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Шын жү рек тен сіз дер ді Уни вер си тет кү ні мен құт тық тай мын! 1972 жыл ғы 1 на-
урыз да Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің Ота ны мыз дың тағ ды ры мен, қа зақ-
стан дық ғы лым мен бі лім нің қа лып та су ымен жə не да му ымен үз дік сіз бай ла ныс ты 
та ри хы бас тал ды. Қа зір гі таң да Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті Қа зақ стан ның ал дың ғы қа тар лы жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі бо лып та-
бы ла ды, ұлт тың зи ят кер лік əлеуетін қа лып тас ты ру ға, эко но ми ка ның да му ына зор 
үлес қо сып, қо ғам дық өмір ге бел сен ді қа ты са ды.
Үс ті міз де гі жыл дың на урыз айын да біз үшін ма ңыз ды оқи ға — Қа ра ған ды мем-

ле кет тік уни вер си те ті нің ал ғаш қы рек то ры ака де мик Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов-
тің ту ға ны на 90 жыл то лу ын атап өте ті ні міз ді ба са ай тқым ке ле ді. Біз бү гін гі күн ге 
дейін ғы лы ми жə не шы ғар ма шы лық ең бек те рі өзін дік мə нін жо ғал тпа ған осын дай 
көр нек ті адам мен не гі зі қа лан ған ака де ми ялық дəс түр лер ді жал ғас ты рып ке ле жат-
қа ны мыз ды мақ тан тұ та мыз. Ака де мик Е. А. Бө ке тов тің ме рей тойы қар са ңын да 
уни вер си тет бір қа тар ауқым ды іс-ша ра лар ұйым дас ты ру да. Олар дың мақ са ты Ев-
ней Арыс та нұ лы ның бай мұ ра сын зер де леу жə не ба рын ша на си хат тау, та ныс ты ру 
бо лып та бы ла ды. Игі лік ті ша ра лар уни вер си тет, қа ла, ел өмі рін де гі жар қын да қы-
зық ты оқи ға ға ай на ла ды деп се не мін. Бұл өмі рі ғы лым мен оқу-ағар ту ға ша быт ты 
қыз мет ету дің, те рең отан сүй гіш тік тің үл гі сі бо лып та был ған адам ның тағ ды ры мен 
та ғы бір мəр те жа на су мүм кін ді гі.
Уни вер си те ті міз дің ал ғаш қы рек то ры ар ман да ған дү ни елер дің бар лы ғы өмір-

де жү зе ге асы рыл ды. ҚарМУ бү гін гі таң да — бұл дəс түр лер мен ин но ва ци ялар ды 
жақ сы үй лес ті ре тін же тіс тік ті, ди на ми ка лық да ми тын, қа зір гі за ман ғы уни вер си тет. 
Біз дің ұжым ның бар лық же тіс тік те рі нің не гі зін де ғы лым ға, оқу-ағар ту иде ал да ры на 
шын бе ріл ген дік, сту дент жас тар дың бі лім мен зи ят кер лік же ті лу ге ұм ты луы жа тыр.
Уни вер си тет кү ні сіз дер дің бар лық та ры ңыз ға əрі қа рай өр кен де уді, мық ты ден-

сау лық, ба қыт пен сəт ті лік ті ле гім ке ле ді!

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

Сер деч но поз драв ляю вас с Днем уни вер си те та! 1 мар та 1972 го да на ча лась 
ис то рия Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, не раз рыв но свя-
зан ная с судь бой на ше го Оте че ства, со ста нов ле ни ем и раз ви ти ем ка зах стан-
ской на уки и об ра зо ва ния. Се год ня, как и на про тя же нии все го сво его пу ти, 
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва — один из 
ве ду щих ву зов Казахстана, он вно сит ве со мый вклад в фор ми ро ва ние ин тел-
лек ту аль но го по тен ци ала на ции, в раз ви тие эко но ми ки, ак тив но уча ству ет в 
об ще ствен ной жиз ни.
Хо чет ся осо бо от ме тить, что в мар те это го го да мы от ме ча ем важ ную для 

нас да ту — 90-ле тие со дня рож де ния ака де ми ка Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то-
ва — пер во го рек то ра Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. Мы 
гор дим ся тем, что дос той но про дол жа ем ака де ми чес кие тра ди ции, за ло жен-
ные этим вы да ющим ся че ло ве ком, науч ные и твор чес кие тру ды ко то ро го не 
ут ра ти ли сво его зна че ния и по сей день. В честь юби лея ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва уни вер си тет ор га ни зу ет ряд мас штаб ных ме роп ри ятий, име ющих целью 
изу че ние и все мер ное рас прос тра не ние нас ле дия Ев нея Ар ста но ви ча. Уве рен, 
что они ста нут яр ким и ин те рес ным со бы ти ем в жиз ни уни вер си те та, го ро да, 
стра ны. Это воз мож ность еще раз при кос нуть ся к судь бе че ло ве ка, вся жизнь 
ко то ро го яв ля ет при мер вдох но вен но го слу же ния на уке и прос ве ще нию, глу-
бо ко го пат ри отиз ма.
Все, о чем меч тал пер вый рек тор на ше го уни вер си те та, воп ло ще но в жизнь. 

КарГУ се год ня — это ус пеш ный, ди на мич но раз ви ва ющий ся, сов ре мен ный 
уни вер си тет, ко то рый удач но со че та ет тра ди ции и ин но ва ции. В ос но ве всех 
дос ти же ний на ше го кол лек ти ва — пре дан ность на уке, иде алам прос ве ще ния, 
стрем ле ние сту ден чес кой мо ло де жи к зна ни ям и ин тел лек ту аль но му со вер-
шен ство ва нию.
В День уни вер си те та хо чу по же лать всем даль ней ше го проц ве та ния, креп-

ко го здо ровья, счастья и уда чи!

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

<&рметті студенттер, магистранттар,
о7ытушылар, 7ызметкерлер!

Уважаемые студенты, магистранты, 
преподаватели и сотрудники!
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Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов бі лік ті 
де бі лім ді тұл ға, тех ни ка лық ғы лым-
да ры ның док то ры, про фес сор, Қа зақ 
КСР Ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми-
гі, КСРО Жа зу шы лар ода ғы ның мү-
ше сі. Аз ғұ мы ры ның өзін де ғы лым ға 
еле улі үлес қос қан, жас ұр пақ ты бі лім 
нə рі мен су сын дан дыр ған аб зал жан. 
Əр адам ның аз ды-көп ті же тіс тік те-
рін жұр тқа жа ри ялап, ма дақ тап, ма-
ра пат тап оты ра тын ды ғы   не гіз гі кре-
до сы ның бі рі бо ла тын.

Ев ней Арыс та нұ лы са на лы ғұ мы рын 
отан дық ғы лым ның да му ына ар на ған ірі 
тұл ға еді. Жа са ға ны нан жа са ры мол еді, 
жос па ры кең да ла дай шек сіз тін. Өкі ніш-
ке орай ой да жүр ген ой ла рын іс ке асы-
ра ал май дү ни еден ер те кет ті. Еве кең — 
біл гір, кө кі ре гін де нұр, жү ре гін де əр 
уақыт та жақ сы лық ұяла ған, қа ра пайым-
ды лы ғы мол, шын дық ты жо ға ры ұс та-
ған, же ке өмір де, өза ра қа рым-қа ты нас-
та жар қын, кі ші пейіл бо ла тын.

1960 жы лы Қа зақ КСР Ғы лым ака де-
ми ясы ның тұң ғыш пре зи ден ті, ғұ ла ма 
ға лым Қ. Сəт ба ев 1958 жы лы ашыл ған 
Хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты ның ди-
рек тор лы ғы на 35 жас та ғы ғы лым кан ди-
да ты Е. Бө ке тов ты та ғайын да ды. Бұ дан 
Қа ныш Иман тайұ лы ның Еве кең нің аса 
зе рек ті гін, ұйым дас ты ру қа бі лет ті лі гін 
ба ға лай бі ліп, бо ла шақ та ірі ға лым бо-
ла тын ды ғын аң ғар ған ды ғын бай қай мыз.
Хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты ның 

жə не уни вер си тет тің жет кін шек ға лым-
да ры ның жа ңа ле гі нің кө рі ну ін де — ал-
ды мен өзі не, со дан кейін өз ге лер ге қа таң 
та лап қою дың нə ти же сін де аз уақыт тың 
ішін де ға лым дар дың ғы лы ми жұ мыс та-
рын жыл дам қор ғап ке ту ле рі не се беп 
бол ды. 1960 жыл да ры Хи мия-ме тал лур-
гия ис ти ту ты ның көп ші лік зер тха на ла-
ры əр жер де ша шы раң қы еді, Ле ни н-
уголь деп ата ла тын қа ла ның шет жа ғын-
да ғы ес кі бір қа бат ты ба рақ та бо ла тын. 
Ин сти тут ты ұйым дас ты ру жо лын да ғы 
қы ру ар іс-ша ра лар мен қа тар, жас, бо-
ла шақ ма ман дар ды дайын дай оты рып, 
өзі 1966 жы лы Мəс ке уде тех ни ка ғы лы-
мы ның док то ры де ген дə ре же ні қор ғап 
шық ты. Ол уақыт та тех ни ка ғы лым да-
ры ның док то ры дə ре же сін қор ғау үшін 
қы ру ар тə жі ри бе лер жа сау жə не оны 
өн ді ріс ке ен гі зу мə се ле ле рі си яқ ты күш-
ті та лап тар қойы ла тын. Ин сти тут тың 
бү кіл ша ру ашы лы ғын ұйым дас ты ру, 
ғы лы ми жұ мыс та рын өр ге бас ты ра, же-
дел де те, же тіл ді ре тү су дің нə ти же сін-
де, ме тал лур гия са ла сын да аш қан тың 
жа ңа лық та ры үшін Еве кең КСРО Мем-

ле кет тік сый лы ғы на ие бо лып, өзі нің 
ке мең гер ұлы ға лым дар қа та ры на жа та-
тын ды ғын ғы лым əле мін де та ныт ты.
Қа ра ған ды пе да го ги ка лық ин сти ту-

ты ның не гі зін қа лап 20 жыл дан ар тық 
же міс ті жұ мыс іс теп кет кен, бо ла шақ 
уни вер си тет тің құ ры лу ына көп ең бек 
сі ңі ріп, өр кен деуіне ат са лыс қан С. Бай-
мур зин бо ла тын. Ал, осы ин сти тут тың 
не гі зін де құ рыл ған уни вер си тет тің ал-
ғаш қы рек то ры бо лып Ев ней Арыс-
та нұ лы та ғайын дал ған күн нен бас тап 
ҚарМУ-дың дə ре же сі мен бе де лі жо-
ға ры лап, жа ңа дəуірі бас тал ды. Еве кең 
бі рін ші күн нен бас тап ұжым ды ұйым-
дас ты ру, қа жет ті ма ман дар ды із дес ті ріп 
тар ту, ма те ри ал дық ба за ны ны ғай ту, бо-
ла ша ғы бар, осы дан бір де ңе шы ға ды-ау 
де ген жас тар ды ғы лы ми жұ мыс қа қа рай 
бейім деп тəр би еле уді уни вер си тет тің 
бас жос па ры на ай нал дыр ды. Со ны мен 
қа тар, уни вер си тет құ ры лы сы ның бо-
ла шақ жос па рын жа са тып, оны жү зе ге 
асы ру мақ са тын да іс те ген іс те рі ұлан-
ғайыр. Бо ла ша ғы бар жас тар ды лек-ле-
гі мен ста жи ров ка ға, одан ас пи ран ту ра ға 
жі бе ре бас та ды. Тіп ті жа сы кел ген, ал-
пыс тан ас қан, бі рақ жи на ған ма те ри-
ал да ры бар ма ман дар ды ша қы рып, əр-
қай сы сы мен же ке-же ке əң гі ме ле сіп, та-
лап тар қойып, жағ дай лар жа сап отыр-
ды. Со лар дың бі рі   би олог-эн то мо лог 
Н. Г. Ско пин еді. Ни ко лай Гри горь евич-
ті ша қы рып алып, бі раз сұқ бат та сып, 
жи на ған ма те ри ал да ры ның док тор лық 
кө ле мін бір ден бай қа ған соң, 6 ай уақыт 
бе ріп: «Осы уақыт та қор ғап шы ғуы ңыз 
ке рек», — де ген та лап қой ды. Н. Г. Ско-
пин Еве кең нің бұл та ла бын абы рой мен 
орын дап, Ле нин град та док тор лық дис-
сер та ци ясын қор ғап, 2 ай ға жет пей бе кі-
ту қа ға зын ал ған еді.
Еве кең нің адам гер ші лі гі мен кі сі лі гі 

мол жо ға ры лауазым ды адам бо ла тын. 
Қа зір гі уақыт та ғы аға бу ын ды ға лым-
дар дың кө бі сі нің Еве кең бас қар ған уақы-
тын да ста жи ров ка да, ас пи ран ту ра да бо-
лып, ғы лы ми атақ тар ға ие бол ған да ры 
бел гі лі.
Кейін нен Ни ко лай Гри горь евич «ақ 

қан» ауру ымен ауырып жат қан да Еве кең 
еке уміз кө ңі лін сұ рау ға бар дық. Əң гі ме 
үс тін де Ни ко лай Гри горь евич тің кө ңі лі 
бо сап, кө зі не жас кел ген де, Еве кең: «Сіз 
өзі ңіз жақ сы бі ле сіз, та би ғат тың за ңы-
на қар сы тұ ру қи ын ғой», — де ді, «Біз де 
мың жа са ған Ұлық пан Кə кім де ген бол-
ған, ол да өлім нен қа шып құ тыл ған емес, 
бə рі міз дің де ба ра ты ны мыз сол бір жер, 
бі ре уге ер те, бі ре уге кеш», — деп жұ-
ба тып қой ды. Ско пин ри за бо лып, Еве-

ке ңе: «Ме нің сіз ден бір ті ле гім бар. Ме-
ні мен бір ге оты рып был тыр дан қал ған 
то сап пен шай іші ңіз», — деп өтін ген де, 
бі раз оты рып шəй іш ке ні міз бар еді. 
Шы ным ды ай тсам, мен жи ір ке ніп əзер 
отыр дым, ал Еве кең жай ға сып оты рып, 
шайын ішіп, то са бын жеп, əң гі ме сін ай-
тып бі раз уақыт отыр ды. Ал бұл əр кім-
нің қо лы нан ке ле бер мей тін, тек Еве кең 
си яқ ты үл кен жү ре гі бар адам ның ға на 
қо лы нан ке ле тін жай. Қа зір сол жағ дай. 
Ско пин ның атын да дə ріс оқы ла тын үл-
кен дə ріс ха на бар.
Екін ші бір жағ дай, Алматы да ғы 

В. Виль ямс атын да ғы Қа зақ егін ші лік 
ғы лы ми-зерт теу ис ти ту ты ның ас пи ран-
ту ра сын бі тір ген жас ма ман Т. Ша уше-
ков жұ мыс із деп Ев ней Арыс та нұ лы ның 
қа был дауын да бо ла ды. Құ жат та рын 
қа рап: «Бір жыл дың ішін де қор ғай-
сың!» — деп мін дет қойып, кадр бө лі-
мі не: «Мы на жі гіт ті са ябақ қа ин же нер 
етіп алың дар», — деп тап сыр ма бер ген. 
«Бір жыл да қор ғап шық саң, бо та ни ка 
ка фед ра сы на мұ ға лім етіп ала мыз, қор-
ға ма саң, шы ға рып жі бе ре міз. Өн ді ріс ке 
ба ра сың, ке лі сі мі міз осын дай», — де ген 
екен. Мі не, сол үміт ет кен шə кір ті се ні-
мін ақ та ды, де кан қыз ме тін ат қар ды жə-
не бо та ни ка ка фед ра сын бас қар ды.
Еве кең мен ал ғаш рет үш мың жыл-

қы ай да ған Ораз бай дың ба ла сы Ме деу 
ауылы ның қы зы Мə ли за апай дың үйін-
де та ныс тық. Ең ге зер дей жар қын жүз ді, 
кі сі ні өзі не қа рай тар тып тұ ра тын кі-
ші пейіл адам екен. Біз дер ді Еве кең мен 
Мə ли за апай та ныс ты рып жа тыр. Ал 
біз бол сақ Еве кең ді көр ме сек те сырт тай 
ес туі міз бар, оның үс ті не жол да сым Қа-
пи яш тың аға сы Бе кен мен жол дас, пі кір-
лес бо ла тын. Еве кең ба ла лар ды, əсі ре се 
екі қы зын өте жақ сы кө ре тін. Екі қы зын 
бі ре се иығы на, бі ре се екі ті зе сі не алып 
отыр ғы за тын.
Еве кең мен бай ла ны сы мыз уни вер-

си тет ке рек тор бо лып кел ген де тіп ті 
жа қын да са түс ті. Оның үс ті не уни вер-
си тет тің кə сі по дақ ұйы мы ның бас ты ғы 
етіп сай лан ған нан кейін көп мə се ле лер-
ді ше шу де жиі кез де сіп, пі кір алы сып 
жүр дік. Ев ней Арыс та нұ лы ның ме ні 
кə сі по дақ ұйы мы ның бас ты ғы етіп сай-
ла ғы сы ке ле ті нін біл ген де, сырт тай оқу 
бө лі мі нің про рек то ры Құр ман Ер ма-
ған бе тов ке: «Бас тық бо лу үшін ше шен, 
орыс ша ға же тік бо лу ке рек қой», — деп 
бас тарт тым. Еве кең ша қы рып алып: 
«Уни вер си тет тің үш құ ла ғы ның бі рін 
ұс та де сем, бол ғы сы кел мей тін мұн дай 
адам ды кө ріп пе еді ңіз?» — де ді Құ ре-
ке ңе. Со сын ма ған қа рап: «Қа зір үй рен-
бе ген де, осын дай жұ мыс ты қа шан ат-
қар мақ сыз, ба ры ңыз, бо ла сыз», — деп 
шы ға рып сал ды. Сөй тіп үш жыл дай 
кə сі по дақ ұйы мын, одан соң дайын дық 
бө лі мін, би оло гия фа куль те тін бас қар-
дым.

Адам ның ой-өрі сін, са на-се зі мін 
оятып, өмір ар на сы на үй ре те тін ұс таз-
дар жай лы қан ша ма əн дер, жыр лар 
жа зыл ды де се ңіз ші! Со лай бо ла тұр са 
да Еве кең си яқ ты ұс таз дың ор ны бө лек, 
ерек ше. Оған де ген сый-си япат, қа дір-
құр мет те бө лек. Жас та ры жер ор та сы-
нан асып, шаш та ры на ақ қы рау түс кен 
шə кірт те рі де Еве кең нің ал дын да бас иіп, 
тағ зым жа сап тұ ра тын. Қан ша есейіп 
кет се де өзін Еве кең нің шə кір ті мін деп 
есеп тей тін. Бұл Еве ке ңе де ген ыс тық 
ықы лас, құр мет. Мұн дай жа ны жай да-
ры, ке уде сі ал тын сан дық ұс таз дар си рек 
кез де се ді.
Өмір дің ар на сы мен өр ге шап қан Еве-

кең нің тəр би есін ал ған шə кірт те рі нің 
кө бі ха лық тың қа ла улы, ел дің еле улі, игі 
ат та ры на ие бол ған, шет мем ле кет тер ге 
де бел гі лі адам дар. Со лар дың бі рі — із ба-
са ры, ірі ға лым, Ғы лым Ака де ми ясы ның 
ака де ми гі, ғы лым ға ең бе гі сің ген қай рат-
кер, Ор та лық Қа зақ стан да ғы Ғы лым ака-
де ми ясы ның бас ты ғы, Қа зақ стан-Ре сей 
гу ма ни тар лық уни вер си те ті нің рек то ры, 
Еве кең нің жос па рын жү зе ге асы ру да 
көп ең бек сі ңір ген З. Мол дах ме тов көп-
те ген жыл дар бойы Хи мия-ме тал лур гия 
ин сти ту ты ның ди рек тор лық қыз ме тін 
ат қар ған. Сон дай-ақ, Қа зақ стан Ғы лым 
ака де ми ясы ның мү ше-кор рес пон ден ті 
Ж. Əбі шов, хи мия фа куль те ті нің де ка ны 
бол ған М. Жам бе ков, ға лым дар Г. Ма ка-
ров, Н. Га фу ров, В. Ма лы шев, Б. Ер ма-
ған бе тов, Б. Қа се нов сын ды ға лым дар. 
Бұл шə кірт те рі нің кө бі қа зір гі уақыт та 
ғы лым док тор ла ры, ака де мик тер.
Еве кең та рих ты да же тік біл ген. Бір-

де те ле фон шыл дыр ет кен де кө тер сем, 
Еве кең екен: «Оре ке, ма ған кі ріп кет-
ші», — де ге ні. Те зі рек ба сып ка би не ті не 
кір ген де, ма ған үш па рақ фо то су рет ті 
ұсы на бе ріп: «Ме нен гө рі сен де бол ға-
ны дұ рыс шы ғар… Се нің на ға шың ның 
су ре тін Жайық əкеп бе ріп еді», — де-
ді. Қа ра сам, Алаш тың ары сы Əли хан 
Бө кей ха нов тың фо то су ре ті мен Ду ма-
да қа ты сып, пат ша ның ше ші мі не қар-
сы қол қой ған дар дың үн де уле рі екен. 
Ме нің на ға шым Əле кең еке нін қа лай 
біл ген? Іш тей «Еве кең ше жі ре ні де бі-
ле ді екен ғой» де ген ой кел ді. Мен еш 
уақыт та Əле кең ту ра лы əң гі ме қоз ға ған 
емес едім.
Хал қы на қы ру ар ең бек сі ңір ген, 

абы рой лы, ақыл ды, са быр лы, асыл, 
қа си ет ті жан ды жас тар дың да біл ге ні 
жөн. Еве кең қа ла мыз дың көр нек ті, зи-
ялы өкі лі бо лу ымен бір ге Республика 
ғы лы мы мен мə де ни еті нің жə не жо ға-
ры бі лі мі нің да му ына зор үлес қос қан 
тұл ға.
Ев ней Арыс та нұ лы мұ ға лім дер ұжы-

мы мен сту дент тер дің тұр мыс жағ дайын 
жақ сар ту мақ са тын да, өз жос па рын жү-
зе ге асы ру да ай тар лық тай жұ мыс тар ат-
қар ды. Аз уақыт тың ішін де 54, 76, 72 пə-
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тер лік үш үй, 2148 орын ды жа тақ ха на, 
330 орын дық ас ха на, спорт, ак ті зал да ры, 
са на то рий-про фи лак то рий, ал ты дə-
ріс за лы бар гу ма ни тар лық фа куль тет-
тің ғи ма рат та ры іс ке қо сыл ды. Еве кең 
сту дент тер дің бо ла шақ та жан-жақ ты, 
бі лік ті ма ман бо лып шы ғуы үшін бар 
күш-жі ге рін жұм сап, олар ға əр уақыт та 
қол дау жа сап оты ра тын. Сту дент тер дің 
көп ші лік ұйым да ры ның же тек ші ле рін 
ша қы рып алып, олар мен оқу, ғы лым 
жайын да жə не жас тар дан бос уақыт та-
рын қа лай өт кі зе тін де рі ту ра лы сұ рап, 
қан дай мə се ле лер ге кө ңіл ауда ру, қан-
дай жұ мыс тар мен шұ ғыл да ну жө нін де 
сту дент тер ге ақыл бе ріп тұ ра тын. Сту-
дент тер Еве кең ді қат ты сый лай тын, жақ-
сы кө ре тін.
Пар тком ның оты рыс та ры нан қал-

май, уақыт тауып қа ты сып оты ра тын. 
Қа рал ған мə се ле лер ге бел се не қа ты сып, 
өз пі кі рін ға на ай та тын. Рек тор ре тін де 
еш мə се ле жө нін де үзіл ді-ке сіл ді пі кір 
ай тпай тын. Уни вер си тет тің қо ғам дық 
ор ган да ры ның пі кір ле рі мен ке лі сіп оты-
ра тын. Та лап кер лер ді оқу ға қа был дау 
ке зін де бал да ры тең бол ған жағ дай да 
құ жат та рын ал ды рып, ко мис сия мү ше-
ле рі нің тал қы сы на са ла тын. Қан дай мə-
се ле бол ма сын дұ рыс, əділ ше шу ге ты-
ры са тын жə не көп ші лік пі кі рі не құ лақ 
са лып, ке лі сіп оты ра тын.
Ғы лы ми жұ мыс тар дың та ри хын жи-

нақ тау Еве кең нің бойы нан ерек ше кө-
рі не тін қа си ет еді. Мұн дай құш тар лық 
қа си ет ғы лым ның не гі зін қа ла ушы лар 
Д. Мен де ле ев, Ш. Уəли ха нов, Қ. Сəт ба ев 
си яқ ты ірі тұл ға ға лым дар дың өмір ле-
рін зерт те уге ар на ған уақы тын да ту ған 
бо луы ке рек. Еве кең Қ. Сəт ба ев тың ба-
ла лық ша ғын жа зып жүр ген кез де «Ба-
ла ның та би ғат қа де ген көз қа ра сы ның 
қа лып та су ына қан дай бол ма сын зат тар, 
та би ғат ерек ше лі гі, он да өсе тін өсім дік-
тер əсер етуі мүм кін бе?» де ген сұ рақ-
тар ға жауап із дей тін. «Жү гі ріп жүр ген 
ба ла ға қан дай өсім дік тер əсер етуі мүм-
кін?» — деп сұ ра ушы еді. «Вок руг све-
та» жур на лы ның соң ғы бе тін де кей бір 
дə рі лік, та мақ тық, хош иіс ті жə не бас қа 
көп те ген қа си ет те рі бар жа байы өсе тін, 
біз дің жақ тар да кез де се тін өсім дік тер 
ту ра лы жи нал ған ма қа ла сы бар пап ка-
ны бер ген едім.
Екін ші бір жағ дай, 1975 жы лы ғы лым 

ака де ми ясы ның сай ла ну жи на лы сы на 
ба ра жат қан да: «Мен де ле ев те Ре сей Ғы-
лым ака де ми ясы на мү ше бол май кет-
ті ғой, азар бол са сай ла мас», — де ген 
еді. Қан ша ма Мен де ле ев тің пе ри од тық 
жүйе сін оқып жүр сек те ұлы ғұ ла ма 
ға лым ның Ре сей Ғы лым ака де ми ясы на 
мү ше бол ма ған ды ғын сон да ға на біл дім. 
Абы рой бол ған да Еве кең ака де мик бо-
лып сай лан ды. Қан дай тол ғам ды ұс там-
ды лық де се ңіз ші!

1974 жы лы 15 ма мыр да қа ла ның Оң-
түс тік-Шы ғы сын да уни вер си тет ке ше ні-
нің ал ғаш қы ір ге та сын қа лау ға ар нал ған 
ми тин гі бол ды. Оған об лыс тық пар тия 
ко ми те ті нің бі рін ші хат шы сы В. Аку-
лин цев, об лыс тық ат қа ру ко ми те ті нің 
тө ра ға сы С. Дос ма ғам бе тов, қа ла лық ат-
қа ру ко ми те ті нің тө ра ға сы Н. Тө ле пов 
жə не қа ла, аудан бас шы ла ры, бас қа да 
қо нақ тар қа тыс ты. Ми тин гі ні қа ла бас-
ты ғы Н. Тө ле пов ашып, сөз ді Сұл тан 
Қап па рұ лы на бер ді. Сұл те кең уни вер-
си тет тің бо ла ша ғы, Ор та лық Қа зақ стан-
да ашы лып отыр ған екін ші уни вер си-
тет екен ді гін, оған пар ти яның қан дай 
ерек ше та лап тар қойып отыр ған ды ғы 
жө нін де бі раз пі кір лер айт ты. Еве кең-
нің жа нын да тұр ған қо нақ тар дың бі рі   
ақын Ə. Тə жі ба ев қал жың-шы ны ара лас: 
«Еве ке-ау, мы на жер ге ағаш бы лай тұр-
сын, шөп те өс пей ді ғой», — деп еді. Еве-
кең бұл жер ді таң дап ал ған да не гіз гі үш 
күр де лі жағ дай ды ес кер ген еді жə не сол 
ту ра лы бас қос қа ны мыз да ай тып жү-
ре тін-ді. Еве кең нің ой-өрі сі Са ры ар қа-
ның да ла сын дай кең еді ғой. Бі рін ші ден, 
Шах та ның Шы ғыс жа ғын да ғы үйін ді ні 
бо ла шақ ста ди он ның бір қа быр ға сы на 
пай да ла ну еді. Екін ші ден, рек тор лар-

дың қай-қай сы сы бол ма сын би оло гия 
фа куль те ті не ерек ше кө ңіл бө ле тін. Мы-
са лы, С. Бай мур зин жа ра ты лыс та ну фа-
куль те ті ашы лы сы мен қа ла ның ше ті нен, 
бұ рын қал дық тар ды тө ге тін жер ден қа-
ла бас шы лы ғы бөл ген 4 га же рі нен бі-
рін ші құ дық қа зу ды Т. Əубə кі ров ке, оны 
қор шау ға И. Ки ри люс пен Б. Му ха чев ке, 
ағаш отыр ғы зу ды Г. Ста ри ков ская мен 
П. Ка ля ки на ға жə не же те ші лік ету ді фа-
куль тет де ка ны Р. Ома ро ва ға жүк те ген 
еді. Қа зір гі уақыт та ол жер са ябақ қа ай-
на лып кет ті. Ал Еве кең бол са, бо ла шақ 
са ябақ қа деп үйін ді нің оң түс тік-ба тыс, 
сол түс тік-ба тыс жақ та ры нан 126 га жер-
ді қа ла лық ке ңес тен қау лы шы ғар тып 
ал ған. 

