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Үс ті міз де гі жыл дың 23 на уры зын да ғы лым ға, əде би ет пен өнер ге өл ше усіз үлес 
қос қан қа зақ тың қай сар ұлы, па ра сат пен пайым ды үн дес ті ріп, бар са на лы ғұ мы рын 
ағар ту шы лық қа ар на ған алып тұл ға Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тің ту ға ны на 90 жыл 
то ла ды. Көр нек ті ға лым, тех ни ка ғы лы мы ның док то ры, про фес сор, Қа зақ стан Ғы-
лым ака де ми ясы ның ака де ми гі, КСРО Жа зу шы лар ода ғы ның мү ше сі, КСРО Мем-
ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты, елі міз де гі ғы лым мен жо ға ры мек теп тің көр нек ті 
ұйым дас ты ру шы сы, эн цик ло пе дист-ға лым, хи мия жə не ме тал лур гия са ла сын да ғы 
аса ірі ма ман, бұ рын ғы КСРО жə не шет ел дер ге ке ңі нен та ны мал та лант ты жа зу шы 
Ев ней Арыс та нұ лы ның ғиб рат ты ғұ мы ры біз ге өмір лік ру ха ни азық.

Ғұ ла ма ға лым ның 90 жыл дық ме рей тойы ел кө ле мін де кең кө лем де ата лып өті лу-
де. Аб зал жан ның өне ге лі өмі рін көз көр ген за ман дас та ры, əріп тес те рі, шə кірт те рі жыр 
ғып, сыр ғып ай тып, жа зу да. Ғы лы ми кон фе рен ци ялар мен көр ме лер, жыр мү шай ра ла-
ры ұйым дас ты ры лу да. Өзі не гі зін қа лап, бас шы лық ет кен ір ге лі оқу ор да сы — ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де де түр лі игі лік ті іс-ша ра-
лар дың ба сы қайы ры лу да. Сту дент тер мен ма гис трант тар ға ар нал ған дəс түр лі «Бө ке тов 
оқу ла ры — 2015» өт ті. Сту дент тер ара сын да Ев ней Арыс та нұ лы ның шы ғар ма шы лы ғы на 
ар нал ған шы ғар ма шы лық байқаулар ұйым дас ты рыл ды. Бү гін де уни вер си тет тің ғы лы ми 
кі тап ха на қо ры мен элек трон дық ре сур ста рын да сақ тал ған Ев ней Бө ке тов тің ғы лы ми жə-
не əде би мұ ра сы на ар нал ған көр ме ұйым дас ты ры лып, ғы лы ми-биб ли ог ра фи ялық көр-
сет кіш əзір лен ді. «Ака де мик Е. А. Бө ке тов тің ғы лы ми жə не шы ғар ма шы лық мұ ра сы» ат ты 
ха лы қа ра лық ғы лы ми-тə жі ри бе лік кон фе рен ция өт кі зі ле ді. Со ны мен бір ге уни вер си тет 
«Е. А. Бө ке тов əле мі» ат ты кі тап шы ға рмақ. Ға лым ға ар нал ған фильм тү сі рі лу де.

«Жақ сы ның аты, ға лым ның ха ты өл мей ді» де мек ші, тұ ғы ры би ік тұл ға ның бей не сі əр-
кез хал қы ның жа дын да. Ол кі сі нің асыл мұ ра сы нан əлі та лай жан ның су сын қан ды рып, 
ру ха ни тұр ғы дан байи ты ны хақ.

�АРМУ БАС ПА С
З �ЫЗ МЕ ТІ

27 мар та кол лек тив Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та от праз дну ет 
90-ле тие со дня рож де ния пер во го рек то ра ву за ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. В этот день 
прой дет пре зен та ция кни ги «Мир Е. А. Бу ке то ва», а так же нач нет свою ра бо ту и прод-
лит ся два дня меж ду на род ная науч ная кон фе рен ция «Науч ное и твор чес кое нас ле дие ака-
де ми ка Е. А. Бу ке то ва». Ожи да ет ся учас тие в ра бо те кон фе рен ции гос тей из ближ не го и 
даль не го за ру бежья, уче ных и пе да го гов на шей рес пуб ли ки, пред ста ви те лей об ще ствен-
нос ти Ка ра ган ды и об лас ти. В ка нун юби лея кол лек тив уни вер си те та про вел ряд со дер-
жа тель ных ме роп ри ятий, пос вя щен ных зна ме на тель но му со бы тию. Сре ди них — кон курс 
со ци аль ных про ек тов, спор тив ные сос тя за ния сре ди сту ден тов и ма гис тран тов, кон курс 
мо ло дых по этов и про за иков, кон курс фо тог ра фий и еще очень мно го дру гих ме роп ри-
ятий, пос вя щен ных пер во му рек то ру КарГУ.
Эти ме роп ри ятия выз ва ли ог ром ный ин те рес, соб ра ли боль шую ауди то рию учас тни-

ков и зри те лей. Уче ные уни вер си те та под го то ви ли и опуб ли ко ва ли ис сле до ва ния о жиз-
ни и твор че стве ака де ми ка, выс ту пи ли с мно го чис лен ны ми вос по ми на ни ями о нем на 
стра ни цах пе чат ных из да ний. На сай те КарГУ от кры та стра нич ка, пос вя щен ная Бу ке то ву. 
На ша науч ная биб ли оте ка под го то ви ла се рию выс та вок по про из ве де ни ям Ев нея Ар ста-
но ви ча и про ве ла встре чи со сту ден та ми. Хо те лось бы так же от ме тить, что сту ден ты то же 
не ос та лись в сто ро не и по ка жут гос тям уни вер си те та те ат ра ли зо ван ное пред став ле ние 
«Ақыл ой дың ага сы», пос вя щен ное па мя ти Бу ке то ва.
Ев ней Ар ста но вич за ме тил од наж ды: «...Я не знаю, что бу дет пос ле ме ня, но ес ли хоть 

од но зер но, по се ян ное мною, даст пло ды, я бу ду счи тать се бя счас тли вым че ло ве ком». Ду-
ма ет ся, что у нас есть все ос но ва ния ска зать, что зер на, по се ян ные ака де ми ком Ака де мии 
на ук Казахстана, ла уре атом Го су дар ствен ной пре мии СССР, чле ном Со юза пи са те лей 
СССР, вы да ющим ся уче ным, ор га ни за то ром на уки и выс ше го об ра зо ва ния, да ли хо ро-
шие всхо ды, и Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет, но ся щий его имя, с уве рен-
ностью смот рит в бу ду щее.

СОБ. ИНФ.

Aлылы<ты /лы<тау — парыз Юбилею Е. А. Букетова посвящается
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Қа зір гі за ман ғы ге оса яси ке ңіс-
тік те ғы лым ды қа жет ете тін эко но-
ми ка ны қа лып тас ты ру жə не да мы ту 
ал дың ғы қа тар лы мем ле кет тің бə-
се ке лес тік ар тық шы лы ғы бо лып та-
бы ла ды. Бү гін гі таң да біз ең бі рін ші 
ұлт тың зи ят кер лік əлеуетін қа лып-
тас ты ра тын не гіз гі фак тор — уни-
вер си тет тік бі лім бе ру ге ба са на зар 
ауда ра мыз. Бү гін гі таң да ғы лым мен 
бі лім мем ле кет да му ының ма ңыз ды 
ре сур сы на ай нал ды. Бұл тұс та қа зір-
гі қа зақ стан дық ғы лым мен жо ға ры 
мек теп тің қа лып та суы мен да му ына 
ті ке лей бай ла ны сы бар тұл ға лар дың 
алар ор ны ерек ше. Сон дай алып тұл-
ға ның бі рі — ака де мик Ев ней Арыс-
та нұ лы Бө ке тов. Жа ны жай саң, та-
ны мы зор, кө кі ре гі кө ре ген жан ның 
бі ре гей лі гі мен əй гі лі лі гі, елі үшін 
сі ңір ген қыз ме ті нің ма ңыз ды лы ғы 
біз ге үл гі-өне ге.

Үс ті міз де гі жыл дың 23 на уры зын-
да осы ай ту лы тұл ға ның ту ыл ға ны на 
90 жыл то ла ды. Ай рық ша ақыл, па ра сат 
иесі, бол мыс-бі ті мі бө лек бір ту ар жан-
ның же міс ті де жі гер лі өмі рі — Отан ға 
жо ға ры қыз мет ету дің, қа ра пайым ды-
лық пен адам гер ші лік тің үл гі сі. Ев ней 
Арыс та нұ лы Бө ке тов Қа зақ стан да ғы 
қа зір гі ғы лым мен уни вер си тет тік бі-
лім нің не гі зін қа ла ған бел гі лі ға лым дар 
қа та рын да. Ол кі сі эн цик ло пе дист-ға-
лым, ерек ше жа лын ды əрі ба тыл ой-пі-
кір дің иесі, елі міз де ғы лы ми та ным ның 
бе де лі мен мəр те бе сін лайық ты жо ға-
ры дең гей ге кө тер ді, ғы лы ми мек теп 
құр ды, те ори ялық жə не тə жі ри бе лік 
із де ніс те рі кө бі не қа зақ стан дық хи мия 
ғы лы мы мен өнер кə сі бі нің, ме тал лур-
ги яның же тіс тік те рін ал дын ала анық-
тап бер ді.
Ев ней Бө ке тов жас ке зі нен бас тап-ақ 

бар өмі рін ағар ту шы лық іс ке сарп ет ті, 
өз хал қы ның ұлы бол ды. Жан-жақ ты 
жə не аса бі лім дар жан бі лім мен ғы лым 
май да нын да өзі нің бас ты же ңіс те рі мен 
жа ңа лық та рын аш ты. То ғыз жыл дық 
мек теп ті үз дік оқу шы лар қа та рын да 
бі тір ген нен кейін Сол түс тік Қа зақ стан 
об лы сы Сер ге ев ка ауда ны ның ауыл дық 
мек теп те рі нің бі рі не мұ ға лім бо лып 
жұ мыс іс те уге жі бе ріл ді.
Өмі рі нің ма ңыз ды бө лі гін Ев ней 

Арыс та нұ лы Қа ра ған ды ға ар на ды. Осы 
қа зы на лы өл ке де өзі нің сан қыр лы та-
лан тын ашып, эн цик ло пе дист-ға лым, 
ағар ту шы, на ғыз пат ри от ре тін де озық 
иде яла рын жү зе ге асыр ды. Ака де мик 
Е. А. Бө ке тов тің Қа зақ стан ның кен ші-
лер астана сын да өт кіз ген жыл да ры 
ауқы мы мен ма ғы на сын ба ға лау өте 
қи ын же міс ті қыз мет ке то лы бол ды. 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тің ең бас-
ты өмір лік ісі біз дің қа ла да өт ті, мұн да 
оның сүйік ті ісі — Қа ра ған ды мем ле-

кет тік уни вер си те ті құ рыл ды деп ай-
т сам, қа те лес пес пін. Бү гін гі таң да бұл 
жо ға ры оқу ор ны ҚарМУ-дың тұң ғыш 
рек то ры ака де мик Е. А. Бө ке тов тің аты-
мен ата ла ды. Осы кі сі нің бас шы лық 
етуі мен ҚарМУ көп жыл дар бой ғы да-
му ының не гіз гі ба ғыт та рын анық та ды, 
та быс ты өсу дің ке пі лі бол ған ака де ми-
ялық жə не пе да го ги ка лық дəс түр лер ді 
қа лып тас тыр ды.

1972 жы лы не гі зі қа лан ған Ор та лық 
Қа зақ стан да ғы ір ге лі жо ға ры оқу ор ны 
елі міз дің ал дың ғы қа тар лы көп са ла лы 
уни вер си тет те рі нің бі рі са на ла ды. Қа-
ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
та ри хы клас си ка лық бі лім бе ру, ин тел-
лек ту ал ды мо биль ді лік пен ин но ва ция 
дəс түр ле рі нің та быс ты жо лы ның үл гі сі 
бо лып та бы ла ды.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-

ті нің ашы луы Ор та лық Қа зақ стан ның 
та ри хи жə не əлеу мет тік-эко но ми ка-
лық да му ба ры сы не гі зін де ашыл ды. 
Жо ға ры оқу ор ны на ма ңыз ды мін дет 
жүк тел ді. Əл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ 
ұлт тық уни вер си те ті нен кейін Қа зақ 
КСР ай ма ғын да ғы екін ші уни вер си тет 
бол ған ай мақ тың бас ты ЖОО сол ке-
зең де Үкі мет пен қойыл ған мін дет тер ді 
ше шу ге бел се не қа тыс ты. Ол тек Қа ра-
ған ды ға на емес, со ны мен қа тар Це ли-
ног рад, Көк ше тау, Сол түс тік Қа зақ стан 
жə не Пав ло дар об лыс та ры ның бі лім 
бе ру ұйым да ры на жо ға ры бі лік ті пе-
да гог кад рла рын да яр ла ған Ор та лық 
Қа зақ стан да ғы жал ғыз жо ға ры оқу ор-
ны бол ды. Одан бө лек, 70 жыл дар дың 
ба сын да Ор та лық Қа зақ стан əрі қа рай 
да му үшін уни вер си тет тік бейін де гі ма-
ман дар ды аса қа жет ете тін елі міз дің ірі 
өнер кə сіп тік, ғы лы ми жə не мə де ни ор-
та лы ғы на ай нал ды.
Е. А. Бө ке тов тің Қа ра ған ды да жа ңа-

дан құ рыл ған уни вер си тет тің рек то ры 
ре тін де гі мін де ті аса оңай ға түс кен жоқ. 
Ев ней Арыс та нұ лы өзі не тəн жі гер мен, 
құл шы ныс пен жə не өз кү ші не, өз ісі нің 
ма ңыз ды лы ғы мен қа жет ті лі гі не де ген 
се нім мен жұ мыс қа бел се не кі ріс ті. Нақ-
ты осы кез де жо ға ры оқу ор ны ның ма-
те ри ал дық ба за сы са лы нып, Қа ра ған ды 
қа ла сы ның Оң түс тік-Шы ғыс ауда нын-
да ғы тұр ғын жай аума ғын да жал пы 
ауқы мы 65 гек тар ды құ рай тын уни вер-
си тет ке ше ні нің құ ры лы сы бас тал ды, 
уни вер си тет қа ла шы ғы қа лып тас ты.
Уни вер си тет мəр те бе сі оқу үр ді сін-

де ма ңыз ды қай та құ ру ды жə не оқу 
ор ны ның ма те ри ал дық-тех ни ка лық 
қам та ма сыз еті лу ін та лап ет ті. Аз да-
ған уақыт тың ішін де уни вер си тет тік 
оқу жос пар ла ры на өту жү зе ге ас ты, оқу 
үр ді сі уни вер си тет тік оқу лық тар мен, 
бағ дар ла ма лар мен қам та ма сыз еті-
ліп, лайық ты оқу ла бо ра то рия ба за сы 
құ рыл ды. Оқу үр ді сін оң тай лан ды ру 
мақ са тын да бар лық фа куль тет те ма-

ман дан ды рыл ған ка би нет тер құ рыл ды, 
ар хе оло ги ялық-эт ног ра фи ялық, зо оло-
гия жə не ана то мия му зей ле рі өз жұ мы-
сын бас та ды, оқу үр ді сін де оқы ту дың 
тех ни ка лық құ рал да ры ке ңі нен қол да-
ныл ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов тің бас шы лы-

ғы мен уни вер си тет тің ғы лы ми-кə сіп тік 
əлеуеті ай тар лық тай ны ғай ды, жа ңа-
дан ка фед ра лар мен фа куль тет тер, со-
ның ішін де атап ай тқан да бі лік ті заң 
жə не эко но ми ка ма ман да рын да яр лай-
тын заң жə не эко но ми ка фа куль тет те рі 
ашыл ды.
Өзі ҚарМУ-да бас та ма шы лық ет кен 

жə не жүр гіз ген ауқым ды қай та құ ру-
лар уни вер си тет тің бі лім мен ғы лым-
ның ең жо ға ры стан дарт та ры на жауап 
бе ре тін, қар қын ды да мып ке ле жат қан 
Қа ра ған ды өңі рі нің əр түр лі қа жет ті-
лік те рін қа на ғат тан ды ру ға қа бі лет ті, 
мық ты көпбейін ді ЖОО құ ру ға ба ғыт-
тал ды. Стра те ги ялық ой лау ға қа бі лет ті, 
кө ре ген, тə жі ри бе лі ұйым дас ты ру шы 
Е. А. Бө ке тов пі кір лес те рі нің қол дауы 
мен кө ме гі не иек ар тып, аз ға на уақыт та 
оқу үр ді сі мен оның ма те ри ал дық-тех-
ни ка лық жаб дық та лу ын қай та ұйым-
дас ты рып, уни вер си тет тік оқу жос пар-
ла ры на кө шу ді жү зе ге асыр ды, лайық-
ты оқу-зер тха на лық ба за ны құр ды.
ҚарМУ-дың тұң ғыш бас шы сы қыз-

ме тін де Е. А. Бө ке тов үл кен пе да го ги-
ка лық жə не сту дент тік ұжым ның өсуі 
мен да му ына бай ла ныс ты мə се ле лер 
мен мін дет тер ді ше шу де таң қа лар лық 
ең бек сүй гіш тік пен, па ра сат ты лық пен 
жə не бе рік жүйе лі лік пен ең бек ет ті. Бү-
гін де жал пы Қа зақ стан ның бі лім бе ру 
са ла сын да бас ты рөл ат қа ра тын, бі лім 
бе ру, ғы лым жə не жас тар тəр би есі са-
ла сын да ғы қу ат ты дəс түр ле рі бар ЖОО 
оның бас шы лы ғы мен ірі клас си ка лық 
уни вер си тет ре тін де қа лып тас ты.
Е. А. Бө ке тов Қа ра ған ды өңі рі нің та-

быс ты да му ына мақ сат ты ба ғыт тал ған 
ғы лы ми-қол дан ба лы зерт те улер дің 
айы рық ша ма ңыз ды лы ғын же те тү-
сін ді. Ол ғы лы ми қы зы ғу шы лық та рын 
нақ ты лы қол дан ба лы мін дет тер мен 
ұш тас ты рып, өзі нің қа жы мас қай ра-
ты мен те рең ғы лы ми бі лі мін эко но-
ми ка ның, өнер кə сіп пен əлеу мет тік 
да му дың тол ға ғы жет кен мə се ле ле рін 
ше шу ге ба ғыт та ды. Е. А. Бө ке тов тің 
кө ңі лін тар тқан ғы лы ми қы зы ғу шы-
лық тар дың ауқы мын елес те ту дің өзі 
қи ын. Ол ор га ни ка лық қо сы лыс тар-
дың элек трон ды жə не ре ак ци ялық 
қа бі ле тін квант тық-хи ми ялық тал дау, 
саз бал шық құ рам ды ши кі зат ты, оның 
ішін де дом на лық қал дық тар ды қай та 
өң деу си яқ ты хи мия жə не ме тал лур-
гия ғы лы мы ның ба ғыт та рын ұйым-
дас ты ру жə не да мы ту мен ай на лыс ты. 
Со ны мен қа тар, Ев ней Арыс та нұ лы 
зерт теу жұ мы сы ның та ма ша ұйым-

дас ты ру шы сы, ір ге лі 
ғы лы ми-тех ни ка лық 
мə се ле лер ді ше ше тін 
зерт теу ұжым да ры-
ның құ ру шы сы жə-
не рух тан ды ру шы-
сы ре тін де та ны мал. 
Мем ле кет жə не қо-
ғам қай рат ке рі, ақын 
Кə кім бек Са лы қов өз 
ес те лі гін де: «Ев ней 
Арыс та н ұлы ма ңайы-
на жақ сы ма ман дар ды, 
ға лым дар мен ең бек 
ету ге ын та лы ұжым ды 
жи най ала тын ерек ше 
қа бі лет ке ие», — деп 
жа за ды.
Е. Бө ке тов ғы лым-

ды аса ма ңыз ды ин-
дус три ал ды күш деп 
біл ді, оның ал ды на 
ғы лы ми же тіс тік тер ді 
мүм кін ді гін ше өн ді-

ріс ке ен гі зу бойын ша ма ңыз ды мін дет-
тер ді қой ды. Ев ней Арыс та нұ лы ның 
ой-тол ға ныс та ры мен ең бе гін, ғы лы ми 
қы зы ғу шы лық та ры ның зор ауқы мын 
ба ға лау аса қи ын.
Оның ең бек те рін де мыс қо сы лыс та-

ры жə не оның та би ғи се рік те рі — кү-
кірт, се лен, тел лур, мышь як жə не сүр-
ме, яғ ни, халь ко ген дер дің хи ми ялық 
қо сы лыс та ры са ла сын да ғы зерт те уле рі 
ай рық ша орын ал ды. Е. А. Бө ке тов ғы-
лым да ғы жа ңа ба ғыт — халь ко ген дер 
мен халь ко ге нид тер хи ми ясы мен тех-
но ло ги ясы ның не гі зін са лу шы деп та-
ныл ды. Ол мыс-элек тро лит тік шлам-
дар дан се лен, тел лур эле мент те рін 
бө ліп алу дың пи ро- жə не гид ро хи ми-
ялық əдіс те рін ұсын ды. Халь ко ген дер-
ге бай Ор та лық Қа зақ стан ның та би ғи 
ре сур ста ры, олар дың құ ра мын да ғы 
ба ға лы ком по нент тер дің үлес сал ма ғы-
ның едəуір азаюына əкел ген қар қын ды 
қай та өң деу ака де мик тің то тық тыр ғыш 
жə не жо ға ры крем ний лі кен дер ді ке-
шен ді өң деп, олар ды өн ді ріс са ла сы на 
ен гі зу ге ба ғыт тал ған ғы лы ми зерт те уле-
рі нің өзек ті лі гін кү ні бұ рын анық та ды. 
Ке не усіз кен дер мен кү лі көп кө мір ден 
мар га нец тік фер ро қос па лар алу мен 
ай на лыс қан Е. А. Бө ке тов кө мір ді ме-
тал лур ги ялық қыш қыл дан дыр ғыш тар-
мен су тек тен ді ру мүм кін ді гін ғы лы ми 
түр де дə лел де ді.

«Мы сэ лек тро лит ті шлам дар дан се-
лен мен тел лур ды алу дың пи ро- жə не 
гид ро хи ми ялық тə сіл де рін əзір леу», 
«Бал қаш кен-ме тал лур ги ялық ком би-
на ты жағ дай ла рын да мо либ ден мен ре-
ний алу мен ме тал лур ги ялық про цес-
тер ді қар қын да ту» сын ды ең бек те рін-
де кө рі ніс тап қан дəл осы зерт те уле рі 
үшін Е. А. Бө ке тов КСРО Мем ле кет тік 
сый лы ғы на лайық деп та ныл ды.
Ев ней Арыс та нұ лы ның же міс ті жə не 

өзек ті ғы лы ми қыз ме ті, бейор га ни ка-
лық хи ми яның да му ына қос қан еле улі 
үле сі ар қа сын да Қа ра ған ды атал ған ғы-
лым ның са ла сын да ғы зерт те улер дің аса 
ма ңыз ды ор та лы ғы на ай нал ды. Ғы лым 
кең құ лаш жая да мы ды, КСРО жə не 
ше тел мем ле кет те рі жо ға ры оқу орын-
да ры ның ғы лы ми ор та лық та ры мен ты-
ғыз же міс ті бай ла ныс ор на тыл ды. Осы 
рет те, дəл біз дің қа ла мыз да халь ко ген-
дер мен халь ко ге нид тер дің хи ми ясы 
мен тех но ло ги ясы бойын ша бү кі ло дақ-
тық ғы лы ми кон фе рен ци ялар дың өт кі-
зі луі заң ды құ бы лыс бо лып та бы ла ды. 
Əлем ге əй гі лі ға лым дар, ака де мик тер, 
Со ци алис тік Ең бек ер ле рі В. И. Спи-
цин мен А. В. Но во се ло ва ның қа ты су-
ымен ал ғаш қы кон фе рен ция 1978 жы-
лы Қа ра ған ды қа ла сын да өт ті.
Осы дан жар ты ға сыр бұ рын өз ғы лы-

ми қы зы ғу шы лық та рын «Жа сыл эко но-
ми ка» прин цип те рі не не гіз деп құр ған 
ака де мик тің ғы лы ми-зерт те уші лік кө-
ре ген ді лі гі таң қа лар лық. Өмі рі нің соң-
ғы жыл да ры Е. А. Бө ке тов бар күш-жі-
ге рін Қа ра ған ды бас сей ні кен орын да-
рын да ғы кү лі көп сұр тас кө мір лер ден 
сұйық отын алу ға ба ғыт та ды, сол үшін 
ар найы зер тха на ашыл ды. Дү ни еден 
оз ған нан кейін жа зу үс те лі нен та был-
ған ака де мик тің соң ғы ең бе гі не жу ыр-
да хал қы тəн ті бол ды. Өзін дік көр кем 
на қыш пен жа зыл ған бұл кі тап та жа-
қын жүз жыл дық та адам зат ты энер го-
ре сурс тар мен қам та ма сыз ету мə се ле сі 
ту ра лы ға лым ның көз қа рас та ры мен 
ой ла ры ашып көр се ті ле ді.
Со ны мен қа тар, зи ялы ға лым ның 

ұлы тұл ға сын қа лып тас ты ру да ака де-
мик Е. А. Бө ке тов тің де ай тар лық тай 
ма ңыз ды үлес қос қа нын ай та ке ту ке-
рек. Ол жар қын шы ғар ма шы лық кел-
бе ті мен, сан қыр лы қа си еті мен, эн цик-
ло пе дист-ға лым, на ғыз зи ялы тұл ға 
ре тін де үл гі бо ла біл ді. Оның ғы лы ми 
жұ мыс та ры ның мə де ни еті, бас шы лық 
жə не ұйым дас ты ру шы лық мə де ни еті, 
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шы ғар ма шы лық мə де ни еті, же ке жə не 
кə сі би қа рым-қа ты на сы Қа ра ған ды ның 
зи ялы қауымы үшін, Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің оқы ту шы ла-
ры мен қыз мет кер ле рі үшін бе рік өл-
шем бо лып та был ды.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов есі мін иелен-

ген Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті өзі нің тұң ғыш рек то ры ның жан-
жақ ты бай мұ ра сын зерт тей ді жə не 
оны сақ тай оты ра, дəс түр ге сай жал ғас-
ты ра ды. Қа зақ стан ның ғы лы ми-бі лім 
бе ру ор та лық та ры ның ішін де гі же тек-
ші орын ға ҚарМУ ие бол ған дық тан, біз 
бү гін гі қыз ме ті міз де сол қа ғи да лар мен 
стан дарт тар ды бас шы лық қа ала мыз. 
Жə не ең бас ты сы, бұл — қо ғам ның гу-
ма нис тік иде ал дар мен дəс түр лі ұлт-
тық құн ды лық тар ға бай ла ныс ты лы ғын 
ны ғай ту дан, со ны мен қа тар эко но ми ка 
мен əлеу мет тік-эко но ми ка лық іл ге рі-
ле уді тұ рақ тан ды ру фак то ры ре тін де 
ел дің өн ді ріс тік жə не ғы лы ми-тех ни-
ка лық əлеуетін жа ңар ту дан тұ ра тын 
əлеу мет тік-эко но ми ка лық қай та құ-
ры лу лар про це сін де гі уни вер си тет тік 
бі лім мен ғы лым ның ро лін өзек ті тү сі-
нуі. Осы көз қа рас ты бас шы лық қа ала 
оты рып, Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
өзі нің стра те ги ялық да му ын қа лып тас-
ты ра ды, сон дай-ақ мем ле кет те гі жо ға-
ры оқу орын да ры ның ішін де бі ре гейі 
ре тін де бел де лін сақ тауына мүм кін дік 
бе ре ді.
Пре зи ден ті міз Нұр сұл тан Əбі шұ лы 

Назарбаев «Қа зақ стан жо лы — 2050: бір 
мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты 
Жол дауын да мем ле кет тің сер пін ді үде-
ме лі да му ына не гіз бо ла тын Қа зақ стан-
ның озық, бі ре гей ұлт тық бі лім бе ру 
жүйе сін қа лып тас ты ру ды мін дет етіп 
қоя ды. Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да-
ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің да му стра те ги ясы осы мақ сат тар-
ды жү зе ге асы ру ға ба ғыт тал ған.
Бү гін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті — өзі нің бар лық қыз мет тік көр сет-
кіш те рі бойын ша ұлт тық бі лім бе ру 
жүйе сін де көш бас шы лық ұс та ным да 
тұр ған Қа зақ стан да ғы ең бе дел ді жо-
ға ры оқу орын да ры ның бі рі. ҚарМУ 
ай тар лық тай ма те ри ал дық-тех ни ка-
лық ба за мен, ғы лы ми да мы ған ин-
фра құ ры лым мен жаб дық тал ған, мем-
ле кет тік жə не ха лы қа ра лық грант тар-
ды иеле ну де кон кур стар ға сəт ті қа-
ты са ды, бі лім бе ру бағ дар ла ма ла рын 
ха лы қа ра лық жə не ұлт тық дең гей де 
ак кре дит тей ді, сон дай-ақ ай мақ тық 
жə не əлем дік рейнгте тұ рақ ты ұс та-
ным ға ие.
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ өзі-

нің та быс ты да му жыл да рын да үл кен 
ма те ри ал дық, кад рлық, зи ят кер лік ре-
сур ста рын жи най ал ды, бұл уни вер си-
тет ке қа зір гі қо ғам мен мем ле кет жо-
ға ры оқу ор ны ның ал ды на қоя тын ең 
күр де лі мін дет тер ді ше шу ге мүм кін-
дік бе ре ді. Қа зір гі таң да са па лы бі лім 
бе ру про це сі нің ма ңыз ды құ ра ушы сы 
бо лып та бы ла тын ҚарМУ-дың ма те ри-
ал дық-тех ни ка лық ба за сы мен əлеу мет-
тік ин фра құ ры лы мы на көп кө ңіл бө лі-
ну де. Бү гін де олар ды 11 оқу ғи ма ра ты, 
ин тер нет-зал дар, муль ти ме ди ялық, 
лин го фон дық жə не компь ютер лік сы-
нып тар, Сту дент тер са райы, за ма науи 
жа тақ ха на лар, са на то рий-про фи лак-
то рий, спорт тық ғи ма рат тар, де ма лыс 
орын да ры, оқу те ле ди дар сту ди ясы, 
дер бес бас па ха на құ рай ды.
Уни вер си тет бі лім бе ру жə не ғы лым 

са ла сын да ғы стра те ги ялық мін дет тер-
ді жү зе ге асы ра тын, ұйым дық құ ры-
лым ды жа ңар ту, ме нед жмент са па сы 
жүйе сін же тіл ді ру сын ды қа зір гі за ман-
ғы ұйым дық құ ры лым құр ды. Жо ға ры 
оқу ор ны ішін де Ғы лы ми ке ңес, қо ғам-
дық бас қа ру ұйым да ры: Қо ғам дық ке-
ңес, Сту дент тік пар ла мент, Сту дент тік 
ом буд смен же міс ті қыз мет ете ді.
Ғы лы ми-зерт теу ин сти тут та ры мен 

ор та лық тар да, ғы лы ми зер тха на лар да, 
со ның ішін де «Зерт те удің фи зи ка-хи-

ми я лық əдіс те рі» ин же нер лік ба ғыт та-
ғы зерт ха на сын да ғы лы ми зерт те улер 
бел сен ді жүр гі зі ле ді.
За ма науи ғы лым ды жо ға ры дең гей-

де гі ма те ри ал дық-тех ни ка лық жаб дық-
тар сыз жа сау мүм кін емес, сон дық тан 
ҚарМУ ға лым да ры ғы лым ның ба сым 
ба ғыт та ры бойын ша на но тех но ло гия 
мен қат ты де не фи зи ка сы, жа ңа ма те-
ри ал дар ды син тез деу, би оло ги ялық 
жүйе жағ дайы ның мо ни то рин гі, əлеу-
мет та ну, жо ға ры жə не кə сі би бі лім бе-
ру жүйе сі, на рық тық қа ты нас тар, құ-
қық та ну, ар хе оло гия жə не бас қа да 
өзек ті мə се ле лер бойын ша ір ге лі жə не 
қол дан ба лы си пат та ғы зерт теу жұ мыс-
та рын жүр гі зе ді. Бұл зерт те улер дің тə-
жі ри бе лік ма ңы зы мен та лап ету ші лі гі 
зор жə не жа ра ты лыс та ну мен тех ни-
ка лық ба ғыт бойын ша ин но ва ци ялық 
жо ба лар ды жү зе ге асы ру мен ком мер-
ци ялан ды ру да ҚарМУ-дың 150 ғы лы ми 
та қы рып тық əзір ле ме ге қа ты суы осы-
ған дə лел бо ла ала ды. Уни вер си тет ға-
лым да ры ның ғы лы ми қыз ме ті нің тə жі-
ри бе лік нə ти же сі Ор та лық Қа зақ стан да 
хи ми ялық өнер кə сіп тің жа ңа са ла сы 
ре тін де ор га ни ка лық син тез өні мі нің 
өн ді рі сін ұйым дас ты ру, жа ңа отан дық 
ин но ва ци ялық тех но ло ги ялар ды құ ру, 
бə се ке ге қа бі лет ті ғы лы ми-тех ни ка лық 
өнім ді шы ға ру бо лып та бы ла ды.
Жас тар ғы лы мы қар қын ды да му да, 

