
чем сот ни учеб ни ков и ста тей на эту те му.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев объ явил 2015 год в рес пуб ли ке Го-
дом Ас сам блеи на ро да Казахстана. Об этом 
он за явил еще в кон це 2014 го да на XXI сес-
сии АНК в Ас та не: «Я пред ла гаю объ явить 
сле ду ющий год Го дом Ас сам блеи на ро да 
Казахстана и весь год про во дить все ме роп ри-
ятия под зна ком это го со бы тия».

Ба зо вы ми прин ци па ми го су дар ствен ной на-
ци ональ ной по ли ти ки яв ля ют ся рав ные пра ва 
для пред ста ви те лей всех на ци ональ ных и кон-
фес си ональ ных групп и соз да ние бла гоп ри ят ных 
ус ло вий для дея тель нос ти всех кон фес сий. Бла-
го да ря это му в Ка зах ста не на про тя же нии бо лее 
во сем над ца ти лет не про изош ло ни од но го по ли-
ти чес ко го мас со во го стол кно ве ния на эт ни чес кой 
или ре ли ги оз ной поч ве. Мож но без пре уве ли че-
ния ска зать, что пер вые за ко но да тель ные ак ты 
не за ви си мо го Казахстана соз да ли пра во вую ба зу, 
в ос но ве ко то рой ле жит граж дан ская и по ли ти-
чес кая об щность всех граж дан, обес пе чи ва ющая 
ра вен ство прав и сво бод всех, не за ви си мо от эт ни-
чес кой или ре ли ги оз ной при над леж нос ти. Опыт 
ме жэт ни чес кой по ли ти ки, осу ществля емой Ка-
зах ста ном, по лу чил вы со кие оцен ки ми ро во го 
со об ще ства и выз вал ин те рес стран со схо жим 
по ли эт ни чес ким сос та вом на се ле ния.

Казахстан стал пер вой стра ной сре ди стран — 
учас тниц СНГ, в ко то рой был соз дан уни каль-
ный ин сти тут — Ас сам блея на ро да Казахстана. 
Этот ин сти тут во мно гом спо соб ство вал ста нов-
ле нию и ут вер жде нию ка зах стан ской мо де ли 
по ли эт ни чес ко го об ще ства, дея тель ность ко то-
ро го нап рав ле на на ук реп ле ние ме жэт ни чес ко го 
и меж кон фес си ональ но го сог ла сия. Ас сам блея 
на ро да Казахстана с мо мен та сво его об ра зо ва-
ния иг ра ла боль шую роль в ук реп ле нии ми ра 
и сог ла сия меж ду на ро да ми, про жи ва ющи ми в 
Ка зах ста не. Но в пос лед ние го ды ее роль в об ще-
стве ста ла осо бен но за мет ной. Ас сам блея на ро да 
Казахстана яв ля ет ся кон суль та тив но-со ве ща тель-
ным ор га ном при гла ве го су дар ства и объ еди ня-
ет пред ста ви те лей прак ти чес ки всех 130 на ций и 
на род нос тей, жи ву щих в Ка зах ста не, на се ле ние 

ко то ро го пре вы ша ет 17,2 млн че ло век. Идея ее 
соз да ния бы ла выд ви ну та Назарбаевым в 1992 го-
ду. Ас сам блея на ро да Казахстана — уч реж де ние 
без об ра зо ва ния юри ди чес ко го ли ца, соз дан ное 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан, спо соб ству-
ющее раз ра бот ке и ре али за ции го су дар ствен ной 
на ци ональ ной по ли ти ки. Целью ас сам блеи яв-
ля ет ся обес пе че ние ме жэт ни чес ко го сог ла сия в 
Рес пуб ли ке Казахстан в про цес се фор ми ро ва ния 
ка зах стан ской граж дан ской иден тич нос ти и кон-
ку рен тос по соб ной на ции на ос но ве ка зах стан ско-
го пат ри отиз ма, граж дан ской и ду хов но-куль-
тур ной об щнос ти на ро да Казахстана при кон со-
ли ди ру ющей ро ли ка зах ско го на ро да. АНК не 
име ет пра ва за ко но да тель ной ини ци ати вы, тем 
не ме нее имен но на сес си ях ас сам блеи выд ви га-
лись зна чи мые для раз ви тия рес пуб ли ки пред-
ло же ния и ини ци ати вы, ко то рые впос лед ствии 
внед ря лись в жизнь за ко на ми и ука за ми гла вы 
го су дар ства.

Праз дно ва ние Го да Ас сам блеи на ро да 
Казахстана нач нет ся с фев ра ля, ор га ни за то ры 
ме роп ри ятий обе ща ют на сы щен ную науч ную и 
со ци аль но-куль тур ную прог рам му. «6 фев ра ля 
бу дет дан старт всем ме роп ри яти ям», — со об-
щил за мес ти тель пред се да те ля, за ве ду ющий сек-
ре та ри атом АНК Ера лы Туг жа нов. Он на пом нил, 
что соз да на спе ци аль ная го су дар ствен ная ко мис-
сия по ор га ни за ции и про ве де нию Го да Ас сам-
блеи, в рам ках дея тель нос ти ко то рой рас смот рен 
на ци ональ ный план ме роп ри ятий, при ня тый 
пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства стра ны. На ря ду 
с этим, по яс нил Е. Туг жа нов, при ня ты пла ны дея-
тель нос ти АНК, вклю ча ющие 150 ме роп ри ятий 
эт но куль тур ных объ еди не ний, бо лее 170 ме роп-
ри ятий науч но-эк спер тно го со ве та. По его сло вам, 
ито ги Го да Ас сам блеи пла ни ру ет ся под вес ти на 
фо ру ме, ко то рый сос то ит ся 1 де каб ря 2015 го да.

В на шем уни вер си те те так же про во дит ся 
боль шая ра бо та сов мес тно с Ма лой ас сам бле ей 
на ро да Казахстана Ка ра ган дин ской об лас ти. В 
це лях раз ви тия меж на ци ональ но го сог ла сия сре-
ди сту ден чес кой мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва фун кци они ру ет Меж на ци ональ ный 
куль тур ный центр, ко то рый объ еди ня ет пред-

ста ви те лей сту ден че ства 36 на ци ональ нос тей. В 
нас то ящее вре мя в цен тре нас чи ты ва ет ся бо лее 
300 че ло век. Это поз во ля ет вос пи ты вать сту ден-
тов в со от вет ствии с тре бо ва ни ями ук реп ле ния 
меж на ци ональ но го един ства ка зах стан ско го об-
раз ца, ук реп ле ния куль ту ры об ще ствен но го сог-
ла сия в рам ках идеи «Мəң гі лік Ел». Сов мес тно с 
Ма лой ас сам бле ей про во дят ся круг лые сто лы, 
тре нин ги, кон фе рен ции, еже год ный фес ти валь 
на род но го твор че ства, пос вя щен ный праз дни ку 
един ства на ро да Казахстана «Бір лік — тəуел сіз дік 
ті ре гі!», ко то рый про во дят в на шем уни вер си те те 
при ак тив ной под дер жке на ци ональ ных куль тур-
ных цен тров. В хо де ме роп ри ятий об суж да ют ся 
пер спек ти вы уни каль ной ка зах стан ской мо де ли 
ме жэт ни чес кой то ле ран тнос ти и об ще ствен но-
го сог ла сия, ро ли эт но куль тур ных объ еди не-
ний в фор ми ро ва нии то ле ран тнос ти и сог ла сия, 
раз ви тие то ле ран тно го ми ро от но ше ния че рез 
ка зах стан ский пат ри отизм. Бла го да ря пла но-
мер ной вос пи та тель ной ра бо те сту ден ты осоз-
на ют, что ка зах стан ская мо дель то ле ран тнос ти и 
об ще ствен но го сог ла сия — это га рант раз ви тия и 
проц ве та ния не за ви си мо го Казахстана.

Ас сам блея на ро да Казахстана — это ре зуль-
тат уни каль но го по ли ти чес ко го но ва тор ства 
Казахстана. Се год ня опыт ее ра бо ты ста но вит ся 
прив ле ка тель ным и по лез ным для мно гих стран 
ми ра. Се год ня Кон сти ту ция и Ас сам блея на ро да 
Казахстана не прос то ро вес ни ки. Это две ве ли кие 
цен нос ти, став шие фун да мен том ста биль нос-
ти, мо дер ни за ции и проц ве та ния. До ве рие, тра-
ди ции, тран спа рен тность, то ле ран тность — это 
имен но те прин ци пы, ко то рые лег ли в ос но ву 
на ше го мно го на ци ональ но го проц ве та юще го го-
су дар ства.

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

Девяностолетие первого ректора КарГУ
Наш уни вер си тет в этом го ду от ме ча ет осо бую 

да ту — 90-ле тие со дня рож де ния пер во го рек то ра 
КарГУ ака де ми ка Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва.

В ин тервью в 2006 го ду Президент РК Н. А. Назарбаев 
на воп рос глав но го ре дак то ра ли те ра тур ной га зе ты «�а-
за� �де би еті» по эта У. Ес да уле та: «Ка кие кни ги на ка зах-
ском язы ке не дав но вы про чи та ли?» — от ве тил: «Два 
до ку мен таль ных про из ве де ния пи са те ля Ме деу Сар се-
ке — «Сат па ев» и «Бу ке тов». От вет гла вы го су дар ства бу-
дет по нят ным, ес ли вспом ним его сло ва, выс ка зан ные 
еще на за ре пе рес трой ки: «Ка зах стан цам хо ро шо из вес-
тны име на… ака де ми ков Ка ны ша Сат па ева, Ев нея Бу ке-
то ва. Эти лю ди — на ша на ци ональ ная гор дость...»

К юби лею пер во го рек то ра в на шем уни вер си те те 
прой дет мно го ме роп ри ятий, где сно ва и сно ва бу дут 
вспо ми нать Ев нея Ар ста но ви ча. Ка за лось бы, за то вре-
мя, что его нет с на ми, его сов ре мен ни ки и уче ни ки сде-
ла ли все, что бы до ку мен таль но, науч ным ана ли зом, в 
про зе и сти хах сох ра нить впе чат ле ние об этой лич нос ти, 
бе зус лов но, ис то ри чес кой и ос та ющей ся при тя га тель-
ной. Но все же есть еще «бе лые пят на» в жиз ни Бу ке то ва, 
ко то рые пред сто ит вос пол нить уже но во му по ко ле нию.

Бу ке то ва как уче но го бу дут вспо ми нать и на тра ди-
ци он ных Бу ке тов ских чте ни ях, ко то рые еже год но про-
хо дят в на шем уни вер си те те и ста ли уже не отъ ем ле мой 
частью его науч ной жиз ни. В на шем уни вер си те те так же 
уч реж де на пре мия име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, она 
при уро че на к 90-ле тию пер во го рек то ра КарГУ. Пре мия 
бу дет при суж дать ся уче ным, ко то рые име ют вы со кие 
дос ти же ния в об лас ти на уки и об ра зо ва ния, луч шие 
науч ные ис сле до ва ния и ра бо ты. В свя зи с праз дно ва-
ни ем юби лея Ев нея Ар ста но ви ча, не толь ко вид но го со-
вет ско го уче но го, хи ми ка-ме тал лур га, док то ра тех ни чес-
ких на ук, ла уре ата Го су дар ствен ной пре мии СССР, но и 
пи са те ля, пе ре вод чи ка, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же 
пла ни ру ет пе ре из дать его луч шие кни ги: «Атан �о мын да 
ту =ан адам» (Алматы: Жа зу шы, 1975. — 137 б.), «Гра ни 
твор че ства» (Ал ма-Ата: Жа зу шы, 1977. — 123 с.), «Шесть 
пи сем дру гу» (Алматы: Жа лын, 1989. — 286 с.).

Осо бый вклад в юби лей ные ме роп ри ятия вне сут сту-
ден ты уни вер си те та. Для них бу дут про ве де ны три юби-
лей ных кон кур са: кон курс фо тог ра фии, кон курс ли те ра-
тур ных про из ве де ний (про за и сти хи), в ко то рых дол жны 
быть от ра же ны дос ти же ния уни вер си те та и вклад пер во-
го рек то ра в раз ви тие луч ше го ре ги ональ но го ву за рес-
пуб ли ки, вто ро го уни вер си те та Казахстана, од но го из 
ли де ров сов ре мен но го об ра зо ва ния, а так же спор тив-
ные сос тя за ния сре ди сту ден тов, так же при уро чен ные 
к юби лей ной да те. Ме роп ри ятия для сту ден тов прой дут 
в фев ра ле. Их ор га ни за то ром ста нет Ко ми тет по де лам 
мо ло де жи при под дер жке Сту ден чес ко го пар ла мен та и 
Аль ян са сту ден тов КарГУ.

Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов про вел в Ка ра ган дин ской 
об лас ти 24 го да сво ей ко рот кой жиз ни. За это вре мя он 
ус пел очень мно гое: ос но вал в Ка ра ган де Хи ми ко-ме-
тал лур ги чес кий ин сти тут, ко то рый ус пеш но ра бо та ет по 
сей день, во семь лет жиз ни ака де мик пос вя тил зак лад ке 
фун да мен та КарГУ, ме тал лур ги чес кие ги ган ты в Бал ха-
ше, Жез каз га не, Те мир тау, поль зу ясь его изоб ре те ни-
ями, еже год но по лу ча ют мно го мил ли он ные при бы ли... 
Нас ле дие Бу ке то ва не ис чер па емо, и еще мно го по ко ле-
ний, от ме чая его юби леи, бу дут на хо дить важ ные и цен-
ные мыс ли, раз ви вать его идеи, опи рать ся на науч ные 
пос ту ла ты, ос тав лен ные им для по том ков.

СОБ. ИНФ.

План по подготовке и проведению юбилейных мероприятий 
посвященных 90-летию со дня рождения Е. А. Букетова

Под го тов ка и из да ние кни ги «Мир Е. А. Бу ке то ва» (Ян-
варь 2015 г.).

Про ве де ние меж ду на род ной науч но-прак ти чес кой 
кон фе рен ции «Науч ное и твор чес кое нас ле дие ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва» (Март 2015 г.)

Под го тов ка филь ма об ака де ми ке Е. А. Бу ке то ве. 
Про ве де ние се рии те ле ви зи он ных пе ре дач о ака де ми ке 
Е. А. Бу ке то ве (Де кабрь 2014 г.).

Ор га ни за ция в СМИ пуб ли ка ций, пос вя щен ных ака-
де ми ку Е. А. Бу ке то ву (С ян ва ря 2015 г.).

Ор га ни за ция выс та вок, пос вя щен ных жиз ни и твор-
че ству ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва (С ян ва ря 2015 г.)

Про ве де ние науч но-прак ти чес кой кон фе рен ции ма-
гис тран тов и сту ден тов «Бу ке тов ские чте ния — 2015» 
(Фев раль 2015 г.).

Про ве де ние кон кур са твор чес ких ра бот сту ден тов 
(Фев раль 2015 г.).

Об нов ле ние эк спо зи ции Му зея име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва (Сен тябрь 2014 г.).

Пе ре из да ние кни ги «Е. А. Бу ке тов. Биб ли ог ра фи чес-
кий ука за тель» (Де кабрь 2014 г.).

Пе ре из да ние про из ве де ний Е. А. Бу ке то ва: «Атан �о-
мын да ту =ан адам», «Гра ни твор че ства», «Шесть пи сем 
дру гу». (Де кабрь 2014 г.)

Те ат ра ли зо ван ная сту ден чес кая пос та нов ка «А�ыл 
ой дыP а=а сы» (Фев раль 2015 г.).

Спор тив ные ме роп ри ятия сре ди сту ден тов (Фев раль 
2015 г.).

Ор га ни за ция и про ве де ние «Не де ли Е. А. Бу ке то ва» 
(Март 2015 г.).

УТ ВЕР ЖДЕН ЗА МЕС ТИ ТЕ ЛЕМ АКИ МА КА РА ГАН ДИН СКОЙ ОБ ЛАС ТИ
Ж. АБИ ШЕ ВЫМ 31.12.2014

Достойно встретить юбилей Победы
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Ел ді гі міз дің ай ға ғы — қа зақ тың төл та-
ри хын ұлық тау мақ са тын да елі міз Қа зақ 
хан ды ғы ның 550 жыл ды ғын атап өт пек ші. 
Бұл жай лы мем ле кет бас шы сы Нұр сұл тан 
Əбіш ұ лы Назарбаев қа зан айын да мə лім де-
ме жа са ды. Осы жыл ға қа рас ты бар лық ұлт-
тық ме ре ке лер Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл-
ды ғы на не гіз де ле ді. Ең үл кен ша ра Қа зақ 
хан ды ғы ның құ рыл ған же рі — Шу мен Та-
лас өзен де рі ара сын да Ел ба сы ның жə не ха-
лы қа ра лық дең гей де гі қо нақ тар дың қа ты-
су ымен өте ді деп жос пар ла ну да. Та рих шы 
ға лым дар дың Қа зақ мем ле ке ті не 550 жыл 
тол ды деуіне не гіз бол ған Мұ хам мед Хай дар 
Ду ла ти дің «Та рих-и-Ра ши ди» ат ты ең бе гі. 
Ду ла ти дің ең бе гін де Ке рей мен Жə ні бек-
тің хан дық ты 1465 жы лы құр ға ны жайын-
да жа зыл ған. 2015 жыл Қа зақ мем ле ке ті нің 
550 жылдығымен ерек ше ле не ді.

Қа зақ хан ды ғы ның 550 жыл ды ғын атап өту 
үш не гіз гі кон цеп ту ал ды түр де жү зе ге аса ды: 
пат ри от тық — қа зақ хал қы ның ота ны на сүйіс-
пен ші лі гі; ақ па рат тық — ғы лы ми көп ші лік 
бағ дар ла ма лар ды, ғы лы ми-та ным дық де рек-
ті фильмдер ді, қа зақ хал қы ның жо ға ры мə де-
ни еті мен өне ге лік қа си ет те рі ту ра лы көр кем 
фильмдер ді жа сап, же тек ші ор та лық те ле ар на-
лар ар қы лы көп ші лік ке та ра ту; ғы лы ми — Қа-
зақ хан ды ғы ның құ ры лу мə се ле ле рін зер де леу 
бойын ша ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та рын жүр гі-
зу, ғы лы ми кон фе рен ци ялар ұйым дас ты ру. Яғ-
ни бар лық те ле ар на лар да та ри хы мыз ды ұлық-
тау мақ са тын да түр лі бағ дар ла ма лар, көр кем 
жə не де рек ті фильмдер көр се ті ле ді де ген сөз.
Үкі ме ті міз осы ме рей той ға ар на улы жос пар 

дайын да ды. Жос пар дың ішін де ма ңыз ды сы — 
төл та ри хы мыз ды тү ген деп, те рең нен зерт теп 
бі лу үшін өз ге ел дер дің му зей, та рих мұ ра ғат-
та ры нан Қа зақ хан ды ғы на қа тыс ты мə лі мет тер-
ді жи на удың қол ға алы нуы. Атап ай тсақ, Ба тыс 
Еуро па, Ре сей, Иран, Түр кия, Қы тай, Еги пет, 
Өз бек стан ел де рі нен. Жал пы ай тқан да, ел та-
ри хын зерт теу, ұлық тау жа ңа бір қар қын ала ды. 
Та рих тың бей мə лім бет те рі ашы ла ды, ке ре ғар 
пі кір лер жоқ қа шы ға ры ла ды. Сол кез де ел ді гі-
міз ге шү бə кел тір ген дер дің тыйы ла ры анық.
Бұл ме рей той ды той лау, атап өту қай жа-

ғы нан бол сын ма ңыз ды. 550 жыл дық əлем дік 

са ясат та ел по зи ци ясын ны ғай та ды, жас та ры-
мыз дың өз та ри хы на де ген сүйіс пен ші лі гін 
оята ды. Осы бір тұс та та рих май да нын да тал-
май ең бек етіп, та рих са ла сы на бар күш-жі ге-
рін жұм сап жүр ген та рих шы ма ман дар дың 
пі кі рі аса ма ңыз ды. Осы мақ сат пен Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін де сү бе лі ең бек етіп 
жүр ген та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, до-
цент, Қа зақ стан та ри хы ка фед ра сы ның мең ге-
ру ші сі Жам был Жұ ма бе ков тің та рих шы ре тін-
де ай тар ойын біл мек бол дық.

— Жам был а#а, бар ша #а м$ лім, би ыл 
елі міз 'а за( хан ды #ы ны* 550 жыл ды #ын 
атап +ту де. Ел ба сы мыз Н/р с/л тан 1бі ш/ лы 
Назарбаев 2кі мет ке атал мыш ау(ым ды ша-
ра ны +т кі зу ту ра лы ті ке лей тап сыр ма бер ген 
еді. 550 жыл ды( ты* хал (ы мыз 4шін, жал пы 
мем ле ке ті міз 4шін ма *ы зы (ан дай?

— Қа зақ хан ды ғы ның құ рыл ға ны на 550 жыл 
то лу ын мем ле кет тік дең гей де атап өту — бұл 
қа зақ елі үшін еле улі оқи ға. Қа зақ мем ле кет ті-
лі гі нің бас та ула ры те рең де жат қа нын бар лық 
та рих шы қауым бі ле ді. Алай да, көп шлік ке 
та ри хы мыз ға қа тыс ты мағ лұ мат тар ай тар-
лық тай та рай қой май ды. Сол се беп тен де қа-
зақ мем ле ке ті бер тін ке ле қа лып тас қан де ген 
жаң сақ пі кір лер де бе лең алып қа ла ды. Тіп ті 
кей бір сырт ел дер дің өзін де қа зақ мем ле ке-
ті осы уақыт қа дейін бол ма ған де ген ой лар 
ай ты ла ды. Ел ба сы мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы 
Назарбаев Ұлы тау тө рі нен сұх бат бер ген де 
қа зақ та ри хы ның бас та ула ры со нау сақ тар 
мен ғұн дар дəуірі нен бас та ла ты нын мə лім де-
ген еді. 1465 жы лы Ке рей мен Жə ні бек бас та-
ған қа зақ хал қы қа зақ мем ле ке тін жаң ғыр тып, 
Шу мен Та лас өзен де рі нің ара лы ғын да Қа зақ 
хан ды ғын құр ған бо ла тын. Мі не, сол уақыт-
тан бас тап біз дің ел қа зақ де ген ата умен дүйім 
жұр тқа мə лім бо лып ке ле жа тыр. Осы ай ту лы 
оқи ға ны ке ңі нен на си хат тап, қа зақ елі та ри хы-
ның түп та мы ры те рең де жат қа нын тү сін ді ру 
ен ді гі ке зек те бас ты мін дет.

— Мем ле ке ті міз ді* бо ла ша #ы жас тар ды* 
(о лын да. Жас тар ды та рих ты +не ге ете оты-
рып т$р би елеу — ол се нім ді бо ла ша( ты т$р-
би елеу де ген с+з. Ай ту лы ме рей той ды* жас-
та ры мыз #а бе рер +не ге сі (ан дай?

— Қа зақ хан ды ғы ның құ ры лу ына 550 жыл-
дық ме рей тойын ерек ше атап өтуі нің ма ңыз-

ды лы ғы — қа зір гі жас тар ға Тəуел сіз ді гі міз ді 
қас тер ле уге үй ре ту. Ата-ба ба ла ры мыз сан 
ға сыр лар бойы хал қы ның азат ты ғы үшін кү-
рес жүр гі зіп кел ді. Сол тəуел сіз дік ті өзі нен 
кейін гі ұр пақ қа мұ ра етіп қал дыр ды. Ке зін-
де, қа зақ хан ды ғы са яси би лі гі нен айы ры лып, 
ұзақ уақыт бойы бас қа ел дің бо да нын да бол-
ды. Қан ша ма асыл аза мат та ры мыз тəуел сіз ді-
гін қай та рып алу үшін бас та рын құр бан дық-
қа тік ті. 550 жыл дық та рих тың ішін де осы ның 
бə рі ба ян да ла ды жə не қа зір гі өс ке лең жас ұр-
пақ осы ны са на сы на сі ңі ре бі ле ді деп се не мін.
Ке рей мен Жə ні бек құр ған Қа зақ хан ды ғы 

XV ға сыр дан бас тап та рих сах на сы на шық ты. 
«Есім хан ның ес кі жо лы», «Қа сым хан ның қас қа 
жо лы» Тəу ке хан ның «Же ті жар ғы сы».
Кө гін де қы ран сам ға ған Тұ ран да ла да біл гір 

де кө ре ген хан дар би лік құр ды. Бү гін де сол хан-
дық дəуір де гі са раб дал да кө ре ген дік са ясат ты 
жүр гі зіп, ел ме рейін асы рып отыр ған Ел ба сы-
мыз Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев. Пре зи-
ден ті міз дің са яса тын төр ткүл дү ние мойын да-
ған де сек, ар тық ай тқа ны мыз емес. Өт кен мен 
бо ла шақ ты ұш тас ты ра біл ген Ел ба сы бар-жо-
ғы 23 жыл да қа зақ елі мен бір ге адам сен гі сіз 
же тіс тік тер ге жет ті. Ен ді гі біз ге ке ре гі — тас қа-
мал дай бір лік, та ту лық. Біз алауыз дық тан қан 
қақ са ған өз ге ел дер ге қа рап, са бақ алу ымыз 
ке рек. Өз би лі гі не, өз бас шы сы на тас ат қан са-
на сыз ха лық тың оң ба сын біз кө ріп те, ес тіп те 
жүр міз. Қи ын-қыс тау сəт те қа зақ хал қы жұ-
мыл ған жұ ды рық тай бі рі гіп, жау ға ұл та рақ тай 
жер бер мей ота ны мыз ды сақ тап қал ға ны көп ке 
мə лім. Біз дің не гіз гі кү ші міз бен қа ру ымыз — 
ол бір лік. Ба қы ты мыз ды кө ре ал ма ған өз ге лер 
ел ара сы на қаң қу сөз та ра тып, ой лау ға қор қы-
ныш ты дүр бе лең бас тап бе руі де ға жап емес. 
Қа зақ хан ды ғы ның ұлы ме рей тойын той лау-
да ғы бір мақ сат — біз ге ауадай қа жет бір лік ті 
ны ғай ту деп ой лай мын. Төл та ри хы мыз ды, төл 
мə де ни еті міз ді жет кі лік ті дең гей де дə ріп те сек, 
бо ла шақ та ел ді гі міз дің 1000 жыл ды ғы ата лып 
өте рі анық. Біз ге ті сін қай ра ған үн сіз жа улар-
дың та ба ны на өзі міз тө сел ме сек бол ға ны. Сан 
та рап қа та ра ған үш жүз дің ба сын қос қан, «қой 
үс ті не боз тор ғай ұяла ған» за ман ор нат қан да на 
Абы лай дың би лі гі бү гін де жал ға сын тап ты деп 
ой лай мын.

ЕРІК НА РЫН,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ірі та ри хи тұл ға лар дың өмі рі жас ұр пақ 
үшін ру ха ни өси ет ре тін де қа ла ды. Сон дай 
тұл ға лар дың бі рі — Са ры ар қа да ғы клас си-
ка лық үл гі де гі уни вер си тет ке есі мі бе ріл-
ген Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов. Қа зақ стан 
ғы лы мын, бі лі мі мен мə де ни етін да мы ту да 
ака де мик Е. Бө ке тов тің қос қан үле сі зор. Ке-
зін де ұлы ға лым: «те рең, кең, нақ ты бі лім ді 
мең гер ген ға лым ға на нə ти же лі жұ мыс ат қа-
ра ала ды»,— де ген екен. Ға лым ның осы сө зі-
нің дə ле лі — оның ар ты на қал дыр ған үл кен 
ғы лы ми жə не шы ғар ма шы лық мұ ра сы.

Е. Бө ке тов Қа зақ стан ғы лы мы ның, бі лі мі нің 
жə не мə де ни еті нің да му ына сү бе лі үле сін қос ты. 
Са ры ар қа ның ор та сын да ға лым, жа зу шы жə не 
қо ғам қай рат ке рі ре тін де қа лып та сып же тіл ді. 
Осы жер де ол тех ни ка ғы лым да ры ның док то ры 
атан ды, про фес сор бол ды, Қа зақ КСР Ака де ми-
ясы ның ака де ми гі атан ды, КСРО Жа зу шы лар 
ода ғы ның мү ше лі гі не қа был дан ды, КСРО Мем-
ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты ата ғын иелен-
ді. Со ны мен қа тар, ол — Хи мия-ме тал лур гия 
ин сти ту ты ның не гі зін са лу шы, Қа зақ стан да ғы 
екін ші уни вер си тет — Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің ір ге та сын қа ла ған ірі ұйым дас-
ты ру шы. Ака де мик Е. Бө ке тов тің ұйым дас ты-
ру шы лық қа бі ле ті Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің құ ры луы мен да муы ба ры сын да 
ерек ше көз ге түс ті. 1972 жы лы Е. Бө ке тов тің же-
тек ші лі гі мен не гі зі қа лан ған уни вер си тет тің ма-
те ри ал дық-тех ни ка лық ба за сы ны ғай ды, кə сі би 
бі лік ті ма ман дар жұ мыс іс те ді, ғы лы ми-зерт теу 
жұ мыс та ры на ке ңі нен жол ашыл ды, бі лім бе ру 
жүйе сі, ғы лым жə не өн ді ріс ара сын да бай ла-
ныс ор на тыл ды. Ол ҚарМУ-де рек тор бол ған 
жыл да ры уни вер си тет тің ғы лы ми мек те бі қа-
лып тас ты, жа ңа дан зерт теу ла бо ра то ри яла ры 
мен ка фед ра лар құ рыл ды, жа ңа ма ман дық тар 

ашыл ды, уни вер си тет жүйе сі жə не мақ сат ты 
ас пи ран ту ра ар қы лы дайын дал ған жа ңа ға лым-
дар дың ле гі ке ліп қо сыл ды.
Бү гін де ға лым ның аты мен ата ла тын Ор та-

лық Қа зақ стан ның бі ре гей уни вер си те ті ҚарМУ 
Е. Бө ке тов тің ме рей тойы қар са ңын да үл кен 
же тіс тік тер ге қол жет кі зіп отыр. ҚарМУ-дың 
бү гін гі бас шы ла ры — жа ңа ша ой лай бі ле тін 
кə сі би іс те рі нің қас ше бер ле рі. Олар ұр пақ тар 
са бақ тас ты ғы нан нəр ала оты рып, Е. Бө ке тов са-
лып бер ген са ра жол мен уни вер си тет тің бі лі мі 
мен ғы лы мын да мы ту да. Уни вер си те ті міз əлем-
дік бі лім бе ру ке ңіс ті гі мен ғы лы ми қауым дас-
тық та өзі нің лайық ты ор нын алу үшін ға лым 
аға мыз көр се тіп кет кен ба ғыт та көп те ген іс-ша-
ра лар ды ат қа ру да. Со ның ай ға ғы — ұлт тық жə-
не ха лы қа ра лық ак кре дит те удің бар лық рə сім-
де рі нен Е. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың сəт ті 
өт кен ді гі. Бри тан дық ком па ния QS-тің «Да-
му шы Еуро па жə не Ор та лық Азия 2014/2015» 
рей тин гі сі бойын ша ака де мик атын да ғы біз дің 
уни вер си тет тің қа зақ стан дық 8 жо ға ры оқу ор-
ны мен бір ге та ны мал əлем дік уни вер си тет тер 
қа та ры на енуі — ең ма ңыз ды əрі ай ту лы жа-
ңа лық тар дың бі рі. Қа зір елі міз дің ғы лы ми ба-
ғыт тар да да му ын қам та ма сыз ету ге қа бі лет ті, 
жо ға ры бі лік ті ма ман дар да яр лау мақ са тын да 
біз дің уни вер си тет қы ру ар жұ мыс тар ат қа ру да. 
Ғы лы ми ин фра құ ры лы мы бар, жа ра ты лыс та ну, 
ғы лы ми жə не тех ни ка лық, со ны мен бір ге гу ма-
ни тар лық ба ғыт та ғы ауқым ды жо ба лар жү зе ге 
асы ры лу да. Қа зақ стан эко но ми ка сы ның түр лі 
сек тор ла ры на ин но ва ци ялық ғы лы ми əзір ле ме-
лер ді ен гі зу іс ке асы ры лу да. 2014 жыл дың қо ры-
тын ды сы бойын ша «Жо ға ры оқу ор ны ның үз дік 
оқы ту шы сы» мем ле кет тік гран тын ҚарМУ-дың 
15 про фес сор-оқы ту шы сы ның иеле нуі де ға-
лым дар дың ака де мик аға мыз дың ме рей тойы на 
қос қан үле сі деп бі ле міз.