«Еве ке, мұн ша ма жер ді иге ре ал май-
мыз ғой», — де ген де, қо лы мен сіл теп: 
«Мы на жақ қа ша ру ашы лық ұйым дас ты-
ра сың дар, ал мы на жер дің су ын те рең-
де те ке ңей тіп, ба лық өсі ре тін ак ва ри ум-
ға ай нал ды ра сың дар», — деп ай тқа ны 
есім де. «Бұл жер бо ла шақ са ябақ тың 
ор та сын да қа лу ке рек», — дей тін. Үшін-
ші ден, «Фе до ров су қой ма сы ның шы ғыс 
жа ғы нан мұ ға лім дер де ма ла тын жə не 
сту дент тер дің де не шы нық ты руы үшін 
жаз ғы жү зу бас сей ні бо ла ды», — дей тін.
Уни вер си тет ке ше ні нің құ ры лы сын 

са лу ға қа ла Ке ңе сі нің ше ші мі ар қы лы 
65 га жер ді Оң түс тік-Шы ғыс аудан нан 
бөл ді ріп ал ды. Ол жер ге бас кор пус, 
3000-дай орын ды жа тақ ха на, Сту дент тер  
мə де ни ет са райын, ғы лы ми ла бо ра то ри-
ялық ор та лық, гу ма ни тар лық, фи зи ка, 
ма те ма ти ка, би оло гия фа куль тет те рі нің 
сту дент те рі не ар нал ған ас ха на ғи ма рат-
та рын са лу жос пар лан ған еді. Нə ти же-
сін де «Уни вер си тет град» қа ла шы ғы дү-
ни еге кел ді.
Еве кең ал ғаш қы рек тор бол ған күн-

нен бас тап би оло гия фа куль те ті нің ғи-
ма ра ты уни вер си тет аты на сай емес ті гін 
қа ла, об лыс бас шы ла ры на ай тып, көр се-
тіп пі кір ту ғы зып отыр ды.
Еве кең Са ры ар қа ның кең бай тақ да-

ла сын дай ой өрі сі кең, ата лы жү рек ті, 
аб зал, па ра сат ты, адам гер ші лік қа си ет-
те рі сыр тқа теуіп тұ ра тын ға лым, бір ға-
сыр да бір-ақ туатын тұл ға еді…
Ев ней Арыс та нұ лы ның дə рі сін тың-

дап, тə лім-тəр би есін ал ған ма ман дар 
қа зақ тың кең бай тақ же рі нің, бұ рын ғы 
Одақ тың қай же рі нен із де се ңіз де та ба-
сыз. Қа зақ стан ның кең бай тақ же рі нен, 
алыс аудан дар дан бі лім аң сап кел ген 
қа зақ тың та лай ұл-қы зы Қа зақ стан ның 
екін ші уни вер си те ті нен бі лім алып, ұл-
ты мыз дың мə де ни зи ялы ла ры ның қа-
та рын тол тыр ды. Ев ней Арыс та нұ лы 
өте мейі рім ді, іш кі се зім бай сал ды лы ғы, 
бай лы ғы күш ті, қайы рым ды адам бо-
ла тын. Еве кең адам ның іс кер лік қа си-
ет те рін, кə сі би ше бер лі гін, жүк тел ген 
жұ мыс тың ай тқан уақыт та орын да лу ын 
ба ға лай бі ле тін. Ал, ай тыл ған жұ мыс қа 
қа лай бол са со лай қа ра ушы лық қа, бе-
ріл ген тап сыр ма ны уақы тын да орын да-
мау ға төз бей тін. Осын дай қа си ет тер ге 
ие бол ған адам дар ды жақ сы кө ріп, дұ-
рыс ба ға лай тын. Н. Тө ле пов ты «Осы 
Нə ре кең нің жұ мыс қа қа бі лет ті лі гі, іс-
кер лі гі мен ақы лы — бойы на сай» деп 
ма сат та нып ай та тын. Қа сын да ғы лар ды 
қал-қа ді рін ше шы найы ба ға лай бі луі   
не де ген тек ті лік мі нез де се ңіз ші! Кей де 
жұ мыс ба бын да бай қа май бір нəр се ні 
ар тық ай тса, кейін сол адам нан ке ші рім 
сұ рай тын ды ғы көп адам да бол май тын 
қа си ет деп бі ле мін. Еве кең нің іш кі се зі-
мі күш ті, оны ал ғаш қы ой ла ры нан тай-
ды ру қи ын, оған қы сым көр се ту мүм кін 
емес еді.
Уни вер си тет ті ал ғаш қы ұйым дас ты-

ру ке зе ңін де кей бір же тек ші ға лым да-
ры мыз екі қыз мет тен ат қа рып жүр ді, 
кейін нен уни вер си тет жас ма ман дар ға 
то лық қа ны мен екі жұ мыс ат қа рып жүр-
ген дер екін ші жұ мыс та рын бо са та қой-
май, орын да рын жас тар ға бер гі сі кел ме-
ді. Бұл жө нін де Еве ке ңе Об ком хат шы сы 
те ле фон со ғып, олар дың сый лы, ең бе гі 
сің ген адам дар екен ді гін, екі жұ мы сы-
нан да қоз ға мау ке рек деп қат ты дауыс-

пен бұйы ра сөй ле йді. Ес ті ліп тұр ған нан 
кейін ың ғай сыз да нып шы ғып ке тейін 
деп едім, оты ра бер де ген дей ым біл дір-
ген соң қа лып қой дым. Жас тар ды тəр-
би елеп өсі ру жо лын да бұл бұй рық іс ке 
ас пай қал ды. Та ғы бір жағ дай, 1972 жыл-
дың жел тоқ сан айын да уни вер си тет өмі-
рін де, жал пы Қа ра ған ды қа ла сы бойын-
ша ал ғаш рет об лыс тық пар тия ко ми те-
ті нің ұсы ны сы ның өт пей қа луы бол ды. 
Об ком уни вер си тет тің Пар тком хат шы-
лы ғы на об ком ның инструк то ры Л. Мил-
лер ді ұсын ған бо ла тын. Пар тком ның құ-
ра мы на Л. Мил лер ді ен гі зе міз деп есеп 
бе ру жи на лы сы са ғат кеш кі 5-тен түн гі 
2-ге дейін со зыл ды. Жи на лыс қа аудан-
дық пар тия ко ми те ті нің бі рін ші хат-
шы сы, қа ла лық жə не об лыс тық пар тия 
өкіл де рі қа тыс ты. Бір не ше рет жа рыс 
сөз ге шы ғып, дауыс қа қан ша сал ға ны-
мен өт кіз бе ді. Оның бас ты се бе бі, мұ-
ның ал дын да пе да го ги ка лық ин сти тут-
қа жі бер ген об ком ның кан ди да ту ра сы 
жұ мыс ты ат қа ра ал ма ды, ел дің бір лі гі не 
нұқ сан кел ті ріп, ұжым ның бе ре ке сін ке-
тір ді. Еве кең қауым ның ше ші мі не қар сы 
тұр ма ды. Осы жағ дай лар ға бай ла ныс ты 
Об ком хат шы сы кек ұс та ған бо лу ке-
рек, Ев ней Арыс та нұ лы ның 50 жыл дық 
ме рей тойы на ар нал ған уни вер си тет тің 
ғы лы ми ке ңе сін үл кен зал да өт кі зу ге 
рұқ сат бер ме ді. Ха лық өте көп жи нал ды. 
Одақ тың түк пір-түк пі рі нен қо нақ тар 
кел ді. Жи нал ған ел та ра май қой ды, Еве-
кең өз аты нан өті ніш біл дір ген нен кейін 
ға на тар қас ты. Ел ден кел ген дер ді үй ле-
рі не жі бер дік. Үй де гі жи ын ды К. Са лы-
қов өлең жол да ры мен ашып, той ды бас-
қа ру ды Пав ло дар об лыс тық ке ңе сі нің 
бас ты ғы на жүк те ді.
Ев ней Арыс та нұ лы жан-жақ ты, эру-

ди ци ялы бі лім ді адам, көп оқып, көп 
то қы ған хи мик-ме тал лург. Қан ша ма мо-
ног ра фи яның, ғы лы ми ма қа ла, ав тор-
лық куə лік тің иесі. Кей бір аш қан жа на-
лық та ры ның па тен тін АҚШ, Жа по ния, 
Германия, Ан глия си яқ ты ірі ка пи та-
лис тік мем ле кет тер са тып ал ды.
Еве кең та би ға ты нан да рын ды жа зу-

шы-про за ик, ақын, сын шы, аудар ма шы. 
Есе нин нің, Пуш кин нің, Лер мон тов тың 
өлең де рін жат қа ай тып, «Бə ле нін ші бет-
те, бə лен ше том да бы лай жа зыл ған», — 
деп кі тап тың то мын алып, бе тін ашып 
таң қал ды ра тын. Со ның ішін де ес те қал-
ға ны Лер мон тов тың «Прос ти, мой друг… 
как приз рак, я ле чу» де ген өле ңін ра хат-
та нып жат қа ай та тын. Ал, У. Шек спир-
дің «Гам лет» де ген тра ге ди ясы на жаз ған 
қойы лы мын С. Сей фул лин атын да ғы 
те ат рда қой ған да, ха лық тың көр сет кен 
сый-құр ме тін ай тып жет кі зу қи ын. Еве-
кең нің ай на ла сын да үне мі ға лым дар, 
ақын дар, жас та лант тар жү ре тін. Ол-
жас Сү лей ме нов ті сту дент тер мен кез-
дес ті ру ге бір не ше рет ша қы рып, өле ңін 
оқы ған да аса ын та мен ма сат та нып тың-
дап оты ра тын. Еве кең нің іс-əре ке ті нің 
ең бас ты иде ясы ның мə ні   мейір бан дық, 
адам гер ші лік, се нім ді лік бо ла тын. Ол 
кі сі нің қа был дауын да бол ған адам дар 
кел ген жұ мы сы орын дал ма са да кө ңіл ді, 
ри за бо лып шы ға тын.

Еве кең жұ мыс тан бо са ған нан кейін 
сен бі күн де рі газ бен шаң ара ла сып мұ-
нар ла тып тұ ра тын қа ла дан ке ту ге ты ры-
са тын. Қар қа ра лы да ғы да ла лық прак ти-
ка ны өт кі зе тін ла герь ге біз ді, ба ла ла-
рын, кей де жол дас та рын ер тіп ба рып 
тұ ру шы еді. Ол жер ді Еве кең нің тап сы-
ры сы бойын ша К. Ер ма ған бе тов таң дап 
ал ған. Ла герь дің тұр ған же рі аэро порт-
қа, қа ла жо лы на жа қын, өте қо лай лы. 
Жан-жа ғы нан қор шап жат қан тө бе лер-
дің ойын да ор на лас қан. Та би ға ты ға-
жайып, ауасы та за, ла герь ді екі ге бө ліп 
жа та тын сар қы ра ған бұ ла ғы бар. Еве кең 
ер те тұ рып алып мəң гі жа сыл қа ра ғай-
дың іші мен жү ріп, өзі не бір қо лай лы 
ты ныш жер лер ді тауып, ға сыр лар бойы 
қа лып тас қан өсім дік тер бір лес ті гі не, 
ер те ояна тын құс тар дың үні не кей де 
үн қо сып оты ра ты нын бай қай тын быз. 
Осы кез дер де өзі нің ту ып-өс кен же рі-
нің та би ға ты есі не тү сіп, жү рек күйін 
шер тіп, өзі нің ба ла лық ша ғын есі не 
ала тын бо лар. Та би ғат тың өзі қа лып тас-
тыр ған өсім дік тер мен жа ну ар лар дың 
бір лес ті гі не, оның те пе-тең дік за ңы на 
көз жү гір тіп, оны бұ зу шы лар ға күйі не 
қа рап, ал сол заң ды лық ты сақ тау ға ты-
ры сып, оны кө бей тіп, ұл ғай та тын дар-
ға сүй сі не қа рай тын. Ашық ас пан да ғы 
күн сəу ле сі не шо мыл ған көк те рек пен 
қа ра ғай ға қа рап: «Адам ның өзі та би ғат-
тың пер зен ті. Та би ғат адам сыз өмір сү-
ре ала ды, ал адам та би ғат сыз өмір сү ре 
ал май ды. Та би ғат қа қа ты сы жоқ ғы лым 
да жоқ», — дей тін. Біз ді қор ша ған зат-
тар дың бар лы ғы та би ғат за ңы на сай үй-
ле сім ді ке ле ді. Бұ зы лып құ ла ған да рын, 
қа лай бол са со лай өс кен де рін та би ғат-
тың өзі ығыс ты рып оты ра тын ды ғы на 
таң қа ла тын, со ның құ пи ясын бі лу ге 
ты ры са тын. Та би ғат тың өзі құр ған те пе-
тең ді гін бұ зып, же ке мақ сат та рын ға на 
ой лай тын сұ ға нақ тар ға, адам ден са улы-
ғы мен өмір тір ші лі гі үшін аса қа жет ті 
зат тар — фи тон цид тер бө ліп шы ға ра-
тын ағаш тар ды ке су ге, та би ғат тың те пе-
тең ді гін бұ зу ға ты ры са тын дар ға жи ір-
ке ніш пен қа рай тын. Бір де дем ал ған нан 
кейін жан ға жай лы кеш кі сал қын мен 
Қа ра ған ды ға қа рай жү ріп кет тік. Жол да 
«Ащы су ға» тоқ тап, су ға түс тік. Еве кең 
су ға тү сіп жүз ген ді жа нын дай жақ сы 
кө ре тін. Дөң ба сы на қа рай бет те ге ні міз-
де се бе ле ген жаң быр дан кейін əр түр лі 
өсім дік тер дің, жу сан ның, ки ік оты ның 
иісі мұ рын ға ке ліп тұр ды. Мұ ны аң ғар-
ған Еве кең: «Мы нау, сен ай тып жүр ген 
ки ік оты ның иісі ме?» — де ген де, бас 
изе уге ға на ша мам кел ді. Ол бұ дан қан-
ша уақыт бұ рын ай тыл ған əң гі ме, кей де 
оқы ған біз дің өзі міз де аң ғар май қа ла-
мыз.
Тұ ғыр лы ака де мик тің 90 жыл дық ме-

рей тойын да асыл аза мат тың елі не сі ңір-
ген есеп сіз ең бе гін ха лық қа, жас ұр пақ қа 
ай тып, жа зып жет кі зу кө зін көр ген біз-
дің — аға бу ын ның па ры зы бо луы ти іс.
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Праздник
От Дня университета 
к юбилею Букетова

1 мар та КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва праз дну ет 
свой день рож де ния! Се год ня 
КарГУ яв ля ет ся од ним из приз-
нан ных ли де ров выс ше го об-
ра зо ва ния на шей стра ны. Это 
под твер жда ет ся вы со ки ми по-
зи ци ями в на ци ональ ном рей-
тин ге, приз на ни ем дос ти же-
ний на ших уче ных в ми ро вом 
ака де ми чес ком со об ще стве. 
И не слу чай но ка ра ган дин ский 
вуз яв ля ет ся чле ном та ких ав-
то ри тет ных меж ду на род ных 
ор га ни за ций, как Ев ра зий-
ская ас со ци ация уни вер си те-
тов, Бо лон ское сог ла ше ние — 
Mag na Char ta Uni ver si ta tum. 
В го ды ста нов ле ния, бу ду чи 
Учи тельским ин сти ту том, вуз 
внес ве со мый вклад в под-
го тов ку пе да го гов для все го 
Казахстана, а ны не КарГУ — 
куз ни ца кад ров для раз лич ных 
от рас лей эко но ми ки, со ци аль-
ной сфе ры, на уки и куль ту ры.

В этом го ду в на шем уни-
вер си те те бу дет праз дно-
вать ся еще од на важ ная 
юби лей ная да та — 90-ле тие 
ос но ва те ля КарГУ, ака де ми ка 
Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва. 
И в уни вер си те те го то вит ся 
це лый цикл юби лей ных ме роп-
ри ятий. Нап ри мер, из да ние 
кни ги «Мир Е. А. Бу ке то ва». На 
ее стра ни цах пе ред чи та те-
лем пред ста нут но вые гра ни 
его раз нос то рон ней лич нос ти, 
важ ней шие ве хи его жиз нен-
но го пу ти, науч ной и твор чес-
кой би ог ра фии. Вый дет в свет 
до ку мен таль ный фильм, пред-
став ля ющий уни каль ные до ку-
мен таль ные ма те ри алы о жиз-
ни ака де ми ка.

А в фев ра ле прой дет юби-
лей ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция «Бу ке тов ские 
чте ния» — там сво ими науч-
ны ми изыс ка ни ями по де лят ся 
сту ден ты и ма гис тран ты ка-
зах стан ских и за ру беж ных ву-
зов. В мар те в КарГУ сос то ит ся 
меж ду на род ная кон фе рен ция 
«Науч ное и твор чес кое нас ле-
дие ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва», 
на ко то рой выс ту пят уче ные, 
пред став ля ющие Казахстан и 
за ру бежье. Важ ным со бы ти-
ем ста нет пе ре из да ние кни ги 
«Е. А. Бу ке тов. Биб ли ог ра фи-
чес кий ука за тель». Уже сей час 
идет ра бо та по пе ре из да нию 
ху до же ствен ных и пуб ли цис ти-
чес ких про из ве де ний Е. А. Бу-
ке то ва «Атан 4о мын да ту 5ан 
адам», «Гра ни твор че ства», 
«Шесть пи сем дру гу». Сре ди 
юби лей ных ме роп ри ятий зна-
чат ся ор га ни за ция не де ли 
Е. А. Бу ке то ва, те ат ра ли зо ван-
ная сту ден чес кая пос та нов ка 
«А4ыл ой ды7 а5а сы», твор чес-
кий кон курс сту ден чес ких ра-
бот, об нов ле ние эк спо зи ции 
му зея. А на ша ре дак ция при-
ни ма ет праз днич ную эс та фе ту 
и на чи на ет пуб ли ка цию цик ла 
ста тей об ака де ми ке Бу ке то ве.

СОБ. ИНФ.

Се год ня ска зать что-то но вое о Ев нее 
Ар ста но ви че Бу ке то ве очень слож но: на-
пи са ны сот ни ста тей, вос по ми на ний, из да-
ны науч ные сбор ни ки, фун да мен таль ные 
мо ног ра фии, за щи ще ны дис сер та ции. Во 
мно гом по яв ле нию это го пись мен но го нас-
ле дия спо соб ство вал не заб вен ный Кам за-
бай Ар ста но вич Бу ке тов, со вер шив ший по-
ис ти не граж дан ский под виг в уве ко ве че нии 
па мя ти род но го бра та.

Но так ус тро ена жизнь… При хо дят но-
вые по ко ле ния и вновь от кры ва ют для се бя 
Е. А. Бу ке то ва, его лич ность, эта пы жиз нен но го 
пу ти, науч ные от кры тия, ху до же ствен ное твор-
че ство. Мо жет быть, по это му сто ит нам, его 
сов ре мен ни кам, кол ле гам, уче ни кам (по ка мы 
жи вы), еще и еще раз ска зать о нем свои иду-
щие от сер дца сло ва…
Как из вес тно, ака де мик Е. А. Бу ке тов — ав-

тор де сят ков мо ног ра фий, со тен ста тей, мно го-
чис лен ных от кры тий и изоб ре те ний в об лас ти 
хи мии и ме тал лур гии, ос та вил по том кам об-
шир ное ли те ра тур ное нас ле дие. Оно впер вые в 
ис то рии ка зах ской куль ту ры из да но в пол ном 
объ еме в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те в ви де соб ра ния со чи не ний в 6 
то мах под ре дак ци ей рек то ра КарГУ Е. К. Ку-
бе ева в 2005-2007 го дах.
О нем, ли те ра тур ном нас ле дии Е. А. Бу ке то-

ва, пой дет речь.
Ев ней Ар ста но вич не прос то знал и лю бил 

ли те ра ту ру — ка зах скую, рус скую, ми ро вую. 
Он знал и лю бил ли те ра ту ру ка кой-то осо бой 
лю бовью, ко то рую не час то встре тишь сре ди 
чи та ющих лю дей, кни го лю бов.
Бу ке тов лю бил СЛО ВО — об раз ное, по эти-

чес кое, ху до же ствен ное. Оно вол но ва ло и изум-
ля ло его, он без ус та ли по ра жал ся не ис чер па-
емым воз мож нос тям и бо гат ству ли те ра тур но-
го язы ка.
Он — рек тор вто ро го в рес пуб ли ке уни вер-

си те та, док тор на ук, ака де мик, ла уре ат Го су-
дар ствен ной пре мии — не стес нял ся спро сить 
у ме ня, мо ло до го ста же ра-ис сле до ва те ля: «А 
что это за сло во? Как пе ре во дит ся?» А ког да уз-
на вал, то ра до вал ся как ре бе нок, сме ял ся толь-
ко ему при су щим сме хом, нап рочь за быв, что 
он си дит в офи ци аль ном рек тор ском крес ле…
Ев ней Ар ста но вич в рав ной ме ре вла дел как 

ус тным, так и пись мен ным сло вом. Спо соб-
ность, ко то рая да на се год ня не каж до му. Да же 
сре ди фи ло ло гов не счи та ет ся за зор ным приз-
нать ся, что он луч ше вла де ет ли бо ус тной, ли бо 
пись мен ной речью. Точ ность сло ва — этот ка-
мер тон ре чи фи ло ло га — при уча ет их чи тать 
«с лис та», ког да уже най де но нуж ное сло во, 
мыс ли яс но и чет ко сфор му ли ро ва ны. Не да-
ром ведь су ще ству ет по го вор ка «Го во рит как 
пи шет».
Все, кто слы шал Ев нея Ар ста но ви ча, пом нят, 

что да же в обы ден ном раз го во ре ему пре ти ла 
штам по ван ная речь, за тер тые сло ва, де жур ные 
фра зы. «Ес ли ты пош ла в от ца, в те бе дол жна 
быть божья ис кра!». Ну кто из нас ска жет так 
сво ему ас пи ран ту, ма гис тран ту, дип лом ни ку, 
вдох нов ляя его на науч ный по иск?
Эта лю бовь к сло ву ска зы ва ет ся уже в наз ва-

ни ях его ху до же ствен ных и пуб ли цис ти чес ких 
про из ве де ний. Не знаю, как дру гих, но ме ня в 
мо ло дос ти по ра зи ло наз ва ние кни ги Е. А. Бу-
ке то ва «Че ло век, ро див ший ся на вер блю де». 
Та ин ствен ное наз ва ние… А ведь кни га по ве-
ство ва ла о двух ка зах ских ака де ми ках — Ка ны-
ше Иман та еви че Сат па еве и Мух та ре Омар ха-
но ви че Ауэзо ве. И толь ко спус тя дол гие го ды 

я по ня ла глу бин ный смысл наз ва ния этой кни-
ги — фи ло соф ский, на ци ональ ный, эт ног ра-
фи чес кий и да же то тем ный.
Та кое же впе чат ле ние про из ве ло про из-

ве де ние Е. А. Бу ке то ва, пос вя щен ное Чо ка ну 
Чин ги со ви чу Ва ли ха но ву.
Сколь ко мною в ас пи рантские го ды бы-

ло про чи та но о Ва ли ха но ве! Рус ских, ка зах-
ских, за ру беж ных ав то ров… Но ког да поз же 
по явил ся очерк Е. А. Бу ке то ва, он был наз ван 
уди ви тель но точ но: «Свя тое де ло Чо ка на». В 
этом наз ва нии и род ство, и лю бовь, и по ни ма-
ние его ро ли в ис то рии и куль ту ре ка зах ско го 
на ро да. По жа луй, «кон ку ри ро вать» с Е. А. Бу-
ке то вым на этом поп ри ще мог толь ко ака де-
мик Н. И. Ве се лов ский, на пи сав ший в XIX ве ке 
зна ме ни тую фра зу: «Как блес тя щий ме те ор, 
про мелькнул над ни вой вос то ко ве де ния Чо кан 
Чин ги со вич Ва ли ха нов…».
А даль ше… Не уже ли толь ко хи ми ки за-

ин те ре су ют ся очер ком Е. А. Бу ке то ва «Нефть, 
уголь и во да в хи мии и энер ге ти ке»? Зву чит-то 
как, ка кая рит ми ка! Поч ти что «огонь, во да и 
мед ные тру бы».
Я уже не го во рю про од но из пос лед них 

про из ве де ний Бу ке то ва — «Рас сказ Плет не-
ва Алек сея Алек сан дро ви ча о том, как он во-
ра пой мал». Здесь всё! И Хармс, и Зо щен ко, и 
Шук шин… И еще боль шее вос хи ще ние воз ни-
ка ет, ког да, про чи тав его, уз на ешь, что рас сказ 
был на пи сан в горь кое вре мя опа лы и заб ве ния 
Ев нея Ар ста но ви ча.
Се год ня прос то ана ли зи ро вать на пи сан ное 

Е. А. Бу ке то вым — за да ча слож ная и, на наш 
взгляд, ма ло пер спек тив ная. Стро гие рам ки 
тра ди ци он но го ли те ра ту ро вед чес ко го ана ли за, 
ко неч но, да дут не кое пред став ле ние о твор че-
стве Бу ке то ва, но они раз ру шат то об щее впе-
чат ле ние, лю бовь, вкус к бу ке тов ско му ху до же-
ствен но му нас ле дию.
Та кое в свое вре мя слу чи лось с од ним из сот-

руд ни ков рес пуб ли кан ско го жур на ла «Прос-
тор», от ка зав шим Бу ке то ву-хи ми ку в пуб ли ка-
ции ра бо ты о Пуш ки не и Ма яков ском и бла-
гос клон но пред ло жив шим ему на пи сать луч-
ше что-ни будь об от ра же нии НТР (науч но-тех-
ни чес кой ре во лю ции) в ка зах ской ли те ра ту ре.
Ев ней Ар ста но вич так ни че го и не на пи сал 

на «за каз ную» те му, прав да, имя зло по луч но го 
ли те ра тур но го кри ти ка не зас лу жен но вош ло в 
ан на лы ис то рии. Бу ке то ва на до прос то чи тать, 
по ни мать и нас лаж дать ся!
При этом по ве зет тем, кто хоть раз в жиз-

ни ви дел и слы шал Ев нея Ар ста но ви ча. По ве-
зет по то му, что в лю бом жан ре, будь то по весть, 
рас сказ, очерк, эс се, чув ству ет ся мощ ное ав тор-
ское на ча ло, ма не ра ре чи Ев нея Ар ста но ви ча, 
слы шат ся его ин то на ции, иро ния, шут ки…
Но да же этим чи та те лям-счас тлив чи кам 

на до еще стать «под го тов лен ным чи та те лем». 
«Под го тов лен ный» — да ле ко не си но ним сло ва 
«об ра зо ван ный», хо тя и это обя за тель но.
Под го тов лен ный для чте ния Е. А. Бу ке то-

ва — это зна чит чи та тель, пос тиг ший гар мо-
ни чес кий кос мос идей, по ня тий, об ра зов, ас со-
ци аций ка зах ской, рус ской, ми ро вой ис то рии, 
куль ту ры, ли те ра ту ры, это зна ние на изусть 
мно гих по эти чес ких ис точ ни ков, это прек рас-
ное вла де ние ка зах ским и рус ским язы ка ми, и 
не толь ко в их ли те ра тур ной фор ме, но по рой 
и в ди алек тной, это вни ма ние и лю боз на тель-
ность к эт ног ра фи чес ким и кра евед чес ким 
фак там.
Го во ря обо всем этом, я да ле ка от мыс ли 

«на пу гать» ны неш нее по ко ле ние чи та те лей, 
ко то рые зна ют о Е. А. Бу ке то ве за час тую по нас-
лыш ке, да и чте ние ху до же ствен ной ли те ра ту-
ры (что гре ха та ить!) ста ло се год ня «не мод ным» 
Мы дав но уже не «са мая чи та ющая стра на»…
Но да же мой срав ни тель но не боль шой жиз-

нен ный опыт поз во ля ет ут вер ждать, что биб-
лей ская ис ти на «все воз вра ща ет ся на кру ги 
своя» — веч на!
Нас ту пит вре мя, и вы возь ме те в ру ки кни-

ги Е. А. Бу ке то ва. В ка кое вре мя ва шей жиз ни 
и ка кую кни гу Бу ке то ва вы нач не те чи тать, — 
под ска жут вам ва ше соз на ние, чув ства, нас тро-
ение. Это мо жет быть лю бое про из ве де ние Ев-
нея Ар ста но ви ча.
Юно шес кие ре цен зии сту ден та Бу ке то ва на 

спек так ли и кни ги, науч но-по пу ляр ные очер ки 

зре ло го уче но го Е. А. Бу ке то ва, пе ре во ды Шек-
спи ра, Ма яков ско го, Есе ни на, заз ву чав шие в 
мо ну мен таль но-ли ри чес ких ин то на ци ях бу ке-
тов ско го го ло са, про ник но вен ные по вес ти-вос-
по ми на ния умуд рен но го ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва, смеш ные рас ска зы Ев нея Ар ста но ви ча, ко-
то рый чув ство юмо ра в че ло ве ке ста вил вы ше 
его об ра зо ван нос ти.
Вы бор ог ро мен. И это толь ко ху до же ствен-

ное нас ле дие, не счи тая зна чи тель но го ко ли че-
ства стро го науч ных тру дов, дос туп ных толь ко 
спе ци алис там.
И опять же уди ви тель но, что на пи сал это 

все че ло век, жизнь ко то ро го обор ва лась в 58 
лет… Хо тя, по жа луй, воз раст здесь ни при 
чем. Это на ши обы ден ные мер ки. Ведь кто мо-
жет усом нить ся в том, что соз да но Пуш ки ным, 
про жив шим 37 лет, или Лер мон то вым, по гиб-
шим в 26 лет, или Ма яков ским, по кон чив шим 
с со бой в 33 го да, или лю би мым Чо ка ном Ва ли-
ха но вым, угас нув шим в 30 лет…
Лю бовь к сло ву, уме ние тон ко его чув ство-

вать не за ви сят от воз рас та. Это да но или не 
да но че ло ве ку. Это бо жий дар, как ска зал ког-
да-то Ев ней Ар ста но вич, «божья ис кра», от ко-
то рой дол жен за го реть ся та лант че ло ве ка.
И тог да он уже не мо жет про жить, про мол-

чав, не выс ка зав шись, не вып лес нув свою ду шу 
в ху до же ствен ное сло во, в твор че ство.
Уве ре на, что Ев ней Ар ста но вич все это по-

ни мал и чув ство вал. Он ро дил ся и вы рос в та-
лан тли вой семье, его учи ли и вос пи ты ва ли та-
лан тли вые учи те ля, он ра бо тал с та лан тли вы-
ми кол ле га ми, бо лее то го, он прив ле кал к се бе 
та лан тли вых лю дей, жаж дал об ще ния с ни ми, 
бес ко неч но обо га ща ясь сам и обо га щая их.
Пос тиг нув эту ис ти ну на при ме ре жиз ни 

Е. А. Бу ке то ва, мож но по-нас то яще му по нять 
смысл зна ко мой фра зы: «Та лан тли вый че ло век 
та лан тлив во всем».
Ев ней Ар ста но вич не имел фи ло ло ги чес ко-

го об ра зо ва ния, не окан чи вал ли те ра тур ных 
ин сти ту тов, в ко то рых, ка за лось бы, учи ли, как 
стать пи са те лем, по этом, дра ма тур гом. В свое 
вре мя не доб ро же ла те ли и за вис тни ки, а в кон-
це жиз ни «гу би те ли» раз ма хи ва ли этим «ди ле-
тантским зна ме нем».
Се год ня все это выг ля дит по мень шей ме ре 

смеш но: рек тор, ко то рый дол жен был окон-
чить фи ло ло ги чес кий фа куль тет ру ко во ди мо-
го им уни вер си те та или (еще луч ше) пос ту пить 
в Мос ков ский го су дар ствен ный ли те ра тур ный 
ин сти тут им. Горь ко го, по лу чить офи ци аль ное 
удос то ве ре ние сво его пра ва пи сать и тво рить.
Бу ке тов был вы ше это го и це нил лю дей не 

за ко ли че ство дип ло мов, а за их мыс ли, де ла 
и та лан ты. Ему важ но бы ло, что его ху до же-
ствен ное твор че ство оце не но на об ще ствен ном 
уров не тем, что он был чле ном Со юза пи са те-
лей СССР.
Он, как ник то дру гой, по ни мал, что фи ло ло-

гия, ис по кон ве ков сос тав ляв шая ос но ву клас-
си чес ко го уни вер си тет ско го об ра зо ва ния, бу-
дет вос тре бо ва на во все вре ме на. Об ра зо ван ные 
лю ди, уме ющие гра мот но го во рить и пи сать, 
по ни ма ющие це ну ска зан но го сло ва, чув ству-
ющие си лу ху до же ствен но го сло ва, — та кие 
лю ди нуж ны об ще ству, ес ли оно дей стви тель-
но ци ви ли зо ван ное и куль тур ное.
Каж дый год все но вые и но вые по ко ле ния 

сту ден тов Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та встре ча ет и про во жа ет оте чес-
ким взгля дом мо ну мен таль ная фи гу ра Е. А. Бу-
ке то ва, воп ло щен ная в па мят ни ке в прек рас-
ном пар ке у глав но го кор пу са КарГУ.
Иног да мне ка жет ся, что ког да-ни будь Ев-

ней Ар ста но вич сой дет со сво его пьедес та ла 
и ся дет с кни гой на ска мей ку в те ни де ревь ев. 
Ведь кни гу он лю бил боль ше жиз ни…
А еще Ев ней Ар ста но вич очень лю бил пов-

то рять строч ку из Есе ни на: «Боль шое ви дит ся 
на рас сто янии…». Пов то ряя, он как буд то знал, 
что и он сам — его ог ром ная ко ман дор ская фи-
гу ра, — и все, что он ска зал, сде лал, соз дал и 
сот во рил, ста нет по нят нее, яс нее и бли же лю-
дям со вре ме нем… И чем даль ше, тем род нее 
и до ро же…

С. Ж. БРАЛИНА,
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Нерукотворный памятник Е. А. Букетову
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Ду хов ное, куль тур ное прос тран ство 
на ро да соз да ют лю ди, ко то рые ока зы ва-
ют ся спо соб ны свя зы вать меж ду со бой 
раз ные его по ко ле ния, яв лять вы со кие 
об раз цы — жиз ни, слу же ния, твор че ства. 
Наш вы да ющий ся сов ре мен ник ака-
де мик Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов, чье 
90-ле тие мы бу дем от ме чать в мар те это-
го го да, и се год ня вдох нов ля ет мо ло дежь 
на твор чес кие и ин тел лек ту аль ные свер-
ше ния. В сред ней об ще об ра зо ва тель ной 
шко ле №52, ко то рая но сит имя ака де ми-
ка Бу ке то ва, про шел ин тел лек ту аль ный 
тур нир, при уро чен ный к юби лею ака де-
ми ка.

Тур нир по лу чил ся не ор ди нар ным и яр ким. 
Струк ту ра тур ни ра, ор га ни зо ван но го в рус ле мо-
ло деж ной по ли ти ки «Но вые ге рои сво его вре ме-
ни», как буд то бы ла приз ва на от ра зить мно го об-
ра зие и ши ро ту не за уряд ной лич нос ти Бу ке то ва. 
Вы да ющий ся уче ный-хи мик и ос но ва тель из вес-
тной ка зах стан ской науч ной шко лы, та лан тли-
вый пе да гог и дея тель ный ру ко во ди тель, пер вый 
рек тор ве ду ще го ву за Цен траль но го Казахстана — 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, 
об ще ствен ный де ятель, пуб ли цист, ода рен ный 
пе ре вод чик и ори ги наль ный ли те ра тор, Бу ке тов 
по ис ти не был лич ностью мас шта ба эпо хи Прос-
ве ще ния, эн цик ло пе дис том на ше го вре ме ни.

Окончание на стр. 16

5 фев ра ля 2015 го да под пи сан ме мо ран-
дум о сот руд ни че стве меж ду Науч но-ис сле-
до ва тельским и ана ли ти чес ким цен тром по 
воп ро сам ре ли гии Ми нис тер ства куль ту ры 
и спор та Рес пуб ли ки Казахстан и ка фед рой 
фи ло со фии и те ории куль ту ры Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва.