бү гін де ғы лым ма гистрла ры жə не PhD 
док тор ла ры мен то лық ты рыл ған уни-
вер си тет тің ғы лы ми мек те бін да мы ту ға 
көп кө ңіл бө лі не ді. Док то ран ту ра бағ-
дар ла ма сы не гі зін де фи ло со фия док-
то ры (PhD) ғы лы ми дə ре же сі не дис сер-
та ци ялар қор ғау бойын ша, «Фи зи ка», 
«Яд ро лық фи зи ка», «Тех ни ка лық фи зи-
ка» ма ман дық та ры бойын ша дис сер та-
ци ялық ке ңес тер жұ мыс жа сай ды.
Та лант ты жас тар ды сту дент ке зі нен 

қол дау уни вер си тет тің із гі дəс тү рі не 
ай нал ған. Сту дент тер бү гін де өз де рі нің 
өнер та быс та рын сту дент тік құ рас ты ру 
бю ро сын да жа сай ды жə не ма құл дай-
ды. Уни вер си тет тің тұң ғыш рек то ры 
бі лім ор да сын да ғы сту дент тік жас тар 
үшін құ рыл ған жағ дай лар ды мақ тан 
тұ тар еді.
Уни вер си тет тің ғы лы ми жə не бі-

лім бе ру қыз ме ті нің са па сы алыс жə-
не жа қын ше тел дің бе дел ді ғы лы ми 
ор та лық та ры ның мойын дауымен дə-
лел де не ді. ҚарМУ ха лы қа ра лық бі лім 
бе ру қауым дас ты ғы на то лық құ қық ты 
қа ты су шы ре тін де өзін ти ім ді көр се те 
ал ды, бе дел ді ха лы қа ра лық бі лім бе ру 
ұйым да ры ның мү ше сі, ака де ми ялық 

ұт қыр лық бойын ша жал пыеуро па лық 
жə не жал пыə лем дік үр діс ке ти ім ді қа-
ты са ды, əлем дік ака де ми ялық ақ па рат 
ке ңіс ті гі не бел сен ді қа ты на са ды. Біз дің 
се рік тес те рі міз дің қа та рын да Ұлыб ри-
та ния, АҚШ, Германия, Франция, Сло-
ва кия, Қы тай, Ре сей мем ле кет те рі нің 
уни вер си тет те рі бар.
Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті Қа ра ған ды ай ма ғын да ғы АК ВИН/
AC QU IN ак кре дит теу, сер ти фи кат тау 
жə не са па ны қам та ма сыз ету гер ман 
ин сти ту тын да өзі нің оқу бағ дар ла ма ла-
рын сəт ті ак кре дит те ген бір ден-бір жо-
ға ры оқу ор ны бо лып та бы ла ды. 2014-
2015 жа ңа оқу жы лын да Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ ак кре дит те удің бар-
лық қи ын тəр ті бі нен өтіп, АК ВИН/AC-
QU IN ха лы қа ра лық 10 сер ти фи ка тын 
5 жыл мер зі мі не ал ды. QS World Uni-
ver si ti es Ran kings, The Aca de mic Ran-
king of World Uni ver si ti es, We bo met rics 
Ran king of World Uni ver si ti es тə різ ді жə-
не т. б. ха лы қа ра лық рей тин гтер де уни-
вер си тет өз ор нын тұ рақ ты сақ тай ды. 
2014 жыл дың 17 жел тоқ са нын да Ев ро-
па мен Ор та лық Ази яның 2014/15 жыл-
да ғы QS Qu ac qua rel li Symonds əлем дік 
рей тинг тік агент ті гі нің үз дік уни вер си-
тет те рі нің жа ңа рей тин гі сі жа ри ялан-
ды, он да қа зақ стан дық 8 жо ға ры оқу 
ор ны ның қа та рын да Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті де Top-100-ге ен ді.
ҚарМУ-дың ти ім ді жүр гі зіл ген 

кадр лық са яса ты уни вер си тет те дəс-
түр лі бі лім бе ру дің жо ға ры дең гейін 
қам та ма сыз ете ді, жо ға ры оқу ор ны-
ның про фес сор лық-оқы ту шы лық құ-
ра мын жақ сар ту да ғы уни вер си тет тің 
бас ты мін де ті — мем ле кет жас та ры-
ның ин тел ле ку тал дық жə не кə сі би 
əлеуетін жос пар лы түр де жү зе ге асы-
ру жə не ашу, анық тау бо лып та бы ла-
ды. Бү гін де уни вер си тет те жа ра ты лыс-
та ну жə не гу ма ни тар лық ғы лым дар 
са ла сы бойын ша бел гі лі ға лым дар дə-
ріс бе ре ді. ҚарМУ оқы ту шы ла ры ара-
сын да — 142 мем ле кет тік жə не ха лы қа-
ра лық сти пен дия же ңім паз да ры бар. 
Уни вер си тет «ЖОО үз дік оқы ту шы сы» 
мем ле кет тік кон кур сын да са ны жа ғы-
нан Қа зақ стан да ең көп көр сет кіш ке 
ие, сон дай-ақ уни вер си тет те бе дел ді 
атақ тың 114 же ңім па зы қыз мет ете ді.
Со ны мен қа тар ҚарМУ-да ше тел дік 

жо ға ры оқу орын да ры мен ын ты мақ-
тас тық бай ла ныс ор на тыл ған, сту дент-
те рі міз ше тел жо ға ры оқу орын да ры-
ның бі лік ті оқы ту шы ла ры нан дə ріс 

тың дап, бі лім де рін же тіл ді ре ала ды. 
Біз жо ға ры дə ре же лі ха лы қа ра лық са-
рап шы лар мен ын ты мақ тас тық бай ла-
ныс та мыз, олар Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ-дың оқу үр ді сін қам та ма сыз 
ете тін бір лес кен оқу-əдіс те ме лік əде-
би ет тер ді дайын дау ға, шы ға ру ға ат са-
лы са ды. Сон дай-ақ, оқы ту шы ла ры мыз 
шет ел дер де ұжым дық мо ног ра фи ялар 
мен оқу лық тар ды, өз ге де ғы лы ми жə не 
əдіс те ме лік жа ри яла ным дар ды жа ри-
яла уда бел сен ді түр де қы зы ғу шы лық 
та ны ту да, бұл олар дың бі лік ті лік те рін 
жə не бе де лін мойын дай ты ны мыз ды 
ай ғақ тай тү се ді.
Бү гін де Е. А. Бө ке тов не гі зін сал ған 

уни вер си тет тік бі лім мен ғы лым дəс-
түр ле рі, оның уақыт ағы мы мен үн де суі 
жə не ке ле шек ке жұ мыс жа сауы, ағар ту 
мен гу ма низм иде яла ры на адал ды ғы 
ҚарМУ ұжы мы ның пе да го ги ка лық жə-
не ғы лы ми-зерт те уші лік қыз ме тін да-
мы ту да лайық ты жал ға сын тап ты. Ака-
де мик Е. А. Бө ке тов тің есі мін иелен ген 
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті 
өзі нің тұң ғыш рек то ры ның жан-жақ ты 
бай мұ ра сын зерт тей оты ра, да мы та ды 
жə не құнт тап сақ тай ды. Уни вер си тет 
ұжы мы оның ту ға ны на 90 жыл то лу ына 
ар нал ған ме рей той лық іс-ша ра лар ды 
өт кі зе ді жə не бұ рын жа ри ялан ба ған 
тың ма те ри ал дар не гі зін де ға лым ның 
із ба сар ла ры мен қыз мет тес те рі нің ай-
туы бойын ша «Е. А. Бө ке тов əле мі» ат-
ты кі тап ты дайын дап шы ғар ды.
Ев ней Арыс та нұ лы біз ге, жер лес те рі 

мен шə кірт те рі не қыз мет тес, пі кір лес, 
ұс таз, ұлы қай рат кер, жа ны жай саң 
тұл ға, Отан ға адал қыз мет ету дің жо-
ға ры үл гі сі ре тін де қым бат. Сон дық тан 
ол ту ра лы ес те лік тер тек жа ды мыз да 
ға на сақ та улы емес, со ны мен бір ге же ке 
жə не кə сі би же ті лу үшін жі гер лен ді ріп, 
жөн сіл теп, ба ғыт-бағ дар бе ру де.
Ас па ны мыз да ұлы тұл ға Ев ней 

Арыс та нұ лы ның құр ме ті не орай «Бө-
ке тов-Ба ешов жұл ды зы» деп атал ған 
жұл дыз дың жар қы рап тұр ға нын көп-
ші лік бі ле бер мей ді. 1990 жы лы АҚШ 
ға лым да ры жа ңа дан ашыл ған жұл дыз-
ға та ны мал қа зақ стан дық тұл ға мен 
оның шə кір ті нің атын бе ру ді лайық деп 
та ны ды. Бұл жар қын сим вол дық бел гі 
ака де мик Е. Бө ке тов тің əлем дік ғы лым-
ға қос қан үле сі мен əлем ға лым да ры-
ның аб зал жан ға де ген ерек ше құр ме-
тін біл ді ре ді.

ЕР КІН К
 БЕ ЕВ,
Е. А. Б
 КЕ ТОВ АТЫН ДА 'Ы 

�А РА 'АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ+ РЕК ТО РЫ



№ 5 (234) 20.03.20154 Жастар �лемі
Мир молодежи Главная тема

Па мять — это не об хо ди мость бе реж-
но го от но ше ния к лю дям, ко то рых уже 
нет с на ми и ко то рые бы ли до ро ги нам, 
это час ти ца на ше го от но ше ния к нас-
то яще му, на каз бу ду ще му по ко ле нию. 
Ког да вспо ми на ешь доб рым сло вом хо-
ро ше го че ло ве ка, хо чет ся воз вра тить 
вре мя, в ко то ром он жил, прой тись по 
вос по ми на ни ям тех, кто это го че ло ве ка 
знал, пом нил, чтил…

В по вес ти «Прес нов ские стра ни цы» И. П. 
Шу хо ва — пи са те ля, уро жен ца Се ве ро-Ка-
зах стан ской об лас ти, с ог ром ным ли риз-
мом вы ра же но чув ство глу бо кой люб ви к 
род но му краю, ро ди не клас си ков ка зах ской 
и рус ской ли те ра ту ры и из вес тных уче ных, 
ко то рое при су ще Маг жа ну Жу ма ба еву, Са-
би ту Му ка но ву, Га би ту Мус ре по ву, Ге роль-
ду Бель ге ру, Му ра ту Ай тхо жи ну, Умир за ку 
Сул тан га зи ну, Ма на шу Ко зы ба еву, Ерен га-
ипу Шай хут ди но ву.
Род ной край, От чиз на, Ро ди на — эти 

все объ ем лю щие сло ва при су щи каж до му 
че ло ве ку. Это дань ува же ния той зем ле, где 
ты ро дил ся, вы рос и об рел пу тев ку в жизнь.
В жиз ни каж до го че ло ве ка, каж до го кол-

лек ти ва бы ва ют со бы тия, на по ми на ющие 
пе ре вал, с вер ши ны ко то ро го мож но ог ля-
нуть ся на прой ден ный путь, оце нить его, 
уви деть ус пе хи и не уда чи, на ме тить даль-
ней ший, с уче том из вле ка емых уро ков, курс.
Имен но та кой вер ши ной и ви дит ся нам 

се год ня 90-лет ний юби лей и веч ная па мять 
до ро го го на ше му сер дцу ака де ми ка Ака де-
мии на ук Ка зах ской ССР Ев нея Ар ста но ви-
ча Бу ке то ва — уро жен ца Се ве ро-Ка зах стан-
ской об лас ти.
Свою мысль «Без на уки и об ра зо ва ния 

у Казахстана, как и у лю бо го го су дар ства, 
нет бу ду ще го» Ка ныш Иман та евич Сат-
па ев, пер вый Президент Ака де мии на ук 
Казахстана, мас штаб но воп ло тил на прак-
ти ке, по жа луй, как ник то дру гой из его 
сов ре мен ни ков. Ус пе хи на ше го го су дар ства 
на про тя же нии свы ше по лу ве ка в не ма лой 
сте пе ни ба зи ру ют ся на кон крет ных ре зуль-
та тах его науч ной и науч но-ор га ни за ци он-
ной дея тель нос ти. Де ло в том, что его де ти-
ще — ге оло ги чес кая на ука Казахстана — по-
лу чи ла в его быт ность не бы ва лый взлет и 
раз ви тие. Од ним из его тща тель но раз ве-
дан ных ре ги онов яв ля ют ся кла до вые Цен-
траль но го Казахстана. Здесь сос ре до то че ны 
мно го мил ли ар дные за па сы уг лей, соб ра на 
прак ти чес ки вся таб ли ца Мен де ле ева, в том 
чис ле про мыш лен но вы пус ка емые медь, зо-
ло то, уран и по ли ме тал лы.
Его мис сия сос то яла в том, что бы най ти 

все это, изу чить за па сы, оп ре де лить пу ти 
ре ги ональ ной пе ре ра бот ки, соз дать раз лич-
но го ро да про из вод ства, взрас тить ква ли-
фи ци ро ван ные кад ры и ре шить еще мно го 
со пут ству ющих проб лем. И, что не ма ло-
важ но, эту ра бо ту на до бы ло ис пол нить в 

край не сжа тые сро ки. Ес те ствен но, не раз у 
не го воз ни кал воп рос «С че го на чать?».
И вот для ре ше ния ком плек са на род но-

хо зяй ствен ных за дач в 1958 г. в на шем ре-
ги оне по ини ци ати ве К. И. Сат па ева бы ло 
соз да но пер вое науч ное ака де ми чес кое уч-
реж де ние — Хи ми ко-ме тал лур ги чес кий ин-
сти тут. Воз гла вил его хи мик-ор га ник, впос-
лед ствии член-кор рес пон дент АН КазССР 
Азер ба ев И. Н., осу ще ствив ший на чаль ный 
этап ор га ни за ции ХМИ.
Илья Меч ни ков в свое вре мя ска зал: «Ха-

рак тер ную чер ту на уки сос тав ля ет имен но 
то, что она тре бу ет силь ной лич нос ти».
Ка ныш Иман та евич мог и не знать это 

выс ка зы ва ние, но по иск лич нос тей, ко то-
рым по пле чу ре ше ние гло баль ных за дач, 
ду ма ем, был его пос то ян ной проб ле мой.
В этой свя зи од ним из судь бо нос ных 

для ре ги она со бы тий то го вре ме ни бы ло 
наз на че ние 35-лет не го Е. А. Бу ке то ва на 
дол жность ди рек то ра ука зан но го ин сти ту-
та. Вне вся ко го сом не ния, это му пред ше-
ство ва ла серь ез ная ана ли ти чес кая ра бо та 
по изу че нию имев ше го ся тог да кад ро во го 
по тен ци ала рес пуб ли ки. Сле ду ет от ме тить, 
что уже к это му вре ме ни Ев ней Ар ста но вич 
в зна чи тель ной сте пе ни сос то ял ся как уче-
ный и пе да гог. Проб ле ма в пла не раз ви тия 
в Цен траль ном Ка зах ста не ака де ми чес кой 
на уки зак лю ча лась в том, что бы по ме ре 
раз ви тия Хи ми ко-ме тал лур ги чес ко го ин-
сти ту та от не го дол жны бы ли от поч ко вы-
вать ся но вые НИИ. Это наш ло прак ти чес кое 
воп ло ще ние в том, что дей стви тель но на его 
ба зе бы ли соз да ны ин сти ту ты ор га ни чес-
ко го син те за и уг ле хи мии (1983), проб лем 
ком плек сно го ос во ения недр (1991), прик-
лад ной ма те ма ти ки (1991), ры ноч ных от но-
ше ний (1991), фи то хи мии (1995). В 1983 г. в 
Ка ра ган де бы ло ор га ни зо ва но Цен траль но-
Ка зах стан ское от де ле ние АН КазССР.
Но все это бы ло поз же, а тог да, в 60-е го-

ды прош ло го сто ле тия, Е. А. Бу ке тов при ло-
жил не ма ло уси лий к ук реп ле нию науч но-
про из вод ствен ной и кад ро вой ба зы мо ло до-
го НИИ. Сле ду ет от ме тить, что он при нял 
до воль но раз но род ное науч ное хо зяй ство, 
ко то рое на вто ром го ду пос ле ор га ни за ции 
ин сти ту та вклю ча ло ге оло ги чес кие, гор ные, 
уг ле обо га ти тель ные, ме тал лур ги чес кие и 
хи ми чес кие, а так же эко но ми чес кие под-
раз де ле ния. Свою дея тель ность он на чал с 
ор га ни за ции в струк ту ре Хи ми ко-ме тал-
лур ги чес ко го ин сти ту та ла бо ра то рии цвет-
ных, ред ких и рас се ян ных ме тал лов. Это бы-
ло обус лов ле но тем, что в Цен траль ном Ка-
зах ста не цвет ная ме тал лур гия бы ла пред-
став ле на Бал хаш ским и тог да еще толь ко 
за рож да ющим ся Джез каз ган ским ком би-
на том. Это го во рит о даль но вид нос ти мо ло-
до го ди рек то ра, ос но ван ной на ви де нии то-
го, что ме тал лур ги чес кая про мыш лен ность 
Цен траль но го Казахстана и всей рес пуб-
ли ки яв ля ет ся од ной из оп ре де ля ющих в 

эко но ми ке ре ги она. Для ре али за ции сво их 
науч ных за мыс лов Ев ней Ар ста но вич на чал 
под тя ги вать в ин сти тут мо ло дые пер спек-
тив ные кад ры. В этой свя зи в ин сти ту те по-
яви лись ини ци атив ные, та лан тли вые, впос-
лед ствии из вес тные уче ные рес пуб ли ки: Ж. 
Н. Аби шев, С. М. Иса ба ев, В. П. Ма лы шев, А. 
С. Сад ва ка сов, М. З. Уго рец, И. В. Ки ри люс, 
М. Ка зов, А. А. Ак бер дин, А. В. Щел ку нов и 
мно гие дру гие.
В 1965 го ду на кон кур сной ос но ве в Хи-

ми ко-ме тал лур ги чес кий ин сти тут при шел 
и я, сна ча ла в дол жнос ти стар ше го науч но-
го сот руд ни ка, а впос лед ствии за ве ду юще го 
ла бо ра то ри ей.
К это му мо мен ту бы ли ре ше ны фун да-

мен таль ные воп ро сы при ме не ния ком би-
на ци он но го рас се яния в ка че стве ме то да ис-
сле до ва ния ко ле ба тель ных спек тров. Это му 
воп ро су бы ла пос вя ще на моя кан ди дат ская 
дис сер та ция, вы пол нен ная в Фи зи чес ком 
ин сти ту те им. П. Н. Ле бе де ва на мо мент мо-
его тру до ус трой ства. Имен но об этом я рас-
ска зы вал при бе се де с Ев не ем Ар ста но ви чем. 
Это его так за ин те ре со ва ло, что он пред ло-
жил соз дать ла бо ра то рию спек трос ко пии и 
мне воз гла вить ее. Он по обе щал вся чес кую 
под дер жку в при об ре те нии при бо ров и ста-
нов ле нии са мой ла бо ра то рии. И он сдер жал 
свое сло во. Его спо соб ность ви деть и чув ство-
вать но вые тен ден ции в раз ви тии на уки бы-
ла оп ре де ля ющей для все го ин сти ту та. Воп-
ро сы хи ми чес кой тех но ло гии ор га ни чес кой 
хи мии сос та ви ли од но из нап рав ле ний ин-
сти ту та. Мы на ча ли ин тен сив но раз ви вать 
ра бо ты по син те зу и ис сле до ва нию α-окис-
ных со еди не ний. Нам уда лось по ка зать, что 
окис ное коль цо чрез вы чай но чув стви тель но 
к вли янию за мес ти те лей лю бой при ро ды и 
спо соб но к соп ря же нию с раз лич ны ми не-
на сы щен ны ми груп па ми. Это поз во ли ло 
оп ре де лить важ ные мо мен ты тех но ло ги чес-

ких про цес сов с учас ти ем та ких со еди не ний. 
Не ме нее важ ным ре зуль та том та ких ис сле-
до ва ний бы ло раз ви тие кван то вой хи мии. 
При ме не ние ее уве ли чи ло эф фек тив ность 
эк спе ри мен таль ных ис сле до ва ний.
Про во ди мые в ин сти ту те ис сле до ва ния 

при ве ли к ин тен си фи ка ции науч ных эк-
спе ри мен тов в об лас ти шах тно го об жи га 
гра ну ли ро ван ных ма те ри алов цвет ной ме-
тал лур гии и ав ток лав ных гид ро хи ми чес ких 
про цес сов с учас ти ем се ры, се ле на, тел лу ра, 
мышь яка. По пер вой проб ле ме бы ло осу-
ществле но в 1965 г. пер вое внед ре ние в про-
из вод ство. За эту ра бо ту Е. А. Бу ке тов был 
удос то ен Го су дар ствен ной пре мии СССР в 
1969 г. за ос во ение тех но ло гии ком плек сной 
пе ре ра бот ки мед ных кон цен тра тов Бал хаш-
ско го гор но-ме тал лур ги чес ко го ком би на та с 
при ме не ни ем кис ло ро да на ста дии кон вер-
ти ро ва ния. В рам ках этой тех но ло гии бы ли 
так же обоб ще ны дан ные по из вле че нию 
очень цен но го эле мен та — ре ния. Эти ис сле-
до ва ния ста ли ос но вой пер вых за ру беж ных 
па тен тов. Шах тные об жи го вые пе чи бы ли 
внед ре ны так же на ком би на те «Ура лэ лек-
тро медь», на Джез каз ган ском гор но-ме тал-
лур ги чес ком ком би на те и на Но во-Джам-
бул ском фос фор ном за во де и ПО «Кар бид». 
Ре зуль та ты науч но го по ис ка по вто рой те ме 
наш ли свое прак ти чес кое воп ло ще ние. И в 
ито ге бы ло соз да но при ори тет ное науч ное 
нап рав ле ние ин сти ту та — хи мия и тех но ло-
гия халь ко ге нов и халь ко ге ни дов. На чи ная с 
1978 г. в Ка ра ган де на ба зе ХМИ АН КазССР 
ста ли про во дить ся ре гу ляр ные все со юз ные 
со ве ща ния по хи мии и тех но ло гии халь ко-
ге нов и халь ко ге ни дов. Пред се да те лем ор-
гко ми те та пер вых двух со ве ща ний был Ев-
ней Ар ста но вич Бу ке тов, а пя тая, пос лед няя 
кон фе рен ция бы ла пос вя ще на его 70-ле тию.
Бу ду чи ди рек то ром ин сти ту та в те че ние 

12 лет, Е. А. Бу ке тов ак тив но за ни мал ся и 

С думой о соратнике, старшем брате

Қа зақ тың бір ту ар аза ма ты Ев ней Арыс-
та нұ лы Бө ке тов ту ра лы көп те ген қо ғам 
қай рат кер ле рі, жа зу шы лар, ға лым дар, 
əріп тес те рі, оқы ту шы ла ры, ол дайын да ған 
ғы лым док тор ла ры мен кан ди дат ға лым-
дар өз ой ла ры мен ұлы тұл ға ның үл кен ді-
кі ші лі үл гі алар лық іс те рін, жақ сы лық та-
рын жа рия етіп жат қан да ры кө ңіл тол ты-
ра ды.

Мен ака де мик аға мыз дың жа нын да өмі рі-
нің соң ғы төрт жы лын да бір ге бол дым. Ол ту-
ра лы тұл ға лы жа зу шы Ме деу Сəр се ке аға мыз-
дың үш кі та бын да ег жей-тег жей жа зыл ған. 
Ака де мик аға мыз дың рек тор лық қыз мет тен 
бо сап, күй зе ліс ке түс кен уақы тын да жа ны на 
де меу бо лып, қал-жағ дайын сұ рап кел ген адал 
дос та ры көп бол ды. Ал, əріп тес тер дің ішін-
де өзі тəр би еле ген кей адам дар дың жа ны на 
ба ру ға, қо ңы рау ша лу ға жа ра ма ға ны ту ра лы 

ай тқан да, жа ны ның ке ре мет күй зел ге нін көр-
ге нім бар.
Ев ней Арыс та нұ лы мен мен өте жақ сы ара-

лас тым. Күн де лік ті жұ мыс тар ды тал да уда 
ақы лын ай тып, ке ңес бе ре тін, бас та ған ісін тез 
ара да іс теп тас та ған ды жақ сы кө ре тін. Ебе кең-
нің ке ңі нен əрі те рең нен ой түюі та би ғи құ бы-
лыс си яқ ты бо лып кө рі не тін. Жас тайы нан ең-
бек пен, із де ніс пен өс кен ға лым аға мыз ру ха ни 
бі лім сіз дік ті кө тер ме уші еді. Жас ма ман дар ды 
жұ мыс қа алар да олар дан «Абай жо лы не ме се 
Шо ло хов тың қан дай кі та бын оқы дың, он да ғы 
кейіп кер дің атын ата шы» деп сұ ра ға нын кө-
зім мен көр дім. Ба сы нан жай түс кен дей бол ған 
жас ма ман кі рер ге жер та ба ал май ке ші рім 
өті ніп жө не ле тін. Ака де мик-жа зу шы аға мыз 
сол кез дің өзін де жас тар дың ал ды мен ру ха ни 
бай лы ғы ның дең гейін ба ға лай тын.
Ев ней аға мыз дың жа нын да жү ріп көп те ген 

ұлы жа зу шы лар мен та ныс бол дым. Мəс ке уде 

ақын, қо ғам қай рет ке рі Кə кім бек Са лы қов пен, 
Алматы да қа зақ тың бір ту ар ақы ны Фа ри за 
Оң ғар сы но ва мен, ке мең гер ұлы жа зу шы мыз 
Ға бит Мү сі ре пов пен, ұлы мү сін ші Ха кім жан 
На урыз ба ев пен, за ма ны мыз дың ұлы су рет кер 
жа зу шы сы Ме деу Сəр се ке мен та ныс бо лып, 
со лар дың ба та сын ал дым. Ебе кең нің ар қа сын-
да ұлы тұл ға лар мен əң гі ме-дү кен құ рып, дəм-
дес бол ға ным ма ған тағ дыр дың бер ген сыйы 
шы ғар. Со вет тік за ман жыл да рын да тек та-
рих ты ға на емес, төл əде би еті міз ден құр қал-
дыр ған со ла қай са ясат жо ға лып, еге мен ді гі-
міз ді ал ған жыл дар ға Ебе кең же те ал май кет ті. 
Ру ха ни бай лы ғы мыз то қы рау ал ған жыл дар ды 
көр ген біз ге қа зір гі өмір сү ріп отыр ған на рық-
тық за ман, əри не жұ мақ си яқ ты. Қа зір гі жас-
та ры мыз дың ал тын ға сыр да өмір сүр ген ұлы 
ақын-жа зу шы ла ры мыз дың шы ғар ма ла рын 
оқы мауы қат ты қи нал та ды. Ебе кең аға мыз дың 
үл кен ға лым бо лу ының, ой лау қа бі ле ті нің те-
рең бо луы, қо лы на қа лам алып Шо қан Уəли-
ха нов ту ра лы; ұлы ой шыл дар, хал қы мыз ту ра-
лы кө кей тес ті ой қоз ғауы, тіп тен Ба тыс Ев ро па 

дра ма тур ги ясын, оның ішін де Шек спир дің 
Мак бе тін қа зақ сах на сы на шы ға руы қа жыр лы 
ең бек тің ар қа сын да кел ге ні бел гі лі. Өй тке ні 
ол кі сі жас тайы нан əде би ет ке, дра ма тур гия ға 
құ мар бо лып өс ті. Ебе кең нің орыс клас сик те-
рі — Пуш кин нің, Есе нин нің шы ғар ма ла рын 
бір са ғат тоқ та май жат қа ай тқа нын өз кө зім-
мен көр дім.
Ғы лым ның қай са ла сы бол са да Ебе ке ңе 

оңай еді. Се бе бі, ту ма сы нан қи ын шы лық кө-
ріп, өмір дің ащы, тұ щы сы ның дə мін тат қан 
жас жі гіт тің бойын да та бан ды лық, қай сар лық, 
бі лім дар лық, ын ты зар лық, кі ші пейіл ді лік қа-
си ет тер бар бо ла тын. Кө мір ден мұ най алу 
ғы лы ми ба ғы ты 1979 жыл дың жел тоқ сан айы-
нан бас тал ды. Сол идея ту ған нан бе рі 35 жыл 
уақыт өтіп ті. Қан ша ма ғы лы ми ма қа ла лар 
жа зы лып, зерт те улер жүр гі зіл ді. Көп те ген 
ғы лы ми ең бек тер жа зы лып, дис сер та ци ялар 
қор ғал ды. Тіп тен «Бө ке тов-Ер ма ғам бе тов то-
бы əл сіз бол ды, бұл иде ядан еш те ңе шы ға ра 
ал ма ды» деп қо ры тын ды жа са ған адам дар да 
бол ды. Қай сі бі рін ай та сыз, ты ным сыз ең бек-
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дру ги ми его науч ны ми нап рав ле ни ями в 
об лас ти чер ной и цвет ной ме тал лур гии и 
ор га ни чес кой хи мии.
Ев ней Ар ста но вич за ин те ре со ван но изу-

чал фер рос плав ное про из вод ство. Он ус та-
но вил воз мож ность ис поль зо ва ния низ ко-
ка че ствен но го вы со ко золь но го уг ля для руд-
но тер ми чес кой плав ки за ба лан со вых мар-
ган це вых руд с по лу че ни ем ком плек сных 
фер рос пла вов. Это нап рав ле ние по лу чи ло 
мощ ное раз ви тие. Часть раз ра бо ток бы ла 
внед ре на в про из вод ство. Сле ду ет ска зать, 
что ос во ение тех но ло гии по лу че ния мар ган-
це вых фер рос пла вов бы ло от ме че но Пре зи-
ден том Назарбаевым H. A. в чис ле на ибо лее 
пер спек тив ных дос ти же ний рес пуб ли ки 
для оз до ров ле ния ее эко но ми ки, а по лу че-
ние уни каль но го фер ро си ли ко алю ми ния на 
ми ни-за во де бы ло удос то ено Го су дар ствен-
ной пре мии Казахстана за 2001 год.
Ор га ни чес кая хи мия в ин сти ту те по лу-

чи ла раз ви тие бла го да ря Ир да ну Ниг ме то-
ви чу Азер ба еву, пер во му ди рек то ру ХМИ. 
Впос лед ствии ра бо ты в об лас ти ор га ни чес-
кий хи мии бы ли ин тен си фи ци ро ва ны, что 
при ве ло к соз да нию со от вет ству юще го от-
де ла, а да лее — Ин сти ту та ор га ни чес ко го 
син те за и уг ле хи мии АН КазССР. Сле ду ет 
от ме тить, что Е. А. Бу ке то ва ин те ре со ва ли 
воп ро сы уг ле хи мии, ко то рые бы ли край не 
ак ту аль ны ми для Ка ра ган дин ско го уголь но-
го бас сей на.
Ла бо ра то рия уг ле хи мии, соз дан ная в Хи-

ми ко-ме тал лур ги чес ком ин сти ту те, на хо ди-
лась под пос то ян ным его вни ма ни ем. Впос-
лед ствии, по воз вра ще нии в ин сти тут в 1980 
г. пос ле се ми лет не го рек тор ства в Ка ра ган-
дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те, ин-
те рес к уг ле хи мии обер нул ся для ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва пос лед ней его науч ной иде ей 
и страстью.
Эта идея со еди ни ла уг ле хи мию, про из-

вод ство фер рос пла вов и ав ток лав ные про-
цес сы. При этом бы ла ис клю че на ра нее 
со вер шен но не об хо ди мая и край не до ро-
гос то ящая во до род ная энер ге ти ка, ко то рой 
оп ре де ля ет ся сто имость мо тор но го топ ли ва 
при по лу че нии его из уг ля. Это бы ла про-
рыв ная идея, воз ник шая на сты ке на ук в го-
ло ве та лан тли во го и умуд рен но го опы том 
уче но го, ака де ми ка, т. е. та кая идея, ко то рая 
и дол жна за рож дать ся в сте нах ака де ми чес-
ко го ин сти ту та на ба зе фун да мен таль но го 
зна ния об ще науч ных свя зей смеж ных дис-
цип лин.
Не ма ло важ ным со бы ти ем сле ду ет счи-

тать ра бо ту по стро итель ству но во го кор-
пу са ХМИ. Эту неп рос тую за да чу он ре шил, 
вос поль зо вав шись при ез дом в наш го род 
пре зи ден та Ака де мии на ук СССР М. В. Кел-
ды ша. Пе чаль ная осо бен ность воп ро са сос-
то яла в том, что впос лед ствии он, поч ти 
за вер шив стро итель ство глав но го кор пу са 
КарГУ, так и не пе рес ту пил по ро га этих 
двух но вых зда ний в ка че стве пер во го ру ко-
во ди те ля.
Боль шую по мощь в ра бо те Е. А. Бу ке-

то ву ока зы ва ли пер вые сек ре та ри Ка ра ган-
дин ско го об ко ма Ком пар тии Казахстана В. 
К. Аку лин цев и А. Г. Кор кин.