2015 жыл уни вер си те ті міз үшін «Ғы лым 
жы лы» деп жа ри ялан ған дық тан, ға лым ның 
ме рей тойы қар са ңын да сту дент тер мен ма гис-

трант тар ға ар нал ған дəс түр лі «Бө ке тов оқу ла-
ры — 2015», «Ака де мик Е. А. Бө ке тов тің ғы лы-
ми жə не шы ғар ма шы лық мұ ра сы» ат ты ха лы-
қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция 
өт кі зі ле ді. Е. Бө ке тов тің шы ғар ма шы лы ғы на 
ар нал ған сту дент тер ара сын да ғы шы ғар ма шы-
лық кон кур стар ұйым дас ты ры ла ды. Со ны мен 
бір ге уни вер си тет «Е. А. Бө ке тов əле мі» де ген 
ат пен кі тап шы ға ру ға дайын да лып жа тыр. Ға-
лым ға ар нал ған фильм тү сі рі лу де.
Қа зір гі кез де уни вер си тет тің ғы лы ми кі тап-

ха на қо ры мен элек трон дық ре сур стар да сақ-
тал ған Е. Бө ке тов тің ғы лы ми жə не əде би мұ-
ра сы на ар нал ған көр ме ұйым дас ты ры лып, ғы-
лы ми-биб ли ог ра фи ялық көр сет кіш əзір ле ну де. 
Та рих фа куль те ті нің жа нын да ғы «Тұл ға та ну» 
ғы лы ми-зерт теу ор та лы ғы мен «Қа зақ стан-Қа-
ра ған ды» те ле ар на сы ның «Та рих та ғы лы мы» 
ат ты бір лес кен бағ дар ла ма сы ның жа ңа жыл-
дық ха ба ры ака де мик, про фес сор, ға сыр да бір 
рет қа на ту атын тұл ға Е. Бө ке тов ке ар нал ды.
Мі не, бұл ша ра лар ал да ғы ат қа ры ла тын үл-

кен іс тер дің бас та ма сы ға на.

Н. БЕЙ СЕН БЕ КО ВА,
�АРМУ «Т8Л �А ТА НУ» �Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ: ДИ РЕК ТО РЫ,

Г. СМА �8 ЛО ВА,
�АРМУ «Т8Л �А ТА НУ» �Ы ЛЫ МИ-ЗЕРТ ТЕУ ОР ТА ЛЫ �Ы НЫ: �ЫЗ МЕТ КЕ РІ

А?паратты? хат
'/р мет ті мек теп м/ #а лім-

де рі мен о(у шы лар! Сіз дер ді 
4с ті міз де гі жыл ды* 21 а(-
па нын да ака де мик Е. А. Б+-
ке тов атын да #ы 'а ра #ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті ні* 
фи ло ло гия фа куль те тін де 
(а за( ті лі мен $де би еті п$ ні-
нен +т кі зі ле тін олим пи ада #а 
ша (ы ра мыз. Олим пи ада #а 
(а за( ж$ не орыс мек теп те-
рі нен 10 сы нып (мек те пі ші-
лік (а за( ті лі мен $де би еті 
п$ ні нен +т кі зіл ген олим пи-
ада ны* 1-2 орын же *ім паз-
да ры) ж$ не т+р тін ші п$н ре-
тін де (а за( $де би еті п$ нін 
та* да #ан 11 сы нып о(у шы-
ла ры ша (ы ры ла ды.

14 а� пан =а дейін олим пи-
ада =а �а ты су шы о�у шы лар дыP 
то лы� аты-жQ ні, мек те бі, сы ны-
бы, бай ла ныс те ле фо ны ж� не 
жауап ты мR =а лім ніP аты-жQ нін 
zha na idar.zhu ma gel di@ma-
il.u элек трон ды� поч та сы на жі-
бе ру ле рі Pіз ді сR рай мыз.

�а за� ті лі мен �де би еті п� ні-
нен Qте тін олим пи ада 2 ке зеP-
нен тR ра ды.

Бі рін ші ке зеP: Тест тS рін де 
Qт кі зі ле ді. 20 сR ра� �а за� ті лі-
нен, 20 сR ра� �де би ет тен бо ла-
ды (1 са =ат уа�ыт бе рі ле ді).

Екін ші ке зеP: Ауыз ша ем ти-
хан тS рін де алы на ды. О=ан бі-
рін ші ке зеP нен 30-дан жо =а ры 
Rпай ал =ан о�у шы лар жі бе рі ле-
ді. Ем ти хан би ле тін де 2 сR ра� 
�ам ты ла ды: 1) �де би ет тен кQр-
кем шы =ар ма ны �де би тал дау; 
2) �а за� ті лі нен лин гвис ти ка-
лы� ке шен ді тал дау. Дайын-
ды� �а уа�ыт бе ріл мей ді, бір ден 
жауап бе рі луі ке рек.

�о =ам мен бай ла ныс ж� не 
жур на лис ти ка ма ман ды =ын 
таP да =ан (11 сы нып о�у шы ла-
ры =а на �а ты са ала ды) о�у шы-
лар =а олим пи ада 2 ке зеP нен 
тR ра ды.

Бі рін ші ке зеP: Га зет тер де-
гі м� тін мен жR мыс. (20 ми нут 
уа�ыт бе рі ле ді).

Екін ші ке зеP: Ауыз ша ем ти-
хан тS рін де алы на ды. (Жа= да-
ят ты� тап сыр ма лар, ше шен дік 
(ора тор лы�) �а бі ле тін кQр се ту, 
QлеP ді жат �а ай ту). Дайын ды�-
�а уа�ыт бе ріл мей ді, бір ден 
жауап бе рі луі ке рек.

Орыс мек теп те рін де гі �а-
за� ті лі мен �де би еті п�н де рі 
бойын ша олим пи ада 2 ке зеP-
нен тR ра ды.

Бі рін ші ке зеP: Тест тS рін де 
Qт кі зі ле ді. (Лек си ка-грам ма ти-
ка лы�). 40 мин. уа�ыт бе рі ле ді.

Екін ші ке зеP: Ауыз ша ем ти-
хан тS рін де алы на ды. (Жа= да ят-
ты� тап сыр ма лар, мы сал-QлеP-
дер ді жат �а ай ту). Дайын ды� �а 
уа�ыт бе ріл мей ді, бір ден жауап 
бе рі луі ке рек.

Олим пи ада =а о�у шы лар 
алып кел ген мR =а лім дер «�а за� 
ті лі мен �де би еті п� ні мR =а лі мі: 
ал =аш �ы �а дам, із де ніс ж� не 
т� жі ри бе» ат ты та �ы ры бын да 
дQP ге лек Sстелге ша �ы ры ла ды.

Тір ке лу уа(ы ты: са =ат 9.00.
Бас та лу уа(ы ты: са =ат 10.00.
Eт кі зі ле тін ор ны: Е. А. БQ-

ке тов атын да =ы �а ра =ан ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті фи-
ло ло гия фа куль те ті (№ 8 =и ма-
рат, МR �а нов кQ ше сі,1). Бай ла-
ныс те ле фо ны: 87011389732, 
87009186379 — ЖR ма гел дин 
Жа най дар Шай мер де нR лы 
(Rйым дас ты ру ал �а сы ныP тQ-
ра =а сы)

К/птен к�ткен 7лы той

Ізгілік іздері



5Жастар �лемі
Мир молодежи№ 2 (231) 30.01.2015 Новости университета

Наш уни вер си тет по се тил ви це-ми-
нистр Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на-
уки РК Та хир Ос па но вич Ба лык ба ев. Он 
воз глав ля ет нап рав ле ние выс ше го об ра-
зо ва ния и мо ло деж ной по ли ти ки.

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан Нур-
сул та ном Аби ше ви чем Назарбаевым пос тав-
ле на важ ная за да ча по вхож де нию на ше го 
го су дар ства в чис ло 30 вы со ко раз ви тых стран 
ми ра. Для ис пол не ния по ру че ния гла вы го су-
дар ства пот ре бу ет ся вре мя и ка че ствен ная ра-
бо та по обес пе че нию пе ре хо да ка зах стан ской 
на уки на но вую сис те му раз ви тия. В этом ра-
кур се ми нис тер ством уже вы пол не на оп ре де-
лен ная ра бо та. Ре али зу ет ся прин ци пи аль но 
но вая мо дель уп рав ле ния на укой: раз гра ни че-
ны ад ми нис тра тив ные и эк спер тные (науч ные) 
фун кции. Для это го соз да ны но вые струк ту-
ры — на ци ональ ные науч ные со ве ты (ННС) и 
На ци ональ ный центр го су дар ствен ной науч но-
тех ни чес кой эк спер ти зы (НЦ ГНТЭ). Те перь 
эк спер ти зу осу ществля ют не за ви си мые оте-
че ствен ные и за ру беж ные уче ные, а ре ше ния 
по фи нан си ро ва нию науч ных ис сле до ва ний 
при ни ма ет науч ное со об ще ство в ли це ННС. 
Вве де ны но вые фор мы фи нан си ро ва ния: ба зо-
вое, гран то вое и прог рам мно-це ле вое. Ба зо вое 
фи нан си ро ва ние поз во ля ет го су дар ствен ным 
науч ным ор га ни за ци ям и ву зам осу ществлять 
рас хо ды на ин фрас трук ту ру, ком му наль ные 
пла те жи, оп ла ту ад ми нис тра тив но го и об слу-
жи ва юще го пер со на ла, ин фор ма ци он ное обес-
пе че ние и др. Гран то вое фи нан си ро ва ние осу-
ществля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке в це лях 
по вы ше ния уров ня науч но-ис сле до ва тельских 
ра бот, науч но-тех ни чес ко го по тен ци ала и кон-
ку рен тос по соб нос ти науч ных ор га ни за ций, их 
кол лек ти вов, а так же от дель ных уче ных, срав-
ни мых с ми ро вы ми ана ло га ми. Прог рам мно-
це ле вое фи нан си ро ва ние нап рав ле но уже на 
ре ше ние стра те ги чес ки важ ных го су дар ствен-
ных за дач. Та ким об ра зом, ре али за ция но вой 
мо де ли уп рав ле ния на укой поз во ля ет ка зах-
стан ским уче ным вы хо дить на пе ре до вые по зи-
ции ми ро вой на уки, а так же най ти свою ни шу 
в ми ро вом науч ном со об ще стве.
Ви це-ми нистр по се тил КарГУ, что бы уз-

нать, как раз ви ва ет ся и фор ми ру ет ся уни-
вер си тет ский науч но-ис сле до ва тельский по-
тен ци ал. В пос лед ние го ды, ког да науч ные 
ис сле до ва ния про во ди лись на кон кур сной 
ос но ве, ву зов ская на ука по лу чи ла быс трое 
раз ви тие. Про ве ден ный мо ни то ринг по ка зал, 

что в 37 го су дар ствен ных ву зах 540 науч но-ис-
сле до ва тельских под раз де ле ний: 79 НИИ, 164 
науч ных цен тра, 242 науч ных ла бо ра то рии, 7 
тех но пар ков. Дей ству ют 13 офи сов ком мер-
ци али за ции, соз дан ные Ми нис тер ством об-
ра зо ва ния и на уки при ву зах сов мес тно с Ми-
нис тер ством ин дус трии и но вых тех но ло гий, а 
так же 34 дру гих ин но ва ци он ных под раз де ле-
ния. Сту ден чес ких науч ных цен тров и круж-
ков — 353. В том чис ле на ба зе ву зов ра бо та ют 
3 на ци ональ ных и 15 ин же нер ных ла бо ра то-
рий кол лек тив но го поль зо ва ния. Науч но-ис-
сле до ва тельски ми под раз де ле ни ями ву зов 
вы пол ня ют ся науч ные ис сле до ва ния по гран-
то во му фи нан си ро ва нию на сум му 1,2 млрд 
тен ге, прог рам мно-це ле во му — 1,5 млрд тен ге 
и ба зо во му — 377,285 млн тен ге. Объ ем вне-
бюд жет ных средств сос тав ля ет 438,7 млн тен ге.
На до от ме тить, что все ин но ва ции нап-

ря мую кос ну лись и на ше го уни вер си те та. В 
КарГУ ра бо та ет офис ком мер ци али за ции 
науч ных про ек тов, от кры та ла бо ра то рия ин-
же нер но го про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме-
то ды ис сле до ва ния», где про во дят ся науч ные 
изыс ка ния по са мым пер спек тив ным и ак ту-
аль ным нап рав ле ни ям в фи зи ке, хи мии, би-
оло гии и дру гих смеж ных на уках, свя зан ных с 
пе ре ра бот кой ре сур сов, соз да ни ем но вых ма-
те ри алов, на но раз ра бот ка ми, эко ло ги ей и др.
В хо де ви зи та рек тор КарГУ им. ака де ми-

ка Е. А. Бу ке то ва д. ю. н., про фес сор Ер кин 
Ки но ято вич Ку бе ев оз на ко мил вы со ко го гос-
тя с пре зен та ци ей об ос нов ных дос ти же ни ях 
уни вер си те та, о трен дах, ко то рые поз во ля ют 
ву зу стать пол ноп рав ным учас тни ком ев ро-
пей ско го об ра зо ва тель но го про цес са.
С прог рам мой учас тия на ше го уни вер си-

те та в ре али за ции Го су дар ствен ной прог рам-
мы ин дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия 
Рес пуб ли ки Казахстан поз на ко ми ли ви це-ми-
нис тра на фи зи ко-тех ни чес ком и хи ми чес ком 
фа куль те тах. Свои ра бо ты пре зен то ва ли ему 
ве ду щие уче ные, дос ти же ния ко то рых уже 
из вес тны не толь ко в Ка зах ста не, но и за ру-
бе жом. Пре зен та цию ла бо ра то рии ин же нер-
но го про фи ля «Фи зи ко-хи ми чес кие ме то ды 
ис сле до ва ния» про ве ли ла уре ат го су дар ствен-
ной пре мии «Па ра сат» Еди ге Су ин ды ко вич 
Мус та фин и де кан хи ми чес ко го фа куль те та 
док тор хи ми чес ких на ук Ер ке бу лан Му ра то-
вич Таж ба ев. Они по ка за ли воз мож нос ти обо-
ру до ва ния и про ве де ния эк спе ри мен таль ных 
ра бот, оз на ко ми ли ви це-ми нис тра с ре зуль та-
та ми науч ных ис сле до ва ний. На фи зи чес ком 

фа куль те те Та хи ру Ос па но ви чу по ка за ли, как 
ра бо та ют ла бо ра то рии двух науч но-ис сле-
до ва тельских ин сти ту тов: Ин сти ту та мо ле ку-
ляр ной фо то ни ки и Ин сти ту та тех ни чес кой 
фи зи ки и проб лем эко ло гии. Осо бое впе чат-
ле ние на ви це-ми нис тра про из ве ли об раз цы 
при бо ров и тех ни чес кие раз ра бот ки, ко то рые 
пред ста ви ли ему мо ло дые уче ные. А так же он 
уви дел, что в ла бо ра то ри ях про во дят ся за ня-
тия для сту ден тов, ко то рые с на чаль ных кур-
сов вов ле че ны в науч ные ис сле до ва ния.
Так же осо бое вни ма ние в хо де сво его ви-

зи та ви це-ми нистр уде лил науч ной биб ли-
оте ке КарГУ, ко то рая вклю ча ет в се бя за лы 
элек трон ных ре сур сов, ос на щен ные ин те рак-
тив ны ми дос ка ми, про ек то ра ми, вы хо дом в 
ин тер нет, а так же вспо мо га тель ной ор гтех-
ни кой. В биб ли оте ке внед ре на элек трон ная 
сис те ма об слу жи ва ния (RFID-тех но ло гии), 
что поз во ля ет зна чи тель но сок ра тить по иск 
и вы да чу не об хо ди мых книг и учеб ни ков. 
Так же гос тя поз на ко ми ли с фон дом ред кой 
кни ги, где хра нят ся ред кие эк зем пля ры книг, 
в том чис ле по ис то рии Казахстана, из дан-
ные в кон це 19-го — на ча ле 20-го сто ле тий.
Так же для ви це-ми нис тра в хол ле Двор ца 

сту ден тов бы ла ор га ни зо ва на выс тав ка дос-
ти же ний фа куль те тов на ше го уни вер си те та. 
С боль шим ин те ре сом от нес ся Т. Ба лык ба ев 
к опы ту внед ре ния по ли языч но го об ра зо ва-
ния на тех ни чес ких и ес те ствен ных фа куль те-
тах, его так же за ин те ре со ва ли ме то ди чес кие 
раз ра бот ки в этом нап рав ле нии уче ных-лин-
гвис тов уни вер си те та.
В за вер ше ние встре чи Та кир Ос па но вич 

вы ра зил уве рен ность, что уни вер си тет, в 
этом го ду вновь во шед ший в трой ку луч ших 
мно гоп ро филь ных ву зов Казахстана, про-
дол жит сох ра нять свои по зи ции пол ноп рав-
но го учас тни ка Бо лон ско го про цес са и од но-
го из ве ду щих ву зов стра ны.

СОБ. ИНФ.

Пят над цать пре по да ва те лей КарГУ 
ста ли об ла да те ля ми зва ния «Луч ший пре-
по да ва тель го да».

30 де каб ря 2014 го да в Ми нис тер стве об-
ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
под пред се да тель ством ви це-ми нис тра Т. Ба-
лык ба ева сос то ялось за се да ние Рес пуб ли кан-
ской кон кур сной ко мис сии по прис во ению 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за». В сос-
тав кон кур сной ко мис сии вош ли де пу та ты 
Пар ла мен та, пред ста ви те ли го су дар ствен-
ных ор га нов, цен траль но го ап па ра та пар тии 
«Нур Отан». Кон курс был ор га ни зо ван в со-
от вет ствии с Пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства 
Рес пуб ли ки Казахстан № 235 от 17 фев ра ля 
2012 го да «Об ут вер жде нии Пра вил прис во-
ения зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за» 
и нап рав ле ния рас хо до ва ния прис во ен но го 
го су дар ствен но го гран та».
В про шед шем го ду в кон кур се при ня ли 

учас тие 545 че ло век из 90 ву зов.
В ре зуль та те кон кур сно го от бо ра оп ре де-

ле ны 200 пре тен ден тов на прис во ение зва ния 
«Луч ший пре по да ва тель ву за». Сре ди них 
39,5% сос тав ля ют док то ра на ук, 57% — кан-
ди да ты на ук, док то ра PhD — 3%. По бе ди те ли 
пред став ля ют тех ни чес кие, пе да го ги чес кие, 
ме ди цин ские, сельско хо зяй ствен ные, эко но-
ми чес кие, юри ди чес кие и дру гие на уки.
Грант да ет воз мож ность пре по да ва те лям 

ву зов прой ти за ру беж ную ста жи ров ку в ве-
ду щих ву зах ми ра, ре али зо вать свои науч ные 
и об ра зо ва тель ные про ек ты.

Сре ди об ла да те лей зва ния «Луч ший пре-
по да ва тель ву за» 2014 го да есть и пред ста-
ви те ли на ше го уни вер си те та, ко то рый уже 
нес коль ко лет под ряд ос та ет ся од ним из ли-
де ров по ко ли че ству по лу чен ных гран тов. 
Мы поз драв ля ем на ших по бе ди те лей, же-
ла ем им ус пеш ной ре али за ции их науч ных 
про ек тов, по лу че ния но вых зна ний и воз-
мож нос тей, а так же науч ных от кры тий, ко-
то рые обо га тят ка зах стан скую и ми ро вую на-
уку и бу дут спо соб ство вать ре ше нию са мых 
важ ных за дач сов ре мен нос ти.

Пре по да ва те ли КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва — об ла да те ли зва ния «Луч ший пре по да-
ва тель ву за» 2014 го да

1. Аб дра ше ва Ба ну гуль Жол ды бе ков на, 
к. соц. н., за ве ду ющая ка фед рой со ци аль ной 
ра бо ты и со ци аль ной пе да го ги ки

2. Абил ка си мо ва Гуль зам, к. п. н., до цент 
ка фед ры тран спор та и про фес си ональ но го 
обу че ния

3. Абиль ди на Сал та нат Ку атов на, д. п. н., 
до цент, за ве ду ющая ка фед рой пе да го ги ки 
и ме то ди ки на чаль но го обу че ния

4. Жу ма гу лов Ай тбай Бот па евич, к. ф. н., 
до цент ка фед ры ка зах ской ли те ра ту ры

5. Иман бе тов Аман бек Нур ка сы мо вич, 
к. п. н., до цент, за ве ду ющий ка фед рой цик-
ли чес ких ви дов спор та и спор тив ных игр

6. Иси на Га ухар Или ке шев на, д. ф. н., про-
фес сор ка фед ры инос тран ной фи ло ло гии 
и пе ре вод чес ко го де ла

7. Кен дир бе ко ва Жа нар Хай да ров на, к. п. 
н., до цент, до цент ка фед ры со ци аль ной ра-
бо ты и со ци аль ной пе да го ги ки

8. Кис па ев Тох тар Атам ба евич, к. м н., до-
цент, до цент ка фед ры те ории и ме то ди ки 

фи зи чес кой куль ту ры и спор тив ной ме ди-
ци ны

9. Мер ха ту лы Нур лан, д. х. н., про фес-
сор, за ве ду ющий ка фед рой не ор га ни чес кой 
и тех ни чес кой хи мии

10. Му си ли мо ва Кар лы гаш Се ри ков на, 
к. ю. н., до цент, про фес сор ка фед ры кон сти-
ту ци он но го и меж ду на род но го пра ва

11. Мыр за ба ев Ама най Бай ту ры мо вич, 
к. п. н., до цент ка фед ры зо оло гии

12. Са би ро ва Рай хан Шай хы шев на, к. пс. 
н., про фес сор ка фед ры пси хо ло гии

13. Та ше но ва Ла ри са Вла ди ми ров на, м э. 
н., стар ший пре по да ва тель ка фед ры мар ке-
тин га

14. Та ки ров Сар жан Уаки то вич, к. ф. н., 
до цент ка фед ры ка зах ской ли те ра ту ры

15. Тле убер ди но ва Ай жан Тох та ров на, 
д. э. н., про фес сор, за ве ду ющая ка фед рой 
мар ке тин га.

СОБ. ИНФ.

Антикоррупционная стратегия
21 ян ва ря в рам ках ра бо че го ви зи та в 

Ка ра ган дин скую об ласть Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва по се ти ла эк спер тная 
ко мис сия Рес пуб ли кан ско го об ще ствен но го 
со ве та по про ти во дей ствию кор руп ции при 
пар тии «Нур Отан» во гла ве с ко ор ди на то ром 
Служ бы пар тий но го кон тро ля Цен траль но го 
ап па ра та пар тии Ка на том Ба яр ста но ви чем 
Ес ма гам бе то вым. Во вре мя встре чи об суж-
да лась Прог рам ма про ти во дей ствия кор-
руп ции на 2015-2025 го ды, при ня тая пар ти-
ей «Нур Отан».

В Пос ла ни ях на ро ду Казахстана «Стра-
те гия «Ка зах стан-2050». Но вый по ли ти-
чес кий курс сос то яв ше го ся го су дар ства» и 
«Ка зах стан ский путь — 2050: еди ная цель, 
еди ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее» пер вый 
Президент Рес пуб ли ки Казахстан — Ел ба-
сы Нурсултан Назарбаев от ме тил ус пеш ное 
за вер ше ние важ ней ше го ис то ри чес ко го 
эта па ста нов ле ния го су дар ства и об ще ства, 
ос но ван но го на не за ви си мос ти, сво бо де и 
де мок ра тии, оп ре де лив стра те гию даль ней-
ше го раз ви тия Казахстана до 2050 го да.

Дос ти же ние це лей Стра те гии «Ка зах-
стан-2050» воз мож но толь ко бес ком про-
мис сной борь бой с кор руп ци ей. Пар тия «Нур 
Отан», взяв на се бя ис то ри чес кую от вет-
ствен ность за бу ду щее стра ны и обес пе че-
ние дос той ной жиз ни граж дан, нап рав ля ет 
уси лия ка зах стан ско го об ще ства на неп ри-
ми ри мое про ти во дей ствие кор руп ции, ис-
ко ре не ние при чин ее воз ник но ве ния. Прог-
рам ма яв ля ет ся по ли ти чес ким до ку мен том, 
нап рав лен ным на кон со ли да цию уси лий 
об ще ства и го су дар ства в про ти во дей ствии 
кор руп ции. Пар тий ная прог рам ма зак ла ды-
ва ет иде оло ги чес кую ос но ву го су дар ствен-
ной ан ти кор руп ци он ной стра те гии Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2015—2025 го ды.

Цель прог рам мы — вов ле че ние в ан ти-
кор руп ци он ное дви же ние все го об ще ства 
пу тем соз да ния ат мос фе ры ну ле вой тер пи-
мос ти к лю бым про яв ле ни ям кор руп ции. В по-
ли ти чес кой док три не пар тии оп ре де ле но, что 
«борь ба с кор руп ци ей яв ля ет ся за да чей всех 
и каж до го. Кор руп ция под ры ва ет ос но вы го-
су дар ствен нос ти и де мок ра тии. По это му бу дут 
соз да вать ся сис тем ные ус ло вия для про ти во-
дей ствия кор руп ции и фор ми ро ва ния в об ще-
стве не тер пи мос ти к лю бым ее про яв ле ни ям».

По мне нию на се ле ния, борь ба с кор руп-
ци ей — это за да ча го су дар ства. По доб ное 
от но ше ние, уко ре нив ши еся в об ще стве не-
до ве рие и сте ре оти пы зна чи тель но ос лаб ля-
ют про ти во дей ствие кор руп ции. Меж ду тем 
без на ли чия у граж дан ан ти кор руп ци он ной 
куль ту ры, стой ко го им му ни те та к кор руп ции, 
ее пуб лич но го по ри ца ния не воз мож но дос-
ти же ние же ла емо го ре зуль та та. Каж дый ка-
зах ста нец, каж дая семья дол жны по ни мать, 
что борь ба с кор руп ци ей — де ло все го об-
ще ства, каж до го граж да ни на. По это му с ран-
не го дет ства на до при ви вать лю бовь к Ро ди-
не, ува же ние к ок ру жа ющим и тра ди ци ям, 
стрем ле ние к зна ни ям и тру ду, по ря доч ность 
и чес тность. Глав ная роль здесь от ве де на 
семье и сфе ре об ра зо ва ния. Каж дый ро ди-
тель, каж дый учи тель дол жны быть дос той-
ным при ме ром для де тей, по мо гать в вы бо ре 
ис тин ных цен нос тей. Мо дель ан ти кор руп ци-
он но го об ра зо ва ния и вос пи та ния дол жна 
быть выс тро ена вок руг та ких фун да мен-
таль ных по ня тий, как «за кон», «спра вед ли-
вость», «рав ноп ра вие». Ан ти кор руп ци он ное 
по ве де ние дол жно фор ми ро вать ся на всех 
уров нях об ра зо ва ния. В пос тро ении дан ной 
мо де ли сле ду ет за дей ство вать луч ших спе-
ци алис тов в об лас ти пе да го ги ки, пси хо ло-
гии, юрис пру ден ции, по ли то ло гии, эко но ми-
ки, куль ту ро ло гии, а так же со ци оло гии. Для 
под рас та юще го по ко ле ния толь ко чес тный и 
доб ро со вес тный труд дол жен стать глав ным 
ме ри лом ус пеш нос ти, вы со ких дос ти же ний, 
зна ний и ма те ри аль но го бла го по лу чия. Толь-
ко внед ре ние с са мо го ран не го воз рас та 
ан ти кор руп ци он ных стан дар тов по ве де ния 
поз во лит ис ко ре нить это со ци аль ное зло.

СОБ. ИНФ.

Вице-министр посетил КарГУ

Лучшие из лучших
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1934 жыл дың 10 ақ па нын да Қа ра ған-
ды қа ла мəр те бе сін ал ған бо ла тын. Мі-
не, со дан бе рі та лай жыл сыр ғып өт ті. 
Қой науы қа зы на ға то лы құт ты өл ке нің 
қа на тын кең ге жайып, да му ына ат са-
лыс қан аб зал аза мат тар дың есі мі ша һар 
ше жі ре сі не ал тын əріп тер мен жа зы лып 
қал ды. Хал қы ның қа мын жеп та лай жыл 
тал май ел игі лі гі үшін қыз мет ет кен 
алып тұл ға лар жай лы сыр-тол ғам ай ту — 
біз ге мін дет. Өс ке лең ұр пақ ұлы ла ры-
мыз дың өмір жо лын үл гі тұ тып, са бақ 
ал са, жар қын бо ла шақ қа де ген се ні мі міз 
ар тар еді.

Қа ра ған ды ның өн ді рі сі не, бі лі мі мен өне-
рі не зор үлес қос қан жан ның бі рі — Ебі ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов. Алып тұл ға лы Ебі ней 
аға 1960-1972 жыл да ры Қа ра ған ды хи мия-ме-
тел лур гия ин сти ту ты ның ди рек то ры, 1972-
1980 жыл да ры Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің рек то ры бо лып қыз мет ат қар ды. 
Ғұ ла ма ға лым ның аш қан ғы лы ми жа ңа лық-
та ры өн ді ріс ті өл ке өн ді рі сі нің қа рыш тап да-
му ына жол аш ты. Ғы лым мен шы ғар ма шы-
лық бір-бі рін то лық ты рып тұ ра тын ға жайып 
əлем екен ді гін мойын да ту ар қы лы ғы лым ды 
өмір лік азы ғы на ай нал дыр ған та лай жан ның 
əде би ет ке, өнер ге де ген сүйіс пен ші лі гін оят-
ты. Ака де мик аға ның асыл қа си еті, із гі ни еті 
өзі нен кейін гі шə кірт те рі не шы рай лы шуа-
ғын ша шып, өмір ге де ген құл шы ныс та рын 
арт ты ра түс ті. Бү гін гі таң да шə кірт те рі ұла-
ғат ты ұс таз, ақыл шы дос бо ла біл ген Ебі ней 
аға ның үмі тін ақ тап, елі міз де қа жыр лы ең бек 
ету де.
Заң ғы лым да ры ның біл гі рі, ар да гер ге не-

рал ұс таз Бə рім бек Сəр се нұ лы Бей се нов тың 
өмір бе лес те рі де Қа ра ған ды қа ла сы мен қо-
са өріл ді. Із гі лік із де рі сай рап жа тыр. Іш кі 
Іс тер ми нистрлі гі нің бұ рын ғы Қа ра ған ды 
жо ға ры мек те бі, со ның не гі зін де құ рыл ған 
Қа ра ған ды заң ин сти ту ты бү гін де «Іш кі Іс-
тер ми нистрлі гі нің Бə рім бек Бей се нов атын-
да ғы Заң Ака де ми ясы» деп ата ла ды. «Еге-
мен Қа зақ стан» га зе ті нің жур на ли сі Қор-
ған бек Аман жол дың «Бай өмір ба ян, бай тақ 
ұла ғат» дей тін ес те лік ма қа ла сын да аб зал 
жан ның ға жайып ғұ мыр ба яны, ат қар ған із-
гі лік ті іс те рі, елі не де ген есе лі ең бе гі, отан ға, 
қо ғам ға ар нал ған адал да аза мат тық бей не сі 
жан-жақ ты қам тыл ған екен. Осы ес те лік те-
гі Қа ра ған ды қа ла сы на қа тыс ты бір тұ сы нан 
үзін ді кел ті рейік: «…1969 жыл дың үс кі рік 
аяз ды, бо ран ды жел тоқ са нын да пол ков ник 
Бей се нов бір топ се рік те рі мен Республика 
Астана сы нан кө мір лі Қа ра ған ды ға ке ліп 
жет ті. Қа ра ған ды Жо ға ры мек те бі нің бас-
ты ғы қыз ме ті не өзін лайық ты деп тап қан 
Үкі мет те гі, ми нистрлік те гі жауап ты тұл ға-
лар дың, Шы рақ бек Қа был ба ев тай шы рақ ты 
аға лар дың үмі тін Бə кең ақ тап шық ты. Мек-
теп тің оқу жүйе сін ұйым дас ты ру мен бір ге 
жа ңа оқу ор ны ғи ма рат та ры ның құры лы-
сын біл гір лік пен бас қа рып жүр гіз ді. Құ ры-
лыс жо ба ла рын қай та қа рап, ти іс ті өз ге ріс-
тер ен гіз ді.