Цель ра бо ты цен тра — науч но-ме то до ло ги-
чес кая и ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кая под-
дер жка дея тель нос ти го су дар ствен ных ор га-
нов в воп ро сах ре ли гий. Ос нов ным пред ме том 
дея тель нос ти цен тра яв ля ет ся ор га ни за ция и 
про ве де ние ис сле до ва ний и ана ли за про цес сов 
раз ви тия ре ли ги оз ной си ту ации в Ка зах ста не, 
ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кое и науч но-ме-
то до ло ги чес кое обес пе че ние дея тель нос ти го-
су дар ствен ных ор га нов, ор га ни за ций и граж-
дан в сфе ре го су дар ствен но-кон фес си ональ ных 
от но ше ний, про ве де ние ре ли ги овед чес кой 
эк спер ти зы. Вклад КарГУ в сот руд ни че ство с 
го су дар ствен ны ми струк ту ра ми в воп ро сах 
ре ли ги оз но го вос пи та ния и про ти во дей ствия 
ре ли ги оз но му экстре миз му был дос та точ но 
боль шим. На ба зе на ше го уни вер си те та про-
во ди лись и круг лые сто лы, и науч ные кон фе-
рен ции, пос вя щен ные этой те ме. Од ним из 

при ори тет ных нап рав ле ний науч но-ис сле до-
ва тельской дея тель нос ти ка фед ры фи ло со фии 
и те ории куль ту ры фа куль те та фи ло со фии 
и пси хо ло гии яв ля ет ся ос мыс ле ние ре ли ги-
овед чес ких проб лем. Для ак ти ви за ции это го 
нап рав ле ния по ини ци ати ве ка фед ры и при 
под дер жке рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
Ку бе ева Е. К. 25 июня 2010 го да бы ла соз да-
на науч но-ис сле до ва тельская ла бо ра то рия по 
ком плек сно му изу че нию сов ре мен ной ре ли ги-
оз ной си ту ации в Ка зах ста не (зав. ла бо ра то ри-
ей Ка рип ба ев Б. И.).
Как из вес тно, в Ка зах ста не сей час вы пол-

ня ет ся Го су дар ствен ная прог рам ма по про-
ти во дей ствию ре ли ги оз но му экстре миз му и 
тер ро риз му на 2013-2017 го ды, по это му од на 
из за дач, сто ящих пе ред пра ви тель ством и ис-
пол ни тель ны ми ор га на ми, — не об хо ди мость 
ак ти ви за ции ра бо ты, нап рав лен ной на ук реп-
ле ние ре ли ги оз ной то ле ран тнос ти и меж кон-
фес си ональ но го сог ла сия в рес пуб ли ке, обес пе-
че ние ис пол не ния все ми субъ ек та ми ре ли ги оз-
ных от но ше ний норм За ко на «О ре ли ги оз ной 
дея тель нос ти и ре ли ги оз ных объ еди не ни ях», 
а так же уси ле ние ра бо ты по про фи лак ти ке 
экстре миз ма.
Цель под пи са ния нас то яще го ме мо ран ду ма 

меж ду КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и Науч но-ис-

сле до ва тельским и ана ли ти чес ким цен тром по 
воп ро сам ре ли гии Ми нис тер ства куль ту ры и 
спор та Рес пуб ли ки Казахстан — раз ви тие сот-
руд ни че ства в сфе ре об ра зо ва ния, науч но-ис-
сле до ва тельских и ме то ди чес ких ра бот, про ве-
де ние сов мест ных про ек тов и раз ра бот ки об ра-
зо ва тель ных прог рамм.
Пред по ла га ет ся сот руд ни че ство по сле ду-

ющим нап рав ле ни ям: сов мес тные науч ные 
ис сле до ва ния и дру гие прог рам мы в об лас тях, 
пред став ля ющих вза им ный ин те рес (кон фе-
рен ции, кон суль та тив ные ис сле до ва ния, се-
ми на ры, лек ции и др.); об мен ин фор ма ци ей 
по ут вер жден ным те мам науч но-ис сле до ва-
тельских ра бот и на пи са ние науч ных ре цен зий 
на под го тов лен ные про ек ты; сов мес тная раз ра-
бот ка учеб но-ме то ди чес ких ком плек сов, учеб-
ни ков, спра воч ных по со бий и ин фор ма ци он-
ных ма те ри алов; сов мес тная раз ра бот ка из-
да тельских прог рамм по под го тов ке науч ной 
и об ра зо ва тель ной ли те ра ту ры (мо ног ра фии, 
сбор ни ки науч ных тру дов, учеб ни ки, учеб ные 
по со бия и т. п.) в рам ках из да тельской дея-
тель нос ти; об мен ис сле до ва ни ями, изу чен ным 
ма те ри алом, док ла да ми и дру ги ми науч ны ми 
ма те ри ала ми; ор га ни за ция сов мест ных кур сов 
по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей, 
про из вод ствен ных прак тик для обу ча ющих ся.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
уни вер си те те сос то ял ся круг лый стол по 
об суж де нию про ек та за ко на Рес пуб ли ки 
Казахстан «О ком мер ци али за ции ре зуль-
та тов науч но-тех ни чес кой дея тель нос ти» с 
учас ти ем ву зов, науч ных ор га ни за ций, ин-
сти ту тов раз ви тия и пред при ни ма те лей.

Целью круг ло го сто ла ста ла раз ра бот ка 
пред ло же ний, нап рав лен ных на по вы ше ние 
эф фек тив нос ти науч ных ис сле до ва ний и ком-
мер ци али за цию ре зуль та тов науч ной и науч-
но-тех ни чес кой дея тель нос ти. Мо де ра то ром 
выс ту пил Ома ров Хы лыш Бей се но вич, про рек-
тор по науч ной ра бо те КарГУ им. Е. А. Бу ке то-
ва.
Ак тив ное учас тие в ра бо те круг ло го сто ла 

при ня ли пред ста ви те ли КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва; Кар ГТУ, Ка ра ган дин ско го ме ди цин ско го 
уни вер си те та, Ка ра ган дин ско го эко но ми чес-
ко го уни вер си те та Каз пот реб со юза, Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го ин дус три аль но го 
уни вер си те та (г. Те мир тау), Хи ми ко-ме тал-
лур ги чес ко го ин сти ту та им. Ж. Аби ше ва, Ин-
сти ту та ор га ни чес ко го син те за и уг ле хи мии РК, 
Меж ду на род но го науч но-про из вод ствен но го 
хол дин га «Фи то хи мия», Па ла ты пред при ни-
ма те лей Ка ра ган дин ской об лас ти, уп рав ле ния 
пред при ни ма те лей Ка ра ган дин ской об лас ти, 
ТОО «Тех но парк «Са ры ар ка», Ка ра ган дин ской 
биз нес-ас со ци ации Іс кер, Ка зах стан ской ас со-
ци ации мо ло дых пред при ни ма те лей.
Пе ред на ча лом круг ло го сто ла сос то ялась 

пре зен та ция раз ра бо ток уче ных КарГУ в рам-
ках про ек тов ком мер ци али за ции науч ных дос-
ти же ний. Ак тив ное учас тие в выс тав ке при ня-
ли ес те ствен но-науч ные фа куль те ты. Пер вым 

с док ла дом на те му «О ме рах по по вы ше нию 
ком мер ци али за ции науч но-тех ни чес ких раз-
ра бо ток уче ных КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва» 
выс ту пил Бал та бе ков А. С., ру ко во ди тель Цен-
тра ком мер ци али за ции тех но ло гий КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва. В пла нах ра бо ты Цен тра 
ком мер ци али за ции — уси ле ние вза имо дей-
ствия с тех но пар ком UniS ci en Tech, уп рав ле ни-
ем пред при ни ма тель ства и про мыш лен нос ти 
аки ма та Ка ра ган дин ской об лас ти, Тор го во-
про мыш лен ной па ла той Ка ра ган дин ской об-
лас ти, СПК «Са ры-Ар ка» и т. п.; про ве де ние 
вы ез дных встреч с ре ги ональ ны ми про из вод-
ствен ни ка ми по ком мер ци али зу емым про ек-
там; раз ви тие сот руд ни че ства с по тен ци аль-
ны ми ин вес то ра ми, вен чур ны ми фон да ми, 
оте че ствен ны ми и за ру беж ны ми вы со ко тех-
но ло гич ны ми ком па ни ями, пред ста ви те ля-
ми про из вод ства и т. п.; ак ти ви за ция учас тия 
уни вер си тет ских про ек тов в ин но ва ци он ных 
гран тах МИНТ, АО «НАТР», кон кур сах по 
ком мер ци али за ции тех но ло гий и т. п.; по-
вы ше ние ква ли фи ка ции на меж ду на род ном 
уров не. Юри ди чес кие воп ро сы под ня ла в сво-
ем выс туп ле нии «Воп ро сы пра во во го ре гу ли-
ро ва ния ком мер ци али за ции объ ек тов науч ной 
дея тель нос ти» Киз дар бе ко ва А. С., к. ю. н., до-
цент, за ве ду ющая ка фед рой граж дан ско го и 
тру до во го пра ва КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. В ее 
выс туп ле нии под ни ма лись та кие воп ро сы, как 
воз мож ность уп ро ще ния про це ду ры по да чи 
до ку мен тов на по лу че ние ав тор ско го сви де-
тель ства, в час ти при ема па ке тов до ку мен тов в 
элек трон ном фор ма те в рам ках элек трон но го 
пра ви тель ства; сок ра ще ние сро ков об ра бот ки 
и вы да чи па тен та на изоб ре те ние; воз мож ность 
соз да ния еди но го ка зах стан ско го веб-пор та ла 

по уп рав ле нию объ ек та ми ин тел лек ту аль ной 
соб ствен нос ти; раз ра бот ка ме то ди чес ких ре ко-
мен да ций для ву зов и НИИ в час ти соз да ния, 
пра во вой ох ра ны и ис поль зо ва ния ре зуль та тов 
ин тел лек ту аль ной дея тель нос ти, соз дан ных 
в уни вер си те те в рам ках слу жеб ных за да ний, 
гран то во го фи нан си ро ва ния и са мос то ятель-
ное про ве де ние кур сов по вы ше ния ква ли фи-
ка ции по ак ту аль ным воп ро сам уп рав ле ния 
объ ек та ми ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти: 
оцен ка, про да жа, стра хо ва ние, ли цен зи ро ва-
ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти.
Выс туп ле ния уче ных КарГУ под дер жа ли 

учас тни ки Бож ба нов М. Т., ди рек тор Ре ги-
ональ ной па ла ты пред при ни ма те лей Ка ра ган-
дин ской об лас ти (те ма док ла да: «О дея тель-
нос ти Ре ги ональ ной па ла ты пред при ни ма-
те лей Ка ра ган дин ской об лас ти»), и То ло кон-
ни ков Е. Г. , ди рек тор ТОО «Ка ра ган дин ский 
фар ма цев ти чес кий за вод», док тор фар ма цев-
ти чес ких на ук, с те мой док ла да «Па тен тная 
за щи та но вых ле кар ствен ных ве ществ и пу ти 
ком мер ци али за ции ин тел лек ту аль ной соб-
ствен нос ти».

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЦЕНТРОМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

Букетовские чтения — 2015
В ка нун Дня уни вер-

си те та в КарГУ про хо дит 

науч но-прак ти чес кая кон-

фе рен ция ма гис тран тов и 

сту ден тов «Бу ке тов ские чте-

ния — 2015». В этом го ду она 

пос вя ще на 90-ле тию со дня 

рож де ния пер во го рек то ра 

уни вер си те та Ев нея Ар ста-

но ви ча Бу ке то ва.

Пер вый этап кон фе рен ции 

про во дил ся на фа куль те тах по 

всем нап рав ле ни ям обу че ния. 

На вто рой этап кон фе рен ции 

бы ло выд ви ну то бо лее 70 док-

ла дов сту ден тов и ма гис тран-

тов уни вер си те та, ко то рые 

бу дут зас лу ша ны в ра бо те че-

ты рех сек ций: ак ту аль ные воп-

ро сы ес те ствоз на ния; ак ту аль-

ные проб ле мы гу ма ни тар ных 

на ук; проб ле мы со ци аль но-пе-

да го ги чес ких на ук; ак ту аль ные 

воп ро сы эко но ми ки и пра ва. 

Ав то ры луч ших док ла дов бу дут 

по ощ ре ны из вне бюд жет ных 

средств уни вер си те та в сле-

ду ющих но ми на ци ях: «Ак ту-

аль ность науч ной проб ле мы», 

«Прак ти чес кая зна чи мость ра-

бо ты», «Ори ги наль ность идеи». 

В каж дой из но ми на ций бу дет 

уч реж де но три при зо вых мес-

та. По ито гам ра бо ты кон фе-

рен ции бу дет при ня та ре зо лю-

ция, в ко то рой бу дут от ра же ны 

ос нов ные пер спек ти вы раз ви-

тия и воз мож нос ти для мо ло-

дых уче ных и ис сле до ва те лей.

Студенты 
прогнозируют будущее

Х Ре ги ональ ная науч но-

прак ти чес кая кон фе рен ция 

сту ден тов и ма гис тран тов «Но-

вое по ко ле ние и сов ре мен ные 

проб ле мы эко но ми чес ко го 

раз ви тия Рес пуб ли ки Ка зах-

стан» прош ла в КарГУ 19 и 20 

фев ра ля. В ней при ня ло учас-

тие бо лее ста пред ста ви те лей 

ву зов Ка ра ган дин ской об лас-

ти.

Ра бо та ре ги ональ ной 

кон фе рен ции про хо ди ла по 

нап рав ле ни ям: «Со ци аль но-

эко но ми чес кие проб ле мы и 

пер спек ти вы раз ви тия эко но-

ми ки Казахстана в сов ре мен-

ных ус ло ви ях», «Но вые кон-

цеп ции ме нед жмен та в све те 

ре али за ции стра те гии «Ка зах-

стан-2050», «Фи нан со во-кре-

дит ная сис те ма РК: ге не зис и 

пер спек ти вы раз ви тия», «Мар-

ке тин го вые ис сле до ва ния 

раз ви тия от рас лей эко но ми-

ки Казахстана», «Проб ле мы и 

пер спек ти вы раз ви тия уче та, 

оцен ки и ауди та». Луч шие науч-

ные док ла ды бы ли удос то ены 

дип ло мов и сер ти фи ка тов.

Букетовский турнир школьников: 
в память о великом ученом

Сотрудничество в вопросах религии

От науки до производства
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Дін сауат ты лық ты қа жет ете ді. Əсі ре се 
ақ па рат ай ды ны үс тем дік құр ған бү гін гі-
дей за ман да. Бір ме зет те-ақ сөз бен са на ны 
улап тас тау ға бо ла ды. Шек те уге ба ғын бай-
тын ға лам тор бас ты қа ру ға ай на лып тұр. 
Елі міз де ді ни сауат ты арт ты ра тын ке ле лі 
кез де су лер дің жиі ұйым дас ты ры ла ты ны 
сон дық тан. Жа қын да сон дай бас қо су ға 
ба рып қайт тық. Уни вер си те ті міз дің фи-
ло со фия жə не пси хо ло гия фа куль те тін де 
өт кен оты рыс қа елор да мыз Астана дан ҚР 
Мə де ни ет жə не спорт ми нистрлі гі Дін мə-
се ле ле рі жө нін де гі ғы лы ми-зерт теу жə не 
тал дау ор та лы ғы ның ди рек то ры Ай нұр 
Əб ді рə сіл қы зы мен Қа ра ған ды об лы сы дін 
іс тер жө нін де гі бас қар ма сы ның ди рек то-
ры Қай рат Қар шы ғаұ лы ар найы кел ді.

Кез де су ба ры сын да қа дір лі қо нақ тар про-
фес сор лық-оқы ту шы лар құ ра мы мен, сту дент-
тер мен ер кін əң гі ме-сұқ бат құ рып, кө ңіл ге 
қо ным ды ой ла рын ор та ға сал ды. Өз сө зін де 
Ай нұр Əб ді рə сіл қы зы дін мен дəс түр бір лі-
гі — ұлт бо ла ша ғы ның ке пі лі екен ді гін, елі міз-
де та за қан ды дін та ну шы лар соң ғы жыл да ры 
ға на қа лып та сып ке ле жат қа нын, дін та ну бі-
лі мі тұ жы рым да ма сын да мы ту бас ты мə се ле 

бо лып та бы ла ты нын ба са айт ты. Қа зақ стан 
бойын ша ал ты дін та ну шы ка фед ра бар екен. 
Бір өкі ніш ті сі, бағ дар ла ма ла ры бі різ ді емес. 
Əр жер де əр түр лі оқу лық тар пай да ла ны ла-
ды. Дін мə се ле сін ғы лы ми тұр ғы дан зерт теп, 
зер де леп жүр ген ай ту лы бі лім ошақ та ры мен 
бай ла ныс ор на ты лып, ма гис трант тар ға та қы-
рып ұсын сақ, өн ді ріс тік тə жі ри бе ден өту ді 
ұйым дас тыр сақ деп өз ұсы ныс та рын білдірді. 
Осы орай да Дін мə се ле ле рі жө нін де гі ғы лы ми-
зерт теу жə не тал дау ор та лы ғы оқу ор да сы мен 
ке лі сім жа са сып, ме мо ран дум ға қол қой ды. 
Ор та лық ди рек то ры Ай нұр Əб ді рə сіл қы зы 
«Бұл ал ты ка фед ра ның ара сы нан жа сал ған ал-
ғаш қы ке лі сім. Та ри хи оқи ға» деп, мə де ни ет 
те ори ясы мен фи ло со фия ка фед ра сы на тə лім-
тəр би еге тұ ны ру ха ни құн ды лық — бір не ше 
кі тап тар ту ет ті. Атал мыш кі тап тар дың элек-
трон дық нұс қа сын ала тын дай мүм кін ші лік те 
қа рас ты рыл ған. Өз ке зе гін де фи ло со фия жə-
не пси хо ло гия фа куль те ті нің де ка ны Бай жол 
Ыс қа қ ұлы ал ғыс біл ді ріп, ал да ғы уақыт та 
ор та лық пен ты ғыз бай ла ныс ор на та тын дық-
та рын айт ты. Сту дент тер де өз де рін тол ған-
дыр ған сұ рақ тар ға тұ щым ды жауап ал ды. 
ҚарМУ 2003 жыл дан бас тап дін та ну ма ман ды-
ғы бойын ша ма ман дар да яр лап ке ле ді. Бү гін-

гі таң да аталмыш ма ман дық бойын ша бі лім 
алып жат қан 35 сту дент тің 31-і бі лім гран тын 
иелен ген. Бұл өте жо ға ры көр сет кіш.
Осы кү ні адам зат тың са на сын жа улап ала-

тын түр лі ді ни ағым дар қап тап кет ті. Ра ди кал-
ды иде оло гия, экстре мис тік иде оло гия, те ріс 
пи ғыл ды ағым дар. Дін тұр ғы сы нан сауат ты-
лық ар тпа са, қо ғам құ рып, өз ге бір жат ағым-
дар дың құ ры ғы на ілі ну оңай дың оңайы на 
ай на лмак. Тұ зақ қа түс кен жан ның ол шыр ма-
удан қайы ра шы ғуы өте қи ын, тіп ті кей кез де 
мүм кін де бол май қа ла ды. Сол се беп тен дін ге 
же ңіл-жел пі қа ра май, сауат ты арт ты ру ке рек. 
Ді ни мүд де мен ұлт тық мүд де ні қа тар қойып, 
ұлт тық құн ды лық тар мен дін қа ғи да ла рын 
бір-бі рі нен бө лек қа рас тыр мау қа жет. Бас қо-
су ға кел ген дер кө кей ле рі не осын дай ой түйіп 
тар қас ты.

Н/Р ША ПА �АТ

ҚарМУ-дың фи ло ло гия фа куль те ті нің 
ұйым дас ты ру ымен Қа зақ стан Жа зу шы-
лар ода ғы ның мү ше сі, Рес пуб ли ка лық те-
ле ви зи ялық ақын дар ай ты сы ның тұң ғыш 
ла уре аты, ай тыс кер ақын, «Өзің ді аң сап», 
«Өмір-ай», «Біз дің ел дің жі гіт те рі», «Ал дай-
ау» сын ды əн дер дің ав то ры Есен құл Жа-
қып бе ков ты ес ке алу ға ар нал ған кеш өт ті.

«Біз дің ел дің жі гіт те рі» деп атал ған ай ту лы 
кеш ке кел ген ха лық та есеп бол ма ды. Жи нал-
ған қауым ға ал ды мен ақын ның өмі рі жайын-
да тү сі ріл ген бей не ба ян ұсы ныл ды. Фи ло ло-

гия фа куль те ті нің сту дент те рі нің қа ты су ымен 
ақын ның «Біз еке уміз», «Есіл дү ние-ай», «Таз-
қа ра құс тың тағ ды ры» сын ды жыр ла ры оқы-
лып, ша ғын сах на лық қойы лым көр се тіл ді. 
Осы кеш тің өтуі не мұ рын дық бол ған ай тыс-
кер ақын Ай тбай Жұ ма ғұ лов кел ген қо нақ тар-
ға ал ғы сын біл ді ріп, кеш тіз гі нін ұс та ды. Фи-
ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор 
Қой лы бай Аса нов ақын Есен құл дың аза мат-
тық, адам гер ші лік тұл ға сы жө нін де бі раз сыр 
шер тіп, өт кен күн дер ден ес те лік əң гі ме айт ты. 
Ми рас Асан, Ер бо лат Қу ат бек бас та ған қа ра-
ған ды лық ақын дар жыр дан ша шу шаш ты. 

Со ны мен қа тар, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, про фес сор Ал ма Əді ло ва ақын ның 
шы ғар ма шы лы ғы на ке ңі нен тал дау жа сап, 
əде би ет те ала тын ор ны ерек ше екен ді гін атап 
айт ты. Ай тыс кер ақын Ди дар Қа ми ев «Біз дің 
ел дің жі гіт те рі», «Ал дай-ау» «Өмір-ай» əн де-
рін шыр қап, кө рер мен ықы ла сы на бө лен ді. 
Со ны мен бір ге, фи ло ло гия фа куль те ті нің сту-
ден ті Сал та нат Қайыр бе ко ва ның же тек ші лік 
етуі мен өне ге лі жас тар дың ба сын бі рік ті ре тін 
«Өне ге» ат ты сту дент тер ұйы мы ның тұ сауы 
ке сіл ді. Кел ген қо нақ тар кеш со ңын да ес те лік 
су рет ке тү сіп, тар қас ты.

ЗЕ РЕ ЖАЙ ЛЫ БАЙ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің кə сі би-көр кем су-
рет фа куль те ті бей не леу өне рі жə не ди зайн 
ка фед ра сы ның не гі зін де «Ди зайн» пə ні нен: 
«Сəу лет тік ди зайн», «Гра фи ка лық ди зайн», 
«Кос тюм ди зай ны» ба ғыт та ры бойын ша жал-
пы бі лім бе ру жə не көр кем су рет мек теп те рі 
оқу шы ла ры ның об лыс тық олим пи ада сын өт-
кі зе ді.

Об лыс тық олим пи ада 12 на урыз 2015 жы лы 
са ғат 9.00-де Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-де өт-
кі зі ле ді. Оған олим пи ада ның ұйым дас ты ру ко ми-
те ті не уақы тын да өті нім бер ген ко ман да лар жі бе-
рі ле ді. Олим пи ада ның жүр гі зі лу ті лі — қа зақ ша, 
орыс ша. Олим пи ада ға қа ты су ға Қа ра ған ды қа ла сы 
мен об лыс тық тық жал пы бі лім бе ру жə не көр кем-
су рет мек теп те рі нің, ли цей лер дің, гим на зи ялар-
дың, мек теп-ин тер нат та ры ның оқу шы ла ры ша қы-
ры ла ды. Олим пи ада ға əр оқу оры ны нан əр ба ғыт 
бойын ша екіден ар тық емес қа ты су шы жі бе рі луі 
қа жет. Қа ты су шы лар тə жі ри бе лік тап сыр ма лар ды 
орын дау ға қа жет ті бар лық құ рал дар мен ма те ри-
ал дар ды: ақ жə не түст қа ғаз, кар тон, қа рын даш тар, 
өшір гіш, қыс тыр ғыш ше ге лер (кноп ка лар), тушь, 
гу ашь, ак ва рель, сан ги на, пас тель, ма та, был ға ры т. 
с. с. өз де рі мен бір ге ала ке лу ле рі ке рек.

«С%у лет тік ди зайн» ба ғы ты бойын ша олим пи-
ада екі ке зең де өт кі зі ле ді. Жал пы бі лім бе ре тін 
мек теп о,у шы ла ры 3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр-
ма сы — «Ба ла лар ойын ала 4ы» — та қы ры бы на 
ке ңіс тік тік ор та ның ди зайн-жо ба сы. 2 ке зе4 — тə-
жі ри бе лік тап сыр ма — «Же 4іс ті4 70 жыл ды 6ы на 
ар нал 6ан к8 лем ді-ке 4іс тік тік конструк ци яны4 
ди зайн-жо ба сын дайын дау» та қы ра бы на жо ба-
кла узу ра. .

К8р кем су рет бейі нін де гі мек теп о,у шы ла-
ры 3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр ма сы — «Су рет ші 
ше бер ха на сы» та қы ры бы на сəу лет тік ке ңіс тік тің 
фу ту рис тік ди зайн-жо ба. 2 ке зе4 — тə жі ри бе лік 
тап сыр ма — «Мек теп жа нын да 6ы кі ші ба, (лан-
дшаф ты, ны сан)» та қы ры бы на жо ба-кла узу ра. 

«Гра фи ка лы, ди зайн» ба ғы ты бойын ша олим пи-
ада екі ке зең де өт кі зі ле ді. Жал пы бі лім бе ре тін 
мек теп о,у шы ла ры 3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр-
ма сы — «Біз ді4 ын ты ма, ты жа н>я» та қы ры бы на 
əріп тік гра фи ка лық ком по зи ция. Орын да лу тех-
ни ка сы: ер кін — гра фи ка, түс ті, ап пли ка ция т. с. с., 
қыс қа ша ан но та ция. Тап сыр ма қа ріп тің гра фе ма-
сы мен по лиг рам ма сын із де умен, қа ріп тің гар ни ту-
ра сын таң да умен, жа ғым ды се зім жағ дайын жа са-
умен бі різ ді орын да ла ды. Пі шім нің өл ше мі — А2 
(420х594мм) қат ты не гіз де (кар тон, плас тик). 2 ке-
зе4 — тə жі ри бе лік тап сыр ма тап сыр ма — «Со 6ыс-
,а жол жо,!» (Же ңіс тің 70 жыл ды ғы на) та қы ры бы-
на шы ғар ма шы лық гра фи ка лық жұ мыс. Орын да лу 
тех ни ка сы: ер кін — гра фи ка, түс ті, ап пли ка ция т. с. 
с., қыс қа ша ан но та ция. Тап сыр ма қа ріп тің гар ни-
ту ра сын таң да умен, жа ғым ды се зім жағ дайын жа-
сау ға ил люс тра ция жа са умен бі різ ді орын да ла ды. 
Пі шім нің өл ше мі — А2 (420х594мм) қат ты не гіз де 
(кар тон, плас тик).

К8р кем су рет бейі нін де гі мек теп о,у шы ла ры 
3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр ма сы — «Мен су рет-
ші мін» та қы ры бы на төс бел гі (зна чок) дайын дау. 
Орын да лу тех ни ка сы: ер кін — гра фи ка, түс ті, ап-
пли ка ция т. с. с., қыс қа ша ан но та ция. Тап сыр ма 
сы зық тық-гра фи ка лық кес кін дер, жа рық тық-кө-
лең ке лік қа ты нас тар, не га тив-по зи тив, конструк-
ци ялық тор, мо дуль дік тор, мас штаб тық қа ты-
нас тар ар қы лы бі різ ді орын да ла ды. Пі шім нің 
өл ше мі — А2 (420х594мм) қат ты не гіз де (кар тон, 
плас тик). 2 ке зе4 — тə жі ри бе лік тап сыр ма — «Ба-
ла лар ды ,ор 6ау к3 ні не ар нал 6ан та4 ба-эм бле ма» 
дайын дау. Орын да лу тех ни ка сы: ер кін — гра фи ка, 
түс ті, ап пли ка ция т. с. с., қыс қа ша ан но та ция. Тап-
сыр ма эмо ци ялық ық пал ды ту ды ру үшін қа ріп тің 
гар ни ту ра сын із дес ті ру жə не таң дау, ил люс тра ци-
ялар жа са умен бі різ ді орын да ла ды. Фор мат тың 
өл ше мі — А2 (420х594мм) қат ты не гіз де (кар тон, 
плас тик).

«Кос тюм ди зай ны» ба ғы ты бойын ша олим пи-
ада екі ке зең де өт кі зі ле ді. Жал пы бі лім бе ре тін 
мек теп о,у шы ла ры 3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр-

ма сы — «Эт нос тиль» та қы ры бын да ғы ки ім ком по-
зи ци ясы. Орын да лу тех ни ка сы мен ма те ри алы таң-
дау бойын ша. Пі шім нің өл ше мі — А2 (420х594мм) 
қат ты не гіз де (кар тон, плас тик). 2 ке зе4 — тə жі-
ри бе лік тап сыр ма — «А4 сти лі эле мент те рі бар 
кос тюм ні4» эс ки зі. Орын да лу тех ни ка сы мен ма-
те ри ал таң дау бойын ша. Пі шім нің өл ше мі — А2 
(420х594мм) қат ты не гіз де (кар тон, плас тик).

К8р кем су рет бейі нін де гі мек теп о,у шы ла ры 
3шін: 1 ке зе4 — үй тап сыр ма сы — «Эко ди зайн» 
та қы ры бын да ғы кос тюм үл гі сі нің ком по зи ци ясы. 
Орын да лу тех ни ка сы мен ма те ри ал таң дау бойын-
ша. Пі шім нің өл ше мі — А2 (420х594мм) қат ты 
не гіз де (кар тон, плас тик). Жұ мыс ұйым дас ты ру 
ко ми те ті не олим пи ада ға кел ген де тап сы ры ла ды. 
2 ке зе4 — тə жі ри бе лік тап сыр ма — с%у лет тік 
стиль эле мент те рі қол да ныл ған кос тюм нің эс ки зі. 
Орын да лу тех ни ка сы мен ма те ри ал таң дау бойын-
ша. Пі шім нің өл ше мі — А2 (420х594мм) қат ты не-
гіз де (кар тон, плас тик).
Олим пи ада ға қа ты су ға мек теп тің бі рін ші бас-

шы сы рас та ған өті нім 2015 жыл ды4 9 на уры зы-
на дейін ке ле сі ме кен жай бойын ша қа был да на ды: 
100026, Қа ра ған ды қа ла сы, Кар бы шев кө ше сі 7, кə-
сі би-көр кем су рет фа куль те ті, бей не леу өне рі жə не 
ди зайн ка фед ра сы, 11 ғи ма рат, 205 ка би нет не ме се 
бей не леу өне рі жə не ди зайн ка фед ра сы ның элек-
трон ды поч та сы на ksu_di za in@ma il.ru
Те ле фон дар: с%у лет тік ди зайн: 8-701-267-47-33, 

8-701-161-20-89; гра фи ка лы, ди зайн: 8-777-108-17-
40; 8-700-985-39-12; кос тюм ди зай ны: 8-701-446-77-
43; 8-701-535-79-70.
Олим пи ада ға қа ты су мен бай ла ныс ты ма те ри-

ал дар ды, құ рал-жаб дық тар мен шы ғын дар ды жі-
бе ру ші жақ қам та ма сыз ете ді жə не тө лей ді. Олим-
пи ада ға қа ты су шы лар ды алып ке ле тін мұ ға лім дер 
мен оқы ту шы лар дың іс са пар лық шы ғын да рын 
тө ле уді іс са пар ға жі бе ру ші бі лім бе ру ме ке ме ле рі 
жүр гі зе ді. Кон кур сқа ұсы ныл ған жұ мыс тар мен 
олар ға ілес пе құ жат тар қай та рыл май ды.

Олим пи ада же ңім паз да ры, жүл де гер ле рі мен 
қа ты су шы ла ры дип лом дар мен жə не сер ти фи кат-
тар мен ма ра пат та ла ды.

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

А7параттар тас7ыны
«Мен сені жа7сы кAрем, 
аппа7 Dлем!»

Жа 4ын да уни вер си те ті міз де 
жас та бол са Gл кен да рын иесі 
Ра хат Hб ді рах ма нов ты7 «Мен 
се ні жа4 сы кI рем, ап па4 Jлем!» 
шы 5ар ма шы лы4 ке ші Iт ті. Кеш 
ба ры сын да «ЖG ре гім» ат ты Gшін-
ші кі та бы ны7 тK сауы ке сіл ді.

Рес пуб ли ка мыз 5а бел гі лі та-
лант ты а4ын Ра хат Hб ді рах ма нов 
LарМУ фи ло со фия жJ не пси хо-
ло гия фа куль те ті ні7 пси хо ло гия 
ма ман ды 5ын та мам да 5ан. О4у шы 
ке зін де Iле7 шы 5а рып, сту дент 
бол 5ан да да Iле7 мен Jуес тен ген. 
Мі не, та лай жыл зу ыл дап Iт се 
де ша бы тын жо 5ал тпай, Jде би-
ет ті сGйіп о4и тын о4ыр ман да ры-
мыз 5а жа 7а кIз 4а рас тар 5а то лы 
дG ни есі мен бI ліс ті. «Hде мі ме ні7 
Jле мім», «Жа ным ны7 жаз ба нKс-
4а сы» ат ты жыр жи на4 тар ды7 
ав то ры Ра хат Hб ді рах ма нов ты7 
кеш те та 5ы бір кі та бы ны7 тK-
сауы ке сіл ді. Осы та ри хи сJт ті7 
куJ гер ле рі бол 5ан 4о на4 тар ды7 
4а та рын да ха лы 4а ра лы4 «Алаш» 
сый лы 5ы ны7 иеге рі а4ын Аб зал 
БI кен, фи ло ло гия фа куль те ті ні7 
де ка ны МK ха мед 4а ли Hб ду ов, 
«Бі рін ші Lа ра 5ан ды» те ле ар на сы-
ны7 ди рек то ры ны7 орын ба са ры 
Ас лан Иса сын ды аб зал а5а лар 
бол ды. Nа бит МG сі ре пов «а4ын 
ор ны — 4а ла мы би ік ке кI те ріп 
шы 5ар са, сол жер де. Он дай орын 
Jсі ре се би ік те кIп» де ге ні бар. 
Шы ны мен, сIз ді7 4K ді ре ті мен 
ма 5ы на лы 5ы адам ды кIк ке Iр ле-
тіп, Kят ты7 ас тын да 4а лар лы4 тай 
жер ге апа руы мGм кін. Жас сту-
дент тер а4ын ны7 ли ри ка лы4 жJ-
не пат ри от ты4 Iле7 де рін о4ып, 
ес кі ру ге Gл гер ме ген та7 5а жайып 
Jн де рін шыр 4а ды. Кеш со 7ы на 
та ман Ра хат Hб ді рах ма нов Iзі 
та7 да улы де ген Iле7 де рін о4ы-
ды. А4ын ны7 іш кі дG ни есін оны7 
по эзи ясы нан а7 5а ру 5а бо ла ды.