В 1972 го ду в жиз ни Е. А. Бу ке то ва был 
от вет ствен ный этап. Де ло в том, что в это 
вре мя ре шил ся ор га ни за ци он ный воп рос 
по соз да нию вто ро го в рес пуб ли ке уни вер-
си те та на ба зе Ка ра ган дин ско го пе да го ги-
чес ко го ин сти ту та. И при этом, ес те ствен но, 
воз ник кад ро вый воп рос — кто бу дет им 
ру ко во дить? Став ки бы ли сде ла ны на Ев-
нея Ар ста но ви ча, ко то ро му в то вре мя ис-
пол ни лось 47 лет. В это вре мя он был уже 
приз нан ным уче ным, ор га ни за то ром на уки 
и об ще ствен ным де яте лем. К ре ор га ни за-
ции пе да го ги чес ко го ин сти ту та и от кры тию 
вто ро го в рес пуб ли ке уни вер си те та, в час-
тнос ти, при ло жи ли мно го уси лий рек тор 
ин сти ту та, до цент С. Бай мур зин, пред се да-
тель Ка ра ган дин ско го об лис пол ко ма С. К. 
Дос ма гам бе тов.
В то вре мя Ка ра ган дин ским об ко мом 

Ком пар тии Казахстана ру ко во дил быв-
ший вто рой сек ре тарь ЦК Ком пар тии 
Казахстана А. Г. Кор кин.
По лу чив наз на че ние на ука зан ную дол-

жность, Е. А. Бу ке тов ак тив но вклю чил ся 
в ор га ни за ци он ную ра бо ту. Сле ду ет от ме-
тить, что, ес ли при от кры тии уни вер си те та 
в его сос тав вхо ди ло 7 фа куль те тов, 37 ка-
федр, ра бо та ло 280 пре по да ва те лей, в том 
чис ле 4 док то ра и 62 кан ди да та на ук, то к 
1980 го ду эти по ка за те ли ста ли сле ду ющи-
ми: 8 фа куль те тов, 51 ка фед ра, 480 пре по да-
ва те лей, 7 док то ров и 169 кан ди да тов на ук. 
При ем сту ден тов на днев ное от де ле ние уве-
ли чил ся с 625 до 825, а ко ли че ство сту ден-
тов — с 5 до 7 ты сяч.
Ког да уни вер си тет от кры вал ся, бы ло все-

го два учеб ных кор пу са, но уже в год от кры-
тия бы ло пос тро ено еще од но учеб ное зда-
ние, а че рез два го да в са мой пер спек тив ной 
час ти го ро да бы ла за ло же на ос но ва бу ду ще-
го уни вер си тет ско го сту ден чес ко го го род ка. 
К 1979 г. этот кор пус и 2 кор пу са об ще жи-
тия на 2148 мест, са на то рий-про фи лак то-
рий на 100 мест бы ли сда ны в эксплу ата цию. 
За вре мя ру ко вод ства Ев нея Ар ста но ви ча 
бы ли пос тро ены и сда ны в эксплу ата цию 
две сто ло вые для сту ден тов и пре по да ва-
те лей, 3 жи лых до ма на 191 квар ти ру, два 
спор тив ных за ла, Дво рец куль ту ры сту ден-
тов на 1000 мест с ори ги наль ной ар хи тек-
ту рой, от крыт ар хе оло го-эт ног ра фи чес кий 
му зей, вы чис ли тель ный центр с но вей шей 

для то го вре ме ни элек трон ной ма ши ной 
ЕС-1020, 6 ис сле до ва тельских ла бо ра то рий, 
ос на щен ных сов ре мен ны ми при бо ра ми и 
ус та нов ка ми. Рас ши рил ся книж ный фонд 
уни вер си тет ской биб ли оте ки, на чал ра бо-
тать ре дак ци он но-из да тельский от дел.
На ба зе уни вер си те та был от крыт фа-

куль тет по вы ше ния ква ли фи ка ции ди рек-
то ров об ще об ра зо ва тель ных сред них школ 
и пре по да ва те лей рус ско го язы ка и ли те ра-
ту ры, ма те ма ти ки, фи зи ки, хи мии сред них 
спе ци аль ных учеб ных за ве де ний. Ус та нав-
ли ва лась связь по воп ро сам пе да го ги ки с 
учеб ны ми за ве де ни ями ГДР, Че хос ло ва кии, 
Ал жи ра и дру гих стран.
В 1974 го ду я был приг ла шен Е. А. Бу ке-

то вым в КарГУ на дол жность про рек то ра по 
науч ной ра бо те. Сов мес тны ми уси ли ями в 
уни вер си те те по лу чи ла ши ро кий раз мах 
науч но-ис сле до ва тельская ра бо та. Ес ли в 
1972 го ду в те ма ти чес кий план уни вер си-
те та бы ло вклю че но 10 тем, то к 1981 го ду 
уче ны ми КарГУ вы пол ня лась уже 91 те ма 
по 15 науч ным нап рав ле ни ям. Ак ти ви зи ро-
ва лась ра бо та по хо зяй ствен ным до го во рам 
в ко опе ра ции с пред прия ти ями и ин сти ту-
та ми Мос квы, Ле нин гра да, Ал ма-Аты, Но-
во си бир ска и дру гих го ро дов. На ла жи ва-
лось твор чес кое сод ру же ство с Мос ков ским, 
Ле нин град ским, Ки ев ским, Но во си бир ским, 
Том ским и, ко неч но, Ка зах ским го су дар-
ствен ным уни вер си те та ми.
В 1980 го ду ме ня из Чим кен та, где я ра-

бо тал рек то ром Хи ми ко-тех но ло ги чес ко го 
ин сти ту та, ЦК Ком пар тии Казахстана ре-
ко мен до вал на дол жность рек то ра Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. 
Ев ней Ар ста но вич и пи са тель-ак са кал Жа-
ик Бек ту ров, ко то рые хо те ли ви деть ме ня 
на этой дол жнос ти в Ка ра ган де, очень об-
ра до ва лись та ко му ре ше нию ру ко вод ства 
стра ны, да же вмес те ме ня встре ти ли, ког да 
я подъ ез жал к го ро ду. Впос лед ствии они 
сво ими со ве та ми, мо раль ной под дер жкой 
ока за ли мне боль шую по мощь в даль ней-
шем раз ви тии уни вер си те та. Раз ве об этом 
мож но за быть?
Ве ли кий Абай го во рил: «Нас тав ник без 

пос ле до ва те лей — нич то». Ака де мик Е. А. 
Бу ке тов су мел соз дать свою шко лу — 24 док-
то ра и 61 кан ди дат на ук. Ос та вил пос ле се бя 
ог ром ное науч ное нас ле дие: 9 мо ног ра фий, 

14 мо ног ра фий его уче ни ков и со рат ни ков 
под его ру ко вод ством, учеб ные по со бия, 
242 науч ные статьи, бо лее 100 ав тор ских 
сви де тельств СССР, па тен ты на от дель ные 
изоб ре те ния и от кры тия инос тран ных го-
су дарств: США, Фран ции, Ан глии, Ка на ды, 
Ита лии, Гер ма нии, Япо нии.
Та ко ва вкрат це ис то рия соз да ния и ста-

нов ле ния пер во го в ре ги оне ака де ми чес ко го 
уч реж де ния и вто ро го в то вре мя в Ка зах-
ста не по ста ту су выс ше го учеб но го за ве де-
ния. Ес те ствен но, в пос ле ду ющие го ды су-
ще ствен но ук ре пи лась его ма те ри аль но-тех-
ни чес кая ба за, уве ли чи лось чис ло сту ден тов, 
ка че ствен но вы рос науч ный и про фес сор-
ско-пре по да ва тельский сос тав. Но все же 
в лю бом де ле, как пра ви ло, труд но де лать 
имен но пер вые ша ги.
Жизнь уди ви тель на! Она не тер пит су еты, 

но за чем-то преж дев ре мен но уно сит хо ро-
ших лю дей.
Под во дя ито ги, хо те лось бы от ме тить, 

что судь ба от ме ри ла Ев нею Ар ста но ви чу не 
так уж и мно го — все го 58 лет. Но это бы ли 
го ды, на сы щен ные боль ши ми со бы ти ями, 
мно гие из ко то рых оп ре де ля ли в той или 
иной ме ре раз ви тие на ше го ка зах стан ско го 
об ще ства.
Яр кий та лант Е. А. Бу ке то ва спо соб ство-

вал ста нов ле нию и раз ви тию как науч ных и 
об ра зо ва тель ных уч реж де ний Казахстана, 
так и от дель ных лич нос тей.
За вре мя на шей сов мес тной ра бо ты 

меж ду на ми ус та но ви лись теп лые, брат-
ские от но ше ния, ос но ван ные на по ни ма нии 
и ува же нии. С чув ством глу бо кой нос таль-
гии я час то вспо ми наю на ши сов мес тные 
ко ман ди ров ки, про гул ки вок руг озе ра в 
пар ке куль ту ры и от ды ха, его сло ва, пос-
туп ки и пе ре жи ва ния, по рой прос тые на 
пер вый взгляд, но при бо лее вни ма тель ном 
ана ли зе — глу бо кие по со дер жа нию, ос тав-
ля ющие со от вет ству ющий след в соз на нии 
че ло ве ка.
Ду маю, что роль и мас штаб жиз ни и дея-

тель нос ти Ев нея Ар ста но ви ча по дос то ин-
ству оце нят на ши по том ки.

ЗЕЙ НУЛ ЛА МУЛ ДАХ МЕ ТОВ,
АКА ДЕ МИК НА ЦИ ОНАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК,

ЗАС ЛУ ЖЕН НЫЙ ДЕ ЯТЕЛЬ НА УКИ И ТЕХ НИ КИ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ КА ЗАХ СТАН

тің, із де ніс тің ар қа сын да Ебе кең нің зауыты кі-
ші гі рім бол са да са лы нып жа тыр. Əри не, бұл 
проб ле ма ның ғы лы ми не гі зі бол ға ны мен, на-
рық тық за ман да үл кен қа ра жат ты жə не қай-
рат ты лық ты қа жет ет ке ні сөз сіз.
Ақы рын да 2012 жы лы мен Қа зақ тех но ло-

гия жə не биз нес уни вер си те тін де про рек тор-
лық қыз мет іс теп жүр ген де «Қа зақ стан ның 
кө мі рі нен бен зин жə не ди зель оты нын өн ді-
ру» де ген та қы рып қа жо ба жа сап, со нан кейін 
Бү кі лə лем дік банк жə не Қа зақ стан ның Бі лім 
жə не ғы лым ми нистрлі гі өт кіз ген кон кур сқа 
қа ты нас тым. Жо ба ны Ғы лым жə не ком мер-
ци за ци ялау бойын ша Ха лы қа ра лық Ке ңес тің 
(ҒКХК) ал дын да са рап та ма ға са лып, олар жо-
ба ны грант ре тін де қар жы лан ды ру ту ра лы оң 
ше шім қа был да ды. Əри не, бұл үл кен же ңіс 
еді. Се бе бі, ше тел ден кел ген са рап шы лар дың 
ал дын да жо ба ны кон кур сқа түс кен 223 жо ба-
ның іші нен қор ғап шы ғу оңай бол ма ды. Қа-
зақ стан ның төл тех но ло ги ясы ның бол мауы 
ме нің на мы сы ма ти іп жүр еді, ен ді көп тен күт-
кен ар ма ным орын да ла тын бол ды. Бұл — бір. 

Екін ші ден, Ев ней Арыс та нұ лы: «Осы жұ мыс ты 
са ған тап сыр дым, сер тің ді бер», — деп қо лын 
соз ған да, кө ңі лі нің бір түк пі рін де хал қы үшін 
қам жеп, бо ла ша ғын ой лап отыр ған Ебе кең-
нің қо лын алу ма ған көр се тіл ген құр мет шы-
ғар деп ой ла дым. Ұлы адам ға бер ген сер тім де 
орын да ла тын си яқ ты. Осы қар жы лан ды ру дың 
ар қа сын да «Кө мір хи ми ясы мен тех но ло ги-
ялар ин сти ту ты» ЖШС құ ры лып, үш зер тха-
на за ма науи кон дыр ғы ла ры мен жаб дық тал ды. 
Со ны мен қа тар, қа зір гі кез де «Са ры адыр» кө-
мір ке ні шін де (Астана қа ла сы нан 200 ша қы-
рым жер де) сөт ке сі не 5 тон на кө мір өң деп, бір 
тон на ға жу ық жа нар май ала тын то лық ав то-
мат тан ды рыл ған тə жі ри бе лі зауыт са лы ну-
да. Зауыт тың құ ры лы сы 2015 жыл дың на урыз 
айын да бі тіп, сы нақ тан өтуі ке рек. Бұл қон дыр-
ғы да қө мір ден жан ғыш газ алып, со нан кейін 
сол жан ғыш газ дан сұйық отын алу зер тха на-
лық сы нақ тан өт ті. Тех но ло ги яның жо ба лық 
сыз ба сын, то лық жы лу лық жə не ма те ри ал дық 
есеп теу ба лан сын, тер мо ди на ми ка лық жə не 
жы лу фи зи ка лық көр сет кіш те рін ин сти тут ға-

лым да ры жа са ды. Осы ның ар қа сын да отан дық 
ма ши на жа са ушы лар мен бір ле се оты рып, қон-
дыр ғы ның жаб дық та рын құ ру ға кі ріс тік.
Жо ба лық құ ры лым жұ мыс та ры жə не құ-

рал-жаб дық тар Пет ро павл ауыр ма ши на 
зауытын да жа сал ды. Ке рек ті ма те ри ал дар 
мен ка та ли за тор лар — Қа зақ стан ға лым да ры-
ның ту ын ды сы. Қа зір ин сти тут қа быр ға сын да 
іс тей тін жас ма ман дар Қа зақ тех но ло гия жə не 
биз нес уни вер си те тін тə мам да ған ба ка лавр-
лар мен ма гис трант тар жə не сон да қыз мет іс-
тей тін ма ман мұ ға лім дер еке нін ай та кет кен 
жөн. Бұл жұ мыс та уни вер си тет рек то ры Сей-
ді қа сым Бай бе ков мыр за көп қол дау көр сет ті.
Кө мір ден мұ най алу ды же дел де ту ке рек 

еке нін кө зі ті рі сін де Ебе кең кө ре ген дік пен 
ай тып кет кен. Өзі дү ни еден өт кен нен кейін 
та лай ға лым дар, əріп тес те рім мен дос та рым, 
оның ішін де ака де мик тер Нұ ра лы Бек тұр ға-
нов, Əб ді ра сіл Жəр ме нов, про фес сор лар Бо-
лат Қа се нов тың, Сер ға зы Əде ке нов тың, Ма нат 
То лым бе ков пен Сай лау Бай са нов тар дың көп 
кө мек бер ге нін ри за шы лық пен ай та мын. Əсі-

ре се Ма рат Нə би ев ті ай рық ша атап өт кім ке-
ле ді. Ту ма сы нан та лант ты, қа зақ де се іш кен 
асын жер ге қоя тын үл кен жү рек ті, кең пейіл, 
иман ды лық тың иесі, ғы лым ға де ме уші, ұл ты-
ның ер ұлы Ма рат «Са ры адыр» ке ні ші нің иесі, 
кə сіп кер адал тұл ға. Ма рат Əс ке нұ лы ның кө-
мір өң дей тін зауыт са лу да ең бе гі өте зор. Ру-
ха ни бай лы ғы кең, қа зақ де се, ба сы жас тық қа 
ти мей тін Ма рат тай адам ды осы жол да ке зік-
тір ге ні міз үл кен ба қыт.

«Көп тің ті ле гі — көл» де ген, на ғыз ұлт тағ-
ды рын ой ла ған ға лым-жа зу шы Ев ней Арыс-
тан ұ лы ның 90 жыл дық тор қа лы тойы на сый 
ре тін де са лы нып жат қан тə жі ри бе лі зауыты-
мыз ха лық игі лі гі не жа ра са, он да ме нің ака де-
мик ке бер ген сер тім нің орын дал ға ны. Бұ дан 
ар тық ба қыт жоқ!

БО ЛАТ ЕР МА 'АМ БЕТ,
«К
 МІР ХИ МИ ЯСЫ МЕН ТЕХ НО ЛО ГИ ЯЛАР ИН СТИ ТУ ТЫ» ЖШС 

ДИ РЕК ТО РЫ, ХИ МИЯ 'Ы ЛЫМ ДА РЫН+ ДОК ТО РЫ, ХА ЛЫ �А РА ЛЫ� 
А� ПА РАТ ТАН ДЫ РУ АКА ДЕ МИ ЯСЫ НЫ+ АКА ДЕ МИ ГІ, 

Е. Б
 КЕ ТОВ АТЫН ДА 'Ы СЫЙ ЛЫ� ТЫ+ ИЕГЕ РІ
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ҚазКСР ғы лым ака де ми ясы ның ака де ми гі, 
КСРО мем ле кет тік сый лы ғы ның иеге рі, та-
ғы бас қа то лып жат қан лауазым дар дың иесі 
Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов ті кім біл ме ген 
ке зін де. Мен ол кі сі мен Шым кент те Қа зақ хи-
мия-тех но ло ги ялық ин сти ту тын да ка фед ра 
мең ге ру ші сі бо лып жүр ген ке зім де та ныс тым. 
Мен бас қа ра тын ка фед ра ны кө ріп, ғы лы ми 
жұ мыс та ры ма қы зы ғу шы лық та ныт ты. Сөйт-
сем, ол кі сі ма ман ды ғы ме тал лург бо ла тұ ра, 
элек тро хи ми ялық тə сіл дер мен ме тал дар ды 
өн ді ру про цес те рін зерт те уші лер ді де қат ты 
қол дай ды екен. Оны сын кейін жо лым тү сіп 
Қа ра ған ды ға қыз мет ке бар ған да то лы ғы рақ 
біл дім.

Одан кейін біз 1981 жы лы қаң тар айын да Мəс-
ке уде кез дес тік. Мен док тор лық дис сер та ци ям ды 
қор ғап жүр едім. Қа сым да жүр ген дос та рым-
ның бі рі не кө ше де жо лы ғып қа лып, жөн сұ ра-
сып, жағ дай ды біл ген нен соң ме нің қо нақ үй де гі 
но ме рім ді сұ рап алып: «Өзім кі ріп, құт тық тап 
шы ғайын», — деп ті. Он дай үл кен кі сі ні кел ті ріп 
əуре ле ген ше, өзі міз кі ріп шы ғайық деп, дос та-
рым ның бі реуін ер тіп алып Ев ней аға ның но ме-
рі не бар дық. Қа сын да əй гі лі ақын, ірі мем ле кет 
қай рат ке рі Кə кім бек Са лы қов отыр екен (ол кез-
де КОКП Ор та лық ко ми те тін де іс тей тін). Аман-
да сып бол ған соң Ебе кең Кə кім бек аға ға қа рап: 
«Мі не, Кə ке, қа зақ тың та ғы бір ба ла сы Мос ква ға 
ке ліп, орыс тар дың өз де рін ығыс ты рып, бі рауыз-
дан док тор лық дис сер та ци ясын қор ғап, бə рін 
мойын да тып, ел ге қай тып ба ра ды. Біз дің жі гіт-
тер мық ты ғой», — де ді. Кə кім бек аға да əң гі ме ні 
жал ғас ты рып, бі раз қыз дыр ды. Шəй ішіп, қош 
ай ты сып қайт тық. Екі жыл өт пей-ақ өзім нің ұс-
та зым Зей нол ла Мол дах ме тов тың ша қы ру ымен 
сол кез де гі Қа зақ стан ның екін ші уни вер си те ті нің 
бі рі — Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті не 
про рек тор қыз ме ті не ауысып бар дым. Бұл қыс-
ты гү ні бо ла тын, қа ра ша айы ның со ңы, күн су ық. 
Бір кү ні жұ мыс аяғын да ма ған Ебе кең те ле фон 
соқ ты. Əдет те мен жұ мыс тан кеш шы ға тын мын, 
өй тке ні кей бір күр де лі мə се ле лер ді күн діз гі қар-
ба лыс та ой ла нып ше шу ге уақы тың бол май ды. 
«Біз се ні қо нақ үй ден із деп жүр сек, жұ мыс та 
отыр екен сің ғой. Өзің бі ле сің, қа зақ та еру лік бе-
ру де ген бо ла ды. Со ған мы на жең гең дайын да-
лып жа тыр. Оған қа лай қа рай сың», — де ді. Осы-
лай ша бас та лып, кейін жа нұя мыз бен дос та сып, 
ара ла сып кет тік. Үй ге кел ген де Ға лым жан ат ты 
кі ші ба лам мен қа зақ ша сөй ле се тін. «Əй, Мұ рат, 

мы на ба лаң ту ра ауыл дың шы найы, бұ рын ғы ті-
лі мен сөй лей ді екен», — дей тін.

Ауа райы жақ сы бол са, та мақ тан кейін Ебе-
кең да ла да жү ріп əң гі ме лес кен ді ұна та тын. Егер 
жо ға ры мə де ни ет ті түр де ай тыл са, əзіл дес кен ді 
де ұна та тын. Ал өзі не гі зі нен ғы лым ту ра лы, ел 
бола ша ғы ту ра лы, та ри хи мə се ле лер ту ра лы те-
рең əрі тың, ай тыл ма ған де рек тер кел ті ре тін. Бір 
кү ні ден са улы ғы на бай ла ныс ты ауру ха на да жат-
қа нын ес тіп, кө ңі лін сұ рау ға бар дым. Бі раз əң гі-
ме лес кен нен кейін: «Мұ рат, се нің ға лым ды ғың-
ды пай да лан ғым ке ліп тұр. Өті ніш қой», — деп 
бас та ды. Ебе кең ді ерек ше сый лай ты ным ды өзі де 
бі ле тін, əри не тап сыр ма сы на дайын еке нім ді айт-
тым. Жас ты ғы ның ас ты нан қа лың кі тап ты ал ды, 
аты (есім де қал ға ны): «Пу те во ди тель для рус ской 
эк спе ди ции по Сред ней Азии и Ал таю», Пе тер-
бург, 1895 год.

Ебе кең сө зін жал ға ды: «Осы кі тап ты 1 ай 
мер зім ге сұ рап алып едім, уақы ты өтіп ба ра-
ды, қай та ру ым ке рек. Оқи ын де сем, мы на дə рі-
гер лер оқыт пай ды, рен жи мін ғой. Осы кі тап ты 
са ған бе рейін, сол 1890 жыл да ры Қа зақ стан ның 
қа зір гі тер ри то ри ясын да қа зақ хал қы ның са ны 
қан ша бол ды, мал ба сы қай ша ма да бол ды екен? 
Осы мə лі мет тер ді бі ліп бер ші, кі тап ты қай та-
райын», — де ді.

Кі тап ты үй ге алып ке ліп, тү ні мен оқы дым, 
қы зы ғып кет тім. Бұл Ре сей им пе ри ясы ның бар-
лау кі та бы си яқ ты, əр бір өзен бойын да не бар, 
не жоқ, оның суы қай кез де қа тып, мұ зы ат ты 
адам ды кө те ре ме, қай кез де мұз ери ді, өт кел 
тұс та ры, қан ша ауыл бар, қан ша тү ті ні (үй ле рі) 
бар, қан ша ма лы бар — тек ірі қа ра мал (қой лар, 
еш кі лер са ны көр се тіл ме ген). Са нақ оңай бол ған 
жоқ, өй тке ні со вет тік (қа зір гі) Қа зақ стан тер ри то-
ри ясы əл де қай да аз, бұ рын ғы қа зақ қо ныс та ры — 
Орын бор, Ом бы, Ал тай кір мей ді. Ге ог ра фи ялық 
ес кі кар та ны Қа зақ ССР-і кар та сы мен са лыс ты ра 
оты рып са на дым, 3 күн нен кейін бі тір дім. Ха лық 
са ны 9 мил ли он ға жу ық, ал ірі қа ра мал са ны 
70 мил ли он ға ша ма лас (жыл қы, си ыр, түйе) бо-
лып шық ты. Бір блок нот қа тол ты рып жа зып апа-
рып бер дім, қуа нып қал ды. «Апы рай, сол то ғыз 
мил ли он ның се гі зі өзі міз бол ға ны мыз дың өзін де 
қан дай ірі ел бол ған быз — қа зақ хал қы. Ал ірі қа-
ра мал ба сы ның 70 мил ли он бол ға ны на еш кү мə-
нім жоқ. Ке ше гі 1920 жə не 1930-32 жыл дар да ғы 
ашар шы лық ке зін де мал тү гіл адам дар дың тең 
жар ты сы қы ры лып кет ті ғой», — де ді. Ол кез де 
оты зын шы жыл дар дың ба сын да ғы Қа зақ стан-
да, Украина да жə не орыс ка за че ство сы тұ ра тын 

өңір лер де қол дан жа сал ған аш тық («го ло до мор») 
орын ал ған ды ғы ту ра лы мə лі мет жа сы рын бо ла-
тын. Со ны мен қа тар 1937 жы лы И. Ста лин бас-
қар ған ком пар ти яның «кі ші ұлт тар дың», оның 
ішін де қа зақ тар дың кө зі ашық зи ялы қауым 
өкіл де рін ба удай тү сі ріп қыр ғын ға ұшы рат қа ны 
да жа бық бо ла тын. Ста лин ал ды мен Го ло ще-
кин ге Қа зақ стан ды бас қар тып, қа зақ тың кем де-
ген де үш тен бі рін аш тық пен қыр ғыз ды, үш тен 
бі рі бас қа ел дер ге қаш ты, үш тен бі рі ға на қал ды. 
1937 жыл да ры қа зақ тың кө зі ашық, бі лі мі бар 
зи ялы қауымын да қы рып сал ды. Бұл іс ті Мир-
зо ян ның қо лы мен жа са ды, 1941 жы лы не міс тер-
мен со ғыс тың ал дын да бұл екі жен дет тің екеуін 
де Бе рия ға ат қы зып тас та ды. Олар не міс тер дің 
қо лы на тү сіп қал са, Ста лин нің «Құ пия» бұй рық-
тар бер ге нін ай тып қоюы мүм кін еді. Ебе кең осы 
мə лі мет тер ге сол 80 жыл да ры қа нық бол ған си-
яқ ты еді…

Ака де мик Е. А. Бө ке тов қа зақ тың на ғыз се гіз 
қыр лы, бір сыр лы дей тін та лан ты ас қар та удай ірі 
тұл ға сы бо ла тын. Сон дық тан Ебе кең нің ай на ла-
сын да тек қа на ме тал лур гия, хи мия са ла сын да ғы 
ға лым дар ға на емес, ақын дар, жа зу шы лар да көп 
жү ре тін. Өй тке ні Ебе кең ірі ға лым əрі та лант ты 
жа зу шы бол ды. Орыс тың əй гі лі хи мик-ға лы мы 
əрі «Князь Игорь» опе ра сын жаз ған ком по зи то-
ры А. П. Бо ро дин си яқ ты. Ар тық бол ма са, кем 
емес. Ебе кең нің жа қын дос та ры ның бі рі — қа зақ-
тың ұлы жа зу шы сы Ға бит Мү сі ре пов бо ла тын. 
1983 жы лы та мыз айын да Ебе кең нің ша қы ру ымен 
Қа ра ған ды ға Ға бең кел ді. Бə рі міз кү тіп алып, қас-
та рын да жүр міз. Бір оты рыс та кеш кі ас ты ішіп 
бол ған соң Зə ру бай де ген до сы мыз дом бы ра мен 
өлең ай тып отыр ды. Оның өлең де рі нің ішін де бі-
рі — күл кі лі өлең адам ның 15 жас тан 100 жас қа 
дейін гі өмі рі нің əр ке зе ңін си пат тай ды, 60-70-ке 
дейін бə рі дұ рыс, əрі қа рай қар тай ған адам дар ды, 
80, 90 жə не 100 жас та ғы кө ңіл-күй ле рі ме зі жағ-
дай ла рын оң дыр май ды, қы ран күл кі ге ай нал ды-
ра ды. Бір уақыт та Зə ру бай қы за-қы за ке ліп, əл гі 
өле ңін бас тап кеп жі бер ді. Əне-мі не де ген ше 50-
60 жас та ғы лар ға ке ліп қал ды, жұрт ду-ду кү ліп 
отыр. Бір уақ та Ебе кең ма ған сы быр лап: «Мұ рат, 
ана Зə ру бай ды осы жер ден тоқ тат, 80-ге жет кіз-
бе», — де ді. Тү сі не қой дым, Ға бең нің сек сен нен 
аса бас та ған ке зі еді бұл. Ал Зə ру бай ым да ған ға 
тоқ тар емес, əй теуір дас тар хан жайыл ған үс тел-
дің ас ты нан түр ткі леп жү ріп 70 жас та ғы лар ға кел-
ген же рін де ға на Зə кең ді тоқ тат тық-ау, əй теуір…
Сол жо лы Ебе кең мен Ға бең Қар қа ра лы да, 

көл дің жа нын да ғы «Шах тер» дей тін де ма лыс 
үйін де де мал ды. Уни вер си тет рек то ры Зей нол-
ла Мол дах ме тов өзі ұйым дас ты рып, қас та рын-
да 1-2 күн бо лып қай тып кел ді. Жұ мыс ке зі, бос 
уақы ты жоқ. Со дан соң ме ні ка би не ті не ша қы-

рып алып, Ал мас де ген жі гіт пен та ныс тыр ды, бір 
шах та ның бас ин же не рі екен. «Мұ рат, мен ен ді 
шы ға ал май мын, қа сы ңа мы на Ал мас пен өзі міз-
дің Бо лат Ка ке нов ті (уни вер си тет тің про рек то ры, 
ша ру ашы лық жұ мыс та ры бойын ша) ер тіп, ана 
Қар қа ра лы да де ма лып жат қан аға ла ры мыз ға 
(Ға бең мен Ебе кең) ап та ның аяғы на дейін ба рып 
қай тсаң қа лай бо ла ды»,— де ді. Мен əри не қуа на 
қа был ал дым, оның үс ті не Қар қа ра лы да ор на лас-
қан уни вер си тет тің спорт тық ба за сын да да бі раз 
жұ мыс тар бар еді.