…Бə рім бек Сəр се нұ лы мен сту дент тік шақ-
та бір ге оқы ған, кейін Қа ра ған ды об лат ко-
мы ның тө ра ға сы бо лып қа нат тас қыз мет ат-
қар ған Сұл тан Дос ма ғам бе тов тың ай ту ын ша, 
Бə кең нің ада ми қа си ет те рі, ұйым дас ты ру-
шы лық қа бі ле ті жас ке зі нен-ақ бай қа лып ты. 
Ол ми ли ция жо ға ры мек те бі нің құ ры лыс 
ке ше нін ал ғаш қы қа зы ғы нан бас тап кө тер ді. 
Сол кез де Қа ра ған ды бү кіл Ке ңес тер Ода ғы-
ның іш кі іс тер ор ган да ры үшін кад рлар да яр-
ла ды. Мұн да оқу ға тү су ге алып ел дің бар лық 
алыс түп кір ле рі нен ке ліп жа та тын. Ал Бə-
рім бек Бей се нов тың қыз ме ті Қа ра ған ды заң 
ин сти ту ты та ри хын да ғы ең бас ты жар қын 
бет тер дің бі рі бо лып қа ла бе ре ді.
Қа ра ған ды мек те бі нің бас ты ғы қыз ме-

тін Бə рім бек Сəр се нұ лы 16 жыл ат қа рып, 
1985 жы лы зей нет ке шық ты. Бі рақ ол іс тен 
қал май ды. Ты ным сыз аза мат Қа ра ған ды 
мек те бі нің Алматы да ғы фи ли алын да соң-
ғы де мі не дейін про фес сор лық та ғы лы мын 
жал ғас ты ра ды, Іш кі Іш тер ми нистрлі гі нің 
Алматы да ғы жо ға ры тер геу мек те бін де дə-
ріс тер оқы ды…»
Бə кен нің Қа ра ған ды қа ла сы на зор ең бек 

сі ңір ге нін осы ес те лік тен-ақ кө ріп, се зу ге 
бо ла ды. Қа ла бо лып қа лып та са бас та ған ірі 
өн ді ріс ор ны на жан-жақ тан не ше түр лі ұлт 
өкіл де рі ке ліп жат қан күр де лі ке зең де іш кі 
тəр тіп ті сақ тау өте жауап кер ші лік ті қа жет 
ете ді. Түр лі қыл мыс тар мен са яси тұ рақ ты-
лық ты, күн де лік ті əлеу мет тік жағ дай лар дан 
ту ын дай тын ке лең сіз дік тер ді, бас қа да кем-
ші лік тер ді қал пы на кел ті ру үшін қо ғам да ғы 
тəр тіп сақ шы ла рын дайын дай тын осы нау 
бі лім оша ғы өзін қа лып тас ты рып, да мыт-
қан ал ғаш қы бас шы сы Бə рім бек Сəр се нұ лы 
Бей се нов ке қа шан да қа рыз дар. Ал Бə кең Қа-
ра ған ды үшін əр дайым қым бат та қас тер лі 
тұл ға.
Бар са на лы ғұ мы рын өн ді ріс ті қа ла ның 

өр кен деуіне ар на ған үшін ші бір үз дік тұл-
ға — Сұл тан Қа па рұ лы Дос ма ғам бе тов. Қа-
ра ған ды қа ла сы ның Құр мет ті аза ма ты, ҚР 
Ха лық ағар ту ісі нің ең бек сі ңір ген қыз мет ке-
рі, ҚР Əлеу мет тік ғы лым дар ака де ми ясы ның 
мү ше-кор рес пон ден ті, про фес сор, Ха лы қа-
ра лық «Еура зия» Эко но ми ка лық ака де ми-
ясы ның то лық мү ше сі, «Ор та лық Қа зақ стан: 
та би ға ты мен та би ғи ре сур ста ры, оқи ға лар 
мен адам дар, ре фор ма лар мен да муы» ат ты 
та ным дық кі тап тың ав то ры. Жал ғыз қа ла 
емес, Қа ра ған ды об лы сын да ғы ха лық қа бі лім 
бе ру са ла сы ның өр леуі мен да му ына ора сан 
зор үлес қос ты. Құр мет ті аза мат, ғұ ла ма ға-
лым, абыз ақ са қал дың ғұ мыр де ре гі не азы рақ 
шо лу жа са сақ: «С.Қ. Дос ма ғам бе тов тың бас-
шы лы ғы мен жə не рес пуб ли ка лық, одақ тық 
ор ган дар мен бел сен ді ын ты мақ тас ты ғы ның 
нə ти же сін де об лыс тық ат қа ру шы ко ми те ті-
нің тө ра ға сы, об лыс тық пар тия ко ми те ті нің 
хат шы сы, екін ші хат шы сы боп қыз мет ет кен 
ке зең де Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту-
ты Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті бо-
лып өз гер ді, Одақ ор та лы ғы ның Қа ра ған ды 
ко опе ра тив ин сти ту ты (бү гін де Қаз тұ ты ну 
ода ғы Қа ра ған ды эко но ми ка лық уни вер си-

те ті), КСРО ІІМ жо ға ры мек те бі (бү гін де ҚР 
ІІМ Қа ра ған ды заң ака де ми ясы), Қа ра ған ды 
де не тəр би есі ин сти ту ты (кейін де Қа ра ған ды 
пе да го ги ка лық ин сти ту ты бол ды), сон дай-ақ, 
ҚазКСР Ғы лым Ака де ми ясы ның ор та лық 
Қа зақ стан дық бө лі мі (ҒА ОҚБ) жə не бір қа-
тар ғы лы ми зерт теу ин сти тут та ры ашыл ды, 
жыл дам өсіп, та быс ты да мы ды.
Сұл тан Қа па рұ лы бі рін ші са нат ты Қа-

ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту ты ның Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті бо лып 
қай та құ ры лу мə се ле сі мен ал ты жыл бойы 
та бан ды ай на лыс ты. Атал ған мə се ле бойын-
ша Алматы мен Мəс ке уге бір не ше рет бар-
ды. Уни вер си тет үшін 1200 орын дық тип тік 
ғи ма рат мек те бі нің жос пар дан тыс бө луі-
не мем ле кет тік жос пар да қол жет кіз ді. Ол 
Н. В. Го голь кө ше сін де бой кө тер ді», — деп 
жа зы лып ты ол кі сі жай лы ғұ мыр ба ян да. 
Сұл те кең жайын да өзі нің за ман да сы, со ғыс 
жə не ең бек ар да ге рі М. И. Има шев «Сло во 
о дру зьях и близ ких» де ген кі та бын да: «Сұл-
тан Қа па рұ лы — біз дің об лы сы мыз дың ал-
ғаш қы бас шы ла ры ның бі рі, соң ғы 50 жыл да 
есім де қал ған ең қа бі лет ті, ең дайын ды ғы 
жо ға ры, ең көр нек ті қай рат кер. Ол мұ ны 
об лыс тық ат қа ру ко ми те ті нің тө ра ға сы бол-
ған кез де гі 20 жыл дық жұ мы сын да көр сет ті. 
Оны мен бір ге ең бек ет кен көп те ген қа ра ған-
ды лық тар, оның іс кер лік жə не са яси ұс та-
ны мы ар қы лы ең жо ға ры лауазым ға лайық 
еке ні не се нім ді бол ды», — деп те бі ре не тол-
ға на ды.
Ал, ака де мик Ə. С. Са ғы нов: «Аса құр мет-

ті Сұл тан Қа па рұ лы! Сіз Қа ра ған ды об лы сы-
ның эко но ми ка сын, мə де ни етін, ден са улық 
сақ тау мен бі лім бе ру са ла сын да мы ту да жə-
не кө те ру де үл кен үлес қос ты ңыз. Ма ған сіз-
бен бір ге Қа ра ған ды по ли тех ни ка лық ин сти-
ту тын да, əсі ре се оның құ рыл ған ке зін де бір-
ле се же міс ті ең бек ет ке нім ді есі ме алу дың өзі 
ға ни бет» де се, Ел ба сы мыз Н. Ə. Назарбаев: 
«Құр мет ті Сұл тан Қа па рұ лы! Сіз бе дел мен 
абы рой ға бө ле не оты рып, Қа ра ған ды ай-
ма ғы ның əлеу мет тік-эко но ми ка лық да муы 
үшін қы ру ар іс тын ды рып, мем ле кет тік бас-
қа ру ор ган да ры на көп те ген жыл дар ең бек 
етіп, үл кен өмір лік жол жү ріп өт ті ңіз», — 
деп жо ға ры ба ға бер ген.
Сұл тан аға ның Қа ра ған ды қа ла сы мен 

об лы сы на сі ңір ген ең бе гі жай лы əлі де та-
лай-та лай кі тап тар жа зы лар. Бү гін гі жə не 
ке лер ұр пақ үшін ол кі сі нің маң дай те рі мен 
есе лі ең бе гі ұшаң-те ңіз. «Бір өзі — бір əлем» 
де мек ші, Сұл те кең нің сек сен нің асу ын да ғы 
ға жап ғұ мы ры, із гі лік із де рі, өмір өт кел де рі 
қа зір гі таң да аңыз ға ай на лып отыр.
Бү гін де Қа ра ған ды қа ла сы қа рыш тап да-

мып, өр кен деп өсіп ке ле ді. Ке ле шек те «ме-
га по лис» дей тін за ма науи ат қа да ие бо ла ры 
сөз сіз. Ар қа да ғы алып қа ла ның ал ғаш қы қа-
зық та рын қа ғып, оның ыс тық-суы ғын бас тан 
кеш кен, адал ең бек те рі мен қыз мет жа са ған 
осы нау тек ті тұл ға лар мен, ақыл-па ра са ты 
мол абыз аға лар мен жақ сы ара ла сып, сый-
құр ме ті міз жа ра сып, та лай қыз мет тес бол ға-
ны ма қуа на мын, мақ та ныш тұ та мын.

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

Қа зақ елі олим пи ада лар ға, əлем чем пи-
онат та ры на, бай рақ ты бə се ке лер ге қа ты-
сып, төр ткүл дү ни еге Ази яның ор та сын-
да қа зақ де ген ұлт бар еке нін паш ету де…

Елі міз де спор тқа де ген бет бұ рыс жа ман 
емес. Үкі мет тің қа зақ спор ты на жа сап жат қан 
қол дауы ар қа сын да мақ та нар лық же тіс тік-
тер ге жет тік. Соң ғы бол ған Лон дан олим пи-
ада сын да ал ған жүл де лер — сол сі ңір ген ең-
бек тің же мі сі. Қай қа ла да бол сын жас спор т-
шы лар ды дайын дай тын спорт ке шен де рі бар. 
Олар дың мақ са ты ай қын: Се рік Сə пи ев тей 
мық ты, елі нің на мы сын қор ғай тын олим пи-
ада лық спор тшы лар дайын дап шы ға ру.
Сол олим пи ада лық құ рам ның бо ла шақ 

спор тшы ла рын дайын дап, бар жі ге рін бап-
кер лі гі не ар нап жүр ген жан ның бі рі — Сер-
ға зы Кен же бер ге нұ лы Ба ки ев. Қа ра ған ды 
қа ла сы ның Оң түс тік-Шы ғы сын да ор на лас-

қан Бұ хар жы рау ауда ны на қа рас ты Үш тө бе 
ауылын да, аядай ға на спорт зал да та лай та-
лант ты бок сшы жас тар ды дайын дап шы ғар-
ды. Ай та кет сек, спорт ше бе рі, жа сөс пі рім дер 
ара сын да өт кен ел чем пи она ты ның же ңім-
па зы, ха лы қа ра лық жа рыс тар дың жүл де ге рі 
Ша хин Се нім, спорт ше бе рі, жа сөс пі рім дер 
ара сын да өт кен ел чем пи она ты ның қо ла жүл-
де ге рі, 2008 жы лы өт кен фе де ра ция ку бо гы-
ның иеге рі, көп те ген мат чтық кез де су лер дің 
же ңім па зы, спар та ки да ның қо ла жүл де ге рі. 
Қа ра ған ды қа ла сы құ ра ма сы ның мү ше сі Ах-
ме тов Ақ бер ген, спорт ше бе рі, жа сөс пі рім-
дер ара сын да өт кен ел чем пи она ты ның қо ла 
жүл де ге рі, спар та ки ада ның қо ла жүл де ге рі, 
Ре сей елін де өт кен ха лы қа ра лық тур нир дің 
же ңім па зы Ик ра шев Сұң ғат, спорт ше бе рі, 
жа сөс пі рім дер ара сын да өт кен ел чем пи она-
ты ның же ңім па зы, Қа ра ған ды об лы сы ның 
бір не ше дүр кін чем пи оны, Бай рақ ты тур нир-
лер дің жүл де ге рі Ша хин Мəу лет бай. Аямай 
төк кен тер дің ар қа сын да осын дай үл кен же-
тіс тік тер ге жет ті. Əри не бап кер дің ең бе гі зор.

Сер ға зы ағай дың өз дайын дау мə не рі, өз 
стра те ги ясы бар. Кез кел ген шə кір тпен тіл 
та бы сып, оған са ла тын күш сал мақ тың мөл-
ше рін де бі ле ді. Күй бең тір лік тің бар лы ғын 
ұмы тып, бар зейі нін жұ мы сы на ар най ды. 
«Спорт адам ның бойын та зар та ды» дей ді 
бап кер. Жат ты ғу жұ мыс та рын жүр гі зіп жат-
қан да тəр тіп ке аса мəн бе ре ді. Спор тшы де-
ген атақ ты алу үшін бок сты ға на емес, фут-
бол ды, бас кет бол ды, во лей бол ды иге ре бі лу 
ке рек еке нін ай та ды. На ғыз бап кер лік фи ло-
со фия.
Аядай ға на Үш тө бе ден да рын ды бок сшы-

лар ды шы ғар ған Сер ға зы Ба ки ев тің қа зақ 
спор тын да алар ор ны бар. Ал да ғы бай рақ ты 
бə се ке лер де елі міз озық бо луы үшін осын дай 
да рын ды бап кер лер дің көп бо луы ма ңыз ды.
Кіш кен тай ға на бокс за лын да қа ра пайым 

бап кер үл кен ер лік жа са уда.

ЕРІК НА РЫ НОВ,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ:

1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

J7ла?тандыру
Е. А. Б+ ке тов атын да #ы 'а-

ра #ан ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті ні* ше тел тіл де рі фа куль те-
ті 2015 жыл ды* 7 а( па ны са #ат 
11.00-де Жа *а ар (а ауда ны мек-
теп те рі ні* 11 сы нып о(у шы ла ры 
ара сын да а#ыл шын ті лі бойын ша 
олим пи ада /йым дас ты ра ды.

Олим пи ада Sш ке зеP нен тR ра ды: 
лек си ка лы� ж� не грам ма ти ка лы� 
тест; тыP дап-тS сі ну; бе ріл ген та �ы-
рып бойын ша �P гі ме-сRх бат. Олим пи-
ада аясын да мек теп мR =а лім де рі Sшін 
Бі лім бе ру са ла сын да а� па рат ты� 
компь ютер лік тех но ло ги ялар ды �ол-
да ну: сан ды� тех но ло ги ялар ат ты та-
�ы рып �а �діс те ме лік се ми нар Rйым-
дас ты ры ла ды. Се ми нар дыP ма� са ты: 
мек теп мR =а лім де рі ніP к� сі би �ыз ме-
ті ніP ти ім ді лі гін арт ты ру да олар дыP 
�R зі ре ті мен �R зі рет ті лі гін же тіл ді ру. 
Се ми нар дыP мін дет те рі: п�н дер ді 
о�ы ту да тыP да ушы лар ды жа Pа сан-
ды� тех но ло ги ялар мен та ныс ты ру; о�у 
Sде рі сін де жа Pа сан ды� тех но ло ги-
ялар ды ти ім ді ж� не шы =ар ма шы лы�-
пен �ол да ну бі лік те рін �а лып тас ты ру.

ШЕТ ТІЛ ДЕР ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

Біле ж�рі>із...
Миды дамытуды> жолдары

Ми адам ныP са на сын бас �а рып, да-
на лы� �а, =R ла ма лы� �а, би ік же тіс тік тер-
ге бас тай тын не гіз гі �ор. Ми дыP кS ші мен 
=ы лы ми жа Pа лы� тар ашы ла ды. Ми Sне мі 
да мып оты ру ды �а жет ете ді. Ми ды �а лай 
жат ты� ты ру =а бо ла ты нын =а лам тор дан 
о�ып ал дым. Жат ты� ты ру т� сіл де рі �а ра-
пайым екен. �а зір кSн де лік ті осы т� сіл-
дер ар �ы лы ми ым ды шы ны� ты рып жSр-
мін. Н� ти же жа ман емес. Ма =ан Rна =ан 
жат ты =у тSр ле рі сіз ге де Rнауы мSм кін. 
О�и сыз ба? О�ы Pыз, мен жа зайын…

Компь ютер лік тыш (ан ды сол (ол-
мен /с та *ыз. Сол �ол ды бел сен ді жR мыс-
�а �ос �ан с�т те, оP мен сол ми жар ты шар-
ла ры ара сын да =ы ней трон ды бай ла ныс тар 
жан да на ды. Екі �о лын бір дей �ол да на ала-
тын адам дар дыP ми жар ты шар ла ры ныP 
ара сын да жSй ке тал шы� та ры 100 %-=а 
кQ бі рек еке нін =а лым дар д� лел де ген. Сол 
�о лы Pыз ды бар лы� ша ру алар да �ол да ну-
=а ты ры сы Pыз. Кей жа= дай лар да бRл �и ын 
бо луы мSм кін. Тыш �ан �ол да ну =а �о са сол 
�ол мен тіс жу ып, жа зып кQ рі Pіз.

Ес ке алы *ыз. Кей де те ле ди дар дан 
кQр ген жRл дыз дыP есі мі, ой нап тRр =ан �н-
ніP атауы ті лі міз діP Rшын да тRр са да, ес ке 
ала ал май �а ла мыз. БRн дай с�т те рі «Мей-
лі» де мей, ата уды ес ке алу =а ты ры сы Pыз. 
�а сы Pыз да =ы до сы Pыз дан сR рап, жауабын 
=а лам тор дан із де Pіз. Жауабын тап �ан да 
оны ен ді г� рі ой дан шы =ар мау =а ты ры сы-
Pыз. Ми ды осы лай ша жат ты� ты рып, мы� ты 
�ы ла сыз. М� се ле тек ата улар мен есім-
дер де емес, бі ре удіP те ле фон нQ мір ле рін, 
кQ лік нQ мі рін, кSн дер мен са =ат ты бір �а ра-
=ан нан ес те са� тау =а ты ры сы Pыз.

Ло ги ка ны да мы та тын ойын дар 
ой на *ыз. Ло ги ка лы� ойын дар �и ын 
ма те ма ти ка лы� есеп тер мен бас ты �а-
ты ра тын тап сыр ма лар емес. Су до ку, 
скан вор дтар мен крос свор дтар, шах-
мат ойын да ры миы Pыз ды �л де �ай да 
да мы та ды. БRл м� се ле де тR ра� ты лы� 
ма Pыз ды. Сон ды� тан ойын дар ды кSн де-
лік ті �уес тік ке ай нал ды ры Pыз. Мы сал =а, 
жR мыс �а кі ріс пес бR рын компь ютер-
мен шах мат пар ти ясын ой нау =а бо ла ды. 
15 ми нут уа�ыт ала тын ойын миы Pыз ды 
жR мыс �а �о сып, кS ні Pіз діP же міс ті бо лу-
ын �ам та ма сыз ете ді.

P. S.: Yжем кіш кен тай ке зім де ба ла-
лы� пен іс те ген ша ла іс те рі ме кQ Pі лі тол-
ма са, «ба сыP да тор =ай дыP ми ын дай ми 
жо�» деп кейи тін еді. Yжем ай тпа� шы, ми-
сыз ата ну дан �ор �у ке рек.

ДАЙЫН ДА �АН Н8Р С8Л ТАН �А НАТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Ар?адаBы алып ?ала

Бапкерді> ерлігі
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VIІ Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред-
мет ная олим пи ада по спе ци аль нос ти 
5В010500 — «Де фек то ло гия» сос то ит ся 2-3 
ап ре ля 2015 го да на ба зе Ка ра ган дин ско-
го го су дар ствен но го уни вер си те та им. ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва. В олим пи аде мо гут 
при ни мать учас тие сту ден ты выс ших учеб-
ных за ве де ний оч ной, оч ной сок ра щен ной 
форм обу че ния спе ци аль нос ти «де фек то ло-
гия». Учеб ное за ве де ние мо жет выд ви гать не 
бо лее 2 ко манд, каж дая из ко то рых дол жна 
вклю чать в свой сос тав не бо лее 4 сту ден тов 
2-3-х кур сов (с рус ским и ка зах ским язы ка ми 
обу че ния). Ко ман ду в обя за тель ном по ряд-
ке дол жен соп ро вож дать ру ко во ди тель.

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

учеб но-поз на ва тель ной и учеб но-ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти сту ден тов; по вы ше ние 
про фес си ональ но го ин те ре са сту ден чес кой мо-
ло де жи к де фек то ло гии как на уке о те ории и 
прак ти ке спе ци аль но го об ра зо ва ния; рас кры-
тие про фес си ональ но-лич нос тно го по тен ци ала 
сту ден тов, их са мо соз на ния, твор чес ких спо соб-
нос тей, соз да ние ус ло вий для са мо ре али за ции 
и са мо ут вер жде ния; от бор и под дер жка на ибо-
лее та лан тли вых и ода рен ных сту ден тов; раз ви-
тие про фес си ональ ных пе да го ги чес ких ка честв 
кор рек ци он но-раз ви ва ющей нап рав лен нос ти, 
прак ти чес ких на вы ков и уме ний в сфе ре вос пи-
та ния и обу че ния де тей с ог ра ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми, спо соб ству ющих твор чес ко му от-
но ше нию бу ду щих пе да го гов к кор рек ци он ной, 
пси хо ло го-пе да го ги чес кой дея тель нос ти.
Ра бо чие язы ки олим пи ады: ка зах ский и 

рус ский. Рес пуб ли кан ская олим пи ада про во-
дит ся в 2 эта па.

I этап (от бо роч ный) олим пи ады про во дит-
ся на мес тах — в тер ри то ри аль ных выс ших 
учеб ных за ве де ни ях. На дан ном эта пе в рам-

ках кон кур сно го твор чес ко го про ек та (до маш-
не го за да ния) каж дая ко ман да дол жна раз ра-
бо тать и выс лать:

1. Кон цеп цию «Тра ек то рия кор рек ци он но-
раз ви ва юще го обу че ния в рам ках сов ре мен ных 
об ра зо ва тель ных прог рамм в сфе ре спе ци аль-
но го и ин клю зив но го об ра зо ва ния». Тре бо ва-
ния: объ ем до 3 стра ниц. Кри те рии оцен ки: 
ак ту аль ность проб ле мы, науч ность и прак ти-
чес кая зна чи мость, кре атив ность из ло же ния.

2. Эс се «Те оре ти ко-ме то до ло ги чес кая ос но-
ва фор ми ро ва ния про фес си ональ ных цен нос-
тных ори ен та ций бу ду щих пе да го гов-де фек то-
ло гов». Тре бо ва ния: объ ем до 3 стра ниц. Кри-
те рии оцен ки: ак ту аль ность, зна чи мость со-
дер жа ния, пол но та и глу би на рас кры тия те мы, 
от ра же ния соб ствен ной про фес си ональ ной 
по зи ции, ло гич ность и куль ту ра из ло же ния.

II этап (фи наль ный) про во дит ся 2-3 ап ре ля 
на ба зе пе да го ги чес ко го фа куль те та Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. К дан но му эта пу 
до пус ка ют ся ко ман ды, сво ев ре мен но пред ста-
вив шие за яв ки в ор гко ми тет олим пи ады, вы-
пол нив шие кон кур сный твор чес кий про ект 
(до маш нее за да ние) в элек трон ном ва ри ан те. 
В прог рам му олим пи ады вхо дят кон кур сы:

I. Пред став ле ние ко ман ды: «ви зит ная 
кар точ ка» — (ви де осю жет или му зы каль ное 
пред став ле ние сво его ву за, спе ци аль нос ти, 
пред став ле ние и за щи та эм бле мы, де ви за ко-
ман ды) — 10 мин.

II. «Де фек то ло гия — ис кус ство воз вра ще-
ния де тей к пол но цен ной со ци аль ной жиз ни» 
(прак ти чес кий кон курс) — сос тав ле ние кор рек-
ци он но-раз ви ва юще го мар шру та при ре ше-
нии кон крет ных проб лем ных за дач — 7-10 мин.

IIІ. Кон курс ка пи та нов (бли цоп рос). Ка пи-
та ны ко манд в те че ние 5 ми нут от ве ча ют на 
воп ро сы по дис цип ли нам «Спе ци аль ная пе-
да го ги ка», «Спе ци аль ная пси хо ло гия», «Ис то-
рия спе ци аль ной пе да го ги ки и пси хо ло гии».

IV. Твор чес кий кон курс «Ин тел лек ту ал». 
Каж дая ко ман да пред став ля ет по яс не ние 5 
слов (тер ми нов), име ющих от но ше ние к спе-
ци аль нос ти «де фек то ло гия». При оцен ке ра-
бо ты ко ман ды учи ты ва ют ся пра виль ность, 

точ ность, пол но та и глу би на от ве та, опе ра тив-
ность, кре атив ность, твор чес кий под ход.

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

По ря док пред став ле ния до ку мен тов в 
ор гко ми тет олим пи ады: за яв ка от ко ман ды, 
раз ра бот ка кон цеп ции «Тра ек то рия кор рек-
ци он но-раз ви ва юще го обу че ния в рам ках сов-
ре мен ных об ра зо ва тель ных прог рамм в сфе ре 
спе ци аль но го и ин клю зив но го об ра зо ва ния»; 
эс се «Те оре ти ко-ме то до ло ги чес кая ос но ва 
фор ми ро ва ния про фес си ональ ных цен нос-
тных ори ен та ций бу ду щих пе да го гов-де фек-
то ло гов». Луч шие ра бо ты бу дут опуб ли ко ва-
ны в сбор ни ке науч ных ра бот олим пи ады.
Для учас тия в олим пи аде не об хо ди мо выс-

лать до ку мен ты по элек трон ной поч те на ад-
рес de fec to log2015@ma il.ru или поч то во му 
ад ре су: 100026, Республика Казахстан, г. Ка ра-
ган да, ул. Му ка но ва, 1, Ка ра ган дин ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва, 
пе да го ги чес кий фа куль тет.

Кон так тные те ле фо ны: 8 702 531 3351, 
8 700 387 2203 — отв. по про ве де нию олим пи-
ады Му се ева Гуль наз Нур лы бе ков на.

8(7212) 77-04-30 — ка фед ра де фек то ло гии.
Элек трон ная поч та: de fec to log2015@ma il.ru.
Воп ро сы и пред ло же ния по ор га ни за ции и 

со дер жа нию олим пи ады мож но нап рав лять по 
ука зан ным ко ор ди на там. Бла го да рим за про яв-
лен ный ин те рес и на де ем ся на ва ше учас тие!

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

VI Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая пред-
мет ная олим пи ада по спе ци аль нос ти 
5В010100 — «Дош коль ное обу че ние и вос пи-
та ние» сос то ит ся 9-10 ап ре ля 2015 го да на 
ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва.

В олим пи аде мо гут при ни мать учас тие сту ден-
ты выс ших учеб ных за ве де ний оч ной, оч ной сок ра-
щен ной форм обу че ния по спе ци аль нос ти «дош-
коль ное обу че ние и вос пи та ние». Учеб ное за ве де-
ние мо жет выд ви гать не бо лее 2 ко манд, каж дая из 
ко то рых дол жна вклю чать в свой сос тав не бо лее 4 
сту ден тов 2-4-х кур сов (с рус ским и ка зах ским язы-
ка ми обу че ния). Ко ман ду в обя за тель ном по ряд ке 
дол жен соп ро вож дать ру ко во ди тель — 1 пе да гог.

Цель олим пи ады: про па ган да пе да го ги чес ких 
зна ний, вы яв ле ние про фес си ональ ных спо соб нос тей 
и ка че ства под го тов ки сту ден тов, соз да ние ус ло вий 
для рас кры тия их ода рен нос ти, про фес си ональ но-
пе да го ги чес ко го и твор чес ко го по тен ци ала, са мо ре-
али за ции, а так же соз да ние еди но го об ра зо ва тель-
но го прос тран ства по под го тов ке науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров в об лас ти дош коль но го об ра зо ва ния.

За да чи олим пи ады: сти му ли ро ва ние учеб-
но-поз на ва тель ной и науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти сту ден тов, по вы ше ние про фес си-
ональ но го ин те ре са сту ден чес кой мо ло де жи к 
дош коль но му вос пи та нию и обу че нию, вы яв ле ние 
и обо га ще ние уров ня и раз ви тия пе да го ги чес ких 
спо соб нос тей бу ду щих спе ци алис тов в сфе ре дош-
коль но го об ра зо ва ния, при об ще ние сту ден тов к 
твор чес ко му пе да го ги чес ко му вза имо дей ствию, 
рас кры тие про фес си ональ но-лич нос тно го по тен-
ци ала сту ден тов, их са мо соз на ния, твор чес ких спо-
соб нос тей, соз да ние ус ло вий для са мо ре али за ции 
и са мо ут вер жде ния, фор ми ро ва ние про фес си-
ональ но го и твор чес ко го от но ше ния к со вер шен-
ство ва нию сис те мы дош коль но го об ра зо ва ния.
Рес пуб ли кан ская олим пи ада про во дит ся в 2 

эта па. I этап (от бо роч ный) олим пи ады про во-

дит ся на мес тах — в тер ри то ри аль ных выс ших 
учеб ных за ве де ни ях. На дан ном эта пе в рам ках 
кон кур сно го от бо ра (до маш не го за да ния) каж дая 
ко ман да дол жна выс лать сту ден чес кие науч но-
ме то ди чес кие статьи для учас тия в кон кур се, ко-
то рые бу дут опуб ли ко ва ны в сбор ни ке науч ных 
ста тей «Сов ре мен ное об ра зо ва ние». Кри те рии 
оцен ки: ак ту аль ность, зна чи мость со дер жа ния, 
пол но та и глу би на рас кры тия те мы, от ра же ния 
соб ствен ной про фес си ональ ной по зи ции, ло гич-
ность, науч ность из ло же ния.

II этап (фи наль ный) про во дит ся 9-10 ап ре ля 
на ба зе пе да го ги чес ко го фа куль те та Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва. К дан но му эта пу до пус ка ют-
ся ко ман ды, сво ев ре мен но пред ста вив шие за яв ки 
в ор гко ми тет олим пи ады, вы пол нив шие кон кур-
сное (до маш нее) за да ние в элек трон ном ва ри ан-
те. В прог рам му олим пи ады вхо дят кон кур сы.

I. Кон курс «Ви зит ка». Цель: вы яв ле ние пе да го-
ги чес кой по зи ции сту ден тов, спо соб ность по ни-
мать вы со кую со ци аль ную зна чи мость про фес-
сии пе да го га сис те мы дош коль но го об ра зо ва ния. 
Кри те рии: от ра же ние осо бен нос тей под го тов ки 
пе да го га сис те мы дош коль но го об ра зо ва ния на 
фа куль те те (в ву зе); эм бле ма, де виз, ис поль зо ва-
ние раз но об раз ных средств соп ро вож де ния выс-
туп ле ния; це лос тность и ори ги наль ность пред-
став ле ния ком по зи ции.

ІІ. Кон курс «Твор че ство без гра ниц» (вы пол не-
ние твор чес кой ра бо ты из раз ных ви дов ма те ри ала). 
Цель: рас кры тие твор чес ких спо соб нос тей, уме ние 
при ме нять те оре ти чес кие зна ния на прак ти ке. Кри-
те рии: ори ги наль ность ра бо ты, твор чес кий под ход, 
раз но об ра зие ис поль зу емо го ма те ри ала, раз ных 
ви дов тех ни ки, пол но та рас кры тия те мы.

IIІ. Кон курс «Дет ский сад бу ду ще го». Цель: 
де монстра ция про фес си ональ но го пе да го ги-
чес ко го мас тер ства. Кри те рии: по ни ма ние и ак-
ту али за ция ос нов ных пе да го ги чес ких проб лем, 
оп ре де ле ние пе да го ги чес ких средств ре ше ния 

вы яв лен ной проб ле мы (ар тис тизм, офор мле ние, 
му зы каль ное соп ро вож де ние и т. п.).

IV. Кон курс «Зна ние — путь к ус пе ху». Цель: 
вы яв ле ние уров ня вла де ния те оре ти чес ки ми зна-
ни ями по дош коль ной пе да го ги ке, дет ской пси-
хо ло гии (2-й курс), ме то ди ке раз ви тия ре чи, те-
ории и ме то ди ке вос пи та тель ной ра бо ты (3-й, 4-й 
курс). Кри те рии: ко ли че ство тес то вых за да ний — 
40. Вре мя тес ти ро ва ния — 60 ми нут. Каж дый пра-
виль ный от вет оце ни ва ет ся в 1 балл. Ко ман дный 
балл за кон курс на хо дит ся пу тем вы чис ле ния 
сред не го ариф ме ти чес ко го зна че ния меж ду лич-
ны ми дос ти же ни ями всех учас тни ков ко ман ды.