ДИ НА АБ ДИ ГА ЛИ ЕВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

<&ла7тандыру

КеліCіздер, кAріCіздер!
LарМУ-ды7 бі рін ші рек то-

ры ака де мик Е. А. БI ке тов ті7 
90 жыл ды4 ме рей тойын атап 
Iту 4ар са 7ын да бар лы4 о4у кі-
тап ха на ла рын да — «А4ын жан ды 
5а лым», «Lы ры — 5ы лым, Iрі — 
Iле7», «Жа4 сы ны7 аты, 5а лым-
ны7 ха ты Iл мей ді», «Пре ем ник 
звез дной пле яды» ат ты 5а лым-
ны7 Iмі рі, 5ы лы ми 4ыз ме ті жJ-
не шы 5ар ма шы лы 5ы на ар нал 5ан 
Jде би ет тер кIр се ті лі мі мен кі-
тап-ил люс тра ци ялы4 кIр ме лер 
Kйым дас ты рыл 5ан. О4ыр ман дар-
ды кі тап тар мен жJ не га зет-жур-
нал дар да 5ы ма 4а ла лар мен та ны-
су 5а ша 4ы ра мыз!

�Ы ЛЫ МИ КІ ТАП ХА НА

<&рметті о7ушылар жDне 
математика пDні &стаздары!

Сіз дер ді на урыз ды7 25-
28 кGн де рі ара лы 5ын да LарМУ-
ды7 ма те ма ти ка жJ не а4 па рат-
ты4 тех но ло ги ялар фа куль те тін де 
Iте тін Lа ра 5ан ды 4а ла сы мен 
ай ма4 ты4 4а ла лар ды7 10-11 сы-
нып о4у шы ла ры на ар нал 5ан ма-
те ма ти ка дан Ашы4 олим пи ада 5а 
4а ты су 5а ша 4ы ра мыз. Есеп ке 
жGй рік, бі лім ді, озат о4у шы лар ды 
асы 5а кG те міз.

Меморандум'а 7ол 7ойылды

Ар7а ж&рты а7ынын еске алды

<&рметті м&'алімдер мен о7ушылар!
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Ка ра ган дин ский уни вер си тет по се ти ла 
груп па ис сле до ва те лей из Нор ве гии и Да нии. 
Их ви зит свя зан с но вым меж ду на род ным ис-
сле до ва тельским про ек том по изу че нию ДНК 
ге но ма древ не го на се ле ния эпо хи брон зы 
Казахстана в кон тек сте ин до ев ро пей ских миг-
ра ций в Ев ра зии. Часть ис сле до ва ния бу дет 
ре али зо ва на уче ны ми на ше го ву за сов мес тно 
с кол ле га ми из Скан ди на вии. В про ек те бу-
дут за дей ство ва ны Уни вер си тет Ко пен га ге на, 
Центр по би оге не ти ке, Му зей ес те ствен ной 
ис то рии (Да ния), Му зей Кон-Ти ки (Нор ве-
гия) сов мес тно с Ка ра ган дин ским го су дар-
ствен ным уни вер си те том име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва (Са ры ар кин ский ар хе оло ги чес-
кий ин сти тут), Кос та най ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том име ни А. Бай тур сы но ва, 
Кос та най ским об лас тным ис то ри ко-кра евед-
чес ким му зе ем, Пав ло дар ским го су дар ствен-
ным уни вер си те том им. То рай гы ро ва (Центр 
ар хе оло ги чес ких ис сле до ва ний).

Ин те рес к этой те ме нес лу ча ен. В пос лед нее 
вре мя уче ны ми ак тив но об суж да ет ся пра ро ди-
на ин до ев ро пей ских на ро дов, пу ти их миг ра ций 
че рез Кав каз, Ев ро пу и Азию. Куль ту ры эпо хи 
брон зы ка зах стан ской сте пи — син то истско-пет-
ров ская, ан дро нов ская, бе га зы-дан ды ба ев ская — в 
сво ем ис то ри чес ком су ще ство ва нии свя за ны с 
этим мощ ным миг ра ци он ным по то ком на ро дов. 
Ис сле до ва ние ДНК лю дей этих со об ществ II ты-
ся че ле тия до н. э. даст воз мож ность оп ре де лить 
пу ти миг ра ций и центр фор ми ро ва ния ин до ев-
ро пей ских на ро дов и его глав но го зве на — ин до-
иран цев. В этом пла не важ ны имен но ма те ри алы 
ис сле до ва ний ка зах стан ских ар хе оло гов (кол-
лек ции кос тных ос тан ков из нек ро по лей эпо хи 
брон зы). По доб ные ра бо ты про во дят ся впер вые 
в на уке Казахстана, и ре зуль та ты это го ана ли за 
бу дут вве де ны в ми ро вую на уку в ви де пуб ли ка-
ций. Оче вид но, что они вне сут вклад в ре ше ние 
этой ми ро вой проб ле мы. До это го ис сле до ва ния 
ДНК эпо хи брон зы про во ди лись на Кав ка зе, в 
При чер но морье. Ис сле до ва ния со сто ро ны скан-
ди нав ских уче ных воз глав ля ет про фес сор Ес ке 
Вил лер слев (Es ke Wil lerslev). Ра бо чая груп па по 
ис сле до ва ни ям в Ка зах ста не: ру ко во ди тель Стур-
ла Эл лин гваг (Stur la El lingvag), ис то рик; ге не тик-
би олог Пе тер де Бар рос Дам га ард (Pe ter de Bar ros 
Dam ga ard, Да ния, Центр би оге не ти ки). Груп пу 
соп ро вож да ет ас сис тент-пе ре вод чик Ка ре-Лейф 
Хол ле вик (Kåre-Le if Hol le vik и ас сис тент Ве гард 
Стром содд (Ve gard Strom sodd).
Сим во лич но, что в эк спе ди ции ак тив ное учас-

тие при ни ма ет Бет ти на Хейер дал (Нор ве гия, Му-
зей Кон-Ти ки) — дочь зна ме ни то го нор веж ско го 
пу те ше ствен ни ка Ту ра Хейер да ла. В сво их ис сле-
до ва ни ях она и ее кол ле ги во мно гом про дол жа ют 
де ло ее от ца. Тур Хейер дал всю жизнь пос вя тил 
ис сле до ва нию миг ра ций древ них лю дей. Как по-
де ли лась в ин тервью Бет ти на, «от ца всег да ин те-
ре со ва ли «ко чев ни ки мо ря». Все му ми ру из вес тно 
его пла ва ние че рез Ти хий оке ан на пло ту «Кон-

Ти ки» (те перь имя пло та но сит му зей ис то рии, 
где ра бо та ет Бет ти на). Тог да Тур вмес те с пятью 
пу те ше ствен ни ка ми за 101 день проп лыл поч-
ти семь ты сяч ки ло мет ров от пе ру ан ско го по бе-
режья до ос тро вов По ли не зии. Так он про шел по 
мар шру ту миг ра ции мо реп ла ва те лей из Юж ной 
Аме ри ки, ко то рые ста ли пред ка ми ны неш них 
по ли не зий цев. Дру гие гран ди оз ные мор ские эк-
спе ди ции он осу ще ствил на лод ках из па пи ру са и 
трос тни ка. Бет ти на при ни ма ла ак тив ное учас тие 
в науч ных эк спе ди ци ях сво его от ца и счи та ет, что 
те перь нас та ла по ра ис сле до вать не толь ко мор-
ские, но и су хо пут ные пу ти дви же ния древ них 
на ро дов. Так и ро ди лась в Ка зах ста не ана ло гия 
«Но ма ды мо рей и сте пей», ко то рая под чер ки-
ва ет бли зость куль тур мор ских и степ ных ко чев-
ни ков. Пос лед ние де сять лет жиз ни, до са мой 
сво ей кон чи ны, ле ген дар ный ис сле до ва тель Тур 
Хейер дал за ни мал ся по ис ком пра ро ди ны ин до-
ев ро пей ских на ро дов, изу чал пу ти их миг ра ций 
че рез Кав каз, Ев ро пу и Азию. Боль шин ство ев ро-
пей ских на ций, вклю чая нор веж цев, про ис хо дят 
от ин до ев ро пей цев. Преж де чем ос та но вить ся на 
тер ри то рии се год няш ней Ев ро пы, эти лю ди ко-
че ва ли по ев ра зий ской сте пи. Но о точ ном мес те 
их пра ро ди ны уче ные спо рят дав но. Сог лас но од-
ной из те орий, ин до ев ро пей цы за ро ди лись в пон-
тий ских сте пях — на ог ром ных пас тби щах, вклю-
ча ющих зем ли Вос точ ной Ук ра ины, Юж ной Рос-
сии и се ве ро-за па да Казахстана. «Отец был очень 
лю боз на тель ным. Он хо тел по нять, кто яв ля ет ся 
пред ком боль шо го ев ро пей ско го со об ще ства. Это 
бы ла идея по ни ма ния сис те мы миг ра ции, — го-
во рит Эли за бет. — По это му нор веж ский Му зей 
Кон-Ти ки, ко то рый я сей час пред став ляю, то же 
за ин те ре со ван в этих ис сле до ва ни ях. Отец сде лал 
ме ня то же лю боз на тель ной, на учил при ни мать и 
по ни мать ис то рию раз ных на ро дов и куль тур. Я 
очень лю би ла пу те ше ство вать с ним. Он зап рос то 
за би рал ме ня и мо их брать ев и сес тер из шко лы, 
и мы уез жа ли в дол гое пу те ше ствие. К при ме ру, 
я жи ла с ним в Егип те, ког да он стро ил па пи рус-
ную лод ку «Ра».
Что бы прос ле дить пе ре ме ще ния древ них лю-

дей, уче ные ис сле ду ют их ос тан ки. Ка зах стан ские 
ар хе оло ги го то вы пре дос та вить ев ро пей ским уче-
ным свои на ход ки. Так как эпо ха брон зы в ка зах-
стан ской сте пи — это эпо ха боль ших пе ре се ле-
ний, изу че ние ДНК лю дей, жив ших в те вре ме на, 
смо жет мно гое рас ска зать ге не ти кам. «Хо чу объ-
яс нить: это не ви кин ги и не ка за хи. Нас объ еди-
ня ют бо лее древ ние об щие кор ни. Мы все дол го 
меч та ли о том, что бы по лу чить бо лее-ме нее яс-
ную кар ти ну миг ра ций на ро дов ин до ев ро пей-
ской язы ко вой груп пы, — от ме ти ла из вес тный 
ка зах стан ский ар хе олог Эм ма Ус ма но ва, пред ста-
ви тель КарГУ. — У нас мно го ар те фак тов, мно го 
кос тных ос тан ков, но у нас нет пря мых до ка за-
тельств. Сов ре мен ные тех но ло гии науч ных ис сле-
до ва ний поз во ля ют с по мощью ана ли за ДНК вы-
явить, как рас се ля лись на ро ды в древ ние вре ме-
на. В Ка зах ста не по доб ные ис сле до ва ния еще не 
про во ди лись. Про ект ис сле до ва ний ДНК лю дей 

брон зо во го ве ка в Ка зах ста не на чат с но яб ря 2014 
го да. Я очень счас тли ва, что сей час я на ко нец-то 
уз наю, чьи ос тан ки вы ка пы ва ла на мо гиль ни ке в 
Ли са ков ске, мои кол ле ги уз на ют, ко го они наш ли 
на Бес та ма ке и Хал вае. Очень важ но для нас, что 
сей час нач нет ся изу че ние древ не го ин до ев ро пей-
ско го зве на в кон тек сте на ших ма те ри алов».

Эли за бет Хейер дал и груп па уче ных уже по-
бы ва ли в уни вер си те тах и му зе ях Кос та ная, Пав-
ло да ра и Ли са ков ска. В этих го ро дах уже отоб ра-
ли об раз цы, ко то рые бу дут ис сле до вать в ге не ти-
чес кой ла бо ра то рии в Ко пен га ге не. Ев ро пей ских 
уче ных вос хи ти ли не толь ко от лич но сох ра нив-
ши еся кос тные ос тан ки, но и ар те фак ты тех вре-
мен. Осо бый вос торг выз вал че реп че ло ве ка, жив-
ше го 4-5 ты сяч лет на зад: «В Пав ло да ре бы ла воз-
мож ность по дер жать этот че реп в ру ках. Он очень 
хо ро шей сох ран нос ти. Это не ве ро ят но!»
Ге не тик Пи тер де Бар рос Дам га ард от ме тил, 

что Казахстан — очень важ ное мес то для изу че-
ния ис то рии ин до ари ев. Во об ще, в про ек те ис-
сле ду ют ос тан ки древ не го че ло ве ка, най ден ные 
на тер ри то рии от При кас пия до Ки тая вклю чи-
тель но: «Сек ве ни ро ва ние ДНК бу дет про во дить-
ся в ла бо ра то рии Уни вер си те та Ко пен га ге на, это 
од на из са мых пе ре до вых ла бо ра то рий, за ни ма-
ющих ся ис сле до ва ни ями в этом нап рав ле нии. 
Здесь есть все не об хо ди мое для рас шиф ров ки 
древ них ДНК, бе реж но го из вле че ния об раз цов 
из ос тан ков и пре дох ра не ния от кон та ми на ции 
(за не се ния в об раз цы сов ре мен ной ДНК). Кро ме 
то го, здесь раз ра бо та на но вая ме то ди ка ра бо ты, 
поз во ля ющая изу чать не толь ко ми то хон дри аль-
ную ДНК, но и ядер ную ДНК, ко то рая в древ них 
об раз цах очень пло хо сох ра ня ет ся. Ми то хон дри-
аль ная ДНК пе ре да ет ся по том кам толь ко от ма-
те ри. Эф фек тив но из вле кая из об раз цов ядер ную 
ДНК, мож но прос ле дить пе ре да чу ге нов от от-
ца к сы ну». Пе тер щип ца ми вы ры вал из че ре па 
уце лев шие зу бы и упа ко вы вал их: «Взяв зу бы на 
ана лиз, мож но уз нать, что эти лю ди ели, ка кая у 
них бы ла ди ета. Это поз во лит вы яс нить, где они 
жи ли. Мо жет быть, они жи ли в За пад ной Си би-
ри, а по том дви ну лись сю да, — рас суж да ет Пи-
тер Дам га ард. — Что мы бу дем де лать? Мы, как 
дан тис ты, бу дем раз ре зать и свер лить зуб. По том 
дос та вать сер дце ви ну зу ба — ден тин. Ден тин ну-
жен, что бы вы чис лить точ ную ра ди окар бон ную 
да ту. Из ден ти на бу дет из вле кать ся и ДНК, а за-
тем уче ным пред сто ит ис кать сов па де ния с ДНК 
дру гих на ро дов».

В Ко пен га ген бу дут от прав лять ся не ос тан-
ки древ них лю дей в ви де це лых час тей ске ле та, а 
толь ко от дель ные зу бы. Сох ран ность эк спо на тов 
ка зах стан ских му зе ев и ар хе оло ги чес ких ла бо ра-
то рий га ран ти ру ет ся. Эм ма Ус ма но ва от ме ти ла, 
что все ре зуль та ты ис сле до ва ний бу дут оди на ко-
во дос туп ны как скан ди нав ским, так и оте че ствен-
ным уче ным, по то му что для науч ной ис ти ны не 
дол жно быть по ли ти чес ких и ад ми нис тра тив ных 
гра ниц. Бла го да ря сов мес тным пуб ли ка ци ям в 
за ру беж ных науч ных жур на лах ми ро во му науч-
но му со об ще ству ста нут из вес тны име на на ших 
уче ных, их на ход ки и от кры тия.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ САРЫАРКИНСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В честь при ез да де ле га ции из Скан ди-
на вии бы ла от кры та выс тав ка «Улы тау — 
свя щен ная зем ля пред ков», пос вя щен ная 
550-ле тию об ра зо ва нию Ка зах ско го хан-
ства. Выс тав ка под го тов ле на сов мес тно с 
му зе ем-за по вед ни ком Улы тау, ее от кры-
тие сос то ялось в му зее ар хе оло гии и эт ног-
ра фии КарГУ. Ку ра то ра ми выс тав ки ста ли 
ди рек тор му зея-за по вед ни ка Б. С. Ко жах-
ме тов и ди рек тор му зея ар хе оло гии и эт-
ног ра фии М. В. Бе дель ба ева.

Ре ше ние об от кры тии выс тав ки бы ло при-
ня то в Ас та не, ког да в ре зи ден ции пос ла Ко-
ро лев ства Нор ве гия прош ла встре ча при учас-
тии ми нис тра куль ту ры и спор та А. Му ха ме-
ди улы с дип ло ма та ми и уче ны ми Нор ве гии. 
Сто ро ны об суж да ли ряд воп ро сов о пер спек-
ти вах сот руд ни че ства в об лас ти куль ту ры и 
на уки. В час тнос ти, бы ло объ яв ле но о на ча ле 
ра бо ты сов мес тной эк спе ди ции по ис сле до ва-
нию ДНК древ не го на се ле ния эпо хи брон зы в 
Ка зах ста не в кон тек сте ин до ев ро пей ских миг-
ра ций в Ев ра зии. За вер ши лась эк спе ди ция в 

Ка ра ган де от кры ти ем фо то выс тав ки «Улы тау» 
в му зее ар хе оло гии КарГУ. В хо де встре чи с 
пос лом Ко ро лев ства Нор ве гия г-ном Оле Йо-
ха ном Бер ном об суж дал ся воп рос про ве де ния 
сов мес тной фо то выс тав ки «Но ма ды сте пей и 
мо рей», учас тие сто рон во вто рой меж ду на-
род ной эк спе ди ции «Ал тай — Ду най», ко то-
рая вош ла в план ме роп ри ятий пос та нов ле-
ния пра ви тель ства по праз дно ва нию 550-ле-
тия Ка зах ско го хан ства. Это сот руд ни че ство 
не об хо ди мо в це лях науч но го об ме на и раз ви-
тия ту риз ма меж ду на ши ми стра на ми.
На выс тав ке в КарГУ бы ли пред став ле-

ны фо то ра бо ты, сде лан ные во вре мя пер вой 
эк спе ди ции «Ал тай — Ду най», на чав шей ся 
в 1999 го ду и за вер шив шей ся в 2001 го ду. В 
ис то рии ев ра зий ских на ро дов осо бое мес то 
за ни ма ет Ве ли кая степь, прос ти ра юща яся 
от Бай ка ла до Ду ная. В древ нос ти и в Сред-
не ве ковье эту тер ри то рию пе ре се ка ли пу ти 
ин фильтра ции и миг ра ции на ро дов, про ис-
хо ди ли ин тен сив ные куль тур ные, эко но ми-
чес кие и по ли ти чес кие свя зи меж ду Ев ро пой 
и Ази ей, ко то рые спо соб ство ва ли вза имо-
обо га ще нию эт но сов, воз ник но ве нию па мят-
ни ков ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, 
яв ля ющих ся нас ле ди ем ми ро вой ци ви ли за-

ции. Целью эк спе ди ции бы ло прив лечь вни-
ма ние ми ро вой об ще ствен нос ти к ис то рии 
вза имов ли яния и вза имо дей ствия куль тур 
на ро дов степ ной Ев ра зии. Мар шрут эк спе ди-
ции в 5300 км про шел по тер ри то рии Рос сии, 
Казахстана, Ук ра ины, Мол до вы, Ру мы нии и 
Вен грии. Учас тни ки эк спе ди ции весь путь 
пре одо ле ли на 15 вер блю дах. Все это бы ло от-
ра же но на выс та воч ных фо тог ра фи ях: и лю ди, 
про жи ва ющие в сте пи, и при ро да, и ар хе оло-
ги чес кие ар те фак ты, и куль ту ра, и прик лю че-
ния са мих пу те ше ствен ни ков.
В от кры тии выс тав ки при ня ла учас тие 

Бет ти на Хейер дал, дочь из вес тно го нор-
веж ско го пу те ше ствен ни ка Ту ра Хейер да ла. 
Она вспом ни ла о пу те ше стви ях сво его от ца: 
«Най ти пра ро ди ну ви кин гов бы ло глав ной 
за да чей пос лед ней эк спе ди ции. Ос но вы ва-
ясь на лин гвис ти чес ких па рал ле лях, он был 
убеж ден, что ро ди на Оди на, пра от ца ви кин-
гов, по чи тав ше го ся как бо га, на хо дит ся в ва-
шем ре ги оне. К со жа ле нию, он так и не ус пел 
по бы вать в Ка зах ста не». Учас тни ков эк спе ди-
ции «Ал тай — Ду най» Бет ти на Хейер дал наз-
ва ла ве ли ки ми пу те ше ствен ни ка ми.

Фоторепортаж с открытия выставки 
см. на стр. 8.

Научная конференция 
пройдет в Каркаралинске

С 18 по 20 июня 2015 го да КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про во дит Де вя тую меж-
ду на род ную науч ную кон фе рен цию «Ха ос 
и струк ту ры в не ли ней ных сис те мах. Те-
ория и эк спе ри мент». Ме роп ри ятие бу дет 
пос вя ще но 90-лет не му юби лею ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва. В нем при мут учас тие 
уче ные из Казахстана, Рос сии, Поль ши, 
Бол га рии и дру гих стран ближ не го и даль-
не го за ру бежья.

Кон фе рен ция бу дет ра бо тать по че ты-
рем сек ци ям:

сек ция 1: «Ди на ми чес кий ха ос и са мо-
ор га ни за ция в не ли ней ных сис те мах»

сек ция 2: «Ха ос и струк ту ры в кон ден-
си ро ван ных сре дах»

сек ция 3: «Ди на ми ка не ли ней ных про-
цес сов пе ре но са»

сек ция 4: «Си нер ге ти ка и но вые тех-
но ло гии в элек тро- и теп ло энер ге ти ке, 
ра диоэлек тро ни ке и те ле ком му ни ка ци ях, 
ин фор ма ци он ных сис те мах, об ра зо ва нии 
и пе да го ги ке, со ци аль но-об ще ствен ных 
сис те мах».

Сек ци он ные за се да ния бу дут про во-
дить ся на ба зе от ды ха в Кар ка ра лин ске. 
Это поз во лит гос тям Ка ра ган ды оце нить 
кра со ты Ка зах стан ской Швей ца рии. Пер-
воз дан ная кра со та кар ка ра лин ских гор 
и ле сов, буй ная рас ти тель ность до лин, 
чис тые как сле за озе ра — все это на дол-
го за по ми на ет ся каж до му, кто здесь хоть 
од наж ды по бы вал. Кар ка ра линск, слов но 
вол шеб ный маг нит, тя нет к се бе пу те ше-
ствен ни ков, ту рис тов и спортсме нов, всех 
тех, кто лю бит ка зах стан скую при ро ду.

Оби лие клю чей — ха рак тер ная осо-
бен ность Кар ка ра лин ских гор. Во да в 
них прес ная и чис тей шая. Кар ка ра лин-
ские го ры сла вят ся гор ны ми и степ ны-
ми озе ра ми Жар тас, Аши коль, Шан гель, 
Бас ты бай, Кой тас, Тас коль, Шал кар бай и 
дру гие. Чер то во озе ро, или Шай тан коль, 
в степ ном мел ко со поч ни ке счи та ет ся гор-
ным во до емом. И са мо озе ро, и при ле га-
ющие к не му ле са прек рас ны, от них так 
и ве ет та ин ствен ностью древ них ле генд. 
Здесь мож но и со вер шить про гул ки, и 
по се тить уни каль ные ис то ри чес кие па-
мят ни ки: буд дий ские хра мы XVI-XVII вв., 
пе ще ру пер во быт но го че ло ве ка.

Что бы при нять учас тие в кон фе рен-
ции, за яв ки и тек сты док ла дов не об хо-
ди мо выс лать по элек трон ной поч те в 
фор ма те Word (шрифт Ti mes New Ro man, 
11pt, оди нар ный ин тер вал) на ад рес cha-
os2015ksu@ma il.ru и в рас пе ча тан ном 
ви де (2 экз.). Объ ем тек стов: 5-6 стра ниц 
фор ма та А4 с по ля ми: свер ху — 25 мм; 
сни зу, сле ва и спра ва — 20 мм.

В вер хнем ле вом уг лу — УДК, ни же по 
цен тру про пис ны ми бук ва ми пе ча та ет ся 
наз ва ние док ла да. Пос ле наз ва ния пе-
ча та ют ся ини ци алы и фа ми лии ав то ров, 
ни же — на име но ва ние ор га ни за ции, го-
род, стра на и элек трон ный ад рес. За тем, 
че рез один ин тер вал, — текст док ла да.

К док ла ду при ло жить ан но та цию (5-6 
пред ло же ний) на рус ском, ка зах ском и 
ан глий ском язы ках.

Ма те ри алы кон фе рен ции бу дут из да-
ны до на ча ла кон фе рен ции, ори ги наль-
ные статьи бу дут опуб ли ко ва ны в жур на-
лах Eu ra si an Physi cal Techni cal Jo ur nal и 
«Вес тник Ка ра ган дин ско го уни вер си те та. 
Се рия «Фи зи ка».

Ра бо чие язы ки — ан глий ский, ка зах-
ский, рус ский.

Фор ма учас тия в ра бо те кон фе рен-
ции — оч ная и за оч ная.

Кон троль ные да ты: 25 ап ре ля — ре гис-
тра ци он ная фор ма и наз ва ния док ла дов; 
15 мая — ма те ри алы док ла дов; 25 мая — 
рас сыл ка 2-го ин форм. со об ще ния.

Ор га ни за ци он ный взнос за учас тие 
сос тав ля ет 7000 тг. Для сту ден тов, ма гис-
тран тов, док то ран тов PhD — 4000 тг.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ОР ГКО МИ ТЕ ТОМ КОН ФЕ РЕН ЦИИ

Номады морей и степей

По следам предков
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К юби лею пер во го рек то ра КарГУ Ев нея Ар ста но ви ча 
Бу ке то ва про шел фо то кон курс сре ди сту ден тов на ше го 
уни вер си те та, рас ска зы ва ющий о дос ти же ни ях ву за. На 
фо то кон курс бы ло пред став ле но бо лее 80 ра бот. Пер вое 
мес то ре ше ни ем жю ри по лу чи ла ра бо та Бай гу жи но ва А. 
(ис то ри чес кий фа куль тет), ко то рый су мел соб рать пор-
трет-кол лаж Е. А. Бу ке то ва из не ве ро ят но го ко ли че ства 
фо тог ра фий. Вто рое мес то бы ло при суж де но Шку ра то-
вой Е. (фа куль тет инос тран ных язы ков), сде лав шей фо то в 

сти ле fol low me и клас си чес кую фо тог ра фию в биб ли оте ке 
КарГУ. Третье мес то по лу чи ла ра бо та Бай ба ко ва С. (про-
фес си ональ но-тех ни чес кий фа куль тет) — пор тре ты сту-
ден тов на фо не вход ной груп пы уни вер си те та. Еще 8 ра бот 
по лу чи ли по ощ ри тель ные гра мо ты за ак тив ное учас тие. 
Каж дая из фо тог ра фий — это не боль шая ис то рия о жиз-
ни на ше го ву за.

СОБ. ИНФ.

Альма-матер в фотографиях студентов
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің Қа-
зақ стан хал қы Ас сам бле ясын құ ру ту ра лы Жар-
лы ғы осы дан жи ыр ма жыл бұ рын, нақ ты ай тқан-
да, 1995 жыл дың 1 на уры зын да шық ты. Са на улы 
жыл ішін де ай ту лы кон суль та тив ті-ке ңес ші ор-
ган ке ре ге сін ке ңей тіп, бо са ға сын бе рік, ша ңы-
ра ғын би ік ет ті. Бү гін де мық ты құ қық тық не гіз ге, 
қо ғам дық-са яси мəр те бе ге ие Ел ба сы Тө ра ға лық 
ете тін кон сти ту ци ялық ор ган ға ай нал ды. Үс ті-
міз де гі жыл Ас сам бле яның 20 жыл ды ғы де ді Ел-
ба сы мыз. Ын ты мақ пен дос тық ты те мір қа зық 
етіп ұс тан ған ұжым шыл ұйым ның өт ке ні мен 
бү гі нін, бо ла ша ғын те ре ңі рек бі лу үшін ақ па рат 
көз де рін де жа рия көр ген мə лі мет тер ге шо лу жа-
са дық.

Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның не гіз гі мін дет-
те рі: эт но са ра лық қа ты нас тар са ла сын да мем ле кет-
тік ор ган дар мен жə не аза мат тық қо ғам ин сти тут-
та ры мен ти ім ді өза ра іс-қи мыл ды қам та ма сыз ету, 
қо ғам да эт но са ра лық ке лі сім ді жə не то ле рант тық ты 
одан əрі ны ғай ту үшін қо лай лы жағ дай лар жа сау; ха-
лық бір лі гін ны ғай ту, қа зақ стан дық қо ғам ның не гі зін 
қа ла ушы құн ды лық та ры бойын ша қо ғам дық ке лі-
сім ді қол дау жə не да мы ту; қо ғам да ғы экстре миз мнің 
жə не ра ди ка лиз мнің кө рі ніс те рі мен адам ның жə не 
аза мат тың құ қық та ры мен бос тан дық та ры на қы сым 
жа сау ға ба ғыт тал ған əре кет тер ге қар сы тұ ру да мем-
ле кет тік ор ган дар ға жəр дем де су; аза мат тар дың де-
мок ра ти ялық нор ма лар ға сүйе не тін са яси-құ қық тық 
мə де ни етін қа лып тас ты ру; Ас сам бле яның мақ са ты 
мен мін дет те рі не қол жет кі зу үшін эт но мə де ни жə не 
өз ге де қо ғам дық бір лес тік тер дің күш-жі ге рін бі рік-
ті ру ді қам та ма сыз ету; Қа зақ стан хал қы ның ұлт тық 
мə де ни етін, тіл де рі мен дəс түр ле рін өр кен де ту, сақ-
тау жə не да мы ту бо лып та бы ла ды.

2007 жы лы Ата за ңы мыз ға бір қа тар өз ге ріс тер 
ен гі зі ліп, Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы на кон сти-
ту ци ялық мəр те бе бе рі ле ді. Ас сам блея жұ мы сын 
ең жо ғар ғы заң шы ға ру шы ор ган дең гейін де қам та-
ма сыз ету мақ са тын да Ас сам бле яның пар ла мент тік 
өкіл ді гі пай да бо ла ды, яғ ни ҚР Пар ла мен ті Мə жі лі-
сі не то ғыз де пу тат сай лау құ қын иеле не ді. Қа зақ стан 
хал қы Ас сам бле ясы ның аты нан Мə жі ліс ке сай лан ған 
9 ха лық қа ла улы сы əр бір ұлыс өкі лі нің жо ғын жоқ-
та умен бір ге бар ша хал қы мыз дың бір лі гі жо лын да 
Пар ла мент қа быр ға сын да та быс ты қыз мет ету де. Ас-
сам бле яның Мə жі ліс те гі де пу тат тық то бы на атал ған 
9 де пу тат пен бір ге тө мен гі па ла та ның 7 ко ми те тін де 
тұ рақ ты қыз мет іс тей тін, пар ла мент тік пар ти ялар-
дың бар лы ғын қам ти тын 12 ха лық қа ла улы сы кі руі 
Ел бір лі гі мə се ле сі нің кез кел ген са яси ке удем соқ тық-
тан би ік тұр ға нын көр се те ді. Бұл Ел ба сы Нұр сұл тан 
Назарбаев Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның ХХ сес-
си ясын да жүк те ген «жал пы аза мат тық, са яса түс ті лік 
жə не жал пы ха лық тық си пат та бо лу» ту ра сын да ғы 
мін дет тің пар ла мент қа быр ға сын да та быс ты орын да-
лып жат қа ны на ай қын дə лел іс пет ті. Осы де пу тат тық 
топ тың не гі зін де Пар ла мент те қо ғам дық ке лі сім ді 
ны ғай ту мə се ле ле рі жө нін де гі пар тияара лық ын ты-
мақ тас тық те ті гі қа лып тас ты. Ел ба сы Ас сам бле яның 
ал ғаш қы сес си ясын да ең бас ты мін дет тер дің бі рі ре-
тін де атап өт кен дей, кез кел ген заң мем ле кет тің Ел 
бір лі гі са яса ты на сəй кес ті гі тұр ғы сы нан ар найы са-

рап та ма дан өте ді. Дəл осын дай де пу тат тық топ тар 
бар лық об лыс тық мəс ли хат тар да құ ры лып, ор тақ 
мүд де ге сай жұ мыс іс те уде. Бұл да Мем ле кет бас шы-
сы ның бей біт ші лік жə не қо ғам дық ке лі сім са ла сын-
да ғы кез кел ген бас та ма сы ның ара да қан ша ма жыл 
өт се де еш қа шан мə ні мен ма ңы зын жо ғал тпай тын 
өмір шең ді гі не ке зек ті дə лел.