Со ны мен Ебе кең, Ға бең жұ байы мен (Ға зи за 
апай) жə не біз үше уміз бір ап та бір ге де мал дық. 
Қар қа ра лы ның та би ға ты қан дай та ма ша! Күн діз 
қы ды ра мыз, одан соң пре фе ранс ой най мыз. Мен 
бұл ойын ға он ша қы зық пай мын, сон дық тан на-
шар ой най мын. Ебе кең мен Ға бең ша ма лас, бі рақ 
ме нен жақ сы ой най ды. Ал Ал мас пен Бо лат өте 
жақ сы ой най бі ле ді. Бі рақ мен олар ға «Ме ні ұтып 
ал саң дар мей лі, бі рақ ана кі сі лер ді ұт пай сың-
дар», — деп қой ған мын. Со дан Ға бең мен Ебе кең 
ыл ғи ұтып шы ға ды, кө ңіл де рі кө те рің кі. Біз ге де 
ке ре гі сол ғой. Бір кү ні Ебе кең ма ған: «Мы на жі гіт-
те рің жақ сы адам дар екен, кө рі ніп тұр. Бі рақ кей-
де əдейі ұты лып жат қан дай кө рі не ді. Ай тып қой-
сай шы, бай қап, шын дап ой на ған си яқ ты ой на сын, 
Ға бең бай қап қой са, рен жіп қа ла ды», — де ді. Мен 
бұл сөз дер ді түс кі та мақ ке зін де Ал мас пен Бо лат-
қа айт тым. Та ғы да кар та ға отыр дық. Мен Ебе кең 
еке уміз бір қол боп ой най мыз. Сол сөз дер ді ай ту-
ым мұң екен, Ал мас пен Бо лат біз ді сы пы рып ұтып 
ал ды. Кеш кі ас қа бар дық. Ға бең нің кө ңіл-күйі он-
ша емес. Мен Ал мас қа: «Бұ ның не?» — де сем, — 
«Өзің ай тқан жоқ сың ба шын дап ой на деп»,— де ді. 
«Еш те ңе ет пес, қа зір қай тып ұты ла са лам ғой», — 
деп ішек-сі ле сі қа тып күл ді. Осы лай ша ой нап-кү-
ліп бір ап та бір ге жүр дік. Кей де көл ді ай на лып 
түн нің бі раз уақы ты на дейін се ру ен деп жү ре тін-
біз. Ға бең өзі қа тар жүр ген ғұ ла ма лар М. Əуезов, 
С. Мұ қа нов, сон дай-ақ бас қа ел дер дің ұлы ақын-
жа зу шы ла ры ту ра лы ес те лік те рін ай та ды. Ебе кең 
жал пы қа зақ тың ұлт тық са на-се зі мін қан дай жол-
дар мен сақ тап, жа ңа за ман ға сəй кес өр бі ту ке рек-
ті гі ту ра лы өзі нің те рең ес тен шық пас пі кір ле рін 
ай та ды. Бұл қан дай та ма ша де се ңіз ші!.. Сол жы лы 
жел тоқ сан ның 13 жұл ды зын да та ңер тең се ру ен-
деп жүр ген ке зін де елі міз дің ұлы тұл ға сы — аяулы 
Ев ней аға мыз дың жү ре гі жұ мы сын тоқ тат ты. Ебе-
кең на ғыз ғұ ла ма, ұлы тұл ға, ас қар та удай би ік ті гі-
не өзі нің ерек ше қа ра пайым ды лы ғы жа рас қан өте 
қайы рым ды жан еді. Ал ла ал ды нан жа рыл қа сын, 
ар тын оң да сын! Оның жар қын бей не сі біз дің жү-
ре гі міз де мəң гі сақ та ла ды.

М. Ж; РЫ НОВ,
�Р ;'А ПРЕ ЗИ ДЕН ТІ, АКА ДЕ МИК

1979 жыл дың қа зан айы бо ла тын. Ол кез де мен 
Қа зақ КСР Ғы лым Ака де ми ясы Хи мия-ме тал лур-
гия ин сти ту ты ның гид ро ме тал лур гия зер тха на-
сын да кі ші ғы лы ми қыз мет кер бо лып ең бек етіп 
жүр ген ке зім еді. Осы ның ал дын да осы ин сти-
тут тың ас пи ран ту ра сын бі ті ріп, кан ди дат тық 
дис сер та ци ям ды дайын дап жүр ген мін. Зер тха на 
мең ге ру ші сі, тех ни ка ғы лым да ры ның кан ди да-
ты (қа зір тех ни ка ғы лым да ры ның док то ры, про-
фес сор), дис сер та ци ялық жұ мыс тың II же тек ші сі 
Иса ба ев Са ғын тай Ма қа тұ лы ма ған Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің рек то ры, КСРО 
Мем ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты, ҚазКСР ҒА 
ака де ми гі, дис сер та ци ялық жұ мы сым ның I же-
тек ші сі Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов тің Қыр ғыз 
КСР Ғы лым Ака де ми ясы на ба ра ты нын, он да док-
тор лық дис сер та ция ға оп по нент бо ла ты нын айт-
ты. «Сен де қо са еріп бар саң. Дис сер та ци ялық жұ-
мы сың ды, пла кат та рың ды ала бар» де ді.

Е. А. Бө ке тов пен бір ге Фрун зе (қа зір Біш кек) қа-
ла сы на ке ліп, Қыр ғыз КСР ҒА-ның Бейор га ни ка лық 
жə не фи зи ка лық ин сти ту ты ның ди рек то ры, Қыр ғыз 
ҒА мү ше-кор рес пон ден ті Има на ку нов Бей сен ағай-
ға сə лем бе ру ге қа был дау бөл ме сі не кір дік. Ди рек-
тор дың ка би не тін де Со вет Ода ғы ғы лы ми-зерт теу 
ин сти тут та ры нан, жо ға ры оқу орын да ры нан кел ген 
ға лым дар бар екен. Олар дың ішін де Кур на ков атын-
да ғы КСРО ҒА Жал пы жə не бейор га ни ка лық ин сти-
ту ты ның (Мəс кеу қ.) зер тха на мең ге ру ші сі, хи мия ғы-
лым да ры ның док то ры, про фес сор И. Н. Ле пеш ков, 
Пат рис Лу мум ба атын да ғы Ха лық тар дос ты ғы уни-
вер си те ті нің (Мəс кеу қ.) ка фед ра мең ге ру ші сі, хи мия 
ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор А. К. Мо лод-
кин, С. М. Ки ров атын да ғы Қа зақ мем ле кет тік уни-

вер си те ті (қа зір əл-Фа ра би атын да ғы) хи мия фа куль-
те ті нің де ка ны, ҚазКСР ҒА мү ше-кор рес пон ден ті 
Б. А. Бі рім жа нов, осы уни вер си тет тің ка фед ра мең ге-
ру ші сі, до цент Х.Қ. Ос па нов (қа зір хи мия ғы лым да-
ры ның док то ры, про фес сор) жə не т. б. бар екен.

Е. А. Бө ке тов ин сти тут ди рек то ры мен қыс қа сөй-
ле сіп, ма ған: «ал ен ді дис сер та ци яң ды сас пай ба ян-
дай бер», — де ді. Дис сер та ци яны тал қы лап бол ған 
соң ке ңес тің хат та ма сын дайын да дық. Бұл Мəс кеу, 
Ле нин град, Алматы, Біш кек ға лым да ры ның бір-
лес кен көш пе лі док тор лық дис сер та ци яла ры қор-
ға ла тын ке ңес екен. Ер те ңі не Қыр ғыз ҒА үл кен акт 
за лын да қыр ғыз ға лы мы Қ. Рыс мен де ев тің док тор-
лық дис сер та ци ясын қор ғауы өт ті. Е. А. Бө ке тов док-
тор лық дис сер та ция жө нін де гі оп по нент тік пі кі рін 
ба ян да ды. Пі кір ді ға лым дар үл кен ын та мен тың дап, 
ықы лас та рын біл дір ді. Мен Е. А. Бө ке тов тің ға лым-
дар ара сын да үл кен бе дел ге ие еке нін көр дім.

Біш кек те бол ған кез де кі тап дү ке ні нен Ев ней 
Арыс та нұ лы ның «Гра ни твор че ства» де ген кі та бы ның 
50 да на сын са тып ал дық, ол кез де бұл кі тап біз дің кі-
тап дү кен де рі міз де са ты лым ға шық қан жоқ бо ла тын.

Ев ней Арыс та нұ лы ма ған: «док тор лық ке ңес те 
кан ди дат тық дис сер та ци яң ды ба ян да дың, ен ді осы 
ке ңес те қор ғау ға қа лай қа рай сың», — де ді. Мен дис-
сер та ци ялық жұ мыс ты М. В. Ло мо но сов атын да ғы 
Мəс кеу мем ле кет тік уни вер си те ті нің хи мия фа куль-
те тін де қор ға сам ба де ген ойым бар еке нін айт тым. 
Өй тке ні дис сер та ци ялық жұ мыс пен Мəс кеу элек-
трон дық ин сти ту ты ның про фес со ры, КСРО Мем-
ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты А. С. Па шин кин кө-
ріп, та ны сып, оны ММУ-дың хи мия фа куль те тін де 
қор ғау ға бо ла ды деп ұсы ныс ай тқан бо ла тын. Ев ней 
Арыс та нұ лы ол ойым ды құп та ды да Қа ра ған ды ға 
кел ген нен соң ММУ-дың бейор га ни ка лық ка фед ра-
сы ның мең ге ру ші сі, зер тха на бас шы сы, КСРО Ғы-
лым Ака де ми ясы ның то лық мү ше сі, Со ци алис тік 
Ең бек Ері, КСРО мем ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты 

А. В. Но во се ло ва ға хат жа зып, «ме нің шə кір тім нің 
дис сер та ци ялық жұ мы сын тың дап, тал қы лап көр се-
ңіз дер» деп ұсы ныс жа са ды. Со дан сол уни вер си тет те 
жұ мы сым тал қы ла удан өтіп, хи ми ядан кан ди дат тық 
ем ти ха ным ды тап сы рып, 1981 жыл дың 25 қа ра ша-
сын да кан ди дат тық, ал 1991 жыл дың 22 қа ра ша сын да 
сол ке ңес те док тор лық дис сер та ци ям ды қор ға дым.

1980 жы лы Ев ней Арыс та нұ лы ҚарМУ-дың рек-
то ры қыз ме ті нен бо сап, Хи мия-ме тал лур гия ин сти-
ту ты на аға ғы лы ми қыз мет кер бо лып ор на лас ты. 
ХМИ-де қыз мет ет кен 1980-1983 жыл да ры біз əр қа-
шан да оның жа нын да бол дық. Біз ге ақыл-ке ңе сін 
ай тып, ғы лы ми жұ мыс та ры мыз ды тал қы лай тын. Ол 
кі сі орыс ша, қа зақ ша грам ма ти ка ға өте же тік, жаз-
ған əріп те рі мар жан дай ті зі ліп, кал лиг ра фи ясы өте 
жо ға ры дə ре же де бо ла тын. Ұс та зы мыз бен бі рі гіп 
жаз ған «Сіл ті лі ме тал дар ар се нат та ры ның фа за лық 
те пе-тең ді гі мен олар дың тер мо ди на ми ка лық қа си-
ет те рі» ат ты мо ног ра фи яны бас па дан шы ғар дық.

Мəс ке уден кел ген түп нұс қа сы ның бе ті не «Шə-
кір тім Бо лат қа — осы ай тыл ған іс тер де се нің де үле-
сің бар» деп ав тог раф жа зып, қо лын қойып жə не 
же ке түс кен фо тог ра фи ясын сый ға бе ріп еді. Бұл 
ма те ри ал дар ме нің мұ ра ға тым да əлі күн ге дейін 
бар. Осы ма қа ла да кө те ріл ген мə се ле лер дің қа зір гі 
кез де гі Ор та лық Қа зақ стан да ғы ғы лым мен тех но ло-
ги ялар дың да муы үшін əлі де ма ңы зы зор.

1982 жы лы Ев ней Арыс та нұ лы на Мəс ке уден, 
атап ай тқан да, КСРО Ғы лым Ака де ми ясы Фи зи ка-
лық хи мия ин сти ту ты ның ди рек то ры, КСРО Мем-
ле кет тік сый лы ғы ның ла уре аты, Со ци алис тік Ең-
бек Ері, КСРО Ғы лым Ака де ми ясы ның ака де ми гі 
В. И. Спи цын ның 80 жыл дық ме рей тойы на ша қыр-
ту қа ға зы кел ді. Ұс та зы мыз ол кез де ауырып ауру-
ха на да жат қан бо ла тын. ХМИ ди рек то ры Ж. Н. Əбі-
шев пен Е. А. Бө ке тов ақыл да са ке ліп, ол ме рей той ға 
Ев ней Арыс та нұ лы мен қо са ХМИ-дің құт тық тауын 
тап сы ру ға ме ні (ол кез де мен ХМИ ғы лы ми хат шы-

сы қыз ме тін де мін) жі бер ді. Ұс та зы мыз дың сə ле мін 
ака де мик В. И. Спи цын ға жет кі зіп, иығы на қам қа лы 
ша па ны мыз ды жауып, оның Ев ней Арыс та нұ лы на 
де ген ыс тық кө ңіл мен ай тқан рақ ме тін алып кел дік.

2005 жы лы Ев ней Арыс та нұ лы ның ту ға ны-
на 80 жыл то лу ына орай ҚР ҰҒА ака де мик те рі 
Ғ. А. Құл қы ба ев, С. М. Əде ке нов, про фес сор лар 
Е. Қ. Кө бе ев жə не В. П. Ма лы шев пен бір ле се оты-
рып «Қа зақ стан ға лым да ры ның би обиб ли ог ра фи-
ясы» се ри ясы бойын ша атақ ты ға лым ның ғұ мыр на-
ма сы, ғы лы ми, пуб ли цис ти ка лық, про за лық, дра ма-
тур ги ялық ең бек те рі нің, оның ғы лы ми мек те бі нен 
тəр би еле ніп шық қан ғы лым док тор ла ры мен ғы лым 
кан ди дат та ры ның жə не ака де мик ту ра лы жа зыл ған 
пуб ли цис ти ка лық ең бек тер дің ал ғаш қы рет то лық 
ті зі мі бе ріл ген «Ев ней Арыс та нұ лы Бө ке тов» ат ты 
ғұ мыр на ма лық ең бек ті бас па дан шы ғар дық.

Б.�. �А СЕ НОВ,
Ж. <БІ ШЕВ АТЫН ДА 'Ы ХИ МИЯ-МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ ИН СТИ ТУ ТЫ-

НЫ+ ЗЕР ТХА НА МЕ+ ГЕ РУ ШІ СІ, �А ЗА� СТАН НЫ+ Е+ БЕК СІ +ІР ГЕН 
�АЙ РАТ КЕ РІ, АКА ДЕ МИК �. И. С<Т ПА ЕВ АТЫН ДА 'Ы СЫЙ ЛЫ� ТЫ+ 

ЛА УРЕ АТЫ, ХИ МИЯ 'Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ+ ДОК ТО РЫ, ПРО ФЕС СОР

Орны толмас -/лама -алым

Aла-атты /стаз

1979 жы лы �а ра ша айын да КСРО #ы лым ака де ми ясы ны% д& ре же сі е% жо-
�а ры жур нал да ры ны% бі рі — «Вес тник Ака де мии на ук СССР» — де Е. А. Б�-
ке тов пен ХМИ ди рек то ры Ж. Н. ;бі шев ті% «Ис поль зо ва ние ми не раль ных 
ре сур сов Цен траль но го Казахстана. Ис сле до ва ние хи ми ков Ка ра ган ды» ат-
ты @л кен �ы лы ми ма �а ла сы жа ры� к�р ді. Осы ма �а ла ны%
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От ре дак ции. Кни га «Ев ней Бу ке тов» 
се год ня — нас толь ное про из ве де ние не 
толь ко сту ден тов и пре по да ва те лей Ка ра-
ган дин ско го уни вер си те та, ко то рый но сит 
имя ве ли ко го уче но го, но и мно гих ка зах-
стан цев. Се год ня это ка жет ся очень ес те-
ствен ным, что та кой труд по явил ся в се рии 
«Жизнь за ме ча тель ных лю дей» и был вы-
пу щен в Мос кве. Но путь к из да нию это го 
фо ли ан та, став ше го клас си кой би ог ра фи-
чес кой ли те ра ту ры, был неп рост. И се год ня 
мы хо те ли бы с ва ми по де лить ся вос по ми-
на ни ями род но го бра та Ев нея Бу ке то ва — 
Кам за бая Ар ста но ви ча, ко то рый мно гие 
го ды был ини ци ато ром му зея Бу ке то ва и 
воз глав лял его, вос по ми на ни ями о том, как 
имя од но го из са мых яр ких ка зах стан цев 
бы ло воз вра ще но на ро ду и уве ко ве че но в 
па мя ти по том ков.

В мо ло дос ти я меч тал по лу чить спе ци аль-
ность аг ро но ма, за ни мать ся сельским хо зяй-
ством, стать пред се да те лем кол хо за, ез дить на 
хо ро ших ло ша дях, впря жен ных ле том в чер-
ный пок ра шен ный та ран тас, а зи мой — на 
двух мес тной, об ши той ко жей ко шев ке. Моя 
меч та не сбы лась.
Толь ко в 26 лет у ме ня по яви лась воз мож-

ность по лу чить об ра зо ва ние — неж дан но-не-
га дан но я пос ту пил в стро итель ный тех ни кум, 
по окон ча нии ко то ро го при об рел спе ци аль-
ность тех ни ка-элек три ка. Наб рав прак ти чес-
кий опыт, поз же стал стро ите лем, пос то ян но 
за ни мал ру ко во дя щие дол жнос ти, вы пол нял 
раз лич ные по ру че ния пар тий ных со вет ских 
ор га нов.
В пос лед ние го ды у ме ня по яви лась за вет ная 

меч та — вер нуть на ше му на ро ду доб рое имя 
зна ме ни то го бра та, не зас лу жен но уни жен но го, 
по пав ше го в опа лу при преж нем ру ко вод стве 
рес пуб ли ки, уве ко ве чить па мять о нем. Под во-
дя ито ги, ду маю, что мно го го уда лось дос тичь 
бла го да ря все мер ной под дер жке Пре зи ден та 
стра ны Нур сул та на Аби ше ви ча Назарбаева, 
дру зей, со рат ни ков, уче ни ков Ев нея. Его слав-
ное имя воз вра ще но на ро ду.
За ни ма ясь воп ро са ми по уве ко ве че нию па-

мя ти лю би мо го бра та, мне и в го ло ву не при хо-
ди ла мысль, что ког да-ли бо бу дет из да на кни га 
о нем, а тем бо лее во все мир но зна ме ни том из-
да тель стве «Мо ло дая гвар дия», в се рии «Жизнь 
за ме ча тель ных лю дей». Она ста нет седь мой 
кни гой о зна ме ни тых ка зах стан цах, пос ле по-
вес тей о Ч. Ва ли ха но ве, С. Сей фул ли не, К. Сат-
па еве, Н. Ту ре ку ло ве, М. Ауэзо ве, Ке не са ры.
Хо чу рас ска зать чи та те лям, как пи са лась, 

пе ре во ди лась и из да ва лась эта до ро гая сер дцу 

кни га. Ини ци ати ву про явил из вес тный жур на-
лист, быв ший глав ный ре дак тор об лас тной га-
зе ты «Ор та лык Ка зак стан» Нур му хан Ораз бек. 
Став ди рек то ром из да тельско го до ма «Ка зах-
стан», он поз во нил мне с пред ло же ни ем най ти 
че ло ве ка, ко то рый бы на пи сал кни гу о жиз ни и 
дея тель нос ти ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва. Вы бор 
пал на из вес тно го пи са те ля, сат па еве да Ме деу 
Сар се ке, про жи ва юще го в Се мее. По те ле фо-
ну я об ра тил ся к не му. Нем но го по ду мав, он 
сог ла сил ся и прис ту пил к ра бо те. Это бы ло в 
се ре ди не 2003 го да. Хо чу под чер кнуть, что ни 
из да тель, ни пи са тель в то вре мя не ве ли раз го-
во ра об оп ла те.
Ог ром ный труд, соз дан ный не боль шой 

груп пой эн ту зи ас тов, по чи та те лей та лан-
та Ев нея Ар ста но ви ча, был вы пол нен в не-
имо вер но ко рот кий срок. Ес ли ува жа емый 
Ме деу Са та улы ра бо тал над соз да ни ем по-
доб ной кни ги об ака де ми ке К. И. Сат па еве, 
встре чая все воз мож ные пре по ны, око ло со-
ро ка лет, то кни га на ка зах ском язы ке об ака-
де ми ке Е. А. Бу ке то ве бы ла на пи са ла все го 
за 1,5 го да. Мое учас тие в ра бо те над кни гой 
зак лю ча лось в по ис ке не об хо ди мых ар хив-
ных ма те ри алов, до ку мен тов и ру ко пи сей. 
Пи са тель зап ра ши вал пись мом или по те-
ле фо ну не об хо ди мые ма те ри алы, а я не мед-
лен но вы пол нял за каз.
За вре мя ра бо ты над ру ко писью ав тор дваж-

ды по се тил Ка ра ган ду, бе се до вал с уче ни ка ми 
и со рат ни ка ми Ев нея. Он по бы вал на ма лой 
ро ди не уче но го, там, где он ро дил ся, жил и ра-
бо тал до 20-лет не го воз рас та. На пи сав 2-3 гла-
вы, Ме деу Са па улы при сы лал мне их по поч те. 
В от вет я слал ему свои за ме ча ния. С боль шин-
ством из них он сог ла сил ся, да же пе ре пи сав 
текст трех глав.
К 80-лет не му юби лею Ев нея Ар ста но ви ча 

из да тель ство «Ка зах стан» вы пус ти ло кни гу 
объ емом 504 стра ни цы ти ра жом 2000 эк зем-
пля ров. В те че ние пос ле ду ющих двух лет кни-
га бы ла триж ды из да на из да тель ством «Фо ли-
ант», ко то рое воз глав ля ет Нур лан Иса бе ков в 
Ас та не. Две из них на ка зах ском язы ке и од на 
на рус ском, то же до 2000 эк зем пля ров каж дое 
из да ние. Та ким об ра зом, эта кни га бы ла из да-
на в Ка зах ста не че ты реж ды. Пер вая, как ука-
зы ва лось вы ше, из да тель ством «Ка зах стан», 
вто рая — от дель ной кни гой из да тель ства 
«Фо ли ант», третья вош ла в соб ра ние со чи не-
ний ав то ра пя тым то мом и чет вер тая — тем 
же из да тель ством на рус ском язы ке. Боль-
шое и сер деч ное спа си бо ав то ру и из да те лям. 
Кни гу из да тель ства «Ка зак стан» спон си ро вал 
уче ник бра та ака де мик Аб дра сул Жар ме нов 
ге не раль ный ди рек тор На ци ональ но го цен-

тра ком плек сно го ис поль зо ва ния ми не раль-
но го сырья Рес пуб ли ки Казахстан. Для пос-
ле ду ющих из да ний сред ства на хо ди ли ав тор 
с из да те лем. Ког да я поз на ко мил ся с кни гой 
(пер вым из да ни ем), ме ня осе ни ла мысль осу-
ще ствить пе ре вод на рус ский язык — ведь 
боль шин ство ка зах стан цев чи та ют на рус-
ском язы ке, в том чис ле и ка зах ская мо ло дежь. 
Сво ими мыс ля ми по де лил ся с ав то ром, и он 
под дер жал ме ня. Мои по пыт ки най ти пе ре-
вод чи ка в Ка ра ган де не увен ча лись ус пе хом. 
Пи са тель та ко го че ло ве ка на шел в Алматы, 
но он оце нил свой труд в бас нос лов ную сум-
му. Ког да Ме деу Сар се ке при ехал для учас тия 
в тор же ствах по слу чаю от кры тия па мят ни ка 
Е. А. Бу ке то ву, я поз на ко мил его со стар шим 
науч ным сот руд ни ком Ме мо ри аль но го му зея 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва Т. Ж. Ки ки мо вым. 
Он за ни мал ся в сво бод ное вре мя пе ре во да ми 
с рус ско го на ка зах ский язык не боль ших про-
из ве де ний, но ни ког да не де лал пе ре во дов на 
рус ский. До го во рив шись с ним, пред ста вил 
его пи са те лю как пе ре вод чи ка.
Пос ле бе се ды ав тор кни ги дал сог ла сие на 

подстроч ный пе ре вод. По лу чив доб ро пи са те-
ля, мы прис ту пи ли к ра бо те. Хо ро шо, что мы 
с Т. Ж. Ки ки мо вым тру ди лись в му зее, си де ли 
друг нап ро тив дру га. Он де лал подстроч ный 
пе ре вод и пе ре да вал его млад ше му науч но му 
сот руд ни ку му зея А. К. Ис ка ко вой. Она вно-
си ла не боль шие кор рек ти вы и на би ра ла текст 
на компь юте ре, ко то рый пе ре да ва ла мне. Я в 
свою оче редь де лал нез на чи тель ные за ме ча ния 
и от прав лял по три гла вы ав то ру в Се мей. Ува-
жа емый Ме де ке, про чи тав пос лан ный пер вый 
ма те ри ал, вы ра зил по те ле фо ну не до воль ство 
ка че ством пе ре во да и, сде лав серь ез ные за ме-
ча ния, тем не ме нее пред ло жил ра бо тать даль-
ше.
Ав тор на шел на мес те гра мот но го жур на-

лис та Ни ко лая Алек се ева, и они уже вдво ем 
прис ту пи ли к нас то яще му ли те ра тур но му пе-
ре во ду. За кон чив 2-3 гла вы, Ме деу прис лал их 
мне со сво ими за ме ча ни ями и нас тав ле ни ями, 
про сил най ти лю дей, знав ших Ев нея Ар ста-
но ви ча, ко то рые смог ли бы то же внес ти свои 
кор рек ти вы. С та кой прось бой я об ра тил ся 
к из вес тным уче ным: пер во му уче ни ку бра та, 
про фес со ру, док то ру тех ни чес ких на ук В. П. 
Ма лы ше ву и про фес со ру фи ло ло ги чес ко го фа-
куль те та КарГУ, док то ру фи ло ло ги чес ких на-
ук Т. Т. Сав чен ко, ко то рые бе зо го во роч но сог-
ла си лись вы пол нить на шу прось бу. Ви та лий 
Пав ло вич, вни ма тель но про чи тав ру ко пись и 
вно ся свои за ме ча ния и пред ло же ния, воз вра-
щал ее мне, а я ее пе ре да вал Та исии Ти мо фе ев-
не. За тем гла вы мы от прав ля ли ав то ру. Сколь-
ко по нес ли с обе их сто рон поч то вых рас хо дов, 
ник то не счи тал. Мы бо ялись по те рять темп 
ра бо ты. И сво его до би лись. Итак, в те че ние 9 
ме ся цев был осу ществлен пе ре вод кни ги на 
рус ский язык. Окон ча тель ный ва ри ант, вы пу-
щен ный из да тель ством «Фо ли ант», по лу чил ся 
в 652 стра ни цы. Пре зен та ция кни ги бы ла про-
ве де на в сте нах Ка ра ган дин ско го го су ни вер си-
те та им. Е. А. Бу ке то ва.
В ее из да нии в Мос кве я учас тия не при ни-

мал. Ини ци ати ву про явил сам ав тор. Он об ра-
тил ся к ру ко вод ству об лас ти от се бя лич но с 
прось бой изыс кать воз мож ность из дать кни гу 
в «Мо ло дой гвар дии».
Аким об лас ти Нур лан Зай рул ла евич Ниг-

ма ту лин под дер жал ини ци ати ву. Он от ме тил, 
что Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов сде лал мно гое не 
толь ко для на уки, но и для на ро да Казахстана. 
Та ким об ра зом в те че ние нес коль ких ме ся цев 
кни га бы ла из да на ти ра жом пять ты сяч эк зем-
пля ров. За по мощь и доб ро ту вы ра жаю сер-
деч ную приз на тель ность Нур ла ну Ниг ма ту ли-
ну и всем учас тни кам из да ния кни ги.
Они по мог ли соз дать оче ред ной гран ди-

оз ный па мят ник Ев нею Ар ста но ви чу Бу ке то-
ву — дей стви тель но му чле ну Ака де мии на ук 
РК, док то ру тех ни чес ких на ук, про фес со ру, 
ла уре ату Го су дар ствен ной пре мии СССР, чле-
ну Со юза пи са те лей СССР. Он зас лу жил та ких 
по чес тей сво им мно гог ран ным тру дом в об лас-
ти на уки, куль ту ры, ис кус ства и дру гих сфе рах 
на шей жиз ни.

КАМ ЗА БАЙ БУ КЕ ТОВ

Штрихи к портрету
И химия, и поэзия…

Пер вый рек тор и ос но ва тель 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен-
но го уни вер си те та, ла уре ат Го су-
дар ствен ной пре мии СССР, ака де-
мик Ев ней Бу ке тов был клю че вой 
фи гу рой в об ра зо ва нии и на уке 
Казахстана. Он од нов ре мен но был 
из вес тным в Ка зах ста не ли те ра тур-
ным кри ти ком, пи са те лем. Ус пел 
осу ще ствить ряд пе ре во дов рус ских 
пи са те лей и по этов на ка зах ский 
язык…

Ка ра ган дин ско му го су дар ствен-
но му уни вер си те ту его ос но ва тель 
Ев ней Бу ке тов от дал са мые пло-
дот вор ные го ды, по ми мо все го как 
про фес сор вел науч ные ра бо ты по 
хи мии и ли те ра ту ре. Его лек ции, как 
вспо ми на ют сту ден ты тех лет, бы ли 
оди на ко во ин те рес ны ми — как по 
хи мии, так и по ли те ра ту ро ве де нию. 
К чте нию лек ций на пер вых по рах 
прив ле ка лись круп ней шие уче ные 
стра ны по всем ос нов ным про фес-
си ям. С эти ми про фес со ра ми он хра-
нил тес ную связь в на уке и пе да го-
ги ке. Нап ри мер, ака де мик Зей нол ла 
Каб дол лов стал его хо ро шим дру гом, 
ко то рый, в свою оче редь, как за ме-
ча тель ный пи са тель про ник но вен-
но отоз вал ся о ли те ра тур ных тру дах 
Бу ке то ва. Его оп ре де ле ние: «Бу ке-
тов — это и се лен, и елец (сти хи), и 
хи мия, и по эзия» — ста ло кры ла тым. 
Прав за ме ча тель ный рус ский по-
эт Вла ди мир Со ло ухин, ска зав ший: 
«Са мое оп ре де ля ющее сло во для 
пи са те ля и ху дож ни ка во об ще, как 
са мый боль шой ком пле мент ему, — 
ис сле до ва тель». Нет сом не ния в 
том, что Е. Бу ке тов как круп ней ший 
уче ный, преж де все го, был глу бо ким 
ис сле до ва те лем, а как прек рас ный 
пи са тель он так же ос та ет ся не уто-
ми мым ис сле до ва те лем твор че ства 
та ких лю дей, как Чо кан Ва ли ха нов, 
Дмит рий Мен де ле ев, Ка ныш Сат па-
ев, Мух тар Ауэзов.

В ли те ра тур ных де лах он учил ся 
у Абая и Ауэзо ва, а в науч ных — у 
Мен де ле ева и Сат па ева. По это му 
науч ная жизнь Сат па ева для не го 
бы ла де лом род ным. Би ог ра фию 
уче но го он ис сле до вал дос ко наль-
но, ибо у не го ро ди лась за дум ка о 
соз да нии та кой же ху до же ствен ной 
эпо пеи, как об Абае, Ауэзо ве. Да, 
соз да ние та ко го мо ну мен таль но го 
тру да ему бы ло под си лу. Кни гу «Мо-
ло дой Ка ныш» он ус пел на пи сать не-
за дол го до смер ти. Это нас то ящее 
хо ро шее на ча ло боль шо го ро ма на. 
Кра сив и со чен язык Бу ке то ва, бо гат 
и то чен ис то ри чес кий ма те ри ал в из-
ло же нии ве ли ко леп но го ху дож ни ка.

Уче ни ки Бу ке то ва, со рат ни ки 
и друзья, та кие, как ака де ми ки М. 
Жу ри нов, З. Мол дах ме тов, А. Ко ша-
нов, про фес сор В. Ма лы шев, ста ли 
вы да ющи ми ся уче ны ми. Ака де мик 
дру жил с пи са те ля ми Г. Мус ре по-
вым, И. Шу хо вым, Г. Мус та фи ным, 
Ж. Бек ту ро вым, С. Ни ки ти ным, с 
ака де ми ком Ш. Есе но вым, ла уре-
атом Го су дар ствен ной пре мии СССР 
Д. Еш па но вым. Ев ней Ар ста но вич 
поль зо вал ся боль шим ува же ни ем 
та ких го су дар ствен ных де яте лей, 
как Н. А. Назарбаев, М. С. Со ло мен-
цев, Б. А. Аши мов, В. К. Аку лин цев, 
С. К. Дос ма гам бе тов, М. Рым жа нов, 
А. Г. Кор кин. Очень лю би мым был 
Ев ней Ар ста но вич в кру гу дру зей 
сво ей семьи. Суп ру га уче но го, кан-
ди дат тех ни чес ких на ук, до цент Зу-
бай ра Дюй се нов на Бу ке то ва дол гие 
го ды ра бо та ла в Ка ра ган дин ском 
по ли тех ни чес ком ин сти ту те. Как сам 
он пи сал в би ог ра фии, в семье у не-
го «же на, два сы на и две до че ри».