V. Кон курс «Лю бить де тей, тво рить доб ро, 
да рить за бо ту и теп ло» (до суг для де тей на ба-
зе дош коль ной ор га ни за ции). Цель: рас кры тие 
про фес си ональ но-пе да го ги чес ко го и твор чес ко го 
по тен ци ала. Кри те рии: со от вет ствие со дер жа ния 
воз рас ту де тей, их за ин те ре со ван ность и вов ле-
чен ность, кре атив ность, ори ги наль ность, ар тис-
тизм, вла де ние тех ни кой ре чи, сред ства ми ре че-
вой вы ра зи тель нос ти.
Для учас тия в олим пи аде не об хо ди мо выс лать 

по элек трон ной поч те на ад рес olimpdov2015@ma-
il.ru или поч то во му ад ре су (100026, Республика 
Казахстан, г. Ка ра ган да, ул. Му ка но ва, 1, Ка ра ган-
дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу-
ке то ва, пе да го ги чес кий фа куль тет) сле ду ющие ма-
те ри алы: за яв ка на учас тие в олим пи аде, сту ден чес-
кие науч но-ме то ди чес кие статьи — до 1 мар та 2015 
г. Луч шие ра бо ты бу дут опуб ли ко ва ны в сбор ни ке 
науч ных ста тей «Сов ре мен ное об ра зо ва ние».
Кон так тные те ле фо ны: 8(7212) 77-03-70, ка-

фед ра дош коль ной и пси хо ло го-пе да го ги чес кой 
под го тов ки; 8 700 302 75 38, Ма же но ва Рауана Бо-
ке нов на — отв. за про ве де ние олим пи ады.

Вни ма ние! Ко ман ди ро воч ные рас хо ды за 
счет нап рав ля ющей сто ро ны. У чле нов ко ман ды 
с со бой дол жны быть удос то ве ре ние лич нос ти, 
сту ден чес кий би лет и ко ман ди ро воч ное удос то-
ве ре ние. Каж до му учас тни ку при се бе иметь са-
ни тар ную книж ку и смен ную обувь.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Новости
В Казахстане учреждены 
госпремии в области 
науки и техники и в 
сфере литературы и 
искусства

Гла ва го су дар ства под пи сал 
Указ «О го су дар ствен ных пре ми ях 
Рес пуб ли ки Казахстан в об лас ти 
на уки и тех ни ки име ни аль-Фа-
ра би, ли те ра ту ры и ис кус ства», — 
со об ща ет пресс-служ ба Акор ды. 
Указ раз ра бо тан в со от вет ствии с 
по ру че ни ем гла вы го су дар ства об 
уч реж де нии но вой Го су дар ствен-
ной пре мии име ни аль-Фа ра би, 
оз ву чен ным на пле нар ном за се-
да нии Со ве та инос тран ных ин вес-
то ров при Пре зи ден те РК 22 мая 
2013 го да и всту пил в си лу 1 ян-
ва ря 2015 го да. Го су дар ствен ная 
пре мия в об лас ти на уки и тех ни ки 
име ни аль-Фа ра би, Го су дар ствен-
ная пре мия в об лас ти ли те ра ту ры 
и ис кус ства при суж да ют ся Пре зи-
ден том Рес пуб ли ки Казахстан ко 
Дню не за ви си мос ти.

Го су дар ствен ная пре мия в 
об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства 
при суж да ет ся с 2008 го да. Го су-
дар ствен ная пре мия в об лас ти 
на уки и тех ни ки име ни аль-Фа ра-
би при суж да ет ся с 2015 го да.

Один раз в два го да при суж да-
ют ся семь го су дар ствен ных пре-
мий в об лас ти на уки и тех ни ки 
име ни аль-Фа ра би и три го су дар-
ствен ные пре мии в об лас ти ли те-
ра ту ры и ис кус ства.

Го су дар ствен ная пре мия в 
об лас ти на уки и тех ни ки име ни 
аль-Фа ра би при суж да ет ся граж-
да нам Рес пуб ли ки Казахстан за 
раз ра бот ку и ор га ни за цию про-
из вод ства но вых ви дов тех ни ки, 
ма те ри алов и тех но ло гий на уров-
не или вы ше ми ро вых ана ло гов; 
раз ра бот ку и соз да ние прин ци-
пи аль но но вых из де лий, тех но ло-
ги чес ких про цес сов в раз лич ных 
от рас лях эко но ми ки, со дер жа щих 
све де ния, от не сен ные к го су дар-
ствен ным сек ре там; приз нан ные 
ре зуль та ты науч но-тех но ло ги чес-
кой дея тель нос ти по соз да нию 
прин ци пи аль но но вой про дук ции 
и тех но ло гий и их внед ре нию в 
раз лич ные от рас ли эко но ми ки, 
обес пе чив шие эко но ми чес кий 
и (или) со ци аль ный эф фект; под-
твер жден ные ре зуль та ты ин но ва-
ци он ной дея тель нос ти по внед ре-
нию в про из вод ство тех но ло гий, 
обес пе чив шие ре ше ние при ори-
тет ных со ци аль но-эко но ми чес ких 
за дач и рост кон ку рен тос по соб-
нос ти Рес пуб ли ки Казахстан на 
внут рен нем и внеш нем рын ках.

Го су дар ствен ная пре мия в 
об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ства 
при суж да ет ся граж да нам Рес пуб-
ли ки Казахстан за вы да ющи еся 
про из ве де ния в об лас ти ли те-
ра ту ры и ис кус ства, приз нан ные 
осо бо цен ным вкла дом в раз ви-
тие оте че ствен ной куль ту ры.

Ра бо ты, выд ви ну тые на со ис-
ка ние Го су дар ствен ной пре мии 
в об лас ти на уки и тех ни ки име-
ни аль-Фа ра би, Го су дар ствен ной 
пре мии в об лас ти ли те ра ту ры и 
ис кус ства, рас смат ри ва ют ся Ко-
мис си ей по при суж де нию Го су-
дар ствен ной пре мии Рес пуб ли ки 
Казахстан в об лас ти на уки и тех-
ни ки име ни аль-Фа ра би, Ко мис-
си ей по при суж де нию Го су дар-
ствен ной пре мии.

ОТ ДЕЛ СО ЦИ АЛЬ НО-ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО МО НИ ТО-
РИН ГА АД МИ НИС ТРА ЦИИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА

Республиканская олимпиада на базе КарГУ

Олимпиада для будущих педагогов
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Се год ня в сис те ме об ра зо ва ния поднят воп рос о 
не об хо ди мос ти воз рож де ния пат ри оти чес ко го вос-
пи та ния. Об этом не од нок рат но го во рил Президент 
на шей стра ны Н. А. Назарбаев, сло ва ко то ро го — мой 
пе да го ги чес кий де виз: «Бу ду щее мно го на ци ональ но го 
Казахстана — это его мо ло дежь, ко то рой пред сто ит 
про дол жать де ло со зи да ния и бе зо пас нос ти стра ны».

Сле дуя при ори тет ным за да чам Го су дар ствен ной прог-
рам мы пат ри оти чес ко го вос пи та ния граж дан Рес пуб ли-
ки Казахстан, тре бо ва ни ям к во ен но-пат ри оти чес ко му и 
граж дан ско му вос пи та нию, школь ный пред мет «На чаль-
ная во ен ная под го тов ка» поз во ля ет раз ви вать у стар шек-
лас сни ков твор чес кие, ду хов ные, фи зи чес кие ка че ства, 
фор ми ру ет проч ные ос но вы нрав ствен нос ти, граж дан-
ствен нос ти и пат ри отиз ма, люб ви к Ро ди не, по чи та ние на-
род ных тра ди ций, ува же ние к го су дар ствен ным сим во лам. 
Осо бое мес то в сис те ме ра бо ты шко лы по под го тов ке юно-
шей к служ бе в ар мии за ни ма ет на чаль ная во ен ная под го-
тов ка (НВП). Имен но от пре по да ва те ля на чаль ной во ен ной 
под го тов ки, его всес то рон ней под го тов лен нос ти, уме ния 
ув лечь уча щих ся сво им пред ме том, стрем ле ния ра бо тать 
твор чес ки за ви сят уро вень, со дер жа ние и эф фек тив ность 
на чаль но го во ен но го обу че ния и во ен но-пат ри оти чес ко го 
вос пи та ния школь ной мо ло де жи.

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва на фа куль те те фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та еже год но про во дит ся об лас тная олим-
пи ада по на чаль ной во ен ной под го тов ке для уча щих ся 10-
11-х клас сов. В со рев но ва ни ях при ни ма ют учас тие ко ман-
ды из всех райо нов Ка ра ган дин ской об лас ти, а так же из 
го ро дов-спут ни ков. На чаль ная во ен ная под го тов ка яв ля ет-
ся сос тав ля ющей во ен но-пат ри оти чес ко го вос пи та ния, ко-
то ро му сей час уде ля ет ся все боль ше вни ма ния. Те зна ния 
и на вы ки, тот прак ти чес кий опыт, ко то рые кон кур сан ты 
при об ре ли в про цес се под го тов ки к олим пи аде, при го дят-
ся им не толь ко в пов сед нев ной жиз ни, но и в бу ду щем, во 
вре мя служ бы в во ен ных под раз де ле ни ях. Это от но сит ся 
как к мо ло дым лю дям, так и к де вуш кам.
Учас тни ков олим пи ады при вет ство вал де кан фа куль-

те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та про фес сор КарГУ Ра-
ма шов Нур ман бек Ра ма шо вич. В сво ем выс туп ле нии он 
от ме тил важ ность и не об хо ди мость в сов ре мен ном ми ре 
иметь пер вич ные на вы ки са мо обо ро ны и вла де ния ору-
жи ем, по это му в шко лах и в ву зе этот пред мет ста но вит ся 
од ним из са мых по пу ляр ных: «Уро ки НВП всег да при тя-
ги ва ли юно шей, для нас то яще го муж чи ны ха рак те рен ин-
те рес к во ен ной тех ни ке, ору жию. И на уро ках школь ни ки 
удов лет во ря ют свое лю бо пыт ство, при об ре та ют зна ния. 
Се год ня ка би не ты НВП хо ро шо обо ру до ва ны, со лид на ма-
те ри аль ная ба за, прак ти чес ки во всех шко лах есть стрел ко-

вые ти ры, пнев ма ти чес кое ору жие. В про цес се уро ков, во-
ен но-по ле вых сбо ров, олим пи ад, со рев но ва ний под спуд но 
осу ществля ет ся и пат ри оти чес кое вос пи та ние. И это по-
мо га ет мо ло до му по ко ле нию, жи вя в мир ное вре мя, быть 
в лю бой мо мент го то вым к за щи те Ро ди ны». Во вре мя тор-
же ствен но го от кры тия сту ден ты КарГУ про де монстри ро-
ва ли школь ни кам на вы ки стро евой под го тов ки, вла де ния 
ору жи ем, ис кус ство са мо обо ро ны.
Пос ле тор же ствен но го от кры тия мо ло дые олим пий цы 

вы дер жа ли те оре ти чес кий этап, от ве чая на воп ро сы тес тов. 
За тем ре бя та от пра ви лись на про хож де ние по ло сы пре-
пят ствий, где со би ра ли и раз би ра ли ав то мат Ка лаш ни ко-
ва, пре одо ле ва ли прег ра ды на бе го вой до рож ке, пры га ли 
че рез брев но, стре ля ли из вин тов ки на ско рость и ре зуль-
тат, а за вер ша лась по ло са пре пят ствий ока за ни ем пер вой 
ме ди цин ской по мо щи, ког да пос тра дав ше го не об хо ди мо 
бы ло до нес ти на но сил ках до фи ниш ной чер ты. По ито гам 
эс та фе ты школь ни ки в ко ман дах на ча ли пе ре тя ги ва ние ка-
на та. Вы яс ни лось, что хо ро шее зна ние те ории ре али зо вать 
на прак ти ке ока за лось го раз до слож нее. По это му по бе ди-
те ля ми ста ли те, кто не толь ко луч ше всех про шел те оре ти-
чес кий тест, но и по ка зал ско рость и прак ти чес кие на вы ки 
вла де ния ору жи ем. Луч ши ми ока за лись олим пий цы из 
То па ра, их шко ла им. Абая за ня ла пер вое мес то, на вто ром 
и треть ем мес тах ока за лись ка ра ган дин цы: вто рое мес то 
раз де ли ли СОШ №91 и 63, а третье мес то дос та лось СОШ 
№41 и 39. Все учас тни ки по лу чи ли бла го дар ствен ные пись-
ма, а по бе ди те ли — гра мо ты и спе ци аль ные при зы.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РЫ И СПОР ТА

Стать патриотом!
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Ұлт тық жо ға ры бі лім бе ру жүйе сін да мы ту 
жə не же тіл ді ру Қа зақ стан ның əлеу мет тік-эко но-
ми ка лық да му ының ма ңыз ды стра те ги ялық мақ-
сат та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. «Жо ға ры оқу 
ор ны ның үз дік оқы ту шы сы» рес пуб ли ка лық кон-
кур сы елі міз дің ай рық ша пер спек ти ва лы ғы лы ми 
жə не пе да го ги ка лық кад рла рын ай қын дап, қол-
дай ды, олар дың əлеуеті мен əрі қа рай ғы кə сі би 
тұр ғы дан өсу ін жү зе ге асы ру ды қа лып тас ты ра ды.

Қа зақ стан да жо ға ры оқу ор ны ның үз дік 
оқы ту шы сы ата ғы мен мем ле кет тік грант тар-
ды та ғайын дау кон кур сы Мем ле кет бас шы сы 
Нұр сұл тан Əбі шұ лы Назарбаев тың бас та ма сы 
бойын ша 2005 жыл дан бе рі өт кі зі ліп ке ле ді, Қа-
зақ стан ның ин дус три ал ды-ин но ва ци ялық эко-
но ми ка сын құ ру да ғы ғы лым мен бі лім бе ру дің 
ай рық ша ма ңы зын өз ге ріс сіз ай қын дап бе ре ді. 
Же ңім паз дар ға құр мет бел гі сі мен куə лік, со ны-
мен қа тар 2000 АЕК мөл ше рін де қар жы лан ды-
ры ла тын мем ле кет тік грант бе ріл ді, елі міз дің 
ай рық ша бə се ке ге қа бі лет ті ин тел лек ту ал ды ка-
пи та лын қа лып тас ты ру жə не да мы ту ға қа ра жат 
жұм са удың ти ім ді жо лын ұсы на ды.
Үміт кер лер ді ірік теу мем ле кет тік грант тар ды 

та ғайын дау ере же сі бойын ша жү зе ге асы ры ла ды, 
тар тыл ған дар дың ірік теу тəр тіп те рі нің жо ға ры 
дең гей де гі ай қын ды лы ғы мен ти ім ді лі гін, өл шем-
дер дің ре ле вант ты ғы жə не кон кур стың мақ сат та-
ры мен мін дет те рі нің ста тис ти ка лық көр сет кіш-
те рін қам та ма сыз ете ді. Кон курс ко мис си ясы ның 
құ ра мы на Пар ла мент де пу тат та ры, түр лі мем ле-
кет тік ұйым дар дың са рап шы ла ры, «Нұр Отан» 
пар ти ясы ор та лық ап па ра ты ның өкіл де рі кір ді. 

Атал мыш кон кур сты өт кіз ген жыл дар ара лы ғын-
да елі міз де оның бе де лі уни вер си тет тік ор та да 
əр дайым жо ға ры бол ға нын атап ай ту ке рек.
ҚР Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі нің кон-

кур сы на 2014 жы лы 90 отан дық жо ға ры оқу ор-
ны ның ай ту лы атақ қа лайық ты де ген 545 оқы ту-
шы сы қа тыс ты. Олар дың іші нен кон курс ко мис-
си ясы ның ше ші мі бойын ша 200 үміт кер «Жо-
ға ры оқу ор ны ның үз дік оқы ту шы сы» ата ғы на 
лайық деп та ныл ды. Олар дың 39,5 %-ы — ғы лым 
док то ры, 57 %-ы — ғы лым кан ди да ты, 3,0 %-ы — 
PhD док то ры, яғ ни тех ни ка лық, пе да го ги ка лық, 
ме ди ци на, ауыл ша ру ашы лық, эко но ми ка, заң 
жə не өз ге де ғы лым ның өкіл де рі.

2014 жыл дың 30 жел тоқ са нын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Бі лім жə не ғы лым ми нистрлі гі 
Рес пуб ли ка лық кон курс ко мис си ясы ның ше ші-
мі бойын ша ви це-ми нистр Та хир Ос па нұ лы Ба-
лық ба ев тың тө ра ға лы ғы мен осы ай ту лы кон кур-
стың же ңім паз да ры анық тал ды. Ал дың ғы қа тар-
лы қа ра ған ды лық жо ға ры оқу ор ны — Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің қа ты су шы ла ры ке зек ті рет же міс ті 
же ңіс ке жет кен дер дің қа та ры нан кө рі не біл ді.

ҚарМУ үшін 2014 жыл ғы кон кур сқа қа ты су 
ай рық ша мəн ді əрі та быс ты бол ды. Уни вер си тет 
та ра пы нан 15 үміт кер ұсы ныл ды, рес пуб ли ка-
лық ірік теу ке зе ңі нің нə ти же сі бойын ша олар дың 
бар лы ғы 2014 жыл ғы «Жо ға ры оқу ор ны ның үз-
дік оқы ту шы сы» ата ғы на лайық деп та ныл ды. Əр 
жыл дар да ғы атал мыш құр мет ті атақ иегер ле рі нің 
114-і ҚарМУ оқы ту шы ла ры. Республика бойын ша 
бұл ең жо ғар ғы көр сет кіш тер дің бі рі, бұл — та ғы 
да қа ра ған ды лық жо ға ры оқу ор ны ның про фес-
сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы ның жо ға ры дең гейін, 
оның лайық ты бе де лі мен отан дық уни вер си тет тер 
ара сын да ғы көш бас шы лық рө лін ай шық тай тү се ді.

Рес пуб ли ка лық кон кур сқа қа ты су шы лар дың 
жо ға ры нə ти же ле рі — жо ға ры оқу ор ны ның бар-
лық са ла да ғы қыз ме ті нің ти ім ді лі гін ай ғақ тай-
ды: ма те ри ал дық-тех ни ка лық ба за ны ны ғай ту 
бойын ша жос пар лы жұ мыс тар, фа куль тет құ ры-
лым да рын жə не бі лім бе ру дің түр лі аума ғын да-
ғы ғы лы ми мек теп тер ді да мы ту, ғы лы ми ин фра-
құ ры лым ды қа лып тас ты ру жə не же тіл ді ру, ти ім-
ді кад рлық са ясат жə не жо ға ры оқу ор ны оқы ту-
шы ла ры ның же тіс тік те рін ба ға лау ме ха низ мде рі.

2014 жыл ғы кон кур стың же ңім паз да ры — 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті оқы ту шы ла ры ның 4-і ғы лым док то-
ры, 11 ғы лым кан ди да ты, гу ма ни тар лық, сон дай-
ақ жа ра ты лыс та ну сын ды ғы лым ның ма ңыз ды 
са ла ла ры бойын ша. Иелен ген мем ле кет тік грант 
олар дың кə сі би бі лік ті лі гін же тіл ді ру ти ім ді лі гін 
ке ңей ту ге жол аша ды, со ның ішін де ше тел дік ма-
шық та ну дан өту ге жə не əрі қа рай ғы же міс ті жұ-
мыс іс теуіне ық пал ете тін ын та лан дыр ма бо лып 
та бы ла ды. 2014 жыл ғы «Жо ға ры оқу ор ны ның үз-
дік оқы ту шы сы» ата ғы на лайық деп та ныл ған оқы-
ту шы ла ры мыз ды же ңі сі мен құтт тық тап, ал да ғы 
уақ та да ҚарМУ про фес сор лық-оқы ту шы лар құ-
ра мы тек би ік тер ден кө рі не ді деп се нім ар та мыз.

�АРМУ БАС ПА С=З �ЫЗ МЕ ТІ

«Ма ман дық таң да уда оның сырт кел бе ті не на-
зар ауда рып қа на қой май, мүм кін ді гін ше қа ла ған 
ма ман ды ғың жө нін де кө бі рек бі лу ге ты рыс».
Осы дан он жыл бұ рын, яғ ни 2005 жыл-

дың ақ па нын да ҚарМУ-дың оқу-əдіс те ме лік 
бас қар ма сы ның құ ры лым дық бө лім ше сі — 
Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та-
лы ғы құ рыл ған бо ла тын. Атал мыш ор та лық 
кə сіп тік үгіт жұ мы сы, уни вер си тет тү лек те-
рін жұ мыс қа ор на лас ты ру да кө мек те су жə не 
олар дың ман са бын құ ру бойын ша уни вер си-
тет ка фед ра ла ры мен фа куль тет те рі нің жұ-
мы сын ұйым дас ты ру ба ғыт та ры не гі зін де 
жұ мыс жа сай ды.

Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та-
лы ғы мек теп тер мен кол лед ждер дің тү лек те рі-
мен кə сіп тік үгіт жұ мы сын жүр гі зу ді оң жол ға 
қой ған. Уни вер си тет тің Ашық есік күн де рін 
өт кі зе ді, мек теп тү лек те рі мен, ата-ана лар мен 
жə не мұ ға лім дер мен жо ға ры оқу ор ны на тү-
су ере же ле рі бойын ша тү сін ді ру ке ңес те рі, 
со ны мен қа тар жо ға ры оқу ор ны мен ма ман-
дық ты таң да уды ай қын дау мақ са ты мен мек теп 
тү лек те рін пси хо ло ги ялық тес ті ле уден өт кі зу 
ұйым дас ты ры ла ды. Ор та лық ма ман да ры ның 
ат са лы су ымен уни вер си тет те оқу түр ле рі жə не 
ма ман дық та ры жай лы əр түр лі анық та ма лық-
ақ па рат тық ма те ри ал дайын дал ды. Со ны мен 
қа тар жо ға ры оқу ор ны на тү су үшін ҰБТ пəн-
де рі бойын ша та лап кер лер ге дайын дық кур-
ста рын ұйым дас ты ра ды. Та лап кер лер оқу ға 
қа был да удың тип тік ере же ле рімен, ҰБТ жə не 
ке шен ді тес ті леу пəн де рі көр се тіл ген ма ман-
дық тар тіз бе сімен та ны сып, ҚарМУ ма ман дық-
та ры ту ра лы, Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
дың ма ман дық та ры бойын ша мем ле кет тік 
бі лім бе ру тап сы ры сы жə не жыл дың ме же лік 
өту бал да ры, ауыл дық кво та, жо ға ры оқу ор-
ны на қа жет ті құ жат тар ті зі мі, нос три фи ка ция 
ту ра лы ха бар лан ды ру, 50 балл жи на ма ған мек-
теп бі ті ру ші ле рі не ха бар лан ды ру, де рек те ме, 
шы ғар ма шы лық ма ман дық тар ту ра лы ақ па-
рат ала ала ды.
Жо ға ры оқу ор ны ның тү лек те рін та быс ты 

жұ мыс қа ор на лас ты ру ға дайын дау мақ са ты мен 
на рық тық жағ дай лар да жұ мыс із деу тех но ло-
ги ясын же тіл ді ріп, түйін де ме құ рас ты ру жə не 
əң гі ме ле су ден өту бойын ша пси хо ло ги ялық 
тре нин гтер ұйым дас ты ры ла ды. Алын ған ұсы-
ныс тар ұсы ныл ған бос орын дар дың ті зі мі нен 
өз таң дауын жа сау ға, кə сі би, сауат ты құ рас ты-
рыл ған түйін де ме ні бе ру ге, əң гі ме ле су де өзін 
лайық ты ұсы ну ға, нə ти же сін де, ұсы ныл ған жұ-

мыс ор ны на ор на ла су ға нақ ты мүм кін ші лік алу-
ға кө мек те се ді.
Жұ мыс ба ры сын да ең бек на рық та ры ның мо-

ни то рин гі сі нің жа ңа шыл əдіс те рін ен гі зу ге, бос 
жұ мыс орын да рын та бу стра те ги ясы мен так ти-
ка сын да мы ту ға, уни вер си тет сту дент те рін жə не 
тү лек те рін жұ мыс қа ор на лас ты ру ға кө мек көр-
се те ді. Ор та лық қыз мет кер ле рі ҚарМУ тү лек те-
рін жұ мыс қа ор на лас ты ру бойын ша ақ па рат-
тар ды жи нап, жүйе лей ді, əр дайым рек ру тинг-
тің озық тех но ло ги яла рын зерт тей ді, əлем дік 
компь ютер лік жүйе нің та қы рып тық сайт та ры 
мен ти іс ті ба ғыт та ғы мер зім ді бас па сөз дің соң-
ғы ба сы лым да рын мұ қи ят тал дай ды.
Тү лек тер Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты-

ру ор та лы ғы нан ең бек на ры ғын да ғы бос орын-
дар ту ра лы ақ па рат ала ала ды. Жо ға ры оқу ор-
ны ның тү лек те рін жұ мыс қа ор на лас ты ру үшін 
Ор та лық кə сі по рын дар, ұйым дар мен ме ке ме-
лер дің бас шы ла ры мен жə не ай мақ тың кад рлық 
агент тік те рі мен ті ке лей бай ла ныс тар ор на та ды, 
бо ла шақ жұ мыс бе ру ші лер ді із дес ті ре ді. Қа-
зір гі таң да ҚарМУ-да нақ ты жұ мыс бе ру ші лер 
жай лы мə лі мет тер ба за сы құ рыл ған. Ақ па рат 
ҚарМУ-дың рес ми сай тын да ор на лас ты рыл ған 
жə не жүйе лі түр де жа ңар ты лып оты ра ды. Ол 
жер ден ай мақ бойын ша ең бек на ры ғы ның жағ-
дайы, түйін де ме ні құ рас ты ру жə не рə сім деу ере-
же ле рі, жұ мыс із де удің қа зір гі əдіс те рі ту ра лы, 
со ны мен қа тар жұ мыс бе ру ші мен əң гі ме ле су ден 
өту так ти ка сы ту ра лы ақ па рат ты та бу ға бо ла ды.
Жыл сайын дəс түр лі түр де жұ мыс қа ор на-

лас ты ру бойын ша тү лек тер ге ар нал ған Ман сап 
күн де рі өт кі зі ліп тұ ра ды. Ағым да ғы оқу жы лы-
ның тү лек те рі жұ мыс бе ру ші лер дің өкіл де рі мен 
жүз бе-жүз жүз де се тін мүм кін дік ке ие бо ла ды. 
Қа ра ған ды об лы сы ның бі лім бе ру бас қар ма сы, 
Қа ра ған ды об лы сы бойын ша іш кі іс тер Де пар-
та мен ті, Ке ден дік ба қы лау Де пар та мен ті, Қа ра-
ған ды об лы сы сот та ры ның əкім ші сі, Қа ра ған ды 
об лы сы ның про ку ра ту ра сы, Kaz centre lektpro vod, 
«Eu ra si an Fo ods» ЖШС, «Қа ра ған ды ре зи но тех-
ни ка» жə не «Са рань ре зи но тех ни ка» ЖШС, «Каз-
чер ме тав то ма ти ка» АҚ, «Из рук в ру ки» ЖШС, 
N&K Dеcor си яқ ты жə не т. б. ұйым дар мен кə сі-
по рын дар мен бай ла ныс ор на тыл ған. Ұйым дар-
дың өкіл де рі тү лек тер ге бос жұ мыс орын да ры на 
кон кур стың ере же ле рі, жұ мыс қа ор на ла су жə не 
ман са бы ның өсу мүм кін дік те рі ту ра лы тү сін ді ру 
ке ңес те рін өт кі зе ді. Ман сап кү нін де қа зір гі ең бек 
на ры ғын да жо ға ры оқу ор ны ның тү лек те рі не 
қойы ла тын та лап тар ту ра лы ақ па рат ты алу мақ-
са ты мен жұ мыс бе ру ші лер мен əлеу мет тік сауал-
на ма өт кі зі ле ді. Бұл сұ рас ты ру дың нə ти же ле рі 

жат тық ты ра тын пси хо ло ги ялық тре нин гтер ді 
жүр гі зу үде рі сін де қол да ны ла ды. Ман сап жə-
не жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та лы ғы қыз мет тің 
қар қын ды лы ғын жо ға ры ла ту жə не жүйе ге кел-
ті ру мақ са тын да үне мі жұ мыс тың нə ти же ле рін 
ба қы лай ды, жа сал ған жұ мыс ты тал дап, есеп ке 
алу ды жү зе ге асы ра ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-

дың тү лек те рін жұ мыс қа ор на лас ты ру жə не 
ман сап ор та лы ғы эко но ми ка жə не құ қық, пе да-
го ги ка жə не жур на лис ти ка, эко ло гия жə не фи-
ло ло гия, по ли то ло гия жə не ақ па рат тық жүйе-
лер са ла сын да ғы жо ға ры бі лік ті ма ман дар ды 
таң дап бе ре ді. Тү лек тер жай лы ақ па рат тық қор 
кад рлар ды ірік теу про це сін же ңіл де тіп, тез де те-
ді жə не Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті мен кə сі би бай ла ныс тар-
ды жақ сар ту ға мүм кін дік бе ре ді.

Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та лы-
ғы жұ мыс бе ру ші лер ге мы на дай қыз мет түр ле рін 
ұсы на ды: уни вер си тет тің ақ па рат тық ор та лық та-
рын да кə сі по рын да ры ңыз да ғы бос жұ мыс орын-
дары жай лы ха бар лан ды ру ла ры ңыз ды құ ру жə-
не ор на лас ты ру; жұ мыс бе ру ші лер дің ор нат қан 
кри те рий ле рі бойын ша бос орын дар ға үміт кер-
лер ді таң дау; үш жақ ты ке лі сім шарт тар ды рə сім-
деу, ма ман дар ды дайын дау; тү лек тер дің «Ман сап 
кү нін» ұйым дас ты ру жə не өт кі зу ар қы лы бос жұ-
мыс орын дар ға үміт кер лер ді таң дай ала сыз; уни-
вер си тет тү лек те рі мен кез де су лер өт кі зу.
Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты ру ор та-

лы ғы ның жұ мыс іс теу прин цип те рі: көр се ті ле-
тін қыз мет тің са па ке піл ді гі; ын ты мақ тас тық тың 
өза ра ти ім ді шарт та ры; се рік тес тік ке лі сім ге 
ұқып ты жə не жауап ты қа рау; бір лес кен қыз мет-
ті іс ке асы ру да ғы ашық тық пен шы найы лық; екі 
жақ ты қа рым-қа ты нас ты да мы ту.
Уни вер си тет тің бас ты бай лы ғы — та лап кер-

лер мен тү лек тер ге са па лы қыз мет тү рін көр се тіп 
ке ле жат қан Ман сап жə не жұ мыс қа ор на лас ты ру 
ор та лы ғы ның ұжы мы на та быс ті лей міз. Əр кез 
та лап кер мен тү лек тің қа сы нан та бы лып, ал да ғы 
уақыт та да мол та быс тар ға же те бе рі ңіз дер!

�АРМУ БАС ПА С=З �ЫЗ МЕ ТІ

А?параттар тас?ыны
Ака де мик Е. А. Б+ ке тов атын да #ы 'арМУ-

ды* к$ сі би-к+р кем +нер фа куль те ті ай ма(-
ты(, ЖОО ішін де гі кон фе рен ци ялар ды, об-
лыс ты( ж$ не (а ла лы( олим пи ада лар ды 
+т кі зу бойын ша ша ра лар аясын да бей не леу 
+не рі ж$ не ди зайн ка фед ра сы не гі зін де «Бей-
не леу +не рі», «Сы зу» п$н де рі бойын ша о(у шы-
лар ды* об лыс ты( олим пи ада сын +т кі зе ді.

Об лыс ты� олим пи ада Е. А. БQ ке тов атын да =ы 
�арМУ-де 20 а� пан да са =ат 9.00-де кон курс ре-
тін де Qт кі зі ле ді. О=ан уа�ы тын да олим пи ада ныP 
Rйым дас ты ру ко ми те ті не Qті ніш бер ген ко ман да-
лар жі бе рі ле ді. Олим пи ада ныP Qт кі зі лу тіл де рі — 
�а за� ша, орыс ша.

Олим пи ада =а �а ты су =а �а ра =ан ды �а ла сы 
мен об лыс тыP жал пы бі лім бе ру мек теп те рі ніP 
9-11 сы нып та ры мен кQр кем су рет мек теп те рі ніP, 
ли цей лер, гим на зи ялар, мек теп-ин тер нат тар дыP 
о�у шы ла ры ша �ы ры ла ды. Олим пи ада =а �а ты су 
Sшін �р п�н ге 2 о�у шы дан �R рал =ан ко ман да жі-
бе ру �а жет. Топ же тек ші сі ніP бо луы мін дет ті.