2008 жыл ғы 20 қа зан да «Қа зақ стан хал қы Ас сам-
бле ясы ту ра лы» Заң қа был да нып, Ас сам бле яның құ-
ры лы мы мен қыз ме ті нің, елі міз дің қо ғам дық-са яси 
жүйе сін де ала тын ор ны мен рө лі нің нор ма тив тік-
құ қық тық рет те луі заң на ма лық не гіз де қам та ма сыз 
етіл ді. Ас сам бле яның не гіз гі стра те ги ялық жə не бағ-
дар ла ма лық құ жат та ры өмір ге кел ді. Қа зақ стан хал-
қы Ас сам бле ясы мем ле кет тің эт нос тық са яса тын қо-
ғам дық ке лі сім са яса ты дең гейі не кө тер ген бү кіл ха-
лық тық ин сти тут қа ай нал ды. Ас сам блея ин сти ту ты 
аза мат тық қо ғам ның ең да мы ған са ла ла ры ның бі рі не 
жə не қо ғам дық бір лес тік тер мен мем ле кет тің өза ра 
əре кет тес ті гі не қа жет ті бас ты сұх бат тас тық ала ңы на 
ай нал ды. Ел ба сы ның тап сыр ма сы бойын ша ай мақ-
тық əкім дік тер дің жа ны нан ақыл дас тық-ке ңес тік 
ор ган ре тін де құ рыл ған Қо ғам дық ке лі сім ке ңес те рі 
Ас сам бле яның Ел ба сы ай қын дап бер ген жал пы ха-
лық тық ин сти тут мəр те бе сін ай шық тай тү се ді. Се бе-
бі, ауыл, аудан дар да ғы əр түр лі ұйым дар дың ба сын 
бір ар на ға то ғыс ты ра тын, қо ғам да ту ын дай тын не гіз-
гі сауал дар дың бар лы ғы мен ай на лы са тын осы ке ңес-
тер. Ас сам бле яның жа ны нан құ рыл ған От ба сын да 
то ле рант тық тəр бие бе ру жө нін де гі Ана лар ке ңе сі 
елі міз дің ең бас ты құн ды лық та ры — та ту лық пен 
тұ рақ ты лық ты ұр пақ жа ды на сі ңі ру дің ти ім ді те ті гі 
ре тін де өз жұ мы сын бас та ды.
Ел ішін де мұ қи ят тал қы ла нып, Ел ба сы ма құл да-

ған «Ел бір лі гі док три на сы» бей біт ші лік пен қо ғам-
дық ке лі сім ді ны ғай ту дың «бір ел — бір тағ дыр», «те-
гі бас қа — тең ді гі бір», «ұлт ру хы ның да муы» си яқ ты 
бас ты қа ғи да ла рын ай қын дап бер ді. Ел ба сы ның Өкі-
мі мен бе кі тіл ген Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ту ра-
лы ере же лер оның мəр те бе сі мен құ зы рет те рін, сон-
дай-ақ, Ел бір лі гі са ла сын да ғы мем ле кет тік са яса тын 
жү зе ге асы ру ға қа ты су тəр ті бін бе кіт ті. «Қа зақ стан 
хал қы Ас сам бле ясы ның 2020 жыл ға дейін гі да му тұ-
жы рым да ма сы» Ел бір лі гін ны ғай ту жə не қо ғам дық 
ке лі сім са ла сын да мы ту дың ор та мер зім дік стра те ги-
ялық ба ғы тын нақ ты лай түс ті. Ас сам бле яның жыл 
сайын ғы ке зек ті сес си ясы бұл са ла ның қыс қа мер зім-
дік мақ сат мін дет те рін ай қын дап оты ра тын бі ре гей 
сұх бат тас тық ала ңы на ай нал ған.

Мем ле кет тік эт нос тық са ясат ты жү зе ге асы ру дың 
жа ңа ин сти ту ци онал ды те тік те рі қа лып тас ты. Ел ба-
сы ның Өкі мі мен Президент жа нын да ғы «Қо ғам дық 
ке лі сім» рес пуб ли ка лық мем ле кет тік ме ке ме сі құ-
рыл ды. «Об лыс тар да ғы, рес пуб ли ка лық ма ңы зы бар 
қа ла лар мен елор да да ғы Қа зақ стан хал қы Ас сам бле-
яла ры ның қыз мет те рін қам та ма сыз ету» ат ты жа ңа 
бюд жет тік бағ дар ла ма қа был дан ды. Ай мақ тар да 
11 ма ман дан ды рыл ған об лыс тық «Дос тық үйі» та-
быс ты жұ мыс іс теп тұр. Та ғы 4 об лыс та Ас сам блея 
жы лы ба ры сын да ашы ла тын бо ла ды. Ел ба сы ның 
тап сыр ма сы бойын ша Дос тық үй ле рін да мы ту тұ-
жы рым да ма сы бе кі ті ліп, Дос тық үй ле рі ди рек тор ла-
ры ның əдіс те ме лік ке ңе сі құ рыл ды. Күн де лік ті өмір-
ден ту ын дай тын нақ ты мə се ле лер жер гі лік ті жер-
лер де пай да бо ла ды, тиі сін ше түй ткіл дер дің түйі нін 
тар қа ту да сон да жү зе ге асы ры ла ды. Бұл рет те, Ас-
сам бле яның ай мақ тық құ ры лым да ры ның ма ңы зы 
ерек ше еке нін ес ке ріп, оның жер гі лік ті жер лер де гі 
жұ мы сын қол дау үшін ай мақ тық Ас сам блея хат шы-
лық та ры мең ге ру ші ле рі нің лауазы мы кө те ріл ді.

Ас сам блея қыз ме тін ғы лы ми сүйе мел деу үшін 
Ғы лы ми-са рап шы лық ке ңес құ ры лып, қыз мет ат қа-
ру да. Ғы лы ми-са рап шы лық ке ңес тің құ ра мы на Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің де пу тат та ры, 

эт но мə де ни бір лес тік тер дің, ғы лы ми жə не бі лім бе ру 
ұйым да ры ның өкіл де рі, сон дай-ақ ға лым дар, тəуел-
сіз са рап шы лар мен ма ман дар кі ре ді. Эт но са ра лық 
мə се ле ні жа ри яла удың ерек ше лі гі ес ке рі ле оты рып 
Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы жа ны нан Жур на лис-
тер мен са рап шы лар клу бы құ рыл ған. Клуб жұ мы-
сы ның бас ты ба ғы ты жур на лис тер мен са рап шы лар 
үшін эт но са ра лық та қы рып ты жа ри яла удың лайық-
ты дəс тү рін қа лып тас ты ру, сон дай-ақ Ас сам блея 
мен БАҚ ара сын да ғы бай ла ныс ты те рең де ту бо лып 
та бы ла ды. Мем ле кет бас шы сы ның тап сыр ма сы мен 
Астана қа ла сын да — Бей біт ші лік жə не ке лі сім са-
райы са лын ды. Мұн да жыл сайын Қа зақ стан хал қы 
Ас сам бле ясы ның сес си яла ры, əлем дік дəс түр лі дін-
дер съез де рі, өз ге де ма ңыз ды іс-ша ра лар өте ді.

Эт но са ра лық то ле рант ты лық пен қо ғам дық ке-
лі сім нің қа зақ стан дық үл гі сін шет мем ле кет тер ге 
на си хат тау жө нін де гі жұ мыс тар ха лы қа ра лық ын-
ты мақ тас тық са ла сын да жал ға сын та бу да. Еуро па-
да ғы Қауіп сіз дік жə не ын ты мақ тас тық ұйы мын да, 
Бі рік кен Ұлт тар Ұйы мын да жа сал ған бей біт ші лік тің 
Қа зақ стан дық мо де лі нің ар найы бе та шар ла ры ха лы-
қа ра лық са рап шы лар та ра пы нан жо ға ры ба ға ға ие 
бол ды. Эт но са ра лық то ле рант ты лық пен қо ғам дық 
ке лі сім нің қа зақ стан дық үл гі сі Еуро па да ғы қауіп-
сіз дік жə не ын ты мақ тас тық ұйы мы на мү ше 56 мем-
ле кет тің ті лі не ауда ры лып, Қа зақ стан ның бар лық 
ел дер де гі ел ші лік те рі не та ра тыл ды. Ел ба сы ның тап-
сыр ма сы на сəй кес, Лон дон қа ла сын да Бей біт ші лік 
пен ке лі сім нің Қа зақ стан дық ор та лы ғы сал та нат ты 
түр де ашыл ды. Ор та лық тың жұ мы сын əрі қа рай 
қам та ма сыз ету мақ са тын да Ұлыб ри та ни яның бел ді 
қо ғам қай рат кер ле рі нің қа ты су ымен Қам қор шы лар 
ке ңе сі құ рыл ды. Ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық тың 
шы ғыс ба ғы тын да Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы 
Азия аума ғы ның 90 пайы зын қам ти тын 24 мем ле-
кет тің ба сын қос қан Ази яда ғы өза ра іс-қи мыл жə не 
се нім ша ра ла ры жө нін де гі ке ңес пен ты ғыз ын ты мақ-
тас тық ор нат қан. Ай ту лы ұйым мен ара да ғы Өза ра 
тү сі ніс тік жө нін де гі ме мо ран дум ын ты мақ тас тық 
көк жи егін ке ңей те түс ті. Қо ғам дық ке лі сім нің Қа зақ-
стан дық мо де лін зерт теу үшін Ас сам блея ға əлем нің 
15 мем ле ке ті нен, атап ай тқан да, Бол га рия, Ұлыб ри-
та ния, Германия, Франция, Ис па ния, Ита лия, Қы тай, 
Ма лай зия, АҚШ, Ре сей, Түр кия, Украина жə не Ар-
ме ния ел де рі нен ше тел дік са рап шы лар мен ға лым-
дар, дип ло мат тар, жур на лис тер мен үкі мет тік емес 
ұйым өкіл де рі 60-тан аса өті ніш біл дір ді. Бұл ше тел-
дік əріп тес те рі міз дің Ел ба сы Нұр сұл тан Назарбаев-
тың алыс ты көз де ген сал мақ ты да са ли қа лы са яса тын 
мойын дап қа на қой май, Қа зақ стан бас шы сы өз қо-
лы мен құр ған Бей біт ші лік пен қо ғам дық ке лі сім нің 
қа зақ стан дық мо де лін то ле рант ты лық тың ең таң-
да улы үл гі сі ре тін де зерт теп, зер де ле уге жə не оны 
өз ел де рін де қол да ныс қа ен гі зу ге ын та лы екен де рін 
көр се те ді. Ас сам блея Ел бір лі гі нің жар қын же тіс-
тік те рін əлем ге паш ету дің та ғы бір та ма ша ала ңы 
ре тін де ЭК СПО-2017 көр ме сін пай да ла ну ды көз дей-
ді. Ол үшін ЭК СПО көр ме сін өт кі зу ша ра ла ры ның 
аясын да Қа зақ стан да ғы эт но мə де ни бір лес тік тер дің 
же тіс тік те рін көр се ту дің ар найы тұ жы рым да ма сы 
дайын дал ды.

Түйін деп ай тқан да, та ту лық пен бір лік ті ту етіп 
ұс та ған, ха лық дип ло ма ти ясы ның кү ре та мы ры на 
ай нал ған Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 20 жыл-
дық та ри хын да елі міз де қо ғам дық ке лі сім мен ел 
бір лі гін ны ғай ту дың бір тұ тас мем ле кет тік жə не қо-
ғам дық жүйе сі қа лып та сып, эт но са ра лық қа ты нас-
тар ды рет те удің то лық заң на ма лық ба за сы құ рыл ды. 
Қа зақ стан ның кө пэт нос тық бай ке ңіс ті гін де се нім, 
ке лі сім мен өза ра тү сі ніс тік үл гі сі ор на ды.

ДАЙЫН ДА �АН

�АРМУ БАС ПА С	З �ЫЗ МЕ ТІ

Біл ген көп тік ет пей ді… Бəл кім, осы ұс та-
ным ның ар қа сы бо лар, «Əлеу мет тік же лі лер 
мен блог тұ ғыр лар ды ти ім ді қол да ну» ат ты он-
лайн-кур сқа қа ты су ға бел бу дық.

Біз əзір ге 5 он лайн са бақ өт тік, ал нə ти же қу ан та-
ды. Шы ны ке рек, ең ал ғаш рет «Фо то ға дұ рыс тү сі ру 
жə не өң деу» са ба ғы бол ған да кур сқа сы най қа рап, 
оқу ға ерін ген едік. Де се де тап сыр ма өте қы зық ты 
бол ған ды ғы сон ша, та ныс та ры мыз дан «фо то ап па-
рат» із деп шарқ ұр дық. Пей заж ды да, пор трет ті де 
тү сі ріп, сел фи ле тіп ал ға ны мыз та ғы бар. Одан соң 
біз ге қи ын ға тү сер та қы рып тың ке зе гі кел ді…

«Ин фог ра фи ка», иə, иə… сіз дің жиі ес тіп, алай-
да жа сау жо лын үй ре не ал май жүр ген дү ние ңіз. 
Біз ге де оңай ға соқ па ды, де се де он лайн-курс 
ұйым дас ты ру шы ла ры ви део са лып, ба рын ша тү-
сі нік ті ету ге ты рыс ты. Осы лай ша, ен ді біз ин фог-
ра фи ка жа сау ға қы зық пай мыз, біз оны жа сай мыз! 
Бұл кур стың та ғы бір ерек ше лі гі — қа ты су шы лар 
ара сын да ғы бə се ке лес тік, жо ға ры балл жи нау ға 
де ген ұм ты лыс. «Жүй рік тен жүй рік озар жа рыс-
қан да» дей ді, біз де тап сыр ма орын дап жа ры са-
мыз. Де мек, жүй рік тер жүй ткіп жа тыр. Ал 3 са-
бақ та біз бло гос фе ра тү сі ні гі жай лы өт тік. Тап-
сыр ма орын дау ба ры сын да 1 ай да жа ри ялай тын 
жаз ба ла ры мыз дың жос па рын жа са дық. Уəде де 
тұ ру — аза мат тық! Олай бол са, ал да ғы уақыт та 
біз ден үз дік сіз қы зық ты жаз ба лар кү ті ңіз дер! Бұл 

кур стың та ғы бір ұтым ды лы ғы — топ пен жұ мыс 
жа сау. Қа зақ стан ның əр өңі рі нен қа ты сып жат қан 
та ны май тын жан дар мен топ тық жұ мыс ат қа рып, 
бір ге же ңу ге, жо ға ры көр сет кіш көр се ту ге ұм-
ты ла сың. Ал ең қуа ныш ты жа ңа лы ғы мыз — біз 
кур сты бі ті ріп сер ти фи кат ал ған соң қо сым ша 
жұ мыс қа қа был да на мыз. Ең бас ты сы, кур стың 
тре нер ле рі не ал ғыс біл ді ре міз жə не «осы кур сты 
одан əрі жал ғас ты рып, дəс түр ге ай нал дыр са ңыз-
дар екен» де ген ұсы ны сы мыз бар!

Біз де гі қы зық ты бұ дан əрі біз ай тпай мыз, ал қы-
зық са ңыз біз ге қо сы лы ңыз! Біз үй ре ну де міз жə не 
əлі де үй ре не міз! Біл ген көп тік ет пей ді…

А� НИ ЕТ БАЛ ТА НО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Студент сыры
Сту дент тік 8мір ді4 а, па-

ра 6ы ашыл 6ан ал 6аш ,ы 
к3н дер... И%, есім де. E>д ды 
бiр ас пан нан т3с кен адам-
дай ме4-зе4 бо лып ж3р дiм. 
Та ныс емес ор та, бей та ныс 
адам дар, 8з ге ,а ла...

{л кен бiр бi лiм ор да сын-
да ада сып, дJ ріс ха на тап пай, 
«СРСП» де ген не нJр се еке нiн 
тG сiн бей, та 7ер те7 нен кеш ке 
дейiн абыр-са быр мен лек ция 
ты7 дап, са ба4 Iт кен де «4ан ша 
жыл кGт кен сту дент тiк Iмiр осы 
бол са, 4K ры сын!» де ген ой 5а 
кел дiм. Та лай жан же те ал май 
ар ман да 5ан Алматы ма 4ай т-
4ым кел дi. Со дан кейiн гi екi-Gш 
кGн дiк те Iзiм са ба4 та отыр сам 
да ойым бас 4а жа4 ты ке зіп 
жGр ді. Hр сJ тім те ре зе ге тел-
мi ру мен Iт тi. Ата-ана 5а де ген 
са 5ы ныш, дос тар 5а де ген са 5ы-
ныш, 4а ла 5а де ген са 5ы ныш…

Ал 4а зiр гi уа4ыт та жа 7а ор-
та 5а Gй ре нi се ке ле, топ та 5ы 
4ыз-жi гiт тер мен жа 4ын та ны са 
ке ле сту дент тiк Iмi рiм а4-4а-
ра бояудан ары лып, тGр лi-тGс тi 
бояулар мен Iр нек тел ген дей. 
Бi раз тG сi нiс пе ушi лiк тер ту-
ын дап, лек ци яны7 дJп те рiн 
«СРСП»-5а, прак ти ка ны7 дJп-
те рiн лек ция 5а апа рып Jуре 
бо лып жGр сек те бJ рi бiр 4а-
лып 4а кел ген дей. Шы нын да 
сту дент тік Iмір 4ы зы4 екен. 
БG гін де сту дент тік Iмір ді7 бал 
дJ мін та тып жGр мін.

Та 6ы бір ап та… Жал ,ау-
лы, пен 8т кі зіл ген та 6ы бір 
ап та. Gр ап та сайын 8з-8зім-
ді жі гер лен ді ріп, алар бе лес-
те рім ні4 б% рі ал да еке нін, 
,о лым нан б% рі ке ле ті нін 
іш тей сы быр лап ай тып жа-
та, ха на 6а ая, ба са мын-ау. 
Бі ра, ,ай дам. Уа,ыт ты ,>р 
т%рк етіп ж3р мін…

Осы жо лы ал 5ыр сту дент бо-
ла мын, ал ды ма ке ліп тKр 5ан 
мGм кін дік ті жі бе ріп ал май мын, 
бJ рі не Gл ге ре мін, бос уа4ыт 
Iт кіз бей мін деп ат тан 5а лы жа-
тыр мын. Атал 5ан іс тер ді7 бJ-
рін орын да ры ма кG мJ нім бар, 
Jри не… БKн дай жG деу сJт тер де 
Шол пан 4Kр бым ны7 «Lо ры4 па, 
біз Jлі та лай бе лес ке шы 5а мыз, 
сол кез де кей жKрт тар ды7 іші 
кGйе тін бо ла ды. Біз Ма ди на мен 
Ба ян дай бо ла мыз!» де ген де меу 
сIз де рі Kнам ды. Lай рай ды.

|зі ме-Iзім кI 7і лім тол май-
ды ме ні7. О4у бас тал 5а ны на да 
бі раз бо лып 4ал ды. Мен нен-
дей же тіс тік ке жет тім?.. Ата-
анам ны7 Gмі тін а4 тап жGр мін 
бе осы? Алай да дJл осы сIз дер 
ме ні же тек теп ал 5а сGй рей ді. 
Жі гер бе ре ді. Мен 4а лай да Iз 
де ге ні ме же те мін, аз-а4 4ал ды! 
Мен се не мін! Осы сIз дер мен 
4о са Ро за Hл 4о жа апайым ны7 
бKл Iле 7ін Kра ны ма ай нал дыр-
5ан дай мын:

…Мен Jлі ті рі ле мін, бK рым-
ды сіл кіп тас тап,

|кі ніш па ра4 та рын ке удем-
нен жыр тып тас тап.

Сол сJт те дKш пан да рым се-
сім нен Gр кіп 4аш па4.

Мен Jлі кIр се те мін Gміт ті7 
Iл мей ті нін,

Бар жKл дыз сIн бей ті нін.
Бір Ал лам бер ген 4у ат бK-

5ау 5а кIн бей ті нін.
Мен Jлі жар4 ете мін! 
Ант ете мін!!!

�/Л ПЫ НАЙ А�АН �Ы ЗЫ

«Бір ел — бір та'дыр»

Білетінім — бір то'ыз…
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Олим пи ада по рус ско му язы ку и ли те-
ра ту ре, ор га ни зо ван ная на ба зе фи ло ло-
ги чес ко го фа куль те та КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва, про во ди лась в два ту ра.

От бо роч ный тур олим пи ады сос то ял ся 
14 фев ра ля в фор ма те ра бо ты се ми сек ций: 
«Рус ский язык и ли те ра ту ра» (рус ский язык 
обу че ния) — 10-11 клас сы, «Рус ский язык 
и ли те ра ту ра» (не рус ский язык обу че ния) — 
10-11 клас сы, «Жур на лис ти ка» (рус ский 
язык обу че ния) — 10-11 клас сы, «Связь с 
об ще ствен ностью» (рус ский язык обу че-
ния) — 11 класс.

От бо роч ный тур для уча щих ся 10-х клас-
сов был про ве ден в фор ме из ло же ния с эле-
мен та ми со чи не ния. В ка че стве за да ния от-
бо роч но го ту ра уча щим ся 11-х клас сов бы ло 
пред ло же но на пи са ние эс се на за дан ную те-
му, ко то рая бы ла свя за на с 70-ле ти ем Ве ли-
кой По бе ды. Уча щи еся дол жны бы ли про-
де монстри ро вать уме ние рас кры вать те му, 
на вы ки ис поль зо ва ния язы ко вых средств в 
со от вет ствии со сти лем, те мой и за да чей выс-

ка зы ва ния, зна ние язы ко вых норм и на вы ки 
пра во пи са ния. В от бо роч ном ту ре при ня ли 
учас тие 139 че ло век из 54 школ Ка ра ган ды и 
Ка ра ган дин ской об лас ти (го ро дов Абая, Са-
ра ни, Те мир тау, Шах тин ска, пос. Кок пек ты, 
То па ра, Уш то бе). Ав то ры луч ших ра бот из 
каж дой сек ции от бо роч но го ту ра (все го 39 
че ло век) бы ли приг ла ше ны к учас тию в ос-
нов ном ту ре, ко то рый сос то ял ся 21 фев ра ля.

Ос нов ной тур про во дил ся в фор ме со бе-
се до ва ния. В ка че стве за да ния сек ции «Рус-
ский язык и ли те ра ту ра» выс ту пи ли ли те-
ра ту ро вед чес кий и лин гвис ти чес кий ана лиз 
пред ло жен но го от рыв ка из ху до же ствен но-
го про из ве де ния. Ос нов ная цель за да ния на 
лин гвис ти чес кий ана лиз ху до же ствен но го 
тек ста сос то яла в вы яв ле нии уров ня лин-
гвис ти чес кой ком пе тен ции уча щих ся, про-
яв ля ющей ся в по ни ма нии язы ко вой ор га ни-
за ции тек ста, в ви де нии свя зей и от но ше ний 
язы ко вых средств раз ных уров ней, ко то рые 
вы ра жа ют оп ре де лен ное идей но-ху до же-
ствен ное со дер жа ние про из ве де ния. Ос нов-
ная цель за да ния на ли те ра ту ро вед чес кий 
ана лиз ху до же ствен но го тек ста — вы яв ле-
ние уров ня ли те ра ту ро вед чес кой ком пе-
тен ции уча щих ся, про яв ля ющей ся в по ни-
ма нии и уме нии ана ли зи ро вать идей но-те-
ма ти чес кое со дер жа ние пред ло жен но го 
тек ста, осо бен нос ти вы ра же ния ав тор ской 
по зи ции, сред ства ху до же ствен ной вы ра зи-
тель нос ти.
В ка че стве твор чес ко го за да ния сек ций 

«Жур на лис ти ка» и «Связь с об ще ствен-
ностью» выс ту пи ла ин тер пре та ция од ной из 
пред ло жен ных тем в фор ма те ус тно го жур-
на листско го про из ве де ния. Ос нов ной целью 
за да ния бы ло оп ре де ле ние уров ня ре че вой 
ком пе тен ции, ши ро ты кру го зо ра учас тни-

ка, сте пень кон крет нос ти выс ка зы ва емых им 
мне ний.
По ре зуль та там ус тных от ве тов бы ли под-

ве де ны ито ги олим пи ады и оп ре де ли лись 
по бе ди те ли. При зе ра ми пред мет ной олим-
пи ады по рус ско му язы ку и ли те ра ту ре ста-
ли сле ду ющие уча щи еся.
Сек ция 10 класс — «Рус ский язык и ли-

те ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком обу-
че ния» — Мун Ан на (КГУ «Гим на зия №9» г. 
Ка ра ган ды).
Сек ция 10 класс — «Рус ский язык и ли-

те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы ком обу-
че ния» — Мус ке но ва Ал ты най (КГУ «Уш то-
бин ская сред няя шко ла» Бу хар жы ра ус ко го 
райо на).
Сек ция 10 класс — «Жур на лис ти ка» — 

Ка за ри нов Ан дрей (КГУ «Гим на зия №45» г. 
Ка ра ган ды).
Сек ция 11 класс — «Рус ский язык и 

ли те ра ту ра в шко лах с рус ским язы ком 
обу че ния» — Кон драть ева Ве ро ни ка (КГУ 
«ОКШДС №77» г. Ка ра ган ды).
Сек ция 11 класс — «Рус ский язык и ли-

те ра ту ра в шко лах с не рус ским язы ком обу-
че ния» — Ап се ле ва Жан на (СШИ име ни 
Н. Нур ма ко ва г. Ка ра ган ды).
Сек ция 11 класс — «Жур на лис ти ка» — 

Сер ки на Ре ги на (КГУ «ОСШ №11 г. Те мир-
тау»).
Сек ция 11 класс — «Связь с об ще ствен-

ностью» — Ко мис са ро ва Ве ро ни ка (КГУ 
«Гим на зия №45» г. Ка ра ган ды).
При зе ры олим пи ады бы ли наг раж де ны 

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

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

Ка фед рой ан глий ско го язы ка и лин гво-
ди дак ти ки фа куль те та инос тран ных язы-
ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в на ча ле фев-
ра ля впер вые бы ла ор га ни зо ва на и про ве-
де на вы ез дная олим пи ада по ан глий ско му 
язы ку сре ди уча щих ся 10-11-х клас сов в 
сред ней шко ле име ни Круп ской пос. Ата-
су Жа на ар кин ско го райо на.

В олим пи аде при ня ли учас тие ме то дис-
ты район но го от де ла об ра зо ва ния, учи те ля 
и уча щи еся, а так же шко лы Жа на ар кин ско го 
райо на: СШ им. Круп ской, им. Ю. Га га ри на, 
им. О. Жу ма бе ко ва, СШ №132, Ин ту мак ская 
сред няя шко ла, сред ние шко лы сел Кок тал, 
Тал ды бу лак, Ын та лы.
Олим пи ада вклю ча ла в се бя ос нов ные эта-

пы, нап рав лен ные на оп ре де ле ние уров ня 

зна ний: лек си ко-грам ма ти чес кий тест, чте-
ние и этап го во ре ния. По ре зуль та там всех 
ту ров уча щи еся бы ли от ме че ны дип ло ма ми 
и па мят ны ми при за ми. Сре ди уча щих ся 10-х 
клас сов дип ло мом I сте пе ни бы ла наг раж де-
на уча ща яся сред ней шко лы №132 Са ке но ва 
Ару жан, дип ло мы II и ІІІ сте пе ни за во ева ли 
уча щи еся сред ней шко лы им. Круп ской Зей-
ну лин Рауан и Са пар Ди ана.
Сре ди уча щих ся 11-х клас сов дип ло мом I 

сте пе ни бы ла наг раж де на уча ща яся сред ней 
шко лы им. Круп ской Сар ба ева Ку ра лай, вто-
рые мес та меж ду со бой по де ли ли Иса ино ва 
Ма ди на (СШ им. Круп ской) и Аса но ва Ай ме-
рек (СШ №132), дип ло ма ми ІІІ сте пе ни наг-
раж де ны сле ду ющие учас тни ки олим пи ады: 
Каж ке но ва Гуль сая (СШ им. О. Жу ма бе ко ва), 
Аман гель ди ева Ай жан (СШ им. Круп ской), 
Ба яно ва Ак гуль (сред няя шко ла се ла Ын та лы).
Так же в рам ках олим пи ады пре по да ва те-

ли ка фед ры про ве ли се ми нар для учи те лей 

сельских школ по те ме «Ис поль зо ва ние ин-
фор ма ци он ных компь ютер ных тех но ло гий в 
об ра зо ва нии: циф ро вые тех но ло гии». В це-
лом олим пи ада по лу чи ла по ло жи тель ные 
от зы вы, и в бли жай шем бу ду щем пла ни ру-
ет ся про дол жить опыт про ве де ния вы ез дных 
олим пи ад.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Мно гие аби ту ри ен ты за да ют ся воп ро-
сом: «Су ще ству ет ли се год ня уни вер саль ное 
об ра зо ва ние?». Мы хо тим от ве тить — да! И 
это — фи ло соф ское об ра зо ва ние. Не сек рет, 
что толь ко фи ло со фия да ет са мос то ятель-
ность и кри тич ность мыш ле ния, на вык 
мыс лить нес тан дар тно, кре атив ность и гиб-
кость, уме ние яс но вы ра жать и ар гу мен ти-
ро вать свои мыс ли — ка че ства, ко то рые в 
сов ре мен ном об ще стве це нят ся бо лее все го.

Как из вес тно, фи ло соф ское об ра зо ва ние — 
ста рей шее нап рав ле ние в ев ро пей ской сис-
те ме об ра зо ва ния. В ве ду щих ев ро пей ских 
уни вер си те тах — Ок сфор де, Кем брид же, 
Сор бон не, Мос кве, Ки еве — имен но фи ло-
соф ский фа куль тет был цен тром об ра зо ва-
тель но го про цес са. И се год ня в круп ней ших 
уни вер си те тах ми ра имен но фи ло соф ские 
фа куль те ты на ибо лее прес тиж ны. В от ли чие 
от лю бо го дру го го нап рав ле ния об ра зо ва ния, 
цель ко то ро го — под го тов ка уз ких спе ци-
алис тов, фи ло соф ские фа куль те ты тра ди ци-
он но де ла ют ак цент на пре дель но ши ро ком 
ди апа зо не гу ма ни тар но го зна ния. Нес лу чай-

но ведь имен но фи ло со фы всег да сос тав ля ли 
ин тел лек ту аль ную эли ту лю бо го го су дар ства: 
сколь бы про фес си ональ ны ми ни бы ли эко-
но мис ты, ин же не ры, юрис ты, ме ди ки, в лю-
бом об ще стве дол жна су ще ство вать прос лой-
ка уни вер саль ных спе ци алис тов, спо соб ных 
ана ли зи ро вать, объ яс нять и прог но зи ро вать 
об ще ствен ные про цес сы в це лом.
Ка фед ра фи ло со фии и те ории куль ту ры 

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 14 фев ра ля про ве ла день 
от кры тых две рей для школь ни ков Ка ра ган ды. 
Ак тив ное учас тие в ме роп ри ятии при ня ли 
уча щи еся школ, фи ли алов фа куль те та фи-
ло со фии и пси хо ло гии: ОСШ №41 (ка фед ра 
фи ло со фии и те ории куль ту ры), КГУ «ОК 
ШИДС №68» (ка фед ра со ци аль ной ра бо ты 
и со ци аль ной пе да го ги ки), КГУ «Об лас тной 
дет ский дом по ти пу семьи «Тан шол пан», 
КГП «СОШ №36» (ка фед ра пси хо ло гии).
Школь ни ки поз на ко ми лись со струк ту рой 

фа куль те та, по се ти ли биб ли отеч ные за лы, 
науч но-ис сле до ва тельскую ла бо ра то рию ком-
плек сно го изу че ния сов ре мен ной ре ли ги оз ной 

си ту ации в Ка зах ста не. Уче ни кам рас ска за ли 
об ис то рии ка фед ры. Ка фед ра фи ло со фии и 
те ории куль ту ры яв ля ет ся од ной из ве ду щих 
ка федр уни вер си те та. Она бы ла об ра зо ва на на 
ба зе ка фед ры фи ло со фии и по ли тэ ко но мии 
Ка ра ган дин ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та 
в 1968 г. В те вре ме на воз гла ви ла ка фед ру кан-
ди дат фи ло соф ских на ук, про фес сор Са ги но ва 
Ма ри ям Са ги нов на, пер вая в Ка зах ста не жен-
щи на-фи ло соф, за щи тив шая кан ди дат скую 
дис сер та цию. На се год няш ний день тра ди ции 
сво их име ни тых учи те лей-пер воп ро ход цев на 
ка фед ре про дол жа ют 20 пре по да ва те лей. Пре-
по да ва те ли ка фед ры пос то ян но по вы ша ют 
свой про фес си ональ ный уро вень, при ни ма ют 
ак тив ное учас тие в жиз ни уни вер си те та и об-
лас ти. Это под твер жда ет ся ре ги ональ ны ми и 
за ру беж ны ми сер ти фи ка та ми и дип ло ма ми, 
гра мо та ми, бла го дар ствен ны ми пись ма ми. 
Уча щим ся школ бы ла да на воз мож ность про-
явить сме кал ку в кон кур се «Ин тел лек ту аль ная 
вик то ри на». По бе ди те ли бы ли наг раж де ны 
цен ны ми при за ми. Ме роп ри ятие за вер ши-
лось яр кой кон цер тной прог рам мой, ко то рую 
под го то ви ли сту ден ты фа куль те та.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ 
ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

Языковой веб-квест 
для школьников и учителей

На фа куль те те инос тран ных 
язы ков КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва 
сос то ялась об лас тная олим пи ада 
по ан глий ско му язы ку сре ди уча-
щих ся кол лед жей Ка ра ган ды и 
Ка ра ган дин ской об лас ти. В олим-
пи аде при ня ли учас тие сту ден ты 
из кол лед жей: Бал хаш ский гу ма ни-
тар но-тех ни чес кий кол ледж име ни 
А. Му си на, Ак то гай ский аг рар но-
тех ни чес кий кол ледж, Ка ра ган дин-
ский по ли тех ни чес кий кол ледж, 
Ка ра ган дин ский же лез но до рож-
ный кол ледж, Ка ра ган дин ский 
кол ледж ак ту аль но го об ра зо ва ния 
«Бо ла шак» и Ка ра ган дин ский кол-
ледж тех но ло гии и сер ви са.