К боль шо му со жа ле нию, Ев ней 
Ар ста но вич слиш ком ра но от нас 
ушел. 13 де каб ря 1983 го да ос та-
но ви лось его сер дце. Весть о его 
ско ро пос тиж ной кон чи не мол ни ей 
об ле те ла весь Казахстан и науч ный 
мир Со вет ско го Со юза. Мно го ты сяч-
ный по ток ка ра ган дин цев и пред ста-
ви те лей мно гих об лас тей, го ро дов 
Казахстана, про во див ших боль шо го 
че ло ве ка в пос лед ний путь, вы ра зил 
скорбь все го ка зах ско го на ро да.

ИЗ ВОС ПО МИ НА НИЙ К. СА ЛЫ КО ВА

Как создавалась книга «Евней Букетов»
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Су рет те адам өмі рін де гі жар қын сəт тер сақ тал ған, та рих айы рық ша кө рі ніс тап қан. Ев ней Арыс та нұ лы Бө-
ке тов тің ме рей тойы қар са ңын да біз да ла өл ке сі нің на ғыз пат ри оты, Қа зақ стан да ғы ір ге лі жо ға ры оқу орын да-
ры ның бі рі нің не гі зін қа ла ған тұң ғыш рек то ры ның өмі рі мен қыз ме ті нен сыр шер те тін ерек ше фо то фо ног раф 
жа са дық.

Фоторепортаж

Кадрда-ы !мір: м/ра-атта-ы суреттер
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На сним ках, бе реж но хра ня щих па мять о са мых свет лых мо мен тах жиз ни че ло ве ка, ис то рия отоб ра жа ет ся 
по-осо бо му. И на ка ну не юби лея Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва мы сде ла ли своеоб раз ный фо то фо ног раф, от ра жа-
ющий ос нов ные мо мен ты жиз ни и дея тель нос ти  ис тин но го пат ри ота сво его степ но го края, пер во го рек то ра и 
ос но ва те ля од но го из ве ду щих уни вер си те тов Казахстана.

К 90-летию Е. А. Букетова

Жизнь в кадре: фотографии из архива
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Біз бұ рын ғы өт кен дəуірі міз де хал қы-
мыз дың ел ді гін та ны ту ға аян бай тер төк-
кен асыл аза мат та ры мыз ды құр мет пен ес ке 
алып оты ру ды дəс түр ге ай нал дыр ған жан-
быз ғой. Со лар дың ара сы нан ғұ ла ма ға лым, 
көр нек ті ұйым дас ты ру шы, аты да, ата ғы да 
ал ты алаш қа əй гі лі, ел ге, қо ғам ға адал қыз-
мет ет кен, бел гі лі мем ле кет, қо ғам қай рат-
ке рі, əр бір ісін де зор ақыл-ой дың, іс кер лік-
тің ұлас қан ізі жат қан Ебі ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов оқ шау кө рі не ді.

Мен Е. А. Бө ке тов пен 1955 жы лы Қа зақ тау-
кен-ме тал лур гия ин сти ту тын да та ныс тым. Ма-
ман дық тың қай сы сын таң да сам де ген ни ет пен 
қа был дау ко мис си ясы на кел ге нім де бөл ме ні 
ара лап жүр ген ірі тұл ға лы, отыз дар ша ма сын-
да ғы адам ал дым нан кез ке ліп, қо лым да ғы кə-
ме лет тік ат тес та тым ды, ҚазССР Жо ғар ғы Ке ңе-
сі нің жə не бас қа гра мо та ла рым ды, жол да ма ла-
рым ды көр ді де:

— Ме тал лург бол ғың ке ле ме? — деп сұ рақ 
қой ды.

— Мен ме тал лург ма ман ды ғын біл мей мін, 
бі рақ са бақ тар дың ішін де гі өте жақ сы ұна та ты-
ным сы зу мен ма те ма ти ка, — де дім.

— Он да жер қой науының тыл сым сы рын 
біл ді ре тін, оны сан алу ан əдіс тер мен бей не-
лей тін əрі оңай қол ға түс пей тін мар кшей дер 
ма ман ды ғы на құ жат та рың ды тап сыр, — деп 
ақыл бер ді. — Ал, мек теп қа быр ға сын да оқып 
жүр ген де мы на Қаз КРО Жо ғар ғы Ке ңе сі нің 
гра мо та сы са ған жай бе ріл ген жоқ си яқ ты. Жа-
за біл сең, ал ғаш өзі міз дің «Ин же нер кад рла ры 
үшін» де ген га зет тен бас та, кейін бұл са ла да ғы 
га зет, жур нал дар ға шы ғу ға кө мек те се міз. Жə-
не де ин сти тут та көр ке мө нер паз дар үйір ме сі 
бар, бі рін ші кур стан бас тап со ған жа зыл, көр-
сет өне рің ді, — де ді де қо лын да ғы блок но ты на 
бір де ңе лер ді жа зып ал ды. Кейі ні рек біл дім, ол 
кі сі сол кез де до цент əрі сол жыл ғы қа был дау 
ко мис си ясы ның тө ра ға сы Ебі ней Арыс та нұ лы 
Бө ке тов екен. Қай за ман да да ғы лым ға шын бе-
ріл ген дер өз ісі не мы ғым ғой. Сол кез дің өзін де 
ол ас қан се зім тал, əуел ден сұң қар боп, тұл пар 
боп ту ған адам екен ді гін бай қа та тын еді. Өзін 
тол ған ды рып жүр ген мə се ле лер ге кел ген де ір-
кі ліп қал май тын-ды.
Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов — ұлы ға лым, 

қа зақ зи ялы ла ры ның ірі өкі лі, Ұлт тық ғы лым 
ака де ми ясы ның ака де ми гі, тех ни ка ғы лым да-
ры ның док то ры, про фес сор. Ебі ней Арыс та н-
ұлы ту ра лы ой ла ған да «Жа ман ның ғұ мы ры ша-
ғым мен арыз дан тұ ра ды, Жақ сы ның ғұ мы ры 
қа рыз бен па рыз дан тұ ра ды» де ген өлең жол да-
ры ой ға ора ла ды. Бү гін гі кү ні Е. А. Бө ке тов тің 
сан қыр лы қыз ме ті ту ра лы жан-жақ ты ай ту бір 
жа ғы нан же ңіл, екін ші жа ғы нан қи ын. Оның 
па ра сат ты қыз ме ті хал қы ның көз ал дын да өт ті, 
əр бір қа да мы за ман дас та ры мен шə кірт те рі-
нің есін де қал ды. Асыл дың сы ны ғын дай бол ған 
ғиб рат ты ұс таз біз ге өз бойын да ғы та за бі лі мі 
мен да на лық те ңі зін, адам гер ші лік ма хаб ба тын 
сый ла ды Ол ту ра лы бү гін ай тып ес ке тү сі ре тін 
адам дар да өте көп. Оның қыз мет жо лы ту ра-
лы көп ші лік ке ке ңі нен та ны мал де рек тер еш қа-
шан да өз ма ғы на сын жой май ды, де сек те олар-
ды қай та лай май-ақ қан дай да бір жа ңа нəр се 
тауып, ол кі сі нің сан қы ры на өзім ше ба ға бе ру ге 
ты рыс тым.
Бі рін ші ден, Ебі ней Бө ке тов түс ті жə не си рек 

ме тал дар хи ми ясы мен ме тал лур гия са ла сын-
да ғы көр нек ті ака де мик-ға лым. Оның ақыл-па-
ра са ты үне мі өзін-өзі же тіл ді ру мен да мы ту ға 
же те леп, та усыл май тын күш-қу ат қа жет кіз ді. 
Е. А. Бө ке тов 29 жа сын да ғы лым кан ди да ты, 
41 жа сын да ғы лым док то ры, 44 жа сын да Мем ле-
кет тік сый лық тың ла уре аты, 50 жа сын да Қа зақ 
КСР ҒА-ның то лық мү ше сі дə ре же сі не жет кен. 
Бө ке тов мыс-элек тро лит тік шлам дар дан се лен, 
тел лур эле мент те рін бө ліп алу дың пи ро жə не 
гид ро хи ми ялық əдіс те рін жа сап, Д. Мен де ле ев 
жа са ған «Эле мент тер дің пе ри од тық жүйе сін де-
гі» хи ми ялық эле мент тер ана лог та ры ның жік-
те лі мі не тү зе ту лер ен гіз ген ға лым. Ғы лы ми ең-
бек те рі нің са ны қан ша ма көп бол са, са па сы да 
жо ға ры. Ға лым ның əр ең бе гі өз са ла сы ның жа-
ңа лы ғы мен жар шы сы ре тін де ерек ше. Осы лай-
ша, Ебі ней Арыс та нұ лы ның ғы лы ми-зерт те уші, 
ма ман ре тін де гі бе де лі бү кі ло дақ тық дə ре же де 
бел гі лі бол ды. Ға лым ның ме тал лур гия са ла сын-

да ұсын ған жа ңа лық та ры елі міз дің кен байы ту 
жə не ме тал лур гия ком би нат та рын да осы күн ге 
дейін қол да ныс та.

Екін ші ден, Ебі ней Бө ке тов — қо ғам қай рат-
ке рі. Ол Қа ныш Сəт ба ев тың қа лауымен Қа ра-
ған ды ға жұ мыс қа ауыс ты. Хи мия-ме тал лур гия 
ғы лы ми-зерт теу ин сти ту ты на бі рін ші ди рек тор 
бо лып та ғайын дал ды. Сол жыл да ол Қ. И. Сəт-
ба ев пен қо ян-қол тық жұ мыс ат қа рып, Қа зақ 
КСР Ғы лым ака де ми ясы ның ны ғайып-өр кен-
деуіне зор үлес қос ты. Қ. И. Сəт ба ев пен жұ мыс 
іс те уді ол өзі не ба қыт деп са на ды.
Ол Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің 

ір ге та сын қа лап, ша ңы ра ғын кө тер ген тұң ғыш 
рек то ры. Оның ғы лым ор да сы ның ір ге та сын 
қа ла ған əрі ұйым дас ты ру шы сы бол ға нын ес ке 
сақ тау мақ са тын да бү гін де атал мыш уни вер си-
тет ака де мик Е. А. Бө ке тов аты мен ата ла ды. Ебі-
ней аға ғы лы ми-пе да го ги ка лық жұ мы сын қо-
ғам дық қыз мет пен ұш тас ты ра біл ді, ол ҚазКСР 
Жо ғар ғы Ке ңе сі нің, Қа ра ған ды қа ла лық ке ңе сі-
нің бір не ше дүр кін де пу та ты бо лып сай лан ды.
Үшін ші ден, Ебі ней Бө ке тов — жа зу шы, 

ақын. Ебі ней аға мыз са ра сөз дің саң ла ғы еді 
ғой. Егер сын ай тса, анық, нақ ты, кө ңіл ге кір бің 
тү сір мей тін сөз дер мен ай та тын. Ке рек же рін-
де ту ра сын ай та тын орак тіл ді сөз зер ге рі еді. 
1975 жы лы елу дің бе лі не ер кін кө те ріл ген Ебі-
ней Арыс та нұ лы ның ме рей тойын да ака де мик 
Зей нол ла Ғаб до лов «Ев ней Бө ке тов тің ал дын-
да қос рельстей қа тар тар тыл ған екі та рам жол 
жат ты: ғы лым жо лы, əде би ет жо лы. Ол екеуін 
де ала ла ған жоқ, қа тар бас ты» де се, Əб діл дə Тə-
жі ба ев: «Елу ге, дос тар Ев ней ше ке лің дер, елу де 
бə рің Ев ней ше есеп бе рің дер» де ген бо ла тын.
Е. Бө ке тов сту дент ке зін де-ақ Мұх тар Əуезов, 

Ға бит Мү сі ре пов, Əб діл да Тə жі ба ев, Ға би ден 
Мұс та фин дер дің ал дын да өзі нің өз қа та ры нан 
ар тық ту ған асыл жан ның бі рі еке нін дə лел деп 
бер ген. Сер гей Есе нин нің, Вла ди мир Ма яков-
ский дің өлең де рін ана ті лі міз де сөй лет кен Ебе-
кең ді ақын емес деп кім ай та ды.
Төр тін ші ден, Ебі ней Бө ке тов — ба тыр. 

Адам ның ба тыр лы ғы — ол қо лы на қа ру алып 
жау ға ша бу емес, қи ын бір мə се ле лер ді ше шу-
де еш кім нен икем бей, өт кір ті лі мен шын дық ты 
дə лел дей бі лу ін де. Е. А. Бө ке тов те қыз ға ныш де-
ген аты мен жоқ-ты. Өй тке ні өн бойын да бі лім 
де сең — бі лім, па ра сат де сең — пара сат, кі сі лік 
де сең — кі сі лік, та лант де сең —та лант тұ нып 
тұр. Не ке рек, əй теуір, адам ба ла сы на қа жет ті 
із гі қа си ет тер дің бə рі оның бойы нан та бы ла тын. 
Тұ ла бойы жақ сы лық тан сом да лып құйыл ған 
еді.
Əдет те ор ман ның би ік ағаш та рын жел кө-

бі рек шай қай ды. Сол си яқ ты, мыл тық сыз май-
дан ның соқ қан сұ ра пыл же лі Е. А. Бө ке тов тің 
жү ре гін қа рып өт ті. Ол жел Ебі ней Бө ке тов тей 
тұл ға ны кө ре ал май тын, қол да ры на шы рақ 
алып со ңы на түс кен Қа зақ стан ның кер тар тпа 
ға лым да ры та ра пы нан соқ қан су ық жел бо ла-
тын. Бі рақ Ебе кең оған жа сы ма ды, іш тей ши ыр-
шық атып, жел ге қар сы жү ре біл ді.
Қы ран дауыл ға қар сы ұш қан сайын тү леп 

са ла бе ре ді. Е. А. Бө ке тов те сол си яқ ты ке дер-
гі көр ген сайын тұ ла бойы тас қын да ған күш ке 
то лып, жі ге рін жа ни түс ті. Көз де ген мақ са ты на 
жет пей тын бан деп іш тей ши ыр шық атып бұр-
қан ды. Қар сы лас та ры ның бар лы ғы на ғы лы ми 
ең бек те рі мен той та рыс бе ріп отыр ды. Е. Бө ке-
тов тің өмір де шық қан шың да ры, ал ған асу ла ры 
тек қа на ең бек ету, іс кер лік, қай сар лық, кү рес-
кер лік, та бан ды лық, əді лет тік тен тай май тын, 
сө зі мен ісі ара сын да ал шақ тық бол май тын жан 
екен ді гін бар ша ға мойын дат қан ды ғы ер лік емес 
пе? Оның əр бір сө зі нен ғы лым үшін, қа зақ де-
ген ел үшін не ден де тайын бай тын сөз сіз ба тыр-
лы ғы се зі ліп тұ ра тын.
Адам ның ең бас ты бай лы ғы — ол өзі ба қи-

лық бол ған соң ар тын да не қал дыр ды, хал қы 
оны қай тір лі гі мен ес ке ала ды, сол бол мақ. Біз-
дің күн де лік ті өмір де жиі кез де се тін үш түр лі 
жағ дай ды ес ке сал ғым ке ле ді. Бі рін ші сі, кө зі 
ті рі сін де өзі са тып ал ған атақ та ры мен қыз мет-
те рі өл ген соң ұмы ты ла ды. Екін ші сі, ұр пақ та ры 
бай, үл кен қыз мет те бол са, күм без тұр ғы зар, 
аты на кө ше алып бе рер, бі рақ кейін гі ұр пақ 
оны біл мей ді. Үшін ші сі, ар тын да ұмы тыл мас 
үл кен ғы лы ми жа ңа лық тар аш қан, ұр пақ қа ар-
нап өси ет ті кі тап тар қал дыр ған, ақыл ды, па ра-
сат ты, ең бек қор шə кірт тер тəр би еле ген Ебі ней 

Арыс та нұ лын дай адам ға на мəң гі лік ес те қа ла-
ды.

Бе сін ші ден, Ебі ней Бө ке тов — ұлы тұл ға. 
Ебі ней Арыс та нұ лы қан дай жо ға ры дə ре же лі 
орын дар да отыр са да өзі нің ма ғы на лы өмір жо-
лы мен, іш кі ру ха ни бай лы ғы мен, асыл ада ми 
қа си ет те рі мен, кіш пейіл ді гі мен, қа ра пайым-
ды лы ғы мен, ең бек қор лы ғы мен бə рі міз ге үл гі 
бол ған үл кен тұл ға. Тек қа на тау-кен, ме тал лур-
гия са ла сын да ғы адам дар ға емес, ғы лым қу ған 
бар лық жас тар дың ру ха ни кө се мі, ақыл шы сы, 
тəр би еші сі, қам қор шы сы да бол ған жан еді. 
Е. А. Бө ке тов өз қа ра ма ғын да жұ мыс іс тей тін 
қыз мет кер ле рін тө мен де ту ге, олар ға жа ғым-
паз дық жа сау ға жол бер мей тін. Ол өзі нің ру-
ха ни қал пын би ік ұс тап, қыз мет кер лер мен тең 
сөй ле се тін жə не олар ға зор се нім мен қа рай тын.

«Оқу бі лім бұ ла ғы, бі лім өмір шы ра ғы» де-
ген дей, «көз де ге нің бір жыл дық бол са — егін ек, 
он жыл дық бол са — ағаш ек, ға сыр лық бол са — 
ұр пақ тəр би еле» де ген қа ғи да ны бе рік ұс та ған 
Ебі ней аға мыз ар ты на өш пес із қал дыр ды. Ол 
мем ле кет тік сый лық тар дың ла уре аты, елі міз дің 
түс ті жə не си рек ме тал дар хи ми ясы мен ме тал-
лур гия са ла сын да ғы көр нек ті ака де мик-ға лы м 
əрі жа зу шы, ақын ре тін де де еле улі қол таң ба-
сы мен ел дің есін де қал ған ірі тұл ға ға ай нал ды. 
Ебі ней Арыс та нұ лы ның шə кірт те рі де осал 
бол ма ды, бү гін де олар да бір-бір бəй тер тек ке 
ай нал ды. Се бе бі, Е. А. Бө ке тов тің өзі əлем дік 
тұл ға бо ла тын.
Ал тын шы дан, Ебі ней Бө ке тов — ше шен. Ебі-

ней Бө ке тов са ра сөз дің саң ла ғы бо ла тын. Егер 
сын ай тса, анық, нақ ты, кө ңіл ге кір бің тү сір мей-
тін сөз дер мен ай та тын. Ке рек же рін де ту ра сын 
ай та тын орақ тіл ді сөз зер ге рі еді. Ебі ней Арыс-
та нұ лы мен сөй ле сіп, сыр лас қан қай кі сі нің де 
жан са райы ашы лып, кө кі ре гі қа зы на ға то лы 
ал тын сан дық қа ай на лып жү ре бе ре тін-ді. Өй т-
ке ні ол ғұ ла ма. Қай би ік тен де, қай та рап тан да 
сыр шер те бі ле тін.
Же тін ші ден, Ебі ней Бө ке тов үл гі лі от ба сы 

бол ды. Ол өз от ба сын өте жақ сы кө ре тін. Зү-
бай ра апай екеуі та ту-тəт ті өмір сүр ді. Өне ге лі 
ұр пақ тəр би еле ді. Қай рек тор қа зір сту дент тер-
дің қой ған кон цер ті не ба ра ды? Қа зақ тау-кен-
ме тал лур гия ин сти ту тын да қыз мет ат қар ған 
кез дін де Е. Бө ке тов сту дент тер көр ке мө нер паз-
да ры ның кон цер ті не жұ байы Зү бай ра апай ды 
ер те ке ліп, бі рін ші қа тар ға ор на ла сып, кон-
церт тің со ңы на дейін оты ра тын. Өзі нің кі сі лік 
қа си еті ба ла ла ры на да да ры ды.
Се гі зін ші ден, Ебі ней Бө ке тов — ұла ғат ты ұс-

таз. Е. А. Бө ке тов сту дент тер, ас пи рант тар үшін 
та за лық тың, əділ дік тің, бек зат тық тың үл гі сі 
бол ды. Ұс таз дың да ұс та зы бар. Ұс таз Е. А. Бө-
ке тов сө зі мен де, ісі мен де, ті лі мен де, сырт кел-
бе ті мен де өзі не адам ды тар тып, ба урап ала 
бі ле тін. Оның бас ты тəр би есі ой лау ға, тал дау 
жа сай бі ліп, одан ше шім шы ға ру ға үй ре ту бол-
ды. Ол шын мə нін де гі ше бер Ұс таз еді. Ебі ней 
Арыс та нұ лы ның ашық дə ріс те рі н ме тал лург 
сту дент тер ға на емес, біз — тау-кен фа куль те ті-
нің сту дент те рі, оқы ту шы-ға лым дар дың өз де рі 
ба рып тың дай тын-ды.
Е. А. Бө ке тов тің ға лым-пе да гог тар ды да яр-

ла уда ғы ең бе гі де зор. Ға лым ның ең бе гін жал-
ғас ты рып, ке ле шек ұр пақ қа тəр бие бе ре тін 
мек теп ті одан əрі да мы тып, иде яла рын та ра-
ту шы қа зақ стан дық хи мия, ме тал лур гия са-
ла сын да ғы ға лым дар дың көп ші лі гі Ебе кең нің 
же тек ші лі гі мен дис ссер та ци яла рын қор ға ған-
дар. Ака де мик Бө ке тов тің шек пе ні нен шық қан 
шə кірт те рі нің ішін де хи мия, ме тал лур гия са-
ла сы ның көр нек ті өкіл де рі, ға лым-ака де мик-
тер, ми нистрлер, рек тор лар да бар. Бұл Ебі ней 
Арыс та нұ лы ның ғұ ла ма ға лым, ұла ғат ты ұс таз 
бол ға ны ның ай ға ғы. Ұс таз дан дə ріс ал май тын, 
үй рен бей тін кім бар? Ұлы да, ұлық тап ұс таз ал-
ды нан өте ді. Қа зір гі таң да ғы көп те ген ға лым дар, 
қо ғам қай рат кер ле рі, өн ді ріс бас шы ла ры ның 
бір сы пы ра сы ке зін де Е. Бө ке тов тің қам қор лы-
ғы на бө лен ген дер. Ұс таз ал дын да бə рі де қа рыз-
дар. Ев ней Арыс та нұ лы на бə рі бір дей еді, тек 
қо лы нан іс кел се, бі лім ге, ғы лым ға де ген ын та-
сы бай қал са, ұлы ұс таз ақыл-ке ңе сін аямай тын.

Ебі ней ұс та зы мыз со нау Сол түс тік Қа зақ-
стан об лы сы Шал ақын ауда ны нан бас тау алып, 
қа зақ тың да ла сын қақ жа рып өтіп, Ала та удан 
асып, əлем дік ғы лым шы ңы на кө те ріл ген то-
ла ғай тұл ға. Ала тау алыс та ған сайын би ік теп, 

ас қақ тап кө рі не ді. Жал пы тір ші лік те де алыс та-
ған сайын ас қақ тап кө рі не тін адам дар да бо ла-
ды екен. Біз үшін сон дай адам дар дың бі рі емес, 
бі ре гейі, се гіз қыр лы, бір сыр лы ұс та зы мыз — 
Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов.
Иə, ай та бер сек, Ебі ней Бө ке тов тің се гіз қы-

ры емес, сек сен қы рын бір ма қа ла ға сый ғы зу 
мүм кін емес. Бі рін ес ке тү сі ріп, ол ту ра лы ай та 
бас та саң, екін ші жа ғы мен мұн да лап шы ға ке-
ле ді. Ебе кең нің та ба ны мен жер бас қан жұ мыр 
бас ты пен де нің еш қай сы сы на ұқ са май тын да ра 
жа ра тыл ған, ғы лым мен бі лім ге өрен жүй рік ті-
гі өз ал ды на, қа за қы қа си ет ке де же тік бо ла тын.

«Өл ді де уге бо ла ма, ай тың дар шы, өл мей-
тұ ғын ар тын да сөз қал дыр ған» деп Абай да на 
ай тқан дай, Ебі ней Арыс та нұ лы ар ты на өш пес 
ғы лы ми мұ ра қал дыр ды. Уақыт өт кен сайын ға-
лым ның өмір жо лы мен ғиб рат ты лы ғы, ғы лы-
ми ең бек те рі нің қа жет ті лі гі ұр пақ тар үшін бұ-
рын ғы дан да ұл ғая, би ік тей түс кен тə різ ді жə не 
бо ла шақ та да со лай бо ла бер мек.
Ме нің өмір жо лым ның ғы лым-бі лім са ла-

сы на тү суі не, ті ке ба ғыт та лу ына, ғұ мы рым ды 
осы қи ын да қы зық ма ман дық пен ұш та су ына 
бір ден-бір ық пал ет кен жан — сол кез де гі Қа зақ 
тау-кен ме тал лур гия ин сти уты ның ди рек то ры-
ның орын ба са ры Е. А. Бө ке тов.
Өз ба сы ма Ебі ней Арыс та нұ лы ның жа са ған 

жақ сы лы ғы ұшан-те ңіз. 1959 жы лы жол да сым 
Шə ріп Бек ба са ров Қа ра ған ды ның 38 шах та сын-
да өн ді ріс тік жа ра қат алып, бір аяғы нан айы-
ры лып, ака де ми ялық де ма лыс ал ды. 1960 жы-
лы ин сти тут ты тə мам дап жат қан кез де Ебі ней 
Арыс та нұ лы ме ні ас пи ран ту ра ға алып қал ды. 
Ме нің ғы лы ми же тек шім етіп қа зақ тың бір ту-
ар ұлы, ғұ ла ма ға лым-ұс таз Ақ жан Ма ша нов ты 
та ғайын да ды. Е. Бө ке тов тің қам қор лы ғы ның 
ар қа сын да ғы лым сы ры на үңіл дім, жас тар ды 
оқы тып, ұс таз, кі тап жа зып, жа зу шы бол дым. 
Ебі ней Бө ке тов си яқ ты аза мат тар дың ұлы лы ғы, 
көр сет кен өне ге сі жал ғыз ма ған емес, ас қар асу-
лар ға қа рай қай мық пай қа нат қа ғып, ең бек те-
ніп, ғы лым-бі лім кө гін де қыз мет ат қа рып жүр-
ген көп те ген шə кірт те рі не үл кен сеп ті гін ти гіз ді.
Тау-кен, ме тал лур гия са ла сы ның ма ман да-

ры бо ла тұ ра, Қа зақ стан ның ха лық жа зу шы сы 
атан ған І. Есен бер лин, ака де мик-жа зу шы лар 
А. Ма ша нов, Е. Бө ке тов, К. Са лы қов, М. Сəр се-
ке сын ды тұл ға лар шы ғар ма шы лық ты жа ны на 
се рік ет ті. Бұл игі дəс түр əлі күн ге өз жал ға-
сы мын та бу да. Қа зір ор та мыз да Қ. И. Сəт ба ев, 
А. Ж. Ма ша нов, Ө. А. Бай қо ңы ров, Ж. С. Ер-
жа нов, Ə. С. Са ғы нов, Е. А. Бө ке тов сын ды 
ұлы ла ры мыз жоқ. Бі рақ олар дың елі міз үшін 
дайын дап кет кен, қа зір гі еге мен ді елі міз ге қыз-
мет етіп жүр ген бі лік ті ма ман да ры жə не олар-
дың шə кірт те рі бар. Мі не, осын дай ұлы ға лым 
Е. А. Бө ке тов тің 90 жыл дық ме рей тойы на орай 
оның ір ге лі ең бек те рін жа рық қа шы ға ру жə-
не осы ай ту лы да та ны ке ңі нен атап өту үшін 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ұжы мы жə не бас қа да ме ке ме лер-
де қыз мет ат қа рып жүр ген көп те ген шə кірт те рі 
ат са лы су да.

1990 жы лы АҚШ ға лым да ры ас пан да жа-
ңа дан та был ған жұл дыз ды «Бө ке тов-Ба ешов 
жұл ды зы» деп ата ған. Ба ешов — бү гін гі кү-
ні Түр кіс тан да ғы қа зақ-тү рік уни вер си те ті нің 
про фес со ры, Ебі ней Бө ке тов тің шə кір ті. Екеуі 
бі рі гіп хи мия са ла сын да жа ңа лық аш қан. Бі рақ, 
ака де мик бұл əдіс тің ха лы қа ра лық тұр ғы да қу-
ат тал ған ды ғын ес ті мей дү ни еден өт ті.
Ақи ық аға ның кө зі жет кен де кө ңі лі жай та-

ба тын мар қас қа мі не зі көз ал ды мыз да. Оның 
бі лім ді де бі лік ті лі гі, ақын дық, жа зу шы лық 
да рын ды лы ғы қан дай еді, шір кін! Дү ни енің 
ащы сы мен тұ щы сын же тер лік тей көр ген дік тен, 
оның қо ғам қай рат ке рі бо лып қа лып та су жо лы 
да күр де лі. Сұң қар дай сам ғап өт кен қыс қа ғұ-
мы рын да адал дық пен аза мат тық, иман ды лық 
пен мейі рім ді лік тің үл гі сін паш ет кен тə лім гер 
ұс таз Ебі ней Бө ке тов аға мыз Қа ныш Сəт ба ев-
тың шек сіз се ні мі не бө лен ген жан еді.
Бө лен ген шек сіз се нім ге,
Пер зен тін əлі ел ба ға лар.
Кө бей сін қа зақ же рін де,
Бө ке тов тей жай саң аға лар! — дей ке ле, он да-

ған, жүз де ген жыл дар өт се де қа зақ тың на мы сы-
нан жа ра тыл ған Е. А. Бө ке тов тің есі мі шə кірт те-
рі нің жү ре гін де мəң гі сақ та ла ды де мек пін.

МАР ЖАН Н;Р ПЕЙІ СО ВА,
РФ ТАУ-КЕН 'Ы ЛЫМ ДА РЫ АКА ДЕ МИ ЯСЫ НЫ+ АКА ДЕ МИ ГІ, 

�. И. С<Т БА ЕВ АТЫН ДА 'Ы �А З; ТУ ДЫ+ ПРО ФЕС СО РЫ, 
ТЕХ НИ КА 'Ы ЛЫМ ДА РЫ НЫ+ ДОК ТО РЫ
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В ка че стве сту ден тки из Ки тая я гор жусь, 
что учусь в КарГУ, так как пер вым рек то-
ром это го уни вер си те та был Е. А. Бу ке тов. 
Хо тя я не очень хо ро шо его знаю, но, про-
чи тав его би ог ра фию, сде ла ла вы вод, что он 
почтенный че ло век, не толь ко из вес тный 
уче ный, но и пе да гог, мыс ли тель. Это его 
дос той ная оцен ка, и у ме ня есть при чи ны 
так счи тать.

Во-пер вых, Е. А. Бу ке тов — ве ли кий уче ный, 
хо ро шо знал ка зах ский и рус ский язы ки, пе ре-
вел по вес ти с рус ско го на ка зах ский язык. Кро ме 
это го, он ока зал боль шое вли яние на раз ви тие 
чер ной ме тал лур гии, на пи сал две дис сер та ции 
по хи мии. Ду маю, что в ми ре ма ло та ких лю-
дей, как наш пер вый рек тор. Он внес боль шой 
вклад в раз ви тие хи ми чес кой на уки. Ко неч-

но, во вре мя ис сле до ва ний он встре чал мно го 
труд нос тей, но в кон це кон цов все пре одо ле вал. 
Для ме ня про во дить эк спе ри мен ты в ла бо ра то-
рии — скуч ное де ло. Толь ко че ло век, у ко то ро го 
силь ный ха рак тер и мно го ин те ре сов, мо жет все 
со вер шить. И Е. А. Бу ке тов прек рас но до ка зал 
это. Имен но по это му я вспом ни ла та кую пос-
ло ви цу: «Кто ищет, тот най дет». Эта пос ло ви ца 
так же очень по пу ляр на у нас в Ки тае.
Во-вто рых, Е. А. Бу ке тов — та лан тли вый 

пе да гог и мыс ли тель. В 31 год он стал до цен-
том. Бла го да ря та лан ту и тру ду он стал пер-
вым рек то ром КарГУ. Од нов ре мен но он был 
чле ном Ака де мии на ук Ка зах ской ССР. К то му 
вре ме ни он имел мно го наг рад. Эти наг ра ды 
вру ча ют толь ко вы да ющим ся лю дям. У та ких 
лю дей обыч но мно го ин те рес ных мыс лей. Они 
всег да ду ма ют о том, о чем дру гие не за ду мы ва-

ют ся. Они име ют соб ствен ное мне ние. Они ве-
ли кие, вы да ющи еся и, ко неч но, та лан тли вые. Е. 
А. Бу ке тов как раз счи та ет ся та ким че ло ве ком. 
В жиз ни на до брать при мер с та ко го че ло ве ка. 
Не об хо ди мо серь ез но от но сить ся к на уке.
В-треть их, Е. А. Бу ке тов — пи са тель. Он 

на пи сал мно го ли те ра тур ных про из ве де ний, 
науч ных книг и ста тей. Без ве ли ких идей и муд-
рых мыс лей ед ва ли он смог бы соз дать та кие 
тру ды.
Я мо гу ска зать, что Е. А. Бу ке тов — вы да-

ющий ся че ло век, ве ли кий уче ный, пе да гог, 
мыс ли тель. Он внес боль шой вклад в раз ви тие 
уни вер си те та, и те перь КарГУ — один из круп-
ней ших уни вер си те тов в Ка зах ста не.