Yр �а ты су шы таP да =ан п� ні не сай прак ти-
ка лы� жR мыс тар ды орын дау =а ке рек ті бар лы� 
�R рал дар мен ма те ри ал дар ды: А3 сыз ба па ра-
=ы (297х420мм), сыз ба �R рал да ры (цир куль, тS-
зу ж� не Sш бS рыш ты сыз =ыш тар, �ат ты (Н) ж� не 
ор та ша �ат ты лы� та =ы (НВ) �а рын даш тар, Qшір-
гіш, Rш та =ыш т. б.), а� ж� не тSс ті �а =аз дар, А2 
(420х594мм) пі ші мін де гі кар тон, �а рын даш тар, 
жап сыр =ыш ше ге лер (кноп ки), тушь, ак ва рель, 
гу ашь, ак рил, май лы бояу, пас тель (ав тор дыP �а-
лауына сай) т. б. Qзі мен бір ге �ке луі �а жет.

«Сы зу» п� ні бойын ша Олим пи ада бір ке зеP де 
Qт кі зі ле ді: прак ти ка лы� тап сыр ма.

КQр кем су рет мек теп те рі ніP о�у шы ла ры 
Sшін — бQл шек тіP (бір про ек ци яда тRр =ы зыл =ан) 
сыз ба сын пі ші ні мен Qл шем де рі ніP сQз бен си пат-
та луы бойын ша орын дау ж� не ак со но мет ри ялы� 
про ек ци ясын тRр =ы зу.

Пі шім Qл шем де рі — А3 (297х420мм).
Жал пы бі лім бе ру мек теп те рі Sшін — бе ріл ген 

фрон таль ті лі гі мен Sс ті нен кQ рі ні сі ніP га ба рит те-
рі бойын ша зат тыP сыз ба сын (Sс ті нен ж� не сол 
жа =ы нан кQ рі ні сі мен то лы� ты ру) орын дау ж� не 
ал дыP =ы ши ре гі алып тас тап, тік бR рыш ты изо мет-
ри ялы� ак со но мет ри ялы� про ек ци ясын тRр =ы зу.

Пі шім Qл шем де рі — А3 (297х420мм)
«Бей не леу +не рі» п� ні бойын ша Олим пи ада 

екі ке зеP де Qт кі зі ле ді:
1 ке зеP — Sй тап сыр ма сы — «КQ пRлт ты �а-

за� стан» та �ы ры бы бойын ша ком по зи ция. ЖR-
мыс кез кел ген кес кін де ме тех ни ка сын да орын-
да ла ды. Zл ше мі АЗ пі ші мі нен (297х420мм) аз 
емес. ЖR мыс Rйым дас ты ру ко ми те ті не кел ген нен 
кейін тап сы ры ла ды.

2 ке зеP — прак ти ка лы� тап сыр ма:
КQ кем су рет мек теп те рі ніP о�у шы ла ры 

Sшін — «�а за� хан ды =ы на — 550 жыл» та �ы ры-
бы на гра фи ка не ме се кес кін де ме тех ни ка сын да-
=ы ком по зи ция. Пі шім Qл ше мі А2. Ма те ри ал дар: 
�а =аз, кар тон, ке неп, май лы бояу, ак рил, тем пе-
ра, гу ашь, ак ва рель, пас тель, гра фит �а рын даш-
тар, тушь, �а ла мRш т. б. (�а ты су шы ныP таP дауы 
бойын ша).

Жал пы бі лім бе ру мек теп те рі Sшін — «[лы 
Же Pіс ке — 70 жыл» та �ы ры бы на гра фи ка не-
ме се кес кін де ме тех ни ка сын да =ы ком по зи ция. 
Пі шім Qл ше мі А2. Ма те ри ал дар: �а =аз, кар тон, 
ке неп, май лы бояу, ак рил, тем пе ра, гу ашь, ак ва-
рель, пас тель, гра фит �а рын даш тар, тушь, �а ла-
мRш т. б. (�а ты су шы ныP таP дауы бойын ша).

Олим пи ада =а �а ты су Sшін мек теп тіP бі рін ші 
же тек ші сі рас та =ан Qті ніш 2015 жыл ды* 16 а(-
па ны на дейін ке ле сі ме кен жай бойын ша �а-
был да на ды: 100026, �а ра =ан ды �. Кар бы шев 
кQ ше сі, к� сі би-кQр кемQнер фа куль те ті, бей не леу 
Qне рі ж� не ди зайн ка фед ра сы, №11 =и ма рат, 
205 ка би нет не ме се бей не леу Qне рі ж� не ди зайн 
ка фед ра сы ныP ksu_di za in@ma il.ru элек трон ды 
пош та сы на жі бе ріл сін.

Те ле фон дар: 8-701-662-08-99 (бей не леу 
Qне рі бойын ша сR ра� тар); 8-701-267-47-33,

8-701-161-20-89, (сы зу бойын ша сR ра� тар).
Олим пи ада =а �а ты су мен бай ла ныс ты ма те-

ри ал дар ды, �R рал-жаб ды� тар мен шы =ын дар ды 
жі бе ру ші жа� �ам та ма сыз ете ді ж� не тQ лей ді. 
Олим пи ада =а �а ты су шы лар ды алып ке ле тін мR-
=а лім дер мен о�ы ту шы лар дыP іс са пар лы� шы-
=ын да рын тQ ле уді іс са пар =а жі бе ру ші бі лім бе ру 
ме ке ме ле рі жSр гі зе ді. Кон кур с�а Rсы ныл =ан жR-
мыс тар мен олар =а ілес пе �R жат тар �ай та рыл-
май ды.

Олим пи ада же Pім паз дары, жSл де гер ле рі мен 
�а ты су шы ла ры дип лом дар мен ж� не сер ти фи кат-
тар мен ма ра пат та ла ды.

ОЛИМ ПИ АДА НЫ 8ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ

Oздіктерді> �здігі

Он жылды е>серген орталы?
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КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то-
ва, про фес си ональ но-ху до же ствен ный фа-
куль тет на ба зе ка фед ры изоб ра зи тель но го 
ис кус ства и ди зай на в рам ках ме роп ри ятий 
по про ве де нию ре ги ональ ных, внут ри ву-
зов ских кон фе рен ций, об лас тных и го род-
ских олим пи ад про во дит об лас тную олим-
пи аду школь ни ков по пред ме там «Изоб ра-
зи тель ное ис кус ство» и «Чер че ние».

Об лас тная олим пи ада про во дит ся в КарГУ 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 20 фев ра ля 
2015 г. в 9:00 как кон курс. К ней до пус ка ют ся 
ко ман ды, вов ре мя по дав шие за яв ки в ор гко-
ми тет олим пи ады. Язы ки про ве де ния олим пи-
ады — ка зах ский, рус ский.
К учас тию в олим пи аде приг ла ша ют ся уча-

щи еся 9-11-х клас сов об ще об ра зо ва тель ных 
и ху до же ствен ных школ, ли це ев, гим на зий, 
школ-ин тер на тов г. Ка ра ган ды и об лас ти. Для 
учас тия в олим пи аде не об хо ди мо нап ра вить 
на каж дый пред мет ко ман ду из 2 уча щих ся. 
На ли чие ру ко во ди те ля груп пы обя за тель но.
Все не об хо ди мые инстру мен ты и ма те ри-

алы в со от вет ствии с пред ме та ми: чер теж ный 
ват ман А3 (297 х 420 мм), чер теж ные инстру-
мен ты (цир куль, ли ней ка, ре зин ка, тре уголь-
ни ки, ка ран да ши ма рок Т и ТМ, то чил ка и т. д.), 
бу ма га бе лая или цвет ная, кар тон фор ма та А2 
(420 х 594 мм), ка ран да ши, кноп ки, тушь, ак-
ва рель, гу ашь, ак рил, мас ло, сан ги на, пас тель 

(по ус мот ре нию ав то ра) и др. для вы пол не ния 
прак ти чес ко го за да ния иметь при се бе.

По пред ме ту «Чер че ние» олим пи ада про во-
дит ся в один этап — прак ти чес кое за да ние.
Для уча щих ся ху до же ствен ных школ — вы-

пол не ние чер те жа де та ли по сло вес но му опи-
са нию фор мы и раз ме ров (чер теж не об хо ди мо 
вы пол нить в од ной про ек ции) и пос тро ение ее 
ак со но мет ри чес кой про ек ции. Раз мер фор ма-
та — А3 (297 х 420 мм). Для уча щих ся об ще об-
ра зо ва тель ных школ — вы пол не ние чер те жа 
пред ме та (до пол нить вид свер ху и сле ва) по 
за дан но му фрон таль но му раз ре зу и га ба ри там 
ви да свер ху, а так же вы пол не ние пря мо уголь-
ной изо мет рии пред ме та с вы ре зом пе ред ней 
чет вер ти. Раз мер фор ма та — А3 (297 х 420 мм).

По пред ме ту «Изоб ра зи тель ное ис кус ство» 
олим пи ада про во дит ся в два эта па:

1-й этап — до маш нее за да ние — ком по зи-
ция на те му «Мно го на ци ональ ный Ка зах стан». 
Вы пол не ние в лю бой жи во пис ной тех ни ке, раз-
мер фор ма та — не ме нее А3 (297 х 420 мм). Ра-
бо та пред став ля ет ся в ор гко ми тет по при бы тии.

2-й этап — прак ти чес кое за да ние.
Для уча щих ся ху до же ствен ных школ — 

ком по зи ция в тех ни ке гра фи ки или жи во пи си 
на те му «Қа зақ хан ды ғы на 550 жыл». Раз мер 
фор ма та — А2. Ма те ри алы: бу ма га, кар тон, 
холст, мас ло, ак рил, тем пе ра, гу ашь, ак ва рель, 
пас тель, гра фит ные ка ран да ши, тушь, пе ро и 
др. (по вы бо ру учас тни ка).

Для уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных 
школ — ком по зи ция в тех ни ке гра фи ки или 
жи во пи си на те му «Ұлы Же ңіс ке 70 жыл». Раз-
мер фор ма та — А2. Ма те ри алы: бу ма га, кар тон, 
холст, мас ло, ак рил, тем пе ра, гу ашь, ак ва рель, 
пас тель, гра фит ные ка ран да ши, тушь, пе ро и 
др. (по вы бо ру учас тни ка).
По бе ди те ли, при зе ры и учас тни ки олим пи-

ады наг раж да ют ся дип ло ма ми и сер ти фи ка та ми.
За яв ки на учас тие в олим пи аде, за ве рен ные 

пер вым ру ко во ди те лем шко лы, при ни ма ют ся 
до 16 фев ра ля 2015 г. по ад ре су: 100026, г. Ка-
ра ган да, ул. Кар бы ше ва, 7, про фес си ональ но-
ху до же ствен ный фа куль тет, ка фед ра изоб ра-
зи тель но го ис кус ства и ди зай на, 11-й кор пус, 
205-й каб., мож но прис лать на элек трон ную 
поч ту ка фед ры изоб ра зи тель но го ис кус ства и 
ди зай на: ksu_di za in@ma il.ru.
Те ле фо ны: 8 701 662 08 99 (воп ро сы по 

изоб ра зи тель но му ис кус ству); 8 701 267 47 33, 
8 701 161 20 89 (воп ро сы по чер че нию).

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

Ка фед ра по ли то ло гии и со ци оло гии фа-
куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те-
та им. Е. А. Бу ке то ва приг ла ша ет вы пус кни-
ков кол лед жей и уче ни ков 10-11-х клас сов 
школ г. Ка ра ган ды и об лас ти к учас тию в 
кон кур се по раз ра бот ке груп по вых со ци-
аль но зна чи мых про ек тов в сфе ре го су-
дар ствен но го уп рав ле ния и об ще ствен ной 
по ли ти ки Рес пуб ли ки Казахстан, ко то рый 
бу дет про во дить ся в два ту ра. Те ма кон кур-
са — «Ка зах стан ская мо дель тран сфор ма-
ции».

Це ли и за да чи кон кур са: со дей ствие раз ви-
тию и ук реп ле нию граж дан ско го об ще ства и 
его ин сти ту тов; фор ми ро ва ние у школь ни ков 
де мок ра ти чес ких ори ен та ций, на вы ков по ли-
ти чес ко го учас тия в про цес се вы ра бот ки и при-
ня тия уп рав лен чес ких ре ше ний; де монстра-
ция твор чес ких спо соб нос тей школь ни ков и 
под го тов ка к обу че нию в выс ших учеб ных за-
ве де ни ях; ор га ни за ция ди ало га меж ду шко лой 
и ву зом.
Кон курс со ци аль но зна чи мых про ек тов 

про ве дут по двум нап рав ле ни ям. Пер вое нап-
рав ле ние — «Луч ший про ект со ци оло ги чес-
ко го оп ро са по проб ле мам мо ло де жи, миг ра-
ции, ре ли гии, со ци аль ной по ли ти ки, де мог-
ра фи чес кой по ли ти ки, рож да емос ти, ген де ра, 
семьи, рек ла мы, по ли ти ки, элек то раль но го по-

ве де ния, эко но ми ки, куль ту ры, шко лы и об ра-
зо ва ния». Вто рое нап рав ле ние — «Луч шая пре-
зен та ция на со ци аль но-по ли ти чес кую те му: 
«Ес ли бы я был пре зи ден том», «Ес ли бы я был 
де пу та том Ма жи ли са Пар ла мен та Рес пуб ли ки 
Ка зах стан», «Ес ли бы я был де пу та том мас ли-
ха та» (райо на, го ро да, об лас ти), «Ес ли бы я был 
аки мом» (райо на, го ро да, об лас ти).
В про ек те дол жны быть оп ре де ле ны: со ци-

аль но-по ли ти чес кая зна чи мость, ак ту аль ность; 
но ва тор ские под хо ды к ре ше нию об ще ствен-
ных проб лем; эф фек тив ность, сис тем ность, ад-
рес ность; ре алис тич ность пред по ла га емых ре-
зуль та тов и на ли чие пер спек тив даль ней ше го 
раз ви тия про ек та; ис поль зо ва ние сов ре мен ных 
ин но ва ци он ных тех но ло гий, форм и ме то дов.
Про ек ты дол жны быть раз ра бо та ны в рам-

ках су ще ству юще го по ли ти ко-пра во во го за ко-
но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан. Про ект 
но сит груп по вой ха рак тер, ко ли че ство учас-
тни ков в груп пе не дол жно пре вы шать 4 че ло-
век.
Струк ту ра офор мле ния про ек та: наз ва ние 

про ек та, цель и за да чи про ек та, ос нов ные по-
ло же ния про ек та, ожи да емые ре зуль та ты.
Тех ни чес кие тре бо ва ния к офор мле нию 

про ек та: текст объ емом от 3 до 5 стра ниц фор-
ма та А4 на ка зах ском или рус ском язы ках дол-
жен быть наб ран в ре дак то ре Mic ro soft Word. 
Шрифт: Ti mes New Ro man, Kz Ti mes New Ro-
man, 14-й кегль, оди нар ный межстроч ный ин-

тер вал. Вы рав ни ва ние тек ста по ши ри не. Рас-
ста нов ка пе ре но сов ав то ма ти чес кая. Ну ме ра-
ция стра ниц обя за тель на.
Сро ки и по ря док про ве де ния кон кур са.
1-й тур: пред став ле ние про ек та на кон курс 

до 15 фев ра ля 2015 г. Про ек ты при ни ма ют ся на 
ка фед ре или вы сы ла ют ся на элек трон ный ад-
рес rez vushki na_t78@ma il.ru с по мет кой «кон-
курс про ек тов»; рас смот ре ние про ек тов бу дет 
осу ществлять ся кон кур сной ко мис си ей с 16 по 
20 фев ра ля 2015 г.

2-й тур: по ре зуль та там оцен ки пись мен ных 
ра бот кон кур сной ко мис си ей бу дут отоб ра ны 
учас тни ки вто ро го ту ра; вто рой тур в фор ме 
пре зен та ций про ек тов сос то ит ся 21 фев ра ля 
2015 г.; ито ги бу дут под ве де ны по ре зуль та там 
трех ту ров 21 фев ра ля 2015 г.; по бе ди те ли кон-
кур са бу дут наг раж де ны дип ло ма ми и цен ны-
ми при за ми.
Ма те ри алы пред став ля ют ся в пе чат ном или 

элек трон ном ви де по при ла га емой фор ме по 
ад ре су: г. Ка ра ган да, ул. Му ка но ва, 1, кор пус 
№8, 313-я ауд. (КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ка фед-
ра по ли то ло гии и со ци оло гии), те ле фон 77-03-
73 или по элек трон ной поч те: rez vushki na_t78@
ma il.ru, кон так тное ли цо: пре по да ва тель ка-
фед ры Рез вуш ки на Тать яна Алек сан дров на, 
тел. +7 701 484 33 63.
По воп ро сам под го тов ки про ек тов воз мож-

на кон суль та ция с пре по да ва те ля ми ка фед ры 
по ли то ло гии и со ци оло гии.

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

Фи ло ло ги чес кий фа куль тет КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва приг ла ша ет уча щих ся 10-
11-х клас сов при нять учас тие в об лас тной 
пред мет ной олим пи аде школь ни ков по 
рус ско му язы ку и ли те ра ту ре.

От бо роч ный тур олим пи ады сос то ит ся 14 
фев ра ля 2015 го да в рам ках дня от кры тых две-
рей фи ло ло ги чес ко го фа куль те та КарГУ в фор-
ма те ра бо ты сле ду ющих сек ций: «Рус ский язык 
и ли те ра ту ра (рус ский язык обу че ния)» — 10-й 
класс; «Рус ский язык и ли те ра ту ра (рус ский 
язык обу че ния)» — 11-й класс; «Рус ский язык и 
ли те ра ту ра (не рус ский язык обу че ния)» — 10-й 
класс; «Рус ский язык и ли те ра ту ра (не рус ский 
язык обу че ния)» — 11-й класс; «Жур на лис ти ка 
(рус ский язык обу че ния)» — 10-й класс; «Жур-
на лис ти ка (рус ский язык обу че ния)» — 11-й 
класс; «Связь с об ще ствен ностью (рус ский язык 
обу че ния)» — 11-й класс.

Ре гис тра ция учас тни ков от бо роч но го ту ра 
с 9:00 до 10:00. В ка че стве за да ния от бо роч но го 
ту ра уча щим ся 10-х клас сов пред ла га ет ся из ло-
же ние с эле мен та ми со чи не ния, уча щим ся 11-х 
клас сов — эс се на за дан ную те му. К учас тию в 
ос нов ном ту ре олим пи ады, ко то рый сос то ит-
ся 21 фев ра ля 2015 го да, бу дут приг ла ше ны 6-7 
уча щих ся каж дой сек ции, про де монстри ро-
вав ших луч шие ре зуль та ты в от бо роч ном ту ре.
Вни ма нию учи те лей-сло вес ни ков!
Соп ро вож да ющие уче ни ков на от бо роч ный 

тур приг ла ша ют ся при нять учас тие в ра бо те 
науч но-ме то ди чес ко го се ми на ра «Ли те ра ту ра 
Казахстана: проб ле мы изу че ния».
Учас тни кам пред ла га ет ся сле ду ющая прог рам ма:

1. Сов ре мен ная рус ско языч ная ли те ра ту ра 
Казахстана (доц. Ха ри то но ва Л. М.).

2. Ос ве ще ние те мы Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны в ка зах стан ской ли те ра ту ре (доц. 
Шев ля ко ва Л. Р.).

3. Сов ре мен ные под хо ды к изу че нию твор че-
ства П. Ва силь ева в стар ших клас сах ка зах-
ской шко лы (учи тель рус ско го язы ка и ли те-
ра ту ры СШ №77 Ту ле уга зи на С. О.).

4. Ли те ра ту ра Казахстана в школь ном изу че нии 
(учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры Назарбаев 
Ин тел лек ту аль ной шко лы Жо го ва Р. И.)
К учас тию в ме роп ри яти ях до пус ка ют ся 

толь ко за яв лен ные шко лой пред ста ви те ли. За-
яв ки на учас тие в от бо роч ном ту ре олим пи ады 
(не бо лее 1 уче ни ка в каж дой сек ции) и за се да-
нии ме то ди чес ко го се ми на ра, а так же кор рек-
ти ров ки пред ло жен ных кан ди да тур при ни ма-
ют ся до 7 фев ра ля 2014 го да по элек трон но му 
ад ре су ye le na_an to no va@ma il.ru.
Учас тие в се ми на ре бу дет под твер жде но 

сер ти фи ка том, вы пи сан ным на имя за яв лен-
но го пред ста ви те ля! Сто имость сер ти фи ка-
та — 300 тг. Оп ла та при по лу че нии. Справ ки 
по те ле фо ну 8 700 960 6994 — Ан то но ва Еле на 
Ми хай лов на (пред се да тель ор гко ми те та).

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ФИ ЛО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ

Анонс
Обучение языку 
с помощью новых 
технологий

Фа куль тет инос тран ных 
язы ков Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та 
им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
7 фев ра ля 2015 го да в 11:00 
про во дит вы ез дную олим пи-
аду по ан глий ско му язы ку сре-
ди уча щих ся 11-х клас сов школ 
Жа на ар кин ско го райо на.

Олим пи ада про во дит ся в 
три ту ра: пер вый тур — лек си-
ко-грам ма ти чес кий тест; вто-
рой тур — ауди ро ва ние; тре тий 
тур — бе се да на за дан ную те-
му.

В рам ках олим пи ады для 
учи те лей школ бу дет ор га ни зо-
ван се ми нар «Ис поль зо ва ние 
ин фор ма ци он ных компь ютер-
ных тех но ло гий (ICT) в об ра зо-
ва нии: циф ро вые тех но ло гии».

Мо де ра то ром се ми на ра 
ста нет Ес ка зи но ва Ж. А., стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры 
ан глий ско го язы ка и лин гво ди-
дак ти ки. Се ми нар нап рав лен 
на рас ши ре ние те оре ти чес кой 
и прак ти чес кой ба зы про фес-
си ональ ной ком пе тен ции учи-
те лей инос тран ных язы ков для 
по вы ше ния эф фек тив нос ти их 
дея тель нос ти.

Во вре мя се ми на ра слу-
ша те лей оз на ко мят с но вы ми 
циф ро вы ми тех но ло ги ями в 
пре по да ва нии пред ме тов, по-
мо гут фор ми ро ва нию уме ния 
эф фек тив но и твор чес ки при-
ме нять но вые циф ро вые тех-
но ло гии в учеб ном про цес се. 
В час тнос ти, пре по да ва те ли 
уз на ют, как при ме нять но вые 
циф ро вые тех но ло гии, нап-
рав лен ные на раз ви тие ак-
тив нос ти уча щих ся, нап ри мер, 
компь ютер ные прог рам мы 
We ebly, Vo icethre ad, прог рам-
ма по соз да нию ани ма ци он-
ных филь мов.

Це ле вая груп па се ми на-
ра — учи те ля школ сред них 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, 
пре по да ва те ли инос тран ных 
язы ков выс ших учеб ных за-
ве де ний. Ра бо чие язы ки се-
ми на ра: рус ский, ан глий ский. 
Учас тни кам се ми на ра бу дут 
вы да ны сер ти фи ка ты. Ор га ни-
за ци он ный взнос за учас тие в 
се ми на ре — 1000 тен ге.

Же ла ющим при нять учас тие 
в этом ме роп ри ятии не об хо ди-
мо выс лать за яв ку на учас тие 
в го род ской олим пи аде по 
инос тран ным язы кам; выс лать 
за яв ку на учас тие в се ми на ре. 
За яв ки на учас тие от прав лять 
на элек трон ный ад рес ti me wi-
se_2008@ma il.ru. Кон так тный 
те ле фон 8 701 680 5430.

Мес то про ве де ния олим пи-
ады: Ка ра ган дин ская об ласть, 
Жа на ар кин ский район, СШ 
им. Н. К. Круп ской.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ФА КУЛЬ ТЕ ТОМ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Художников приглашают на олимпиаду

Молодежь проектирует будущее

Любить и знать русский язык
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Үс ті міз де гі жы лы ки елі қа ра ша ңы ра ғы-
мыз Рес пуб ли ка лық сту дент тер ара сын да-
ғы пəн дік олим пи ада лар өт кі зе ді. Бі лім ді 
өмір лік се рі гі не ай нал дыр ған ал ғыр ұл-қыз-
да ры мыз ға сəт ті лік ті лей міз. Га зе ті міз дің 
бү гін гі са нын да уни вер си тет фа куль тет-
те рі та ра пы нан ұйым дас ты ры ла тын ай ту-
лы олим пи ада лар ту ра сын да ба ян дай мыз. 
Олим пи ада ның та лап та ры мен та ны су ар-
қы лы өзі ңіз ді қа ты су ға лайық ты мын деп 
са на са ңыз, он да біз бен ха бар ла сы ңыз. Мүм-
кін сіз же ңіс ке же тер сіз.

'/р мет ті $ріп тес тер! Сіз дер ді ака де мик 
Е. А. Б+ ке тов атын да #ы 'а ра #ан ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін де 2015 жыл ды* 
2-3 с$уірін де +те тін 5В010500-Де фек то ло гия 
ма ман ды #ы бойын ша VIІ Рес пуб ли ка лы( сту-
дент тер ара сын да #ы п$н дік олим пи ада сы на 
(а ты су #а ша (ы ра мыз.
Олим пи ада ға 5В010500-Де фек то ло гия ма-

ман ды ғы бойын ша мем ле кет тік жə не мем ле-
кет тік емес жо ға ры оқу орын да ры ның күн діз гі 
жə не күн діз гі қыс қар тыл ған бө лі мі нің 2-3 курс 
сту дент те рі қа ты са ала ды. Оқу орын да ры құ ра-
мын да 4 сту дент тен ас пай тын 2 топ ты (қа зақ-
ша жə не орыс ша тіл ді) ұсы на ала ды. Ко ман да-
ның мін дет ті түр де же тек ші сі бо луы қа жет.

Сту дент тік олим пи ада ны* жал пы си пат-
та ма сы

1. Олим пи ада ны* ма( са ты мен мін дет те рі
Олим пи ада ның мақ са ты: бо ла шақ та лант-

ты жас ма ман дар ды анық тау жə не қол дау көр-
се ту, со ны мен қа тар ар найы жə не ин клю зив ті 
бі лім бе ру са ла сын да ғы лы ми-пе да го ги ка лық 
қыз мет кер лер ді дайын дау бойын ша бі ре гей 
бі лім бе ру ке ңіс ті гін құ ру бо лып та бы ла ды.
Олим пи ада ның мін дет те рі:

— Сту дент тер ді ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та-
ры на жұ мыл ды ру;

— Сту дент тер дің де фек то ло гия ға, яғ ни ар-
найы бі лім ту ра лы ғы лым ре тін де гі кə сі би қы-
зы ғу шы лық та рын жо ға ры ла ту;

— Пси хо ло ги ялық-пе да го ги ка лық іс-əре кет-
ке бо ла шақ пе да гог тар дың шы ғар ма шы лық 
қа ты на сын да мы та тын мүм кін дік те рі шек те-
улі ба ла лар ды оқы ту мен тəр би елеу са ла сын да 
тə жі ри бе лік дағ ды ла ры мен іс кер лік те рін, тү-
зе те-да мы ту шы лық ба ғыт та ғы кə сі би пе да го-
ги ка лық са па сын да мы ту.

2. Топ тар ды /сы ну т$р ті бі
Де фек то ло гия бойын ша Олим пи ада ға əр-

бір уни вер си тет тер дің ішін де өт кі зі ле тін І-ке-
зе ңі аясын да 1 орын ал ған топ тар қа ты са ала-
ды. Қа ты су шы лар то бы 4 сту дент тен ас пауы 
ке рек жə не же тек ші ден тұ руы қа жет.

3. Олим пи ада ны /йым дас ты ру ж$ не +т кі зу
Олим пи ада (а за( жə не орыс тіл де рін де 

өте ді.
Олим пи ада ның І ірік теу ке зе *і əр бір жо-

ға ры оқу орын да рын да өт кі зі ле ді. Бұл ке зең де 
сайыс тық шы ғар ма шы лық жо ба (үй тап сыр-
ма сы) аясын да əр бір қа ты су шы топ тө мен де гі 
жұ мыс тар ды əзір леуі жə не жі бе руі ти іс:

1) «Ар найы жə не ин клю зив ті бі лім бе ру 
са ла сын да за ма науи бі лім бе ру бағ дар ла ма сы 
аясын да тү зе те-да мы та оқы ту тра ек то ри ясы» 
кон цеп ци ясы;
Та лап та ры: кө ле мі 3 бет ке дейін.
Ба ға лау кри те рий ле рі: мə се ле нің өзек ті лі гі, 

ғы лы ми лы ғы, тə жі ри бе лік ма ңыз ды лы ғы жə не 
маз мұн да лу ының кре атив ті лі гі.

2) «Бо ла шақ пе да гог-де фек то лог тар дың 
кə сі би құн ды ба ғы тын қа лып тас ты ру ының те-
ори ялық-əдіс на ма лық не гі зі» та қы ры бын да 
эс се жа зу.
Та лап та ры: кө ле мі 3 бет ке дейін.
Ба ға лау кри те рий ле рі: өзек ті лі гі, маз мұн-

ды лы ғы, ауқым ды лы ғы жə не та қы рып ты ашу-
дың те рең ді лі гі, өзін дік кə сі би ұс та ны мын 
көр се те бі луі, ло ги ка лы лы ғы жə не маз мұн дау 
мə де ни еті.

II ((о ры тын ды) ке зе* 2-3 сəуір де ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің пе да го ги ка лық фа куль те-
тін де өт кі зі ле ді. Бұл ке зең ге Олим пи ада ның 
ұйым дас ты ру ко ми те ті не уақы ты лы өті ніш 
ұсын ған, сайыс тық шы ғар ма шы лық жо ба ны 
(үй тап сыр ма сы) орын да ған топ тар жі бе рі ле-
ді. Олим пи ада ның бағ дар ла ма сы на ке ле сі кон-
кур стар кі ре ді:

I. Топ тар ды* с$ лем де суі, +зін-+зі та ныс-
ты руы:

1.1 Топ тың «Ви зит тік кар точ ка сы» — (əр 
топ өзі нің оқу ор да сы мен ма ман ды ғын ви де-
оро лик не ме се əн-ша шу ре тін де ұсы нып, то-
бы ның атауы, ұра ны жə не эм бле ма сы мен та-
ныс ты рып қор ғай ды) — 10 мин.

ІІ. «Де фек то ло гия — то лы( (ан ды $леу-
мет тік +мір ге ба ла лар ды (о су +не рі ре тін де» 

(прак ти ка лық сайыс) — ұсы ны ла тын əр түр лі 
проб ле ма лық си ту аци яны ше шу ба ры сын да 
тү зе те-да мы ту шы лық мар шру тын құ рас ты-
ру — 7-10 мин.

IIІ. «Бі лек ті бір ді жы #а ды, бі лім ді мы* ды 
жы #а ды». Топ бас шы лар сайы сы. «Ар найы 
пе да го ги ка», «Ар найы пси хо ло гия» жə не «Ар-
найы пе да го ги ка жə не пси хо ло гия та ри хы» 
пəн де рі нен əр топ бас шы сы 5 ми нут ішін де сұ-
рақ тар ға жауап бе ре ді.

IV. «Zш (ыр ой» шы ғар ма шы лық сайы сы. 
Əр бір топ «Де фек то ло гия» ма ман ды ғы на қа-
тыс ты 5 сөз ге (тер мин ге) тү сі нік те ме бе ре ді. 
Топ тар дың жұ мы сын ба ға лау ке зін де жауап-
тың дұ рыс ты ғы, нақ ты лы ғы, то лық ты ғы мен те-
рең ді гі, топ тың жыл дам ды ғы, кре атив ті лі гі жə-
не шы ғар ма шы лық дайын дық та ры ес ке рі ле ді.

V. «Де фек то ло гия — о(у п$ ні ре тін де» — 
«Ар найы пе да го ги ка», «Ар найы пси хо ло-
гия», «Ло го пе дия не гіз де рі» жал пы кур ста ры 
бойын ша тес ті ле уден өту, тест тік тап сыр ма лар 
са ны — 40. Тес тке бе рі ле тін уақыт — 60 ми нут. 
Топ тың ор та ша бал лы бойын ша ба ға ла на ды.