Олим пи ада про хо ди ла в два эта-
па. На пер вом, от бо роч ном эта пе 
учас тни кам бы ло пред ло же но нес-
коль ко за да ний — лек си ко-грам-
ма ти чес кий тест, за да ния на ауди-
ро ва ние, про вер ку на вы ков чте ния 
и по ни ма ния ан глий ских тек стов. 
Пос ле пер во го эта па в фи наль ную 
часть олим пи ады выш ли пять учас-
тни ков. За да ни ем вто ро го эта па 
олим пи ады бы ла бе се да на за дан-
ную те му.

В жю ри бы ли опыт ные пре по-
да ва те ли ка фед ры инос тран ной 
фи ло ло гии и пе ре вод чес ко го де-
ла: кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук 
Как жа но ва Ф. А., кан ди дат фи ло-
ло ги чес ких на ук Нас те рик Э. В., 
док тор PhD Тад жи ке ева А. Ш. и 
ма гистр гу ма ни тар ных на ук Ашим-
ха но ва С. З.

По бе ди те ля ми олим пи ады ста-
ли Ко ров ни ко ва А. и Кыз ба ла Н. 
из ККАО «Бо ла шак», Жу бай га ли ева 
Ж., сту ден тка Бал хаш ско го гу ма ни-
тар но-тех ни чес ко го кол лед жа име-
ни А. Му си на. По бе ди те лям бы ли 
вру че ны дип ло мы и па мят ные по-
дар ки — фут бол ки с сим во ли кой 
уни вер си те та. Пре по да ва те ли, под-
го то вив шие сту ден тов-при зе ров, 
по лу чи ли бла го дар ствен ные пись-
ма.

По ми мо это го в хо де олим пи ады 
уча щи еся и пре по да ва те ли кол лед-
жей при ня ли учас тие в эк скур сии 
по фа куль те ту инос тран ных язы-
ков. Эк скур сия про во ди лась на ан-
глий ском язы ке.

В этот же день был ор га ни зо ван 
ме то ди чес кий се ми нар «Веб-квест 
как фор ма ор га ни за ции ин тер нет-
ре сур сов в про цес се пре по да ва-
ния инос тран ных язы ков» для пре-
по да ва те лей кол лед жей и учеб ных 
за ве де ний Ка ра ган ды и Ка ра ган-
дин ской об лас ти. Мо де ра то ра ми 
се ми на ра бы ли кан ди дат фи ло ло-
ги чес ких на ук Пе чер ских Т. Ф. и ма-
гистр пе да го ги чес ких на ук Паг ну-
ева А. С. Се ми нар про во дил ся в два 
эта па. На пер вом эта пе учас тни кам 
бы ли пред став ле ны те оре ти чес кие 
ос но вы веб-квес та как фор мы ор-
га ни за ции ин тер нет-ре сур сов при 
изу че нии инос тран ных язы ков. Во 
вто рой, прак ти чес кой час ти се ми-
на ра учас тни ки поз на ко ми лись с 
веб-квес том, раз ра бо тан ным сту-
ден та ми 2-го кур са фа куль те та 
инос тран ных язы ков, а за тем каж-
дый учас тник по пы тал ся на прак ти-
ке при ме нить по лу чен ные зна ния 
и соз дать соб ствен ный квест. Се-
ми нар про шел очень ди на мич но, 
а учас тни ки вы ра зи ли за ин те ре-
со ван ность в сле ду ющих мас тер-
клас сах и ме то ди чес ких се ми на рах 
на фа куль те те инос тран ных язы ков 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

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

Как слово наше отзовется?

Первая выездная

Универсальное образование: хочу все знать!
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«Жа ным ның жаз ба нұс қа сы», «Əде мі ме нің 
əле мім» ат ты жыр жи на ғы ның ав то ры, Қа сым 
Аман жо лов атын да ғы І об лыс тық ақын дар мү-
шəй ра сы ның бас жүл де иеге рі ақын Ра хат Əб-
ді рах ма нов тың «Жү ре гім» ат ты жа ңа жыр жи-
на ғы жа рық көр ді. Осы ған орай, ақын мен по-
эзия тө ңі ре гін де аз ды-кем сұх бат тас қан едік…

— Кі тап ты4 «Ж3 ре гім» деп ата лу ына не се беп? 
Жал пы а,ын дар 6а де ген ,ол дау ,ан дай?

— Шы ным ды ай тсам, жыр жи на ғым ды оқыр-
ман дар дың сұ ра ула ры бойын ша шы ғар дым. Ал, 
ен ді оның «Жү ре гім» деп ата лу ының қа ра пайым 
ға на се бе бі, он да ғы өлең дер жү ре гім нің жаз ба ша 
кө шір ме сі. Бү гін де ақын дар ға қол дау жақ сы көр-
се ті лу де. Тек ақын дар ды ірік теу жа ғы дұ рыс жол-
ға қойыл ма ған. Кі тап тың шы ғуы на қол дау көр сет-
кен ба ла күн нен бір ге өс кен дос та рым.

— Б% ре кел ді! «Бас кес пек бол са да, тіл кес пек 
жо,» деп жа та мыз… Eа лай ой лай сыз, б3 гін гі по-
эзи яда цен зу ра бар ма?

— Ақын дар əр за ман да шын дық ты, ха лық тың 
жай-күйін жыр ла ған. Əр ақын өз шы ғар ма сын да 
бел гі лі бір мə се ле лер ді кө те ріп, ақи қа тын ай тып 
жа та ды. Біз қа зір Құ дай ға шү кір, ер кін ел де та ту-
тəт ті тұ рып жа тыр мыз. Сон дық тан да елі міз дің 
одан ары да муы жо лын да, бір лі гі жо лын да қыз-
мет ету ге ти іс піз.

— Ра хат а6а, сіз ді4 к8п 8ле4 де рі 4із ли ри ка-
лы, ба 6ыт та жа зыл 6ан. Ли ри ка ны 8зі 4із ше ,а-
лай т3 сі не сіз?

— Ме нің жа зып жүр ген де рім — жү ре гім нің сө-
зі. Қа ғаз бе ті не түс кен се зім. Ли ри ка — ол өте мөл-
дір əрі пəк! Мен та қы рып таң дап, идея із деп, із де-

ніп жаз бай мын. Дəл қа зір қан дай күй де отыр мын, 
со ны қа ғаз бе ті не тү сі ре мін. Ең əде мі жыр — ол ең 
шы найы жыр.

— Ба ,ыт ты ,а лай т3 сі не сіз? Lмір де «%т те ген-
ай» де ген с%т те рі 4із бол ды ма?

— Бұл жал ған ға кел ген əр адам ның өзін дік ат қа-
ра тын қыз ме ті, өз мис си ясы бар. Мен жыл дар өт-
кен сайын өзім ді өлең үшін жа рал ған дай се зі ну ім 
ар тып ке ле ді. Со рым да, ба ғым да осы өлең нің ай-
на ла сын да. Ме нің ба қы тым — өлең ді пай да ла нып 
атақ не бол ма са сый-си япат алу емес. Ме нің ба қы-
тым — жү ре гім де гі се зім ді сол қал пы өлең ге ай-
нал ды рып, өз ге жү рек тер ге жет кі зу. «Əт те ген-ай» 
əр кім де бар бол ған дық тан, мен де де бар! Көп…

— Eа зір гі та4 да «с3й дім, к3й дім» деп бір 8ле4 
жа зып, а,ын атын ар ,а лан 6ан дар ды к8 зі міз к8 ріп 
ж3р. Жал пы б3 гін гі по эзи яны ,а лай ба 6а лай сыз?

— По эзия ерік кен нің ер ме гі емес. Өлең нің өз 
ға жа бы мен өз аза бы бар. Оны ұй қа сын үй лес ті-
ре са лып, əде мі сөз дер ді тіз бек теп шы ғу деп ой-
лай тын дар оң бай қа те ле се ді. Бү гін де ақын көп 
деп жа та ды. Шын мə нін де ақын өте аз. Жү рек ке 
жет пей тін, бір ді-екі лі шу мақ пен ақын мын деп 
жүр ген дер өте көп. Біз по эзи яны қа дір ле сек, əр 
нəр се ні өз аты мен атап, əр кім ді өз ор ны нан кө руі-
міз ке рек.

— «Gн ні4 с8 зі ру хы да, ал %уені — с3йе гі» дей ді. Осы 
уа,ыт ,а дейін ,ан ша %н де рі 4із жа ры, ,а шы, ты?

— Мен əнін де, сө зін де өзім жаз ған 4-5 əн, со ны-
мен қа тар мен мə ті нін жаз ған 30 шақ ты əн орын-
да лып жүр. Олар дың қа та рын да, Ақ бо та Ке рім бе-
ко ва, Ер дос Қа на ев, Нұр сұл тан Ба тыр құ лов, Жа-
ңа бай Өте ге нов, Ер лан Ма ла ев, Тө ре ға ли Тө реə лі 
си яқ ты бір не ше əн ші бар. Ер кін Нұр жан, Мақ сат 

Ба зар ба ев та ғы да бас қа əн ші лер мен жа ңа əн дер 
жа зу үс тін де міз.

— Сіз ді4 к8п ту ын ды 4ыз ды4 8з ге ат пен 6а-
лам тор да жа ри яла нып жат ,а нын жиi бай ,ай-
мыз. Пла ги ат жайын да не дей сіз?

— Иə, он дай жағ дай лар бар. Бі рақ, мен нақ ты 
бір ту ын дым ды сол бе ті өз аты нан жа ри ялап жі-
бе ріп жат қан бауыр-қа рын дас та ры ма еш рен жі-
мей мін. Олар əдейі емес, бай қа май со лай бо лып 
жа тыр деп ой лай мын. Ал, ен ді өлең де гі идея, 
ойың ды, тың те ңеу ле рің ді өңін ай нал ды рып өз 
өле ңі етіп жі бе ру ді қош та май мын.

— Ал да 6ы уа,ыт та шы 6ар ма шы лы, кеш бе ру 
жос па ры 4ыз да жо, па?

— Шы найы өлең сүйе тін оқыр ман да рым ды 
жи нап алып, ал да рын да өлең оқы ғым ке ле ді. Ме-
нің ар ма ным сол. Кө рер мен ді бел гі лі бір эс тра да 
жұл ды зы ның бе де лі мен емес, өлең мен жи на ғым 
ке ле ді.

— С>х ба ты 4ыз 6а 3л кен рах мет! Жа зар д3 ние-
4із к8п бол сын!

С/Х БАТ ТАС �АН

ЗЕ РЕ ЖАЙ ЛЫ БАЙ, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

1993 жы лы Пре зи дент тің «Бо ла шақ» ха-
лы қа ра лық сти пен ди ялық бағ дар ла ма сы та-
ғайын дал ды. Со дан бе рі қа зақ тың ұл-қыз да ры 
ше тел де бі лім ала бас та ды. Оқу ын абы рой мен 
аяқ тап, ел ге ора лып, өз Ота ны на адал қыз мет 
ете бас та ған да ры қан ша ма…

Біз Аме ри ка ны4 Ва шин гтон ,а ла сын да ста тис ти-
ка ма ман ды 6ы бойын ша о,ып ж3р ген Ел жас Eа дыр-
мен о,у ды4 м%н-жайы ту ра лы с>, бат тас ,ан едік.

— Ел жас, %4 гі ме міз ді 8зі4 ту ра лы ай ту дан бас та са,?
— Мен Қа ра ған ды қа ла сы, Шет ауда ны, Ақ ша-

тау кен тін де ту ып-өс тім. Кіш кен тайым нан ата-
əжем нің тəр би есін көр дім. Ш. Уəли ха нов атын да-
ғы ауыл дық мек теп те 9 сы нып қа дейін оқып, кейін 
Қа ра ған ды қа ла сын да ғы да рын ды ба ла лар ға ар-
нал ған мек теп ке ауыс тым. Мек теп те қа зақ ті лі, ма-
те ма ти ка жə не ағыл шын ті лі пəн де рін сүйіп оқы-
дым. Мұ ға лім де рім өз ісін сүйе тін жо ға ры дең гей-
лі ма ман дар. Ұс таз да рым ның ең бе гі нің ар қа сын да 
əлем де гі да мы ған мем ле кет тер дің бі рін де оқи мын. 
Бас тап қы кез де оқу өте қи ын бол ды. Бі рақ ең бек те-
ну дің ар қа сын да оқу ым ды алып кет тім.

— «Бо ла ша,» ба6 дар ла ма сы ту ра лы е4 ал 6аш 
,а лай біл ді4?

— Ма те ма ти ка пə ні нен бе ре тін Сар құ тыл Ай ке-
ев, Ро за Рым тай сын ды ұс таз да рым ма те ма ти ка ға 
құш тар лы ғым ды да мы та түс ті. Осы кез де «Бо-
ла шақ» бағ дар ла ма сы ту ра лы ес ті дім. Бағ дар ла-
ма ту ра лы сұ рас тыр дым. Бағ дар ла ма ның та ла бы 
бойын ша ағыл шын ті лін жақ сы мең ге ру ке рек 
екен. Ауыл да ағыл шын ті лін оқы ту дең гейі тө мен 
бол ған дық тан оны үй ре ну қи ын ға түс ті. ҰБТ-ға қо-
са, ағыл шын ті лі нің кур сы на қа тыс тым. 2008 жы лы 

мек теп бі ті ріп, Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті не оқу ға түс тім. Оқу мен қа тар бос уақы тым да 
ағыл шын ті лін үй ре ну ге ден қой дым. «Бо ла шақ» 
бағ дар ла ма сы на ке рек құ жат тар ды жи на дым.

— Б>л ба6 дар ла ма 6а ,ол жет кі зу 3шін е4 бі-
рін ші не ,а жет?

— Бас ты сы — жақ сы оқу ке рек. «Бо ла шақ» сти-
пен ди ясы ның иегер ле рі нің бə рі мек теп те, уни вер-
си тет те жақ сы оқы ған дар. Одан кейін ағыл шын ті-
лін не ме се оқи мын де ген ел дің ті лін же тік бі луі ке-
рек. Жал пы ай тқан да, оқу ға құш тар ба ла лар дың 
əр қай сы сы ның ше тел де оқу ға мүм кін ші лі гі бар.

— Ем ти хан тап сыр 6ан да ,ан дай ,и ын ды, тар бол ды?
— Ем ти хан үш са ты дан тұр ды. Бі рін ші ағыл-

шын ті лі нен тап сыр дық. Мен үшін ағыл шын ті лі-
нен тап сыр ған ем ти хан қи ын бол ды. Шы ны ке рек, 
бұл ем ти хан нан өтем де ген үмі тім аз еді. Бі рақ 
бір ай дан кейін «Бо ла шақ» бағ дар ла ма сы ның өкі-
лі үй ге қо ңы рау со ғып, қуа ныш ты ха бар жет кіз ді. 
Екін ші сі қа зақ ті лі нен жə не пси хо ло ги ялық ем ти-
хан бол ды. Бұл ем ти хан дар аса қи ын ға түс кен жоқ. 
Қа зақ ті лі — ана ті лім. Одан кейін ұлт тық ко мис-
сия мү ше ле рі нің сұ рақ та ры на жауап бер дім. Екі 
ай дан соң Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
«Бо ла шақ» сти пен ди аты атан дым.

— Eа зір 8зі4 мен бір ге ,а за, ты4 ,ан ша >л-,ы-
зы о,и ды? Олар мен ара ла сып т> ра сы4 ба?

— Мен оқи тын уни вер си тет те ал ты қа зақ бар. Бір-
бі рі міз бен жақ сы ара ла сып, қол дау көр се тіп тұ ра мыз.

— АEШ-тан біз 3й ре не тін е4 бас ты ерек ше лік-
тер ді атап ай тып бе ре ала сы4 ба?

— АҚШ хал қы нан үй ре не рі міз көп. Аме ри кан-
дық тар дың бір қа си еті — жұ мыс қа, оқу ға ерек ше 
кө ңіл бө ле ді. Жал қау лық ты сүй мей ді. Əр тап сыр-

ма ға ти янақ ты қа рап, уақы тын да орын дап оты ра-
ды. Тəр тіп те рі өте жақ сы, сы пайы. Бас қа ха лық 
өкіл де рі не «жат жер ден сің» деп кө кі рек кө тер-
мей ді. Əрі олар өте үнем шіл ха лық.

— Ста тис ти ка жал пы ,ан дай ма ман ды,? Та4-
да 6ан ма ман ды 6ы4 ны4 ,и ын ды 6ы мен ерек ше-
лі гі ,ан дай?

— Ста тис ти ка — бі лім са ла сы, бұ қа ра лық əлеу-
мет тік-эко но ми ка лық құ бы лыс тар мен үде ріс тер-
дің сан дық жə не са па лық көр сет кіш те рін зер де-
лей тін ғы лым. Ма те ма ти ка мен ты ғыз бай ла ныс ты. 
Бұл ма ман дық ты таң да ған се бе бім — Қа зақ стан да 
бұл са ла кен же леп қал ған, да мы ма ған де се де бо-
ла ды. На ғыз ма ман аз. Əр мем ле кет те эко но ми ка-
ны бас қа ру, қа да ға лау үшін са нақ жүр гі зі ле ді. Сол 
са нақ та қа те лік тер ді жөн деп, бо ла шақ ты бол жап 
оты ра тын ста тис ти ка ма ман да ры қа жет.

— Lмір лік >с та ны мы4?
— Тал пын саң, алын бай тын қа мал жоқ! Ең бас ты 

мақ са тым — оқу ды ой да ғы дай аяқ тап, Қа зақ стан ға, 
яғ ни өз елі ме адал қыз мет ету. Мен жас тар ға ар ман-
да ры ңа се ніп, ерін бей са бақ оқың дар де ген ті лек 
ай та мын. Се бе бі, біз — өз елі міз дің бо ла ша ғы мыз!

— Ел жас, ашы, пі кі рі4 3шін ал 6ыс ай та мыз. 
Ж3 ре гі елім деп со, ,ан ,а за, ты4 %р ба ла сы 
сен дей-а, бол сын.

С/� БАТ ТАС �АН ФА ТИ МА �/Л ТА ЕВА, �АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Шы нық саң, шы мыр бо ла сың» де ген сөз бе кер 
ай тыл ма са ке рек. Се бе бі, спорт тың адам өмі рін-
де гі алар ор ны ерек ше. Оның адам ға бе рер пай-
да сы да шаш етек тен. Ал, ма ман дар дың ай ту ын-
ша, спор тпен ай на лы су үшін ең ал ды мен ден са-
улық ты то лық тек се ріс тен өт кі зу қа жет екен.

Жал пы «sport» сө зі ағыл шын ті лі нен ауда-
рып қа ра сақ, «ойын, кө ңіл кө те ру» де ген ма-
ғы на ны біл ді ре ді екен. Біз дің күн де лік ті өтіп 
жат қан өмі рі міз дің өзі спор тпен ты ғыз бай ла-
ныс ты. Жү ріп тұ ру ымыз да, тіп ті бас пал дақ қа 
кө те рі ліп, қай та тү суі міз дің өзі спорт бо лып 
та бы ла ды. Де не ні шы нық ты рып, спор тпен 
ай на лы су шы ғар ма шы лық-ин тел лек ту ал дық 
қа бі лет ті өсі ру мен қа тар, жақ сы мі нез қа лып-

тас ты ра ды екен. Үне мі бір қа лып пен жү ріп, 
де не нің сым ба тын сақ тау да спор тпен ті ке лей 
бай ла ныс ты. Кө ңі лі міз ге қуа ныш пен күш-жі-
гер сый лап, же ңіс ке же ту жол да рын үй ре те ді. 
Алай да, ма ман дар дың ай ту ын ша, ден са улы-
ғын да кі нə ра ты бар адам дар спор тпен ай на-
лыс қан да шек тен шық пай, бел гі лі бір мөл шер-
ді сақ тау ке рек еке нін ес кер те ді. Ша ма дан тыс 
жа сал ған күр де лі жат ты ғу лар адам ағ за сы на 
жет кі лік ті мөл шер де күш тү сір се, адам ауру ға 
шал ды ғуы əб ден мүм кін. Сон дық тан, адам ағ-
за сы на ай тар лық тай күш тү сір мей тін би, жү зу, 
та за ауада шаң ғы те бу, тен нис, фут бол, бас кет-
бол ойын да ры əл де қай да пай да лы. Бұл ойын-
дар дың жақ сы бір қа си еті — адам дар ды ұжым-
шыл дық қа ша қы рып, ауыз бір ші лік ті қа лып-

тас ты ра ды екен. Ал егер оңа ша бо лу ды қа ла-
са ңыз, шах мат, до ми но, дой бы, тіп ті өзі міз дің 
қа за қи ойы ны мыз то ғыз құ ма лақ та ғы бар. Бұл 
да адам ның ой-өрі сі нің да му ына зор сеп ті гін 
ти гі зе ді. Де не ні шы нық ты рып, жат тық қан нан 
кейін гі та мақ та ну дұ рыс ты ғын да қа да ға ла ған 
жөн. Бір ден ауыр азық пен та мақ тан ған нан 
гө рі, сұйық та ғам дар, кө кө ніс пен же міс-жи-
дек тер ді пай да ла ну ке рек. Душ қа был да уды 
да əдет ке ай нал ды ру қа жет. Ал, спор тпен ай-
на лы су ға ден са улы ғы кел мей тін нау қас жан-
дар ға жə не жа сы кел ген қа рия адам дар ға та за 
ауада жаяу жү ру ке ңе сі бе рі ле ді.

Қыс мез гі лі нен ма ужы рап шық қан им му-
ни те ті міз ді шы нық ты рып, көк тем ай ла рын да 
де не міз ді бір ге сер гі тейік.

НА ЗИ РА БАЙ НА ЗА РО ВА, �АРМУ С ТУ ДЕН ТІ

Еліктеу ха7ында
Hр адам елік тей жG ріп Iз 

бей не сін 4а лып тас ты ра ды. БG-
гін гі жаз ба да осы елік теу ха-
4ын да. БK рын 5ы ны7 жас та ры 
Iз Kс та зы на, о4ы 5ан кі та бы-
ны7 кейіп ке рі не елік те ген бо-
лар, сі рJ? Ал 4а зір кIп жас тар 
ак тер, жKл дыз, Jн ші ата улы ны 
ку ми рі са най ды Hри не, бі ре уге 
K4 са 5ы сы ке ліп елік теу жа ман 
4а си ет емес.

|з ба сым ба ла ке зім нен 
сол уа4ыт та ры 31 ар на ны7 жа-
7а лы4 тар 4ыз ме ті ні7 дик то ры 
бол 5ан Ли ма ра Са лих ты кIз 
кI ріп, жK мы сы мен та ныс 4ан 
сJт те: «не ге бKл Jп ке ге K4 са-
мас 4а, не ге осы Jп кем тJ різ ді 
дик тор, жур на лист бол мас-
4а?» — деп ше шіп, жур на лист 
ат ты ар да4 ты ма ман ды4 4а кI-
7і лім ау5ан еді.

Ке ле сі, бKл 4ай сар мі нез ді 
Jп ке міз ді та ны май тын 4а за4 
жо4-ау! Ди на ТI леп бер ге но ва. 
Ас тар лап а4и 4ат ты ай т4ан да 
ал ды на жан сал май ды. СIй ле-
ген сIз мJ де ни еті мен 4ай сар-
лы 5ын бойы ма сі 7і ру ге ба рын-
ша ты ры са мын.

Нар тай Арал байK лы — КТК 
ар на сы ны7 жа 7а лы4 тар 4ыз-
ме ті ні7 тіл ші сі. А5а мыз дан Gй-
ре не рім кIп. СIз сап тау… Дик-
ция…

Сю зи БЭ — ше тел жKл ды зы. 
|зін Jлем ге 18 жа сын да-а4 
мойын дат 4ан ко рей Jн ші сі, ак-
три са, те ле жGр гі зу ші, мо дель. 
КIп 4ыр лы Сю зи мен Gшін сK-
лу лы4 пен сJн ні7 эта ло ны.

Елік теу жа4 сы 5ой, ме ні7 ше, 
Тек елік теп жGр ген ада мы мыз-
ды7 «кI шір ме сі» бо лу ды7 4а-
же ті жо4. Ай тпа4 шы, сіз ді7 ку-
ми рі 7із кім? Кім ге елік тей сіз?

�/Л ПЫ НАЙ ЖА СА РАЛ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Идеясыз жазыл'ан 
жазба

Дос тар, кI 7і лі 7із 4K ла зы 5ан 
сJт те, са 5ы ныш са ры 5ы сыр бо-
лып шер ті ліп жат 4ан кез де не 
іс тей сіз дер? Кей жан дар бо ла-
ды осын дай сJт тер де Jуез ді Jн 
ты7 дай ды. Кей бір адам дар бар 
кIз жа сы на ерік бе ріп, іш те гі 
бар мK 7ын шы 5а рып ала тын. 
Ал мен ше?..

Мен Jн ді жа4 сы кI ре мін-
ау, бі ра4 жы лау 5а жо4 пын. 
БG гін де мен тK ра4 етіп, 4Kт ты 
4о ны сы ма ай нал ды рып отыр-
5ан жа та4 ха нам ны7 9 4а ба ты 
жан дG ни ем мен Gй ле се тін, ар-
ман да рым мен тіл де се тін 4а-
бат. Он да 5ы те ре зе 4а ра7 5ы-
лы4 пен ты ныш ты4 те7 де се тін, 
асы4 пай Iз-Iзі ме есеп бе ре тін 
ой ла ну 5а 4о лай лы орын.

Кеш ба ты сы мен, 4а ра7 5ы-
лы4 тG сі сі мен осы 4а бат 4а асы-
5ам да тK ра мын. Бі ра4 тGн гі он 
екі, бір бол майын ша, сту дент-
тер шырт Kй 4ы 5а кет пейін ше 
мKн да ке ле ал май мын. Ойым 
бI лін бес Gшін… Кел ген нен со7 
ы7 5ай ла нып оты рып те ре зе ге 
тел мі ре мін. Ой ла на мын. Ар-
ман дай мын. Hр кG ні Jр тGр лі. Е7 
бас ты сы, ми ым ты ныш та ла ды, 
Iз-Iзі ме ке ле мін. БKл ме ні7 
ор ным!

�/Л ПЫ НАЙ А�АН �Ы ЗЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

«Ж�регімніC жазбаша кAшірмесі»

«Біз — Aз еліміздіC болаша'ымыз»

Шыны'ып, шымыр болайы7
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Кон курс «Две звез ды» сре ди сту ден-
тов, пре по да ва те лей и сот руд ни ков КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про во дит ся впер вые и 
прой дет 3 мар та во Двор це сту ден тов.

Он про во дит ся с целью под дер жки твор-
чес ки ак тив ных сту ден тов, пре по да ва те лей и 

сот руд ни ков и ра ди ук реп ле ния твор чес ких 
свя зей меж ду сту ден та ми и ППС. Ор га ни за то-
ра ми кон кур са ста ли Сту ден чес кий пар ла мент, 
Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Дво рец сту ден-
тов, проф со юз ный ко ми тет КарГУ. В кон кур се 
мо гут при нять учас тие сту ден ты, пре по да ва-
те ли и сот руд ни ки КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва. 
Ус ло вия учас тия сле ду ющие: в кон кур се при-
ни ма ют учас тие ду эты, один из учас тни ков — 
сту дент, а вто рой — пре по да ва тель или сот руд-
ник; в кон кур се ис пол ня ет ся од но про из ве де-
ние в лю бом жан ре ху до же ствен но го твор че-
ства (пес ня, та нец, инстру мен таль ная му зы ка и 
др.); про дол жи тель ность но ме ра — не бо лее 4 
ми нут.
Выс туп ле ния учас тни ков оце ни ва ет жю ри. 

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: ис пол ни тельский 
уро вень, сце ни чес кое оба яние, твор чес кий за-

мы сел, ху до же ствен ное и му зы каль ное ре ше-
ние. По ре ше нию жю ри луч шие ис пол ни те ли 
кон кур са наг раж да ют ся дип ло ма ми I, II, III 
сте пе ни и при за ми. Так же вы де ля ют ся но ми-
на ции для по ощ ре ния учас тни ков: «Са мый 
оба ятель ный во каль ный ду эт», «Гар мо ния в 
ду эте», «Ори ги наль ное ис пол не ние про из ве де-
ния», «Сце ни чес кое мас тер ство», «Ду эт-вдох-
но ве ние», «Приз зри тельских сим па тий».
По бе ди те ли кон кур са при мут учас тие в 

праз днич ном кон цер те, пос вя щен ном Меж ду-
на род но му жен ско му дню, ко то рый сос то ит ся 
5 мар та во Двор це сту ден тов.
Справ ки по те ле фо ну 8 702 393 0714 — пред-

се да тель Сту ден чес ко го пар ла мен та Са гым жан 
Та нир бер ге нов, 8(7212) 77-03-90 (вн. 1110) — Ко-
ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

В ус ло ви ях ста нов ле ния граж дан ско го 
об ще ства и пра во во го го су дар ства за да ча 
учеб ных за ве де ний — вос пи та ние прин-
ци пи аль но но во го, де мок ра ти чес ко го ти-
па лич нос ти, спо соб ной к ин но ва ци ям, к 
уп рав ле нию соб ствен ной жизнью и дея-
тель ностью, де ла ми об ще ства, го то вой рас-
счи ты вать на соб ствен ные си лы, тру дом 
обес пе чи вать свою ма те ри аль ную не за ви-
си мость. Но вое вре мя тре бу ет от сис те мы 
выс ше го об ра зо ва ния фор ми ро ва ния не 
толь ко про фес си ональ ных ка честв у сту-
ден тов, но и фор ми ро ва ния ак тив ной жиз-
нен ной по зи ции юных граж дан Казахстана. 
Ак тив ная жиз нен ная по зи ция юных граж-
дан на ше го об ще ства не мо жет фор ми ро-
вать ся без пат ри оти чес ко го вос пи та ния. 
Ос нов ные ори ен ти ры пат ри оти чес ко го 
вос пи та ния — граж дан ско-пат ри оти чес кая 
зре лость уча щих ся, вы со кие эти чес кие нор-
мы по ве де ния, ак тив ная граж дан ская по зи-
ция, стрем ле ние к ду хов но му обо га ще нию 
и раз ви тию, чув ство пат ри отиз ма, гу ма низ-
ма и то ле ран тнос ти, по чи та ние луч ших 
тра ди ций семьи, на ро да и др.