ВАН ЛИНЬ,
СТУ ДЕН ТКА ФА КУЛЬ ТЕ ТА ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Мир ус тро ен так, что он раз ви ва ет ся, 
и мы раз ви ва ем ся вмес те с ним. Толь ко 
бла го да ря от дель ным ве ли ким лич нос-
тям, во шед шим в ис то рию, наш мир всег-
да со вер шен ству ет ся. К та ким лич нос тям 
и от но сит ся Ев ней Ар ста но вич Бу ке тов. 
Он был про фес со ром, пе ре вод чи ком, ли-
те ра тур ным кри ти ком, уче ным, пи са те-
лем, по этом. Он внес свои зна ния и бес-
цен ный опыт, на ра бо тан ный го да ми, в 
об ласть хи мии и ме тал лур гии. Уже 90 лет 
прош ло со дня рож де ния на ше го пер во го 
рек то ра.

В семье Ев нея Ар ста но ви ча бы ло 14 де тей, 
но вы жи ли лишь пя те ро. Он на чал учить ся в 
1932 го ду в Ма ку шин ском зер но сов хо зе, где 
его отец ра бо тал чер но ра бо чим, ку да они 
уеха ли из-за го ло да в Ка зах ста не. В 1938 го ду 
он вер нул ся вмес те с семьей на ро ди ну. Из-

за бо лез ни от ца пос ле 9-го клас са он был вы-
нуж ден прер вать уче бу и пос ту пить на ра бо-
ту. Ра бо тал учи те лем на чаль ных и не пол ных 
сред них школ Сер ге ев ско го райо на. Учи тель-
ство вал до вес ны 1945 го да и вес ной сдал эк за-
мен на ат тес тат зре лос ти. Окон чил Ка зах ский 
гор но-ме тал лур ги чес кий ин сти тут, за щи тил 
кан ди дат скую ра бо ту, дис сер та ции по проб-
ле мам мо либ де на и его хи ми чес ко го ана ли за. 
С 1972 по 1980 год был рек то ром КарГУ.
Е. А. Бу ке тов удос то ен мно же ства пре-

мий и наг рад. Ев ней Ар ста но вич поль зо вал-
ся боль шой лю бовью прос то го на ро да и ши-
ро чай ших масс сту ден че ства. Его лю би ли за 
прос то ту, бла го род ство и бес ко рыс тие. Всю 
свою жизнь без ос тат ка он от дал без за вет но му 
слу же нию Оте че ству, на уке и сво ему на ро ду. В 
пос лед ние го ды Бу ке тов уде лял боль шое вни-
ма ние по лу че нию жид ко го топ ли ва из вы со-
ко золь ных бу рых уг лей раз лич ных мес то рож-

де ний Ка ра ган дин ско го бас сей на и соз дал для 
этой це ли спе ци аль ную ла бо ра то рию.
Имя Бу ке то ва но сит Ка ра ган дин ский го су-

дар ствен ный уни вер си тет, у глав но го кор пу са 
КарГУ ус та нов лен па мят ник Бу ке то ву, его имя 
но сят так же ули цы в Пет ро пав лов ске и Ка ра-
ган де, сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла 
№52 в Ка ра ган де.
Ко неч но же, всю би ог ра фию и дея тель-

ность Е. А. Бу ке то ва мож но най ти на стра-
ни цах лю бо го науч но го из да ния, но его тер-
пе ние, жаж да к зна ни ям и же ла ние сде лать 
что-то зна чи мое для сво его на ро да нав сег да 
ос та нут ся при ме ром для под ра жа ния в че ло-
ве чес ком соз на нии. Весь пе ре чень его ве ли-
ких дел да ле ко не ис чер пан, зат ро ну ты лишь 
глав ные его зас лу ги, но и это го дос та точ но, 
что бы по лу чить пред став ле ние о Е. А. Бу ке-
то ве. Спа си бо Ев нею Ар ста но ви чу за его ве-
ли кие от кры тия!

МАК ПАЛ ЖА КУП БЕ КО ВА,
ФА КУЛЬ ТЕТ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

«Ев ней Бу ке тов — пат ри от, влюб лен ный 
в зем лю, ко то рая взрас ти ла его...»

Д. Н. Аби шев

В этом го ду Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет от ме ча ет 90-ле тие Ев нея 
Ар ста но ви ча Бу ке то ва, име нем ко то ро го он 
наз ван. Ев ней Бу ке тов был не толь ко круп-
ным уче ным в об лас ти ме тал лур гии и хи мии, 
но и ли те ра тур ным кри ти ком, прек рас ным 
пе ре вод чи ком, пуб ли цис том, по этом и пи са-
те лем, об ще ствен ным де яте лем, пе да го гом и 
не сом нен ным при ме ром для мо ло де жи. Хо чу 
ска зать, что не ма лое ко ли че ство уче ных, по-
этов, ве ли ких лю дей яв ля ют ся вы ход ца ми из 
прос тых се мей. Мож но пе ре чис лять эти име-
на очень дол го: Чо кан Ва ли ха нов, Абай Ку нан-
ба ев, Са кен Сей фул лин и мно гие дру гие. Они 
бы ли прос ве ти те ля ми, при вер жен ца ми об ра-
зо ва ния, на уки и куль ту ры. Од ной из яр чай-
ших лич нос тей был, по-мо ему, ака де мик Ев-
ней Ар ста но вич Бу ке тов. Он ро дил ся 23 мар та 
1925 го да в ауле Ба га на ты Ок тябрьско го (ны не 
Сер ге ев ско го) райо на Се ве ро-Ка зах стан ской 
об лас ти. Отец его, Ар стан, был ско то во дом-
кресть яни ном, за ни мал ся са пож ным де лом, 

был ра бо чим сов хо за и кол хо за, а мать, Бал-
тай, за ни ма лась до маш ни ми де ла ми и деть ми.
Как го во рит ся: «При мер ге роя зо вет на 

под виг». Мож но с уве рен ностью ут вер ждать, 
что мно гог ран ность Ев нея Ар ста но ви ча вдох-
но ви ла мно гих. Об этом го во рит то, что он 
уде лял ог ром ное вни ма ние под го тов ке и вос-
пи та нию науч ных кад ров: сре ди его уче ни ков 
55 кан ди да тов и 5 док то ров на ук. Они по мо-
га ли ему про во дить эк спе ри мен ты и ис сле-
до ва ния в раз ных об лас тях хи мии. На вы ки в 
об лас ти пе да го ги ки у Е. А. Бу ке то ва на ча ли 
про яв лять ся еще в 16 лет, ког да он стал учи-
те лем на чаль ных и не пол ных сред них школ 
аулов Со ко лов ка и Оль гин ка. Мно гог ран ность 
и раз нос то рон ность ака де ми ка вы ра жа ет ся и 
в том, что он уде лял ог ром ное вни ма ние ли те-
ра ту ре. Ка за лось бы, как да ле ки точ ные на уки 
и ли те ра ту ра. Но сам Е. А. Бу ке тов всег да го во-
рил: «Уче но го, не зна юще го ли те ра ту ру, я не 
мо гу наз вать, в сущ нос ти, нас то ящим уче ным, 
нас то ящие уче ные всег да бы ли людь ми куль-
тур ны ми, в со вер шен стве зна ли ли те ра ту ру». 
Ев ней Ар ста но вич пи сал кри ти чес кие статьи 
и ре цен зии на кни ги вид ных пред ста ви те лей 
ка зах ской про зы: на ро ман «Про буж ден ный 

край» Г. Мус ре по ва, 
на спек такль «Май-
ра» А. Та жи ба ева и 
дру гие про из ве де-
ния. Его ре цен зии 
бы ли на пи са ны ли-
те ра тур но гра мот но 
и на выс шем про фес-
си ональ ном уров не. 
И это не уди ви тель-
но, ведь он по ви дал 
не ма ло, ша гая по 
до ро ге об ра зо ва ния, 
но, тем не ме нее, не 
те ряя вре ме ни и сил, 
ака де мик пре одо ле-
ва ет все ис пы та ния и 

вхо дит в чис ло об ра зо ван ных ин тел ли ген тов 
то го вре ме ни. Мно гог ран ность Е. А. Бу ке то ва 
на по ми на ет фи ло со фа, пе ре вод чи ка, мыс ли-
те ля, ос но во по лож ни ка ка зах ской пись мен-
ной ли те ра ту ры Абая Ку нан ба ева. Их тру ды и 
ста ра ния при нес ли их име нам доб рую сла ву, 
ко то рую они по пра ву зас лу жи ва ют. Эти ве-
ли кие лю ди оба при зы ва ли мо ло дежь к прос-
ве ще нию, об ра зо ва нию. Так, в раз ное вре мя в 
га зе тах бы ли опуб ли ко ва ны статьи Е. А. Бу ке-
то ва, об ра щен ные к мо ло де жи. Ака де мик го-
во рил: «Ес ли в трид цать лет се бя не по ка зал, 
то в со рок не по ве рят тво им под ви гам. Мо ло-
дежь дол жна от ли чать ся сво им упор ством». 
Ев ней Ар ста но вич креп ко пом нил сло ва Абая 
Ку нан ба ева о том, что «учи тель без уче ни-
ков — что си ро та оди но кий». Су дя по его сло-
вам, и у не го бы ло с ко го взять при мер. «Че-
ло век тру до лю би вый — са мый счас тли вый». Я 
аб со лют но уве рен в том, что он лю бил все, что 
де лал. Е. А. Бу ке тов пос вя щал все го се бя тру-
ду. То, как он го во рит о пе да го ги ке, ли те ра ту-
ре, на уке, да ет нам пол ное пра во счи тать, что 
он за ни мал ся лю би мым де лом.
Имя Ев нея Ар ста но ви ча нав сег да за пе чат-

ле но в ис то рии, по сей день жи ва па мять о 
нем. Не да ром Ка ра ган дин ский го су дар ствен-
ный уни вер си тет но сит его имя. Он вло жил 
мас су уси лий в от кры тие на ше го уни вер си те-
та и был пер вым рек то ром КарГУ. Он при мер 
для мо ло де жи. Его по рыв к зна ни ям, от кры-
ти ям, на уке, куль ту ре про буж да ет во мно гих 
из нас же ла ние пой ти по его сто пам. В 1992 
го ду, к 20-ле тию КарГУ, был от крыт му зей в 
его честь. Мно гие мо гут уди вить ся то му, как у 
не го хва та ло вре ме ни, тер пе ния и сил на все, 
что он де лал. Мы не рас кро ем сек рет ака де ми-
ка как ус пеш но го че ло ве ка, но вы вод сде лать 
мож но: «Лю би то, что де ла ешь, и де лай то, что 
лю бишь».

АЯЖАН АБ ДИ СА ЛЫК,
ФА КУЛЬ ТЕТ ИНОС ТРАН НЫХ ЯЗЫ КОВ

Воспеть в стихах
В це лях по вы ше ния со ци-

аль ной ак тив нос ти сту ден чес-

кой мо ло де жи, вы яв ле ния и 

раз ви тия твор чес ких спо соб-

нос тей сту ден тов, а так же про-

па ган ды дос ти же ний уни вер-

си те та в сту ден чес кой сре де 

был про ве ден ли те ра тур ный 

кон курс, пос вя щен ный 90-ле-

тию со дня рож де ния ака де-

ми ка Е. А. Бу ке то ва. По ито гам 

кон кур са чле на ми жю ри бы ли 

оп ре де ле ны по бе ди те ли.

В но ми на ции «По эзия» пер-

вое мес то по лу чил На ры нов 

Ерік, сту дент фи ло ло ги чес ко-

го фа куль те та, за сти хот во ре-

ние «БB ке тов ке ар нау», вто рое 

мес то — Ма Cауина Айым Ер-

бол Dы зы, сту ден тка би оло го-

ге ог ра фи чес ко го фа куль те та, 

за сти хот во ре ние «Бі лім ніE 

би ік шы Eы — БB ке тов», третье 

мес то дос та лось ЖаE Cлыш ба-

евой Пе ри зат, сту ден тке фи-

ло ло ги чес ко го фа куль те та. В 

но ми на ции «Ма лая про за» по-

бе ди ли сту ден ты фи ло ло ги чес-

ко го фа куль те та: луч шей ста ла 

НFр тай Ай сF лу с эс се «Ес кер-

ткіш тG бін де...», на вто ром мес-

те ока за лась Мыр зах мет ГGл-

нFр, а третье мес то дос та лось 

Тас те ми ро вой Ал ме.

За ак тив ное учас тие бы ли 

наг раж де ны Кен же бай КG нім 

(фа куль тет ма те ма ти ки и ин-

фор ма ци он ных тех но ло гий), 

Тор ба ева Iсел хан (про фес-

си ональ но-ху до же ствен ный 

фа куль тет), Ку са ино ва Ина бат 

и Ку аны шо ва Гу лим (фи ло ло-

ги чес кий фа куль тет), Ер бо лат 

Жан да улет и Аб дре ше ва Ма-

ди на (фа куль тет инос тран ных 

язы ков), Да улет ба ева Ди ана 

(ис то ри чес кий фа куль тет), Иге-

но ва Би би гул (фа куль тет фи ло-

со фии и пси хо ло гии), Тон та ева 

Жа нер ке и Же Eіс бек Iсем гGл 

(про фес си ональ но-ху до же-

ствен ный фа куль тет).

Ни же мы пред став ля ем вам 

вы дер жки из кон кур сных ра-

бот сту ден тов КарГУ.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА 

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Евней Букетов — ученый, педагог, мыслитель

Рожденный Сары-Аркой

Патриот, влюбленный в свою Родину
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Мир молодежи Ел ерте$і

Адам өз тағ ды рын өзі жа сай ды. Ал ға қой-
ған мақ сат та ры на же те бі лу ке рек, со ған 
же ту жо лын да бар лық қи ын дық ата улы ға 
тө зе бі лу ке рек. Дұ рыс жол ға тү сіп, ты ным-
сыз ең бек ет кен адам мін дет ті түр де же ңіс-
ке же те ді. Өзі нің ең бек қор лы ғы мен же ңіс-
тің бал дə мін тат қан Ел ба сы мыз Нұр сұл тан 
Назарбаев жай лы тү сі ріл ген «Ты ғы рық тан 
жол тап қан» фильмін кө ріп, осын дай ой 
түй дім.

Бұ ған дейін Ел ба сы мыз дың «Ба ла лық ша-
ғым ның ас па ны» ат ты бі рін ші филь мін көр ген 
едім. Сол кез де ай ту лы ту ын ды ны жы лы қа-
был дап, ки но те ат рдан ға жап бір кө ңіл күй мен 
қай тқан едім. Сол се зім ді, мі не, бү гін де ба сым-
нан өт кер дім. Екі са ғат тық ки но жи ыр ма ми-
нут та зы мы рап өтіп кет кен дей бол ды.
Фильм ба ры сын да Ел ба сы мыз дың осы күн-

ге қа лай жет ке ні, хал қы на де ген адал ды ғы, қа-

жыр лы ең бе гі, қи ын-қыс тау шақ та елін ты ғы-
рық тан қа лай аман алып шық қа ны ба ян да ла ды. 
Кейіп ке рі міз дің би ік бе лес тер ді ба ғын ды рып, 
қи ын дық тар ды ең се ріп, же ңіс ке же туі не оқу ға, 
бі лім ге де ген құш тар лы ғы, жі гер лі лі гі мен қай-
рат ты лы ғы, ең бек ету ге де ген сүйіс пен ші лі гі 
сеп бол ды. Бұл жол ға тү суі не ең бі рін ші оның 
от ба сы əсер ет ті. Ел ба сы мыз дың қа ра пайым 
от ба сы нан шық қа ны, əже сі нің тəр би елік мə ні 
зор ер те гі сі мен, ана сы ның ақ сү ті мен, əке сі-
нің мейі рім ді лі гі мен су сын дап өс ке ні бі рін ші 
филь мін де ай қын көр се тіл ге ні бə рі міз ге мə лім.
Ре жис сер Рүс тем Əб ді ра шев тің же тек ші-

лі гі мен тү сі ріл ген «Ел ба сы жо лы» ки но эпо пе-
ясы өте сəт ті тү сі ріл ген, кө рер мен кө ңі лі не жол 
тап қан ту ын ды. Бұл ки но Қа зақ стан та ри хын-
да ме тал лур гтер ту ра лы тү сі ріл ген ал ғаш қы 
ки но бо лу ымен де құн ды. Ай ту лы фильмнің 
ерек ше лік те рі же тер лік. Ки но ны кө ре оты рып, 
аяныш ты се зім дер ді де, езу тар тар лық күл кі ні 

де бас тан өт кер дік. Əсі ре се, ана сы ның қа за бол-
ға нын ес тір ткен де Ел ба сы мыз бен бір ге көз жа-
сы мыз ды тө гіп те ал дық.

«Ел ба сы жо лы» ки но эпо пе ясын да тə лім-
тəр бие жа ғы көп кө рі ніс тап қан. Əсі ре се, ар ман 
қу ып, ал ға ұм ты лып ке ле жат қан біз се кіл ді 
жас тар ға бе ре рі мол. Ыс тық жү рек ті, жо март, 
ақыл ды, ал тын қол ды, адам ды сүю ді, дос та-
су ды, ата-ана ны құр мет те уді жо ға ры қоя тын, 
нақ ты мақ са ты бар қай сар, ба тыл жан біз ге үл-
гі-өне ге.
Қо ры та кел ген де, Ел ба сы мыз дың хал қы на 

жа са ған ең бек те рін сөз бен ай тып жет кі зу мүм-
кін емес. Жү ре гі кең, елі үшін ту ған аб зал жан-
ның бер ге ні нен бе ре рі əлі ал да. Біз — жас тар 
Ел ба сы мен бір ге міз. Жас тар Ел ба сы ның ті ре гі. 
Ел ба сы — ел дің ті ле гі!

�УА НЫШ ТЕ МІР БЕК,
ФИ ЛО ЛО ГИЯ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ НІ+ 1 КУРС СТУ ДЕН ТІ

Жа қын да Сту дент тер са райын да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті 
Н. Ə. Назарбаев тың «Нұр лы жол — бо ла-
шақ қа бас тар жол» ат ты Жол дауын на си-
хат тау, Қа зақ стан хал қы Ас сам бле ясы ның 
20 жыл ды ғы на орай бей біт ші лік пен ке лі-
сім са яса тын жү зе ге асы ру, сту дент жас тар-
ға пат ри от тық тəр бие бе ру, Абай шы ғар-
ма шы лы ғын на си хат тау мақ са тын да қа зақ 
ті лі нің прак ти ка лық кур сы ка фед ра сы ның 
ұйым дас ты ру ымен өз ге ұлт өкіл де рі ара-
сын да «Абай оқу ла ры» ат ты рес пуб ли ка-
лық бай қау өт ті.

Елі міз дің бар лық оқу орын да рын да қа зақ-
тың ұлы ақы ны Абай дың ту ыл ға ны на 170 жыл 
то лу қар са ңын да түр лі іс-ша ра лар ұйым дас-
ты ры лу да. Қа зақ тың ті лі мен əде би еті не, əр-
түр лі эт нос өкіл де рі нің ықы ла сын арт ты ру 
əрі елі міз дің ру ха ни бір лі гін ны ғай ту атал ған 
ша ра ның не гі зі мақ са ты бо лып отыр. Ұйым-
дас ты рыл ған ша ра ға Еура зия ұлт тық уни вер-
си те ті, Қа зақ гу ма ни тар лық заң уни вер си те ті 
жə не Ш. Уəли ха нов атын да ғы Көк ше тау мем-
ле кет тік уни вер си те ті нен кел ген сту дент тер 
қа тыс ты. Осы бай қау ға қа ты су ба ры сын да 

Абай шы ғар ма шы лы ғы на де ген қы зы ғу шы-
лы ғы, оны біл мек ке құш тар лы ғы ар тқан жас-
тың Ота ны на бе ре рі де мол бол мақ. Өй тке ні, 
он дай жас тың ал ды мен са на лы бо ла ры сөз сіз. 
Тек са на лы жас қа на Ота ны мыз дың өр кен-

деуіне лайық ты үлес қо са ды. Мі не, сон дай 
жас тар анық та лып, елі міз дің түк пір-түк пі рі-
нен шы ға тын олар дың шо ғы ры не ғұр лым мол 
бол са, жас тар ға де ген се нім нің де со ғұр лым 
зо рая тү се рі хақ. Сон дық тан, ал ды мен Абай 
өлең де рі не де ген ма хаб бат ты ояту — бү гін гі 
бай қау дың бас ты мақ сат та ры ның бі рі екен ді-
гі ай қын.
Сон дай-ақ, кө рер мен дер на за ры на Абай 

Құ нан байұ лы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы-
ғы нан те ат рлан ды рыл ған кө рі ніс ұсы ныл ды. 
«Абай оқу ла ры» бай қауына қа ты су шы жас да-
рын ды, та лант ты да ра боз да ры мыз анық та лып, 
ар найы дип лом дар мен, ал ғыс хат тар жə не ба-
ға лы сый лық тар мен ма ра пат тал ды. Ұйым дас-
ты ру шы лар атап өт кен дей, осы бай қау ұлы 
ой шыл дың үл кен мұ ра сын ұр пақ са на сы на 
жет кі зу де мол үле сін қо сып отыр. «Өнер ле рің 
өр лей бер сін! Абай ақын ның өш пес сөз де рі 
сіз дер ге ру ха ни се рік бол сын!» — деп із гі ті-
лек те рін біл дір ді.

Н. А� Ж> НІ СО ВА,
�АРМУ О�Ы ТУ ШЫ СЫ

«Отан от ба сы нан бас та ла ды». Жұ мыр 
бас ты пен де нің жү ре гі əр қа шан «Отан!» 
деп соқ са ке рек. Отан ды сүю ана ның сү ті-
мен, əке нің қа ны мен ба ла ға бе рі ле тін та-
би ғат сыйы. Ор ман сыз бұл бұл бол май тын-
дай, Отан сыз адам ды елес те ту мүм кін емес. 
От ба сы де ге ні міз — жа ны мыз жа быр қа ған-
да, қуа ныш қа бө лен ген де іш кі те бі ре ні сі-
міз ді бө лі се тін ең жы лы ор та. От ба сын да 
əке бас шы, ана шам шы рақ бо лып, ба ла ла-
ры ның жы лы та мақ, жай лы орын да рын 
қам та ма сыз етіп, ма хаб ба тын аямай, күн 
шуа ғын тө гіп тұ ра ды.

Кез кел ген жан «елім ма ған не бер ді?» де-
мей, «мен елі ме не бер дім? Елім үшін қан дай 
игі іс ат қар дым?» деп əр қа шан өзі не сұ рақ 

қоюы ке рек. Ал ды мен ол адам ның бі лі мі мен 
иман ды лы ғы на бай ла ныс ты. Алаш тың ар дақ-
ты сы Əли хан Бө кей ха нов: «Хал қы ңа қыз мет 
ету, бі лім нен емес иман нан, шай тан жұ мақ тан 
бі лім сіз ді гі нен қу ыл ған жоқ, иман сыз ды ғы нан 
қу ыл ған», — деп бе кер ай тпа са ке рек. Қа зақ-
та «су іш кен құ ды ғы ңа тү кір ме» де ген қа нат-
ты сөз бар. Ал бұл күн де елі нің игі лі гі үшін 
аузы мен орақ орып, елі нің гүл де нуі не қа жет 
қа ра жат ты дор ба ла тып то нап, өз қа ра ба сы-
ның қа мын күйт теп жүр ген жан дар қан ша ма. 
Отан ды сүю — мен Ота ным ды сүйе мін деп 
кү ні бойы жар са лып, ауыз бен ай та са лу емес. 
Ол — Отан ға де ген адал ма хаб ба тың, елің нің 
ту ын аяқ қа тап та май, əнұ ра нын ес ті ген де жү-
ре гі ңе қо лың ды қойып, ті лің ді шұ бар лат пай, 
ді нің ді лай ла мауың. Ке зін де ба ба ла ры мыз қа-
сық қа ны қал ған ша елін, же рін қор ғап, ұл та-
рақ тай же рі не жау аяғы бас па сын деп, қы зым 
күң, ұлым құл бол ма сын деп шы бын жа нын 

шү бе рек ке түйіп, от қа да, су ға да түс ті. Ал, 
осы бей біт ші лік ор на ған, со ғы сы жоқ за ман да 
елі міз Тəуел сіз дік де ген төл құ жа ты нан айы-
ры лып қал са, ба ба лар ама на ты ның аяқ ас ты 
бол ға ны…
Бі лім ді ұр пақ — ұлт бо ла ша ғы. Бү гін гі 

күн аты шық па са, жер өр тей тін дер дің за ма-
ны емес, бі лім мен ақыл-па ра сат ты се рік ет-
кен дер дің за ма ны. Елі міз дің бір лі гін сақ тап, 
бе де лін тү сір мей, көк ту ымыз ды жел бі ре тіп, 
би ік тен кө рі не бе руі не тит тей де бол сын өз 
үле сім ді қо су ар қы лы Ота ным ды сүйе ті нім ді 
дə лел деу — ме нің бас ты аза мат тық бо ры шым. 
Бойым да осы нау қа зақ тай дар хан, қо нақ жай, 
ұлы ха лық тың қа ны қай нап жат қан да ба сым-
ды би ік кө те ріп, елім нің атын ас қақ та ту — ме-
нің мін де тім.

АСЫЛ М;С ТА ФИ НА,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Жарайсы#дар!

Дзю до кG ре сі нен Bт кен 

Л. Н. Гу ми лев атын да Cы Еура-

зия Fлт тыD уни вер си те ті рек-

то ры ныE жGл де сі сайы сын да 

11 жо Cа ры оDу ор ны ара сы нан 

су ыры лып ал Cа шы Cып, екін ші 

орын ды иелен ген Е. А. БB ке-

тов атын да Cы KарМУ DF ра ма 

ко ман да сын же Eі сі мен DFт тыD-

тай мыз. Ма уле нин Iбіл Dайыр, 

Ты ны ба ев ЖL ні бек, ЖаE Cа был 

Мар лен, Ка на фин Ер ке бF лан, 

Хов дал Ха бан бай, Жа ра сов 

Ти мур, НL би бек Nмір бек сын-

ды сайып Dы ран сту дент те рі міз 

та ма ша Bнер кBр сет ті. Ко ман-

да же тек ші сі, бас тап Dы Lс ке-

ри жL не де не дайын ды Cы ка-

фед ра сы ныE аCа оDы ту шы сы, 

жат тыD ты ру шы K. С. Мус ку нов 

шL кірт те рі ніE бо ла ша Cы на зор 

Gміт ар та ды. ТB ре ші лік жа са-

Cан ха лы Dа ра лыD дL ре же де-

гі тB ре ші лер Н. А. Ты ны ба ев, 

K. А. Аби шев те KарМУ DF ра ма 

ко ман да сы ныE Bне рін жо Cа ры 

ба Cа ла ды.

ДЕ НЕ М< ДЕ НИ ЕТІ Ж< НЕ СПОРТ ФА КУЛЬ ТЕ ТІ

«Елбасы жолы» киноэпопеясынан ал-ан Qсерім…

«Асыл с!зді іздесе#, Абайды о<ы, ерінбе»

Отанды с�ю…
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26-27 фев ра ля в Ка ра ган дин ском го су-
дар ствен ном уни вер си те те бы ла про ве де на 
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», пос вя щен ная 90-ле тию ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва. Впер вые в кон фе рен ции 
при ня ли учас тие сту ден ты и ма гис тран ты 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни-
чес ко го уни вер си те та, Ка ра ган дин ско го 
уни вер си те та «Бо ла шак», 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. Пе ред на-
ча лом кон фе рен ции был вы пу щен сбор ник 
науч ных тру дов, а луч шие выс туп ле ния 
бы ли наг раж де ны спе ци аль ным дип ло ма-
ми. К наг раж де нию бы ли пред став ле ны 52 
сту ден та и ма гис тран та в се ми но ми на ци ях.

В но ми на ции «Вы со кое ка че ство ра бо ты» 
наг ра ди ли Абил ка со ву А. С., сту ден тку фа куль-
те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий; Ай тбе ко ву Д. Е. и Едил ба еву Е. Қ., ма гис-
тран тов хи ми чес ко го фа куль те та; Ка ли мо ва А. 
А., сту ден та ис то ри чес ко го фа куль те та; Кер ва-
лиш ви ли Р., ма гис тран та фа куль те та фи ло со-
фии и пси хо ло гии; Аман жо ло ву А. Е., сту ден-
тку фа куль те та инос тран ных язы ков; Аль бер ти 
И. В., ма гис тран та фа куль те та инос тран ных 
язы ков; Ос па но ву М. Е., сту ден тку юри ди чес-

ко го фа куль те та; Ша еки ну Д. А., ма гис тран та 
эко но ми чес ко го фа куль те та.

В но ми на ции «Ве со мый науч ный ре зуль-
тат» по ощ ри ли Са би ро ва Ж. Б., ма гис тран та 
би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та; Му ра-
то ву А. К., сту ден тку фа куль те та энер ге ти ки и 
те ле ком му ни ка ции Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та; Жек сен-
бая Н. Ж., сту ден та фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та; Во ро но ва А. С., ма гис тран та фа куль те та фи-
ло со фии и пси хо ло гии; Се ри ко ву А. Е., сту ден-
тку пе да го ги чес ко го фа куль те та; Ши ни бе ко ву 
М. Т., ма гис тран та фа куль те та инос тран ных 
язы ков; Ос па но ву А. Ж., сту ден тку юри ди чес-
ко го фа куль те та.

В но ми на ции «Ак ту аль ность науч ной проб-
ле мы» вы де ли ли ра бо ты Бо кей хан-кы зы А., 
сту ден тки би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те-
та; Се вость яно вой К. А., ма гис тран та хи ми чес-
ко го фа куль те та; Во ро нов ской К. А., сту ден тки 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии; Бу хар-
ба евой А. Н., ма гис тран та фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та; Се О. Я., сту ден тки пе да го ги чес ко-
го фа куль те та; Та па ло вой А. К. и Но во се ло вой 
А. В., ма гис тран тов фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та; Жар му ха ме то вой А. Д., сту-
ден тки эко но ми чес ко го фа куль те та; За лим ба-
евой И. В., ма гис тран та юри ди чес ко го фа куль-
те та.

В но ми на ции «Прак ти чес кая зна чи мость 
ра бо ты» бы ли наг раж де ны Еле уси зов Б. О., 
сту дент фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та; Тле-
убер ге но ва А. Ж., ма гис трант фи зи ко-тех ни-
чес ко го фа куль те та; Бай са ри на А., сту ден тка 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии; Абеуова 
А. М., ма гис трант фа куль те та инос тран ных 
язы ков; Ери ко ва А. Е., сту ден тка пе да го ги чес-
ко го фа куль те та; Мус та фи на А. К., ма гис трант 
пе да го ги чес ко го фа куль те та; Те мир қу ло ва А. 
А., сту ден тка юри ди чес ко го фа куль те та.

В но ми на ции «Ори ги наль ность идеи» жю-
ри вы де ли ло Су ги ра ли ну А., сту ден тку би оло-

го-ге ог ра фи чес ко го фа куль те та; Жак сы ба еву М. 
Е., ма гис тран та би оло го-ге ог ра фи чес ко го фа-
куль те та; Про цен ко В. М., сту ден та фа куль те та 
инос тран ных язы ков; Са би то ву М. Р., ма гис-
тран та фа куль те та инос тран ных язы ков; Се кер-
бай Н. С., сту ден та пе да го ги чес ко го фа куль те-
та; Швач ко Е. Н., ма гис тран та фа куль те та инос-
тран ных язы ков; Се рик ба еву А. К., сту ден тку 
юри ди чес ко го фа куль те та; Шай ха де но ва Р. Н., 
ма гис тран та юри ди чес ко го фа куль те та.