4. Кон кур стар #а (а ты су ды ба #а лау.
5. Топ тар ды ма ра пат тау.
6. '/ жат тар ды Олим пи ада ны* /йым дас-

ты ру ко ми те ті не жі бе ру т$р ті бі:
— топ тар дан өті ніш;
— «Ар найы жə не ин клю зив ті бі лім бе ру са-

ла сын да за ма науи бі лім бе ру бағ дар ла ма сы 
аясын да тү зе те-да мы та оқы ту тра ек то ри ясы» 
кон цеп ци ясын əзір леу;

— «Бо ла шақ пе да гог-де фек то лог тар дың кə-
сі би құн ды ба ғы тын қа лып тас ты ру ының те-
ори ялық-əдіс на ма лық не гі зі» та қы ры бын да 
эс се жа зу.
Таң да улы жұ мыс тар Олим пи ада ның ғы лы-

ми жұ мыс та ры жи на ғын да жа ри яла на ды.
Де фек то ло гия бойын ша рес пуб ли ка лы( 

олим пи ада #а (а ты су ж$ не ма те ри ал дар ды 
р$ сім деу ере же сі
Олим пи ада ға қа ты су үшін мы на элек трон-

ды пош та ға de fec to log2015@ma il.ru не ме се 
пош та лық ме кен-жай бойын ша 100026, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы, Қа ра ған ды қа ла сы, Сə бит 
Мұ қа нов кө ше сі, 1, Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, пе да го-
ги ка лық фа куль те ті не ке ле сі ма те ри ал дар ды 
жі бе рі ңіз:

1. Олим пи ада #а (а ты су +ті ні ші — 
2015 жыл ды* 1 на уры зы на дейін;

2. «Ар найы жə не ин клю зив ті бі лім бе ру 
са ла сын да за ма науи бі лім бе ру бағ дар ла ма сы 

аясын да тү зе те-да мы та оқы ту тра ек то ри ясы» 
кон цеп ци ясы — 2015 жыл ды* 5 на уры зы на 
дейін;

3. «Бо ла шақ пе да гог-де фек то лог тар дың 
кə сі би құн ды ба ғы тын қа лып тас ты ру ының те-
ори ялық-əдіс на ма лық не гі зі» та қы ры бын да ғы 
эс се — 2015 жыл ды* 5 на уры зы на дейін;

На зар ауда ры *ыз! Же ке куə лік, сту дент-
тік би лет жə не іс са пар қа ғаз да ры ның бо луы 
мін дет ті! Қа ты су шы лар дың өті ні ші, сайыс-
тық шы ғар ма шы лық жо ба лар (кон цеп ция 
жə не эс се) мы на үл гі бойын ша рə сім де луі 
ке рек.
Үл гі:
Бір топ тың қа ты су шы ла ры ның өті ні ші бар 

файл бы лай ата луы ти іс: өті ніш Та раз (қа ла), 
тү зе ту пе да го ги ка сы фа куль те ті (фа куль тет).
Ғы лы ми-əдіс те ме лік кон цеп ци ясы бар 

файл бы лай ата луы ке рек: кон цеп ция Та раз 
(қа ла), тү зе ту пе да го ги ка сы фа куль те ті (фа-
куль тет).
Эс се сі бар файл бы лай ата луы ти іс: эс се 

Та раз (қа ла), тү зе ту пе да го ги ка сы фа куль те ті 
(фа куль тет).

\ы лы ми-$діс те ме лік ба# дар ла ма ны р$-
сім деу ере же сі:

Word фор ма тын да ғы лы ми-əдіс те ме лік 
ма те ри ал ды рə сім деу ере же сі — Ti mes New 
Ro man; кегль 14; жол ара лық ин тер вал — 1; 
шет те рі: жо ға ры — 2 см., тө мен — 2 см., оң 
жақ — 2 см., сол жақ — 2 см. Жо ба кө ле мі А 
4 фор ма тын да 5 бет ке дейін.

Біз ді* ме кен-жай
100026, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы, Қа ра ған-

ды қа ла сы, Сə бит Мұ қа нов кө ше сі 1, «Ака де-
мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті», пе да го ги ка лық фа куль те-
ті, № 10 оқу ғи ма ра ты., 304 дə ріс ха на.

Бай ла ныс те ле фон да ры:
87025313351, 87003872203 — олим пи ада ны 

өт кі зу бойын ша жауап ты Му се ева Гүл наз Нұр-
лы бек қы зыа

8 (7212) 770430 —де фек то ло гия ка фед ра сы;
Элек трон дық пош та: de fec to log2015@ma il. 

ru.
Олим пи ада ны ұйым дас ты ру жə не маз мұ-

ны бойын ша сұ рақ тар мен ұсы ныс тар ды көр-
се тіл ген ме кен-жай ға ха бар ла са ала сыз.
Көр сет кен қы зы ғу шы лық та ры ңыз үшін ал-

ғыс біл ді ре міз жə не сіз дер ді қа ты су ға ша қы ра-
мыз!

ОЛИМ ПИ АДА НЫ: 8ЙЫМ ДАС ТЫ РУ КО МИ ТЕ ТІ

Құр мет ті əріп тес тер! Сіз дер ді ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те тін де 2015 жыл дың 
9-10 сəуірін де өте тін 5В010100-Мек теп ке 
дейін гі оқы ту жə не тəр би елеу ма ман ды ғы 
бойын ша VI Рес пуб ли ка лық сту дент тер 
ара сын да ғы пəн дік олим пи ада сы на қа ты-
су ға ша қы ра мыз.

Олим пи ада ға Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не 
тəр би елеу ма ман ды ғы бойын ша жо ға ры оқу 
орын да ры ның күн діз гі жə не күн діз гі қыс қар-
тыл ған бө лі мі нің 2-3 курс сту дент те рі қа ты са 
ала ды. Оқу орын да ры құ ра мын да 4 сту дент тен 
ас пай тын 2 топ ты (қа зақ  жə не орыс тіл ді) ұсы-
на ала ды. Ко ман да ның мін дет ті түр де же тек-
ші сі — 1 пе да гог бо луы қа жет.
Олим пи ада ның мақ са ты: пе да го ги ка лық 

бі лім ді на си хат тау, сту дент тер дің кə сі би қа бі-
лет те рін ашу, олар дың да рын да ры ның ашы-
лу ына, кə сі би-пе да го ги ка лық жə не шы ғар ма-
шы лық по тен ци алын кө те ру ге, өзін-өзі көр-
се те алу ға жағ дай жа сау, сон дай-ақ, мек теп ке 
дейін гі бі лім бе ру аясын да қыз мет көр се те тін 
ғы лы ми-пе да го ги ка лық кад рлар да яр ла уда 
бір тек ті бі лім бе ру ке ңіс ті гін құ ру. Олим пи-
ада ның мін дет те рі: сту дент тер дің оқу-та ным-
дық жə не ғы лы ми-зерт теу іс-əре кет те рін ын та-
лан ды ру; мек теп ке дейін гі оқы ту жə не тəр би-
елеу мə се ле сі не сту дент жас тар дың кə сі би қы-
зы ғу шы лы ғын арт ты ру; мек теп ке дейін гі бі лім 
бе ру са ла сын да ғы бо ла шақ ма ман дар дың пе-
да го ги ка лық қа бі лет те рін да мы ту, дайын дық 
дең гей ле рін анық тау, арт ты ру, сту дент тер ді 
шы ғар ма шы лық пе да го ги ка лық өза ра əре кет-
те су ге тар ту; сту дент тер дің кə сі би-же ке тұл ға-
лық по тен ци ал да ры ның ашы лу ына, олар дың 
өзін дік са на сы на, шы ғар ма шы лық қа бі лет те рі-

не, өзін-өзі көр се ту мен өз мүм кін дік те рі не көз 
жет кі зу ле рі не жағ дай ту ғы зу; мек теп ке дейін-
гі бі лім бе ру жүйе сін жү зе ге асы ру ға қа жет ті 
кə сі би жə не шы ғар ма шы лық қа рым-қа ты нас 
қа лып тас ты ру.
Мек теп ке дейін гі оқы ту жə не тəр би елеу 

бойын ша Олим пи ада ға əр бір уни вер си тет тің 
ішін де өт кі зі ле тін І ке зе ңі аясын да 1 орын ал-
ған топ тар қа ты са ала ды. Қа ты су шы лар то бы 
4 сту дент тен ас пауы ке рек жə не же тек ші ден 
тұ руы қа жет. Өт кі зі лу ті лі: қа зақ ті лі жə не 
орыс ті лі. Рес пуб ли ка лық олим пи ада ның өту 
ба ры сы 2 ке зең нен тұ ра ды: 1 ірік теу ке зе ңі əр-
бір жо ға ры оқу орын да рын да өт кі зі ле ді. Бұл 
ке зең де сайыс тық ірік теу шең бе рін де (үй тап-
сыр ма сы) əр топ тө мен де гі жұ мыс ты əзір леуі 
жə не жі бе руі ти іс: сайыс қа тү су үшін «За ма-
науи бі лім» ғы лы ми ма қа ла лар жи на ғын да 
жа рық кө ре тін сту дент тік ғы лы ми-əдіс те ме лік 
ма қа ла ұсы ну. Ба ға лау өл шем де рі: өзек ті лі гі, 
ма ңыз ды лы ғы, маз мұн ды лы ғы, та қы рып тың 
те рең ді гі мен то лық ашы луы, өзін дік кə сі би 
по зи ци ясы ның кө рі нуі, ло ги ка ға сəй кес ті гі, 
ма те ри ал дың ғы лы ми лы лы ғы. 2 қо ры тын ды 
ке зең 9-10 сəуір де ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
пе да го ги ка лық фа куль те тін де өт кі зі ле ді. Бұл 
ке зең ге Олим пи ада ның ұйым дас ты ру ко ми-
те ті не элек трон ды нұс қа да уақы ты лы өті ніш 
ұсын ған, сайыс тық (үй тап сыр ма сы) тап сыр-
ма ны орын да ған топ тар жі бе рі ле ді.
Олим пи ада ның бағ дар ла ма сы на ке ле сі кон-

кур стар кі ре ді: І. «Ви зит ка» сайы сы. Мақ са ты: 
сту дент тің пе да го ги ка лық по зи ци ясы ның кө рі-
нуі, мек теп ке дейін гі бі лім бе ру жүйе сі пе да го-
гы кə сі бі нің əлеу мет тік мə нін жо ға ры дең гей де 
тү сі нуі. Өл шем дер: фа куль тет те (ЖОО) мек-
теп ке дейін гі бі лім бе ру жүйе сі не пе да гог тар 

да яр лау ерек ше лік те рі нің кө рі нуі; төс бел гі; топ 
ұра нын түр лі құ рал дар кө ме гі ар қы лы қойы-
лым мен көр се ту; ко мпо зи ци яны көр се ту де 
мақ сат ты лы ғы мен шы найы лы ғы; қойы лым-
ның ке сім ді уақыт қа — 5 ми нут қа сəй кес ке-
луі. ІІ. «Шы ғар ма шы лық то ғы су лар тол қы ны» 
сайы сы (ма те ри ал дың алу ан тү рі нен шы ғар ма-
шы лық жұ мыс орын дау). Мақ са ты: шы ғар ма-
шы лық қа бі лет тің кө рі нуі, те ори ялық бі лім ді 
іс жү зін де көр се те алу іс кер лі гі. Өл шем дер: 
жұ мыс тың шы найы лы ғы, шы ғар ма шы лық 
тұр ғы дан ке лу, пай да ла ныл ған ма те ри ал дың 
сан түр лі лі гі, əр түр лі тех ни ка ны қол да нуы, та-
қы рып тың то лық ашы луы. Сайыс қа тү су уақы-
ты — 15 ми нут. ІІІ. «Ба ла бақ ша — бо ла шақ тың 
ба ян ды бе сі гі» сайы сы. Мақ са ты: кə сі би пе да го-
ги ка лық ше бер лік ті көр се ту. Өл шем де рі: не гіз-
гі пе да го ги ка лық мə се ле лер ді тү сі ну жə не өзек-
ті лен ді ру, ай қын дал ған мə се ле нің ше ші мін 
та бу ба ры сын да пе да го ги ка лық құ рал дар ды 
таң дай алу (ше бер лік, бе зен ді ру, му зы ка мен 
сүйе мел деу жə не т. б.). Сайыс қа тү су уақы ты — 
7 ми нут. ІY. «Ке ле шек ке ке мел бі лім мен…» 
сайы сы. Мақ са ты: сайыс қа қа ты су шы лар дың 
мек теп ке дейін гі пе да го ги ка, ба ла лар пси хо-
ло ги ясы (2 курс), тіл да мы ту əдіс те ме сі, тəр бие 
жұ мы сы ның те ори ясы мен əдіс те ме сі (3,4 курс) 
пəн де рі нен игер ген те ори ялық бі лім дең гей ле-
рін анық тау. Өл шем де рі: тес тік тап сыр ма лар 
са ны — 40. Тес ті ден өту уақы ты — 60 ми нут. Ба-
ға ла уда əр дұ рыс жауап 1 ұпай бо лып са на ла-
ды. Топ тық ұпай топ мү ше ле рі нің же ке ле ген 
нə ти же ле рі не гі зін де ариф ме ти ка лық си пат та 
ор та есеп пен шы ға ры ла ды. Ү. «Ба ла ға де ген 
ма хаб бат, мейі рім мен қам қор лық» (мек теп ке 
дейін гі ұйым ба за сын да ба ла лар ға ар нал ған 
мə де ни-ты ны ғу ша ра сын өт кі зу) сайы сы. Мақ-
са ты: кə сі би-пе да го ги ка лық жə не шы ғар ма-
шы лық по тен ци ал дың ашы луы. Өл шем де рі: 
ша ра маз мұ ны ның ба ла лар дың жас ерек ше-
лік те рі не сай бо луы, олар дың қы зы ғу шы лы ғы 

мен қа ты суы; шы ғар ма шы лы ғы, шы найы лы ғы, 
ар тис тизм, сөй леу тех ни ка сын, көр кем сөй леу 
құ рал да рын пай да ла ну.
Ғы лы ми-əдіс те ме лік ма қа ла ны рə сім деу 

ере же сі: Word фор ма тын да — Ti mes New 
Ro man; кегль 12; жол ара лық ин тер вал — 1; 
шет те рі: жо ға ры — 2 см., тө мен — 2 см., оң 
жақ — 2 см., сол жақ — 2 см. Аб зац — 0,8. Ма-
қа ла кө ле мі А 4 фор ма тын да 5 бет ке дейін. Үз-
дік деп та ныл ған ма қа ла лар «За ма науи бі лім» 
ғы лы ми ма қа ла лар жи на ғын да жа рық кө ре ді. 
Олим пи ада ға қа ты су үшін мы на элек трон ды 
пош та ға olimpdov2015@ma il. ru не ме се пош-
та лық ме кен-жай бойын ша 100026, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы, Қа ра ған ды қа ла сы, Сə бит Мұ-
қа нов кө ше сі, 1, ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті, пе-
да го ги ка лық фа куль те ті не ке ле сі ма те ри ал дар-
ды жі бе рі ңіз: Олим пи ада ға қа ты су өті ні ші — 
2015 жыл дың 1 на уры зы на дейін; Сту дент тік 
ғы лы ми-əдіс те ме лік ма қа ла — 2015 жыл дың 
1 на уры зы на дейін.
На зар ауда ры ңыз! Іс са пар шы ғы ны жі бе-

ру ші та рап тың есе бі нен бо ла ды. Топ мү ше ле-
рі нің əр қай сы сы ның же ке куə лі гі, сту дент тік 
би ле ті жə не іс са пар куə лі гі бо луы шарт. Əр-
бір қа ты су шы ның са ни тар лық кі тап ша сы мен 
ауыс ты рып ки етін аяқ киі мі бо луы ке рек
Біз дің ме кен-жай: 100026, Қа зақ стан Рес-

пуб ли ка сы, Қа ра ған ды қа ла сы, Сə бит Мұ қа-
нов кө ше сі 1, «Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті», 
пе да го ги ка лық фа куль те ті, № 10 оқу ғи ма ра ты, 
202 дə ріс ха на. Бай ла ныс те ле фон да ры:

8(7212) 77-03-70 — мек теп ке дейін гі жə не 
пси хо ло ги ялық-пе да го ги ка лық да яр лық ка-
фед ра сы; 87003027538 — олим пи ада ны өт кі зу 
бойын ша жауап ты — Ма же но ва Рауана Бо ке-
нов на. Элек трон дық пош та: olimpdov2015@ma il.

ПЕ ДА ГО ГИ КА ЛЫ� ФА КУЛЬ ТЕТ

Білімділер ба? сынасын

Олимпиада — білім шы>ы
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В Ка зах ста не во лон тер ское дви же ние бу-
дет вклю че но в За кон РК «О го су дар ствен-
ной мо ло деж ной по ли ти ке». Об этом со-
об щил ви це-ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
РК Та кир Ба лык ба ев в хо де рас ши рен но го 
за се да ния Ко ми те та по со ци аль но-куль тур-
но му раз ви тию Се на та Пар ла мен та РК.

«Од ним из нап рав ле ний за ко ноп ро ек та яв-
ля ет ся вклю че ние в за кон во лон тер ско го дви-
же ния. Впер вые в на шем за ко но да тель стве 
от дель ная статья пос вя ще на во лон тер ско му 
дви же нию. По нят но, что се год ня во лон тер ское 
дви же ние как яв ле ние из вес тно. Пер вым ша-
гом яв ля ет ся то, что мы его вклю ча ем в За кон 
«О го су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ке». 
Ос нов ное нап рав ле ние за ко ноп ро ек та — пре-
дос тав ле ние мо ло де жи воз мож нос ти учас тия в 
раз лич ных ор га нах уп рав ле ния», — уточ нил он.
То, что во лон тер ское дви же ние за ко но да тель-

но ста нет частью мо ло деж ной по ли ти ки, вдох-
нов ля ет тех ак ти вис тов, кто по соб ствен ной ини-
ци ати ве до ка зы вал в те че ние мно гих лет, что во-
лон тер ство — это луч ший спо соб вос пи та ния в 
юно шах и де вуш ках со ци аль ной от вет ствен нос-
ти, не рав но ду шия, пат ри отиз ма. Од на из са мых 
ак тив ных во лон тер ских ор га ни за ций Ка ра ган-
ды — это Ли га мо ло деж ных ини ци атив «Ко ман-
да», на сче ту ко то рой ог ром ное ко ли че ство ак-
ций, прог рамм и ме роп ри ятий, нап рав лен ных 
на по мощь нуж да ющим ся сло ям на се ле ния.
В ЛМИ «Ко ман да», ко то рой ру ко во дит Са-

би на Бу ла то ва, вхо дит бо лее 60 во лон те ров, 
осу ществля ет ся дея тель ность по мно гим нап-
рав ле ни ям, вклю ча ющим по мощь боль ным 
на до му, по се ще ние и ор га ни за цию круж ков 
в дет ском до ме им. Круп ской, про ве де ние 
бла гот во ри тель ных ак ций. 15 ян ва ря Ли га мо-
ло деж ных ини ци атив «Ко ман да» сов мес тно с 
кон цер тным объ еди не ни ем име ни Ка ли Бай-
жа но ва Ка ра ган ды про ве ла кон церт, все сред-
ства от ко то ро го пой дут в по мощь боль но му 
ре бен ку. Асыл бе ку Па зыл бе ко ву все го 6 лет, 

но не ду ги при хо дят к лю дям в лю бом воз рас-
те. Спра вить ся с ней роб лас то мой ма лень ко му, 
но очень стой ко му маль чи ку по мо га ли все, кто 
при шел на ме роп ри ятие в кон цер тный зал 
«Шал кы ма», кто выс ту пал на сце не.

Про фес си ональ ный му зы кант, из вес тная в 
Ка ра ган де скри пач ка Люд ми ла Про пи щан и об-
ла да тель зва ния «Луч ший об ще ствен ник го да» 
сту дент КарГУ Ан дрей Сав чук — од ни из са мых 
ак тив ных ор га ни за то ров бла гот во ри тель но го 
кон цер та «Ве чер ро ман са» и мно гих дру гих бла-
гот во ри тель ных ме роп ри ятий. Круг ин те ре сов 
этих лю дей очень ши рок и раз но об ра зен: Люд-
ми ла не толь ко ак тив но кон цер ти ру ющий му зы-
кант, но еще и пе да гог, а Ан дрей — ак ти вист и 
об ще ствен ник, сту дент вы пус кно го кур са. Но да-
же бу ду чи очень за ня ты ми людь ми, они на хо дят 
вре мя, что бы быть от вет ствен ны ми не толь ко за 
се бя, а за все про ис хо дя щее вок руг. Ка за лось бы, 
что вре мя, ког да лю ди ра бо та ли за се бя и «за то го 
пар ня», дав но прош ло, и цен нос ти у по ко ле ний 
сме ни лись в сто ро ну прак тич нос ти, не ко его ра-
ци она лиз ма. Но эти мо ло дые лю ди ста вят се бе 
це ли, свя зан ные с об ще че ло ве чес ки ми цен нос тя-
ми, и жи вут по осо бым мо раль ным прин ци пам, 
ста ра ясь быть нуж ны ми тем, ко му не об хо ди ма 
еже ми нут ная по мощь сло вом, де лом, взгля дом, 
теп лом ду ши и щед ростью сер дца. Ан дрей рас-
ска зал, что с ап ре ля 2012 го да они кон крет но 
по мог ли 26 боль ным де тям. И ес ли учи ты вать, 
что «Ко ман да» су ще ству ет все го нес коль ко лет, 
то это от лич ный по ка за тель для ре бят, ко то рые 
вклю ча ют в свой ежед нев ный гра фик не толь-
ко уче бу, ра бо ту, но и этот ас пект дея тель нос ти, 
уже не от де ли мый от их об ра за жиз ни.
Энер гия Ан дрея и Люд ми лы поз во ля ет им 

при тя ги вать к сво им про ек там са мых из вес тных 
и по пу ляр ных лич нос тей. На «Ве че ре ро ман са» 
выс ту па ли уди ви тель ные во ка лис тки Эми лия 
Ки чикь ян и На деж да Зы ко ва, со лис тки кон цер-
тно го объ еди не ния им. К. Бай жа но ва, а у ро яля 
был пи анист-вир ту оз и оп ти мист по жиз ни 
италь янец Мас си мо Ска пин. Зву ча ли кра си вые 

ро ман сы Та ри вер ди ева, Пет ро ва, Тух ма но ва, на 
ги та ре со ли ро вал яр кий ис пол ни тель Се рик 
Асан ба ев. Часть это го за ме ча тель но го твор-
чес ко го кол лек ти ва, ко то рый от клик нул ся на 
при зыв о по мо щи, — кон цер тмей стер и ве ду-
щая прог рамм Ири на Гра ко ва, нес коль ко де ся-
ти ле тий от да ла она му зы каль но му лек то рию в 
Ка ра ган дин ской фи лар мо нии. По ее рас ска зам 
учи лось по ни мать му зы ку и впус кать ее в свою 
жизнь не од но по ко ле ние юных му зы кан тов и 
лю би те лей ис кус ства. Частью про ек тов Ли ги 
мо ло деж ных ини ци атив «Ко ман да» ста но вят-
ся и зри те ли. Нап ри мер, Ли дия Алек сан дров на 
Мед ве де ва, ува жа емый пе да гог рус ско го язы ка 
и ли те ра ту ры, мно го лет про ра бо тав шая в шко-
лах Ка ра ган ды, пос то ян ный по се ти тель фи лар-
мо нии, но к это му кон цер ту она от нес лась с 
осо бым вни ма ни ем: «Мы дол жны по мо гать тем, 
ко му нуж на на ша по мощь, ко му труд но. Че ло-
век дол жен по ни мать, что он не ос тав лен один 
на один в борь бе с бо лезнью».
На сце не, в за ле, за пре де ла ми «Шал кы мы», 

в «Ко ман де», в са мом на шем шах тер ском крае 
ты ся чи и ты ся чи тех, кто го тов по мочь по зо ву 
сер дца, без ко рыс ти и по ка зу хи. Боль ше 100 000 
тен ге соб ра ли во лон те ры за вре мя кон цер та. 
Бла го да ря за ме ча тель ным ар тис там и от лич-
но му ре пер ту ару ве чер был пот ря са ющим и 
за ря жа ющим доб рой энер ге ти кой. А итог ме-
роп ри ятия под твер дил уже дав но из вес тную 
ис ти ну: мы са ми де ла ем на шу жизнь кра си вой 
и зна чи мой не толь ко для се бя, но и для дру гих!

ТАТЬ ЯНА ГО ЛУБ ЦО ВА

В КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то ит ся 
кон курс сту ден чес ких со ци аль ных про ек-
тов «Ин но ва ци он ный под ход к со ци аль ной 
сфе ре». Кон курс прой дет сре ди сту ден тов 
на ше го уни вер си те та.

Це ли кон кур са — прив ле че ние сту ден чес-
кой мо ло де жи к твор чес кой дея тель нос ти, по-
вы ше ние ее граж дан ской ак тив нос ти, фор ми-
ро ва ние и ре али за ция со ци аль но зна чи мых 
идей мо ло де жи. Ори ен ти ром дея тель нос ти 
при про ве де нии кон кур са яв ля ет ся по вы ше-
ние кон ку рен тос по соб нос ти сту ден чес кой мо-
ло де жи пос ред ством уве ли че ния чис ла мо ло-
дых лю дей, об ла да ющих на бо ром важ ней ших 
ком пе тен ций: спо соб ность ге не ри ро вать ин но-
ва ции, осоз нан ное и от вет ствен ное со ци аль ное 
по ве де ние, ак тив ное граж дан ское учас тие в об-
ще ствен ной жиз ни, уме ние уп рав лять про ек та-
ми. За да чи кон кур са: вы яв ле ние и под дер жка 
та лан тли вой сту ден чес кой мо ло де жи и сту ден-
чес ких ини ци атив, нап рав лен ных на ре ше ние 
со ци аль ных проб лем; фор ми ро ва ние гу ма нис-
ти чес ко го мыш ле ния сту ден чес кой мо ло де жи; 
вы ра бот ка прак ти чес ких на вы ков адап та ции к 
сов ре мен ным со ци аль но-эко но ми чес ким ус ло-
ви ям в хо де про ек тной дея тель нос ти и ре али-

за ции про ек тов; сти му ли ро ва ние сту ден чес кой 
мо ло де жи к изу че нию со ци аль ных проб лем и 
по ис ку пу тей их ре ше ния.
Ор га ни за то ра ми кон кур са ста ли Ко ми тет 

по де лам мо ло де жи и Центр по ра бо те с мо ло-
дежью Ка ра ган ды. Кон курс про во дит ся с 27 ян-
ва ря по 27 фев ра ля 2015 го да и вклю ча ет в се бя 
3 эта па: I этап — при ем за явок до 9 фев ра ля; II 
этап — 10 фев ра ля — про ве де ние пред ста ви те-
лем Цен тра по ра бо те с мо ло дежью г. Ка ра ган ды 
мас тер-клас са «Соз да ние со ци аль но зна чи мых 
мо ло деж ных про ек тов» для учас тни ков кон кур-
са; III этап — 27 фев ра ля — за щи та про ек тов. 
Зак лю чи тель ный этап кон кур са пред по ла га ет 
муль ти ме дий ную пре зен та цию про ек та, де-
монстра цию ма ке тов, опыт ных об раз цов и т. д.
Ус ло вия учас тия в кон кур се. Кон курс пре-

дус мат ри ва ет раз ра бот ку ин но ва ци он ных 
про ек тов по раз лич ным нап рав ле ни ям, при-
ори тет ны ми яв ля ют ся раз ви тие сис те мы сти-
му ли ро ва ния сту ден чес кой мо ло де жи к учас-
тию в об ще ствен но-куль тур ной дея тель нос ти; 
при об ще ние мо ло де жи к куль тур ным цен нос-
тям; обес пе че ние дос туп но го и ка че ствен но го 
об ра зо ва ния; по вы ше ние пра во вой куль ту ры 
и фор ми ро ва ние у мо ло де жи ува же ния к ос-
но во по ла га ющим цен нос тям го су дар ствен нос-

ти; фор ми ро ва ние куль ту ры от ды ха и до су га; 
со вер шен ство ва ние мер по ре ше нию со ци-
аль ных воп ро сов (тру до ус трой ство мо ло де жи, 
обес пе че ние жиль ем, под дер жка мо ло дых се-
мей); фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни 
и прив ле че ние мо ло де жи к за ня ти ям мас со вы-
ми ви да ми спор та.
Приг ла ша ют ся как ин ди ви ду аль ные учас-

тни ки, так и ко ман ды фа куль те тов в ко ли че стве 
не бо лее 3 че ло век, ко то рые пред ста вят про ект, 
под па да ющий под при ори те ты кон кур са.
Кон курс про во дит ся на го су дар ствен ном и 

рус ском язы ках. По бе ди те ли кон кур са оп ре де-
ля ют ся на ос но ве сле ду ющих кри те ри ев: ак ту-
аль ность идеи про ек та; со от вет ствие со дер жа-
ния ра бо ты за яв лен ной те ме, це ли и ус ло ви ям 
кон кур са; объ ект про ек ти ро ва ния име ет со ци-
аль ную нап рав лен ность и прак ти чес кое зна че-
ние; ре алис тич ность про ек та, кон крет ность и 
яс ность опи са ния ре зуль та тов; ори ги наль ность 
в раз ра бот ке и ре ше нии проб ле мы. Как при-
нять учас тие в про ек те, вы мо же те уз нать по 
те ле фо ну 8(7212) 77-03-90 (вн. 1110) или в Ко ми-
те те по де лам мо ло де жи КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва (учеб ный кор пус №1, каб. 104).

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

По-нас то яще му кра си вый зим ний по да-
рок сде ла ли на ши сту ден ты. Этим по дар-
ком стал ве чер ги тар ной му зы ки, идей ны ми 
вдох но ви те ля ми и глав ны ми ор га ни за то ра-
ми ко то ро го ста ли сту ден ты юри ди чес ко го 
фа куль те та — брат и сес тра Ар тем и Ев ге ния 
Ким. К учас тию в ве че ре они под клю чи ли 
сту ден тов раз ных фа куль те тов, ув ле чен ных 
ги тар ной му зы кой и во ка лом. Са ми ор га ни-
за то ры, Ар тем и Же ня, а так же их друзья 
Ас хат Мей рма нов (ги та ра), Аягуль Бель та-
ева (ко быз), Бо та гоз Мур са ло ва и Ади лет 

Иса бе ков (во кал) ис пол ни ли про из ве де ния 
клас си чес кой и сов ре мен ной му зы ки. Сре ди 
ме ло дий фла мен ко и им про ви за ций на ис-
пан ские те мы не за те ря лись и ка зах ские ме-
ло дии, аран жи ро ван ные и ис пол нен ные на 
ко бы зе в соп ро вож де нии ги та ры.

Сре ди мас штаб ных кон цер тов и раз но об-
раз ных ме роп ри ятий, про во ди мых во Двор це 
сту ден тов, этот ве чер вы де лял ся сво ей ка мер-
ностью, осо бой теп ло той и ли риз мом. Пох-
валь но то, что сту ден ты ищут и на хо дят воз-

мож ность ре али зо вать са мые раз но об раз ные 
свои та лан ты, по ка зать се бя не толь ко как бу-
ду щих вы со кок лас сных про фес си она лов, но и  
про де монстри ро вать свою мно гог ран ную лич-
ность. А по ми мо то го еще и выс ту па ют в ро ли 
про па ган дис тов и по пу ля ри за то ров жи вой му-
зы ки, раз лич ных му зы каль ных и сце ни чес ких 
жан ров. И, мо жет быть, кто-то из си дя щих в 
за ле всерь ез за ду мал ся над воп ро сом: не на чать 
ли учить ся иг рать на ги та ре?
Ду ма ет ся, что все, кто на хо дил ся в за ле, бла-

го дар ны ис пол ни те лям за яр кое ис пол не ние, 
хо ро шую му зы ку и по да рен ный по зи тив.

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

Student news
Одобрен законопроект 
о молодежной 
политике

Ма жи лис Пар ла мен та 
Казахстана в пер вом чте нии 
одоб рил за ко ноп ро ект «О го-
су дар ствен ной мо ло деж ной 
по ли ти ке в РК». Де пу та ты еди-
ног лас но про го ло со ва ли за 
при ня тие про ек та за ко на РК.