Эти и мно гие дру гие ас пек ты пат ри оти чес-
ко го вос пи та ния об су ди ли на круг лом сто ле 
«Роль сту ден чес ких об ще ствен ных объ еди не-
ний в фор ми ро ва нии ак тив ной граж дан ской 
по зи ции у сту ден тов» пред ста ви те ли сту ден че-
ства КарГУ и дру гих ву зов Ка ра ган ды, а так же 
ли де ры мо ло деж ных ор га ни за ций на шей об-
лас ти и го ро да. Цель про ве де ния круг ло го сто-
ла — фор ми ро ва ние у сту ден чес кой мо ло де жи 

пат ри отиз ма, а так же оп ре де ле ние пер спек тив 
раз ви тия сту ден чес ких ор га нов са мо уп рав ле-
ния и прив ле че ния мо ло де жи к учас тию в ре-
ше нии ак ту аль ных воп ро сов об ще ства. Учас-
тни ков круг ло го сто ла при вет ство ва ли про рек-
тор по вос пи та тель ной ра бо те и со ци аль ным 
воп ро сам Кен тбек С. К. и пред се да тель Ко-
ми те та по де лам мо ло де жи Ар кар ба ева А. А. 
Сту ден ты КарГУ под го то ви ли выс туп ле ния по 
те мам «Вли яние внут рен ней и внеш ней по ли-
ти ки го су дар ства на фор ми ро ва ние граж дан-
ской по зи ции у мо ло де жи и мо ло деж ных объ-
еди не ний» (Сар се нов С., член де бат но го клу ба 
КарГУ), «Вза имос вязь раз ви тос ти сту ден чес ко-
го са мо уп рав ле ния с уров нем раз ви тос ти граж-
дан ско го об ще ства» (Рам бе ков Б., де пу тат Сту-
ден чес ко го пар ла мен та), «Мо де ли сту ден чес-
ких объ еди не ний в ми ре и их учас тие в об ще-
ствен ной жиз ни» (Ка ир бе ко ва М., ко ор ди на тор 
Шко лы го су дар ствен ной служ бы г. Ка ра ган ды) 
и др. Гос ти круг ло го сто ла Алим жа нов Б., ди-
рек тор Цен тра мо ло деж ных ини ци атив Ка ра-
ган ды, и Ма ка шев Е., ли дер Рес пуб ли кан ско го 
сту ден чес ко го дви же ния «Аль янс сту ден тов 
Казахстана по Ка ра ган дин ской об лас ти», по де-
ли лись опы том ра бо ты сво их объ еди не ний, об-
су ди ли пер спек ти вы соз да ния еди но го ор га на 
мо ло деж но го са мо уп рав ле ния в Ка ра ган де, а 
так же роль во лон те ров в сту ден чес ких дви же-
ни ях. К об суж де ни ям при со еди ни лись так же 
сту ден ты ме ди цин ско го уни вер си те та Ра су ло-
ва А., Рус тем бек-кы зы Ж., Бек мур за ева Д. Ос-
нов ная идея их док ла дов бы ла в том, что се год-
ня быть пат ри отом — это мод но и ак ту аль но. 
Об опы те ра бо ты проф со юза сту ден тов Кар ГТУ 
рас ска зал Му ра дов А., ко то рый воз глав ля ет 
эту ор га ни за цию в тех ни чес ком уни вер си те те. 
Фор ми ро ва ние науч но го мыш ле ния и ши ро та 

взгля дов — вот что фор ми ру ет нас то ящих пат-
ри отов, по мне нию сту ден тов Ка ра ган дин ской 
ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но ва Му ра то ва 
К. и Хам зи на Е. Они рас ска за ли об опы те ра бо-
ты Слу ша тельско го науч но го об ще ства, ко то-
рое поз во ля ет сту ден там ака де мии раз ви вать 
и фор ми ро вать но вое, сов ре мен ное мыш ле ние.
Под во дя ито ги круг ло го сто ла, все учас тни-

ки от ме ти ли, что важ ное мес то в жиз ни мо-
ло дых лю дей за ни ма ет их учеб ное за ве де ние, 
ко то рое в зна чи тель ной сте пе ни бла го да ря сво-
ему вос пи та тель но му по тен ци алу оп ре де ля ет 
ори ен та цию кон крет ной лич нос ти. Сте пень 
раз ви тия ак тив ной жиз нен ной по зи ции у сту-
ден тов, ме ра ее ин тен сив нос ти за ви сит от по зи-
ции че ло ве ка в от но ше нии ос нов но го ви да дея-
тель нос ти, в ко то рую он вклю чен как граж да-
нин. Имен но в этой дея тель нос ти про ис хо дит 
ов ла де ние со ци аль но важ ны ми обя зан нос тя ми, 
фор ми ру ет ся кол лек ти вистское са мо соз на ние, 
оп ре де ля ет ся са мо оцен ка, за во евы ва ет ся прес-
тиж, на кап ли ва ет ся опыт кол лек тив ных от но-
ше ний.

ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

14 мар та КарГУ при мет учас тни ков рес-
пуб ли кан ско го де бат но го тур ни ра на Ку-
бок рек то ра КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва по те-
ме «Фор ми ро ва ние ак тив ной граж дан ской 
по зи ции у мо ло де жи Казахстана».

Де бат ный тур нир на Ку бок рек то ра КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва про во дит ся сре ди сту ден-
тов выс ших учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки 
Казахстан. Це ли тур ни ра — фор ми ро ва ние 
у сту ден чес кой мо ло де жи пат ри отиз ма и ак-
тив ной граж дан ской по зи ции пос ред ством 
ана ли за и пуб лич но го об суж де ния ак ту аль ных 
воп ро сов об ще ства; про па ган да и по пу ля ри за-
ция в сту ден чес кой сре де пра во во го соз на ния; 
раз ви тие ора тор ско го мас тер ства и соз да ние 
ус ло вий для ин тел лек ту аль но го раз ви тия сту-
ден чес кой мо ло де жи.
За да чи тур ни ра: раз ви тие об ще го гу ма ни-

тар но го по тен ци ала стра ны; вос пи та ние граж-
да ни на, об ла да юще го со зи да тель ным ми ро-
воз зре ни ем; вос пи та ние со вер шен ству ющей ся 
лич нос ти, об ла да ющей проч ным нрав ствен-
ным стер жнем; вос пи та ние от вет ствен нос ти 
каж до го граж да ни на за судь бу, бе зо пас ность, 
бу ду щее сво ей Ро ди ны; прив ле че ние мо ло де-
жи к учас тию в ре ше нии ак ту аль ных воп ро сов 
об ще ства.

Учас тни ки тур ни ра бу дут со рев но вать ся в 
трех язы ко вых ли гах: ка зах ская, рус ская, ан-
глий ская. По ря док про ве де ния тур ни ра: тур-
нир про во дит ся 14 и 15 мар та 2015 го да в сле-
ду ющем по ряд ке: при ем за явок — до 10 мар та; 
ре гис тра ция ко манд, от кры тие де бат но го тур-
ни ра, от бо роч ные иг ры (I, II, III, IV ту ры) — 14 
мар та; по лу фи нал и фи нал; зак ры тие де бат но-
го тур ни ра — 15 мар та.
Ус ло вия учас тия в тур ни ре. Фор мат иг ры — 

бри тан ский пар ла ментский фор мат (БПФ). Ко-
ли че ство спи ке ров в ко ман де — два. Ос нов ное 
су дей ство осу ществля ет ся су дей ской ко ман дой 
из чис ла де ба те ров сту ден чес ких де бат ных клу-
бов. До пол ни тель ное су дей ство осу ществля ет-
ся по ре ше нию глав но го судьи. По бе ди те ли и 
при зе ры оп ре де ля ют ся в ко ман дном и лич ном 
спи кер ском за че тах. За по бе ду в от дель ном ра-
ун де ко ман да по лу ча ет 1 балл, за по ра же ние — 
0 бал лов. Спи кер ские выс туп ле ния оце ни ва ют-
ся по 30-балль ной сис те ме. Спи кер ские бал лы. 
Сог лас но за ра бо тан ным бал лам оп ре де ля ют ся 
луч шие спи ке ры тур ни ра в каж дой язы ко вой 
ли ге. На этом тур ни ре ми ни маль ный и мак си-
маль ный спи кер ский бал лы ус та нав ли ва ют ся 
глав ным судьей.
В слу чае при бы тия не чет но го ко ли че ства 

ко манд од на ко ман да по жре бию не уча ству-

ет в ра ун де. Ко ман да за про пу щен ный ра унд 
по лу ча ет ав то ма ти чес кий ко ман дный балл и 
сред ние спи кер ские бал лы.
Под ве де ние ито гов. По ито гам рес пуб ли-

кан ско го де бат но го тур ни ра оп ре де ля ют ся 3 
при зо вых мес та, а так же по бе ди те ли в но ми-
на ции «Луч ший спи кер» во всех ли гах. Ре зуль-
та ты тур ни ра оце ни ва ет су дей ская кол ле гия, 
сос тав ко то рой оп ре де ля ет ся ор га ни за то ра ми. 
Судьи оп ре де ля ют по бе ди те лей тур ни ра.
Справ ки по те ле фо ну 8(7212) 77-03-90 (вн. 

1110) — Ко ми тет по де лам мо ло де жи КарГУ 
(учеб ный кор пус №1, каб. 104), 8 771 015 11 20, 
8 702 592 37 25 — ко ор ди на тор де бат но го клу ба 
КарГУ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Student news
Праздничные хроники

В пред две рии юби лея Ас-
сам блеи на ро да Казахстана 
сту ден ты КарГУ про во дят 
ряд ме роп ри ятий, при уро-
чен ных к этой да те.

В уни вер си те те в на ча ле 
фев ра ля прош ли сту ден чес-
кие со рев но ва ния по раз лич-
ным ви дам спор та. Они бы ли 
пос вя ще ны 90-ле тию со дня 
рож де ния ака де ми ка Е. А. Бу-
ке то ва. Ито ги со рев но ва ний 
по шах ма там: I мес то — ко ман-
да би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та, II мес то — ко ман-
да хи ми чес ко го фа куль те та, III 
мес то — ко ман да фа куль те та 
инос тран ных язы ков. В со рев-
но ва ни ях по во лей бо лу I мес-
то за ня ла ко ман да фа куль те та 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та, 
II мес то — ко ман да фа куль те та 
инос тран ных язы ков, III мес-
то — ко ман да эко но ми чес ко го 
фа куль те та. В фут бо ле луч ши-
ми ста ли: I мес то — ко ман да 
юри ди чес ко го фа куль те та, II 
мес то — ко ман да фа куль те та 
ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий, III мес то — ко-
ман да фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та. Мы поз-
драв ля ем ко ман ды-по бе ди-
тель ни цы и же ла ем им но вых 
вер шин в спор те!

27 фев ра ля в КарГУ бу дет 
про ве ден ли те ра тур ный кон-
курс сре ди сту ден тов КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, ко то рый 
так же пос вя щен 90-ле тию 
со дня рож де ния ака де ми ка. 
Кон курс про хо дит в но ми на ци-
ях «По эзия» и «Ма лая про за». 
Сту ден ты пред став ля ют жю ри 
свои твор чес кие про из ве де-
ния на те му «Ев ней Бу ке тов — 
уче ный, пе да гог, мыс ли тель». 
У кон кур сной ко мис сии уже 
наб ра лось бо лее 30 за явок. 
Луч шие по эты и пи са те ли бу-
дут оп ре де ле ны кон кур сной 
ко мис си ей, они смо гут про де-
монстри ро вать свои ра бо ты 
на спе ци аль ном твор чес ком 
ве че ре, а так же их про из ве-
де ния бу дут опуб ли ко ва ны на 
сай те КарГУ и в га зе те «Мир 
мо ло де жи».

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» сре ди сту ден тов КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва сос то ит ся 
так же 27 фев ра ля. Кон курс 
про во дит ся в це лях вов ле че-
ния сту ден чес кой мо ло де жи 
в твор чес кую дея тель ность, 
по вы ше ния граж дан ской ак-
тив нос ти, фор ми ро ва ния и ре-
али за ции со ци аль но зна чи мых 
идей мо ло де жи. 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, сре ди 
ко то рых — обес пе че ние дос-
туп но го и ка че ствен но го об ра-
зо ва ния; 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 и др.

СОБ. ИНФ.

В КарГУ засияют «Две звезды»

Уроки патриотизма

Дебатеры учатся гражданственности
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«Ана шым, өзі ңіз ді қан ша лық ты са ғын ға-
ным ды се зе сіз бе? Сіз дің өзі ңіз ге тəн жұ пар 
иісі ңіз ді, мөл ді ре ген кө зі ңіз ді, ер ке лет кен 
сөз де рі ңіз ді қат ты са ғын ға ным ды бі ле сіз бе?.. 
Иə, бі ле мін, ме нен əл де қай да алыс та жүр се ңіз 
де жа ны ңыз ме ні мен бір ге ғой. Таң ның жар-
қын сəу ле сі мен көз ша ғы лыс ты ра, шуа ғы мен 
жа ным ды ра қат қа бө лей тін ыс тық ле бі — сіз-
дің аялы ала қа ны ңыз, əр дайым ру ха ни күш 
бе ре тін пе ріш те — сіз дің өзі ңіз сіз ғой, ана-
шым. Мен оған се не мін!

Сол сə би кез де гі қыр сық ты ғым есі ңіз де бо лар? 
Сіз ді еш тың да май, ақыл ай тпақ бол ған сəт те рі-
ңіз де сө зі ңіз дің еш бі рі не құ лақ ас пай, «ұрыс ты-
ңыз» деп жы лай тын мын. Сол осал қы лық та рым 
үшін ке ші рі ңіз ші, ана шым! Кө зі ңіз дің ті рі сін де 
жа ны ңыз ға де меу бо ла ал ма ға ным үшін ке ші рі-
ңіз ші! Мен сол сəт тер де сіз ді кел мес ке ке тіп қа лар 
деп еш ой ла ғам жоқ. Сұм ажал дың сон ша ма қа-
тал ды ғын біл ге нім жоқ…
Сіз өмір ден қай тқан соң, «Анам қа шан ке ле ді?» 

деп, əжем нің де құ лақ етін же дім ғой мен. Жы лай-
жы лай бə рі нің де бе ре ке сін қа шыр дым. Ана шым, 
сол кез де сіз дің ке ле рі ңіз ге үміт те ніп, қан ша күт-
тім, сен дім… Жоқ! Сіз сол кет кен нен орал ма ды-
ңыз…
Əжем екеуіміз қа бі рі ңіз дің ба сы на жиі ба рып 

тұ ра мыз. Тұп-тұ нық ас пан ас тын да тұ рып: — Ба-
сы ңыз ды кө тер се ңіз ші, ана шым! Мен кел дім ғой. 
Ып-ыс тық құ ша ғы ңыз ды жай са ңыз шы, тым құ-
ры са бір рет қат ты құ шақ тап, мау қым ды ба сайын-
шы, — деп сіз ге іш тей үн қа та мын. Дəл сол сəт те 
сіз де ке уде ңіз ді кө те ріп ке ліп: — Құ шақ та, бо там, 
мой ны ма асыл да ше рің ді тар қа тып ал, мұ ңың ды 
жайып сал. Же ңіл дей сің, құ лы ным, жа сыр ма еш-
бі рін…— деп, ме ні құ ша ғы ңыз ға алар сыз де ген 
орын да луы мүм кін бол ма ған ой ға еніп, іш тей ға-
на сіз бен сыр ла са мын.
Осын дай бай сал ды лық пен сал мақ ты лық ты, 

тө зім ді лік ті сіз үй рет кен сіз ма ған. Не жағ дай бол-

са да үміт ті сөн дір мей, ұм ты лып жа сау ке рек ті гін 
үй рет ті ңіз сіз. Осы күн ге дейін сіз дің аялы ала қа-
ны ңыз ды, от ты құ ша ғы ңыз ды аң са умен ке ле мін. 
Өсе ке ле «АНА» де ген ат тың адам зат өмі рін де 
ор ны тым бө лек екен ді гін, адам ға тір ші лік үшін 
ауа қан дай қа жет бол са, ана да сон дай ма ңыз ды 
екен ді гін ұғын дым. Ана ның қол дауы, ана ның де-
меу бо лар сөз де рі не қан ша лық ты зə ру екен ді гім ді 
тү сін дім. Ана шым, сіз ма ған кө рін бе се ңіз де əр қа-
шан қол дау көр се те ті ні ңіз ді се зе мін ғой, се зе мін…
Өмір ден тү ңі ліп, қи на лып кет кен сəт те рім де 

өзім ді ұясыз ба ла пан дай, құ нар сыз то пы рақ тай, 
уығы жоқ ке ре ге дей се зі не мін. Өзі ңіз дің жа ны-
ңыз ға ат та нып кет кім-ақ ке ліп тұ ра ды. Бі рақ 
сон дай қи ын дық қа тап бол ған кез де рім де «Құ-
лын ша ғым, еш қа шан тү ңі ле көр ме өмір ден. Мен 
са ған се не мін! Сен бо ла шақ та өте ақыл ды, бі лім-
ді адам бо лып же ті ле сің. Мен ке ле ал май қал сам, 
сен еш осал қы лық көр сет пей, ақыл ды бол. Ба ла-
па ным, мен се нің жү ре гің де өзің мен бір ге мəң гі 
жа са мақ пын… Құ лы ным… Бо та шым сол…» деп 
құ ша ғы ңыз ға қат ты қы сып жы ла ға ны ңыз ойы ма 
ке ле ді. Іш тей: «Анам ның се ні мін ақ тауым ке рек!» 
деп өз-өзі ме серт бер ген дей бо ла мын. Же ңі лі мен 
ауыры қа тар жү ре тін «өмір» ат ты ұзақ жол дың 
тал мас жо ла ушы сы бо лу ке рек ті гін ұғын дыр ған 
өзі ңіз сіз. Жа ным қи нал ған кез дер де өзім ді қо яр ға 
жер тап пай абыр жып қа ла мын…
Күн нің шу ақ ты нұ ры нан да ыс тық құ ша ғы ңыз-

ды аң сай мын да тұ ра мын…
Қа раң ғы түн ар ты нан жар қа рап таң ата ры бел-

гі лі ғой. Ме нің де та лай қуа ныш та рым ал да бо лар 
де ген үміт қа на ме ні өмір сү ру ге, ал ға қа рай се-
нім мен нық қа дам ба су ға же те лей ді. Жү рек те зор 
се нім ұяла та бі лу де сіз ар қы лы бойы ма сің ген қа-
си ет қой, ана шым.
Ана жа ны ның қа си ет ті лі гін көп адам дар тү сі не 

бер мей ді, өкі ніш ке орай. Ана шым, ме нің сы нып-
та сым Нə зи лə ні бі ле сіз ғой. Сол Нə зи лə ана сын 
еш жақ тыр тпай: «үй ден ке тіп қал ғым-ақ ке ле ді» 
деп, жа быр қап оты ра ды үне мі. «Қол да бар ал-
тын ның қа ді рі жоқ» дей ді ғой, асыл ана сы ның қа-
ді рін біл мей тін ді гі не мен іш тей күйі не мін. Бі рақ, 
бі ле мін Нə зи лə жəй əн шейін ашу мен ай та ды ғой. 

«Ашу кел ген де ақыл ке те ді» емес пе?! Оның да 
ана сы екеуінің ор та сын да олар ды бі рік ті ріп тұ ра-
тын көз ге кө рін бес тыл сым күш бар. Ана мен ба ла 
егіз жа ра тыл ған жан дар. Мы на сіз бен мен се кіл ді 
еш қа шан ажы ра май ды олар. Шір кін, мы на дү ни-
енің бар күш-құ ді ре ті қо лым да бол са, бар ша жан 
ана жа ны ның қа си етін біл сін деп, тұң ғи ық көк ас-
пан ға «Ана» деп мəң гі өш пес тей етіп жа зып қо яр 
едім. Жал ған дү ни енің те ті гі қо лым да бол са, еш-
бір адам зат ты ана сыз қал дар мас едім. Дү ни еде гі 
бар ша сə би ді ана мейі рі мі не қан ды рар едім.
Ана шым, «жо лы бол май қал ды ма?» деп ме ні 

ой лап, қам же ме ңіз. Мен əлі-ақ үл кен аза мат ша 
бо лып, сіз дің се ні мі ңіз ді ақ тай мын. Бұл өмір де сіз 
жа ғып кет кен сəу ле ні еш қа шан сөн дір мей, жар-
қы ра та тү се мін. Əлі-ақ сан адам ға кө мек көр се те-
мін, еш қа шан қол ұшын бе ру ден аян бай мын. Игі 
қа си ет тің бə рі де тек жақ сы лық қы лу ар қы лы нəр-
ле не тү се тін ді гін үй рет кен сіз еді ңіз. Ме нің ал ған 
ал ғыс та рым, ме нің же тіс тік те рім сіз ге нұр бо лып 
жауады емес пе?! Сіз ді сол шұ ғы ла лы, жар қын 
нұр ға бө лей тін бо ла мын…
Ту ыл ға ным нан бас тап сіз ден айы рыл ға ны ма 

дейін бер ген бар мейі рім-ша па ға ты ңыз үшін де, 
қам қор лы ғы ңыз үшін де, бар ша-бар ша сы үшін 
сіз ге ай тар ал ғы сым шек сіз. Дү ни еде гі жа ны ма-
ған бір та бан жа қын жан сіз еді ңіз ғой. Мен өзі ңіз-
ге бə рі-бə рі үшін дəн ри за мын. Бойым да ғы бо лат-
тай бе рік тік пен тө зім ді лік, арыс тан дай өжет ті лік 
пен қай сар лық се кіл ді жақ сы қа си ет тің бə рі де 
сіз дің ма ған бер ген үл гі-өне ге ңіз, тəр бие ңіз ар қы-
лы да ры ған. Мұн дай қа си ет тер дің бі рі кем бол са, 
өмір дің қа тал сын да ры на адам ба ла сы тө зе ал мас, 
сі рə! Ме ні осы лай тəр би еле ге ні ңіз үшін де, ме ні 
жа рық дү ни еге əке ліп, өмір сый ла ға ны ңыз үшін 
де рах мет сіз ге, ана шым!
Мен сіз ді жақ сы кө ре мін…»
Бұл жол дар ды оқу шы сы ның дəп те рі нен оқып 

отыр ған Қа ни па апай дың есі не мар құм ана сы тү-
сіп кет ті. Кө ңі лі бо сап, жү ре гі ел жі реп, жа на ры 
жас қа то лып, үн сіз жы ла ды…
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Адам бойы на игі қа си ет тер қай дан та рай-
ды екен?.. Күл лі жақ сы лық тың түп-та мы ры 
жү рек те дей міз. Жақ сы лық ата улы ның не гі зі 
жү рек те бол са, сол жү рек тен қа лай ға на жа-
ман дық қа же те лер ой лар ту ады екен? Қы зық…

Жақ сы қа си ет те рі мен бір жан ның жан дү ни-
есі не кі рер жол ды та ба біл ген жан дар кір шік сіз 
жү рек ке ал ды мен ыс тық се зім сый лап, өлім ге, 
өмір ден тү ңі лер жол ды мең зеп, қа лай ға на ке те 
ба ра ды екен? Өмір ата улы тек қуа ныш пен күл-
кі ні сый ла май, оны мен қо са мұ ңы мен қай ғы сын 
да ер те жү ре ті ні аян. Жа ның ның жа быр қауы да, 
ке удең ді ке ре қуа ныш қа бө ле ну де мəң гі емес. 
Бə рі не шек бар… Бү гін гі қа раң ғы түн нен соң бо-
за рып таң атып, күн нұ рын аямай тө ге тін сəт ке-
ле ді. Ол таң ша па ға ты жар қын бо ла шақ қа жол 
аша ды…
Өмір ден тү ңі ліп, жар ты жол да ғайып бо лу, 

тағ дыр ға мойын сы нып, ай да һар дай ақыр ған қа ра 
түн дер ге бе рі лу — ке уде сі не ай тар лық тай күш-
қай рат жи нау ға қау қар лы пен де ге сын. Бой да ғы 
күш тің қай нар кө зін та ба біл ме ген жан ның үміт 
оты тез сө нуі əб ден мүм кін…
Ал, бой да ал ға ұм ты лу ын та сын оята тын жал-

ғыз те тік — Ал ла ға де ген се нім. Ал ла ның ба ры на 
ила нып, одан кө мек күт кен жан ға құ ді ре ті шек сіз 
Ал лам ба қыт ты мо лы нан бе ре рі сөз сіз. Бұл де ге-
ні бə рін де жа рат қан нан кү тіп оты ру де ге ні емес, 
ең бек те ну, із де ну, ты ным сыз өз ба қы тың ды із деу.

* * * *
Кө ңіл… Адам ның кө ңі лі де ген өзі қа лай екен? 

Бір де кө ңіл ді, бір де кө ңіл сіз күй де оты ра сың… 
Кө ңі лің кө те рі ліп, жай ба ра қат отыр саң, та уды 
қо па рар дай жі гер би лей ді бойың ды. Ай на лаң-
да ғы күл лі əлем ге там са на қа рап, бар ға жайып 
сен үшін жа ра тыл ған дай се зі не сің өзің ді. Бар игі-
ні Ал ла са ған үйіп-тө гіп жат қан дай күй ке ше сің. 
Сол сəт те жа ны ңа өң кей адал, жай саң да жақ сы 
жан дар жи на ла қал ған дай бо ла ды.
Ке рі сін ше, кө ңі лің нің қо шы бол ма са, жан дү-

ни ең ді мұң ба сып, том сы райып, жа быр қап, жай-
сыз бо лып қа ла сың. Өзің ді еш кім ге ке ре гі жоқ 
бұйым дай се зі ніп, бі рер ұмты лыс қа бет бұ рар ға 
күш тап пай, қау қар сыз күй де мел ши іп оты ра 
бе ре сің. Ға лам ның бар ауыр тпа лы ғы се нің иығы-

ңа жүк тел ген дей, ең сең ді кө те ру ге ша маң кел мей 
өмір ден тү ңі ліп ке те сің…
Уақыт өте ке ле бə рі де ор ны на тү сіп, қай та дан 

кө ңі лің жай тауып жа та ды. Ал ма-ке зек дү ние…
Жа қы ның са ған жал ған сөй леп, ал да са, қия нат 

жа са са, онан əб ден кө ңі лің қа ла ды. Ол жан ға еш 
кө ңі лің бұр май, бұ рын ғы дай жа қын бо ла ал май, 
бө тен сі рей тін бо ла сың…
Бө тен жан ның са ған қа рым-қа ты на сы нан се нің 

кө ңі лің де бір се зім бүр шік жа рып, со ңы кір шік сіз 
ма хаб бат қа ұла суы да ға жап емес… Кө ңіл дің ісі 
сон дай. Оның ал дын да ақыл мен ше ші ле тін еш бір 
іс-əре кет өз жал ға сын тап пақ емес… Кө ңіл де ген 
қа лай өзі?!.

* * * *
Бү гін гі қо ғам ның бол мы сы кім ді де бол ма сын 

бір ой лан ды ра ры сөз сіз. Ада ми құн да лық та ры-
мыз ды же тіл ді ріп жүр міз бе? Əл де, кейін гі ұр-
пақ қа қал ды рар ама на ты мыз ды өзі міз əл сі ре тіп 
ке ле міз бе?..
Бі ре удің қа ра жа ты мен абы ройы на қа рап қа-

рым-қа ты нас ор на ту, ме нің ше, ба рып тұр ған ақы-
мақ тық! «Бү гін гі за ман ның та ла бы сол» деп, ада-
сып жүр ген адам дар, өкі ніш ке орай, ай на ла мыз да 
қап тап жүр. «Кім де кө лік бар, кім де абы рой бар, 
мү лік бар — со лар мен ке ле шек бар» деп, қал та лы 
жі гіт ке тұр мыс қа шы ғу ды ар ман дап жүр ген қыз-
дар да бар шы лық. Олар дың ойын ша ба қыт ақ ша-
мен өше не ді. Ұлы се зім дер дің бі рі жə не бі ре гейі 
ма хаб бат се зі мін жоқ қа шы ғар мақ шы. Көп жағ-
дай да «Бү гін гі күн де ма хаб бат жоқ, бұл се зім Тө-
ле ген мен Қыз Жі бек тің ке зін де бол ған. Жө ні тү-
зу жі гіт жоқ, есі тү зу қыз да жоқ! Бə рі де бір дей!» 
де ген қауесет тер ді де ес тіп жүр міз. За ман өз гер ді 
ме? Адам өз гер ді ме?..
Бі лім нен ақ ша ны жо ға ры қоя тын дар да аз 

емес ара мыз да. Дип лом ды əке сі нің ақ ша сы на са-
тып алып, жұ мыс қа кө ке ле рі нің кө ме гі мен кі ріп, 
на нын тауып жүр ген дер де бар шы лық. Дип лом 
бі лім мен ын та ның кө рі ні сі бо ла ал май ды, ме нің 
ойым ша… Бі лім ді ар зан дү ние са най тын осын дай 
жан дар ке ле шек ке не бер мек?!
Əр кім өз жағ дайын ой лап, өз ба қы ты жо лын да 

бі ре удің ба қыт сыз бо лу ына се беп кер бо лып жат са, 
онан не өне ді? На ғыз күш — бір лік те емес пе еді? 
Ын та лы лық қа ба улып өсір ген ба ба ла ры мыз дың 
қа си ет ті сөз де рін қа лай ой дан шы ға рып жүр міз?..
Ру ха ни жан дү ни еміз дің то зып біт ке ні сон ша-

лық, өз ту ған ба ла сын кө лік ке айыр бас тай тын дə-

ре же ге де жет тік! Онан қал ды өз қа ра көз де рі міз ді 
ше тел асы рып са тып жа тыр мыз. Мұ ны мыз олар-
дың ке ле ше гін ой ла ға ны мыз. Өз ту ған өл ке сі нен 
алыс та, бө тен ор та да өс кен жан қай дан жақ сы 
қа си ет тер ді бойы на сі ңір сін. Мың жер ден жақ сы 
тəр бие көр ге ні мен, оның жү ре гін де ту ған ана сы на, 
Ота ны на де ген жиір ке ніш жа та ды емес пе?!.
Ай та бер сек, шек сіз ке те бе ре тін жа ғым сыз қа-

си ет тер ді қа лып тас тыр ған ша, не ге өз ұр па ғы мыз 
үшін, бо ла ша ғы мыз үшін кү ре сіп, жақ сы лық қа 
ба рын ша ұм тыл май мыз?..
Ал ла бер ген бай лық пен ман сап кү ні же тіп құ-

ри ды. Адам ға ту ға ны нан біт кен игі қа си ет тер еш-
қа шан сар қыл мақ емес. Оны одан əрі да мыт пай, 
тұн шық ты рып тас тай тын мы на өзі міз!
Бес күн дік өмір де бү гін бар мыз, ер тең жоқ пыз. 

Со лай екен, қол дан кел ген ше адам адам ға қам қор 
бо лып, жақ сы лық жа сап өтейік ші. Жын-шай тан-
ның ор та сы — клуб тар дан аулақ бо лып, жер бе-
тін де гі ең та за жер ме шіт ке жиі ба рып, сауап жи-
найық шы. Құр сақ та ғы сə би ді өл тір мес бұ рын сол 
пер зен тке зар қан ша адам ды есі міз ге тү сі рейік ші. 
Ал ла бер ген сый дан бас тар ту шы бол майық. Қи-
ын шы лық қа жо лық тыр ған жа рат қан оның ше ші-
мі не де өзі ке зік ті ре ді. Ой ла найық…
Ру ха ни дү ни еміз дің аз ғын далуына жол бер-

мейік!
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Жыл мезгілі

Са'ындым сені, 
кAктемім

Nа шы4 тар кIп тен кGт кен 

кIк тем де ке ліп 4ал ды. Та-

лай жG рек тер ді7 са 5ы ны шын 

оятып, тGн Kй 4ы сын Kр ла 5ан 

кIк тем гі алау се зім та 5ы да 

5а шы4 тар ды7 ал 4ы мы нан ала-

ды-ау, сі рJ…

Та би 5ат 4ай та ті рі ліп, тір ші-

лік ті7 ты ны сы жа 7а рып, Gзіл-

ген Gміт ті 4ай та жал 5ау 5а се-

беп ші бол 5ан шы рай лы кIк тем! 

Нет кен мейір лі, нет кен шу а4 ты 

еді7? БJл кім, адам дар ды7 тек 

кIк тем де 5а на ба ла уса се зім-

ге бой ал ды руы со дан бо лар. 

КGн шуа 5ы нан арай алып, Iзі7 

де ай на ла 7а жы лу лы4 пен 4а-

рай бас тай сы7. Жан 5а жай лы, 

жай дар лы мез гіл ді7 кIп ші лік-

ке Kнауы осы дан шы 5ар. Ап па4 

кIй ле гі ні7 ете гін тG ріп алып 

4ыс та Iз ор да сы на 4ай тып ба-

ра ды. А4 пан ны7 бо ра ны мен 

4а тар лас 4ан аяз да жо4. МKз 

боп 4ат 4ан жG рек тер ді кIк-

тем гі бKл бKл Gні жі бі тіп, са мал 

жел ма7 дай дан жJйі мен си пап 

Iтер ке ре мет мез гіл. Lа ~ар лы 

4ыс ты7 із де рін 4ыл ти ып Iс кен 

бJй ше шек гGл де рі ба сып, боз 

жу сан ны7 исі ауада а7 4и тын 

та7 5а жайып ке зе7 бас тал-

ма4. БKл кIк тем ге 4а лай 5а-

шы4 бол мас 4а?! Адам дар ды7 

да ке уде ле рін де гі ар ман да ры 

бGр шік бо лып атып, алау се зім-

де рі гGл дей тін уа4ыт. Шал 5ай-

дан 4а на ты та ла Kшып ке ле тін 

4Kс тар ды7 да Gні жа 4ын да ай-

на ла ны Jсем Jн ге бI ле мек. 

Ма4 пал тGн ні7 жа ры4 жKл дыз-

да ры мен бір ге 4ыр ас 4ан 4ос 

5а шы4 тар да бKл кIк тем ге жа-

ра сым ды Jше кей си я4 ты. Ап-

па4 се зі мі міз ді а4 бKл тпен бір-

ге Kлас ты рып, 4а мы4 4ан сJт те 

а4 жауын мен бір ге нI сер боп 

тI гі ле тін 5а шы4 ты4 се зім там-

шы ла ры да кIк тем ге 5а на тJн. 

Ра сын да, бKл кIк тем біз ге сан 

тGр лі кGй кеш ті ре ді. Сар 4ы рап 

а4 4ан мIл дір бK ла 5ы да ай на-

дай та за. LKд ды бір сы7 5ыр лап 

кGл ген жас бI бек ті7 шат кGл кі-

сі іс пет ті. Са 5ы ныш, ар ман мен 

Gміт, наз бен 4и мас ты4 та кIк-

тем ні7 Jр кG нін бір-бі рі не жал-

5ап, жай дар лы жаз 5а да же те-

ле мей ме?!

Та 7ы рауан дап ат 4ан, 4а ра 

жер ді жі бі тіп, і7 кJр лік ті паш ет-

кен кIк тем мез гі лі бар біз нет-

кен ба 4ыт ты ел едік!