В но ми на ции «Ин но ва ци он ность идеи ис-
сле до ва ния» от ме ти ли Ис кан де ро ва А. Н. и 
Тур гу но ва Э. Т., сту ден тов хи ми чес ко го фа-
куль те та; Ма ка но ву Н. Е., ма гис тран та хи ми-
чес ко го фа куль те та; Есен гел ди Н. С., сту ден та 
фа куль те та инос тран ных язы ков; Ша укен та еву 
А. Е., ма гис тран та фи ло ло ги чес ко го фа куль те-
та; Аб ди гап пар Ж. С., сту ден тку пе да го ги чес-
ко го фа куль те та; Ах ме то ву Т. Б., ма гис тран та 
фи зи ко-тех ни чес ко го фа куль те та; Му си ну А. Э., 
сту ден тку эко но ми чес ко го фа куль те та.

В но ми на ции «Мас тер ство из ло же ния док-
ла да» вру чи ли дип ло мы Бек та сұ лы Д., сту ден-
ту фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий;
Ха се но вой Г. Т., ма гис тран ту хи ми чес ко го 

фа куль те та; Қайы по вой М. Б., сту ден тке фа-
куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии; Кен же бе-
ко вой Г. А., ма гис тран ту фи ло ло ги чес ко го фа-
куль те та; Ду най ской Д. А., сту ден тке про фес си-
ональ но-ху до же ствен но го фа куль те та; Мар чен-
ко А. В., ма гис тран ту фа куль те та фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та; Ма ми ро ву А. К., сту ден ту 
эко но ми чес ко го фа куль те та.
Наг ра ды за луч шие науч ные ра бо ты сту ден-

там и ма гис тран там вру чи ли Да ляп раз Ев не ев-
на и Ак су лу Ев не ев на, до че ри пер во го рек то ра 
КарГУ ака де ми ка Ев нея Арыс та но ви ча Бу ке то-
ва.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

ИН НО ВА ЦИ ОН НО-ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИМ ЦЕН ТРОМ

14 мар та КарГУ при нял 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. Тур-
нир про шел 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 дил ся сре ди сту ден-
тов выс ших учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки 
Казахстан. В этом го ду де ле га та ми ста ли бо лее 
пя ти де ся ти че ло век из са мых раз ных ре ги онов 
на шей стра ны: из Ас та ны и Кок ше тау, Кос та-
ная и Пав ло да ра, и т. д. 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.
Тур нир про во дил ся для то го, что бы со-

дей ство вать раз ви тию об ще го гу ма ни тар но-
го по тен ци ала стра ны, а зна чит, вос пи та нию 
граж дан, об ла да ющих со зи да тель ным ми ро-
воз зре ни ем, вос пи та нию со вер шен ству ющей ся 
лич нос ти, об ла да ющей проч ным нрав ствен-
ным стер жнем, вос пи та нию 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 нию 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 со рев но ва лись в трех 

язы ко вых ли гах: ка зах ская, рус ская, ан глий ская.
Иг ра про хо ди ла в Бри тан ском пар ла-

ментском фор ма те (БПФ). Ко ли че ство спи-
ке ров в ко ман де — два че ло ве ка. Ос нов ное 
су дей ство осу ществля лось ко ман дой из чис-
ла де ба те ров сту ден чес ких де бат ных клу бов. 
По бе ди те ли и при зе ры бы ли оп ре де ле ны 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. Сог лас но за ра бо тан ным бал лам оп ре-
де ли лись луч шие спи ке ры тур ни ра в каж дой 
язы ко вой ли ге.
По ито гам двух дней со рев но ва ний в ка-

зах ской ли ге по бе ди те лем ста ла ко ман да «Ке-
мен гер» Ев ра зий ско го на ци ональ но го уни-
вер си те та им. Гу ми ле ва, в ее сос та ве иг ра ли 
Ку ан бай Ер ке бу лан и Аб ди га ли ев Жан да улет, 
вто рое мес то дос та лось ко ман де «Кош пен ди» 
из Назарбаев Уни вер си те та, от име ни ко то рой 
выс ту пи ли Ер ке бу лан Арип бай, Шын гыс Ай-
ды нов, третье мес то бы ло при суж де но ко ман де 
«Казахстан ку ра ма сы» из Ака де мии «Кок ше» г. 

Кок ше тау, за ко то рую 
сыг ра ли Ас кар Ка кен 
и Сем би Ади лет. Луч-
шим спи ке ром в этой 
ли ге стал Жан да улет 
Аб ди га ли ев (ЕНУ).
В рус ской ли ге ли-

ди ро ва ла ко ман да 
«Хоп-хей ла-ла-лей!» 
из Ка зА ТУ в сос та ве 
Ис ка ко ва Нур сул та на 
и Се гиз ба ева Ас ка-
ра, на вто ром мес те 
ока за лась ко ман да 
«Пя тая ко лон на» из 
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), где иг ра ли Бу жин ский Дмит рий 
и Во ро нин Де нис, а на треть ем — сбор ная из 
Кок ше тау «Я не Она», где всех удив ля ли Майя 
Са лык ба ева (Кок ше та ус кий уни вер си тет А. 
Мыр зах ме то ва) и Асель Жу ма гу ло ва (Кок ше-
та ус кий го су дар ствен ный уни вер си тет им. Ш. 
Уали ха но ва). Луч шим спи ке ром рус ской ли ги 
стал Аб зал Елу ба ев (КарГУ).
Неп рос то бы ло вы явить и по бе ди те ля в ан-

глий ской ли ге. Пер вой ста ла сбор ная ко ман да 
Qui te the po ta to, где еди ным фрон том выс ту-
пи ли Едил бай Ер бол (Интсти тут ак ту аль но го 
об ра зо ва ния «Бо ла шак») и Му ку ше ва Сал та-
нат (КарГУ), вто рое мес то дос та лось еще од ной 
сбор ной ко ман де де ву шек, Ne xus, в сос та ве ко-
то рой бы ли Мур зах ме то ва Ай ге рим (Ка зА ТУ) 
и Ай ман Мах су до ва (КарГУ), на третьей по зи-
ции ока за лась ко ман да Of co ur se my hor se из 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес-
ко го уни вер си те та, где выс ту па ли Ай на бе ков 
Аян и Кайыр бе ко ва Жан сая. Луч шим спи ке-
ром наз ва ли Ай ман Мах су до ву (Кар ГТУ). В со-
ци аль ных се тях проз ву ча ли сло ва ис крен ней 
бла го дар нос ти за ор га ни за цию и про ве де ние 
тур ни ра: «Хо чет ся ска зать спа си бо за тур нир! 
За про фи лак то рий, за от мен ное пи та ние, за 
воз мож ность встре тить ся с друзь ями и поз на-
ко мить ся с ин те рес ны ми людь ми!
Все бы ло хо ро шо! Спа си бо мо ему клу бу за 

под дер жку и по ни ма ние!», «Каж дый раз, воз-
вра ща ясь до мой с тур ни ров, чув ству ешь ка кое-
то не объ яс ни мое опус то ше ние, ведь эти не за-
бы ва емые дни уже не вер нут ся. Ре бят, спа си бо 
за тур нир, за ин те рес ные иг ры и кле вую, дру-
жес кую ат мос фе ру! Ра да но вым зна ком ствам и 
ста рым близ ким друзь ям! Поз драв ляю Нур са 
и Ас ка ри ка с 1-м мес том, вы кру тые, пусть и 
даль ше все бу дет «Хоп-хей-ла-ла-лэй»). Пар ни 
из Те мир тау, ДК «Ата ме кен», вы не под ра жа-
емы и очень та лан тли вы, ус пе хов вам и но вых 
дос ти же ний! Друзья из Кос та ная, ре бят, я вас 
очень силь но люб лю, с ва ми все тур ни ры про-
хо дят не за бы ва емо. Спа си бо за клас сные иг ры, 
кру тые вы ход ные и за все, все, все... До но вых 
встреч!».

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА ДЕ БАТ НЫМ КЛУ БОМ КАР ГУ

Вырос индекс цитирования 
ученых КарГУ

24 фев ра ля 2015 го да, по 
дан ным ав то ри тет ной меж ду-
на род ной ком па нии Thom son 
Reu ters, Ка ра ган дин ский го су-
дар ствен ный уни вер си тет име-
ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва по 
пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти и 
ци ти ро ва нию за нял пя тое мес-
то сре ди ве ду щих ву зов и науч-
ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки 
Казахстан. Та ко вы ре зуль та ты 
про ве ден но го ком па ни ей Thom-
son Reu ters биб ли омет ри чес ко-
го ис сле до ва ния пуб ли ка ци он-
ной ак тив нос ти и ци ти ро ва ния 
науч ных ор га ни за ций и ву зов 
Казахстана за пос лед ние 10 лет. 
В этот же день в КарГУ был про-
ве ден День ре сур сов ком па нии 
Thom son Reu ters, в рам ках ко-
то ро го в за ле за се да ний уче но-
го со ве та прош ло 4 обу ча ющих 
се ми на ра: «Биб ли омет ри чес кие 
по ка за те ли и их при ме не ние в 
на уке», «Как ос та вать ся в кур-
се пуб ли ка ций в сво ей сфе ре», 
«Как най ти жур нал с им пакт-
фак то ром для пуб ли ка ции ста-
тей», «Как офор мить биб ли ог-
ра фию статьи для пуб ли ка ции». 
Се ми нар ве ли пред ста ви тель 
ком па нии Thom son Reu ters Д. 
Бух то яро ва и ди рек тор науч ной 
биб ли оте ки Д. Аль ма гам бе то ва. 
Учас тие при ня ли уче ные КарГУ, 
ма гис тран ты, док то ран ты PhD 
уни вер си те та, пред ста ви те ли Хи-
ми ко-ме тал лур ги чес ко го ин сти-
ту та, АО «Меж ду на род ный науч-
но-про из вод ствен ный хол динг 
«Фи то хи мия», На ци ональ но го 
цен тра ги ги ены тру да и про фес-
си ональ ных за бо ле ва ний и дру-
гих науч ных ор га ни за ций г. Ка-
ра ган ды.

Продолжил работу 
Наблюдательный совет КарГУ

28 фев ра ля сос то ялось оче-
ред ное за се да ние Наб лю да тель-
но го со ве та КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва. В сос тав Наб лю да тель но го 
со ве та Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та, воз-
глав ля емо го Ви це-ми нис тром 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб-
ли ки Казахстан Е.Н. Иман га ли-
евым, вхо дят 22 чле на. Сре ди 
них — пред ста ви те ли ис пол ни-
тель ной влас ти, про фес со ры 
ве ду щих ка зах стан ских ву зов, 
ди рек то ра круп ных науч ных, 
про из вод ствен ных и биз нес-
струк тур, де пу та ты Ма жи ли са 
Пар ла мен та РК, пред ста ви те ли 
ав то ри тет ных об ще ствен но-по-
ли ти чес ких ор га ни за ций, го-
су дар ствен ных уч реж де ний и 
мест ных ис пол ни тель ных ор га-
нов влас ти. Наб лю да тель ные со-
ве ты приз ва ны оп ти ми зи ро вать 
и де мок ра ти зи ро вать уп рав ле-
ние ву за ми в сов ре мен ных ус-
ло ви ях, тем са мым сде лать их 
бо лее кон ку рен тос по соб ны ми 
в гло баль ном об ра зо ва тель ном 
прос тран стве, по вы сить их по-
ка за те ли в ми ро вых рей тин гах. 
На пос лед нем за се да нии бы ли 
выс лу ша ны док ла ды рек то ра 
КарГУ про фес со ра Ку бе ева Е. 
К., пер во го про рек то ра КарГУ 
про фес со ра Жу ма ше ва Р. М., в 
ко то рых наш ли от ра же ние ито ги 
раз ви тия на ше го уни вер си те та 
на эта пе его пе ре хо да к ав то но-
мии, а так же бы ли выс лу ша ны 
от че ты фи нан со вых служб ву за. 
В це лом ра бо та всех струк тур 
уни вер си те та бы ла приз на на 
удов лет во ри тель ной. 

СОБ. ИНФ.

Лучшие работы были представлены на «Букетовских чтениях»

Турнир, который объединяет
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Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де 
ақ пан айы ның 10-28 ара лы ғын да ака де мик 
Е. А. Бө ке тов тің 90 жыл дық ме рей тойы на 
ар нал ған əде би бай қау ұйым дас ты рыл ған 
бо ла тын. Уни вер си тет сту дент те рі нің шы-
ғар ма шы лық əлеуетін да мы ту, көр ке мө нер 
шы ғар ма шы лы ғы на ба улып, олар ды мə де ни 
жə не қо ғам дық өмір ге тар ту, сту дент тер-
дің са на сы на Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ 
имид жін бе кі ту ді бас ты мақ сат ет кен ай ту лы 
бай қау дың қо ры тын ды сы шық ты.

Сту дент тер дің Жас тар ісі жө нін де гі ко-
ми тет ке ке ліп түс кен шы ғар ма шы лық жұ-
мыс та рын қа зы лар ал қа сы са ра лап, са рап-
та ды. Нə ти же сін де, «По эзия» но ми на ци ясы 
бойын ша 1 орын ды фи ло ло гия фа куль те ті-
нің 1 курс сту ден ті Ерік На рын қан жы ға сы-
на бай ла ды. 2 орын ды би оло гия-ге ог ра фия 
фа куль те ті нің сту ден ті Айым Ма ғауина 
иелен ді. Ал үшін ші орын ға фи ло ло гия фа-
куль те тін де оқи тын Пе ри зат Мұ рат қы зы 
тұ рақ та ды. «Ша ғын про за» но ми на ци ясы 

бойын ша фи ло ло гия фа куль те тін де оқи тын 
ару ла ры мыз дың жаз ба ла ры қа зы лар ал-
қа сы ның қө ңі лі нен шы ғып, жүл де лі орын-
дар ға лайық деп та ныл ды. Атап ай тсақ, 
1 орын ды Ай сұ лу Нұр тай, 2 орын ды Гүл нұр 
Мыр зах мет, ал 3 орын ды Ал ма Тас те мі ро ва 
ен ші ле ді.
Га зе ті міз дің бү гін гі са нын да ғұ ла ма ға лым, 

тұ ғы ры би ік тұл ға ның ме рей тойы на ар нап 
өлең сөз бен, қа ра сөз бен кес те леп көр кем дү-
ние жаз ған да рын ды ұл-қыз да ры мыз дың жаз-
ба ла рын жа ри ялай мыз.

�АРМУ БАС ПА С
З �ЫЗ МЕ ТІ

Же#імпаздар аны<талдыБ!кетовке арнау
СGр соD па Cын ке шіп жG ріп таC дыр дыE,
Nз атыE ды та рих Dа да жаз дыр дыE.
Wы лым Gшін, бі лім Gшін аян бай,
KF ла дыE да сан сG рі ніп, сан тFр дыE.

СLу ле тBк кен кGн нF рын дай жа сын да.
Да на гBйім, ха кім едіE ра сын да.
СG тін ем ген Отан дей тін ана ныE,
СGйіп кет тіE то пы ра Cын, та сын да.

Kа был да дыE Bмір діE кBп сын да рын,
Сен сон да да мF Dал ма дыE, сын ба дыE.
Ба тыр едіE, аEыз едіE жыр бол Cан,
Ба Cын дыр Cан хи ми яныE шыE да рын.

Xс таз едіE шы раD ал Cан Dо лы на,
Iр Dа заD тыE баC дар бер ген жо лы на.
СеE гір бFл тпен те Eе се ді ата CыE,
ЖаE быр тBк кен ілім гGл зLр ба Cы на.

Хал DыE Gшін жG ре гіE ді бе рер еE,
Со ныE Gшін жаз Cан са Cан кBп BлеE.
Да ныш па ным, кB зіE ті рі бол Cан да.
Сен бG гін де тоD сан жас Dа ке лер еE.

Із деп жG ріп сол Cы лым ныE шет тB рін.
Бел гі лі Cой тB гіл ге ні кBп те ріE.
Бар жFм ба Cын ашып кет тіE те мір діE,
Па на Dы лып Те мір та удыE бBк те рін,

ТFл пар едіE, жа ра тыл Cан тыE жор Cа,
Шы дап баD Dан шаE ды дауыл сын жол Cа.
Се ніE тFл CаE Dай та лан бас ен ді гі,
NзіE дей жан ту ыла ды мыE жыл да.

Адас Dан Cа жол кBр сет тіE, Gн Dат тыE,
Бар Lлем ге Cы лым сB зін тыE дат тыE.
Бі лім алып, мол мF раE ды аD тар Cан.
Се ніE атыE жG ре гін де Fр паD тыE!

ЕРІК НА РЫН

Білімні# биік шы#ы — Б!кетов
Та лай би ік, бі лік ті та бын дыр Cан.
Елі ніE Dа мы Gшін жа ны DFр бан.
БB ке тов Арыс та нF лы Ебі ней атам
Бі лім ніE мF нар шы Eын ба Cын дыр Cан.

Бі лім ніE биі гі не тG леп Bр ген,
Nзі Bл се де Bмір де ісі Bл ме ген.
ТаE нF ры на шо мы лып, кGн де азан да
Та улар бар ма Ебі ней деп тG ле ме ген?

БB ке тов де се, жG ре гім жыр Cа тол Cан,
Ол Dа ла Cан Ор да дан бі лім алам.
KарМУ де се, сам Cа Cан кBк ті ай на лып
Kы ран DF сым — сFE Dыл дап шыE Cа Dон Cан!

Бі лім ніE шы Eы ме нен би ік те ген
Мен сіз ді Lр Dа шан да би ік кB рем,
МLр те беE мен ме рейіE Bсе бер мек
KарМУ де се, бар лы Cы елеE де ген.

МаD та на мын, маD тай мын, маD та на алам,
Де меп ме ні тFр Cан да ХаD Та Cа лам.
KарМУ-дыE сту ден ті бол Cан Gшін
Жар са лып бар лы Cы на шат та на алам.

Ри за мын бір Bзі Eе, Ебі ней ата,
ІзіE ді жал Cас ты рар та лай ба ла.
ЕE бе гіE мен еліE ніE есін де сіE
ЛайыD ты сыE мыE мLр те маD тау Cа да!

АЙЫМ МА 'АУИНА

А-а рухымен сырласу
Сіз ді де же те ле ді-ау алыс Dа ар ман,
Сан шыE Cа алып шыD ты та ныс тал Cам,
Ев ней аCам, та удан да би ік тFр сыз,
Жа ман Fл ту май ды Cой Арыс тан нан!

Ер тFл Cа еE се лі сі еE се лі ніE,
АD таE гер, аD тап Bт кен ел се ні мін.
КBр сет ті Bр тFл Cа Eыз не еке нін —
Па рыз бен па ра сат тыE Bл ше мі ніE!

Xр паD Dа Dал Cан ісіE тL лім дер мін,
Жа сын дай Fлы едіE, жа лын ды ел діE!
Nмір де жG ріп Bт кен жо лы Eыз дан,
ЕE игі-игі іс тер діE бL рін кBр дім.

Kой науым Dа зы на Cой, же рім шал Cын,
Сіз де бір се беп ші сі ке рім таE ныE.
Те рі Eіз тB гіл ме ді аз, Bн ді ру де
Бай лы Cын Kа ра Cан ды, Те мір та удыE.

WF мы рын ар нап Bт кен Cы лым Gшін,
Kа заD тыE елім де ген бір Fлы сыE!
Алаш тыE ас DаD та удан би ік тFр Cан,
Еш Dа шан ала сар мас тF Cы ры сыE!

Ар даD ты Fл, ел сGй ген дер са пын да Cы,
Біз ге де ас DаD ру хыE жа Dын да ды…
Бі лім ніE ор да сын да оDып жGр мін,
Ер тFл Cа — Ев ней діE атын да Cы!

Сіз ді де же те ле ді-ау алыс Dа ар ман,
Сан шыE Cа алып шыD ты та ныс тал Cам,
Ев ней аCам, та удан да би ік тFр сыз,
Жа ман Fл ту май ды Cой Арыс тан нан!

ПЕ РИ ЗАТ М; РАТ �Ы ЗЫ

Се гіз қыр лы, бір сыр лы үл кен пе да гог, ға лым, 
көр нек ті жа зу шы бо лу үшін өмір жо лын ғы-
лы ми ең бек тер жа зу мен өт ке ру ке рек, ке ле шек 
ұр пақ қа, яғ ни сіз дер ге көп те ген ба ға жет пес мұ-
ра лар қал ды ру бас ты мін дет. Жас тар ға тал май 
ең бек тенудтің ар қа сын да көп те ген же тіс тік тер ге 
же ту ге бо ла ты нын, алын бай тын асу жоқ еке нін 
дə лел де гім кел ді. Сту дент тер ге ғы лым-бі лім, са-
яси-мə де ни жа ңа лық тар мен та ны сып, жан-жақ-
ты бо лу бү гін гі таң да аса қа жет. Əр қа шан жас-
тар ды қа жыр лы да қай рат ты бо лу ға ша қы ра мын. 
Өмір жо лын дұ рыс таң дап, ал ға мақ сат қойып, 
ел ге ке рек ті жақ сы ма ман иесі бо лы ңыз дар.
Ме нің жас тар ға қал дыр ған мұ рам көп, со ның 

ішін де көр кем əде би ет ке жə не аудар ма шы лық қа 

сі ңір ген ең бе гім зор. «Хал қы мыз дың ме рейі мен 
мақ та ны шы» де ген ма қа лам да М. Əуезов тың ұл-
ты мыз дың мақ та ны шы, абы ройы мен бет ке ұс та-
ры де гем. Осы ар қы лы қа зақ жас та рын ұл тжан-
ды лық қа, отан сүй гіш тік ке тəр би еле гім кел ді.
Со ны мен қа тар Қа зақ стан да ғы хи мия-ме-

тал лур гия ғы лы мы ның да му ына жə не ке лер 
ұр пақ қа мол мұ ра ре тін де қа лу ына еле улі үлес 
қос тым. Сіз дер оқып жүр ген Д. Мен де ле ев тің 
жа са ған жүйе сі не тү зе ту лер ен гіз дім.
Өзім нің ба тыл, қай рат ты мі не зім нің ар қа-

сын да көп те ген шə кірт тəр би елеп, олар ды бі-
лім нə рі мен су сын дат тым. Шə кірт те рім нің би ік 
шың дар ға же туі не кө мек те сіп, олар дың же тіс-
ті гін көр ген де шат тан дым.

Бү гін гі таң да сіз дер ме нің атым да ғы уни-
вер си тет те оқып жүр сіз дер. Бо ла шақ та Қа-
зақ стан ның атын шет ел дер ге шы ға ра ды де ген 
се нім де мін. Осы жол да қа нат та рын тал май ең-
бек еті ңіз дер. Жас тар, яғ ни сіз дер біз дің үмі-
ті міз сіз дер. Қай да жүр се ңіз дер де бі лім ал ған 
ор да ла ры ңыз ды ес те рі ңіз ден шы ғар май, əр қа-
шан би ік тен кө ріну ле рі ңіз ге ті лек тес пін. Өмір 
жо лын да қан дай қи ын дық бол сын оған тө теп 
бе ріп, аң са ған ар ман-ті лек те рі ңіз ге же ті ңіз-
дер. Отан үшін от қа тү се тін, елі үшін қыз мет 
ете тін жас тар ды тəр би елеу сіз дер дің қол да ры-
ңыз да.
Сіз дер үшін өз өмі рім ді жұм са ға ны ма қуа-

на мын. Ме нің ең бек те рім, мұ ра ла рым сіз дер-
дің ара ла ры ңыз да мəң гі қал мақ.

Г>Л Н;Р МЫР ЗАХ МЕТ

Көк тем нің саф ауасын ра хат та на ты ныс тап, 
Язев кө ше сі мен жү ріп ке ле мін. Бар кү нім ді оқу-
да өт кі зіп, аз дап қал жы ра ған шар шаң қы күйім 
да ла ның сал қын са ма лы мен ұмыт бол ды. Аз да 
бол са кө ңіл ге қаяу тү сір ген қа һар лы қыс тың 
аязын ар тқа тас тап, кө ңіл ді көк тем нің же лі есіп 
тұр. Қан ша жүр ге нім, қай да бет те ге нім бел гі сіз, 
кө ше бойын ке зіп, дəл Бө ке тов ес кер ткі ші нің 
ал ды на кел дім. Сол жер ге ың ғай ла нып оты ра 
кет тім. Осы біз ге біт пей тін дə ріс тер, тап сыр ма-
лар, тест жұ мыс та ры, ем ти хан де ген дү ни елер 
не үшін ке рек?! «Оқы, оқы жə не оқы!» Біт пей тін 
оқу! Бі лім-ғы лым ның шы ңы бар ма осы? Бол са, 
қа шан же те міз?! Ке нет мен сұ ра ғы ма жауап тап-
қан дай бол дым. Иə, шы ны мен! Ес кер ткіш ке тіл 
біт кен нен сау ма?! Дауыс дəл жа ным нан ес ті ле ді:

— Бі лім-ғы лым ның шы ңы на қа шан же те міз 
дей мі сің? Ғы лым бая ғы да-ақ то қы рау ға ұшы-
ра ған! Ғы лым ға на ма? Ар-ұж дан, на мыс, шын-
дық пен əді лет те то қы ра уда!
Дауыс əрі анық, əрі қат ты, се нім ді ес тіл ді. 

Иə, ғы лым да, тіп ті ар-на мыс, шын дық, əді-
лет те то қы ра уда. Бі рақ бұ ған кі нə лі кім? Ол 
то қы ра удан қа лай шы ға мыз? Ал мен, мен не 
іс тей ала мын? Əл гі дауыс одан əрі қат ты ес-
тіл ді:

— Əй, кім кі нə лі дей сің, бұл та ғы не сұ ра-
ғың?! Кім бо лу шы еді! Жақ сы қа си еті міз ді ірі-
тіп, жа ман дық қа бұр ған са сық ман сап кі нə лі! 
Атақ-даңқ кі нə лі! Ой пы рааай, бұл сұм дық қа-
шан ға дейін со зы лар екен!

— Ее, қай дам. Мен мүл де олай ой ла май мын. 
Атақ-даң қты, тіп ті əр кім нің қо лы жет пей жүр-
ген «ал тын ман сап ты» са сық ман сап деп, оны 
кі нə лі ғып қой ды ңыз! Ке рі сін ше, қол да ман сап, 

атақ-даңқ бол са, жақ сы емес пе! Ғы лым-бі лім ді 
то қы ра удан оңай-ақ шы ға ра мыз! Со сын сіз ғы-
лым ды біз ге үй ре те сіз, біз сіз ден алып ха лық қа 
бе ре міз! Бə рі міз бі рі гіп бұл то қы ра удан шы ға-
мыз ғой?

— Мі не, үш жүз ге, ру ға, ата ға жік теу жұқ па-
лы дерт тей та рап ба ра ды! Жи ре ніш ті! Осы ның 
бə рі ле ни низ мнен ауа жайы лу шы лық. Тіп ті тө-
зу мүм кін емес! Ал сен дұ рыс айт тың! Де мек, 
сен тө зе сің! Тек бі рі ге бі лу ке рек! Сол ман сап 
пен атақ ты игі іс ке жұм сау ке рек! Се нің қо лың-
нан ол ке ле ді! Сен ғы лым ның кө зін аш! Ғы лым-
ның кө зін аш!
Кө зім ді аш сам, ес кер ткіш жа нын да қат ты 

ұйық тап кет кен екем. Бі раз шар ша ған нан бо-
лар. Көз ал дым да тұр ған ес кер ткіш ке ұзақ қа-
ра дым. Көп ой лан дым, бір түй дім.

АЙ С; ЛУ Н;Р ТАЙ

Қо ңыр күз дің су ық күн де рі нің бі рі еді. Су сыл дап, 
күн ба тыс тан сал қын жел со ғып тұр. Қар жауып, күн су-
ыт қан күн нің ер те ңін де-ақ кеш кі са ғат 5-6 ша ма сын да бір 
«Вол га», бір «ГАЗ-69» кө лік те рі үй дің ал ды на тоқ та ды.

— Ас са ла ума ға лей кум, — деп сұр «Вол га дан» ал-
ды мен алып тұл ға лы, сəн ді ки ін ген, өң ді жі гіт тү сіп, 
ал шаң дай ба сып есік ал дын да тұр ған Əмір кен ге жа-
қын дап сə лем бер ді. Ар тын ша Қа ра ған ды дан кел ген 
Əмір кен нің Бей сен құ да сы мен ше ше сі Жа мал құ да-
ғи лар кө рін ді.
Сə лем де рін қа был алып, Əмір кен бар лық қо нақ-

тар ды ал ты қа нат ки із үй ге кір гіз ді.
Қо нақ тар ды кү тіп алып жүр ген Ар мия ға кө лік-

тен ал ғаш тү сіп, сə лем бе ріп үй ге кір ген кі сі ерек ше 
кө рін ді. Ол — Бу ке тов Ев ней Арыс та нұ лы еді.
Ев ней дəл төр де мал дас құ рып отыр. Дас тар хан-

ға жай ғас қан бет те қы мыз то лы тос та ған ның екеуін 
бо сат қан. Жа мал əзіл деп:

— Ев ней су сап қа лып ты, — де ді.
— Са пар ла ры ұзақ бол ды. Жол шар ша тып, шөл-

де ге ні бо лар, — деп Əмір кен ке лін ше гі не кө зі мен 
тос та ған дар ды нұс қа ды. Бұ ны сы қы мыз да рын ба-
сып бол ған қо нақ тар ға шай əке ле бер де ге ні еді.

Əке сі Əмір кен нің сөз де рін екі ет пей шап қы лап 
жүр ген Ар мия Ев ней дің кө зі не от тай ба сыл ды.

Шай үс тін де Ев ней əң гі ме ай ту дан жа лық қан 
жоқ. Бір де өмір жо лы нан де рек тер ай тып, бір де 
те мір дің, мыс тың, алю ми ний дің қа лай алы на ты ны 
жө нін де қы зық қы зық хи ка ялар шерт ті. Ев ней дің 
жан жақ ты ой-өрі сі мен сө зі не тəн ті бо лып, кел бе ті 
мен оты ры сы нан көз айыр май қа рап отыр ған Ар-
мия оны іш тей үл гі тұ тып, жас ба ла ның бойын да 
«Ев ней Арыс та нұ лы на ұқ са ғым ке ле ді» де ген ын-
та сы оянып ке ле жат қа нын бай қа ды. Осы ойы мен 
отыр ған сə тін де Ев ней əде би ет са ла сы на ауыс ты.

Ыбы рай, Абай, Шо қан, өз ұс та зы ака де мик Қа-
ныш Сат па ев жайын да да көп көп əң гі ме шерт ті:

— «Екі жүз ді адам ға таң ға ла мын,
Кей де өзім де со лар ға ал да на мын.
Бас қа тү гіл өзі не пай да сы жоқ,
Олар ды адам де уге ар ла на мын» де ген ғой Абай 

ақын, — деп тоқ та ды. Ев ней ша ма мен, мү дір мей екі 
са ғат қа та ры нан сөй ле ген екен.

— Ев ней-ау, қой саң шы, ұзақ жол дан кел дің емес 
пе?! — де ді Жа мал ше шей.

— Жоқ, мен кү ні-тү ні сөй лет сең де шар ша май-
мын, Жа мал, — де ді Ев ней дің жү зі нұр ла нып.

— Еве кең шар ша уды біл мей ді екен, — деп Əмір-
кен кө ңі лі сер гіп қал ды.

Ен ді Ев ней үл кен дер ге ар нап қа зақ тың бір не ше ха лық 
əнін де байып пен шыр қап, көп тің кө ңіл қы лын шерт ті.

— Кə не, сен де əн сал саң шы, — деп Əмір кен нің кі-
ші қы зы Мү гіл ге де қол қа са лын ды. Ға лым жас өнер-
паз ға ри за шы лы ғын біл ді ріп:

— Өнер лі қа за ғым-ай, қа си етің нен ай на лайын! — 
деп қуа нып отыр.
Таң ға жа қын күн су ыта түс ті. Қы ла улап қар 

жауып тұр ды. Ев ней Əмір кен ді ер тіп Жар лы өзе ні-
нің бойын ұзақ ара ла ды.