«Ос нов ной целью за ко ноп-
ро ек та яв ля ет ся со вер шен-
ство ва ние за ко но да тель ства 
для фор ми ро ва ния эф фек тив-
ной мо де ли го су дар ствен ной 
мо ло деж ной по ли ти ки, нап-
рав лен ной на ус пеш ную со-
ци али за цию мо ло дых лю дей 
и нап рав ле ние их по тен ци-
ала на даль ней шее раз ви тие 
стра ны. Ос нов ны ми за да ча ми 
за ко ноп ро ек та яв ля ют ся соз-
да ние пра во во го по ля для 
фун кци они ро ва ния субъ ек тов 
го су дар ствен ной мо ло деж ной 
по ли ти ки, соз да ние ме ха низ-
мов для эф фек тив ной ра бо-
ты с мо ло дежью, рас ши ре ние 
прав мо ло де жи», — от ме тил 
ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
Казахстана Ас лан Са рин жи-
пов, пред став ляя за ко ноп ро-
ект в Ма жи ли се. Он уточ нил, 
что про ект за ко на сос то ит из 
пя ти глав и 31 статьи. «В нем 
оп ре де ле ны три глав ные за-
да чи го су дар ствен ной мо ло-
деж ной по ли ти ки. В час тнос ти, 
за щи та прав и за кон ных ин те-
ре сов мо ло де жи, вов ле че ние 
мо ло де жи в со ци аль но-эко-
но ми чес кую и об ще ствен но-
по ли ти чес кую жизнь стра ны, 
вос пи та ние граж дан ствен нос-
ти и ук реп ле ние чув ства ка зах-
стан ско го пат ри отиз ма», — до-
ба вил гла ва МОН РК. Кро ме 
это го, по сло вам ми нис тра, в 
за ко ноп ро ек те оп ре де ле ны 
ос нов ные нап рав ле ния мо-
ло деж ной по ли ти ки в стра-
не. «В том чис ле обес пе че ние 
дос туп но го и ка че ствен но го 
об ра зо ва ния, раз ви тие науч-
но-тех ни чес ко го по тен ци ала, 
сох ра не ние и ук реп ле ние здо-
ровья, соз да ние ус ло вий для 
тру до ус трой ства и за ня тос ти, 
соз да ние ус ло вий для раз ви-
тия пред при ни ма тельской дея-
тель нос ти, раз ви тия сис те мы 
дос туп но го жилья для мо ло дых 
се мей, по вы ше ние уров ня пра-
во вой куль ту ры, не тер пи мос ти 
к про яв ле ни ям кор руп ции, 
фор ми ро ва ние эко ло ги чес кой 
куль ту ры, а так же обес пе че-
ние ус ло вий для куль тур но го 
до су га мо ло де жи», — уточ нил 
А. Са рин жи пов. Ожи да емый 
ре зуль тат при ня тия за ко-
ноп ро ек та — фор ми ро ва ние 
эф фек тив ной мо де ли го су-
дар ствен ной мо ло деж ной по-
ли ти ки, на це лен ной на ус пеш-
ную со ци али за цию мо ло дых 
лю дей и их по тен ци ала на раз-
ви тие стра ны, до ба вил гла ва 
МОН РК.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ САЙ ТА WWW.EDU.GOV.KZ
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Қа ры ұйыт қи соқ қан бо ран ды күн ге 
ға шық бол мау мүм кін емес. Алай-дү лей 
ақ тү тек ке оран ған да ла, гу іл де ген саз-
ды əуен қи ял ға қа нат бі ті ре ді. Та би ғат-
тың ға жайып құ бы лы сы мен ар па лы сып, 
алыс қан сайын бой ға күш-қу ат құйы ла 
тү се ді. «Бо ран ды кү ні ит пен ба ла құ ты-
ра ды» де мек ші, осын дай күн дер əсі ре се 
кіш кен тай лар ға ерек ше қуа ныш сый лай-
ды. Де ген мен ойын ның қы зы ғы на бе ріл-
ген ба ла пан дар ды көз ден та са қыл мау 
ке рек. Дауыл дан əл сіз, жел ден күш ті құ-
бы лыс шын дап ашу ына мін се, кім-кім ді 
бол сын ал қым нан алып, адас ты рып жі-
бе ре ді. Алай да ақ бо ран ның қақ па ны нан 
аман-есен құ ты лып шы ға тын жол қа шан 
да бар. Қан дай, ол ту ра сын да қа зір ай та-
тын бо ла мыз. «Ке рек тас тың ауыр лы ғы 
жоқ». Ал да бо ран да та тын ақ пан айы ке-
ле жа тыр. Ке ңес те рі міз кə де ле рі ңіз ге жа-
рай ды деп бек се не міз.

Бо ран ның құр сауын да қа лып қой мас 
үшін, ең ал ды мен, ауа райын кү ні бұ рын бі-
ліп оты ры ңыз. Ал дын ала сақ тық ша ра ла рын 
жа са ңыз. Егер қа ла ішін де жаяу жү ріп, ада-
сып қал са ңыз, бі рін ші тап бол ған үй ге кі ріп, 
өзі ңіз дің қай жер де жүр ге ні ңіз ді анық та ңыз. 
Мүм кін ді гін ше бо ран ның ба сы лу ын кү ті ңіз. 
Ал бо ран ды кү ні ай да ла да ада сып кет се ңіз, 
он да уақыт оз дыр май ың ғай лы жер тауып, 
қар дан па на жа сау ға ты ры сы ңыз. Та би ғи қу-
ыс ты пай да ла ны ңыз не ме се ом бы қар ды үң гі-
леп, со ны па на ла ңыз. Мін дет ті түр де үң гі нің 
тө бе сі нен жел де тіп тұ ра тын те сік жа са ңыз. 
Са ңы ла уды қар ба сып қал мауын жі ті на зар да 
ұс та ңыз. Аяғы ңыз дың ас тын те ре ңі рек қа зып 
қойы ңыз, яғ ни ауа ай на лы мы ке зін де сал қын 
ауа тө мен ге тү сіп оты ра ды. Ұйық тау ға еш 
жол бер ме ңіз, бұл тұс та ұй қы сіз дің бас ты 
жауыңыз. Бар бол са, май шам жа ғы ңыз, сəл 
де бол сын үң гі нің ішін жы лы ту ға сеп бо ла ды. 
Қа сы ңыз да адам бол са, он да бір-бір ле рі ңіз-
ге жа қын оты ры ңыз дар. Ки ім де рі ңіз ді ки іп, 
жақ сы лап қым та нып алы ңыз. Су ки ім ді ки-
ме ңіз не ме се су ын сы ғып тас тап киі ңіз. Бас-
ты сы ба сы ңыз бен аяғы ңыз ды жы лы ұс тау ға 
ты ры сы ңыз. Бар бол са, құ ра мын да майы көп 
нəр лі та мақ тар, қант же ңіз. Ас ты ңыз ға тө сем 
тө се ңіз. Де не ңіз ді қоз ғап, бұл шы қет те рі ңіз-
ді жиі-жиі қи мыл да ты ңыз. Бой да ғы су ық ты 
арақ қу ып шы ға ды де ген арам ой дан аулақ 
бо лы ңыз. Ішім дік есі ңіз ден ал жас ты рып, 
өлім ге əке ліп соқ ты ра ды.
Қыс мез гі лін де жол ға шық қан жо ла ушы-

ның жа ны қа шан да шү бе рек ке түю лі ғой. 

Жол қан дай, күн райы қа лай өз ге ріп ке тер 
екен де ген дей қор қы ныш бой ды би леп ала-
ды. Иə кей де аяқас ты нан кө лі гі ңіз сы нып яки 
қар лы бұр қа сын нан жол та ба ал май да ла да 
қа лып қоя сыз. Он дай кез де не іс теу ке рек? 
Əуелі сол тоқ та ған же рі ңіз ге бел гі қойы ңыз. 
Бар бол са, ма та ілі ңіз. Ма ши на қақ па ғын жел 
ба ғы ты на бұ рып, ра ди атор жа ғы нан қоз ғалт-
қыш ты жа бы ңыз. Пеш ті үз дік сіз қос па ңыз, 
үнем де ңіз. Ма ши на ңыз ды қар ба сып қал-
мауын қа да ға ла ңыз. Ара-ара сын да қар күр-
ті гін бұ зып, та за лап оты ры ңыз. Қар бас қан 
ма ши на да то ңып қал са ңыз да қоз ғал тқыш ты 
қос па ңыз. Өй тке ні қоз ғал тқыш жұ мыс іс те-
ген кез де бө лін ген, ав то мо биль са ло нын да 
жи нал ған газ адам өмі рі не аса қауіп ті. Жы-
лы ну үшін сыр тқа шы ғып, де не қи мыл да рын 
жа са ңыз. Кө лік тің газ шы ға ра тын мұр жа сы-
ның жан-жа ғын та за ла ңыз. Тұр ған же рі ңіз ді 
бағ дар лап, жа қын жер де қан дай ел ді ме кен 
бар еке нін бі лі ңіз. Егер сол ме кен-жай ға же-
ту ге ше шім қа был да са ңыз, он да ас фальтке, 
трас са ға жа қы ны рақ жү рі ңіз. Се бе бі ол жер-
лер ге қар аз тү се ді, сон дай-ақ жол жи егі ар-
қы лы бағ дар ұс тай ала сыз. Ұялы те ле фо ны-
ңыз бай ла ныс аясын да бол са, «112» но мер лі 
Тө тен ше жағ дай ме ке ме сі нің ке зек ші дис пет-
чер лік қыз мет бай ла ны сы на шы ғып, кө мек 
сұ ра ңыз не ме се жа қын маң да ғы та ныс та ры-
ңыз ға ха бар ла сы ңыз.
Қар лы бо ран ның то сын мі не зі нен көп те-

ген қи ын шы лық тар ға тап бо ла мыз. Не гі зі 
қар лы бо ран дар қар көп түс кен өл ке лер де 
со ға ды. Сон дық тан қар лы өл ке лер де тұ ра тын 
тұр ғын дар бо ран ның қа һа ры на ілік пес үшін 
ал дын ала бол жам жа сап, сақ тық ша ра ла рын 
жа са ған. Мал да рын ық та сын жер ге жай ған. 
Ер те рек те мал шы лар бо ран нан қор ға ну үшін 
жұ қа ки із ден ті гіл ген ша пан тə різ ді ке бе нек 
де ген ки ім ді ки ген. Осы тұс та қар лы бо ран ға 
қа тыс ты қы зық ты бір оқи ға ны мы сал ре тін де 
кел ті ре ке тейін: «Ағыл шын бі рін ші лі гі нің ке-
зек ті ту рын да кез дес кен «Нот тин гем Фо рест» 
пен «Лес тер Си ти» ойы нын да қар лы бо ран 
тұ ра ды. Алаң да тіп ті, еш те ңе кө рін бей ке те-
ді. Екін ші ке зең нің ба сын да тө ре ші амал жоқ 
ойын ды тоқ та ту ға мəж бүр бо ла ды. 10 ми нут-
тан соң «Лес тер» фут бол шы ла ры ки ім бөл ме-
сі нен өз де рі нің қақ па шы ла ры жоқ екен ді гін 
аң ға ра ды. Со ны мен қай та дан алаң ға шы ғып 
əріп те сін із де ген ойын шы лар оның əлі қақ па-
ны кү зе тіп тұр ға нын кө ріп, ду күл кі ге ба та ды. 
Оған ойын ның тоқ та тыл ға нын тү сін дір ген нен 
кейін əл гі қақ па шы: «Бə се, қай дан ға на біз-
дің ша бу ыл шы лар ұзақ ша бу ыл дап кет ті де-
сем!» — деп ті».
Хал қы мыз тір ші лік тің ті лін тү сін ген да на 

ха лық. Күн райын жан-жа ну ар лар дың мі нез-
қы лы ғы на, іс-əре ке ті не қа рап та бол жа ған. 

Мə се лен, қыс ты гү ні əтеш бір аяғын кө те ріп 
тұр са, аяз бас та ла ды. Ал үй рек бір аяғы мен 
тұ рып, ба сын қа на ты ның ас ты на тық са, аяз 
бо ла ды. Аяз ды кү ні қа на тын жел пін се, аяз 
ба сы ла ды. Құр, шіл қар дың ас ты на ты ғыл са, 
ұза май бо ран бас та ла ды. Қыс та қаз дар қаң-
қыл да са, күн жы ли ды, аяқ та рын бауыры-
на ты ғып жат са, күн су ыта ды не ме се бо ран 
ұйыт қи ды. Ит ар қа сы нан тү ле се, қыс жай лы, 
бауыры нан тү ле се, қыс қат ты бо ла ды. Си ыр 
та науын тар тып, мүйі зін шай қа са бо ран не-
ме се дауыл тұ ра ды. Егер қой тұя ғы мен тө сін 
қа си тын бол са, қыс бо ран ды бо ла ды. Қой ті-
сін қай ра са, бо ран не ме се дауыл со ғу ға ти іс.
Сон дай-ақ ата-ба ба ла ры мыз та би ғат тың 

құ бы лы сы на, жұл дыз дар ға қа рап та қыс ты-
гүн гі ауа райын бол жа ған. Мə се лен, қыс та 
күн құ лақ тан са, ол — қат ты аяз дың бел гі сі.. 
Қыс ты гү ні кем пір қо сақ ту са, жыл бе ре ке лі, 
жай лы, мал төл ді, егін, шөп бі тік, қуа ныш 
көп бо ла ды. Жаз да құйын көп бол са, қыс бо-
ран ды, ал жаз най за ғай лы бол са, он да қыс 
жай лы бо ла ды. Жауын не ме се бо ран жұ ма 
кү ні бас тал са, ол ке ле сі жұ ма ға дейін ба сыл-
май ды. Жел сіз тү ні тү тін жер ге қа рай шал қы-
са, көп ұза май қар жауады. Қыс та жұл дыз дар 
жар қы рап кө рін се, ке лер күн аяз ды, ай қо ра-
лан са, қыс қар лы, бо ран ды бо ла ды. Ал күн 
қо ра лан са, қар қа лың жауады.
Қыс тың құ был ма лы ауа райы та лай то-

сын жайт тар ға тап кел ті ре ті нін, шы нын да 
сүйек тен өте тін суы ғы нан де не мұз дап, ыз-
ғы рық жел дің ыз ға ры мен са ры шұ нақ аязы-
нан қал ты рап, алай-дү лей соқ қан бұр қа сын 
бо ра ны көз ді бай лап тас тай ты нын, де ген мен 
тү сі су ық жыл мез гі лі нің қы ты мыр мі не зі нен 
қор қу дың еш қа жет емес екен ді гін жо ға ры да 
айт тық. Сақ тық ша ра ла ры сақ тал са, та би ғат-
тың то сын мі не зі не тө теп бе ру ге бо ла ты нын 
да тіл ге ти ек ет тік. Олай бол са, сол ай тыл ған-
дар ды əр кез ес тен шы ғар майық.

Н8Р ША ПА �АТ

Шаң ғы, ша на сын сай лап, конь ки ін бай-
лап қыс қы зы ғын той лау ға қы зу кі ріс кен кіш-
кен тай лар көп жағ дай да біл мес тік тен, ойын-
ның қы зы ғы на бе рі ліп кет кен дік тен түр лі 
жа ра қат тар алып, тіп ті кей де қай ғы лы жайт-
тар ға да ду шар бо ла ды. Мə се лен, ба ла лар қыс 
тү сі сі мен конь ки те бу ге асы ға ды. Бұл дұ рыс 
емес. Мұ зы то лық қат па ған ай дын ның мұ зы 
жа ры лып, су ға ба тып ке туі мүм кін. Мұн дай 
жағ дай лар ға жол бер мес үшін ойын ба ла ла-
ры на ма ман дар ше ге леп бер ген қауіп сіз дік 
ере же ле рін ай ту ға ти іс піз. Со ны мен…

Мұз ай дын да ры на ба ла лар ере сек тер мен 
бір ге ба руы ке рек. Жал пы қа лың ды ғы 7 сан-
ти мет рден жұ қа мұз үс ті не мүл дем шы ғу-
ға бол май ды. Не гі зі жа сыл түс ті мұз мық ты, 
ал бұ лың ғыр ақ мұз мық ты емес. Мұз ай ды-
нын да ғы мұз дың қа лың ды ғы 25 см-ден кем 
бол мауы қа жет. Бе тін қар бас қан мұз үс тін-
де сыр ға нау жə не топ та лып тұ ру аса қауіп ті. 
Би ік жар дан мұз үс ті не сыр ға нап тү су ге рұқ-
сат етіл мей ді. Ауа тем пе ра ту ра сы бір жы лы-
нып, бір су ынып тұр ған кез дер де мұз үс ті не 
шы ғып ке рек емес, əсі ре се түн гі уақыт тар да. 
Мұз да ғы те сік тер ге, жа рық тар ға, ойық тар ға 
жа қын дау ға жə не мұз ды аяқ пен теп кі леп жа-
ру ға да бол май ды.
Кей де адам дар жол қыс қар ту мақ са ты-

мен де мұз үс ті нен өте ді. Бұл дұ рыс емес, мұз 
аяқас ты нан жа ры лып ке туі мүм кін. Мұз дың 

үс ті мен жүр мес бұ рын, оның қат қан ды ғы на 
əб ден көз жет кі зу ке рек. Мұз дың қат қан-қат-
па ған ды ғы жаяу жү ріп тек се ру қа жет. Қат ты 
мұз 2-3 ұр ған нан кейін ға на жа ры ла ды. Мұз-
дың қа лың ды ғы əр жер де əр түр лі бо ла ты нын 
ес тен шы ғар ма ңыз. Мұз дың үс ті мен топ та сып 
жүр ген де аса сақ бо лып, бір-бі рі нен 5-6 метр 
ал шақ жүр ген жөн. Ал ды мен сал ма ғы же ңіл 
адам ды жүр гі зу ке рек. Құт қа ру ки ім де рін сіз 
мұз үс ті мен жү ру өмі рі ңіз ге қауіп ті. Су ағы сы 
қат ты, бұ лақ ты, қа мыс пен бұ та лы жер лер-
ден, кө пір ас ты нан жү ру өте қауіп ті. Тыйым 
са лын ған жер лер ден мүл дем өту ге бол май ды.
Ба лық шы лар да өмір ле рі не тө ніп тұр ған 

қауіп ке қа ра мас тан қыс ор та сын да ба лық аулай-
ды. Ба лық шы лар əр те сіл ген шұң қыр ға мін дет ті 
түр де бел гі қою ке рек. Шұң қыр ды қар қай та ба-
сып қа луы мүм кін. Те сіл ген шұң қыр лар дың ара 
қа шық ты ғы жа қын бол мауы ти іс. Бір жер ге топ-
та сып оты ру ға бол май ды. Мін дет ті түр де өз де-
рі мен бір ге құт қа ру зат та рын алып жү руі ке рек. 
Ба лық аулау ға жал ғыз ба ру ға бол май ды.

«Жа ман ай тпай жақ сы жоқ», егер абай сыз-
да мұз опы ры лып, су ға тү сіп кет се ңіз, аб ды-
рап қал ма ңыз. Қо лы ңыз ды жа зып, мұз дың үс-
ті нен ұс тау ға ты ры сы ңыз. Кө мек ке ша қы рып 
ай ғай ла ңыз. Əр се кун дтың өмі рі ңіз үшін аса 
қым бат еке нін ес ке рі ңіз. Мұз дың ше ті не ар-
қа ңыз бен сүйе ніп, қар сы ше ті не оң аяғы ңыз-
ды ті ре ңіз, ал сол аяғы ңыз ды бе ті не шы ға ру ға 
ұм ты лы ңыз. Мұз дың бе ті не шық қан соң ал ға 
қа рай емес, кел ген жа ғы ңыз ға қа рай жү рі ңіз.
Қыс ты гү ні кей де күн жы лы нып не ме-

се жаң быр жауып, жер бе тін көк мұз ға ай-

нал ды ра ды. Көк мұз ауа тем пе ра ту ра сы 
0°С-ден –3 °С ара лы ғын да пай да бо ла ды. 
Мұн дай мұз да конь ки те бу ге бол май ды. Көк 
тай ғақ ке зін де адам дар дың аяғы тайып, түр-
лі де не жа ра қат та рын алып жа та ды. Мұн дай 
мұз дақ жер лер мен жүр ген де асық па ңыз, та-
бан ды нық ба сып жү рі ңіз. Та ба ны тай май тын 
аяқ ки ім кию ке рек. Нə зік жан ды лар би ік өк-
ше лі аяқ ки ім ді ың ғай лы аяқ ки ім ге ауыс тыр-
са, дұ рыс бо ла ды. Мүм кін дік бол са, сөм ке ні 
ар қа ға асып ал ған дұ рыс. Қарт адам дар дың 
жал ғыз жүр ме ге ні аб зал. Сүйе ніш тая ғын 
өз де рі мен бір ге алып жүр се, ол да құ ла мау-
ға сеп бо ла ды. Аяғы ңыз тайып, құ лай тын дай 
бол са ңыз, оты ра қа лу ға ты ры сы ңыз.

К? МА РА МА ХАН

Амал
А?панBа алданып ?алмайы?

�аP тар дыP соP =ы кSн де рі не де 
ке ліп жет тік. Хал �ы мыз �ыс тыP �а-
jа ры на мі не тін осы ке зін «�ыс шіл-
де сі» деп ата =ан. Бет ті шым шып, Qн 
бойыP ды �а рып тS сі ре тін са �ыл да-
=ан са ры аяз дыP кS шейе тін уа=ы. 
Бі рер кSн нен соP тQрт жыл да бір ке-
ле тін жыл дыP ар ты� бір кS нін Qз ен-
ші сі не ал =ан а� пан айы ту ады. Ата-
ба ба ла ры мыз �аP тар ды аяз айы, ал 
а� пан ды бо ран айы дей ді. �аP тар-
дыP бRр �а сы ны, бо ра ны кSн Rза� то-
лас сыз со� са, а� пан айын да кQ бі не 
тSн де, таP ал дын да со =а ды. «Біл ме-
сеP — біл ді рем, біл сеP — бSл ді рем» 
дей тін а� пан айы ту ра лы не бі ле міз?

�R был ма лы ай дыP мі не зін тS сі ніп 
бол май сыP. Бі ре се �а jа ры на мі ніп, 
аязы мен �а рып ала ды, ке ле сі кS-
ні кS лім деп, сы зыл =ан �ыз дай жай-
дар ла на �а ла ды. Жа па ла� тап �ар 
жауады, ер те Pі не �айы ра еріп са ла 
бе ре ді. Со сын �айы ра бо ран да тып, 
ашу =а бой ал ды ра ды. Мі не, осы лай 
ал дай ды. Осы мі нез-�Rл �ы на �а рап 
хал �ы мыз а� пан деп ата =ан. «А� ы�-
па» де ген сQз. «А� пан ал дам шы. Бір 
бSйі ріP ді �ыз дыр са, екін ші бSйі ріP ді 
мRз да та ды. Бір �о лы мен маP дай дан 
си пап, екін ші �о лы мен маP дай дан 
шер те ді. «Жа� сы лы =ы на бар са — �Rт, 
жа ман ды =ы на бар са — жRт» айы. 
«�Rт ке ле ді — жRт ке ле ді» дей ті ні де 
сон ды� тан. �аP тар дыP сал =ан бQ ге-
тін а� пан бR за ды» дей ді. Шы нын да 
а� пан айын тS сі ніп бол май сыP.

А� пан �ыс тыP соP =ы айы бол-
=ан ды� тан о=ан кQк тем ніP ле бі �сер 
ете ді. Сон ды� тан ауа райы жо =а ры-
да ай т�а ны мыз дай �R бы ла ды. Ай-
дыP ая=ын да бRр ша� тан кі ші, мRз ды 
�ар тSйір шік ті сыр =а� жS ре ді, �ат ты 
бо ран со =а ды, сол кез де �ас �ыр-
дыP ар ла ны мен �ан шы =ы жRп та са-
ды, мR ны «БQ рі сыр =а�» дей ді. Сон-
дай-а� а� пан ныP соP =ы кSн де рін де 
аяз дыP бе ті �ай тып, сы на ды, кSн ат 
адым Rза ра ды. Атам �а за� «а� пан да 
кеш кі сін ас пан да жRл дыз бы жы нап 
кQ рін се, �ыс Rза� �а со зы луы мSм-
кін. �ы рау тSс пей, кSн жел ді бол са, 
бо ран со =а ды. ЖRл дыз жы мыP да са, 
бо ран со =а ды, жар �ы ра са аяз тR ра-
ды, кSP гірт тен се кSн жы лы ра� бо ла-
ды. �а ра =аш бR та =ы на жа бы сып тSс-
пе се, кSн жы лы на ды. Сал �ын ж� не 
ыл =ал ды бол са, ке лер та мыз — ыс-
ты� бо ла ды.

Ай дыP соP =ы жар ты сын да ауа 
райы ашы� бол са, жаз �у аP бо ла-
ды. Жер кQл кіл деп, ыл =ал мо лай са, 
жаз да жер от ты. Да ла �ар лы бол-
са, ке лер жаз да жер н�р лі. Ал �ап 
�а лыP �ар жа мыл са, кQ кек те кQл 
су =а то ла ды. А� пан ныP он бе сін ші 
жRл ды зы — �ыс пен кQк тем ніP ал-
=аш Rшы ра са тын кS ні. БRл кSн гі ауа 
райы �ан дай бол са, кQк тем райы 
сол та �ы лет ті бол ма�. Екі ара лы� та 
�ар жа уса, кQк тем жаP быр лы бо ла-
ды» — деп бол жам жа са =ан.

Ел аузын да �аP тар а� пан =а: «А�-
пан — То� пан, Ай мSйіз ді ал ты кSн. 
Ай �ай лап со� па же ті кSн. �а jар лы 
кел се, �ат ты кSн, �ы ры на ал са, �ы-
ры� кSн. Боз то� ты да �Rй ры� �ал-
ды, �ыр лан, А� пан, �ыр лан!» — деп 
ама нат ай тып ты де ген сQз бар.

Си ноп тик тер діP бол жа мы бойын-
ша алда=ы а� пан айы аума лы-тQк-
пе лі бо ла ды екен. «�а за� стан ныP 
сол тSс тік-ба тыс бQ лі гін де ультра-
по ляр лы� ауа мас са сы ныP Sс тем-
ді гі нен �о Pыр сал �ын ауа райы кли-
мат ты� нор ма дан 1 гра дус �а тQ мен 
бол са, ал ел діP оP тSс тік шы =ыс бQ-
лі гін де оP тSс тік цик лон дар дыP жиі 
шы =уы мен жы лы ауа райы ба сым 
бо ла ды».

Н8Р С8Л ТАН �А НАТ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Боранды к�н

Са?танса? — са?тайды
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На чи на ет ся пе ри од рез ких пе ре па дов 
тем пе ра ту ры, ко то рый обыч но соп ро вож-
да ет ся обос тре ни ем ос трых рес пи ра тор-
но-ви рус ных ин фек ций и грип па. По это му 
уже се год ня нуж но пред при нять все ме ры, 
что бы за щи тить се бя от этих за бо ле ва ний, 
опас ных сво ими ос лож не ни ями.

Эпи де ми оло ги чес кая си ту ация
Во всем ми ре ос нов ной эко но ми чес кий 

ущерб от ин фек ци он ных за бо ле ва ний при хо-
дит ся на до лю грип па и ос трых рес пи ра тор ных 
ин фек ций (ОР ВИ). Вре мен ная нет ру дос по соб-
ность от ОР ВИ и грип па сос тав ля ет 25—30% 
слу ча ев вре мен ной нет ру дос по соб нос ти от 
всех за бо ле ва ний, травм и ухо да за боль ны-
ми. По райо ну им. Ка зы бек-би г. Ка ра ган ды 
эпи де ми оло ги чес кая си ту ация по ОР ВИ ос-
та ет ся удов лет во ри тель ной. В эпи де ми оло ги-
чес кий се зон подъ ема за бо ле ва емос ти ОР ВИ, 
грип па по райо ну им. Ка зы бек-би за пе ри од с 
02.10.2014 по 14.01.2015 за ре гис три ро ва но 8475 
слу ча ев ОР ВИ, по ка за тель на 100 тыс. на се ле-
ния — 2904,3, из них де тей до 14 лет — 6732 
слу чая, что сос тав ля ет 79,4% об ще го чис ла за-
бо лев ших. За ре гис три ро ван один ла бо ра тор-
но под твер жден ный слу чай грип па. За ана ло-
гич ный пе ри од 2013 г. за ре гис три ро ва но 9110 
слу ча ев ОР ВИ (пок. 3121,8), из них де тей до 14 
лет — 7335 слу ча ев, что сос тав ля ет 80,5% об ще-
го чис ла за бо лев ших. Слу чаи грип па не ре гис-
три ро ва лись. В срав не нии с прош лым го дом 
от ме ча ет ся сни же ние за бо ле ва емос ти ОР ВИ на 
635 слу ча ев, или на 7%. Пре вы ше ния по ка за те-
лей за бо ле ва емос ти ОР ВИ и пре вы ше ния кон-
троль но го уров ня в срав не нии с ана ло гич ным 
пе ри одом прош ло го го да не от ме ча лось. По 
за бо ле ва емос ти ОР ВИ на ибо лее уяз ви мым воз-
рас том яв ля ют ся де ти до 14 лет, ко то рые сос та-
ви ли 1085 слу ча ев, что сос тав ля ет 82,5% об ще го 
чис ла за бо лев ших.

При вив ка от грип па
Су ще ству ет 3 ви да про фи лак ти ки грип па. 

Это про фи лак ти ка с по мощью вак цин (спе-
ци фи чес кая, вак ци ноп ро фи лак ти ка), хи ми оп-
ро фи лак ти ка (про ти во ви рус ные сред ства) и 
про фи лак ти ка, под ра зу ме ва ющая под со бой 
соб лю де ние пра вил лич ной и об ще ствен ной 
ги ги ены (нес пе ци фи чес кая).
Вак ци ноп ро фи лак ти ка яв ля ет ся са мой на-

деж ной за щи той при лю бых эпи де ми ях грип-
па. При об ре тен ный в ре зуль та те вак ци на ции 
им му ни тет на деж но за щи ща ет от за бо ле ва-
ния. Мно гие серь ез ные ин фек ции, та кие как 
по ли оми елит, диф те рия, корь, бы ли прак ти-
чес ки пол ностью лик ви ди ро ва ны в ре зуль та те 
мас со вой вак ци на ции. Про ве де ние еже год ных 
вак ци на ций про тив се зон но го грип па зна чи-
тель но сни жа ет за бо ле ва емость и смер тность 
во всех воз рас тных груп пах. Эти же це ли прес-
ле ду ют ся и сей час, в пе ри од, пред ше ству ющий 
эпи де мии грип па. Цель вак ци на ции — не пол-
ная лик ви да ция грип па как ин фек ции, а сни-
же ние за бо ле ва емос ти и смер тнос ти от грип па 
и осо бен но от его ос лож не ний, от обос тре ния 
и отя го ще ния сер деч но-со су дис тых, ле гоч ных 
за бо ле ва ний и дру гой хро ни чес кой па то ло гии. 
Вак ци на ция на се ле ния про во дит ся еже год но в 
пре дэ пи де ми чес кий пе ри од (с 1 ок тяб ря по 1 
де каб ря). Про ти вог рип поз ные вак ци ны бе зо-
пас ны и об ла да ют вы со кой эф фек тив ностью с 
точ ки зре ния про фи лак ти ки грип па и его ос-
лож не ний. Все го из средств мес тно го бюд же та 
по лу че на 7721 до за вак ци ны, ох ва чен 7721 че ло-
век (100%), в том чис ле де тей до 14 лет — 1252, 
из них до го да — 66, де ти из дет ских до мов, 
до мов ре бен ка — 328, ос лаб лен ные, час то бо-
ле ющие де ти — 858, взрос лых при ви то — 6469, 
в том чис ле: ме ди цин ские ра бот ни ки — 3234, 
бе ре мен ные — 270, кон тин гент до мов прес та-
ре лых — 51, ос лаб лен ные и час то бо ле ющие — 
1032, ли ца стар ше 65 лет — 980, про чие — 902. 
За пе ри од с 09.10.2014 по 03.12.2014 на плат ной 
ос но ве при ви то 21 927 че ло век, в том чис ле 
про мыш лен ные объ ек ты — 6567, ком му наль-
ные объ ек ты — 3953, пи ще вые объ ек ты — 5392, 
объ ек ты об ра зо ва ния — 5792, объ ек ты здра во-
ох ра не ния — 158, на се ле ния на плат ной ос но-
ве — 65. Об щее ко ли че ство на се ле ния, при ви-
то го про тив грип па, — 29 648 чел., что сос та ви-
ло 10,16 об ще го ко ли че ства на се ле ния райо на.