НА ЗИ РА БАЙ НА ЗА РО ВА,

�Ж-21 ТО БЫ НЫ& СТУ ДЕН ТІ

Ананы аCсау

КACіл к�нделігінен
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Уп рав ле ние по за щи те прав пот ре би те-
лей райо на име ни Ка зы бек-би г. Ка ра ган ды 
не од нок рат но про во ди ло се ми на ры-со ве-
ща ния, круг лые сто лы с пред ста ви те ля ми 
пред прия тий, мест ных ис пол ни тель ных 
ор га нов и ру ко во ди те ля ми пи ще вой про-
мыш лен нос ти на те му «О внед ре нии сис-
те мы НАССР». Сис те ма НАССР бе рет свое 
наз ва ние из ан глий ско го язы ка (HACCP — 
Ha zard Analysis and Cri ti cal Control Po ints) и 
вклю ча ет в се бя ана лиз рис ков и кри ти чес-
кие точ ки кон тро ля. 

За пос лед ние 10 лет струк ту ра пи та ния во 
мно гих стра нах ми ра су ще ствен но из ме ни лась. 
Эти про цес сы ак тив но про те ка ют и в на шей 
стра не. Рас ши рил ся и об но вил ся ас сор ти мент 
то ва ров, из ме ни лось их ка че ство, при чем не 
всег да в луч шую сто ро ну. Так ши ро ко при ме-
ня емый в ми ро вой про мыш лен нос ти про цесс 
ра фи на ции при во дит к уда ле нию ря да цен ных 
ком по нен тов сырья: ви та ми нов, ми не раль ных, 
кра ся щих, пек ти но вых и дру гих би оло ги чес-
ки ак тив ных ве ществ. Не дос та ток ука зан ных 
ком по нен тов в пи та нии че ло ве ка вы зы ва ет 

воз ник но ве ние ря да не ин фек ци он ных за бо-
ле ва ний. При ме не ние в сельском хо зяй стве 
ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас-
те ний и жи вот ных, об ла да ющих ан ти мик роб-
ны ми свой ства ми, при ве ло к то му, что сырье 
со дер жит ос та точ ные их ко ли че ства да же без 
до бав ле ния кон сер ван тов. Го то вая про дук ция 
мо жет так же со дер жать не ко то рое ко ли че ство 
ука зан ных ве ществ. Это об сто ятель ство дик-
ту ет не об хо ди мость ус та но вить пре дель но до-
пус ти мые ко ли че ства та ких ве ществ в пи ще вых 
про дук тах. По это му в Та мо жен ном рег ла мен-
те «О бе зо пас нос ти пи ще вых про дук тов» ус та-
нав ли ва ют ся мак си маль но до пус ти мые уров-
ни ос та точ но го со дер жа ния ан ти мик роб ных, 
ан ти гель мин тных, ин сек ти цид ных ве ществ, 
тран кви ли за то ров, гор мо наль ных пре па ра тов. 
Вмес те с тем ос та точ ные ко ли че ства ука зан ных 
ве ществ, со дер жа щи еся в пи ще вых про дук тах, 
мо гут ока зы вать вред ное воз дей ствие на ор га-
низм че ло ве ка. Из ме ни лись не толь ко ас сор ти-
мент и ка че ство пи ще вых про дук тов, в т. ч. их 
хи ми чес кий сос тав, но и фи зи оло ги чес кие пот-
реб нос ти лю дей. На иболь шее вни ма ние с точ-
ки зре ния обес пе че ния здо ро во го и пол но цен-

но го пи та ния дол жно уде лять ся от сут ствию и 
со дер жа нию в пре де лах до пус ти мых уров ней 
вред ных и опас ных ве ществ, ко то рые под раз де-
ля ют ся на при род ные и ис кус ствен ные.
Сис те ма НАССР при ня та во мно гих стра нах 

ми ра, при чем в ря де стран она ста ла обя за тель-
ной, где офи ци аль ные ор га ны кон тро ля пи ще-
вой бе зо пас нос ти тре бу ют внед ре ния НАССР в 
пи ще вой про мыш лен нос ти. Это тре бо ва ние — 
га рант про из вод ства бе зо пас ной про дук ции 
че рез обес пе че ние над ле жа щих про из вод-
ствен ных и ги ги ени чес ких пра вил и тща тель-
но го кон тро ля и мо ни то рин га кри ти чес ких 
то чек в про цес се про из вод ства, где мик ро би-
оло ги чес кое, хи ми чес кое или дру гое заг ряз-
не ние про дук та на ибо лее ве ро ят но. В груп пу 
при ори тет ных за дач так же вхо дит внед ре ние 
стан дар тов бе зо пас нос ти пи ще вых про дук тов, 
кри те ри ев, пра вил, ру ко водств и дру гих тре бо-
ва ний к пи ще вой про мыш лен нос ти, по вы ше-
ние уров ня ин фор ми ро ван нос ти пред прия тий 
от но си тель но пре иму ществ и не об хо ди мос ти 
внед ре ния НАССР для про из вод ства бе зо пас-
ных пи ще вых про дук тов.

САГИЕВА Ж. Т., АЮПОВА Ж. Т.,
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА ИМЕНИ КАЗЫБЕК-БИ Г. КАРАГАНДЫ

Продукты должны быть безопасными 

Здоровье и спорт

Ро та ви рус ная ин фек ция — вы со ко за раз ное 
ос трое ин фек ци он ное за бо ле ва ние, ха рак те ри-
зу юще еся по ра же ни ем же лу доч но-ки шеч но го 
трак та че ло ве ка. За бо ле ва ния ре гис три ру ют ся 
в те че ние все го го да, од на ко на ивыс ший уро-
вень от ме ча ет ся в мар те-ап ре ле и ав гус те-ок-
тяб ре.
Воз бу ди те лем за бо ле ва ния яв ля ет ся ви рус, 

ко то рый по лу чил свое наз ва ние от ла тин ско го 
сло ва ro ta (ко ле со), так как под мик рос ко пом 
по фор ме он на по ми на ет ко ле си ки. Ро та ви рус 
спо со бен дли тель но вы жи вать вне че ло ве чес ко-
го ор га низ ма: в во доп ро вод ной во де до 60 дней, 
на ово щах и фрук тах до 30 дней, на раз лич ных 
пред ме тах внеш ней сре ды — от 10 до 45 дней.
В ор га низм ви рус про ни ка ет че рез рот и 

раз мно жа ет ся в же лу доч но-ки шеч ном трак-
те. За ра же ние мо жет про изой ти при упот-
реб ле нии ин фи ци ро ван ной во ды, пи ще вых 
про дук тов. Но од ной из ос нов ных при чин рас-
прос тра не ния ро та ви ру сов, осо бен но в дет ских 
дош коль ных уч реж де ни ях, яв ля ет ся не соб лю-

де ние пра вил лич ной ги ги ены, ког да пе ре да ча 
ин фек ции про ис хо дит че рез ру ки, ко то ры ми 
заг ряз ня ют ся по су да, иг руш ки, белье. На ру ках 
ви рус мо жет сох ра нять ся 4 ча са и бо лее.
Ис точ ник ин фек ции — боль ной че ло век 

или здо ро вый но си тель ви ру сов, за час тую это 
взрос лый. Ос нов ную груп пу за бо лев ших сос-
тав ля ют де ти.
При за ра же нии за бо ле ва ние воз ни ка ет не 

сра зу, а че рез оп ре де лен ный (ин ку ба ци он ный) 
пе ри од, ко то рый длит ся от 12 ча сов до 7 дней. 
За бо ле ва ние на чи на ет ся ос тро, с по вы ше ния 
тем пе ра ту ры те ла до 38-39 гра ду сов, иног да — 
оз но ба, сла бос ти. По яв ля ют ся бо ли в жи во те, 
тош но та, рво та, жид кий стул. Рво та час то яв ля-
ет ся ос нов ным про яв ле ни ем бо лез ни и пов то-
ря ет ся до нес коль ких раз в день. За бо ле ва нию 
мо жет пред ше ство вать по яв ле ние нас мор ка, 
бо лей в гор ле, каш ля.
С целью про фи лак ти ки ро та ви рус ной ин-

фек ции очень важ но:
• соб лю дать пра ви ла лич ной ги ги ены: мыть ру ки 
пос ле каж до го по се ще ния ту але та, пе ред при-
го тов ле ни ем пи щи, пе ред едой, пос ле каж до го 
заг ряз не ния, про гу лок. Важ но на учить ре бен ка, 
что ру ки бу дут чи ще и на них ос та нет ся мень ше 
мик ро бов, ес ли их на мы лить и вы мыть дваж ды;

• сле дить за здо ровь ем де тей (ха рак те ром сту ла, 
об щим сос то яни ем ор га низ ма) и сво ев ре мен но 
ин фор ми ро вать пер со нал дет ско го дош коль но-

го уч реж де ния при по яв ле нии приз на ков ин-
фек ци он но го за бо ле ва ния с целью пре дуп реж-
де ния за ра же ния дру гих де тей;

• ис поль зо вать для питья бу ти ли ро ван ную или 
ки пя че ную во ду, так как все мик ро ор га низ мы, 
вы зы ва ющие ос трые ки шеч ные ин фек ции, в 
том чис ле и ро та ви ру сы, не пе ре но сят вы со кой 
тем пе ра ту ры и при ки пя че нии по ги ба ют в те-
че ние нес коль ких се кунд;

• ово щи, фрук ты и яго ды тща тель но мыть про-
точ ной, а за тем ки пя че ной во дой, а луч ше все го 
об дать ки пят ком, осо бен но ес ли фрук ты и яго-
ды пред наз на че ны для де тей;

• ежед нев но про во дить влаж ную убор ку с ис-
поль зо ва ни ем мо ющих средств. Тща тель но 
об ра ба ты вать иг руш ки, руч ки две рей, слив ные 
кноп ки сан тех ни ки.
При по яв ле нии сим пто мов дан но го за бо ле-

ва ния не об хо ди мо об ра тить ся за по мощью к 
вра чу, что бы ле че ние бы ло це ле нап рав лен ным, 
эф фек тив ным и за бо ле ва ние не пе реш ло в ви-
ру со но си тель ство, при ко то ром ви рус про дол-
жи тель ное вре мя (от 2 не дель до нес коль ких 
ме ся цев) вы де ля ет ся во внеш нюю сре ду и мо-
жет спо соб ство вать даль ней ше му рас прос тра-
не нию ин фек ции.

Б. К. АУБАКИРОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЙОНА ИМ. КАЗЫБЕК-БИ Г. КАРАГАНДЫ

В КарГУ прош ла спар та ки ада пре по да ва-
те лей и сот руд ни ков «Бод рость и здо ровье». 
В тра ди ци ях на ше го уни вер си те та ус тра-
ивать каж дый год этот боль шой спор тив-
ный праз дник. Спар та ки ада про хо дит по 
шес ти ви дам спор та. Муж ские ко ман ды со-
рев ну ют ся по пол ной прог рам ме: в бас кет-
бо ле, во лей бо ле, фут бо ле, лыж ных гон ках, 
иг ра ют в нас толь ный тен нис и шах ма ты, а 
жен ские со рев но ва ния про хо дят толь ко по 
че ты рем ви дам спор та, ис клю чая фут бол и 
во лей бол.

Во вре мя со рев но ва ний бы ло обес пе че-
но чет кое ква ли фи ци ро ван ное су дей ство, что 
поз во ли ло ко ман дам ис крен не ра до вать ся по-
бе дам, но и не ра зо ча ро вы вать ся в слу ча ях по-
ра же ния. Судьи от ме ти ли вы рос ший уро вень 
под го тов ки боль шин ства ко манд фа куль те тов, 
ос трое со пер ни че ство и плот ность ре зуль та тов.
По бе ди те лем в со рев но ва ни ях ста ла ко ман-

да фа куль те та фи зи чес кой куль ту ры и спор та. 
Она бы ла чем пи оном в бас кет бо ле, во лей бо ле, 
лыж ных гон ках, нас толь ном тен ни се и обог на-
ла со пер ни ков бо лее чем на 50 оч ков. Вто рое 
мес то за ня ла ко ман да фа куль те та ма те ма ти ки 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Оч ки им дос-

та лись за аб со лют ное пер вен ство в шах ма тах 
(муж чи ны) и вы со кие ре зуль та ты в во лей бо ле 
(муж чи ны) и нас толь ном тен ни се. Третье мес-
то за во ева ла ко ман да би оло го-ге ог ра фи чес ко го 
фа куль те та. Би оло ги во всех ви дах со рев но ва-
ний за ни ма ли не ни же вто ро го и треть его мест, 
что и по мог ло им за ра бо тать 130 бал лов и от-
стать от ма те ма ти ков все го на 4 оч ка.
На тор же ствен ном зак ры тии спар та ки ады 

с поз дра ви тель ной речью выс-
ту пил про рек тор уни вер си-
те та про фес сор С. К. Кен тбек, 
ко то рый по же лал учас тни кам 
вы сот в спор тив ных со рев-
но ва ни ях. Здесь бы ли про де-
монстри ро ва ны дос ти же ния 
кол лек ти ва КарГУ в спор те на 
меж ду на род ном и рес пуб ли-
кан ском уров не, про шел па рад 
по бе ди те лей и об ла да те лей 
куб ков — боль шой гор дос ти 
на ше го уни вер си те та. На до 
ска зать, что в на шем уни вер си-
те те де ла ет ся очень мно гое для 
раз ви тия фи зи чес кой куль ту-
ры и спор та. На тер ри то рии 
ву за дей ству ет бо лее 20 спор-

тив ных сек ций, про во дят ся еже год ные спар-
та ки ады, а у тех сту ден тов, ко то рые серь ез но 
за ни ма ют ся спор том, есть воз мож ность уча-
ство вать в боль ших со рев но ва ни ях, за во евы вая 
при зы не толь ко Казахстана, но и все го ми ра. 
Сре ди сту ден тов и вы пус кни ков КарГУ — учас-
тни ки и по бе ди те ли Олим пий ских игр, ми ро-
вых пер венств, по это му мож но сме ло ска зать, 
что из лю би те лей у нас вы рас та ют про фес си-
она лы и чем пи оны!

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Новости спорта
Геннадий Головкин 
повторил рекорд 
Майка Тайсона

Один из са мых име ни тых 
вы пус кни ков КарГУ, ка зах ста-
нец Ген на дий Го лов кин (GGG) 
22 фев ра ля в Мон те-Кар ло за-
щи тил ти ту лы су пер чем пи она 
WBA и вре мен но го чем пи она 
WBC.

В бою с бри тан цем Мар-
ти ном Мюр ре ем Го лов ки ну 
по на до би лось для по бе ды 11 
ра ун дов. Бой был ос та нов лен 
ре ше ни ем ре фе ри. Этот по еди-
нок стал для ка зах стан ца 32-м 
на про фес си ональ ном рин ге, 
и во всех он одер жал по бе ды. 
В ре зуль та те Ген на дий пов то-
рил ре корд Май ка Тай со на по 
ко ли че ству но ка утов под ряд. 
По бе да тех ни чес ким но ка-
утом над бри тан цем Мар ти ном 
Мюр ре ем в бою за чем пи он-
ский су пер по яс WBA и по яс 
вре мен но го чем пи она WBС 
ста ла для не го 19-й под ряд. Те-
перь на сче ту не по беж ден но-
го ка зах стан ско го бок се ра 32 
по бе ды в 32 бо ях, 29 из них — 
но ка утом.

Глав ный тре нер на ци ональ-
ной сбор ной Казахстана по 
бок су Мыр за га ли Ай тжа нов 
по де лил ся сво им мне ни ем о 
по един ке меж ду Ген на ди ем и 
Мар ти ном Мюр ре ем: «По еди-
нок пол ностью про шел под 
дик тов ку Го лов ки на. Од на ко 
бой у Ген на дия чуть-чуть не 
по лу чил ся — ког да со пер ник 
бо ит ся, очень труд но с ним 
бок си ро вать. Мюр рей очень 
ос то рож ни чал, бо ял ся уда ров 
Го лов ки на, где-то и сам Ген-
на дий про ма хи вал ся. Наш бок-
сер чис то вы иг рал. За тя ну лось 
все из-за то го, что со пер ник 
силь но бо ял ся, да и Ген на дий 
не слиш ком был уве рен в се-
бе».

Пос ле по бе ды над бри тан-
цем Ген на дий наз вал сво-
ей целью объ еди не ние всех 
чем пи он ских по ясов. Об этом 
со об ща ет ся в офи ци аль ном 
твит те ре бок се ра: «Боль шое 
ува же ние мо ему оп по нен ту. 
Спа си бо всем мо им бо лель-
щи кам. Моя цель — соб рать 
все чем пи он ские по яса. Я хо чу 
объ еди ни тель но го боя». По его 
сло вам, он бу дет силь но ра бо-
тать, го то вясь к сле ду юще му 
бою. «Кто сле ду ющий?» — за-
дал ся воп ро сом не по беж ден-
ный бок сер.

И, ока зы ва ет ся, уже есть 
же ла ющие сой тись с GGG на 
рин ге. Су дя по ре ак ции экс-
чем пи она ми ра в сред нем 
ве се мек си кан ца Ху лио Се-
за ра Ча ве са-млад ше го, его 
не впе чат ли ла по бе да Ген на-
дия Го лов ки на над Мар ти ном 
Мюр ре ем: «Без сво ей мо щи 
Го лов кин не та кой уж и хо ро-
ший бок сер. Став лю мил ли он 
дол ла ров из го но ра ра, что но-
ка ути рую те бя, ес ли мы встре-
тим ся в по един ке».

Ну что ж, зна чит, глав ные 
по бе ды у ка зах стан ца еще 
впе ре ди! А нас сно ва ждут ув-
ле ка тель ные бои на про фес си-
ональ ном рин ге.

ПО МА ТЕ РИ АЛАМ WWW.SPORT.KZ

Как не заразиться ротавирусной инфекцией?
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Швед ға лым да ры ның пайым дауын ша, 
əлем де гі өзін-өзі өлім ге қию дың əр бір 
бе сін ші сі жұ мыс сыз дық тан бо ла ды екен. 
Жұ мыс сыз қал ған адам дар дың пси хо ло-
ги ясын жі ті зерт те ген ға лым дар осын-
дай қо ры тын ды жа сау ға мəж бүр бол ған 
жайы бар.

Цю рих уни вер си те ті ма ман да ры ның 
зерт теу нə ти же сі не сүйен сек, жұ мыс тан 
шы ғып қал ған не ме се жұ мыс та ба ал ма ған 
адам ның өзін жай сыз се зі нуі эко но ми ка-
лық дағ да рыс тан да жо ға ры тұ ра ды. Жұ-
мыс сыз дық тың əсе рін көп жыл дар бойы 
зерт теп жүр ген Кар лос Нор дтың ай ту ын-
ша, 2000-2011 жыл дар ара лы ғын да 45 мың-
ға жу ық адам бұл өмір ден өз ер кі мен қош 
ай тыс қан.

Ж> мыс сыз ды, сал да ры
Жұ мыс сыз дық тың сал да ры қан дай бо ла-

ды жə не ол қо ғам ға не сі мен қауіп ті? Адам 
ең бе гі де ге ні міз ка пи тал си яқ ты жи нап қою-
ға, қор да лау ға кел мей тін ай рық ша ре сурс. 
Жо ғал ған жұ мыс уақы тын оры ны на кел ті ру 
мүм кін емес, сон дық тан жұ мыс сыз дық сал-
да ры нан шы ға рыл ма ған жə не көр се тіл ме ген 
тауар мен қыз мет тің ор ны өтел мей ді.
Егер адам жұ мы сы нан айы рыл са, сөй тіп 

жа ла қы сыз қал са, ол қа лай да күн кө ріс кө-
зін із дей ді. Бұл жағ дай да мем ле кет жұ мыс-
сыз ға жағ дай жа са уды өз мой ыны на ала ды. 
Алай да жұ мыс сыз ды ғы үшін бе рі ле тін жəр-
де ма қы тауар шы ғар ға ны, қыз мет көр сет ке-
ні үшін бе ріл ген сыйа қы бо ла ал май ды, се-
бе бі жұ мыс сыз адам еш нəр се шы ғар май ды, 
де мек ел дің əл-ауқа ты да жо ға ры ла май ды.
Жұ мыс сыз дар са ны ның кө беюі тауар мен 

қыз мет ке сұ ра ным ды азай та ды. Ха лық тың 
та бы сы ның азаюы сұ ра ныс тың азаюының 

бір се бе бі екен ді гін іл ге рі де көр дік. Тауарға 
сұ ра ныс тың азаюы өз ке зе гін де өн ді ріс тің 
ке муі не жə не жұ мыс сыз дық тың одан əрі 
өр шуі не жол аша ды, се бе бі өн ді ріс тің ке муі 
жұ мыс орын да ры ның қыс қа рып, жа ла қы-
ның ке муі не əке ле тін жол дың ба сы. Сөй тіп 
қо ғам өзі құр ған тұ зақ қа өзі тү се ді.
Ел де жұ мыс сыз дық ты са яси жағ дай дың 

ши ле ні суі өр ші тіп жі бе ре ала ды, се бе бі əб-
ден ашын ған ха лық, жұ мыс тың, ақ ша ның 
жоқ ты ғы дің ке лет кен адам дар үкі мет өз гер-
се жағ дайы мыз жақ са ра ма де ген үміт пен 
қан дай да бір ереуіл ге, ше ру ге, төң ке ріс ке 
қа ты су ға да яр тұ ра ды.
Жұ мыс сыз дық қыл мыс, əсі ре се жас тар 

ара сын да қыл мыс та мыр ла на тын ұя, се бе бі 
күн кө ріс кө зін та ба ал ма ған кі сі оның бас қа 
жол да рын, кө бі не се қыл мыс пен пай да та бу 
жол да рын із дес ті ру ге кө ше ді.

А� ПА РАТ К	З ДЕ РІ НЕН АЛЫН ДЫ

Спорт тық ойын дар ға кел ген де əр-
кім нің-ақ та ла сы бар. Кө бі не спорт де се, 
фут бол, бас кет бол, тен нис ойын да ры көз 
ал ды мыз ға ке ле рі анық. Бұл ойын дар-
дың қай-қай сы сы бол ма сын өз қы зы ғы-
мен ын та лан дыр май қой май ды. Əр кім-
нің таң дауы да бұл ойын дар ға кел ген де 
əр түр лі. Алай да, еш кім атал мыш ойын-
дар дың та ри хы на мəн бе ріп жат пай ды. 
Олай бол са, бү гін осы ойын дар дың шы ғу 
те гі мен та ри хы на тоқ та лайық.

Əлем де гі ең та ны мал топ тық ойын дар-
дың бі рі — ол əри не фут бол. Та ри хы бір-
не ше жыл ды қам ти тын бұл топ тық ойын 
тү рін Ежел гі Рим де ал ға шын да əс ке ри ле ги-
онер лер ді жат тық ты ру мақ са тын да ой на ған 
екен. Ал 1660 жы лы бұл ойын Ан глия ға да 
ке ліп, ойын ның со ңы тө бе лес пен қан тө гіс ке 

соқ ты рып ты. ХVIII ға сыр да атал мыш ойын-
ды ой нау ға ти ым са лын ға ны на қа ра мас тан 
Ан гли яда бұл ойын ға «фут бол» де ген атау 
бе ріл ді. XIX ға сыр да «топ тық фут бол» қар-
қын ды да ми бас та ды. 1857 жы лы Шеф фил-
де ал ғаш қы фут бол клу бы ұйым дас ты ры-
лып, 1868 жы лы Лон дон да ойын ның ал ғаш-
қы рес ми ере же ле рі бе кі тіл ген екен.
Ал, бас кет бол ойы ны «құз ба сын да-

ғы үй рек» ойы ны мен бай ла ныс ты рыл ған. 
1891 жы лы ал ғаш қы рес ми тір кел ген ойы-
ны өт ті. Ал ға шын да құ ра ма 9 адам нан тұ-
рып, ойын шы лар фут бол до бы мен ой на ған. 
1892 жы лы бас кет бол ере же ле рі бе кі тіл ген 
жар лық шық ты. Атал мыш жар лық 13 та-
ра удан тұр ған. Бі рақ, сол кез де гі ере же лер 
ойын ның да му ына бай ла ныс ты қа зір гі ере-
же лер мен мүл дем сəй кес кел мей ді. ХХ ға-
сыр да кə сіп тік бас кет бол пай да бол ды.

Тен нис ойы ны ның та ри хы на көз са лар 
бол сақ, ойын ды кім ой лап тап қа ны на бай-
ла ныс ты се нім ді де рек жоқ. Алай да, ең көп 
та рал ған нұс қа сын ой лап тап қан Уол тер 
Уин гфилд бо ла тын. Ойын ды үйі не кел ген 
қо нақ тар ды сер гі ту мақ са тын да ой лап тап-
қан кө рі не ді.
Осы күн де рі адам зат тың да му дең гейі не 

сəй кес, əсі ре се БАҚ пен жа hан дық бай ла-
ныс жүйе ле рі нің пай да бо лу ымен спор тпен 
шұ ғыл да ну ға көп ші лік тің мүм кін ді гі өсу де. 
Спорт кə сіп қой спор тқа ай на лып, одан əрі 
адам зат ты қы зық ты ру да.
Бұл тек үш ойын ның ға на қыс қа ша та-

ри хы бол са, біз бі ле бер мей тін ойын дар дың 
та ри хы қан ша лық ты те рең де жа тыр де се-
ңіз ші?! Құр ойын ның қы зы ғы на ба та бер-
мей, бір ме зет оның та ри хын да бі ліп жүр-
ге ні міз ар тық бол мас.

НА ЗИ РА БАЙ НА ЗА РО ВА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Спортты7 ойындар тарихы

Ж&мысы жо7ты7...

Окончание. Начало на стр. 5

Бу ке тов ский тур нир, про хо див ший в 
те че ние ме ся ца, был по-бу ке тов ски раз-
ноп ла но вым и ши ро ко мас штаб ным. Он 
сос то ял из трех са мос то ятель ных ту ров, 
по-сво ему от ра жа ющих раз лич ные гра-
ни лич нос ти и дея тель нос ти ака де ми ка, 
поз во лив ших школь ни кам про явить се бя 
в раз лич ных сфе рах. Ин тел лек ту аль ный 
ма ра фон дал уче ни кам воз мож ность поп-
ро бо вать свои си лы в ре ше нии нес тан дар-
тных за да ний и проб лем, а так же по ка-
зать свою эру ди цию, зна ние би ог ра фии 
сво его вы да юще го ся зем ля ка, ис то рии 
Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти. 
По ли языч ный кон курс вы явил спо соб-
нос ти и поз на ния уче ни ков в ка зах ском, 
рус ском и ан глий ском язы ках. В хо де 
твор чес ко го ту ра ре бя та смог ли про явить 
свои та лан ты, сос тя зать ся в мас тер стве 
пе ре во да, пог ру зить ся в по эти чес кую ат-
мос фе ру, соз дан ную зву ча ни ем лю би мых 
строк Бу ке то ва.
Ко неч но же, школь ни ки по лу чи ли 

воз мож ность по уча ство вать в ме роп ри-
яти ях, про во ди мых сов мес тно с Ка ра ган-
дин ским го су дар ствен ным уни вер си те-
том им. Е. А. Бу ке то ва, став шим глав ным 
де лом жиз ни ака де ми ка, его лю би мым и 
са мым зна чи мым де ти щем. Ре бя та по се-
ти ли науч ные цен тры, учеб ные ауди то рии, 
биб ли оте ку и му зеи КарГУ, вклю чая му зей 
пер во го рек то ра ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. 

Ведь луч шие из них при дут вско ре имен но 
сю да, в луч ший вуз Ка ра ган ды, пос ти гать 
на уки и дос той но про дол жать бу ке тов ские 
тра ди ции.
Са мое глав ное — ор га ни за то рам тур ни-

ра, сре ди ко то рых осо бо хо чет ся от ме тить 
Ири ну Иг нать ев ну Ско ко ву, Ме ру ерт То-
ке нов ну Ма ка жа но ву, На талью Пет ров ну 
Цай, уда лось соз дать ин тел лек ту аль ное и 
твор чес кое нап ря же ние, по буж да ющее де-
тей к ак тив но му по ис ку, са мос то ятель ным 
раз мыш ле ни ям, не ор ди нар ным ре ше ни-
ям, твор че ству. «Мне нра вит ся ду мать над 
не ор ди нар ны ми за да ни ями, в ко то рых 
нуж но при ме нять лю бые свои зна ния. Это 
ин те рес но. В про цес се ре ше ния та ких за-
да ний слу чай но от кры ва ешь для се бя свои 
воз мож нос ти и уме ние ис кать смысл там, 
где его из на чаль но не вид но», — де лит ся 
впе чат ле ни ями учас тни ца кон кур са Алек-
сан дра Тен.
По бе ди те ли тур ни ра в тор же ствен ной 

об ста нов ке бы ли наг раж де ны при за ми 
и по чет ны ми гра мо та ми. В це ре мо нии 
под ве де ния ито гов и наг раж де ния при-
ня ли учас тие по чет ные гос ти шко лы: пер-
вый про рек тор Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то-
ва док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор 
Жу ма шев Рым бек Му ра то вич, ве ду щие 
спе ци алис ты биб ли оте ки име ни Ауэзо ва. 
Как на пут ствие ве ли ко го зем ля ка здесь 
вновь зву ча ли нас тав ле ния и раз мыш-
ле ния Бу ке то ва, стро ки из его лю би мых 

про из ве де ний, по эти чес кие опы ты са мих 
уче ни ков, их от зы вы о кон кур сах и по же-
ла ния.
Очень важ но, что лич ность Бу ке то ва ста-

ла не фор маль ным по во дом для юби лей но-
го ме роп ри ятия, а са мой иде ей и сутью бу-
ке тов ско го тур ни ра, за да ющей ори ен ти ры, 
от кры ва ющей для ре бят соб ствен ные воз-
мож нос ти, по ка зы ва ющей но вые ру бе жи 
поз на ния и со вер шен ство ва ния. Пе реф ра-
зи руя сло ва са мо го Ев нея Ар ста но ви ча, его 
имя, при мер всей его жиз ни при да ва ли 
учас тни кам «чув ство бес пре дель нос ти че-
ло ве чес ко го ра зу ма… та кие да ли, что не-
воль но об ре та ешь крылья и пус ка ешь ся в 
по лет».

ИН ФОР МА ЦИЯ ПОД ГО ТОВ ЛЕ НА 
ПРЕСС-СЛУЖ БОЙ КАР ГУ

Букетовский турнир школьников: 
в память о великом ученом

Vстаз'а мыC ал'ыс
Ол кез де бі рін ші курс сту ден ті едім. 

Ой нап-кG ліп, ел ді7 ма за сын алып, 

уа4ыт ты7 4а ді рін тG сін бей жGр ген ке зім. 

Екін ші се местрден бас тап кGрт Iз гер дім. 

Ме ні7 бK лай Iз ге руі ме «Lа зір гі фор мат-

ты ра ди оха бар лар» де ген пJн, на4 ты сын 

ай т4ан да, сол пJн ді о4ы та тын Kс таз се-

беп ші бол ды.

БKл пJн 4ат ты Kна ды, ра дио бір 5а-

жап Jлем се кіл ді кI рін ді. Hри не жа4 сы 

о4ы ту шы бол ма са, о4у 5а де ген 4Kл шы-

ны сым ар тып, 4ы зы 5у шы лы 5ым оян бас 

та еді. �с та зы мыз Жа нар Сем бек 4ы зы 

са ба4 4а де ген 4ы зы 5у шы лы4 ты ту дыр-

ды. Hдет те гі дей лек ция да бір са рын да 

о4ыл ма ды, Iз ге ше Iріл ді. �с та зы мыз-

ды7 бір си 4ы ры бар, 4а лай Kйып ты7 дап 

4ал 5а ны мыз ды а7 5ар май 4а ла мыз. Жа-

нар апайы мыз ды7 е7 бір ке ре мет 4а си-

еті — сту дент жа нын тG сі не тін ді гі. Біз ді 

тол 5ан дыр 5ан сK ра4 тар 5а жауабы 4ай 

кез де де дайын. {не мі біз ге дK рыс ба 5ыт 

сіл теп, а4ыл-ке 7ес ай ту дан еш жа лы4-

пай ды.

Шы ны ке рек, Жа нар апай ды7 ар-

4а сын да ар ма ны ма 4ол жет кіз дім. Бір 

кG ні апайым ой ла ма 5ан жер ден 4о 7ы-

рау ша лып, «Текс» ра ди осы мен «Но вое 

Те ле ви де ние» те ле ар на сын да кас тинг 

жG ріп жат 4а нын айт ты. Lуа нып кет тім, 

ке ле сі кG ні-а4 екін ші кур сты7 екі 4ы зын 

4ол ты4 тап, алып-Kшып те ле ра ди ос ту дия-

5а бар ды4. Со дан сын нан сG рін бей Iтіп, 

жK мыс 4а тKр дым. Мі не, жар ты жыл дан 

ас ты Iз бо ла ша4 ма ман ды 5ым бойын-

ша жK мыс іс теп жGр мін. Бас тап 4ы да 

4и ын ды4 тар бол ды, се бе бі ті ке лей эфир-

де ба5 дар ла ма жGр гі зу ге жG рек сін дім. 

Оны7 Gс ті не тJ жі ри бе де жо4 ты7 4а сы. 

Бі ра4, тJу ба, 4а зір бJ рі жа4 сы, ысы лып 

4ал дым. Осы орай да о4ыр ман 5а 4K ла5-

дар ете ке тейін, егер дос та ры 7ыз ды, 

ту ыс 4ан да ры 7ыз ды 4Kт ты4 тай мын де се-

7із дер, біз ге — 911-111 нI мі рі не те ле-

фон ша лы 7ыз дар.

СIз со 7ын да ай та рым, шJ кірт шы ра-

5ын жа 5а тын о4ы ту шы лар кIп бол 5ай!

АСЫЛ ЖАН 'Й СІН БА ЕВ,

�АРМУ СТУ ДЕН ТІ