— Бұл бейіт тің II ға сыр лық та ри хы бар. Тө ре ру-
ынан шық қан Жəң гір хан ның үрім-бұ та ғы ның қо-
ры мы, — деп Əмір кен бейіт тің та ри хын ба ян да ған да 
Ев ней қойын кі тап ша сы на əр сө зін ша шау шы ғар-
май жа зып ал ды. Жар лы өзе ні нің жи егі не жі ті көз 
са лып, жан-жа ғы на та ңыр қай қа рай Əмір кен ге көп-
те ген сұ рақ қойып отыр ды. Қа жет де ген де рін қа ғаз-
ға жа зып алып, асып-сас пай жаяу жү ріп ке ле ді.
Үй ге ора лып, қай та шай ішер сəт те бі реу та бал-

ды рық тан кө рі ніп:
— Сіз бен адам дар жүз де су ге ке ліп сырт та жи на-

лып тұр, — де ді кі ре са ла. Ев ней кел ген адам дар дың 
бар лы ғын да сый ға нын ша үй ге кі ру ін өтін ді. Жұрт-
тың үл кен ға лым ды, сөз зер ге рін көр ген де рі не қу ан-
ға ны көз де рі нен кө рі ніп тұр ды. Көп ішін де бір не ше 
жыл ұс таз дық ет кен Ма наш Кə рі мов:

— Аты ңыз ды сырт тай ес тіп жү ру ші едік. Хи мия 
са ла сы на сі ңір ген ең бе гі ңіз бір тө бе, əде би ет те гі ең-
бе гі ңіз бір то ға. Сіз ді кө ріп, ди дар лас қа ны мыз ға қуа-
ныш ты мыз, — де ді көп аты нан. Ев ней құр мет көр-
сет кен ауыл адам да ры на ри за бол ды. Өте кө ңіл ді, 
қы зық ты əң гі ме лер ді ай тып сер гек отыр ды. Кеш кі-
сін жи нал ған адам дар ды Ев ней өзі шы ға рып сал ды. 
Ел та рап, оңа ша қал ған сəт те:

— Əбе ке, ауыл адам да ры қан дай əдеп ті, қой ған 
сұ рақ та ры да ой ға қо ным ды екен, — де ді.
Үл кен ға лым Ев ней Арыс та нұ лы Əмір кен нің 

үйін де үш күн қо нақ бо лып, бі рақ ат тан ды. Ат та нар 
ша ғын да шын кө ңі лі мен:

— Əбе ке, біз дің де үй ге қо нақ қа ке лі ңіз, — де ді.
Кейін Қа ра ған ды да «Ор та лық Қа зақ стан» га зе-

ті нің штат тан тыс тіл ші ле рі нің жи ыны өт ті. Бұ ған 
Ар мия да ша қы рыл ған-тын. Жи на лыс бас та лар ал-
дын да дə ліз де тұр ған да Ар мия ту сыр ты нан ша қыр-
ған дауыс қа елең ет кен. Жалт қа ра са, Ев ней Бу ке тов 
жа зу шы Жайық Бек тұ ров пен оқ шау жер де əң гі ме-
ле сіп тұр екен.

— Аман сыз ба, аға? — деп жа ны на ке ліп, қос қо-
лын ұсын ды.

— Аман-есен біз, Ар мия!
Сə ле мін қа был алып, Жайық қа қа ра тып:

— Мі не, Жə ке, мен сіз ге жиі ай та бе ре тін Əмір кен 
ақ са қал дың ба ла сы осы, — де ді.

— Бі лем, бі лем, га зет ке жа зып тұ ра ды, оқы ғам, — 
деп ға лым де не сі мен бұ ры ла жай да ры жүз бен, — 
Үй-ішің қа лай, қа ра ғым, ше шең нің ден са улы ғы, қа-
рын дас та рың қа лай? — деп қал сұ рас ты.

— Ар мия, ерін бе, көп жаз, шы ра ғым, өзім кө-
мек те сем, — деп аке де мик Ев ней де қол дау көр-
сет ті.
Ар мия Ев ней Бу ке тов пен қай та жүз дес ке ні не 

қат ты қу ан ды. Осын дай кі сі мен та ныс бол ға ны үшін 
ке уде сін маң ғаз да на кер неп, жақ сы сер пін мен жи на-
лыс қа кі ріп кет ті.

АЛ МА ТАС ТЕ МІ РО ВА

Евней Арыстан/лы Б!кетовті# жастар-а хаты

Ескерткіш т�бінде…

Естен кетпес бір бейне
(Армия ;ыр-ызалин естелігі негізінде)
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В под дер жку дос роч но го про ве де-
ния вы бо ров Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва сос то-
ял ся круг лый стол. На встре че при сут ство-
ва ло бо лее 60 че ло век, в том чис ле ис пол-
ни тель ный сек ре тарь мо ло деж но го кры-
ла «Жас Ота на» Ка ра ган дин ской об лас ти 
Нур жан Жет пис ба ев, ли де ры сту ден чес-
ко го са мо уп рав ле ния уни вер си те та, де-
пу та ты Сту ден чес ко го пар ла мен та КарГУ, 
чле ны де бат но го клу ба, сту ден ты фа куль-
те тов, пред ста ви те ли СМИ. С при вет ствен-
ным сло вом выс ту пил пер вый про рек тор 
КарГУ Жу ма шев Р. М.

В сво ем выс туп ле нии пе ред учас тни ка-
ми круг ло го сто ла Н. Жет пис ба ев от ме тил, 
что Ка ра ган дин ский фи ли ал МК «Жас Отан» 
под дер жал пред ло же ние Ас сам блеи на ро да 
Казахстана о про ве де нии дос роч ных вы бо ров 
Пре зи ден та РК: «Эта ини ци ати ва в ус ло ви ях 
на рас та юще го ми ро во го эко но ми чес ко го кри-
зи са и слож ной меж ду на род ной об ста нов ки 
яв ля ет ся тре бо ва ни ем вре ме ни. Как от ме ти-
ли в сво их выс туп ле ни ях чле ны Со ве та Ас-
сам блеи на ро да Казахстана, в этих неп рос тых 
ус ло ви ях про ве де ние вне оче ред ных вы бо ров 
Пре зи ден та Казахстана поз во лит рес пуб ли ке 
эф фек тив но осу ще ствить прог рам му «Нұр-
лы жол», а так же про дол жить ре али за цию 

дол гос роч ных при ори те тов раз ви тия стра ны, 
обоз на чен ных в Стра те гии «Ка зах стан-2050».
В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли ак тив ное 

учас тие А. Бош ка ру лы, за ве ду ющий ка фед-
рой кон сти ту ци он но го и меж ду на род но го 
пра ва, Г. Ба за ро ва, ст. пре по да ва тель ка фед ры 
кон сти ту ци он но го и меж ду на род но го пра ва, 
сту ден ты и ма гис тран ты юри ди чес ко го, про-
фес си ональ но-ху до же ствен но го фа куль те та, а 
так же фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии. 
В выс туп ле ни ях учас тни ков круг ло го сто ла 
крас ной нитью про хо ди ла мысль о том, что 
Нурсултан Назарбаев — не толь ко пер вый 
Президент Казахстана, но и сов ре мен ный 
Ли дер на ции, силь ный по ли тик, че ло век, об-
ла да ющий да ром стра те га, та лан том уп рав-
лен ца и вы со ким ин тел лек том. Под муд рым 
ру ко вод ством на ше го Ел ба сы Казахстан за 
крат чай ший срок до бил ся бес пре це ден тных 
ус пе хов на ми ро вой аре не, по лу чил зас лу-
жен ное приз на ние меж ду на род ной об ще-
ствен нос ти. В на шем Ка зах ста не пос тро ены 
силь ная, кон ку рен тос по соб ная эко но ми ка, 
ус той чи вая со ци аль ная сис те ма, ре али зу ют ся 
пол но мас штаб ные про ек ты, в том чис ле и по 
мо ло деж ной по ли ти ке. Все уси лия Пре зи ден-
та нап рав ле ны, преж де все го, на проц ве та ние 
Казахстана, рост бла го сос то яния и бла го по лу-
чия граж дан стра ны, ста биль ность и мир в ка-
зах стан ском об ще стве. Так же на круг лом сто-

ле под ни мал ся воп рос о том, что в дос роч ных 
вы бо рах Пре зи ден та Казахстана, ко то рые сос-
то ят ся 26 ап ре ля, при мет учас тие и дей ству-
ющий Президент Казахстана Н. А. Назарбаев, 
он бу дет бал ло ти ро вать ся на но вый срок от 
пра вя щей пар тии «Нур Отан». В ре зо лю ции 
круг ло го сто ла бы ло от ме че но, что «в это 
неп рос тое вре мя все ка зах стан цы дол жны 
спло тить ся вок руг Ли де ра на ции Нур сул та на 
Аби ше ви ча Назарбаева, по то му что важ но че-
рез дос роч ное про ве де ние пре зи дентских вы-
бо ров ук ре пить рост эко но ми ки, обес пе чить 
пре ем ствен ность про во ди мой по ли ти ки».

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

25 фев ра ля 2015 го да Цен тром по ра-
бо те с мо ло дежью г. Ка ра ган ды от де ла 
внут рен ней по ли ти ки аки ма та го ро да 
Ка ра ган ды на ба зе КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва бы ла про ве де на ро ле вая 
иг ра «Мо дель Ге не раль ной Ас сам блеи 
ООН» на те му «Тра ди ци он ные цен нос ти 
в ус ло ви ях гло ба ли за ции сов ре мен но го 
ми ра», пос вя щен ная Го ду Ас сам блеи на-
ро да Казахстана. Пар тне ром ме роп ри-
ятия стал науч но-ис сле до ва тельский клуб 
«Дип ло мат» ис то ри чес ко го фа куль те та 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва.

Цель про ве де ния — по пу ля ри за ция сре ди 
мо ло де жи ак тив ной граж дан ской по зи ции с 

точ ки зре ния гло баль но го ми ро во го со об ще-
ства; раз ви тие у мо ло де жи на вы ков ора тор ско-
го мас тер ства, стрем ле ния к кон сен су су; про па-
ган да сре ди мо ло де жи цен нос тей ме жэт ни чес-
ко го и меж кон фес си ональ но го сог ла сия. Учас-
тни ка ми ме роп ри ятия ста ли сту ден ты выс ших 
учеб ных за ве де ний го ро да Ка ра ган ды. Мо дель 
ООН — это ув ле ка тель ное со че та ние ро ле вой 
иг ры и кон фе рен ции, ко то рая вос про из во дит 
дея тель ность раз лич ных ор га нов Ор га ни за ции 
Объ еди нен ных На ций. Учас тни ка ми ста ли сту-
ден ты, ин те ре су ющи еся дея тель ностью и те ма-
ти кой ООН. Они выс ту пи ли в ро ли де ле га тов 
или наб лю да те лей, пред став ляя од но из го су-
дарств — чле нов ООН или ор га ни за цию со ста-
ту сом наб лю да те ля, и вмес те ре ша ли воп ро сы 
по вес тки дня. По ито гам пред ва ри тель ной же-

ребь ев ки из 30 пред ла га емых стран сту ден та ми 
выс ших учеб ных за ве де ний бы ло отоб ра но 28 
стран, и эти ко ман ды мо де ли ро ва ли ра бо ту 
Ге не раль ной Ас сам блеи по са мым ак ту аль-
ным воп ро сам. Де ле га ции стран-учас тниц сос-
то яли из двух пред ста ви те лей (пред се да тель, 
со вет ник). Са мо за се да ние бы ло про ве де но в 
два эта па. На пер вом эта пе учас тни ки мо де-
ли выс ту па ли не от сво его име ни, а с по зи ции 
пред став ля емой ими стра ны. За се да ния про во-
ди лись по пра ви лам ве де ния де ба тов и на вто-
ром эта пе за вер ши лись при ня ти ем ито го во го 
до ку мен та — ре зо лю ции, от ра жа ющей мне ние 
ор га на по об суж да емо му воп ро су. Луч шим ко-
ман дам бы ли вру че ны сер ти фи ка ты об учас-
тии. В кон це ме роп ри ятия де ле га ты по се ти ли 
му зей КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

В КарГУ про шел ан ти кор руп ци он ный 
се ми нар на те му «Мо ло дежь про тив кор-
руп ции!», ко то рый под дер жа ло уп рав ле-
ние по воп ро сам мо ло деж ной по ли ти ки в 
Ка ра ган де. Цель про ве де ния се ми на ра — 
соз да ние ди ало го вой пло щад ки меж ду мо-
ло дежью и пред ста ви те ля ми го су дар ствен-
ной служ бы по по вы ше нию пра во вой гра-
мот нос ти сту ден че ства. Ак тив ное учас тие 
в ме роп ри ятии при ня ли сту ден ты уни вер-
си те та и ста же ры про ек та «Ка ра ган дин-
ская мо ло деж ная шко ла го су дар ствен ной 
служ бы» (КМ ШГС).

Имен но в КМ ШГС ста же ры зна ко мят ся с 
эти кой го су дар ствен но го слу жа ще го и изу ча-
ют ан ти кор руп ци он ное за ко но да тель ство. Ка-

ра ган дин ская шко ла го су дар ствен ной служ бы 
бы ла соз да на сов мес тны ми уси ли ями об лас-
тно го уп рав ле ния по воп ро сам мо ло деж ной 
по ли ти ки, Цен тра по ра бо те с мо ло дежью го-
ро да Ка ра ган ды, об ще ствен но го объ еди не ния 
«Мо ло деж ный со юз Ка ра ган дин ской об лас ти», 
а так же КарГУ име ни Е. А. Бу ке то ва. На уче бу 
в шко лу на би ра ют по ито гам кон кур са сре ди 
сту ден тов и ма гис тран тов выс ших учеб ных за-
ве де ний го ро да, за тем ста же ры, вы дер жав шие 
кон курс, про хо дят те оре ти чес кую под го тов ку 
в Ре ги ональ ном цен тре пе ре под го тов ки и по-
вы ше ния ква ли фи ка ции го су дар ствен ных слу-
жа щих, ста жи ров ку в го су дар ствен ных ор га-
нах го ро да и об лас ти. С ре бя та ми ра бо та ют в 
нес коль ких нап рав ле ни ях: изу ча ют сущ ность 
и по ня тие го су дар ствен ной служ бы, пси хо ло-

гию об ще ния, ос но-
вы за ко но да тель ства, 
эти чес кие ос но вы, 
борь бу с кор руп ци-
ей. По ми мо учеб ных 
за ня тий ус тра ива-
ют ся круг лые сто лы, 
дис кус сии, где ста же-
ры шко лы встре ча-
ют ся с го су дар ствен-
ны ми слу жа щи ми и 
на рав не с ни ми об-
суж да ют на сущ ные 
проб ле мы, пред ла-
га ют свои нов ше ства, 
уз на ют о ра бо те. По 
окон ча нии кур сов 
все уче ни ки по лу ча-

ют дип ло мы, и при учас тии в кон кур сах на ва-
кан тное мес то на гос служ бе их на ли чие мо жет 
сыг рать свою роль.
Ко неч но же, ста же ры КМ ШГС ста ли од ни-

ми из са мых ак тив ных учас тни ков се ми на ра. В 
час тнос ти, в выс туп ле нии Д. Сма гу ло ва, ру ко-
во ди те ля от де ла ан ти кор руп ци он но го прос ве-
ще ния и вза имо дей ствия с об ще ствен ностью 
де пар та мен та РК по де лам го су дар ствен ной 
служ бы и про ти во дей ствию кор руп ции по 
Ка ра ган дин ской об лас ти, бы ли от ра же ны 
воп ро сы то го, как обу че ние в Шко ле го су дар-
ствен ной служ бы по мо га ет мо ло дым лю дям 
стро ить свою бу ду щую карь еру, как са ма шко-
ла спо соб ству ет вос пи та нию ли де ров но вой 
фор ма ции. Эта те ма бы ла так же про дол же-
на в выс туп ле нии ру ко во ди те ля про ек та КМ 
ШГС Р. Ка дыл бе ко ва, он ос та но вил ся на том, 
как в шко ле вос пи ты ва ют бу ду щих ли де ров, 
по де лил ся уни каль ным опы том Ка ра ган дин-
ско го ре ги она, ко то рый ре али зу ет этот про ект 
поч ти 10 лет.
Но, ко неч но же, на ибо лее цен ным для 

учас тни ков се ми на ра стал док лад Ж. Сар се но-
ва, ру ко во ди те ля от де ла ан ти кор руп ци он но го 
прос ве ще ния и вза имо дей ствия с об ще ствен-
ностью де пар та мен та РК по де лам го су дар-
ствен ной служ бы и про ти во дей ствию кор руп-
ции по Ка ра ган дин ской об лас ти, в ко то ром 
он рас ска зал об ан ти кор руп ци он ной стра те-
гии, ре али зу емой в Ка зах ста не, и при вел яр-
кие при ме ры то го, как са ми сту ден ты мо гут 
со дей ство вать внед ре нию в жизнь ос нов ных 
прог рам мных до ку мен тов, под дер жи ва ющих 
дан ную стра те гию.

ИН ФОР МА ЦИЯ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕ НА

КО МИ ТЕ ТОМ ПО ДЕ ЛАМ МО ЛО ДЕ ЖИ

Анонс
Проявить себя в науке 
и творчестве

Имен но это пред ла га ют 
сде лать сту ден там и ма гис-
тран там Казахстана: в КарГУ 
про ве дут рес пуб ли кан ский 
кон курс науч ных ра бот и твор-
чес ких про ек тов. Кон курс сос-
то ит ся 30-31 мар та 2015 го да 
и про во дит ся сре ди сту ден тов 
и ма гис тран тов выс ших учеб-
ных за ве де ний Рес пуб ли ки 
Казахстан. Ра бо чие язы ки 
кон кур са: ка зах ский, рус ский. 
Кон курс вклю ча ет в се бя сле-
ду ющие сек ции: 1. Тран спорт, 
тран спор тная тех ни ка и тех но-
ло гии. 2. Ин но ва ци он ные ме-
то ды обу че ния. 3. Изоб ра зи-
тель ное ис кус ство. 4. Ди зайн.

На кон курс пред став ля ют ся 
сле ду ющие ма те ри алы:

1. Ма ке ты, кар ти ны, 
скульпту ры, ил люс тра ции, 
муль ти ме дий ные ма те ри алы, 
прог рам мные про дук ты, твор-
чес кие про ек ты (объ емом не 
бо лее 20 стра ниц).

2. За яв ка ус та нов лен но го 
об раз ца, в ко то рой ука зы ва-
ют ся све де ния об ав то ре (ав-
то рах) и науч ном ру ко во ди те ле 
(ру ко во ди те лях). 

3. Опи са ние ра бо ты на 2-4 
стра ни цах ма ши но пис но го тек-
ста, в ко то ром ука зы ва ет ся ак ту-
аль ность, но виз на, зна чи мость 
и пер спек ти ва ис поль зо ва ния.

4. От зыв науч но го ру ко-
во ди те ля о сте пе ни са мос то-
ятель нос ти вы пол нен ной ра-
бо ты (в про из воль ной фор ме).

Тре бо ва ния к офор мле нию 
кон кур сных ма те ри алов:

1. Ма те ри алы на кон курс 
пред став ля ют ся в элек трон-
ном и бу маж ном (один эк зем-
пляр) ва ри ан тах.

2. Опи са ние со дер жит ти-
туль ный лист с ука за ни ем на-
име но ва ния ву за, фа куль те-
та, ка фед ры, ака де ми чес кой 
груп пы, наз ва ния ра бо ты, фа-
ми лии и ини ци алов ав то ров 
про ек тов и их ру ко во ди те лей с 
под пи ся ми.

3. Офор мле ние опи са ния 
про из во дит ся с уче том сле ду-
ющих па ра мет ров:
• по ля сле ва — 2,5 см, по ля 

спра ва — 1,5 см, ко лон ти-
ту лы — 2 см;

• раз мер шриф та Ti mes New 
Ro man 14;

• межстроч ный ин тер вал — 
оди нар ный;

• аб зац ный от ступ (от ступ 
пер вой стро ки) — 1,25 см.
Ма те ри алы, пред став лен ные 

на кон курс, не воз вра ща ют ся.
Фи нан си ро ва ние учас тни-

ков кон кур са за счет нап рав-
ля ющей сто ро ны.

По ре зуль та там кон кур са 
пла ни ру ет ся вы пуск сбор ни ка 
науч ных тру дов.

Для учас тия в кон кур се 
учас тни ки дол жны пред ста-
вить в ор гко ми тет за яв ку на 
элек трон ную поч ту rknritp@
ma il.ru. Под роб ное По ло же ние 
кон кур са раз ме ще но на сай те 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва: www.
ksu.kz.

Мес то про ве де ния кон-
кур са: г. Ка ра ган да, ул. 
Кар бы ше ва, 7, про фес си-
ональ но-ху до же ствен ный фа-
куль тет Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва. Конт. тел. 
8(7212) 35-14-20.

Навстречу досрочным выборам Президента

В КарГУ внедряли Модель ООН

Скажем коррупции «нет»!
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Т!гілші ж�рек – жыр �ні

Орал, к!ктем

ЖаEбыр тBкші нBсерлетіп, кBк аспан,

ШаDырып ап бFлттарыEды дBE асDан.

Жауынды тBк, ерте шаDыр кBктемді,

КBктемімді, мFE аDтарып, сыр ашDан.

НFрыEды тBк, нFрыEды тBк, жарыD кGн!

Еріте кBр Lуселесін мамыDтыE.

Аяздары тоEдыратын жGректі,

АD Dырау DысыEнан сеніE жалыDтым.

KFстар Dайда, оралыEдар отанCа,

Kанат серме, жGрегіEе от ал да.

КGтіп жGрген BздеріEді таCатсыз,

KараEдаршы, Dырда жGрген шопанCа.

ЖазатFCын аDын жанныE жарасын,

Жібітетін ішкі зар мен наласын.

КBктем деген DысDа кBпір екен Cой,

ЖалCап жатDан Dыс пен жаздыE арасын.

Орал, кBктем, мына Dыстан DорыDпа,

KорыDпаCыE, мазаE кетіп долыDпа.

БорандарCа бірігіп ап кGшіміз,

Атойлатып, бір шыCармыз жорыDDа.

Орал, кBктем, кBрсетпегіE жетімдік,

Онсыз да біз жетім болып жетілдік.

Біреулерден табамыз деп BзіEді,

БFл BмірдіE бар мазасын кетірдік.

Орал, кBктем, Dарсы шыCып тGнекке,

Сонау бBкпен, бар даланы тGлет те.

Бар Cаламды жылуыEмен жылытып,

ОрныD келіп сені кGткен жGрекке.

Е. НАРЫН,

�АРМУ СТУДЕНТІ

Нас то ящий праз дник кра со ты, вес ны 
и твор че ства сос то ял ся во Двор це сту-
ден тов КарГУ. Здесь вы би ра ли мисс и 
мис те ра уни вер си те та. Зал был за пол нен 
до от ка за, ведь этот кон курс — по жа луй, 
один из са мых по пу ляр ных и лю би мых 
сре ди сту ден тов. Груп пы под дер жки, 
сту ден ты, пре по да ва те ли, друзья и да же 
ро ди те ли кон кур сан тов го ря чо бо ле ли 
за тех, кто пред ста вил свои фа куль те ты 
и ре шил по сос тя зать ся в сти ле, та лан те, 
кра со те. А пос мот реть бы ло на что!

За яв ки на учас тие по да ли по две над-
цать де ву шек и юно шей, гар мо нич но со че-
та ющих в се бе внеш ние дан ные с бо га тым 
внут рен ним со дер жа ни ем. Преж де чем 
при нять учас тие в кон кур се, сту ден ты упор-
но го то ви лись к выс туп ле нию. Ре пе ти ции 
про хо ди ли поч ти каж дый день, а бли же к 
да те кон цер та и вов се ежед нев но. Все ре бя та 
при об ре ли бес цен ный опыт, учась у спе ци-
алис тов сво его де ла. С учас тни ка ми ра бо та-
ли ру ко во ди те ли те ат раль ной сту дии, хо ре-
ог ра фы, во ка лис ты, сти лис ты. И все это для 
то го, что бы ре бя та смог ли гра мот но про де-
монстри ро вать свои та лан ты и спо соб нос ти 
в трех ос нов ных кон кур сах: де ло вое при вет-
ствие, твор чес кий и на пол нен ный ро ман ти-
кой вы ход в ве чер нем кос тю ме.
Оце ни ва ло выс туп ле ние учас тни ков жю-

ри, в сос тав ко то ро го тра ди ци он но вош ли 
пред ста ви те ли уни вер си те та, ру ко во ди те ли 

под раз де ле ний — проф со юз но го ко ми те та, 
Двор ца сту ден тов, Ко ми те та по де лам мо-
ло де жи, а так же спе ци аль но приг ла шен ные 
про фес си ональ ные сти лис ты, имид жмей-
ке ры, ру ко во ди тель мо дель но го агент ства, 
пред ста ви те ли мо ло деж ных ор га ни за ций и 
мисс Ка ра ган да — 2014 Ай сель Фай зул ли на.
Борь ба на сце не бы ла очень нап ря жен-

ная, зал прос то взры вал ся пос ле каж до го 
выс туп ле ния. У каж до го учас тни ка бы ла 
силь ная груп па под дер жки. И все же поч ти 
сра зу вы де ли лись ли де ры, ко то рых под дер-
жи ва ли не толь ко их друзья, но и про фес си-
она лы сво его де ла — чле ны жю ри.
По ито гам кон кур са «Мисс уни вер си тет» 

каж дая учас тни ца по лу чи ла свой ти тул, но 
осо бен но вы де ли ли шесть де ву шек, од на из 
ко то рых и по лу чи ла зва ние луч шей. Мисс 
ве чер ний стиль ста ла Са лы ко ва Са уле (про-
фес си ональ но-ху до же ствен ный фа куль-
тет), зва ние «Мисс спорт» прис во или очень 
энер гич ной и яр кой За ри не Ма сак ба евой 
(фа куль тет инос тран ных язы ков), мисс та-
лант ста ла чем пи он ка Казахстана по спор-
тив ным тан цам Ци ра Мге лаш ви ли (ис то-
ри чес кий фа куль тет), «Мисс де ло вой стиль» 
бла го да ря яр ко му при вет ствию наз ва ли 
Зей нул ла Ма ди ну (фи ло ло ги чес кий фа-
куль тет), Мак са ба ева За ри на (юри ди чес кий 
фа куль тет) ста ла ви це-мисс КарГУ бла го да-
ря яр ко му тан цу и сво ей не пов то ри мой ха-
риз ме. А вот аб со лют ной по бе ди тель ни цей 
в этом кон кур се наз ва ли Мей рма но ву Али-

му (фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии), 
ко то рая по лу чи ла ти тул «Мисс уни вер си-
тет»: она яр ко про яви ла все свои та лан ты во 
всех трех кон кур сах.
В кон кур се «Мис тер уни вер си тет» 

пьедес тал по че та рас пре де лил ся сле ду-
ющим об ра зом: зва ние «Мис тер стиль» по-
лу чил Бу ран ку лов Ис кан дер (хи ми чес кий 
фа куль тет), мис те ром спорт стал Ку дай бер-
ге нов Му рат (ис то ри чес кий фа куль тет), ти-
тул «Мис тер та лант» прис во или Тле шо ву 
Ма ди (юри ди чес кий фа куль тет), а «Мис тер 
де ло вой стиль» — Ма ди Бай бе ку (фа куль тет 
инос тран ных язы ков), Кап са ла мов Нур му-
хам мед (фи ло ло ги чес кий фа куль тет) уди-
вил всех чле нов жю ри сво ей не обыч ной 
внеш ностью и раз но об раз ны ми та лан та ми 
(от иг ры на му зы каль ном инстру мен те до 
про ник но вен но го чте ния сти хов) и по лу чил 
зва ние «Ви це-мис тер уни вер си те та», а на 
выс шую сту пень со зва ни ем «Мис тер уни-
вер си тет» под нял ся Дур ма гам бе тов Ас лан 
(фа куль тет ма те ма ти ки и ин фор ма ци он-
ных тех но ло гий), он про яв лял свои та лан ты 
и кре атив ность во всех кон кур сах, за жи гал 
пуб ли ку и де монстри ро вал вы со кий ин тел-
лект.
Все учас тни ки по лу чи ли при зы и по дар-

ки от спон со ров, а по бе ди те ли от пра ви лись 
на ро ман ти чес кий ужин.

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

Бар лық адам зат тың ғұ мы ры төрт 
мез гіл мен зыр ғып өтіп жа тыр. Қы ты-
мыр аяз ды, до лық қан бо ран ды қыс ты 
аман-есен өт кер дік. Ен ді, мі не, көк тем…

Құс тар ора лып, ағаш тар гүл деп, жыл-
ға лар дан су аға ды. Ты нық ас пан, үп ет кен 
жел сіз да ла, мо лы нан тө гіл ген күн нұ ры. 
Түр лі-түс ті көй лек те рін ки ген, жұ пар лы 
əтір ле рін шаш қан, көк тем дей жай на ған 
ару лар. Ша бы ты та сып, ерек ше се зім тал-
дық қа ке нел ген өнер адам да ры. Олар дың 
көк тем дей нə зік ту ын ды ла ры. Мі не, көк тем 
ға жап мез гіл!
Көк тем қа зақ хал қы үшін қа си ет ті мез-

гіл дер дің бі рі. «Біз  — қа зақ мал бақ қан 
ел міз» де ген еді атақ ты Қа зы бек би. Ха л-
қы мыз дар хан да ла ның тө сін де қа ра құ-
мыр сқа дай қап та тып үйір-үйір жыл қы сын 
бақ қан. Жал пы төрт тү лік мал қа зақ үшін 
ең қым бат бай лық тың бі рі. Осы мез гіл де 
мал төл деп, қыр қа за ғы ның бір байып қа-

ла ты ны бар. Шо па ны бол сын, кі мі бол сын, 
əй теуір қуа на ды. Се бе бі, мал — қа зақ тың 
ыры сы. Мін се — кө лі гі, же се — азы ғы. Ат 
үс тін де түн қа тып, қо на ғын сый лап қой 
сойып, нар түйе сі не жү гін ар тып со нау 
бай тақ да ла да көш кен ха лық. Көк тем — 
Алаш ты бай лық қа, шат тық пен ырыс қа ке-
ней тін ки елі мез гіл.
Көк тем де се, хал қы мыз ең ал ды мен 

Нау рыз мей ра мы жай лы ой лай ты ны анық. 
22 на урыз қа зақ қа ға на емес, жал пы түр кі 
тіл дес ха лық тар ға ор тақ мей рам. Бұл күн-
де күн мен түн те ңе се ді. Рен жіс кен ағайын-
дар бол са, сол кү ні бір-бі рі мен төс қа ғыс-
ты рып, та ту лас пақ қа амал жа сай ды. Əр 
ша ңы рақ та на урыз кө же нің буы бұр қы рап, 
дас тар хан жайы лып, ба ла-ша ға, көр ші-қо-
лаң жи ылып, На урыз ды əн-күй мен қар-
сы ала ды. Қа зақ тың бір лік пен ын ты ма ғы, 
бауыр мал ды лы ғы, қо нақ жай лы лы ғы, осы 
ұлы мей рам ның өзе гін де жа тыр.
Со ны мен қа тар бұл көк тем өз ге көк тем-

дер ден өз ге ше бол мақ. Осы бір шу ақ ты 
нау рыз айы ның 23 жұл ды зын да аты мəш-
һүр ға лым, ар дақ ты ұс таз, ой шыл, да на 

Ебі ней Арыс та нұ лы Бө ке тов дү ни еге кел-
ген. Ғы лым са ла сын да өш пес із қал дыр-
ған ға лым ның бү гін де 90 жыл ды ғы ата лып 
өтіл мек. Кө зі ті рі сін де ға лым елі үшін аян-
бай тер төк ті. Ай ту лы ме рей той ды ір ге-
та сын өзі қа ла ған Қа ра ған ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті ерек ше атап өт пек. Бө ке тов ке 
ар нал ған жыр мү шəй ра лар, ауқым ды кон-
церт тік бағ дар ла ма лар, қа дір лі қо нақ тар-
дың қа ты су ымен өте тін ғы лы ми кон фе рен-
ци ялар ұйым дас ты рыл мақ.

«Өл ді де уге бо ла ма, ай тың дар шы, Өл-
мей тұ ғын ар тын да сөз қал дыр ған» де ген 
еді Абай ата мыз. Ға лым ды өл ді де уге кел-
мес. Ол кі сі елі нің жү ре гін де со ғып тұр.
Бұл ме рей той Қа зақ хан ды ғы ның 

550 жыл ды ғы мен тұс па-тұс ке ліп отыр. 
Бұл көк тем, ра сын да ерек ше!
Бір лі гің ді ны ғай тар Ұлыс тың ұлы кү-

ні — əз На уры зың ды, ұлы пер зен тің нің ме-
рей тойын той ла, жұр тым! Той ла, жұр тым. 
Көк тем кел ді!..

ЕРІК СЕЙ СЕ Н; ЛЫ,
�АРМУ СТУ ДЕН ТІ

Праздник весны, красоты и талантов

К!ктем келді