Ко му не об хо ди ма вак ци на ция?
ВОЗ ре ко мен ду ет еже год но при ви вать от 

грип па груп пы рис ка: лю дей стар ше 65 лет 
(при на ли чии хро ни чес кой па то ло гии — в лю-
бом воз рас те), де тей от 6 ме ся цев до 15 лет, ме-
ди цин ских ра бот ни ков и дру гих лю дей с мно-
го чис лен ны ми про из вод ствен ны ми кон так та-
ми. К груп пам вы со ко го рис ка раз ви тия неб ла-
гоп ри ят ных пос лед ствий за бо ле ва ния грип пом 
от но сят: де тей в воз рас те 0—6 лет, взрос лых в 
воз рас те стар ше 60 лет, лиц с хро ни чес ки ми 
со ма ти чес ки ми за бо ле ва ни ями (не за ви си мо от 
воз рас та). К груп пам вы со ко го рис ка ин фи ци-
ро ва ния так же при над ле жат школь ни ки и уча-
щи еся сред них спе ци али зи ро ван ных учеб ных 
за ве де ний, ме ди цин ский пер со нал ле чеб ных 
уч реж де ний; ра бот ни ки тран спор та, учеб ных 
за ве де ний и сфе ры об слу жи ва ния.
Осо бую груп пу рис ка, на ко то рой не об хо-

ди мо ос та но вить ся от дель но, сос тав ля ют бе ре-
мен ные жен щи ны, осо бен но во вто ром и треть-
ем три мес трах. Ана лиз сов ре мен ной си ту ации 
по ка зы ва ет, что боль шая часть здо ро вых бе ре-
мен ных жен щин с ди аг но зом «грипп» нуж да-
ет ся в гос пи та ли за ции по при чи не тя же ло го 
те че ния за бо ле ва ния и тя же лых ос лож не ний. 
В нас то ящее вре мя око ло 5% под твер жден ных 
ле таль ных слу ча ев за бо ле ва ния, выз ван ных 
грип пом, за ре гис три ро ва но сре ди бе ре мен-
ных жен щин. При этом бе ре мен ные жен щи ны 
сос тав ля ют толь ко око ло 1% ос нов но го на се ле-
ния. По это му Все мир ная ор га ни за ция здра во-
ох ра не ния и ми нис тер ства здра во ох ра не ния 
раз ных стран ми ра нас то ятель но ре ко мен ду ют 
всем бе ре мен ным жен щи нам прой ти вак ци на-
цию, в том чис ле и про тив се зон но го грип па 
инак ти ви ро ван ной (уби той) вак ци ной.

Хи ми оп ро фи лак ти ка грип па
Пре па ра ты для про фи лак ти ки грип па весь-

ма раз но об раз ны: по ис точ ни кам по лу че ния и 
хи ми чес кой при ро де их раз де ля ют на сле ду-
ющие груп пы: 1) ин тер фе ро ны (эн до ген но го 
про ис хож де ния и по лу ча емые ген но-ин же нер-
ным пу тем, их про из вод ные и ана ло ги); 2) син-
те ти чес кие со еди не ния (аман та ди ны, ар би дол, 
бо наф тон и др.); 3) ве ще ства рас ти тель но го про-
ис хож де ния (ал пи за рин, фла ко зид и др.). Боль-
шую груп пу про ти во ви рус ных средств сос тав ля-
ют про из вод ные нук ле ози дов (ацик ло вир, ста-
ву дин, ди да но зин, ри ба ви рин, зи до ву дин и др.).
Нель зя не ска зать и о рас ти тель ных ле кар-

ствен ных пре па ра тах, ко то рые дав но и ши ро ко 
ис поль зу ют ся при раз лич ных за бо ле ва ни ях, в 
том чис ле и ви рус ной при ро ды, в том чис ле и 
для про фи лак ти ки. Мно гие из них хо ро шо из-
вес тны и очень по пу ляр ны. И это нес прос та. 
Дей стви тель но, не ко то рые ле кар ствен ные рас-
те ния не толь ко об лег ча ют сим пто мы за бо ле ва-
ния, но и об ла да ют про ти во ви рус ным дей стви-
ем. Еще древ нег ре чес кие вра чи при прос ту де 
ис поль зо ва ли ли мон и апель син, мед и гвоз ди-
ку. Из ог ром но го чис ла ле кар ствен ных рас те ний 
мы ос та но вим ся лишь на не ко то рых: лук, чес-
нок со дер жат фи тон ци ды, про ти во мик роб ные 
ве ще ства рас ти тель но го про ис хож де ния; мя та, 
сос на об ла да ют ви ру ли цид ным дей стви ем и ис-
поль зу ют ся для ин га ля ций; ли мон, ши пов ник, 
клюк ва, брус ни ка, об ле пи ха — кла дезь ви та ми-
нов, в том чис ле ви та ми на С, на их ос но ве го то-
вят ся ви та мин ные на пит ки (чай, морс, нас той).

Соб лю де ние пра вил лич ной 
и об ще ствен ной ги ги ены

Из вле кая уро ки из пан де мий прош ло го ве-
ка, оче вид на важ ность и не об хо ди мость про-
ве де ния про фи лак ти чес ких ме роп ри ятий. В 
то вре мя ме роп ри ятия по ог ра ни че нию рас-
прос тра не ния ин фек ции про во ди ли са мы ми 
прос ты ми спо со ба ми: изо ля ция и ка ран тин, 
по вы ше ние лич ной ги ги ены, ис поль зо ва ние 
де зин фи ци ру ющих средств, по пыт ки не соз да-
вать боль шо го скоп ле ния лю дей.
Для то го что бы по ни мать, как убе речь ся 

от грип па и за щи тить сво их близ ких, еще раз 
на пом ним ос нов ные пу ти пе ре да чи ви ру са 
грип па. Как и все, ви рус грип па пе ре да ет ся от 
че ло ве ка к че ло ве ку воз душ но-ка пель ным пу-
тем — при каш ле и чи ха нии, с кап ля ми слю-
ны. При каш ле и чи ха нии боль но го че ло ве ка 
мик рос ко пи чес кие кап ли, со дер жа щие ви рус, 

рас прос тра ня ют ся в воз ду хе и за тем осаж да-
ют ся на по вер хнос тях ок ру жа ющих пред ме тов, 
от ку да с час ти ца ми пы ли мо гут по па дать в вер-
хние ды ха тель ные пу ти ок ру жа ющих.
Боль ной че ло век на ибо лее за ра зен для ок-

ру жа ющих в пер вые 3—4 дня бо лез ни, хо тя вы-
де ле ние ви ру са воз мож но на про тя же нии все го 
за бо ле ва ния и да же в пе ри од выз до ров ле ния. 
Де ти, осо бен но ма лень кие, по тен ци аль но «опас-
ны» бо лее дли тель ный пе ри од (7—10 дней).
Во внеш ней сре де ви ру сы жи вут не дол го — 

от 2 до 8 ча сов. Из вес тно, что ви рус грип па 
по ги ба ет под воз дей стви ем вы со ких тем пе-
ра тур (75—100 °С), а так же не ко то рых бак те-
ри цид ных аген тов, та ких как спирт, пе ре кись 
во до ро да, ще лочь (мы ло). Ан ти сеп ти ки на ос-
но ве йо да так же эф фек тив ны про тив ви ру сов 
грип па при ис поль зо ва нии в со от вет ству ющих 
кон цен тра ци ях на про тя же нии дос та точ но го 
ко ли че ства вре ме ни.
Что бы из бе жать рас прос тра не ния грип па, 

не об хо ди мо вы пол нять про фи лак ти чес кие 
ме роп ри ятия и пом нить, что каж дый из нас в 
си лах сни зить риск за бо ле ва ния и рас прос тра-
не ния грип па, вы пол няя прос тые са ни тар но-
ги ги ени чес кие пра ви ла.

1. Что бы не за бо леть са мо му и не за ра зить 
ок ру жа ющих, не об хо ди мо:
• из бе гать кон так та с боль ны ми людь ми;
• ста рать ся не под хо дить к боль но му бли же, 
чем на 1 метр;

• при кон так те с боль ны ми на де вать мас ку;
• мыть ру ки с мы лом или ан ти бак те ри аль ны-
ми сред ства ми (спир тсо дер жа щие ра ство-
ры) для пре дот вра ще ния рас прос тра не ния 
ин фек ции;

• зак ры вать нос и рот во вре мя каш ля и чи ха-
ния, ис поль зуя од но ра зо вые но со вые плат ки;

• ре гу ляр но про вет ри вать по ме ще ние;
• не тро гать гряз ны ми ру ка ми гла за, нос и рот;
• вес ти здо ро вый об раз жиз ни (пол но цен ный сон, 
све жий воз дух, ак тив ный от дых, сба лан си ро ван-
ная пи ща, бо га тая ви та ми на ми), что по мо жет 
ор га низ му бо роть ся с лю бы ми ин фек ци ями.
2. Ес ли вы за бо ле ли, мак си маль но ог ра-

ничь те кон так ты с дру ги ми людь ми и вы зо ви те 
вра ча как мож но быс трее, что бы по лу чить ре-
ко мен да ции по ле че нию. Ос та вай тесь до ма (по 
воз мож нос ти в те че ние 7 дней от на ча ла за бо ле-
ва ния) и не пре неб ре гай те ме ра ми лич ной пов-
сед нев ной ги ги ены. Вы пол няй те все наз на че ния 
вра ча и при ни май те пре па ра ты, осо бен но ан ти-
ви рус ные, стро го по схе ме. Не об хо ди мо прой ти 
пол ный курс при ема пре па ра тов, да же ес ли вам 
ка жет ся, что вы уже здо ро вы. Вни ма тель но сле-
ди те за сво им сос то яни ем, что бы при воз мож ном 
ухуд ше нии са мо чув ствия сво ев ре мен но об ра-
тить ся к вра чу и по лу чить не об хо ди мое ле че ние.

3. Что мы за час тую наб лю да ем? Сто ит за-
бо леть од но му чле ну семьи, и один за дру гим 
ос таль ные то же ока зы ва ют ся в пос те ли. Изо-
ля ция боль но го в от дель ной ком на те, ис поль зо-
ва ние мар ле вых по вя зок для чле нов семьи за бо-
лев ше го, час тое про вет ри ва ние и влаж ная убор-
ка по ме ще ния, где на хо дит ся боль ной, — все 
это не отъ ем ле мая часть про фи лак ти чес ких ме-
роп ри ятий. В оча ге грип па де зин фи ци ру ющие 
ме роп ри ятия дол жны зак лю чать ся в обез за ра-
жи ва нии как воз душ ной сре ды по ме ще ния, ос-
нов но го фак то ра пе ре да чи воз бу ди те лей бо лез-
ни, так и пред ме тов бы та, об ста нов ки, по ла, на 
ко то ром осе да ют кап ли аэро зо ля, со дер жа щие 
ви рус, ко то рый вы де ля ет боль ной. Прос тей шим 
спо со бом сни зить кон цен тра цию ин фек ци он но-
го аэро зо ля (мел ко дис пер сной пы ле вой фа зы) в 
воз ду хе ста нет ре гу ляр ное про вет ри ва ние по ме-
ще ния не ме нее 3—4 раз в день по 15—30 мин.
Бе ре ги те свое здо ровье и здо ровье близ ких 

вам лю дей!

Б. К. АУБА КИ РО ВА,
ГЛАВ НЫЙ СПЕ ЦИ АЛИСТ ОТ ДЕ ЛА ЭПИ ДЕ МИ ОЛО ГИ ЧЕС КО ГО НАД ЗО РА 

УП РАВ ЛЕ НИЯ ПО ЗА ЩИ ТЕ ПРАВ ПОТ РЕ БИ ТЕ ЛЕЙ 
РАЙО НА ИМ. КА ЗЫ БЕК-БИ 

Г. КА РА ГАН ДЫ

Анонс
Остановить туберкулез!

С се ре ди ны фев ра ля по ко-

нец мар та в КарГУ им. Е. А. Бу-

ке то ва прой дет тра ди ци он ный 

ме сяч ник, пос вя щен ный Все-

мир но му дню борь бы с ту бер-

ку ле зом.

В рам ках это го ме сяч ни ка 

сос то ит ся ряд ме роп ри ятий, 

нап рав лен ных на про фи лак ти-

ку это го за бо ле ва ния в сту ден-

чес кой сре де.

Для сту ден тов ор га ни зу-

ют встре чи со спе ци алис та ми 

об лас тно го Цен тра проб лем 

фор ми ро ва ния здо ро во го об-

ра за жиз ни, нар ко ло ги чес ко-

го цен тра по про фи лак ти ке 

ту бер ку ле за, а для сту ден тов, 

про жи ва ющих в об ще жи ти ях, 

бу дет ор га ни зо ван лек то рий и 

бе се ды с вра ча ми са на то рия-

про фи лак то рия КарГУ. Для 

под дер жа ния здо ро во го об ра-

за жиз ни сту ден тов в фев ра ле 

бу дут ор га ни зо ва ны спор тив-

ные со рев но ва ния: спар та ки-

ада по шах ма там (5 фев ра ля), 

со рев но ва ния по во лей бо лу 

сре ди де ву шек (9 фев ра ля), 

лыж ные гон ки (12 фев ра ля), 

сос тя за ния сре ди сту ден тов, 

про жи ва ющих в об ще жи ти ях 

уни вер си те та, по шах ма там, 

то гыз-ку ма ла ку, нас толь но му 

тен ни су (на ча ло мар та), а за-

вер шит ся праз дник здо ровья 

эс та фе той ко манд фа куль те-

тов «Мы вы би ра ем здо ровье», 

пос вя щен ной Все мир но му дню 

борь бы с ту бер ку ле зом.

Для про па ган ды здо ро во-

го об ра за жиз ни и вос пи та-

ния сре ди мо ло де жи куль ту ры 

ЗОЖ бу дет про ве ден кон курс 

на луч ший пла кат о здо ро вом 

об ра зе жиз ни, на ко то рый все 

же ла ющие смо гут пред ста вить 

свои ра бо ты. На круг лом сто ле 

«Вмес те — за здо ро вый об раз 

жиз ни» сту ден ты, пре по да ва-

те ли и вра чи об лас тно го цен-

тра ЗОЖ и ту бер ку лез но го дис-

пан се ра об су дят со ци аль ные 

при чи ны воз ник но ве ния за бо-

ле ва ний и ме ры про фи лак ти ки 

воз мож но го ин фи ци ро ва ния. 

Свои поз на ния в ме ди цин ских 

и не толь ко воп ро сах сту ден ты 

про ве рят на ин тел лек ту аль-

ном тур ни ре «Здо ро вая мо ло-

дежь — здо ро вая на ция», тур-

нир бу дет про хо дить в фор ма те 

иг ры «Что? Где? Ког да?».

За вер шит ся ме сяч ник мас-

со вой ак ци ей «Ос та но вить ту-

бер ку лез!», ко то рая бу дет про-

ве де на в фор ма те флеш мо ба 

при под дер жке Аль ян са сту-

ден тов КарГУ и Сту ден чес ко го 

пар ла мен та.

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

Не чихайте на здоровье! 
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Т/гілші ж�рек — жыр �ні
Орамал
Менсіз де Qмір сSрерсіP.
Сенсіз де Qмір сSрермін.
Орамалыма кестелі
ЖSрегімді орап жібердім.

ЖаPбыры сіPген жанардыP,
Yр жібі мRP мен жыр екен.
Оттан да ысты� сезімнен
Zртенбей �алай тRр екен?!

ОйларсыP мені са=ынып,
ОPаша QзіP �ал=анда.
СSртуге жарар жасыPды
Жасырын жылап ал=анда.

МеніP де кін�м жо� еді,
СеніP де жо� ед жазы=ыP
МаPдай=а жазылмаса да
ЖSректіP жаздым жазуын.

Zзімдей болар ол, сір�
КQзімдей меніP кQргенде.
МаPдай теріPді сSртерсіP..
Б�йгеден озып келгенде.

Ж�удіреп тRр=ан жыр еді
vзіліп тSсіп жанымнан.
...Айта алмай кеткен сырымды
О�ырсыP орамалымнан...

БОТАГ=З М8ХИДЕН,
�АРМУ Т?ЛЕГІ

Ауылды а>сап...
Ар�асына �ара сQмке ар�алап,
�ойын д�птер, жазыл=ан жыр мыP пара�.
Ауылды аPсап келе жатыр бір а�ын,
Артта �алып Rза� жол мен шартарап

ТаP асыр=ан ерттеп мініп жыр атын.
Ауылды аPсап келе жатыр бір а�ын.
�ара шенел, был=ары �ол=ап �олында,
Zр бейнесін кQрген адам тынатын.

Ту=ан жерден таудай шабыт табам деп,
Тауларына кQз тігеді тарам бет.
МыP шай�астыP �ан белгісі тырты�тар,
Мына таулар — Sнсіз тірі Махамбет.

Мына жолдар — кіндік шегі ананыP,
�Rлаш жай=ан бауырына даланыP.
Ауыл — ана, таулар — �ке ас�ар шыP,
Міне, солар шы��ан тегі баланыP.

Таза ауа, шексіз мQлдір кQк аспан,
БRлттар анау — баяу кQшіп, дQP ас�ан.
Барлы=ы да а�ын Sшін а=айын,
Барлы=ы да бір �Rрса�ты туыс�ан.

Ту=ан жерден табардай боп мRратын,
ЖаPа тол�ын тау суынан тRратын.
�асымым деп арып-ашып, шалды=ып,
Ауылды аPсап келе жатыр бір а�ын.

Со=ып алып тауларынан алдаспан,
Алдаспанын Rста �Rздар таPдас�ан.
�алам �ылып �ауырсынын �ыранныP,
Жазба�шы ма махаббат�а жыр дастан.

Биіктерге, шыP=а жетіп тынатын,
Жетпей �оймас, кім бар оны R=атын.
Себебі тау оныP ту=ан �кесі,
Yкені аPсап келе жатыр бір а�ын.

ЕРІК СЕЙСЕН8ЛЫ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

«Бо лайын де ген ба ла ның, бе тін қақ па, бе-
лін бу» де уші еді да на хал қым. Бү гін гі күн де 
біз дің ор та мыз да сол бо лайын де ген ба ла-
ның бі рі жүр. Ол — Нұр лы хан Қал қа ман!

Бі рін ші кур ста біз дің ин тер нет жур на лис-
ти ка ға, бло гер лік ке де ген қы зы ғу шы лы ғы-
мыз ды оят қан апайы мыз Лəз зат Қо жах ме-
то ва бо ла тын. Апайы мыз дың же те леуімен 
қа ра ған ды лық «Tor let.kz» сай тын да ал ғаш қы 
жаз ба мыз ды жа за бас та дық. Ал ға шын да бар-
лы ғы мыз бір дей тір кел дік, кейін «Төр лет те» 
оты ра тын дар са ны бір тін деп азая бас та ды. Бі-
рін ші курс, кө бі міз ауыл дан кел ген біз, біз ге 
бар лы ғы қы зық. «Төр лет те» жүр ген бес-ал ты 
ба ла бі рі гіп, қо ғам дық жұ мыс тар ға өзі міз ше 
үлес қо са бас та дық. М. Əуезов кі тап ха на сы-
ның ұжы мы мен бір ге бі раз қойы лым дар ға 
қа ты сып, рөл ой на дық. Сол бес-ал ты ба ла ның 
ішін де за ман да сы мыз Нұр лы хан оқ бойы озық 
жүр ді. Ол біз си яқ ты бло гер лік ке сал ғырт қа-
ра ма ды. Со ның ар қа сын да өзі нің ту ып-өс кен 
ауылы ның атын қойып, же ке «То мар лық» 
деп блог аш ты. Ай тыл май жүр ген мə се ле лер-
дің бі ра зын Нұр лы хан өз бло гын да ес ке ру сіз 
қал дыр май жа зып жүр ді. Нұр лы хан өзі нің 
ал ғыр лы ғы ның ар қа сын да «Ке ре кИн фо. кz» 
сай ты ның ұйым дас ты ру ымен, Нұр Отан пар-
ти ясы ның де ме уші лі гі мен өт кен «Ке рек тіл ші» 

ре пор таж дар кон кур сын да (ми ни бло ги ада) 
үшін ші орын ды иеле ніп, смар тфон ды бол са, 
одан бө лек «Blog ti me. kz» сай ты ұйым дас ты-
рып отыр ған блог-ма ра фон нан екін ші орын-
ды же ңіп алып, жар ты мил ли оны бар сту дент 
атан ды. Ол: «Блог-ма ра фон ға қа ты сып, жүл де-
лі орын иеге рі бо лар мын-ау де ген үміт ерін-
шек ті гім ді кейін ге ысы рып, уақы ты лы жаз ба 
са лып оты ру ға жə не сол жаз ба ны оқыр ман-
дар ға та ра тып, рей тинг жи науыма ық пал ет ті. 
Бұ дан бө лек ин тер нет жур на лис ти ка пə нін де 
те ория бойын ша оқы ған дү ни елер ді тə жі ри-
бе жү зін де тек се ріп, бі лі мім ді бе кі тіп оты ру-
ыма да ай тар лық тай жəр де мі ти ді. Со ны мен 
қа тар ин тер нет əле мін де өзім ді «to mar lik» деп 
та ныс ты ру ға да мүм кін дік ал дым. Бы лай ша 
ай қан да, өз брен дім ді қа лып тас ты ра бас та-
дым. Не ге «to mar lik»? Осы сауал ды көп адам 
қоя ды. Се бе бі тым қа ра пайым. То мар — ме нің 
ту ған ауылым ның аты. Жай ға на ту ған же рім 
емес, же ті атам нан бе рі қа рай па на бо лып ке ле 
жат қан қа си ет ті қо ныс. Өзім нің ба ла лық бал-
дəу рен ша ғым, қы зық ты күн де рім өт кен өңір. 
Қа ла ға кел ген күн нен бас тап ауыл ға де ген са-
ғы ны шым бір ба сыл ған емес. Ре тін тап сам, сол 
қа си ет ті өңір ге тар тып кет кім, ба рып то пы ра-
ғы на аунап қай тқым ке ле ді де тұ ра ды. Со ны-
мен қа тар, қай да жүр сем де, не іс те сем де осы 
бір құт ты қо ныс тың ата ғын шы ға рып, жұр тқа 

та ны мал ету ді мақ сат ет тім. Сол се беп тен де 
өзі ме «to mar lik» де ген ла қап ат қойып ал дым. 
Бұл атау тек осы сайт та ға на емес, ин тер нет те гі 
бар лық қа зақ тіл ді сайт тар да кез де се ді. За ман-
дас та ры ма ай та рым, блог-ма ра фон біт ті екен 
деп қа рап қал май, бұ дан бы лай да жақ сы-жақ-
сы жаз ба лар мен қу ан тып тұ ры ңыз дар. Біз де 
жа зып тұ райық», — деп өз ойы мен бө ліс ті.
Өт кен жыл дың ма мыр айын да бас тал ған 

блог-ма ра фон да бел сен ді лік та ны тып, көз 
майын тауысып əр түр лі та қы рып та қа лам 
тер бе ген до сы мыз Нұр лы хан бү гін де ең бе гі нің 
же мі сін көр ді. Маң дай те рі мен тап қан 500 мың 
тең ге сін ке ле сі жыл ғы оқу ақы сын тө ле уге 
жұм са мақ шы. Қа зір гі таң да ол бас қа да қо ғам-
дық іс-ша ра лар дан, жи ын дар дан қал май, өзін 
бло гер ре тін де, бо ла шақ жур на лист ре тін де 
шың дау үс тін де. Жа рай сың, Нұр лы хан! Қа на-
тың тал ма сын, би ік ке сам ға!

ШОЛ ПАН СА НА� БАЙ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Осы кү ні от ба сын құ ру ойын ға ай на лып 
кет кен дей. Ой нап жү ріп от ба сып, ажы ра-
сып кет кен дер қа та ры ның ар туы — бұл сө-
зі ме дə лел. «Қо сыл ған ның — қо лы ұзын» де-
ген екен атам қа зақ. Қо сы ла са лып, қайы ра 
ажы ра сып ке ту — ауыр кү нə. «Са усақ бі рік-
пей — ине ілік пей ді» — осы ны ес те ұс тау 
ке рек. Бі рің əрі, бі рің бе рі тар тып қы ры-
лыс қан жақ сы емес. «Бір кі сі ні кі — ма құл, 
Екі кі сі ні кі — ақыл». Ұйым дас қан ұта ды. 
Со лай… Əр кез қа пер ле рің де жүр сін де ген 
ни ет пен ата ла ры мыз ай тып кет кен ақыл-
ке ңес тер геде аз-кем тоқ та ла ке ту ді жөн са-
на дым. «Ой ой ла саң, кең ой ла, Ал ды-ар тын 
тең ой ла» де ген ни ет пен жа зып отыр мын. 
Жа зыл ған сөз жер де қал ма сын. Жі гі тім, са-
ған ай там, қы зым, сен де тың да!

Бо ла шақ өз қол да рың да. Са быр сақ тап, əр 
іс ке байып пен қа ра ған да жа ман дық тың ауылы 
өзі-ақ сен дер ден сырт ай на ла ды. Бі реуің бас, 
бі реуің аяқ бол! Сон да бұл жал ған да жал ғыз-

сы ра май сың дар. Не дейін, өр өмір дің шар пы-
ған оты на күйіп қал маң дар! Жы рақ қа қаш қан 
тоқ сан та рау жол адас тыр ма сын! Ақыл дан 
ал жа сып ақы мақ тық жа са маң дар. «Ашу асып 
жүр ген жер де ақыл қа шып жү ре ді», ашу ға 
бой ал дыр маң дар. Жас тай со лып, қу рап қа-
ла сың дар. Аң ды сын аң дып, тұ зақ құр ған қас 
дұш пан ай ла сын асы рып ал жас тыр ма сын. Сү-
рін сең дер де бе ріл мең дер.
Жі гі тім, ал ғаш қы қа дам ды өзің жа са! Үй 

еге сі сен сің. Ше ге сі — жа рың. «Ер кек — түз дің 
аңы, Əйел — үй дің қа мы». От ба сы ның ота ға-
сы өзің бол саң, ота на сы — жа рың. Мы на бір 
ата лы сөз ді қа пе рің нен шы ғар ма. «Жі гіт тің 
үш се рі гі бар: ай ны мас адал жұ байы; ас тын-
да ғы аты, са пар лас бол са ұдайы; шың дал ған 
ақыл-ай на сы, шы мыр лап тұр са шы найы. Жі-
гіт те мы на дай асыл қа си ет бо луы ти іс: Зер де, 
зейін, тыл сым — сыр лар ды ұға ала тын; өнер 
өрі сі — өмір ден əпе рер сы ба ға сын; тап қыр лық, 
та лап, ер лі гі — дұш па ны на най за сұ ға ала тын; 
жі гер кү ші — аяқ тан шал ған да жы ға ала тын; 
қай рат қа руы — қи ын дық та сы на ла тын; бі лім 
қа на ты — би ік ке бас тап шы ға ра тын. Шын шыл 
бол саң қол жет пес — шың да өс кен шы нар сың, 

Адал бол саң аң қыл дақ — із гі лік ке құ мар сың, 
Əділ бол саң ақ жар қын, жақ сы іс ке би лік қы-
лар сың».

Қы зым, от ба сы на нəр бе ре тін жан өзің сің. 
Май лы қо жа Сұл тан қо жаұ лы «Жа ман əйел — 
жі гіт тің тай ды ра ды та ба нын, тар қы ла ды за-
ма нын. Жақ сы əйел — жі гіт тің жақ сы қы лар 
жа ма нын, ұш қыр қы лар ша ба нын» де меп пе 
еді? Сон дық тан аза ма тың ды ба ға ла! Ер ді ер қы-
ла тын да, жер қы ла тын да əйел за ты. «Ер жі гіт-
тің өл ге ні — ес сіз бол са ал ға ны» де ген. Ор та ға-
сыр лық ақын Жү сіп Ба ла са ғұ ни: «Атақ ты əйел-
ді ал саң, ата ғы на ті ле нер сің. Бай əйел ді ал саң, 
ұс тап-тұт қан за тын дай мен ші гі не ай на лар сың. 
Сұ лу ды ал саң, сұ лу ға се нен бас қа кө зін тік кен 
көп, күйеу емес, кү зет ші бо лар сың. Ал, адал 
жа рың — ата ғың да, бай лы ғың əрі сүй ген сұ-
лу ың. Үшеуін де қон дыр ға ның қо лы ңа», — деп 
өси ет ет кен екен. Ба баң ның ай тқан өси етін са-
на ңа түй.
Тоқ сан ауыз сөз дің то бық тай түйі ні — се зім 

бар жер де се нім бар. Се зім мен се нім ді өмір ле рі-
ңе се рік етіп, ба қыт ты ғұ мыр ке шің дер!

К? НА РА МА ХАН

Сүт қо рек ті лер дің қыс та қа лың ұй қы-
да жа туы — олар дың ұзақ өмір сү руі нің 
құ пи ясы. Австри ялық ға лым дар жа ну ар-
лар дың қыс қы ұй қы сы ның та би ғат та ғы 
рет те ліс еке нін анық та ды.

Ве на да ғы ве те ри нар лық ме ди ци на уни вер-
си те ті нің ға лым да ры қыс ты гү ні ұй қы ға ке те тін 
жа ну ар лар ды бір не ше жыл бойы зерт те ген. Нə-
ти же сін де мұн дай сүт қо рек ті лер дің 15 %-ға ұзақ 
өмір сү ре ті ні не көз жет кіз ді. «Осы кез ге дейін аң-
дар дың қыс қы ұй қы сы олар дың уақыт ты бос өт-
кі зуі де лі ніп кел ді. Бі рақ бұл жа ну ар лар үшін аса 
қа жет та би ғи құ бы лыс екен. Қыс қы ұй қы дан соң 

аң дар əл де қай да ты ңайып шы ға ды, бұл əл сіз дер-
ді əл ді лер дің же мі не ай на лу дан құт қа ра ды», — 
дей ді зерт теу то бы ның же тек ші сі Кла удиа Би бер. 
Ра сын да да, қыс қы шырт ұй қы аю си яқ ты ірі 
жыр тқыш тар ға қа ра ған да, тыш қан тə різ ді ұсақ 
жа ну ар лар ға ана ғұр лым пай да лы екен.

=З ГЕ А� ПА РАТ К=З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

ҚарМУ ака де мик Е. А. Бө ке тов тің 90 жыл-
дық ме рей тойы на ар нал ған əде би бай қау 
ұйым дас ты ра ды. Уни вер си тет сту дент те рі нің 
шы ғар ма шы лық əлеуетін да мы ту, көр ке м өнер 
шы ғар ма шы лы ғы на ба улып, олар ды мə де ни 
жə не қо ғам дық өмір ге тар ту, сту дент тер дің 
са на сы на Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ имид-
жін бе кі ту — ша ра ның бас ты мақ са ты.

Бай қау дың «По эзия» но ми на ци ясы бойын-
ша «Ев ней Бө ке тов — ға лым, пе да гог, ой шыл» 
та қы ры бын да ав тор дың екі өле ңі нің бі рі ға на 
ірік те ліп алы на ды. Өлең жол да ры ның тар ма ғы 
ірік теу ке зе ңін де 50 жол дан ас пауы ти іс. «Ша-
ғын про за» но ми на ци ясын да «Ев ней Бө ке тов — 

ға лым, пе да гог, ой шыл» та қы ры бын да əң гі ме-
лер қа был да на ды. Бір ав тор бір əң гі ме ға на бе ре 
ала ды, кө ле мі 600 сөз ден ас пауы ти іс.

Бай қау шы ғар ма ла рын ҚарМУ Жас тар ісі 
жө нін де гі ко ми те ті ақ пан айы ның 10-28 ара лы-
ғын да қа был дай ды. Ме кен-жайы: № 1 оқу ғи-
ма ра ты, 104 ка би нет. Со ны мен қа тар ksu-kdm@
ma il.ru элек трон дық пош та сы на да «Əде би 
кон курс» бел гі сі мен жі бе ру ге бо ла ды. Же ңім-
паз дар ды ма ра пат тау рə сі мі нің нақ ты мер зі мі 
ҚарМУ-дың өзін-өзі бас қа ру ор га ны мен уни вер-
си тет сай тын да қо сым ша жа ри яла на тын бо ла ды.

Бі лім ор да мыз да ака де мик Е. А. Бө ке тов-
тің 90 жыл дық ме рей тойы на орай ҚарМУ 
сту дент те рі нің фо то кон кур сы өт кі зі ле-
ді. Сту дент тер дің əлеу мет тік бел сен ді лі гін, 
шы ғар ма шы лық қа бі ле тін арт ты ра оты рып, 

уни вер си тет тің фо то ше жі ре сін құ ру — бай-
қау дың бас ты мақ са ты бо лып та бы ла ды.

Фо то кон курс үш ке зең бойын ша өт кі зі ле ді. Бі-
рін ші ке зең де — ақ пан ның 18 жұл ды зы на дейін 
фо то кон кур сқа қа ты су шы лар дың жұ мыс та ры мен 
сұ ра ным да ры қа был да на ды. Екін ші ке зең де жі бе-
ріл ген жұ мыс тар қа ра лып, са рап та ма жа са ла ды, ал 
үшін ші ке зең де кон курс қо ры тын ды сы шы ға ры ла ды.

Фо то су рет тің та лап та ры: бар лық су рет тер 
элек трон дық түр де қа был да на ды; JPG-А4 ең 
жо ға ры са па лы фор ма тын да; жи ек те ме мен ав-
тор дың қо лы бол мауы ке рек. Бай қау дың өт кі зі-
лу ба ры сы ҚарМУ-дың http://ksu.kz/ сай тын да, 
ҚарМУ-дың өзін-өзі бас қа ру сай тын да, «Жас тар 
əле мі» га зе тін де жа ри яла на ды.

ЖАС ТАР ІСІ Ж= НІН ДЕ ГІ КО МИ ТЕТ

Jатарластарынан оза шапты

Айтайын дегенім…

Біле ж�рі>із…

Бай?ауBа ?атысайы?


